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20
�سنـــــة

افتتاحية

منذ الت�أ�سي�س

«ع�شرينية �صرح»

تمر على تأسيس مجلس األمة  ..وبعد انقضاء
عشرون سنة ُّ
هذه الفترة الممتدة على عقدين ،البد من لفة عرفان
وامتنان ..والمناسبة تستوجب التطلع إلى المستقبل،
إذ هي تستدعي أن يكون االحتفاء بالذكرى العشرين
ً
شرف
لتأسيس مجلس األمة
وقفة للربط بين ال ّ َرصيد ُ
الم ِ ّ
لمجلس األمة  ..وما يطمح إليه تعزيزا للدور المنوط
به في ظل أحكام الدستور الجديد المتوج لإلصالحات
التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة وأصبحت اليوم واضحة وملموسة في التمكين
لدولة المؤسسات.
حفز
وما كانت هذه الفترة (عشرون سنة) لتَم ّ َر دون أن ُت ِ ّ
المناسبة مجلس األمة ويتخ َذ منها فرصة ليس فقط
من أجل أن يستعرض تلك المقتضيات والظروف التي
دفعت الستحداث غرفة ثانية في البرلمان ..ولكن –
أيضا -من أجل أن تلقي األضواء على المراحل والظروف
التي أحاطت بالمسيرة التي عرفتها مؤسسة ناشئة ،كان
لها بعد مسار متدرج في التطور أن اعتمدت منذ أسابيع
قليلة نظاما داخليا جديدا بهدف التكييف مع المعطيات
المستجدة بموجب الدستور ،وذلك بعد أن تم وفي إطار
سنة التشاور والتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني
والحكومة إجراء تعديالت أملتها الضرورة على القانون
العضوي الناظم للعالقات بين الغرفتين وبينهما وبين
الحكومة سعيا لتحقيق غايات مشتركة ترمي إلى االرتقاء
بنجاعة أداء الهيئة التشريعية في بالدنا.
* * *
مجلس األمة وهو يقيم االحتفالية بمناسبة مرور
عشرين سنة توخى ربط الماضي بالحاضر ليكون ذلك
منطلقا نحو المستقبل ،ألن القناعة راسخة كما أكد
ذلك رئيس مجلس األمة في افتتاح االحتفالية باألهمية
التي تكتسيها اإلضافات الهامة المحققة في كل مرحلة
منذ تأسيس المجلس ،والتي جعلت من تجربة الثنائية
البرلمانية المستحدثة في بالدنا تزداد نضجا وفعالية
مع مرور السنوات..
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ومن هنا فإن الحرص على هذا التوجه المؤسس على
روح االستمرارية لكي تكون خيارا جوهريا وعنوانا محوريا
لهذه اإلحتفالية ينبع من التقدير لما تم إنجازه طيلة
العشرين سنة الماضية ،كما أنه ينبع من كون مجلس
األمة حري به وهو بيت للرصانة ورجاحة العقل ،أن
يكون بيتا لثقافة العرفان من خالل حفظ وتثمين رصيد
الهيئة ،باعتبار ذلك الرصيد مخزونا شاهدا على جهود
مخلصة متوالية.
* * *
إن مجلس األمة فضاء متفتح على الحوار الهادئ الجاد،
وهو إذ يسعى على الدوام إلى المساهمة في ترقية الثقافة
الديمقراطية مستفيدا من الكفاءات التي تزخر بها
تركيبته البشرية ..يعتز بهذا التقليد الذي تكرس من
خالل الفعاليات الفكرية والثقافية التي ينظمها باستمرار
وهي تستقطب بمستواها ومضامينها اهتمام العديد من
النخب ومن مختلف فئات المجتمع ..األمر الذي جعل
رئيس المجلس يؤكد في كل مرة على جدوى هذا البعد
في التفتح على قضايا األمة والمجتمع ..والتفاعل مع
االنشغاالت وتطلعات المواطنات والمواطنين بمواصلة
العمل على هذا النهج مع االجتهاد أكثر فأكثر للرقي
بهذا الجانب في نشاط الهيئة المكمل للمهام التشريعية
والبرلمانية.
لقد شكلت المناسبة سانحة مثلى ،كانت بمثابة وقفة
للتأمل في مسيرة العشرين سنة من عمر مجلس األمة..
في اإلنجازات التي تم تحقيقها ..في المجهودات المبذولة
لتحقيق األهداف  ..في المساهمات العديدة التي كان
وراءها نساء ورجال انتسبوا إلى هذه الهيئة بصفتهم
أعضاء فيها في العهدات المتتالية منذ تنصيب أعضاء
العهدة األولى في  4جانفي .1998

مبناسبة مرور عشرين سنة على تنصيب مجلس األمة
يف  04جانفي  ،1998نظم املجلس احتفالية خاصة
حتت شعار «عشرينية صرح» حتت رعاية فخامة
رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 07
فيفري  2018تزامنا مع الذكرى الثانية إلقرار الدستور
اجلديد.
وقد كانت االحتفالية متميزة يف رمزيتها ومضمونها،
وحضرها عدد من مسؤولي املؤسسات والهيئات
الوطنية باإلضافة إلى أعضاء مجلس األمة ،كما
حظيت باهتمام خاص من وسائل اإلعالم الوطنية..

برنامج االحتفالية تضمن ما يأتي :

األمـة ،السيد
 إلقاء كلمة بالمناسبة من طرف معالي رئيس مجـلس َّعبد القادر بن صالح،
 -عرض شريط وثائقي عن المجلس ،تحت عنوان «عشرينية َّصرح»،

 -إلقاء قصيدة شعرية بالمناسبة،

 تالوة رسالة «إشهاد وعرفان» إلى فخامة رئيس الجمهورية ،السيدعبد العزيز بوتفليقة.

التحرير
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�أع�ضاء المجل�س ي�صــادقون على
عقد مجلس األمة يوم اإلثنين 19
فبراير  2018جلسة علنية ،برئاسة
السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
المجلس ،وبحضور وزير العالقات
مع البرلمان ،السيد الطاهر خاوة،
خصصها لتزكية اقتراح المجموعات
َّ
البرلمانية بترشيح السيد محمد رضا
أوسهلة ،عضو مجلس األمة ،عن
التجمع الوطني الديمقراطي،
حزب
ّ
منتخبا عن والية عين تموشنت،
ً
للعضوية بالمجلس الدستوري؛ ُث َّم
المصادقة على القائمة اإلسمية
لنواب رئيس مجلس األمة بعنوان
التجديد السنوي ألجهزة
وهيئات المجلس للعام .2018

ممثل الهيــئة
في المجـــل�س
الد�ستـــــوري

مـح ّمد ر�ضا �أو�سهلة

 ..و نواب الرئي�س..
الثلث الرئاسي

و ر�ؤ�ساء اللجان
جبهة التحرير الوطني

التجمع الوطني الديمقراطي

الزين خليل،

جمال ولد عبا�س

نوارة �سعدية جعفر

عزيز بزاز

مح ّمد ال�سعيد �سعداني

الطاهر كليل

لجنة الشؤون القاننية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم
المحلي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي

نور الدين بن قرطبي،
لجنة الدفاع الوطني

ليلي براهيمي،
لجنة الشؤون الخارجية
والتعاون الدولي والجالية
الجزائرية في الخارج

بلقا�سم قارة،
رئيس لجنة الفالحة
والتنمية الريفية

�أحمد �أوراغي،
رئيس لجنة الشؤون
االقتصادية والمالية

ر�ؤ�ســــاء
المجموعات
البرلمانـــــية
الها�شمي جيّار،
رئيسا للمجموعة البرلمانية للثلث
ً
الرئاسي (المع ّينين)

مح ّمد زوبيري،
رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب
ً
جبهة التحرير الوطني

عبد المجيد بوزريبة،
رئيسا للمجموعة البرلمانية لحزب
ً
التج ّمع الوطني الديمقراطي

محمد عمارة ،رئيس لجنة
التربية والتكوين والتعليم
العالي والبحث العلمي
والشؤون الدينية

عبد القادر مولخلوة،
رئيس لجنة التجهيز
والتنمية المحلية

لوزيرة �شا�شوة،
لجنة الصحة والشؤون
اإلجتماعية والعمل
والتضامن الوطني

عبد الحليم لطر�ش،
رئيس لجنة الثقافة
واالعالم والشبيبة
والسياحة

مليك بوجوهر ،
المراقب البرلماني

وباملنا�سبة �ألقى ال�سيد عبد القادر بن �صالح رئي�س املجل�س كلمة فيما يلي ن�صها:
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بمناسبة تنصيب أعضاء المكتب ،رئيس المجلس:

«�أعمل بروح التعـــــــــاون معكم كما عملت مع من �سبقكم من الزمالء»
تهنئة
بعد تجديد التهنئة للزميلة والزمالء الذين
نا ُلوا ثقتكم للعضوية بمكتب مجلس األمة؛
ِاسمحوا لي بالتعبير عن بعض الكلمات في
إختام أشغال جلستنا هذه.
 ...إذن ،وفي انتظار استكمال آخر حلقة بعنوان
التجديد السنوي ألجهزة وهيئات المجلس
لسنة 2018
المتع ِّلقَ ة بتنصيب اللجان
ُ
ُ
شرف عليها
الدائمة .وهي العملية التي ُ
سي ِ
السيدة والسادة أعضاء المكتب الجدد ،بعد
تنصيبهم رسم ًيا ...أقول سوف يتولى أعضاء
المكتب مباشرة مهمة اإلشراف على تنصيب
اللجان الدائمة في مجلسنا..

استكمال ترتيب البيت
بهذه العملية نكون ،زميالتي زمالئي ،قد
الـمتع ّلقة بإعادة
استكملنا جميع اإلجراءات ُ
ترتيب شؤوننا الداخلية وفقً ا للنصوص
الناظمة لعملنا ضمن الهيئة.
وبهذه العملية نستكمل وإ َّياكم ترتيبات
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التجديد السنوي لتشكيلة أجهزة وهيئات
سنا بعنوان سنة  2018؛ وهنا ال يفوتني
مج ِل ِ
(والمناسبة تعطيني الفرصة) إسداء الشكر
ّ
لكل الزميالت والزمالء الذين عملت وإياهم
سواء على مستوى المكتب
طيلة سنة كاملة،
ً
أم على مستوى اللجان الدائمة.

سنة حافلة بالنشاط
لقد كانت السنة الماضية حقً ا سنة حافلة
بالنشاط التشريعي والرقابي ،والتمثيلي في
إطار الدبلوماسية البرلمانية ،وكذا األنشطة
كم َلة ...وهذا ما يدعوني إلى
الم ِّ
األخرى ُ
واجب التعبير عن بالغ الشكر وكبير العرفان
لزميلتي وزمالئي أعضاء المكتب السابقين
على كل ما قدموه لي شخص ًيا وللهيئة من
جهد مشكور وعمل مسؤول في إطار مناخ
ساده باستمرار االنسجام والتكامل.
جديدا سوف
أما اليوم ،وقد انتخبنا مكت ًبا
َّ
ً
نمضي وإياه في إطار الصالحيات التي
كرسها نظامنا الداخلي الجديد في مجال
تسيير شؤون المجلس ،فسوف أسعى

وإياهم «وبدعمكم» إلى أن نكون في مستوى
الثقة التي وضعتموها فينا ونكون فع ً
ال في
خدمتكم وخدمة الهيئة.
طيلة السنة الماضية َعمِ ْل ُت ،زميالتي زمالئي،
بارتياح كبير وانسجام تام ،مع زميلتي وزمالئي
أعضاء المكتب الذين انتهت عهدتهم قبل
قليل ،وطيلة سنة كاملة ،عملنا بنشاط وروح
مسؤولية عالية ...أريد بهذه المناسبة أن
أشكرهم على جهدهم المخلص وتعاونهم
المستمر ...وهنا أريد أن أدعوهم بالمناسبة أن
ال يبخلوا علينا وعلى الهيئة بتقديم دعمهم
وتقديم نصائحكم للمجلس وإعطاء اإلضافة
لحسن سير الهيئة.

الجدارة بالثقة..مسؤولية
 ...كما آمل من أعضاء المكتب الجدد ومكاتب
اللجان الموقرة الذين شرفتموهم بثقتكم
لتولي المسؤولية ضمن أجهزة وهيئات
سنا ،أقول أن يكونوا جديرين بثقتكم...
مج ِل ِ
ويقدموا نفس الدعم الذي تلقيته من
سابقيهم لترقية األداء البرلماني ضمن الهيئة
في ظل النصوص الجديدة الناظمة لعملنا...

من جهتي أقول أني سوف أعمل بالتعاون
معكم كلكم ،زميالتي زمالئي ،بنفس الروح
وأبذل نفس الجهد الذي بذلته مع من سبقكم
على رأس هياكل مجلسنا ،ولنكون كلنا في
خدمتكم وخدمة الهيئة ،زميالتي زمالئي...

العمل ..فورا
بعد قليل نلتقي ،زميالتي زمالئي ،بأعضاء
المكتب الجدد ،بعد رفع الجلسة ،سوف نتولى
عملية تنصيب المكتب الجديد ...تتلو هذه
العملية عملية أخرى ،تتعلق بتنصيب اللجان
الدائمة وفق الرزنامة المنشورة لهذا الغرض...
لهذا فإني أطلب اآلن من الزميالت والزمالء
األعضاء االلتحاق ،بعد رفع الجلسة ،بقاعات
االجتماعات حسب الرزنامة المنشورة لحضور
عملية تنصيب اللجان الدائمة بعنوان التجديد
السنوي .2018
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جل�سات

جل�سات

�أع�ضاء املجل�س ي�صادقون:

على نص القانون المتعلق
بمجلس الدولة وتنظيمه وعمله

..وعلى نص القانون المتضمن تنظيم السجون
وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسين

صادق أعضاء مجلس األمة على نص القانون العضوي المتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم ،خالل جلسة عامة عقدت
يوم األربعاء  10جانفي  ،2018الجلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح،
رئيس المجلس وحضرها السيد طيب لوح ،وزير العدل ،حافظ األختام،
والسيد طاهر خاوة ،وزير العالقات مع البرلمان.

مضيفا أن القاضي هو الوحيد الذي ميكنه
من تطبيق العقوبات وإلغاء الوضع حتت
املراقبة اإللكترونية يف حالة عدم احترام املعني
التزاماته ،كما ميكن للنائب العام إذا رأى أن
الوضع حتت املراقبة اإللكترونية ميس باألمن
والنظام العام ،أن يطلب من جلنة تكييف
العقوبات إلغاءه .موضحا يف سياق ذلك أن
تكلفة نظام الوضع حتت املراقبة االلكترونية
هي أقل بكثير من تكلفة وضع الشخص داخل
املؤسسة العقابية.

• مراجعة تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع
استشاري الذي أصبح يتداول يف شكل جلنة
استشارية بدال من جميعة عامة وجلنة دائمة،
كما نصت عليه املادة  14من القانون العضوي
رقم  .98-01كما يرأس اللجنة االستشارية
رئيس مجلس الدولة وتتشكل من محافظ الدولة
ورؤساء الغرف وثالثة ( )3مستشاري الدولة يتم
تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة.

وحول كيفية متابعة ومراقبة تنفيذ الوضع حتت
املراقبة اإللكترونية ،فأوضح الوزير أنه يكون
من قبل املصالح اخلارجية إلدارة السجون
املكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسني
والتي مت إنشاؤها يف بعض الواليات وسيتم
تعميمها تدريجيا يف كل الواليات.

• تدرس اللجنة االستشارية يف آجال قصيرة
مشاريع األوامر ومشاريع القوانني يف احلاالت
االستثنائية التي ينبه الوزير األول على
استعجالها.
استفسارات
المجلس

عرض النص

أكد وزير العدل حافظ األختام السيد الطيب
لوح خالل عرضه لنص القانون العضوي الذي
يعدل ويتمم القانون العضوي رقم  01-98املؤرخ
يف  4صفر عام  1419املوافق  30مايو سنة
 1998واملتعلق باختصاصات مجلس الدولة
وتنظيمه وعمله املعدل واملتمم ،أنه يندرج يف
إطار تكييف هذا النص مع دستور  2016يف
شقه املتعلق بإصالح العدالة وكذا مع أحكام
املادة  142من الدستور والتي توسع من
صالحيات االستشارية ملجلس الدولة بإبداء
الرأي يف مشاريع األوامر.

التعديالت والتتميات التي تضمنها النص

يحتوي النص الذي يعدل ويتمم القانون
العضوي رقم  01-98على خمس مواد تتضمن
ثالثة عشرة ( )13مادة معدلة ومتممة والتي
انصبت فيما يلي:
• جتسيد األحكام التي نصت عليها املادة 142
من دستور سنة  2016التي وسعت الصالحيات
االستشارية ملجلس الدولة إلى إبداء الرأي يف
مشاريع األوامر ،وفقا لإلجراءات نفسها التي
يدرس بها مشاريع القوانني بعد إخطاره بها
من قبل األمني العام للحكومة بعد مصادقة
احلكومة عليها.

10

وانشغاالت

توصيات اللجنة

أعضاء

أكد وزير العدل حافظ األختام السيد الطيب
لوح خالل رده على أسئلة أعضاء املجلس انه
ال ميكن إسناد سلطة التعيني داخل اللجنة
اإلستشارية إلى جهة أخرى ،ذلك أن السلطة
القضائية مستقلة بنص دستوري وفقا ملبدأ
الفصل بني السلطات ومجلس الدولة يتمتع
باالستقاللية وقضاته يخضعون لنفس النظام
القضائي الذي يخضع له قضاة القضاء
العادي.

وبخصوص سؤال حول اجتماعات اللجنة
االستشارية أوضح الوزير أنها تصح بحضور
نصف عدد أعضائها على األقل ،وأن مداوالتها
تتخذ أغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ويف
حالة تعادل األصوات يكون الرئيس مرجحا،
مضيفا أن اقتراح تطبيق قاعدة حضور 3/2
عدد األعضاء لتصح اجتماعات اللجنة من
شأنه عرقلة سير عملها.
وعن مشاركة الوزراء أو من يعينونهم لتمثيلهم
يف اللجنة االستشارية ،أكد الوزير أن مشاركتهم
تكون لتقدمي شروحات حل القضايا التابعة
لقطاعاتهم وال ميكن حضورهم للمداوالت
ألنهم ليسوا أعضاء يف اللجنة االستشارية،
أما بالنسبة للرأي اإلستشاري ملجلس الدولة
حول مشاريع األوامر ومشاريع القوانني فأوضح
الوزير أنه غير ملزم للحكومة.

أما فيما يخص توسيع الصالحيات االستشارية
ملجلس الدولة لتشمل املراسيم التنفيذية
والقرارات ،أكد الوزير أن كل القرارات الصادرة
عن اإلدارة قابلة للطعن أمام القضاء اإلداري،
وكل مواطن يرى أن قرارا إداريا ما ميس
بحقوقه ميكنه الطعن فيه أمام القضاء اإلداري
مشيرا إلى أن الدستور قد حصر الصالحيات
االستشارية ملجلس الدولة يف إيداء الرأي يف
مشاريع األوامر والقوانني.
توصيات اللجنة

أوضحت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي ،يف تقريرها التكميلي أن
مراجعة أحكام بعض املواد وال سيما املادتني 4
و 14منه هو تأكيد ملا تضمنته املادة  142ممن
الدستور التي تنص على أن مجلس الدولة يبدي
رأيه يف مشاريع األوامر ،وأن هذا سوف يعزز
املكاسب التي حققتها اجلزائر يف مجال تكريس
دولة احلق والقانون ،مثمنة كل التعديالت
والتتميمات ومعتبرة إياها دستورية ومسايرة
لإلصالحات التي يعرفها قطاع العدالة.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم األربعاء  10جانفي  ،2018على نص القانون
المتمم للقانون رقم  ،04-05المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة
ِّ
اإلدماج االجتماعي للمحبوسين ،في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر
بن صالح ،رئيس المجلس وحضرها وزير العدل حافظ األختام السيد الطيب
لوح ووزير العالقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة.
عرض الوزير

أوضح وزير العدل حافظ األختام خالل عرضه
لنص القانون أنه يندرج يف إطار مواصلة
تنفيذ برنامج رئيس اجلمهورية يف شقه
املتعلق بعصرنة قطاع العدالة ،وإدراج وسائل
التكنولوجيات احلديثة لعصرنة وتطوير العمل
القضائي .كما تطرق إلى مختلف التتميمات
التي تضمنها النص بشرح أبعادها وأهدافها
املختلفة.
انشغاالت واستفسارات أعضاء
المجلس

ردا عن استفسارات أعضاء املجلس أوضح
الوزير أن إصالح السياسة العقابية يرتكز
أساسا على العقوبات البديلة لتحقيق األهداف

املرجوة منه ،وهي إعادة اإلدماج االجتماعي
للمحبوسني والتقليل من وقوع اجلرائم ،وقد
أدرجت العقوبات البديلة يف تشريعنا على غرار
عقوبة العمل للنفع العام.

وحول تطبيق نظام الوضع حتت املراقبة
االلكترونية أوضح الوزير أن ال يكون إال إذا كان
الشخص محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية ال
تتجاوز مدتها  3سنوات أو يف حالة ما إذا كانت
العقوبة املتبقية ال تتجاوز هذه املدة ،وهي مدة
متعارف عليها يف تشريعنا.
وبخصوص تسديد مبالغ الغرامات احملكوم
بها عليه لالستفادة من نظام الوضع حتت
املراقبة اإللكترونية اوضح الوزير أنه شرط
موجود يف اإلدراج املشروط وال ميكن التمييز
يف اإلجراءات.

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان والتنظيم احمللي وتهيئة
اإلقليم والتقسيم اإلقليمي ،يف تقريرها
التكميلي األحكام اجلديدة التي تضمنها
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج
االجتماعي للمحبوسني ،معتبرة إياه
خطوة أخرى على طريق تدعيم السلطة
القضائية يف إطار برنامج إصالح العدالة
وحماية حقوق وحريات املواطنني،
وكونه جاء ملواكبة التطور احلاصل
يف الدول املتقدمة وال سيما يف مجال
إدراج الوسائل التكنولوجية احلديثة
للتكفل باحملبوسني والتوفيق بني أهداف
الوقاية من العود إلى اجلرمية واإلدماج
اإلجتماعي للمحبوسني.
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جل�سة ا�ستماع

وزير النقل واألشغال العمومية يعرض املشاريع الكــــــــبرى

أكد السيد محمد بوشالغم ،رئيس اللجنة ،يف
أن قطاعي األشغال
كلمته الترحيبية والتقدميية ّ
العمومية والنّقل يُش ِّكالن قطاعني استراتيجيني
يف عملية تطوير االقتصاد الوطني وترقية
االستثمار املنتج للثروة وامل ُ َو ِ ّفر للشغل؛ وهما
مبثابة القاطرة التي جتر عجلة التنمية وتدفع
باالقتصاد إلى مزيد من التن ّوع والتط ّور.
كما ث ّمن مجهود الدولة اجل ّبار يف هذين
املجالني على مدار العشرين سنة املاضية على
غرار مشروع القرن للطريق السيار شرق-
غرب ،وعالو ًة إلى العديد من منشآت الهياكل
القاعدية واملشاريع الفنية الكبرى ،حيثُ
االلتزام الشخصي والعناية السامية اللذيْن
يولِيهِ ما فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد
العزيز بوتفليقة ،لهذيْن القطاعينْ .
ويف عرضه أمام اللجنة ،أشار وزير األشغال
العمومية والنّقل إلى األهداف اإلستراتيجية
للبرنامج القطاعي املنبثق من املخطط الوطني
لتهيئة اإلقليم /آفاق  ،2030تنفيذا لبرنامج
فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز
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بوتفليقة ،واملتمثلة على وجه
اخلصوص ،يف اآلتي:

في إطار النشاط الرقابي
لمجلس األمة عقدت لجنة
التجهيز والتنمية المحلية
للمجلس يوم اإلثنيـن
 29جانفي  2018بمقر
المجلس ،جلسة استماع
للسيد عبد الغاني زعالن،
وزير األشغال العمومية
والنقل ،حول موضوع
«المشاريع الكبرى المهيكلة
في قطاعي األشغال
العمومية والنقل» ،بحضور
السيد طاهر خاوة ،وزير
العالقات مع البرلمان.

• تلبية احتياجات تنقل
األشخاص ونقل البضائع،
• ربط اإلقليم من خالل فتح
وحتسني إمكانية الوصول إلى
املناطق اجلبلية والهضاب
العليا واجلنوب الكبير،
• احملافظة على الشبكات املوجودة وعصرنتها
وتكييفها مع متطلبات النقل والسالمة،
• إجناز شبكات عصرية وهيكلية من الطرق
السيارة والسكك احلديدية ،خاصة منها التي
تربط املوانئ واملطارات ضمن رؤية متداخلة
األمناط،
• تكييف الهياكل القاعدية البحرية وفقا
لالحتياجات املستقبلية ،وكذا إنشاء هياكل
قاعدية جديدة خاصة بالتجارة والصيد البحري
والسياحة،
• تكييف الهياكل القاعدية للمطارات لتلبية
متطلبات التبادل ،خاصة بني املناطق البعيدة،

• تطوير الروابط التي
تتيح التواصل بني
الشبكات مع البلدان
املجاورة ،ضمن رؤية
لالندماج اإلقليمي،
• حتسني ظروف
الراحة ،وربح الوقت
وتكاليف النقل،
• ضمان نظام نقل منسجم على املستويني
اإلقليمي والدولي.
هذا ،وقدم السيد الوزير حصيلة رقمية عن
اإلجنازات التي مت حتقيقها يف الفترة املمتدة ما
بني سنتي  1999و ،2017واملتمثلة يف :
•  1.200كلم من الطرق السيارة،
•  4.0002كلم من الطرق اجلديدة،
• عصرنة وصيانة  73.000كلم من الطرق،
•  1.547كلم من املنشآت الفنية على مستوى
الطرق الوطنية والوالئية،
•  19ميناء وملجأ للصيد البحري،

•  04مدارج جديدة للمطارات،
•  06توسيعات ملدارج املطارات؛
مدرجا لهبوط الطائرات وملحقاته.
• تعزيز 31
ً
كما تطرق الوزير إلى مؤشرات البنية التحتية للطرق،
املنشآت البحرية وكذا املنشآت املطارية حيث مت فتح
 36مطا ًرا للمالحة اجلوية العمومية .أما بالنسبة
خلطوط السكة احلديدية ،أوضح الوزير أنه مت
استالم ووضع حيز اخلدمة خطوط جديدة للسكك
احلديدية بطول  2.400كلم ،علما أنها لم تكن تتجاوز
1.800كلم يف سنة  1999لتنتقل إلى  4.200كلم نهاية
عام( 2017منها  562كلم من اخلطوط تشتغل بالطاقة
الكهربائية).

عقب مداخلة الوزيرُ ،ف ِس َح املجال أمام أعضاء جلنة
التجهيز والتنمية احمللية ،امل ُ َو ّس َعة إلى أعضاء آخرين
يف مجلس األمة ،للتعبير عن انشغاالتهم وطرح
تساؤالتهم حول املوضوع ،وذلك بالتطرق إلى مختلف
بقطاعي األشغال العمومية والنّقل
املسائل املتع ِلّقة
ْ
يف بالدنا .وقد تكفّل السيد وزير األشغال العمومية
رده
والنّقل ،بتقدمي مزيد التوضيحات والشروحات يف ِ ّ
على ما ّ
مت التعبير عنه.
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الأ�سئلة ال�شفوية

األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

ع�صرنة الإدارة ..اجلهد املتوا�صل..
• ردا عن سؤال السيد محمد
زوبيري ،عضو مجلس األمة،
حول استعمال قراءات
جواز السفر البيومترية
اإللكترونية عبر كافة مراكز
العبور احلدودية؟

2017/12/21

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
ديسمبر
21
الخميس
 ،2017جلسة علنية ،برئاسة
السيد بوحفص حوباد ،نائب
خصصها
رئيس المجلس؛
ّ
عدد من األسئلة
لطرح
ٍ
تقدم بها عدد من
الشفوية ّ
أعضاء المجلس على أعضاء
في الحكومة؛ وكانت هذه
األسئلة الشفوية على
النحو التالي:

أوضح وزير الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية السيد
نور الدين بدوي ،أن الوزارة تعمل ضمن
إستراتيجية شاملة لعصرنة اإلدارة من خالل
اعتماد خطوات مرحلية وعملية من أجل بلوغ
األهداف املنشودة إلرضاء كافة مستعملي
املرفق العمومي مبا يف ذلك املسافرين من
أجل توفير خدمة عمومية توفر أريحية لكافة
املتنقلني عبر مختلف املراكز احلدودية وقد
اتبعت مصالح الوزارة مرحلتني ،املرحلة األولى
مت خاللها رصد كافة املجهودات الالزمة من

ردا عن سؤال السيد
للسيد ناصر بن نبري،
عضو مجلس األمة ،حول
التدابير املتخذة من قبل
الدولة من أجل ترميم
وتثمني القصبة؟

وقد كان املشروع محل املتابعة الدائمة من قبل
احلكومة ،حيث مت عقد عدة مجالس وزارية
قصد تقييم معدل إجناز املخطط ذاته ،علما أن
املرحلة األولى من تنفيذ هذا املخطط تضمن
جملة من العمليات اإلستعجالية املتعلقة بترميم
وإعادة تهيئة  212بناية  7منها تعد معالم
تاريخية و 5عتيقة و 9منازل تاريخية و 57فضاء
وترحيل  411عائلة ،وتنظيف  114موقعا.
مضيفا أنه على ضوء التقارير الدورية املقدمة
حول تنفيذ مجمل عمليات الترميم ،اتضح أنه
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من األنسب حتويل املشروع إلى والية اجلزائر
وذلك لضمان التنسيق بني مختلف القطاعات
والهيئات املعنية وجتاوز اإلشكاليات املرتبطة
بالوضعية القانونية ألصحاب املمتلكات ،وعلى
هذا األساس مت االنطالق يف عدة وحدات تراثية
ودينية على غرار مسجد البراني وملحقاته
ومخزن البارود بقصر الداي وقصر حسن باشا
و 7بنايات أخرى تتواجد يف عمق القصبة منها
املقر القدمي للمسرح الوطني ومنازل تاريخية،
كما متت عملية طمر الشبكات الكهربائية
وجتديد قنوات التجميع والتطهير.

أما املرحلة الثانية فقد مت خاللها اتخاذ التدابير
الالزمة من أجل توفير أدوات عصرية تسمح
باستغالل قاعدة البيانات البيومترية املتوفرة
وذلك باقتناء أجهزة خاصة بقراءة جوازات
السفر البيومترية اإللكترونية وتوزيعها خالل
السداسي الثاني من سنة  2016وذلك عبر
كافة املراكز احلدودية البرية والبحرية واجلوية
للوطن وذلك بعد جناح النموذجني التجريبيني
لهما يف كل من ميناء اجلزائر ومطار هواري
بومدين ،وذلك حسب أهمية هذا املواقع ومدى
حركة املسافرين عبره .مضيفا أن العملية مست
يف مرحلتها األولى الناحية الغربية للوطن ومت
تغطية  6مراكز حدودية (مطار وهران ،ميناء

مشيرا يف األخير أن هذه اخلطوات املنتهجة
قد رافقتها إجراءات أخرى ذات أهمية بالغة
بهدف إجناح العملية عن طريق التكوين املسبق
لألعوان املكلفني باستغالل هذه األجهزة مع
احلرص على تنظيم دورات تكوينية مستمرة
لتحسني مهاراتهم مبا يستجيب للتطورات
التكنولوجية ،وذلك من أجل تقدمي خدمة
متكاملة تتميز باجلودة لتوفير مناخ مناسب
لتنقل املسافرين.

مو�سم اال�صطياف ..والتدابري املتخذة

الق�صبة ..هذا املعلم احل�ضاري!!

أوضح وزير العالقات مع
البرملان السيد الطاهر خاوة خالل رده نياب ًة
عن الوزير األ ّول أن اهتمام السلطات العمومية
يف السنوات األخيرة إلعادة االعتبار إلى هذه
املدينة العتيقة وترميمها ،وذلك مبوجب املرسوم
التنفيذي رقم  193-05املؤرخ يف ماي 2005
واملتضمن إنشاء القطاع احملفوظ بالقصبة
اجلزائر وتعيني حدود إجناز الدراسات الالزمة
واستكمال جميع اإلجراءات التي أفضت إلى
إعداد املخطط الدائم حلفظ واستصالح هذا
القطاع احملفوظ.

أجل إعداد قاعدة البيانات البيومترية جلواز
السفر البيومترية وإفادها ملصالح املديرية
العامة لألمن الوطني من أجل استغاللها عبر
كافة املراكز احلدودية البرية البحرية واجلوية.

وهران ،ميناء مستغامن ،مطار تلمسان ،ميناء
الغزوات ،ومطار الشلف) ،أما على مستوى
الناحية الشرقية للوطن فتمت تغطية  15موقعا
حدوديا ،يف حني أن الناحية اجلنوبية وهي قيد
اإلجناز حيث مت توزيع األجهزة على مستوى
أربعة مواقع حدودية من أصل  11موقع مبرمج
.يف حني املراكز البرية املغلقة للحركة احلدودية
فسوف يتم التكفل بها يف وقتها.

وأنه يتم حاليا اتخاذ التدابير اإلدارية الضرورية
من أجل االنطالق يف تنفيذ ثالثة عمليات تتمثل
يف متابعة وإجناز أشغال ترميم قصر البايات
وقصر الداي والدراسات اخلاصة بـ  33جزء
مبرمجا ضمن برنامج التدخل الذي يعطي أكثر
من  200ملكية بالقصبة.

مشيرا يف األخير أن ترميم قصبة اجلزائر
يشكل حتديا كبيرا بالنسبة للسلطات العمومية
وهي عازمة على احترام املقاييس واملعايير
التقنية التي أقرته منظمة اليونسكو حلماية
املعالم املصنفة ضمن التراث العاملي.

• ردا عن سؤال السيد
عبد احلليم لطرش،
عضو مجلس األمة ،حول
اإلجراءات املتخذة لضمان
نظافة محيط البلديات
الساحلية خالل موسم
اإلصطياف؟
أوضح وزير الداخلية واجلماعات احمللية
والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي أن
وزارته تولي أهمية كبيرة لنظافة احمليط على
مستوى كافة بلديات الوطن وخاصة منها
الساحلية ،حيث اتخذت اجراءات وعززتها
خاصة خالل موسم اإلصطياف على مستوى
البلديات الساحلية ،موضحا أنه مت إصدار
تعليمات صارمة إلى الوالة خالل بداية السنة
اجلارية من أجل الشروع بصفة ستعجالية
للمعاجلة الفورية لكافة مظاهر النظافة احمليط
وقد تضمنت هذه التعليمات :
• ضبط وحتيني مخطط عملي إستعجالي من
أجل معاجلة فعالة جلميع النقاط السوداء
• إتخاذ إجراءات ردعية ضد املتهاونني يف أداء مهامهم
• وضع مخطط عمل استثنائي لتنظيف حوايف
املسالك وإزالة كل ما من شأنه إعاقة مسار
املجاري املائية والوديان
• وضع حيز التنفيذ مخطط عملي بالتنسيق مع
التجار ومختلف املتعاملني االقتصاديني من أجل
جمع النفايات املنتجة من قبلهم.
أما فيما يخص موسم االصطياف فهناك حسب
الوزير تدابير أخرى يتم اتخاذها منها:

• إنشاء اللجنة الوطنية املكلفة بالتحضير
ومتابعة موسم االصطياف خالل  2017تضم كل
القطاعات الوزارية املعنية وجلان والئية تقوم
مبتابعة عملية احملافظة على نظافة احمليط
• تسخير كل اإلمكانيات البشرية واملادية من
أجل القضاء على املفرغات العشوائية باإلضافة
إلى إنشاء مراكز للردم التقني
• تكليف مؤسسات عمومية بالبلديات تشرف
على تنظيف األحياء والشوارع وكذا الشواطئ
على مستوى البلديات الساحلية طيلة موسم
االصطياف
• مراقبة نوعية مياه البحر على مستوى الواليات
الساحلية

• تنظيم حمالت تطوعية من طرف البلديات
الساحلية لتنظيف األحياء والشواطئ بإشراك
املجتمع املدني
• وضع حاويات جلمع النفايات عبر كل الشواطئ
بصفة تنظيمية ومكثفة عبر كافة البلديات.
مؤكدا يف األخير أنه مت وضع رزنامة توقيت
مناسبة للبلديات ال سيما منها الساحلية خالل
موسم اإلصطياف من أجل التحكم يف مجال
تسيير مواردها املادية والبشرية بالتعاون مع
كافة الفاعلني احملليني من أجل احلفاظ املستمر
على نظافة احمليط على مستوى كل إقليم.
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الأ�سئلة ال�شفوية

الأ�سئلة ال�شفوية

املعهد الوطني للكلى بالبليــــــدة

من �أجل ال�سالمة..
• ردا عن سؤال السيد عبد
القادر شنيني ،عضو مجلس
األمة ،حول تغيلف الزجاج
اجلانبي للسيارات بغشاء
داكن اللون؟

أوضح وزير الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة
العمرانية السيد نور الدين بدوي أنه لوحظ
ميدانيا ميول الكثير من املواطنني ال سيما
فئة الشباب منهم إلى تغليف الزجاج اخللفي
لسياراتهم بغشاء بالستيكي من أجل التقليل
من حدة الشمس ،إال أن هذا التصرف يؤدي
إلى تقليل من حدة رؤية السائق ووقوع العديد
من حوادث املرور  .كما أنه يصعب مهمة أعوان
املكلفة مبراقبة حركة املرور.

ونظرا لهذا اتخذت إجراءات وتدابير األمنية
الالزمة لضمان السالمة املرورية ملستعملي
الطريق مبنع إلصاق أي شريط بالستيكي على
زجاج املركبة أو استعمال أي طريقة أخرى لتعتيم
الزجاج بسبب تعتيمه للرؤية ،وأن مخالفة هذه
األحكام يعرض صاحبها إلى مخالفة من الدرجة
الثالثة باإلضافة إلى إمكانية توقيف املركبة.

• ردا عن سؤال السيد
ع ّباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة ،املتعلق بتوزيع
مادة الشعير على مستوى
والية إليزي؟

أما فيما يخص املركبات املستوردة التي حتتوي
على زجاج معتم أصلي فإن سائق املركبة ال يكون
محل مخالفة مرورية كون الزجاج يف هذه احلالة
يكون قد خضع ملقاييس السالمة مبدئيا واليؤدي
إلى نقص يف مجال الرؤية عند السائق.

م�ست�شفى � 240سرير بامل�سيلة
• ردا عن سؤال السيد
مصطفى جغدالي ،عضو
مجلس األمة ،واملتعلق برفع
التجميد على مستشفى
 240سرير بوالية املسيلة؟

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات مختار حسبالوي أن وزارته
تقوم حاليا بدراسة كل الواليات من أجل إجناز
اخلريطة الصحية لكل والية وأن والية املسيلة
سيتم برمجتها قريبا.
أما فيما يخص والية املسيلة فقد أوضح الوزير
أن الوالية تتوفر على مؤسسات إستشفائية
عمومية متخصصة يف طب األمومة والطفل
بعاصمة الوالية وحتتوي أيضا على  53عيادة
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توزيع مادة ال�شعري بوالية �إليزي

متخصصة و 153قاعة
عالج وأن هذه املؤسسات
تسمح بتغطية صحية
مقبولة ،مؤكدا يف نفس
الوقت أن وزارته ستدرس
إمكانية رفع التجميد
عن مشروع  240سرير
بعاصمة الوالية .أما فيما
يخص مشروع مستشفى جديد بسيدي عيسى
فأوضح أنه يف طور اإلجناز وسيبرمج له زيارة
قريبا للوقوف على املشاكل املطروحة.
معلنا يف السياق ذاته عن استفادة مدينة بوسعادة
من رفع التجميد عن مشروع مؤسسة متخصصة
لألمومة والطفولة والذي سيسمح بتحسني
وتقريب اخلدمات الصحية للمواطنني.
موضحا يف األخير أن الوزارة تقوم بالتغيير
التدريجي ألسلوب احلكامة للمنظومة الصحية
من خالل اعتماد إطار تشريعي من شأنه إعادة
االعتبار لتحسني املردودية وتوفير مستخدمني
مكونني وذوي مؤهالت عالية .

• ردا عن سؤال السيد
بلقاسم قـارة ،عضو
مجلس األمة ،واملتعلق
باملعهد الوطني للكلى
بالبليدة؟

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات السيد مختار حسبالوي أن املعهد
املنجز بعنوان املعهد الوطني للكلى بالبليدة
ونظرا إلى حجمه تقرر أن يحتضن هذا
املرفق أوال مؤسسة إستشفائية متخصصة
يف زرع األعضاء واألنسجة ومقر الوكالة
الوطنية لزرع األعضاء ومؤسسة رائدة يف
مجال البحث فيما يخص البحث عن الكلى،
لكن معهد للبحث قانونيا اليسمح له كي يكون
فيه مؤسسة إستشفائية  .وعلى هذا األساس
قررت الوزارة إجناز مؤسسة إستشفائية

خاصة لزرع األعضاء ووكالة ومؤسسة للبحث
عن الكلى ،وقد مت إنشاء مؤسسة إستشفائية
لزرع األعضاء واألنسجة بالبليدة مبوجب
املرسوم التنفيذي رقم  198-16املؤرخ يف 4
يوليو  2016والذي يشمل  12مصلحة طبية
وجراحية بسعة  200سرير والذي هو حيز
اخلدمة منذ  22أكتوبر  2017والذي جرت
به إلى يومنا هذا  52عملية جراحية و315
عملية لتفتيت احلصى باألشعة فوق الصوتية،
باإلضافة إلى استشفاء أكثر من  80مريض،
وسيشرع يف عمليات زرع األعضاء الكلى يف
بداية سنة  ،2018منوها أن األجهزة واملعدات
الطبية املتواجدة باملؤسسة اإلستشفائية
املتخصصة والتي مت اقتناءها يتم إستعمالها
تدريجيا ،كما مت فتح مناصب رؤساء املصالح
املعنية للمسابقة الوطنية وستجرى عن
قريب.

أوضح وزير الفالحة
والتنمية الريفية والصيد
البحري السيد عبد القادر بوعزقي ،أن عملية
توزيع مادة الشعير املدعم هو برنامج وضعته
الدولة للحفاظ على الثورة احليوانية يف املناطق
الشهبية والرعوية واجلنوبية وذلك طبقا ملرسوم
رقم  168-8املؤرخ يف  11جوان  2008والذي
يحدد سعر بيع الشعير املوجه للماشية لألغنام
واإلبل واخليول بـ  1550دينار للقنطار من قبل
الديوان الوطني للحبوب ،وقد مت تطبيق هذا
اإلجراء خالل الفترة املمتدة من  2008إلى 31
ديسمبر .2016

ولكن بداية من جانفي  2017مت إلغاء الدعم
املخصص ملادة الشعير احملدد بـ  1550دينار
مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى  2750دينار
وعليه أصبحت مادة الشعير مدعمة نسبيا
على حساب صندوق الوطني للتنمية الفالحية
والديوان الوطني اجلزائري ملهني احلبوب بسعر
 2300دينار وذلك طبقا لإلجراءات االستثنائية
التي مت وضعها من طرف احلكومة حيث مت
حتديد خاللها الكمية اإلجمالية للشعير الواجب
توزيعها على املستوى الوطني بـ  2ماليني قنطار
وذلك من شهر فيفري  2017إلى ماي 2017
ملدة  3أشهر ليعود بعد ذلك الشعير بدون دعم
بسعر  1750دينار اليوم.
منوها يف ذات السياق أن الكمية اإلجمالية
للشعير املوزعة خالل  2017على مستوى
الواليات اجلنوبية والسهبية حوالي  835ألف

قنطار ،أما بالنسبة لوالية إليزي فقد بلغت
الكمية املوزعة حوالي  738قنطار.

ويف إطار قانون املالية لسنة  2018متت املوافقة
على اقتراح جديد يتعلق بإعفاء مادة الشعير
من الضريبة على القيمة املضافة مما سيمكن
املربني بإقتناءها بأسعار أقل.
مؤكدا يف األخير أن الوزارة وضعت عدة آليات يف
إطار دعم تربية اإلبل وتثمني منتجاتها على غرار
إنشاء وحدات مصغرة للخدمات وإنشاء ملبنات
حلليب النوق وحماية وتطوير الثروة اجلينية
للحفاظ على الساللة الوطنية الصحراوية،
وكذا متابعة التقنية للمربني والصحية لإلبل
من طرف املعاهد التقنية والصحية.

الفالحة بوالية النعامة
• ردا عن سؤال السيد
الط ّيب قنيبر ،عضو
مجلس األمة ،حول
الفالحية
الوضعية
بوالية النعامة؟ أوضح
وزير الفالحة والتنمية
والصيد
الريفية
البحري .السيد عبد
القادر بوعزقي أن مصالح الوزارة ال تتدخل
يف عملية منح احمليطات وأن العملية هي
محلية بدرجة األولى ،وأن تدخل مصالح
الوزارة يكون إال يف حالة جتاوز املساحة
املمنوحة  10مرات املساحة املرجعية

للمستثمرات الفالحية.
وذلك طبقا للمنشور
الوزاري املشترك رقم
 .108أما بالنسبة لعملية
حتويل الطابع الرعوية
لألراضي  ،فكل التعليمات
حسب الوزير وجهت
لتفادي املساس باملساحات
الرعوية وضرورة التقيد بعدم إدراجها يف نظام
استصالح األراضي باعتبارها فضاءات ضعيفة
وذات خصوصية  ،وأن الدولة ما فتئت تبدل
وتستثمر وتوجه مبالغ مالية كبيرة يف إعادة
النبات لهذه الفضاءات الرعوية .

وحسب التنظيم املعمول به والذي يستلزم
صاحب اإلمتياز بضرورة مباشرة أشغال
اإلستصالح يف مدة محددة بــ  6أشهر وهو
القانون املعمول به ،إال أنه لوحظ على أرض
امليدان أن بعض احمليطات لم تعرف إنطالقة
حيقيقة بسبب عدم الترخيص بحفر اآلبار من
طرف مديرية املواد املائية مما تسبب يف عدم
التمكن املستفيدين من إستغالل األراضي التي
خصصت لهم ،وحلل مثل هذه أوضح الوزير أنه
مت تكوين جلان على املستوى احمللي مهمتها
التدخل حلل املشاكل يف كل مستثمر فالحية
خاصة فيما يخص مشاكل املاء والكهرباء.
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األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

مبد�أ التقا�ضي على درجتني..
 . 2ردا عن سؤال السيد
نور الدين باألطرش ،عضو
مجلس األمة ،املتعلق
بحق املتهمني باستئناف
األحكام التي تصدر عن
القضاء؟

2018/01/04

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
الخميس  4جانفي ،2018
جلسة علنية ،برئاسة السيد
عبد القادر بن صالح ،رئيس
عدد
خصصها لطرح
ٍ
المجلس؛ ّ
تقدم
من األسئلة الشفوية
ّ
بها عدد من أعضاء المجلس
على أعضاء في الحكومة
األسئلة
هذه
وكانت
الشفوية على النحو التالي:

أكد وزير العدل ،حافظ
األختام السيد الطيب لوح أن مبدأ التقاضي
على درجتني املنصوص عليه يف املواد واملواثيق
الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان واملصادق
عليه من طرف بالدنا مرتبطا أصال بضمان
احلريات حسب املادة  160من دستورنا ،لذلك
كانت األولوية بالنسبة إلى اإلصالحات التي
قامت بها الوزارة فيما يخص محكمة اجلنايات
والتي كانت تفصل يف القضايا اجلنائية على
درجة واحدة فقط بالرغم من خطورة أحكامها
خاصة على احلريات ،والتي تقضي إحاطتها
بكل الضمانات األمنية تكريسا ملبدأ احملاكمة
العادلة وهي ما مت من خالل التعديل الذي طرأ
على قانون اإلجراءات اجلزائية لسنة ،2017
حيث أصبحت األحكام اجلنائية ينظر فيها
على درجتني من التقاضي إذ يسمح للمتهمني
احملكوم عليه استئناف األحكام اجلنائية وإعادة
النظر فيها أمام محكمة اجلنايات اإلستئنافية

حول رفع التجميد عن بع�ض امل�شاريع بعني متو�شنت..
• ردا عن سؤال السيد
عبد القادر موخللوة،
عضو مجلس األمة ،حول
رفع التجميد عن بعض
املشاريع التنموية املسجلة
لفائدة والية عني متوشنت
السيما املتعلقة بقطاع
التربية الوطنية؟

أكد وزير العالقات مع البرملان السيد الطاهر
خاوة ردا على السؤال نيابة عن الوزير األ ّول،
أن قرار التجميد لبعض املشاريع العمومية كان
بسبب االنخفاض احملسوس لإليرادات املالية
للدولة على وقع تراجع سعر البترول على
املستوى الدولي .فتم منح األفضلية لتخصيص
املوارد العمومية للمشاريع ذات األولوية والتي
انطلقت بها األشغال ضمن التكاليف املقررة،
والتي بلغت نسبة األشغال بها معدالت إجناز
معتبرة وأصبحت جاهزة للتسليم ،أما بالنسبة
للمشاريع التي لم يتم االنطالق فيها بعد ،فقد
ارتأت السلطات العمومية ضرورة جدولة
تسلسلها قصد إعادة هيكلتها وفقا لعنصر
األولوية واحلاجة امللحة وذلك إلى حني حتسن
الوضع االقتصادي واملالي للبالد.
وبالنسبة لوالية عني متوشنت فقد جاء قرار رفع
التمجيد عن بعض املشاريع التنموية املسجلة
لفائدة الوالية مست العديد من القطاعات
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من جديد وهذا لضمان احلريات وتطبيق مبدأ
التقاضي على درجتني.

أما فيما يخص املادة  16من قانون اإلجراءات
اجلزائية فقد أوضح الوزير أن تعديلها سنة
 2015كان لتحقيق ذات الغرض وهو توفير
املزيد من الضمانات القانونية للمحافظة على
احلريات ،حيث أصبح يسمح باستئناف جميع
األحكام التي تقضي بعقوبات سالبة للحرية
حتى وإن كانت موقوفة التنفيذ سواء قضايا

اجلنح أو املخالفات .وحول عقوبة الغرامة
فكان القانون ينص على عدم إمكانية استئناف
األحكام القضائية التي تقضي بغرامة مالية ال
تفوق  100دينار والتي رفعت سنة  2017إلى
 20ألف دج .

مؤكدا يف األخير أن السياسة اجلزائية املنتهجة
للدولة تقضي بتمكني املتهمني بكل حقوقهم
الدستورية والقانونية املشروعة ويف كافة مراحل
الدعوى ومنها التقاضي على الدرجتني.

احل�ضانة ..وم�صلحة الأبناء
 . 3ردا عن سؤال السيد
محمد بن ط ّبة ،عضو
مجلس األمة ،املتعلق
بفقدان املرأة املطلقة
حلقها يف حضانة األبناء
يف حالة إعادة زواجها
بغيره؟

احليوية باملنطقة ففي
قطاع التربية الوطنية
سيتم إعادة االنطالق يف
مشروع إجناز  5مجمعات
مدرسية ،ومشروع دراسة
وإجناز وجتهيز  9إكماليات و 51قسما و66
مجمع مدرسيا و 4ثانويات وقطاع التكوين
املهني .
كما مت رفع التجميد عن مشروع جتهيز وإجناز
أشغال تزويد وربط مؤسسة التكوين املهني بغاز
املدينة ،يف حني قطاع املوارد املائية انطلقت

أشغال املتعلقة مبشروع إجناز محطة تصفية
«ببني صاف».
مضيفا يف األخير أن السلطات احمللية للمدينة
تسهر من أجل رفع وتيرة إجناز املشاريع التي
دخلت حيز التنفيذ على غرار إجناز سدين
«بواد غسول» و«بسباس» ،ومشروع إجناز
وصيانة وتوسيع شبكة املياه الصاحلة للشرب
وكذا مشروع صيانة وتوسيع شبكة التطهير
الصحي ،وإجناز  13خزان مائي ومشاريع أخرى
مت رفع التجميد عنها.

أوضح وزير العدل ،حافظ األختام السيد
الطيب لوح أن املشرع حرص على إدراج يف
قانون األسرة لسنة  1984املعدل واملتمم
سنة  2005واملستلهم أحكامه من الشريعة
اإلسالمية أوجب يف كل احلاالت بأن تراعى
مصلحة الطفل الفضلى حفاظا على حقوقه
وحرص على منوه منو سليما طبقا ملا تنص
عليه املادة  87من هذا القانون.

منوها إلى أن أولوية احلضانة تقتضي بالضرورة
إسنادها ملن يحقق أحسن رعاية وتربية وتعليم
للطفل طبقا ملبدأ تفضيل مصلحة الطفل عن
أي مصالح أخرى ،لذلك فإن زواج احلاضنة
بغير قريب محرم ال تترتب عنه بالضرورة
فقدانها حلقها ،وإمنا يخضع تقدير إسناد

احلضانة إلى السلطة التقديرية للقاضي الذي
يقرر ما مدى مالئمة احتفاظ األم احلاضنة
بعد إعادة زواجها بغير قريب بحقها يف ممارسة
احلضانة بحسب كل حالة ومدى تأكد أن ذلك
يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
موضحا أن القاضي يعتمد يف تطبيق هذا املعيار
حتديد الطرف األنسب ملمارسة احلضانة طبقا
للمعطيات املتوفرة لديه يف ملف القضية من
جهة وعلى ضوء النتائج واملعلومات التي تتوصل
إليها التحقيقات التي يجريها باالستعانة
باألخصائيني االجتماعيني من جهة أخرى،
والتي تسمح له نتائجها من معرفة بشكل
ال يشوبه أل لبس الطرف الذي تتحقق معه
مصلحة الطفل .مضيفا أن اإلحصائيات تأكد
ذلك فمن بني  7462قضية تتعلق باحلضانة
خالل الفترة املمتدة من ( 2012و)2017
أسقطت حضانة األم بسبب إعادة زواجها بغير
قريب محرم يف  4386قضية ،يف حني مت رفض
إسقاط احلضانة عنها رغم إعادة زواجها يف
 3076قضية.
مؤكدا يف األخير أن إعادة زواج املرأة املطلقة

بغير قريب محرم ال يعيق أبدا حقها يف ممارسة
حضانة أبنائها مدى كان ذلك ال يتعارض مع
املبدأ القانوني وهو املصلحة الفضلى للطفل
احملضون.
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الفرتة الزمنية ال�ستكمال الأطروحات اجلامعية..

حول م�شاكل ال�صرف ال�صحي بوالية ب�شار!!
• ردا عن سؤال السيد
حسني سعيدي ،عضو
مجلس األمة ،حول مشاكل
الصرف الصحي بوالية
بشار؟

أوضح وزير املوارد املائية
السيد حسني نسيب أن
والية بشار استفادت من رفع التجميد عن 112
مشروع للصرف الصحي مببلغ  90مليار دج
املجمدة منذ  2014ومن بينها محطة لتصفية
املياه املستعملة ملدينة بشار بغالف مالي يقدر
بـ  4ماليير دج ،معتبرا إياه من أهم املشاريع
للقطاع سنة  2018بإعتبار أن هذه احملطة
سوف تستوعب وتعالج كل املياه املستعملة عبر
أحياء البلدية حيث أن طاقتها تصل إلى  57ألف
متر مكعب يف اليوم  ،كما باشر القطاع يف إجناز
مجموعة من املشاريع الهادفة تندرج أغلبيتها
يف محور جتديد وإجناز القنوات الرئيسية ملياه
الصرف الصحي على مستوى أحياء مدينة
بشار والعبادلة وهي على وشك االنتهاء والتي
ستسمح حسب الوزير من حتسني الوضعية
احلالية والوقاية من خطر ظهور أي شكل من
أشكال األمراض املتنقلة عبر املياه.
كما ستعرف  4بلديات يف املدى القريب استالم
أنظمة لتصفية واملعاجلة الطبيعية لبلدية
«تاغيت» و«بني ونيف» و«بني عياس» و«حلمر»،

زمنية  3سنوات؟

ذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد
الطاهر حجار ،أن عدد الطلبة الذين متكنوا
من مناقشة أطروحاتهم خالل الفترة املمتدة
من ( )2017-2012قد بلغ عددهم 2974
طالب من مجموع  5463مسجل ،مضيفا أن
املدة املنصوص عليها تقدر بثالث سنوات
ليست خاصة بنظام «أل أم دي» وإمنا ما هو
معمول به من الناحية العملية يف جميع جامعات
العالم.

كما مت تسجيل لصالح والية بشار لسنة 2018
ثالث عمليات هامة مببلغ  950مليون دج يف
مجال الصرف الصحي ومتثل يف إجناز القناة
الرئيسية للصرف الصحي للمجمع السكني
اجلديد باجلهة الشرقية ملدينة بشار ملا يزيد
عن  3590مسكن ،وإجناز القناة الرئيسية حلي
«سيدي البشير» وجتزئة «عيشة» التي حتتوي
على أكثر من  7000قطعة أرض .وإجناز قناة

رئيسية للحي اجلديد مبدينة العبادلة وربط
املرافق العمومية املجاورة للحي.
أما فيما يخص حماية مدينة بشار من
الفيضانات وقصد التخلص من هذا اخلطر
وبصفة نهائية يتم حاليا إعداد دراسة خاصة
بتحسني سعة ومسار وادر بشار وأن الدراسة
هي يف أطوارها األخيرة.

اقرتاح منحة ال�سكن للأ�ساتذة!!..
• ردا عن سؤال السيد
بوجمعة ز ّفـان ،عضو
مجلس األمة ،تخصيص
منحة السكن لفائدة
األساتذة كبديل عن إجناز
السكن اجلامعي ؟

أكد وزير التعليم العالي
والبحث العلمي السيد الطاهر حجار ،أن منحة
السكن التي اقترحها عضو مجلس األمة ،كبديل
عن توفير السكن يعد اآلن أمرا متعذرا يف
الوقت احلالي ،ذلك أن اعتماد مثل تلك املنحة
ينجر عنه بروز إشكاالت يصعب التكفل بها
مثل حاالت التمييز وعدم اإلنصاف لألساتذة
الباحثني وكذا الصعوبات املرتبطة بتحديد
مبالغ هذه املنحة حسب املناطق واألقاليم
يف غياب منظومة مرجعية تضبط مستويات
اإليجار يف الوطن.
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• ردا عن سؤال السيد
عبد الكرمي قريشي ،عضو
مجلس األمة ،عن أسباب
عدم متكن أغلبية طلبة
الدكتوراه من استكمال
أطروحاتهم
إعداد
اجلامعية واحملددة بفترة

وأن إقرار هذه املنحة
لسلك األساتذة اجلامعيني
دون سواهم سيترتب عنه
ال محالة بروز مطالبة
أعداد متزايدة من أسالك
املوظفني األخرى املنتمني
للوظيفة العمومية ألجل
املعاملة باملثل ،وأن املنحة لن حتل مشاكل
السكن يف الوقت الراهن بسوق عقارية غير
مضبوطة األسعار.

وبخصوص إيواء الطلبة يف فنادق ومجمعات
السكنية فأوضح الوزير أن هذه الصيغة غير
واقعية يف الوقت احلالي ذلك أن الفنادق بحكم
طبيعتها ال تشكل البديل املناسب حلل مسألة
التعداد الكبير للطلبة الذين يستوفون الشروط
واملقاييس الضرورية لالستفادة من اإليواء
والتي تصل نسبتهم إلى  40باملائة من إجمال

وبخصوص األسباب الرئيسية التي حالت
دون متكن عدد الطلبة من إمتام أطروحاتهم
يف اآلجال احملددة فذكر منها الصعوبات
التي يواجهها الطالب يف مجال نشر املقاالت
العلمية يف مجاالت احملكمة من فئة (أ) و (ب)
ال سيما بالنسبة لطلبة الدكتورة بنسبة خاصة
اختصاصات العلوم والتكنولوجيا .كما هو
احلال بالنسبة للعلوم االجتماعية واإلنسانية،
إلى جانب صعوبات تأطير ومتابعة أعمال طلبة

الدكتوراه من طرف األساتذة املشرفون بالنظر
للعدد املرتفع واملتراكم للطلبة املسجلني حتت
إشرافه.

• إخضاع طالب الدكتوراه لتقييم سنوي للوقوف
على مدى تقدم عمله طبقا للحيثيات الواردة يف
دفتر الطالب الدكتورة املعد لهذا الغرض

• إعداد ميثاق األطروحة بوصفه مدونة توضح
مهام ومسؤولية كل األطراف الفاعلة يف عملية
التكوين بدءا من رئيس التكوين الدكتوراه،
املشرف إلى الطالب

• حتسني املردود الداخلي للتكوين يف الدكتوراه
من خالل اقتراح التدابير واألحكام املناسبة
يف إطار مشروع مرسوم تنفيذي ينظم التكوين
للحصول على شهادة ليسانس واملاستر
والدكتورة والذي هو يف طور اإلعداد.

مؤكدا أن وزارته وضعت حلوال منها:

• تنظيم أيام دراسية حول الدكتوراه سنويا

حتويل املفرغة بوالية املدية..
الطلبة املسجلني وهو ميثل  670ألف طالب،
لكون املرافق الفندقية ليست مصممة أصال
لالستجابة ملتطلبات إيواء الطلبة طوال السنة
اجلامعية ،كما أنها ال تتطون بالضرورة مبا
يتوافق مع انتشار شبكة املؤسسات اجلامعية
ومؤسسات التعليم العالي ،فضال أن قدرات
استيعابها محدود باملقارنة مع عدد الطلبة
املتزايد.

كما أن إيواء الطلبة مبجمعات سكنية هو مرهون
ببعث صيغ جديدة ومبتكرة مخصصة لفائدة
إسكان الطلبة ممن قبل املقاوالت واملؤسسات
العمومية واخلاصة ،وهي عملية حسب الوزير
ليست ميسرة يف الوقت احلالي بل ميكن اللجوء
إليها يف املدى الطويل يف إطار إصالح اخلدمات
اجلامعية بالتشاور مع القطاعات ذات الصلة.

• ردا عن سؤال السيد
بلقاسم قـارة ،عضو
مجلس األمة ،حول مشاكل
املفرغات العشوائية بوالية
املدية؟

أوضحت وزيرة البيئة
املتجددة السيدة
والطاقات
ِّ
فاطمة الزهراء زرواطي أنها بعد زيارتها
امليدانية للوقوف على وضعية املفرغة العشوائية
املتواجدة باملدخل اجلنوبي ملدينة تابالط بجانب
الطريق الوطني رقم  8على مستوى واد احلد
والتي تقدر مساحتها اآلن  1.5هكتار والتي يتم
التفريغ بها ما يقارب  15طن يوميا من النفايات
وهي يف توسع أكثر ،اتخذت الوزارة بالتنسيق مع
السلطات احمللية قرار حتويل املفرغة إلى موقع
آخر لتفادي اآلبار املتواجدة باملنطقة ،وإجناز
مفرغة جديدة تستجيب للمعايير املعمول بها

دوليا معلنة يف سياق ذلك
عن اختيار أرضية تقدر
مساحتها بـ  8هكتار باملكان
املسى ( بأوالد ساسي) ،وقد
باشرت السلطات الوالئية
إجراءات فتح التحقيق
املسبق للتصريح باملنفعة
العمومية وكذا نزع امللكية إلجناز املشروع
وإصدار قرار والئي لتعويض املتضررين .كما
إتفقت الوزارة مع السلطات احمللية للوالية على
جملة من اإلجراءات من بينها :

• متويل من قبل الصندوق الوطني للبيئة وحماية
الساحل عملية خاصة بإجناز مركز للردم التقني
لتابالط وإعادة تهيئة املفرغة العشوائية
• تكليف الوكالة الوطنية للنفايات مبهمة املتابعة
امليدانية وتقدمي املساعدة التقنية لتسيير مراكز
الردم التقني.
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الأ�سئلة ال�شفوية
عقد مجلـس األمـة يوم الخميس 01
فيفري  2018جلسة عامة ،خصصت
هذه الجلسة لطرح أسئلة شفوية من
قبل أعضاء من مجلس األمة على عدد
من أعضاء الحكومة.

�ساعي الربيد ..وق�ضية ت�أخر املرا�سالت!!..

عن خدمات الأنرتنيت..

• ردا عن سؤال السيدة
ليلى براهيمي ،عضو
مجلس األمة ،حول
املتخذة
اإلجراءات
خدمات
لتوفير
اإلنترنيت ذات التدفق
العالي ؟

أوضحت وزيرة البريد واملواصالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة السيدة
إميان هدى فرعون ،أن مجلس مساهمات
الدولة وفر متويل مبا يفوق  130مليار دج
لبسط شبكة التدفق العالي والعالي جدا يف
اجلزائر ،إال أن بعض املشاكل التقنية جعلت
فعاليته ال تظهر إال سنة .2016

�إعادة ت�أهيل الطرقات بوالية غرداية
• ردا عن سؤال السيد
محمد بوبطيمة ،عضو
مجلس األمة ،حول
ترميم وإعادة تأهيل
الطرقات الوطنية بوالية
غرداية؟

أكد وزير العالقات مع
البرملان الطاهر خاوة نيابة عن الوزير األول،
أن السلطات العمومية تعنى عناية هامة
بتنفيذ املخطط التوجيهي للطرق والطرق
السيــــــارة ( )2025-2005ملواكبة ومرافقة
برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية
املسجل يف مختلف مناطق الوطن السيما
والية اجلنوب الكبير ،لتحسني ظروف النقل
وتنقل األشخاص والبضائع عبر الطرقات
الوطنية.
وقد بادرت اجلهات
املختصة يف ترميم
الطريق الوطني رقم
 49يف شطره الرابط
مع الطريق الوطني رقم
 ،1والطريق اإلجتنابي
لسهل واد ميزاب وصوال
إلى حدود والية غرداية بتسجيل عملية تتعلق
بدراسة ازدواجية اجلزء املتواجد بإقليم والية
غرداية واملمتد على مسافة  70كلم والذي
خصص لها غالف مالي قدر بحوالي 20
مليون دينار جزائري .ونظرا للوضع املالي
للبالد وتدهور أسعار البترول مت تفضيل
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تأجيل العملية يف الوقت احلالي إلى حني
حتسن الظروف االقتصادية للبالد.

أما بخصوص الطريق الوطني رقم  51الرابط
بني والية غرداية وأدرار ال سيما الشطر العابر
غرداية واملمتد على مسافة  136كلم فقد مت
تدعيمه وتوسعته على أشطر وخصص له
غالف مالي أكثر  955مليون دينار جزائري.
كما مت تسجيل إعادة تأهيل مقطع آخر ميتد
على مسافة  10كلم من املنطقة الكيلومترية
 116إلى النقطة الكيلومترية  126حيث
مت االنطالق يف أشغال بعد أن مت اختيار
املقاول ،وكذلك مت تسجيل عملية إعادة تهيئة
مقطعني آخرين ميتدان على مسافة 30
كلم من النقطة الكيلومترية  60إلى النقطة
الكيلومترية  80ومن النقطة الكيلومترية 126
إلى النقطة الكيلومترية  ،136أي إلى غاية
حدود والية أدرار ،مضيفا أن عملية التوسعة
تهدف إلى توسيع جانبي الطريق ليصبح
بعرض  11متر ،كما مت اقتراح تسجيل 60
عملية أخرى بعنوان السنة احلالية.
مؤكدا يف األخير أن اجلهود املعتبرة املبذولة
من طرف السلطات العمومية من أجل تهيئة
وصيانة وإجناز الطرقات يف كافة ربوع
الوطن من الشمال إلى اجلنوب ،تهدف إلى
إنشاء شبكة طرقات وطنية عصرية ومجهزة
بأفضل التقنيات الفنية تستجيب للديناميكية
املتسارعة التي تعرفها حركة التنقل عبر
الطرقات الوطنية.

• ردا عن سؤال السيد رشيد
بوسحابة ،عضو مجلس األمة
حول غياب ساعي البريد ؟

أوضحت وزيرة البريد
السلكية
واملواصالت
والالسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة السيدة إميان هدى
فرعون ،أن قطاع البريد ويف شقه املتعلق بتوزيع
الطرود والرسائل قد سجل اختالال كبيرا ،مما
أدى إلى تدهور نوعية اخلدمة ويف بعض األحيان
تأخر غير مقبول يف توزيع الرسائل ،وأنه بعد
تشخيص املشاكل التي كان مير بها البريد ،وبعد
اتخاذ التدابير خاصة يف توزيع السيولة واملالية
واقتناء التجهيزات التكنولوجية ،وضعية بريد
اجلزائر تغيرت وأصبح يحقق أرباحا فخالل سنة
 2017حقق أكثر من  10ماليير دينار وتوقعات
لسنة  2018أن يصل أرباحه ضعف هذا املبلغ.
وألن اإلمكانيات أصبحت متوفرة قررت مؤسسة
بريد اجلزائر أن تقوم بترسيم كل العمال مؤكدة
أن ذلك سيعطي ديناميكية جديدة .أما بخصوص
توزيع الرسائل فقد أوضحت الوزيرة أن املشكل
يتلخص يف تزايد عدد األحياء مع بقاء التوزيع
التقليدي لذلك فإن توزيع البريد لم يتجاوب مع
حجم العمل.

مضيفة أن بريد اجلزائر قد
حصل سنة  2017على أكثر
من  19مليار دينار جزائري من
الصندوق الوطني لالستثمار
منها  3ماليير ستستثمرها يف
إنشاء مراكز آلية للفرز التي
ستعتمد على التكنولوجيات
احلديثة كما سيتم بالتعاون
مع مصالح وزارة الداخلية واجلماعات احمللية
ألعادة تسمية الشوارع ورقمنة خريطة املدن .كما
قامت بريد اجلزائر بعقد صفقات اقتناء 700
دراجة نارية و 300دراجة ذات محرك و300
دراجة هوائية وذلك لتمكني سعاة البريد القيام
مبهمتهم بأريحية أكثر .كما قامت باقتناء 250
شاحنة صغيرة و 20شاحنة من النوع الكبير.

منوهة يف األخير أن مجلس إدارة بريد اجلزائر
قد إعتمد تنظيم جديد ملراكز الفرز التي أصبحت
اليوم تابعة مباشرة للمديرة العامة بالنسبة ملراكز
الفرز الوالئية وأخرى تابعة للمدير الوالئي
بالنسبة ملراكز الفرز اجلهوية .مؤكدة يف األخير
أن هذا التنظيم اجلديد ملراكز الفرز واقتناء
التجهيزات احلديثة وتشغيل أكثر من  3300عامل
سوف تتحسن الظروف وسيصل البريد مستقبال
يف وقته.

مضيفة أن اتصاالت اجلزائر بداية من سنة
 2017قامت بتوقيف كل العقود القدمية
وإمضاء عقود جديدة فرضت فيها نقل
التكنولوجيات على املتعاملني باملناولة
مع الشركات الوطنية ،مع ضرورة إعطاء
التكوين النظري والتقني واإلشراف على
تركيب التجهيزات يف امليدان ،وبهذا الصيغة

اجلديدة استطاعت اتصاالت اجلزائر تكوين
 3368مهندس الذين قاموا بتهيئة أكثر من
 200ألف خط وأن العملية مازالت متواصلة
لصيانة وتأهيل الشبكة املهترئة املتواجدة.
مؤكدة أن املشوار مازال طويال ويجب بذل
املزيد من املجهودات لبسط األلياف البصرية
يف كل التراب الوطني وخاصة يف اجلنوب
الكبير .مضيفة أن تسعيرة اإلنترنيت لن
حتفظ مادام هناك مئات الكيلومترات املربع
لم تصلها شبكة االتصال فال ميكن االكتفاء
باملدن الكبيرة على حساب واليات الهضاب
العليا واجلنوب.

أما بخصوص بعض التجهيزات املودم التي ال
تعمل فأوضحت الوزيرة أنه حلل هذا املشكل
أقرت اتصاالت اجلزائر بداية من سنة 2016
بعدم شراء هذه التجهيزات وإمنا تقوم ببيعها
يف نقاط البيع التصاالت اجلزائر ،وأن أي
جهاز مغشوش يتم إرجاعه للمورد وله خدمة
ما بعد البيع من قبل املورد وليس اتصاالت
اجلزائر.

ت�أخر و�صول الر�سائل!!..
• ردا عن سؤال السيد محمد بن طبة ،عضو مجلس األمة حول تأخر وصول
الرسائل؟
أوضحت وزيرة البريد واملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة السيدة إميان هدى فرعون ،أن كل اإلختالالت التي كان يعاني
منها بريد اجلزائر من قبل هي التي أدت به إلى تدهور خدمة توزيع الرسائل
وأنه بعد تشخيص املشاكل ،يقوم بريد اجلزائر حاليا بوضع حلول لتحسني
اخلدمة.

موضحة أن جل الرسائل التي ترسل من والية إلى والية كانت كلها متر عبر مركز بئر توتة ،وكان
عدد العمال بهذا املركز عامالن ( )2يقومان بفرز كل الرسائل ،ولعدم قدرتهم على العدد الكبير
للرسائل فكانا يفرزان الرسائل اجلديدة ويتم ترك الرسائل القدمية .وحلل هذه املشكلة اختارت
بريد اجلزائر إيصال البريد القدمي للزبائن بالرغم من الفترة الطويلة له والتي تعدت أحيانا
األشهر .كما قرر بريد اجلزائر توظيف شامل لسنة .2018
مؤكدة يف األخير أن املشكلة ليس مشكل تهاون لكن احللول أخذت بعض الوقت وأنه سيكون
حتسن للخدمات مع اقتناء التجهيزات احلديثة.
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من عوامل ترقية ال�سيـــــــــــــــــاحة..

ملاذا ت�أخر تد�شني م�سبح عني �أمنا�س!؟

• ردا عن سؤال السيد
عبد القادر شنيني،
عضو مجلس األمة ،حول
النظافة واألمن والتكوين
لترقية قطاع السياحة؟

• ردا عن سؤال السيد
عباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة ،حول سبب
عدم تدشني مسبح بلدية
عني أمناس بوالية إليزي ؟

أوضح وزير الشباب
والرياضة السيد الهادي
ولد علي أن قطاع الشباب والرياضة قد سجل
 101عملية بوالية إليزي وذلك خالل الفترة
املمتدة من  2000إلى  2015من خالل املخططات
اخلماسية الثالثة بغالف مالي إجمالي قدر
بـ  3.9مليار دينار جزائري ،يضم مشاريع يف
مرحلة الدراسة وأخرى منجزة ومنها ترميم
الهياكل الرياضية واملؤسسات الشبانية ،وقد
استلم منها حلد اآلن  15مشروع و 85مشروع

يف طور اإلجناز ،ومشروع
واحد لم تبدأ األشغال به.

أما بخصوص املسبح
املتواجد ببلدية عني أمناس
بوالية إليزي والذي وضع
حتت تصرف شباب البلدية
منذ أواخر شهر فيفري
 2017فقد انتهت األشغال به بنسبة  100باملائة.
وهو شهد إقبال كبير وهذا ما ملسته الوزارة
الصائفة املاضية لسنة  .2017وبخصوص عدم
تدشني هذا املسبح خالل الزيارة التي قام بها
للوالية شهر نوفمبر  2016أرجع الوزير ذلك
لعدم إنتهاء األشغال به يف حينها وأنه بعد
مرحلة التجارب مت وضع املنشأة أواخر شهر
فيفري  2017للخدمة.

أوضح وزير السياحة
التقليدية
والصناعة
السيد حسان مرموري ،أن النظافة واألمن
والتكوين هي من دون شك عناصر لها وزنها
يف اخلدمة السياحية الرفيعة .مضيفا أن
مخطط التهيئة السياحة قد حدد جملة من
األهداف تدور حول تشجيع ودعم االستثمار
من أجل تعزيز القدرات اإليواء كما ونوعا،
وحتسني جودة العروض السياحية ونوعية
اخلدمات التي يعرضها املتعاملون سواء يف
مجال الفندقة أو األسفار ،وكذا تأهيل املوارد
البشرية إضافة إلى تثمني املقصد السياحي
وتعزيز السلسلة السياحية.
أما فيما يتعلق بالشواطئ فأكد الوزير أن
أمن ونظافة وتوفير املياه للشواطئ مهمة
تشارك فيها كل القطاعات املعنية حسب
مجال تدخلها واختصاصها ،فضال عن
اجلماعات احمللية التي تتواجد يف الشواطئ
املتواجدة على مستوى إقليمها اجلغرايف
وهي املعنية بصفة مباشرة يف تثمني مواردها
الطبيعية ذات القيمة السياحية وجعلها
موردا اقتصاديا ومحليا ،كما تعمل الوزارة مع
القطاعات األخرى لتحضير ومتابعة موسم

ف�ضاءات ال�شباب بعني متو�شنت!!
• ردا عن سؤال السيد عبد القادر موخلوة ،عضو
مجلس األمة حول املشاريع الشبانية بوالية عني
متوشنت؟

أوضح وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد
علي ،أن والية عني متوشنت قد استفادت يف إطار
املخططات التنموية الثالثة من تسجيل  141عملية
إجناز نتج عنها  246مشروع بـ  6.2مليار دج ،ومنها
 75مشروع شباني و 171مشروع رياضي ،فأما املشاريع املنتهية واملكتملة
فعددها 58مشروع شباني ورياضي أما املشاريع التي هي يف طور اإلجناز
هي  9مشاريع شبانية ومشروع رياضي واحد أما املشـــــــــاريع التي لم
تنطلق فهي .8
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أما فيما يتعلق ببيت الشباب املتواجد على مستوى بلدية بني صاف بوالية
عني متوشنت فهذه املؤسسة قد مت تسجيلها سنة  2006مببلغ مالي
 65مليون دينار جزائري ومت تسليم وجتهيز هذا املشروع بكل اللوازم
والتجهيزات اخلاصة باالستغالل يف اآلجال احملددة ،وقد وضعت حيز
اخلدمة وتتوفر على جميع املتطلبات الضرورية لفئة الشباب وذلك منذ
سنة  ،2009يف حني أن إجناز مخيم األطفال ببني صاف واملسجل سنة
 2006مببلغ مالي قدر بـ  187مليون دج فإن املشروع قد عرف عدة
عراقيل إدارية وقانونية وتقنية عاقت السير احلسن لهذه األشغال ،مؤكدا
يف األخير أن األشغال بعد توقف عدة مرات قد استأنفت مرة أخرى
سنة  2016بعد اختيار مقاولة إلمتام املشروع بعد مناقصة جديدة ونسبة
التقدم األشغال بها قدرت بـ  70باملائة وسيتم استالم ووضع هذه املنشأة
حيز اخلدمة خالل صائفة هذه السنة.

االصطياف لكل سنة والذي
يساهم يف تثمني املنتوج
السياحي الوطني.

أما فيما يتعلق بالتكوين
والذي يعتبر ركيزة رئيسية
ضمن إستراتيجية القطاع
فال خدمة سياحية ذات جودة
دون تكوين جيد وتثمني أجنح للمواد البشرية،
فالتكوين رهان التنافسية ورأس مال يف إطار
شبكة املؤسسات حتت الوصاية ممثلة يف املدرسة
الوطنية العليا للسياحة باألوراسي ،املعهد الوطني
للتكوين يف التقنيات والفندقية السياحية بتيزي
وزو وكذلك املعهد الوطني للفندقة والسياحة
ببوسعادة .

وضمن برنامج التكوين املشار إليه تتم عملية
مطابقة عرض التكوين مع متطلبات تنمية
القطاع وعصرنة نظامه مبا يواكب احتياجات
السوق السياحية واملهنية ،وهذا دون إخفاء تكوين
متواصل الذي يساهم يف جتديد املعارف اخلاصة
مبستخلفي املؤسسات السياحية ورفع مستوى
تأهيلهم ليساير ماهو معمول به دوليا.

مؤكدا يف األخير أننا يف مرحلة بناء الوجهة
السياحية اجلزائرية التي نتطلع إليها وال يزال
املشوار طويال ،ويتطلب تظافر جهود اجلميع
وجتنيد األطراف املعنية بفضل العمل والتخطيط
املدروس وإشراك الفاعلني السياحيني وكل
احللقات املكونة للسلسلة السياحية.

اال�ستثمار ال�سياحي ..نحو �إزالة العراقيل!
• ردا عن سؤال السيد
ناصر بن نبري ،عضو
حول
األمة
مجلس
اإلجراءات التي اتخذتها
الوزارة لتسهيل وتبسيط
املصادقة على مخطط
التهيئة السياحية؟

أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد
حسان مرموري ،أن الدولة وضعت إستراتيجية
للنهوض بقطاع السياحة وذلك عبر املخطط
التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق  2030الذي
صنف وطنيا  225منطقة توسع سياحي
مبساحة إجمالية تفوق  56أالف هكتار وهي
كلها مخصصة الستقبال واحتضان املشاريع

السياحية ذات اجلودة العالية والتنافسية
القادرة على جذب السواح من داخل الوطن
وخارجه ،واملوزعة حسب الوزير  166منطقة
على الساحل و 36منطقة يف اجلبال والهضاب
العليا و 23منطقة يف اجلنوب .مضيفا أنه حاليا
يتم تزويد هذا الوعاء بأدوات التعمير والتهيئة
لضمان تنمية عقالنية تتماشى مع معايير
التنمية املستدامة.
مؤكدا على أهمية الدراسات باعتبارها
اداة ضرورية لتهيئة السياحية كونها تضمن
االستغالل األمثل والعقالني للعقار السياحي يف
إطار التنمية املستدامة للسياحة ،وهذا العقار
يوضع يف متناول املستثمرين اجلادين وذلك
حتت سلطة الوالي يف إطار تشجيع مشاريع

االستثمار السياحي.

معلنا أنه أصدر تعليمات للوكالة الوطنية لتنمية
السياحية قصد إسراع يف دراسة الطلبات
االستثمارية مستقبال ومعاجلتها عبر الرقمنة
األرضية التي وضعتها الوزارة حيز التنفيذ
مؤخرا ،والتي من شأنها تسهيل احلصول على
التراخيص الالزمة والشروع يف االنطالق الفعلي
يف إجناز املشاريع االستثمارية املقترحة.
مذكرا يف األخير بالتحفيزات املالية واجلبائية
الهامة التي وفرتها الدولة لتشجيع املشاريع
االستثمارية إلى جانب االتفاقات التي أبرمتها
الوزارة مع  11مؤسسة مالية مصرفية من أجل
مرافقة هذه املشاريع ومتويلها.
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انتاج مادة «الزفت» حمليا..

2018/02/15

مطابقة البنايات

أوضح وزير الداخلية
احمللية
واجلماعات
والتهيئة العمرانية السيد
نورالدين بدوي أن هذا
القانون جاء بغرض تسوية
وضعية بعض البنايات
غير املتحصلة على شهادة
املطابقة ووضع حد ملشكل
الفوضوية،
البنايات
كما يهدف إلى وضع حد حلاالت عدم إمتام
البنايات ،وقد حدد هذا القانون اإلجراءات
الواجب اتخاذها من أجل احلصول على شهادة
املطابقة والذي يشمل عدد محدودا من احلاالت
املتمثلة يف :
• البنايات الغير متممة التي حتصل صاحبها
على رخصة البناء

• البنايات التي حتصل صاحبها على رخصة بناء
وهي غير مطابقة ألحكام الرخصة املسلمة
• البنايات املتممة والتي لم يتحصل صاحبها
على رخصة بناء

يف حني استثنى هذا القانون خمسة ( )5أنواع
من البنايات والتي تتعلق باألساس بالبنايات
املتواجدة باملناطق احملمية (مواقع التوسع
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ونظرا للبرنامج الطموح اخلاص باملشاريع
الكبرى للبنايات التحيتة كالطريق السريع

معلنا يف السياق ذاته أن شركة نفطال بدأت يف
إنتاج نوع جديد من الزفت املكثف سيتم عرضه

أوضح وزير الطاقة
السيد مصطفى قيتوني
أن احلكومة مهتمة تسعى
لتنويع اإلنتاج من أجل تنمية اقتصادية وطنية
وتلبية إحتياجات املواطنني  ،مذكرا أن املادة
األولية الضرورية إلنتاج الزفت هي البترول
اخلام الثقيل الذي ال ينتج يف بالدنا ،
فالبترول اخلام للجزائر خفيف جدا وهو غير
مناسب لإلنتاج مادة الزفت مما يجعل بالدنا
مضطرة لإلستيراد البترول اخلام الثقيل من
اخلارج لتكرير وإنتاج الزفت.

األمة يوم
عقد مجلس
ّ
الخميس  15فيفري ،2018
جلسة علنية ،برئاسة السيد
عبد القادر بن صالح ،رئيس
عدد
خصصها لطرح
ٍ
المجلس؛ ّ
تقدم
من األسئلة الشفوية
ّ
بها عدد من أعضاء المجلس
ألعضاء في الحكومة.

• ردا عن سؤال السيدة
عائشة باركي ،عضو مجلس
األمة ،حول اإلجراءات
والتدابير املتخذة ملعاجلة
امللفات اخلاصة مبطابقة
البنايات؟

• ردا عن سؤال السيد
بلقاسم قارة ،عضو مجلس
األمة ،حول إنتاج مادة
الزفت محليا؟

شرق -غرب وإعادة تأهيل
الطرق ،ارتفع الطلب على
هذه املادة حيث يبلغ
الطلب الوطني على الزفت
حاليا مابني  500ألف طن
و 800ألف طن سنويا ،
بينما القدرات الوطنية
لإلنتاج يف كل من مصفاة
أرزيو وسكيكدة تبلغ  300ألف طن سنويا .

السياحي ،املعالم األثرية  ،املوانئ واملطارات
وكذا األراضي الفالحية والغابية ) ،إضافة إلى
البنايات املشيدة خرقا لقواعد األمن أو التي
تشوه البيئة واملنظر العام.

وحسب الوزير فإن آخر اإلحصائيات أفرت
عن رفض  35187ملف تسوية من بني 323898
مودع أي بنسبة  10باملائة والتي ال ميكن
تسويتها طبقا لهذا القانون ،أما  90باملائة
فتمت تسويتها .موضحا أن املواطنني الذي
تلقوا ردا بالسلب عند دراسة ملفاتهم من قبل
الدائرة  ،فإن املشرع قد وضع جلنة الطعون
على مستوى الوالية للنظر يف الطعون املرفوعة
يف آجال شهر واحد  .مؤكدا يف األخير أن وزارة
الداخلية تعكف وبالتنسيق مع القطاعات املعنية
على إحصاء البنايات املكتملة من أجل إيجاد
السبل التي من شأنها رفع العراقيل واقتراح
تسهيالت لفائدة املواطنني الراغبني يف إمتام
بناياتهم وهذا يف ظل احترام الصارم للقوانني.

أوضح وزير الداخلية
واجلماعات احمللية
والتهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي،
أن مسألة احلرقة تندرج ضمن أولويات
الدولة وحتظى باهتمام خاص ،وأنه منذ
تسجيل تنامي حاالت الهجرة الغير الشرعية
عبر البحر خالل سنة  2017وضعت آليات
إستعجالية ملواجهة هذه الوضعية  ،وهذا
من خالل تبني خطة عمل مشتركة تشارك
فيها املصالح املختصة للقيام يف مرحلة
األولى منع محاوالت الهجرة وحماية هؤالء
الشباب من املخاطرة بحياتهم والوقوع
ضحية ملجازفة غير مدروسة العواقب.
كما مت اتخاذ جملة من الترتيبات األمنية
اإلدارية اخلاصة بهدف مجابهة الشبكات
واألشخاص الظالعني يف تنظيم هذه
الرحالت ،ومنها تكثيف التحريات األمنية
ذات الصلة ،وكذا املراقبة الدورية حملالت
بيع العتاد املستعمل يف اإلبحار وورشات
صنع السفن .باإلضافة إلى العمل

يف السوق خالل هذه السنة وسيتم تسويقه
 ،وهو ذات جودة عاملية وسيتم تصنيعه يف
مراكز معاجلة تابعة لنفطال ويقدر اإلنتاج الذي
سيتم تسويقه بـ  2800طن سنويا  ،وسيسمح
هذا املنتوج اجلديد حسب الوزير من تقليص
االستهالك الوطني للزفت وتكلفة صيانة
الطرقات إلى حد كبير.

ملاذا املحطات�..إذا مل ُت�ستغل!؟

احلرڤة ..امل�شكلة..
واحللول!!
• ردا عن سؤال السيد
نور الدين باألطرش،
عضو مجلس األمة،
حول انتشار ظاهرة
احلرقة؟

ويف إطار سياسة احلكومة لتطوير نشاط
احملروقات برمج القطاع إجناز مصفاتني اثنتني
جديدتني األولى يف حاسي مسعود والثانية
بتيارت بطاقة تكرير  5ماليني طن سنويا لكل
وحدة  ،مما سيسمح بتوفير كمية إضافية من
الزفت تقدر بحوالي  180ألف طن سنويا .

التحسيسي والتوعوي بالتعاون مع مختلف
الفاعلني املعنيني من املصالح األمنية
واإلدارية وكذا مع املجتمع املدني.

ومن جهة أخرى تقوم املصالح املعنية
بالتكفل بانشغاالت الشباب باألخص
يف مجال الشغل والسكن  ،فهناك آليات
وبرامج استحدثتها الدولة لالستفادة من
مختلف الصيغ للحصول على منصب
عمل  ،باإلضافة إلى تشجيع الشباب
بإنشاء مؤسسات مصغرة بتوفير لهم
قروض بدون فائدة ،إلى جانب حقهم يف
االستفادة من برامج اإلسكان العمومي
بتخصيص  40باملائة منها للشباب الذي
تقل أعمارهم عن  35سنة .

مؤكدا أن هذه اإلجراءات سمحت بتحقيق
نتائج إيجابية يف مواجهة هذه الظاهرة
والذي يتجلى يف تراجع محسوس لعدد
محاوالت الهجرة غير الشرعية خالل
الفترة األخيرة  ،مضيفا أن هذه النتائج
ال تعني بشكل من األشكال حتقيق التكفل
التام بهذه املسألة  ،وإمنا حتتاج إلى تعزيز
ترتيبات أخرى لتحقيق النتائج املرجوة
وضمان حماية أبناء الوطن من الوقوع يف
هذا احللم املزيف.

• ردا عن سؤال السيد عبد
القادر بن سالم ،عضو مجلس
حول اإلجراءات
األمة،
املتخذة إللزام احلافالت
استغالل احملطات البرية
اجلديدة ؟

أكد وزير األشغال العمومية
و النقل السيد عبد الغني
زعالن أنه يف إطار حتسني
اخلدمة العمومية للمسافرين
عبر الطرقات قامت احلكومة
بتسجيل  189عملية إلجناز
محطات برية عبر كامل
التراب الوطني  ،وفق املعايير
تراعي فيها كل شروط الراحة واألمن ملستعمليها،
وقد مت إلى غاية اليوم استالم  81محطة جديدة
 74منها دخلت حيز اخلدمة .

ولضمان تسيير ناجع لهذه الهياكل والتكفل
املسافرين مت تكليف املؤسسة العمومية االقتصادية
لتسيير احملطات البرية  ،غير أن هذه املؤسسة
تواجه يف بعض الواليات مشاكل تتعلق برفض
متعاملي النقل استعمال احملطات البرية اجلديدة
ما سبب عجزا ماليا حلوالي  20محطة.
ونظرا لهذا الوضعية التي تهدد استمرار نشاط
هذه احملطات التي كلف إجنازها مبالغ ضخمة
للخزينة العمومية وبالتالي مناصب عمل ،

اتخذت الوزارة مجموعة اإلجراءات لتصحيح
الوضعية منها:

• إطالق حمالت إعالمية حتسيسية حول إجراءات
حتول املتعامليني إلى احملطات اجلديدة واخلدمات
والتسهيالت التي توفرها للناقلني
• التنسيق مع املصالح األمن من أجل تنفيذ املرحلي
املتخذة من أجل حتويل املتعاملني نحو احملطات
اجلديدة

• مراسلة وزير الداخلية واجلماعات احمللية
لتنسيق اجلهود قصد إجبار املتعاملني الدخول إلى
احملطات اجلديدة ومحاربة بيع التذاكر عشوائيا

• تعديل االتفاقية التي تربط متعاملني النقل
مبسير احملطة وذلك بإدراج أحكام جديدة متنع
الناقل الذي يرفض استعمال احملطة البرية مكان
انطالق مركبته االستفادة من خدمات احملطة
البرية األخرى التابعة لهذا املؤسسة
• إحالة كل املتعاملني الذي يرفضون الدخول إلى
احملطات البرية أمام جلنة العقوبات اإلدارية
للوالية .

موضحا أن هذه اإلجراءات قد بدأت تعطي
نتائج ملمسة يف امليدان بحيث مت مؤخرا فتح 3
محطات كانت غير مستغلة منذ عدة سنوات ،
بواليات باتنة ،تيبازة ،وتيسمسيلت ،باإلضافة إلى
دخول حيز اخلدمة بصفة عادية احملطة اجلديدة
بوالية تلمسان .

27

الأ�سئلة ال�شفوية

الأ�سئلة ال�شفوية

البعد القاري ..و�أولوية الربط اجلوي!!

ق�صر املعار�ض ..واملكان املالئم!؟
• ردا عن سؤال
السيد
شفوي
مصطفى جغدالي،
عضو مجلس األمة،
حول إمكانية حتول
قصر املعارض إلى
مكان آخر ؟

• ردا عن سؤال السيد محمد
الطيب العسكري ،عضو مجلس
األمة ،حول مدى استعداد
اجلزائر لتحسني الربط بالنقل
اجلوي يف القارة اإلفريقية من
خالل قرار «ميوسكرو» ؟

أوضح وزير األشغال العمومية
والنقل عبد الغني زعالن أن الصعوبات التي
تعترض تطبيق قرار «ميوسكرو» الذي ينص
على فتح املجال اجلوي ،يعود لعدم توفر شركة
اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف الوقت احلالي
على اإلمكانيات الالزمة التي متكنها من مواجهة
املنافسة الشديدة لكبريات الشركات اجلوية

اإلفريقية ،األمر الذي جعل نشاطها داخل الفضاء
اإلفريقي محدود حيث يرتكز على العبور من والى
إفريقيا السيما من أوروبا ،أمريكا الشمالية ،آسيا
والشرق األوسط.
مضيفا أن مستوى النقل اجلوي بخطوط مباشرة
مع الدول اإلفريقية ،ال يزال متواضعا ،بسبب
ضعف العالقات االقتصادية والسياحية وقلة عدد
املهاجرين الشرعيني ،الفتا إلى أن العائق األكبر
الذي يحد من تطوير النقل اجلوي داخل إفريقيا،
يكمن يف املردودية االقتصادية للخط اجلوي،
ولذلك فضلت اجلزائر حسب الوزير عدم تطبيق
اتفاقية «ميوسكرو» يف إطار االتفاقيات الثنائية
حتى تتحكم يف هذا النشاط.

دعا وزير التجارة السيد
محمد بن مرادي مسيري شركة «أفريكا
للزجاج» التي تنتج الزجاج املزخرف بالتقدم إلى
وزارة التجارة وإيداع طلب الوقاية على مستوى
األمانة التقنية للجنة االستشارية املختصة وفق
اإلجراءات املعمول بها من أجل دراسة ملفها
واتخاذ اإلجراءات الضرورية للتقليل من استيراد
هذا النوع من الزجاج ،مبا أنها قادرة على سد
حاجيات السوق الوطنية والتزامها بتوفير ما
حتتاجه السوق من هذه املادة كما ونوعا وسعرا.
مع ّبرا عن استعداده التخاذ كافة اإلجراءات
الضرورية حلماية املنتجني الوطنني حيث دعا
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وبالنظر لألهمية التي يكتسيها هذا
القصر فقد بادرت وزارة التجارة
بالتنسيق مع الشركة اجلزائرية
للمعارض والتصدير مبشروع كبير
يهدف إلى عصرنة وجتديد كل
األجنحة والهياكل والبنايات التي
يحتويها هذا املوقف من أجل تكييفها
وجعلها متماشيا مع متطلبات العصرنة

والتي تقتضيها مثل هذه الفضاءات
على غرار ما هم معمول به حاليا على
مستوى مختلف الدول.

منوها إلى أن عصرنة هذا الفضاء
االقتصادي الهام يرمي أساسا إلى
تكييفه وجعله منسجما مع التوجيهات
التي رسمتها السلطات العمومية التي
تضمنها املخطط اجلديد للتهيئة
العمرانية لوالية اجلزائر  ،وهذا باعتباره
جزءا يدخل ضمن املرافق العمومية
الكبرى املوجودة يف طور اإلجناز على
مستوى املدخل الشرقي للعاصمة ،
وسوف يكون له مستقبل ودور محوريا
بالنظر للموقع اإلستراتيجي الذي
يحتله مع توفر وسائل النقل الضرورية
التي تسمح بالوصول إليه دون عناء
وكذا بالنظر للتطور قدرات اإلنتاج
الوطني التي حتتم علينا بذل جهد
إضايف إلبرازها
مؤكدا يف األخير أن قصر املعارض
ليس له أي تأثير ازدحام املروري الذي
يعاني منه العاصميني بصفة عامة وان
فكرة إخراجه من املكان املتواجد به
ليست مطروحة حاليا.

• ردا عن سؤال السيد
بوجمعة زفان ،عضو مجلس
األمة ،حول اإلجراءات
املتخذة للرفع من حصة
الشبه الطبي بوالية أدرار؟

ذكر وزير الصحة والسكان
و إصالح املستشفيات
السيد مختار حزبالوي أن
والية أدرار استفادت من
برنامج عمل يضمن التكفل
األفضل بصحة السكان
مع مراعاة اخلصوصية
اجلغرافية لها .مضيفا
أن توفر منتوج التكوين
الشبه الطبي وفق احتياجات القطاع يعد من
بني األهداف األساسية التي تسعى الوزارة
لتحقيقها وهذا لتدارك الوضع الناجت عن تغيير
منط التكوين بإنشاء املعاهد العليا لتكوين
الشبه الطبي والذي أدى إلى إحداث فجوة يف
منتوج التكوين  ،وبعد استدراك الوضع عمل
القطاع حسب الوزير على رفع عدد الدفعات يف
املعاهد الوطنية للتكوين العالي والشبه الطبي
كما هو احلال بالنسبة ملعهد أدرار الذي عرفت
قفزة نوعية من حيث ارتفاع منتوج التكوين
خالل السنوات األخيرة وقد مس هذا التكوين

 4تخصصات وهي القابالت ،شبه الطبي ،
العموميون أعوان الطبيني لتخذير واإلنعاش
ومساعدي التمريض للصحة العمومية .موضحا
أن هذا املعهد يلبي احتياجات كل من والية
أدرار ،متنراست  ،تندوف وغرداية  ،وسيرتفع
عدد املتخرجني يف املستقبل .

أما فيما يخص إستراجتية القطاع من أجل
حماية وصيانة الهياكل الصحية أمام انعدام
التوظيف يف أسالك العمال املهنيني بكل
أصنافهم ،أكد الوزير أنه يف إطار مشروع قانون
الصحة اجلديد مت إدراج ميكانيزمات تسمح
بتسيير عصري ومرن يخص صيانة وتنظيف
الهياكل الصحية كالتعاقد واملناولة.

بوقطب ..وحاجتها �إلى م�ست�شفى جديد!!..

الزجاج املزخرف..ملاذا ي�ستورد!؟
• ردا عن سؤال السيد عبد
املجيد بوزريبة ،عضو مجلس
األمة ،حول االستمرار يف
استيراد الزجاج املزخرف
بالرغم من وجود شركة
وطنية تنتج هذه املادة ؟

أوضح وزير التجارة السيد محمد بن
مرادي  ،أن قصر املعارض الصنوبر
البحري الذي مت إنشاؤه مع مطلع
السبعينات يشكل فضاء اقتصادي ذو
أهمية كبيرة  ،وهذا بالنظر حلجم
التظاهرات االقتصادية الوطنية
والدولية التي يحتضنها سنويا  ،وتسهر
الشركة الوطنية للمعارض والتصدير «
سافكس» على تسيير املعرض .

�أدرار ..وم�ستخدمو ال�شبه الطبي!!

كل املنتجني الذين يعانون
منافسة املنتوجات املستوردة
إلى التقرب من الوزارة
إليداع طلبات حلماية
منتوجاتهم.

موضحا بأن حترير التجارة
اخلارجية خيار انتهجته
احلكومة متاشيا مع التحوالت االقتصادية،
وأن تقنني االستيراد وحماية اإلنتاج الوطني ال
يزاالن يشكالن أحد أبرز االنشغاالت التي توليها
احلكومة عناية خاصة يف ظل الظروف الراهنة
املتميزة بتراجع مداخيل النفط.

مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع
كل الوزارات املعنية منها وزارة املالية ،الصناعة،
الطاقة ،والفالحة من خالل جلنة مشتركة مكلفة
مبتابعة تطبيق التدابير الوقائية التي مت إنشاؤها
يف  2018حلماية اإلنتاج الوطني.

نسبة شغل األسرة لم تتعدى بها  33باملائة ،
وقد إستفادت نفس املؤسسة من عملية توسعة
أخرى وجتهيز بلغت نسبة األشغال بها 99
باملائة  .ومن جهة أخرى حتصلت بلدية بوقطب
حسب الوزير من مشروع إجناز وجتهيز مركز
لتصفية الدم وهذا بهدف حتسني وترقية
اخلدمات الصحية للمواطنني وقد بلغت نسب
األشغال بها  35باملائة.

• ردا عن سؤال السيد
بوحفص حوباد ،عضو
مجلس األمة ،حول اقتراح
إنشاء مستشفى جديد
ببلدية بوقطب؟

اشار وزير الصحة والسكان
املستشفيات
وإصالح
السيد مختار حزبالوي أن والية البيض حتتوي
على  88مؤسسة صحية  3منها مؤسسات
عمومية صحية و  4مؤسسات عمومية للصحة
اجلوارية وتضم  18عيادة متعددة اخلدمات
و 67قاعة عالج .وتتوفر بهذه املؤسسات رعاية
صحية متخصصة يف عدة ميادين يقوم عليها
 108ممارس مختص وقد حظيت الوالية خالل
سنة  2017بـ  17منصب عمل جديدة لهذه
الفئة من املمارسني.

وفيما يخص بلدية بوقطب نوه الوزير إلى أن
املؤسسة العمومية اإلستشفائية املتواجدة بهذه
الوالية قد عرفت توسعات  ،بالرغم من أن

أما بخصوص إجناز مشروع مستشفى جديد
ببوقطب فيبقى محل دراسة حاليا  ،مؤكدا يف
األخير أن الوزراة تقوم حاليا بدراسة معمقة
للخريطة الصحية لتنظيم اخلدمات وفقا لعدد
السكان ومتوقعهم واحتياجاتهم وطبيعة الهياكل
الصحية املوجودة يف كل والية .كما تقوم
بدراسة كل املشاريع التي جمدت لرفع التجميد
عنها حسب االحتياجات .
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ا�ستقباالت

ا�ستقباالت
ا�ستقباالت رئي�س املجل�س

السفير الجديد للواليات المتحدة األمريكية
بالجزائر
و استقبـــل يوم اخلميس  11جانفي  2018مبقر املجلس ،سعادة السيد
جون ديروشي السفير اجلديد للواليات املتحدة األمريكية باجلزائر.
       اللقاء متحور حول العالقات الثنائية حيث مت استعراض جوانب
من التعاون خاصة يف املجال األمني واالقتصادي ،والتأكيد على توسيع
الشراكة املربحة للطرفني من خالل تشجيع املتعاملني االقتصاديني
على االستثمار يف االمكانيات املتعددة التي تتوفر عليها اجلزائر.
وتطرقت احملادثات لألهمية التي يكتسيها التعاون البرملاني يف تعزيز
العالقات    .ويف هذا السياق ،أعرب الطرفان عن عزمهما لتنشيط
احلوار والتواصل البرملاني كما مت التطرق للوضع العام يف املنطقة
وتبادل وجهات النظر يف العديد من القضايا الراهنة.

السفير الجديد لبريطانيا العظمى وايرلندا
الشمالية
السفراء
الدانمارك
استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة     يوم
اإلثنني  08جانفي  2018مبقر املجلس ،سفيرة الدمنارك باجلزائر
سعادة السيدة جولي إليزابيت بروزن جورجنسن.
اللقـاء تناول األهمية التي يوليها البلدان للعالقات الثنائية    يف
مختلف املجاالت ،والفرص املتاحة إلقامة تعاون متعدد األبعاد وتطرق
اجلانبان إلى البعد البرملاني وضرورة العمل على ايجاد صيغ التواصل
والتعاون للمساهمة يف إعطاء نفس جديد للعالقات الثنائية بني
البلدين.

كندا
و استقبـــل يوم االربعاء  10جانفي  2018مبقر املجلس ،سعادة السيدة
باتريسيا ماكوالغ السفيرة اجلديدة لكندا باجلزائر.
اللقاء تناول مجاالت التعاون املتعددة وسبل ترقيتها ،خاصة يف املجال
االقتصادي ونقل التكنولوجيات ،وتطرق اجلانبان لألهمية التي يوليها
البلدان فيما يخص مكافحة اإلرهاب ،والتحديات التي تعرفها املنطقة.
كما مت التأكيد على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون البرملاني.
وباملناسبة قدمت السفيرة الكندية حملة عن اجلالية اجلزائرية يف كندا،
والتي تتميز بقدرات وكفاءات عالية وميكن أن تكون عامال للتقارب
واحلوار بني البلدين.
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استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة اليوم الثالثاء
 13فيفري  2018مبقر املجلس ،السيد باري لوان السفير اجلديد للمملكة
املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية باجلزائر.    
وقد متحور احلديث خالل هذا اللقاء حول سبل تعزيز العالقات وتوسيع
مجاالت التعاون حيث استعرض الطرفان جوانب من الفرص املتاحة
لترقيته ،السيما على املستوى االقتصادي ،من خالل تشجيع الشراكة
القائمة على تبادل املنافع ..كما مت التأكيد على األهمية التي يكتسيها
التعاون البرملاني والتنويه بالبرنامج املسطر يف مجال التكوين املوجه
إلطارات وموظفي البرملان ،والذي تترجمه الدورات التكوينية   و ورشات
العمل املنظمة دوريا بدعم من البرملان البريطاني ..ويف هذا السياق
حرص اجلانبان على إيالء هذا التوجه نحو تعميق العالقات البرملانية كل
االهتمام والعناية يف املستقبل.

اليابان

    
ُ
استقبـــل السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األ َّمة يوم األحد 18
فيفري  2018مبقر املجلس سعادة السيد مسايا فوجيوارا ،سفير اليابان
يف اجلزائر.
اللقاء تطرق إلى أهمية تطوير العالقات بني البلدين ،وإرادة البلدين يف
االستفادة من اإلمكانيات والفرص املتاحة لترقية التعاون .واستعرض
اجلانبان اآلفاق التي تسمح بتوسيع مجاالت الشراكة على املستوى
االقتصادي بغية االستفادة من اخلبرة والتكنولوجيا اليابانية.
وعلى املستوى البرملاني ،مت التأكيد على ضرورة تفعيل احلوار والتقارب
عبر جلان الصداقة البرملانية التي من شأنها املساهمة يف الدفع مبستوى
العالقات الثنائية إلى األفضل
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الن�شاط اخلارجي

الن�شاط اخلارجي

الدورة العادية  2018جلمعية الربملانية
ملجل�س �أوروبا

اجتماع املكتب التنفيذي للحركة الت�ضامنية
الدولية مع ال�شعب ال�صحراوي

بدعوة من اللجنة الوطنية اجلزائرية
للتضامن مع الشعب الصحراوي شارك
السيد محمد الواد ،عضو مجلس األمة ،يف
اجتماع املكتب التنفيذي للحركة التضامنية
الدولية مع الشعب الصحراوي وذلك خالل
الفترة املمتدة من  11إلى  13جانفي 2018
مبخيمات الالجئني الصحراويني بتندوف.
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة
إستراتيجية وبرامج تطبيق القرارات
والتوصيات الصادرة عن الندوة األوروبية
لتنسيق الدعم والتضامن مع الشعب
الصحراوي منها:
• جتسيد فعاليات دعم برملاني واضح ومؤكد
للقضية الصحراوية
• مناقشة برنامج النشاط البرملاني للعام
 2018من أجل مساندة الشعب الصحراوي.

شارك السيدان يوسف بوتخيل ورشيد
بوغربال ،عضوا مجلس األمة يف أشغال
املرحلة األولى للدورة العادية  2018جلمعية
البرملانية ملجلس أوروبا ،وذلك خالل الفترة
املمتدة من  22إلى  26جانفي  2018مبدينة
ستراسبورغ (فرنسا)
وقد تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة
عدة مواضيع من بينها :
• حماية األطفال املتضررين من النزاعات
املسلحة
• احلصانة القضائية للمنظمات الدولية
واحلقوق الشخصية
• تعزيز اللوائح الدولية التي حتظر التجارة
يف السلع املستخدمة يف جميع أشكال
التعذيب
للذكر فإن البرملان اجلزائري يشارك بصفة
منتظمة يف اجتماعات اجلمعية البرملانية
ملجلس أوروبا ويحوز على صفة «مدعو».

الدورة الـ  277اال�ستثنائية للجنة
التنفيذية للإحتاد الربملاين الدويل

شاركت السيدة فوزية بن باديس ،عضو
مجلس األمة ،عضو اللجنة التنفيذية
لإلحتاد البرملاني الدولي يف الدورة الـ
 277االستثنائية للجنة التنفيذية لإلحتاد
البرملاني الدولي ،والتي انعقدت يومي  3و4
فبراير  2018بجنيف (سويسرا).
وقد تضمن جدول أعمال الدورة دراسة
عدة محاور منها:
• إستراتيجية اإلحتاد البرملاني الدولي
للفترة 2021-2017
• تقييم خبراء لعمل اإلحتاد البرملاني
الدولي
• رؤية الرئاسة اجلدية لدور ونشاطات
اإلحتاد
• تعديالت أنظمة اإلحتاد البرملاني الدولي.

اجتماع ال�شبكة الربملانية ملنظمة التعاون
والتنمية االقت�صاديني
شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة ،عضو
مجلس األمة يف اجتماع الشبكة البرملانية
العاملية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصاديني
وذلك يومي  8و 9فيفري  2018بباريس
(فرنسا).
تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة عدة
مواضيع منها:
• تكييف التعاون الدولي من أجل اقتصاد
عاملي أكثر شموال
• دور التجارة يف التنمية الشاملة
• االستثمار يف املناخ
• التحديات الضريبية لالقتصاد الرقمي.
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امل�ؤمتر الثالث لر�ؤ�ساء الربملانات العربية

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف املؤمتر الثالث لرؤساء
البرملانات العربية والذي نظمه البرملان العربي بالتعاون مع
جامعة الدول العربية والذي انعقد يوم السبت  10فيفري
بالعاصمة املصرية القاهرة.
تشكل الوفد من السيدين:
• عبد الكرمي قريشي ،عضو مجلس األمة وعضو البرملان
العربي
• عزيز بزاز ،عضو مجلس األمة ،عضو البرملان العربي
وقد انعقد هذا املؤمتر يف إطار مبادرات تطوير منظومة العمل
العربي املشترك ،وتضمن جدول أعماله جلسة ملناقشة وإقرار
الوثيقة النهائية للمؤمتر والتي تناولت القضايا التي تهم الوطن
العربي ،والسبل الكفيلة ملواجهة التحديات الراهنة يف املنطقة
العربية.
كما شاركا عضوا مجلس األمة يف اجتماع اجللسة الثالثة لدور
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرملان العربي
وذلك خالل الفترة املمتدة من  11إلى  13فيفري بالقاهرة،
والذي تضمن جدول أعماله إضافة إلى اجللسة العامة
واجتماعات اللجان الدائمة انعقاد اجتماعات اللجان الفرعية
وكذا اجتماع مكتب البرملان العربي.

اجتماع جلنة ترقية نوعية احلياة والتبادالت
فيما بني املجتمعات املدنية والثقافة

شارك السيد محمد الصالح بوقفة ،عضو مجلس األمة
يف اجتماع جلنة ترقية نوعية احلياة والتبادالت فيما بني
املجتمعات املدنية والثقافة ،التابعة للجمعية البرملانية لإلحتاد
من أجل املتوسط ،والتي انعقدت يوم األربعاء  14فيفري
 2018بالعاصمة املغربية الرباط.
وقد تضمن جدول األعمال املواضيع التالية:
• ترسيخ قيم التسامح واحلوار بني الثقافات من أجل محاربة
التطرف واإلرهاب
• املصادقة على جدول األعمال
• موعد ومكان االجتماع القادم.

الدورة الـ  12للجمعية الربملانية للمتو�سط

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف الدورة الـ  12للجمعية
البرملانية للمتوسط والدورة الـ  33الجتماع مكتبها وذلك خالل
يومي  15و 16فيفري  2018بالعاصمة الرومانية بوخارست.
تشكل الوفد من السيدين:
• محمد زكريا ،رئيس جلنة الصحة والشؤون االجتماعية
والعمل والتضامن الوطني مبجلس األمة،
• محمد لزعر ،عضو مجلس األمة
وقد تضمن جدول أعمال الدورة دراسة مشاريع قرارات
وتوصيات جلان اجلمعية حول املواضيع التالية:
• مكافحة التهديد املتطور لإلرهاب يف منطقة البحر األبيض
املتوسط،
• التطورات السياسية واألمنية يف منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا،
• تسهيل التبادالت التجارية ودعم االستثمار
• دعم البرملانيني يف التعامل مع قضايا التغير املناخي،
• البعد املتوسطي مليثاق عاملي بشأن الهجرة،
• حماية التراث يف إطار النزاعات املسلحة.
كما تضمن جدول أعمال اجتماع املكتب دراسة ومناقشة
العديد من املواضيع منها التطورات املتعلقة بأشغال اللجان
الدائمة للجمعية البرملانية للمتوسط وكذا التقرير املالي
للجمعية.

اجتماعات الدورة ال�شتوية للجمعية
الربملانية ملنظمة الأمن والتعاون
ب�أوروبا

شارك وفد برملاني مشترك ( املجلس
الشعبي الوطني ومجلس األمة) يف
اجتماعات الدورة الشتوية للجمعية
البرملانية ملنظمة األمن والتعاون
بأوروبا  ،والذي انعقد يومي  22و23
فيفري  2018بالعاصمة النمساوية
فيينا.
وقد تكون الوفد من السيدة والسادة:
• الهاشمي جيار  ،رئيس املجموعة
البرملانية للثلث الرئاسي مبجلس األمة
• زبير طوافشية ،عضو مجلس األمة
• نسيمة بابة خاللف ،نائب باملجلس
الشعبي الوطني
• محمد قاسم العيد  ،نائب باملجلس
الشعبي الوطني.
وقد تدارس املشاركون العديد من
املواضيع حول:
• مراقبة األسلحة ،وحضر انتشارها :
التحديات والفرص املتاحة يف منطقة
منظمة األمن والتعاون
* املساواة بني اجلنسني
* الهجرة
* مكافحة اإلرهاب.
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري
يشارك بصفة منتظمة يف اجتماعات
اجلمعية البرملانية ملنظمة األمن
والتعاون بأوروبا  ،ويحوز على صفة
شريك يف التعاون.
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الجزائر تدعو إلى تنمية «شاملة ومتقاسمة ودائمة»

..وتغليب ر�ؤى جتنب اخليارات الع�سكرية
عقداجتماع دول ( )+5 5مع مجموعة الساحل 5
قريبا الستعراض التحديات األمنية التي تواجه
املنطقة وإفرازاتها على الدول األخرى.

دعت الجزائر دول حوار ( )5+5إلى
تبنّ ي «رؤية مشتركة ومنسجمة
ومتعددة األبعاد» للتصدي للتهديدات
كالتطرف العنيف واإلرهاب والهجرة
ّ
غير الشرعية واإلجرام المنظم العابر
للقارات ،فضال عن العمل على
«تسوية األزمات والنزاعات سلميا،
الهدامة
وتجنب الخيارات العسكرية
ّ
واحترام السيادة الوطنية للدول».

املشاركون أبرزوا أيضا أهمية مواصلة اجلهود
الدولية من خالل تفعيل التشريع الدولي وتنسيق
التعاون لتأمني احلدود وتبادل املعلومات وجتفيف
منابع اإلرهاب ،عالوة على حتصني شبكات
التواصل االجتماعي التي عادة ما تستغل
األطفال واملراهقني للترويج خلطابات التط ّرف.
كما مت التطرق إلى نقطة اختالف التشريعات
الوطنية بخصوص مجابهة املسائل األمنية
من منطلق أن لكل دولة خصوصياتها ،إذ دعا
املشاركون يف هذا السياق إلى إعادة النظر يف
آليات التعاون يف املجال القضائي.

من تواصل حضاري وثقايف بني حكومات وشعوب
ضفتي غرب املتوسط ،مضيفا أن االجتماع يترجم
جانبا معتبرا من اهتمامات دول و شعوب املنطقة،
مما يستلزم التعاون بغية «حتقيق تنمية شاملة من
حيث األبعاد متقاسمة من حيث األعباء ومستدمية
من حيث املدى».

يف كلمة ألقاها نائب رئيس اجلمعية البرملانية
للبحر األبيض املتوسط الطاهر كليل ،ممثال عن
رئيسي غرفتي البرملان يف افتتاح أشغال االجتماع
السابع رفيع املستوى لبرملانات منتدى حوار غرب
املتوسط ( ،)5+5أبرز كليل ،قناعة اجلزائر بالدور
احملوري الذي يلعبه عامل التنمية املستدامة يف
السلم واألمن على كل
بناء االستقرار وتقوية ّ
األصعدة ،الوطنية منها واإلقليمية والدولية.

وأكد املتحدث يف هذا الصدد أن التنمية
املستدامة تعد أولوية وطنية بالنسبة للجزائر
التي تواصل مسيرتها التنموية رغم تراجع أسعار
النفط جتسيدا لإلصالحات العميقة والشاملة
التي بادر بها رئيس اجلمهورية ،مشيرا يف هذا
الصدد إلى دعم البرملان اجلزائري بغرفتيه لكل
املبادرات واجلهود التي تبذلها دول حوار ()+5 5
يف خدمة التنمية املستدامة و األمن والسالم يف
منطقة غرب املتوسط والفضاء املتوسطي بصفة
شاملة.
ممثل اجلزائر أبرز من جهة أخرى األهمية التي
ينطوي عليها حوار ( )5+5بالنظر إلى ما يرمز إليه
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بخصوص العمل البرملاني املشترك أبرز السيد
كليل ،يف االجتماع الذي احتضنه املركز الدولي
للمؤمترات عبد اللطيف رحال ،الفرص التي
تتيحها الدبلوماسية البرملانية والتي «ستسمح
بتحقيق تفاعل برملاني ثنائي ومتعدد األطراف
وفق ما يتطابق مع مصاحلنا الوطنية املتعارضة
أحيانا ،ومبا نساعد به حكوماتنا ويخدم تطلعات
شعوبنا».

من االلتزام بحوار خاص حول مسائل مشتركة
ومسائل سياسية أخرى ،كاإلرهاب والهجرة وعودة
املقاتلني ،إضافة إلى املناخ والبطالة املرتفعة.

من جانبه شدد األمني العام للجمعية البرملانية
للبحر األبيض املتوسط السفير سيرجيو بيازي،
على ضرورة إعطاء نظرة أكبر ودراسة جديدة
لسياسة اجلوار ،معتبرا أن منتدى ( )5+5يشكل
إحدى أدوات التنسيق بني دول املتوسط من
خالل متاشي جدول أعمال البرملانيني مع وزراء
اخلارجية.

الجزائر تحتضن اجتماعا اقتصاديا
( )5+5العام الجاري

كما أبرز السيد بيازي ،أهمية التنمية االقتصادية
يف إرساء االستقرار واألمن ،موضحا أن اجلزائر
ستحتضن اجتماعا آخر للمنتدى حول املجال
االقتصادي خالل العام اجلاري ،يف الوقت الذي
تواجه دول غرب املتوسط حتديات يف هذا
املجال.

وكان املشاركون خالل أشغال االجتماع الذي
حمل عنوان «البحر املتوسط الغربي :تعزيز

تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ،متقاسمة و
مستدامة ملواجهة التحديات املشتركة يف املنطقة»،
قد ركزوا على إبراز التحديات األمنية يف منطقة
البحر املتوسط الغربي ،على ضوء اخلطر الذي
ميثله تنظيم «داعش»اإلرهابي ،مشيرين إلى أنه
على الرغم من هزميته يف سوريا و العراق وليبيا
إال أن خطره مازال قائما ،ويظهر ذلك يف عودة
آالف املقاتلني إلى بلدانهم ،يف وقت مازال الوضع
األمني هشا يف بعض الدول السيما يف منطقة
الساحل .ويف هذا الصدد لم يستبعد األمني
العام للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط،

لإلشارة تعد مجموعة حوار ( )5+5التي تضم كال
من إيطاليا وإسبانيا ومالطا وفرنسا والبرتغال
عن الضفة الشمالية من املتوسط واجلزائر
واملغرب وتونس وموريتانيا وليبيا عن ضفته
اجلنوبية ،أقدم إطار تعاون إقليمي يف منطقة
غرب حوض املتوسط.

وتسعى هذه املجموعة التي تأسست عام 1990
بروما (توقفت بعدها لعدة سنوات قبل أن يتم
بعثها سنة  )2001إلى تكثيف سنة التشاور بني
الدول األعضاء والعمل على الوصول إلى رؤى
توافقية بشأن القضايا ذات االهتمام املشترك
كاألمن والشراكة االقتصادية مع رفع التحديات
املطروحة على الساحة كمكافحة اإلرهاب وتنظيم
الهجرة وغيرها.

رئيس اجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط
أنطونيو بيدرو روك ،أكد من جهته على االلتزام
باحلوار مع دول اجلوار والعمل اجلماعي العتماد
تشريعات ف ّعالة ،من خالل إقامة عالقات مباشرة
ومناقشات مثمرة بهدف إيجاد حلول للتحديات
القائمة.

كما أكد أهمية احلوار اإلقليمي ملواجهة التحديات
التي تعترض دول غرب املتوسط ،مشيرا إلى دور
املنتدى يف تسهيل احلوار بني الشمال واجلنوب
،بهدف تعزيز األمن واالستقرار واالزدهار يف
هذه الدول.
وأكد املتحدث على أهمية البعد البرملاني ملنتدى
غرب املتوسط بالنظر إلى التحديات احلاسمة
التي تواجه املنطقة ،كون ذلك ميكن الدول املعنية
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«تحديات العمل البرلماني»
و ُمبادراته يف مشاركة النساء البرملانيات والثاني
حول نتائج دِ ارسة اإلحتاد البرملاني الدولي حول
العنف ضد النساء.

يف ختام األشغال أشرف السيد محمد دريسي
دادة األمني العام ملجلس األمة على تقدمي
شهادات املشاركة للنساء البرملانيات.

شاركت برملانيات من الغرفتني (مجلس األمة
واملجلس الشعبي الوطني) يف أشغال الدورة
التكوينية املُصغرة التي كانت حتت شعار
«حتديات العمل البرملاني» والتي انعقدت يومي
 26و 27فيفري  2018بفندق األوراسي والتي
أشرفت على تنظيمها مؤسسة وستمنستر
للدميقراطية  WEDبالتعاون مع اإلحتاد
البرملاني الدولي .UIP
تلقت املشارِ كات يف هذه الدورة العديد من
نتهجة لرفع
املعلومات حول امليكانيزمات امل ُ َ

نوعية األداء البرملاني ،إلى جانب التطرق إلى
التحديات التي تواج ُه املرأة البرملانية أثناء
القيام بواجبها التشريعي ك ُم َمثِلة للشعب يف
املجالس الوطنية املُنتخبة وامل ُ َمارسة السياسية
يف األحزاب ومقارنة ذلك بتجارب َ
وخبرات
الدول األخرى.
وقد َقدمت السيدة فوزية بن بن باديس عضو
مجلس األمة وعضو اللجنة التنفيذية باإلحتاد
البرملاني الدولي ،خالل هذه الدورة عرضني
األول كان حول عمل اإلحتاد البرملاني الدولي

ورشة عمل حول موضوع
«مالحقة تطبيق القوانين»
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الخرجات اإلستطالعية

شارك وفد من إطارات مجلس
األمة ،يف ورشة عمل لفائدة موظفي
البرملان اجلزائري بغرفتيه ،حول
موضوع «مالحقة تطبيق القوانني»،
من تنظيم املعهد العربي للتدريب
البرملاني والدراسات التشريعية،
بالتعاون مع مؤسسة «ويستمنيستر
للدميقراطية» ،وذلك يومي  10و11

جانفي  2018ببيروت (لبنان).

نظمت هذه الورشة استكماال
للورشة املاضية (نوفمبر ،)2017
إذ تقرر خاللها التركيز على العملية
التشريعية والرقابية وأهمية النظر
يف مالحقة تطبيق القوانني أو ما
يعرف بالتدقيق ما بعد التشريع.
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خرجات ا�ستطالعية

خرجات ا�ستطالعية

تحسبا لتنظيم ألعاب البحر األبيض المتوسط بوهران 2021

لجنة الثقافة والشبيبة والسياحة ،في زيارة ميدانية
قامت لجنة الثقافة والشبيبة
والسياحة لمجلس األمة بزيارة
ميدانية لوالية وهران خالل الفترة
الممتدة  21إلى  23جانفي 2018
للوقوف على التحضيرات الخاصة
بتنظيم ألعاب البحر األبيض المتوسط
التاسعة عشر سنة  ،2021وظروف
عمل المنشآت الرياضية والثقافية
وكذا زيارة األماكن السياحية التي
تزخر بها الوالية.

وقد تكون الوفد الذي ترأسه
مهني غريسي ،رئيس اللجنة كل
من السيدة الزهراء قراب نائب
رئيس اللجنة والسيد ناصر بن نبري
مقرر اللجنة وعبد الوهاب بن زعيم
وحسين هاروت وجمال سعيد أعضاء
اللجنة .كما حضر السيدان قزي تاني
عبد الحق وسعيد كاشا عضوا مجلس
األمة منتخبان عن والية وهران.
استقبل الوفد من قبل والي الوالية واملنتخبني من
مختلف املجالس الشعبية ومسؤولي مؤسسات
محل الزيارة وإطارات السامية بالوالية .حيث
اطلع الوفد على املخططات والبطاقات التقنية
واستمع إلى العروض املقدمة حول املشاريع
وتكلفتها وانطالق أشغالها ومدتها وموعد
استالمها ومؤسسات اإلجناز وذلك يف مختلف
القطاعات (الشباب والرياضة ،السياحة ،التهيئة
العمرانية والنقل) .وترتكز هذه التحضيرات
اخلاصة بتنظيم ألعاب البحر األبيض املتوسط
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التاسعة عشر سنة  2021فيما يلي:
أوال -تسريع وتيرة االجناز الستكمال الهياكل
القاعدية وكذا املنشآت الرياضية املعنية باحتضان
املنافسات الرياضية يف اطار هذه التظاهرة:
 املركب األوملبي -القرية املتوسطية  -مشروعاجناز احملطة اجلوية اجلديدة مبطار أحمد بن
بلة،
 تهيئة وإعادة تأهيل املنشآت الرياضيةاملوجودة ( -قصر الرياضة حمو بوتليليس -مركز
الفروسية ببلدية السانية  -حقل الرماية ببلدية

بئر اجلير -مركز رياضة التنس بحي السالم
بوهران -ملعب أحمد زبانة -املسبح األوملبي –
املعهد الوطني العالي إلطارات الشبيبة والرياضة
الذي مت اختياره كقرية ترفيه – نادي التجذيف
والكانوي بوادي تليالت).
ثانيا  -اقرار مجموعة من العمليات املرتبطة
مباشرة بالتحضير لهذه األلعاب املتوسطية

أ -يف مجال تهيئة وتزيني احمليط اخلارجي
• يف املجال احلضري
• تهيئة االحياء احملاذية للمنشآت الرياضية
املستقبلة للمنافسات الرياضية (نهج الشمال-
نهج االلفية – نهج املركب األوملبي -نهج احلي
اجلامعي -نهج اجلامعة -نهج حي بلقايد CW75
ومضمار للدراجات على مسافة  15كم)
• تهيئة جوانب الطريق الوطني رقم  04باجتاه
مطار وهران الدولي احمد بن بلة
• تهيئة غابات كاناستال
• اعادة ترميم البنايات القدمية مبدينة وهران
• تهيئة حي سيدي البشير ببلدية بئر اجلير
• تهيئة واجهة البحر وتوسعة ساحة الثورة
• تنصيب جلنة ملراقبة ومتابعة عملية القضاء
على البنايات الفوضوية،
• مشروع انارة املعالم السياحية والتاريخية
املصنفة ملدينة وهران
• اعادة تهيئة ميناء الصيد وإعادة االعتبار حلي
املسمكة

• يف املجال البيئي
• انشاء مراكز للفرز االنتقائي للنفايات
• توسيع مركز الردم التقني ببلدية حاسي بونيف
• اجناز محطة للتصفية ببلدية وادي تليالت
ب  -يف مجال تدعيم سيولة وانسيابية حركة
املرور
• اجناز منشاتني فنيتني على مستوى الطريق
املؤدي إلى مطار وهران الدولي احمد بن بلة،
• اجناز املداخل الى امللعب األوملبي 40000
مقعد
• اجناز الطريق السريع ميناء وهران مدخل
الطريق السيار شرق-غرب
• اعادة تهيئة مجموعة من محاور الدوران
• وضع مخطط توجيهي إلدارة النقل عبر املدينة
(محور دوران زبانة -محور دوران املرشد،املشتلة،
النقاش ،البركي)
• ترميم وجتديد تيليفيريك وهران
• إعادة االعتبار للطريق الوطني رقم  11باجتاه
والية مستغامن من خالل اجناز مشروع لإلنارة.
ثالثا -ترقية وتدعيم االطار التنظيمي اخلاص
بهذه التظاهرة:
انشاء وتنصيب  03جلان محلية:
• جلنة املواطنة من أجل جمالية مدينة وهران
(نصبت بتاريخ  24ديسمبر ،)2017
• جلنة مكلفة بتكوين أكثر من  2000شاب جامعي
متطوع يف مجال االتصال والسياحة،

• جلنة تقنية مكلفة بالبرمجة تتعلق باملنافسات.
رابعا  -عرض جملة من االقتراحات الضرورية
الستكمال التحضير األمثل لهذه االلعاب
املتوسطية.
تشمل املشاريع التالية:
• حتويل مخيم الشباب الكائن براس فالكون بعني
الترك إلى مركز لتدريب الرياضيني
• الشطر الثاني من أشغال تهيئة احمليط احملاذي
للمنشآت الرياضية
• تكملة مشروع تهيئة حي سيدي البشير ببلدية
بئر اجلير
• ربط الطريق االجتنابي مليناء وهران بوسط
املدينة
• رفع التجميد عن مشروع خط الترامواي خط
• مشروع اجناز مركز ملراقبة والتوجيه حلركة
املرور-االشارات املرورية

وبعد االستماع إلى العرض املقدم من طرف والي
وإطارات الوالية ،عاين الوفد بعض املشاريع التي
هي يف طور اإلجناز وهي :
• املركب االوملبي  40000مقعد بوهران،
• القرية املتوسطية،
• ميدان الرمي.
وخالل اليوم الثاني من الزيارة اطلع الوفد على
عدة مشاريع منها:
• احملطة اجلوية وبرج املراقبة اجلديدين ملطار
وهران الدولي احمد بن بلة
• مركز الفرز التقني باملدينة اجلديدة
• تهيئة شارع واجهة البحر
• إعادة تهيئة وتوسعة ساحة الثورة
• تهيئة معلم سانتا كروز وضريح موالي عبد
القادر
واألخير من الزيارة تفقد

أما اليوم الثالث
الوفد:
• مشروع اعادة تهيئة حتويل مخيم الشباب الكائن
براس فالكون بعني الترك الى مركز لتدريب
الرياضيني
• املركز اجلهوي للتربية البدنية والرياضية
وعرض حول اشغال تأهيله كمركز للترفيه خاص
بالرياضيني املشاركني
• بعض النماذج إلعادة االعتبار للنسيج العمراني
العتيق بوسط املدينة.
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وفد عن لجنة الفالحة والتنمية الريفية يطلع على واقـــع وآفاق قطاع الفالحة بوالية البيض
في إطار برنامج الزيارات االستعالمية ِّللجان الدائمة
األمة ،قامت لجنة الفالحة والتنمية الريفية
لمجلس
ّ
الب ّيض خالل الفترة
للمجلس بزيارة ميدانية لوالية َ
ضم الوفد
الممتدة من  28إلى  30جانفي  ،2018وقد َّ
ًّ
كال من:
• السيد مختار ياحي ،رئيس اللجنة ،رئيس الوفد؛
• السيد عبد الوهاب قنيبر ،نائب رئيس اللجنة؛
طبة ،مقرر اللجنة؛
• السيد محمد بن ّ
األمة؛
مجلس
عضو
بلهبري،
• السيد ضياء الدين
ّ
األمة؛
• السيد محمد الواد ،عضو مجلس ّ
األمة؛
• السيد مصطفى جغدالي ،عضو مجلس ّ

وقد كان الغرض من الزيارة هو الوقوف على
مس
واقع الفالحة باملنطقة ،ومدى التطور الذي ّ
القطاع يف ضوء التسهيالت الكبرى التي وفرتها
الدولة دعماً للفالحة والفالحني.
ووفق برنامج الزيارة ،وعلى امتداد ثالثة أيام ،زار
الوفد :
املشاريع االستثمارية مبنطقة بريزينة ( 85كلم
جنوب الوالية) على غرار املشروع الفالحي
بشراكة خاصة جزائرية-أمريكية وهو املشروع
الذي يتربع على  20ألف هكتار.ويعتمد على
التكنولوجيا احلديثة الستصالح حوالي ألفي
هكتار ،مت تخصيص  450هكتار منها إلنتاج
البطاطا املتأخرة ،والتي انتهت عملية جنيها
مؤخرا وحققت منتوجا يفوق  150ألف قنطار.
وسيتم خالل شهر مارس املقبل تخصيص 400
هكتار إلنتاج البطاطا املوسيمية ،حسب القائمني
على املشروع الذي ميتد على سبع مراحل ويُنتظر
أن يتم يف مراحل الحقة جلب  20ألف رأس من
البقر احللوب وتخصيص مساحة واسعة إلنتاج
أعالف البقر.
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كما زار الوفد مركز تكاثر الغزال ببريزينة والذي
يُ َّعد جتربة رائدة يف اجلزائر .ومن بني االنشغاالت
التي وقف عليها الوفد يف هذا املركز هي قلة
املساحة احملمية املخصصة لتربية هذا النوع من
احليوانات املهددة باالنقراض والتي تقدر حاليا
بثمانية هكتارات  ،باإلضافة إلى انعدام الكهرباء
بهذا املركز ،و يقدر عدد الغزالن داخل احملمية
 146غزاال منها  36من نوع « الرمي» و 110من
نوع «الصويني».
تفقد الوفد أيضا عددا من املشاريع باملنطقة
الصناعية للبيض على غرار املطحنة املتواجدة
مبنطقة النشاطات بعاصمة الوالية والتي دخلت
حيز اخلدمة منتصف السنة املاضية والتي تنتج
 2625قنطارا يوميا من مادة الفرينة وتوفر 60
منصب شغل دائم و 30مؤقت.
َّ
وتضمن برنامج الزيارة زيارة مشروع ملبنة
يُرتقب أن يدخل حيز اخلدمة شهر أبريل من
السنة اجلارية والذي سيوفر  70ألف لتر من
احلليب يوميا.

وعا ّيَن الوفد أيضا مشروع وحدة تخزين احلبوب
بعاصمة الوالية الذي بلغت نسبة تقدم األشغال
به  30باملائة وستسمح هذه الوحدة بتخزين 10
أالف طن من احلبوب.
كما كان للوفد فرصة زيارة العديد من احمليطات
الفالحية بالوالية على غرار احمليط الفالحي
مبنطقة ع ّ
القة ،وكذا احمليط الفالحي املُسند
لشركة  SOFAPROمبنطقة ضاية البقرة ،كما
عاين الوفد أيضا استثمارين فالحيني ببلدية
بوعالم.
وكان القاسم املشترك بني كل هذه احمليطات
واملستثمرات الفالحية التي وقف عليها الوفد،
هو معاناتها من نقص الكهرباء الفالحية ،و عدم
توفر املسالك من و إليها ،ما جعلها تعاني عزلة
وصعوبة يف مزاولة النشاط بشكل طبيعي ،حيث
كان أن غياب الكهرباء الفالحية ،وعدم فتح
املسالك والطرق ،هما االنشغاالن األساسيان
اللذان يؤرقان القائمني على هذه االستثمارات.
ويف اليوم الثالث واألخير من الزيارة ،زار الوفد

املزرعة النموذجية لتربية املواشي ببوقطب،
والتي متتد على مساحة  10آالف هكتار ،والتي
تعاني اإلهمال وتوقف عن النشاط ،بسبب النزاع
القضائي القائم بني إدارة املزرعة وبعض امل ّوالني
املقيمني يف محيطها ،ما أدخل املزرعة يف حالة
ركود وخروج عن اخلدمة.
وزار الوفد أيضا مشروع إجناز املركب اجلهوي
للحوم احلمراء ببلدية بوقطب ،والذي يعتبر ُحلم
املنطقة وم ّواليها على حد سواء ،وهذا بالنظر
للدفعة القوية التي سيمنحها لشعبة إنتاج اللحوم
احلمراء يف حال انتهاء األشغال به ،والذي يفترض
تسليمه يف الربع األول من هذه السنة.
بعدها توجه الوفد إلى مقر فرع الديوان الوطني
للحبوب ببوقطب ،واستمع ملسؤولي الفرع ،وعدد
من املوالني ،الذين طالبوا بضرورة توفير مخازن
األعالف عبر مختلف دوائر الوالية وإنشاء نقاط
بيع من أجل توفير األعالف بكميات كافية
والقضاء على ظاهرتي املضاربة والوسطاء.
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لجنة الشؤون القانونـــــية واإلداريـــــة وحقـــــــــــوق اإلنسان
والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي

في زيارة لمصالح المديرية العامة لألمن الوطني

قامت لجنة الشؤون القانونية
واإلدارية وحقوق اإلنسان والتنظيم
المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم
اإلقليمي ،ببعثة استعالمية مؤقتة،
يوم االثنين  5فيفري  2018إلى
مصالح المديرية العامة لألمن
الوطني
وقد تكونت البعثة من السيدة
والسادة:
 محمد ماني ،رئيس لجنة الشؤونالقانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان
والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم
والتقسيم اإلقليمي،
 أحمد أوراغي ،نائب رئيس اللجنة، صالح قوجيل ،عضو اللجنة، رشيد بوغربال ،عضو اللجنة، ليلى براهيمي ،عضو اللجنة، مليك خذيري ،عضو اللجنة، محمد رضا أوسهلة ،عضو اللجنة.استقبل وفد مجلس األمة مبقر نيابة مديرية
الشرطة العلمية والتقنية التابعة ملديرية الشرطة
القضائية ،بشاطوناف ،من قبل السيد املفتش
العام لألمن الوطني والسيد املراقب مدير
الشرطة القضائية ،والسيد األمني العام وعدد
من ضبط الشرطة السامني.
زيارة مصالح نيابة مديرية الشرطة
العلمية والتقنية

وقد شرعت البعثة ،رفقة السيد املفتش العام،
والسيد املراقب مدير الشرطة القضائية يف تفقد
بعض مصالح املخبر املركزي للشرطة العلمية

• مصلحة النجدة
تتعلق هذه املصلحة بـ «شرطة النجدة» التي تدير
هذه املصلحة وتسيرها والتي تسهر على استقبال
مكاملات املواطنني ،عبر اخلط األخضر ،1584
وغيرها من املواقع احملددة ،واملتعلقة بطلب
النجدة من حادث سرقة أو حريق ،بل رمبا قد
ال يتعلق األمر باختصاص املصلحة يرى املواطن
أنه من األفضل االتصال بالشرطة أوعدم معرفته
باملصالح املختصة ،وتتم االستجابة السريعة
لنداءات املواطنني والتكفل بها.

والتقنية ،وهي:
• مصالح البصمة الوراثية
• مصالح الكيمياء الشرعية
• مصالح الوثائق
• مصالح اخلطوط والنقود املزورة
• مصالح الطب الشرعي
• مصالح استغالل األدلة الرقمية
ولدى توقفها عند هذه املصالح ،اطلعت البعثة
على األجهزة واملعدات احلديثة التي سخرتها
القيادة جلهاز الشرطة القضائية ،واستمعت إلى
شروحات وتوضيحات من السيد املدير حول سير
عملها وكذا حول مستوى وكفاءة اإلطارات العاملة
بهذه الدوائر ،واطلعت على األجهزة واملعدات

التي وضعت حتت تصرفهم ألداء مهامهم.
زيارة مركز القيادة والسيطرة للمديرية العامة
لألمن الوطني
استمعت البعثة مبركز القيادة والسيطرة لشرح
قدمه السيد املراقب لكل الصور املعروضة املسجلة
واآلنية(املباشرة) ،املتعلقة مبراقبة الطرقات وما
يقع من حوادث املرور أو االختناقات والنقاط
السوداء عبر طرقات شوارع العاصمة ،واملساهمة
يف تسيير حركة املرور والسهر على انسيابيتها،
ومراقبة سير املباريات يف مالعب كرة القدم
للتحكم يف النظام العام ،من خالل التعرف على
العناصر التي تتسبب يف الفوضى والتي تثير
الشغب.
بعد ذلك ،تفقدت البعثة عدة مصالح ،هي على
التوالي:
• مصلحة احملافظة على النظام  
عاينت البعثة قاعة احملافظة على النظام ،حيث
قدمت لها شروحات وافية حول املهام املوكلة إليها
والسيما املتعلقة بتأثير األحوال اجلوية على حسن
سير العربات يف الطرقات وما ميكن  ،تتسبب فيه
من حوادث...إلخ.
• مصلحة إدارة أمن العاصمة
اطلعت البعثة على األجهزة املوضوعة حتت
تصرف املصلحة وكيفية العمل بها ،فهي التي
تشرف على تسيير أمن العاصمة ،ويقوم بالسهر
على املهام املوكلة إليها عدد من اإلطارات
والكفاءات وضباط الشرطة ،كما يتم العمل فيها
بالتنسيق مع القطاعات األخرى.
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• قاعة إدارة األزمات     
هذه القاعة الكبيرة مزودة بشاشة عمالقة
مقسمة إلى 48شاشة بعدد واليات الوطن ،وهي
على درجة كبيرة من األهمية ،والسيما وأنها تتعلق
بإدارة األزمات الكبرى التي قد حتدث يف بعض
واليات الوطن نتيجة كارثة طبيعية أو غيرها.

زيارة أمن والية الجزائر:

• قاعة مخصصة لكبار مسؤولي الدولة يف البالد
القاعة مزودة بشاشة عمالقة مقسمة إلى 48
شاشة صغيرة ،أي بعدد واليات الوطن ،كما
زودت بخرائط صممت خصيصا الستخدامها
يف الطوارئ ،حددت فيها أماكن وجود املصالح
االستراتيجية ،وهذا لتمكني املسؤولني من إدارة
األزمة بدقة واتخاذ القرارات الالزمة يف حينه،
لتجنب وقوع اخلسائر ،وتسهيل حتديد األولويات
يف عملية اإلجالء أو غيرها أثناء حدوث كارثة
طبيعية أو غيرها ،كما أفاد السيد املراقب
خالل الشرح الذي قدمه للبعثة ،إن هذه القاعة
مخصصة لكبار مسؤولي الدولة فقط ،وهي
على درجة كبيرة من األهمية ،بالنظر إلى املهام
املسندة إليها.

وجدت البعثة يف استقبالها أمام مقر أمن والية
اجلزائر ،عددا من ضباط الشرطة السامني يف
مقدمتهم السيد املراقب مدير أمن والية اجلزائر،
الذي عبر عن سعادته بزيارة البعثة لبعض
املصالح املوجودة باملديرية .وقد استمعت البعثة
لعرض عن التوقيف للنظر والنظام الذكي الذي
زودت به غرف احلجز حتت النظر وكل املعطيات
املتعلقة باملوضوع          .
انتقلت البعثة بعد ذلك إلى قاعات التوقيف
للنظر ،الذي يتخذه ضابط الشرطة القضائية
حيال بعض األشخاص وملدة محددة يكون فيها
املوقوف حتت رقابة النيابة العامة بهدف مواصلة
التحريات املتعلقة بالتحقيقات ،أو غيرها مما هو
منصوص عليه يف القانون.

وقد عاينت البعثة التجهيزات التي زودت بها
قاعات التوقيف للنظر ،كما عاينت القاعات
اخلاصة بالرجال ،والقاعات اخلاصة بالقاصرات
والقاعات اخلاصة بالبالغات ،وكذا القاعة
املخصصة الستقبال املوقوفني حملامييهم.
وتعرفت على النظام الذكي اجلديد الذي جهزت
به غرف اإليقاف للنظر ،والذي حترص فيه
املديرية على تطبيق القانون ،والسيما يف مجال
احترام حقوق اإلنسان وكرامته ،واحترام حقه يف
الرعاية الصحية ،واالتصال بعائلته  .
يف ختام اجلولة ،عقد رئيس البعثة ندوة صحفية
أدلى فيها بارتياح املواطن لنوعية اخلدمات التي
يقدمها جهاز الشرطة ،ونوه بالتطور الذي وصلت
إليه الشرطة اجلزائرية ،واعتبره مكسبا كبيرا
للبالد ،يترجم مدى االهتمام الذي توليه القيادة
العليا يف البالد ملسألة احملافظة على كرامة
املوقوفني للنظر ،يف ظل تطبيق قوانني اجلمهورية
ومبادئ حقوق اإلنسان ،مشيدا باملمارسات
القانونية واإلنسانية التي أصبحت متيز العمل
الشرطي يف بالدنا واملكانة الدولية التي تبوأتها
الشرطة اجلزائرية إقليميا ودوليا.
كما ث ّمن عاليا متكني الشرطة اجلزائرية من
العتاد احلديث والتقنيات املتطورة ألداء مهامها،
وثمن جتربتها الرائدة يف مجال حتقيق األمن،
والتي أهلتها لتكون قبلة ألجهزة الشرطة الدولية،
وعبر من جهة ،عن افتخاره باملكانة املرموقة التي
يحتلها جهاز الشرطة دوليا ،ومن جهة أخرى ،عن
اعتزازه أيضا بترؤس املدير العام لألمن الوطني
لألفريبول.
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ندوات وحما�رضات

ندوات وحما�رضات

م�س�ألة القد�س بني القرارات الأممية والقرار الأمريكي..
في إطار النشاط الفكري لمجلس األمة ألقى
السيد عبد الحميد مروان ،الرئيس الشرفي
التحاد المهندسين الفلسطينيين والرئيس
األسبق للفدرالية الدولية للمهندسين،
محاضرة بمقر مجلس األمة ،يوم الثالثاء 23
جانفي  2018تحت عنوان «مسألة القدس
بين القرارات األممية والقرار األمريكي :أي
مستقبل للقدس ؟».

�أي م�ستقبـــل للقد�س!؟

الشعب الفلسطيني .مضيفا أن اجلزائر البلد
العربي الوحيد الذي يدعم فلسطني من دون أن
ينتظر أي مقابل وهو الوحيد الذي لم يتوقف
حتت أي ظرف عن دفع مستحقاته املالية
بانتظام الى غاية اليوم.

احملاضرة حضرها السيد عبد القادر بن صالح،
رئيس مجلس األمة ،والسيد عز الدين ميهوبي
وزير الثقافة ،وسعادة سفير دولة فلسطني
باجلزائر السيد لؤي عيسى ،والسيدان سعد
الدين نويوات ومحمد علي بوغازي املستشارين
برئاسة اجلمهورية ،والسيد أبو عبد اهلل
غالم اهلل رئيس املجلس االسالمي األعلى،
والسيدة فافا سيد خلضر بن زروقي رئيسة
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،وأعضاء من
غرفتي البرملان ،وشخصيات وإطارات من
عدة قطاعات ومؤسسات وطنية ،وجمع من
األساتذة اجلامعيني واملختصني من املعاهد
والهيئات الوطنية.
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األشغال افتتحها السيد عبد الكرمي قريشي،
عضو مجلس األمة ،بكلمة أكد فيها أن قرار
الرئيس األمريكي االعتراف بالقدس عاصمة
لالحتالل اإلسرائيلي ونقل السفارة األمريكية
إليها ،هو قرار حتدى به القرارات األممية
وهو محاولة يائسة لتغيير الوضعية القانونية
والتاريخية ملدينة القدس احملتلة ،معتبرا
إياه سابقة خطيرة يف تاريخ القانون الدولي
والعالقات الدولية ،مؤكدا أن رد فعل املجتمع
الدولي جاء سريعا على هذا القرار اإلنفرادي
املتحيز ،حيث وافقت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة باألغلبية على قرار يدين قرار اإلدارة
األمريكية .ناهيك عن استنكار وشجب من قبل

الشعوب يف العالم العربي اإلسالمي وحتى
العالم الغربي .

مذكرا أن البرملان اجلزائري بغرفتيه على غرار
برملانات العالم لم يتخلف يف تسجيل موقفه،
حيث أصدر يوم اخلميس  7ديسمبر 2017
غداة قرار اإلدارة األمريكية بيانا استنكر فيه
بشدة هذا القرار وحذر من تداعياته اخلطيرة
على مسار التسوية السلمية للنزاع يف إطار
الشرعية الدولية.
كما نوه إلى أن رئيس مجلس األمة السيد عبد
القادر بن صالح خالل مشاركته يف الدورة
االستثنائية لإلحتاد البرملاني العربي شهر

ديسمبر املاضي ،ذكر مبوقف اجلزائر الثابت
بقيادة فخامة رئيس اجلمهورية الثابت والداعم
للشعب الفلسطيني ،وحقه املشروع يف إقامة
دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
على حدود سنة  ،1967طبقا لقرارات الشرعية
الدولية ،داعيا إلى دعم قرار منظمة املؤمتر
اإلسالمي املجتمع باسطنبول التركية القاضي
باعتراف القدس عاصمة لدولة فلسطني.
يف محاضرته ،ذكر السيد عبد احلميد مروان،
يف البداية ،باجلهود التي ما فتئت تبذلها
اجلزائر لدعم القضية الفلسطينية ،معتبرا
إياها شريكا نزيها وطنيا حريصا على وحدة

وبخصوص قرار دونالد ترامب القاضي
باالعتراف بالقدس عاصمة السرائيل ونقل
السفارة األمريكية إليها ،أفاد السيد عبد
احلميد مروان بأن األمر ال يعدو أن يكون
قرارا اتخذه من ال ميلكه ،وأعطاه ملن ال
يستحق ،شاكرا الرئيس األمريكي باملناسبة
بهذا القرار ألنه خدم القضية الفلسطينية
بإخراجها من الثالجة ،فغير بعيد ال أحد كان
يتكلم عن القضية ال موقف والمفاوضات ،وأن
كل القرارات األممية والتي بلغ عددها 705
قرارا للجمعية العامة لألمم املتحدة ،و 83قرارا
صادرا عن مجلس األمن قد راوحت مكانها
بعدما عجزت الشرعية الدولية عن تطبيقها.
مضيفا يف السياق ذاته أن قرار ترامب قد
أحيا القضية الفلسطينية وأعادها إلى سلم
األولويات ،جازما بأن قضية القدس قد فتحت
أبواب جهنم على إسرائيل بإعالن املجلس
الوطني الفلسطيني عن بداية املعركة ،فاملجلس
امللتئم على مدار األسبوعني الفارطني ،حسب
احملاضر قد اتخذ قرارات هامة منها رفض

الوساطة األمريكية بعدما نزعت عن نفسها
«صبغة الوسيط النزيه» ،باستثناء تدخلها
حتت املرجعية والرعاية األممية ،والتخلص من
اتفاقية باريس االقتصادية ،الى جانب وقف
التنسيق األمني مع إسرائيل.

مؤكدا أن هذه املعركة هدفها إقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وأن الشعب
الفلسطيني مصر على املقاومة بكل أشكالها،
مسلحني بالوحدة والشرعية الدولية واالنتفاضة
الشعبية ،السيما يف ظل االلتفاف العاملي حول
القضية ورفض غالبية الدول األعضاء يف األمم
املتحدة لقرار ترامب.
داعيا يف األخير اجلزائر التي لعبت دورا
فعاال يف ما مضى يف توحيد صفوف املنظمات
الفلسطينية يف إطار منظمة التحرير
الفلسطينية ،املساهمة اليوم يف إعادة ترتيب
البيت الفلسطيني ورأب الصدع بني حماس
وفتح خلوض هذه املعركة.

وخالل املناقشة العامة أثيرت العديد من
القضايا املتعلقة مبوضوع احملاضرة ،وخاصة
ما تعلق منها بانتفاضة القدس ،وسبل تفعيل
العمل الفلسطيني .وقد تكفل السيد احملاضر
باإلجابة عن مختلف االنشغاالت والتساؤالت.
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الأبواب املفتوحة

في إطار برنامج األبواب المفتوحة
التي ينظمها مجلس األمة

الأبواب املفتوحة
• المجمع المدرسي الخاص المصير – والية الجزائر يوم الثالثاء  27فيفري 2018

قامت مجموعة من طلبة السنة النهائية في
المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
بالناحية العسكرية األولى  -الرويبة  -يوم األحد
 18فبراير  ،2018بزيارة لمقر مجلس األمة.
وخالل هذه الزيارة طافت المجموعة بمختلف
مرافق المجلس ،وقدمت للطلبة شروحات
حول مهام المجلس وصالحياته ،وكيفية سير
أشغاله .

• تالميذ متوسطة الشهيد أحمد هيدور  -والية الشلف يوم الثالثاء  27فيفري 2018

كما زار مجلس األمة خالل شهر فيفري عدة
مدارس ومتوسطات ،اطلع الطلبة خاللها
على مهامه وصالحياته وكيفية عمله ومختلف
أجهزته وهياكله.

• تالميذ متوسطة المالك الخاصة – والية الجزائر يوم الخميس  22فيفري 2018
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• تالميذ متوسطة أحمد زيدات عزازقة -والية تيزي وزو يوم األربعاء  28فيفري .2018
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املدار الربملاين

هولندا

البرلمان يعترف بتعرض األرمن لـ”إبادة جماعية”
عىل يد العثمانيين
صادق البرملان الهولندي ،يوم اخلميس  23فبراير
 ،2018على مشروع قانون يعلن فيه أن القوات
العثمانية ارتكبت إبادة جماعية ضد األرمن إبان
احلرب العاملية األولى.
كما أيد البرملان الهولندي مقترحاً آخر يقضي
بتمثيل هولندا على املستوى الوزاري يف مراسم
إحياء ذكرى أحداث  1915التي تقام سنوياً يف
العاصمة األرمينية يريفان يوم  24أبريل.
ويهدد القانون الهولندي اجلديد ،الذي نال دعم
جميع األحزاب الكبيرة ،بزيادة توتر العالقات
الدبلوماسية بني أمستردام وأنقرة املتوترة أساساً
منذ منعت هولندا وزيراً تركياً من تنظيم حملة

انتخابية يف هولندا العام املاضي.
وعقب اإلعالن الهولندي ،أدانت وزارة اخلارجية
التركية القرار ،وقالت يف بيان مكتوب إن القرار
غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية.
ويقول األرمن إن  1,5مليون أرمني قتلوا يف عام
 1915أثناء احلرب العاملية األولى .وتعترف تركيا،
وريثة الدولة العثمانية ،بأن الكثير من األرمن قتلوا
خالل الصراع الذي دار يف الفترة بني عامي 1915
و ،1917ولكنها ترفض بصورة قاطعة كلمة “ابادة”.
ويذكر أن البرملان األملاني قد صادق على مشروع
قرار مماثل عام .2016

إيطاليا

تحالف اليمين يتصدر نتائج االنتخابات التشريعية
أفرزت النتائج اجلزئية يف اإلنتخابات التشريعية
التي جرت يوم األحد  4مارس  2018يف إيطاليا
تقدم حتالف اليمني واليمني املتطرف يف االنتخابات
التشريعية اإليطالية ،لكن دون احلصول على
األغلبية املطلقة ،فقد حصل التحالف املؤلف من
حزب» فورزا إيطاليا برئاسة سيلفيو برلوسكوني
«(يسار) وحزب «الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني»
(ميني متطرف) وحزب «فراتيلي ديتاليا «(أشقاء
إيطاليا) الصغير ،على حوالي  37باملئة من
األصوات.
جنوب أفريقيا

الصين

البرلمان يعزل زوما و ينتخب سيريل رامافوسا رئيسا جديدا
انتخب برملان جنوب أفريقيا ،يوم اخلميس  15فبراير  2018سيريل رامافوسا ،رئيساً جديداً للبالد،
عقب استقالة جاكوب زوما.
واختار البرملان ،املك ّون من  400عضو ويسيطر عليه «حزب املؤمتر الوطني» احلاكم ،رامافوسا (65
عاماً) رئيساً حتى إنهاء فترة سلفه التي تنتهي بانتخابات عام .2019
وكان زوما ( 75عاماً) قد أعلن يوم األربعاء  14فبراير استقالته من منصبه ،بعد أن أمره حزبه
مبغادرة السلطة ،حيث فقد شعبيته بسبب سلسلة فضائح فساد ،خالل فترة واليته التي امتدت تسع
سنوات.
وقد وعد رامافوسا مبحاربة الفساد والكسب غير املشروع ،وقال إ ّنه سير ّكز على القضاء على الفساد
وتعزيز النمو االقتصادي.
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وتعد هذه النتيجة ضربة موجعة للحزب الدميقراطي
احلاكم (يسار الوسط) الذي كافح إليصال رسالته
حول احلفاظ على االستقرار االقتصادي ،والذي
حل ثالثا.
احملللون السياسيون يف إيطاليا أجمعوا على أن
ثلثي عدد الناخبني شاركوا باالقتراع ليس من أجل
تداول تقليدي على السلطة ،بل من أجل إحداث
انقالب جذري يطيح بالطبقة التي تناوبت على
السلطة خالل السنوات األخيرة.

البرلمان يكرس شي جينبينغ رئيسا مدى الحياة
جرت يوم االثنني  06مارس  2018يف العاصمة
الصينية بيكني أشغال اجللسة السنوية للجمعية
الوطنية الشعبية (البرملان) بحضور ثالثة آالف
نائب تأييدا للتعديل الدستوري الذي منح للرئيس
الصيني شي جينبينغ بوالية غير محدودة ،يف
مبادرة غير مسبوقة منذ عهد مؤسس النظام ماو
تسي تونغ.
كما تبنى البرملان الصيني من جهة أخرى تعديالت
إلدراج اسم الرئيس يف الدستور وتشكيل هيئة
وطنية جديدة ملكافحة الفساد ،وسط ترحيب
النواب.

بقاء جينبينغ يف احلكم بعد  ،2023موعد انتهاء
واليته ،يشكل دعما لطموحه بجعل الصني قوة
عظمى ذات نفوذ ويف الوقت نفسه ،إزالة كل
املسؤولني الفاسدين ومعارضيه داخل احلزب
الشيوعي.
للتذكير خالل املؤمتر التاسع عشر للحزب
الشيوعي الصيني ،يف أكتوبر املاضي ،جنح شي يف
إدراج “فكره حول االشتراكية على الطريقة الصينية
يف العهد اجلديد” يف ميثاق احلزب وهو شرف
خصص حتى اآلن ملاو تسي تونغ وحده وهو حي.
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رئيــــــــــس المجلس
يستقبل المدعوين
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في أرجاء المجلس

كانت المناسبة فرصة
إلقامة معرض متعدد

الجوانب يعكس مجمل النشاطات

التي عرفها مجلس األمة منذ تنصيبه في

 04جانفي  .. 1998ويبرز المهام المنوطة بهذه

المؤسسة الدستورية  ،والدور الذي اضطلعت به على مدى

عقدين من الزمن ..ويهدف هذا المعرض من جهة أخرى إلى تثمين

الجهود واإلضافات التي تحققت ومكنت الهيئة من المكانة المرموقة التي
تحظى بها اليوم .
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تقديم الشروحات حول النــــشاطات البرلمانية:
• وقفة مع تلك الموثقة
في صفحات الجرائد
والمؤرخة لبداياتها
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• صور ألعضاء المجلس:
العهدات السابقة
والعهدة الحالية

60

61

•لحظات مؤثرة
واستحضار لمحطات
من تاريخ المبنى
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جانب من المعرض
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• صور شاهدة
عن رمزية المبنى
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 مسيرة كانت حافلةبالعمل والعطاء شارك
أحبوا
فيها نساء ورجال ُّ
الجزائر وضحوا من أجلها
فأعطوا لها الكثير من
وق َّدموا الكثير
الجهد َ
من العطاء لصالح
ترسيخ الممارسة
الديمقراطية واألداء
التشريعي...
 ...هؤالء الرجال
والنساء بعملهم
المخلص وجهدهم
المضني ساهموا
من خالل القوانين
التي صادقوا عليها،
أقول ساهموا
في إرساء أسس
بناء الجزائر الجديدة
وتثبيت االستقرار
المؤسساتي لها...
من كلمة رئيس مجلس األمة في افتتاح االحتفالية
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• محطات تاريخية..
وأحداث هامة في
مسيرة المجلس
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• صور بدالالت ..تفرض
نفسها على المالمح
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افتتاح مراسم
االحتفالية باالستماع
إلى النشيد الوطني
بقاعة الجلسات العامة
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الحدث

كلمة السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة
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«..االحتفال بهذه المناسبة هو في حقيقتـــه وجوهره احتفال  :بترسيخ التعددية
الحزبية والممارسة الديمقراطية ودولة المــــؤسسات»
ـ

الحدث

 السيد رئيس املجلس الشعبي الوطني، السيد الوزير األول، السيد رئيس املجلس الدستوري، السيد ممثل فخامة رئيس اجلمهورية ،معالي األمني العام لرئاسة اجلمهورية، السيدات والسادة أعضاء احلكومة، السيدة والسادة أعضاء مكتب املجلس الشعبي الوطني، السيدات والسادة الضيوف، أسرة الصحافة واإلعالم،السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته...

أود يف البداية أن أرحب بكم جمي ًعا سيداتي سادتي،
وهو مكان أعلنت من على منبره أول حكومة للجزائر
وأشكر لكم حضوركم وإيانا فعاليات هذه املناسبة البرملانية
املستقلة ،وهو بنفس الوقت كان املقر الذي اِحتضن أول
اخلاصة ،والتي م ًعا نحتفي فيها بإحياء الذكرى العشرين
هيئة تشريعية منتخبة يف عهد اإلستقالل ،ومن قاعات
لتأسيس مجلس األمة والذكرى الثانية للمصادقة على
اجتماعاته حررت أولى القوانني التي بها ُحكمت وحتكم
الدستور اجلديد.
البالد إلى اآلن...
ً
 ...بهذه املناسبة يشرفني أن أوجه التحية إلى السيد رئيس
 ...البناية عرفت رجاال ونساء صنعوا تاريخ اجلزائر
املجلس الشعبي الوطني ،وألعضاء مكتبه جزيل شكرنا
احلديث واتخذوا قرارات حاسمة كان لها تأثير بالغ يف
وكبير عرفاننا على هذه املشاركة.
سير البالد ورسم توجهاتها...
 ...بناية كانت ِ
كما يشرفني أن أوجه الشكر ذاته إلى
شاه َد ًة على مختلف مراحل
مجلس األمة ،كما يعرف
السيد الوزير األول وأعضاء حكومته
تاريخ اجلزائر املستقلة ...إلى أن جاء
ظل
الجميع ،تأسس في
بالغ شكرنا وكذا السيد رئيس املجلس
يوم  4يناير  1998فاختيرت لتكون مق ًرا
ال
عادية...
تكن
لم
ظروف
الدستوري على تلبيتهم دعوتنا ومقاسمتنا
ملجلس األمة والذي منه انطلقت املسيرة
اقتصاديا ،وال
أمنيا ،وال
ً
ً
فعاليات هذه االحتفالية التي هي بالواقع
البرملانية اجلديدة وجتسدت عمل ًيا
كانت
فالدولة
ا...
اجتماعي
ً
 :احتفالية يُراد من وراء تنظيمها تسجيل
التعددية احلزبية واملمارسة الدميقراطية
شبه غائبة واالقتصاد كان
االعتراف بجهد كل من عمل ضمن الهيئة
والثنائية البرملانية...
ً
كان
والمجتمع
معطال
أو ساهم يف تعزيز مكانتها أثناء العشرين
 مسيرة كانت حافلة بالعمل والعطاءممزقا ،واإلرهاب كان
ً
سنة املاضية.
شارك فيها نساء ورجال أح ّبُوا اجلزائر
ً
...
ليال
يحكم
الشكر والتقدير موصول ألفراد الصحافة
وضحوا من أجلها فأعطوا لها الكثير من
الوطنية احلاضرين منهم والغائبني على
اجلهد و َق َّدموا الكثير من العطاء لصالح
متابعتهم أعمالنا طيلة الفترة بالتشجيع
ترسيخ املمارسة الدميقراطية واألداء
حينًا والنقد أحيا ًنا أخرى...
التشريعي...
 ...وقبل هذا وذلك ،اسمحوا لي سيداتي
 ...هؤالء الرجال والنساء بعملهم املخلص
سادتي أن أُع ّبر باسمكم عن بالغ عرفاننا وكبير تقديرنا
وجهدهم املضني ساهموا من خالل القوانني التي صادقوا
لفخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة،
عليها ،أقول ساهموا يف إرساء أسس بناء اجلزائر اجلديدة
لتفضله بقبول تشريف هيئتنا برعايته السامية ...ودعمه
ّ
وتثبيت االستقرار املؤسساتي لها...
املستمر لبرملاننا ،ومساندته املتواصلة لهيئتنا يف تأدية
 الواجب واملناسبة تقتضيني اليوم التنويه بجهود كل مندورها يف إطار صالحياتها الدستورية.
ق ّدم للوطن من ضمن الهيئة أو هو س ّيرها وساهم يف صنع
مجدها ،كبير التقدير والعرفان منّا جمي ًعا.
أيتها السيدات ،أيها السادة،
وهنا الواجب يحتم علي خاصة ؛ تسجيل الدور الكبير الذي
إن التئام شملنا اليوم يف هذا املكان ويف هذه املناسبة يحمل
لعبه كل من املرحومني البشير بومعزة ومحمد الشريف
يف طياته بالواقع أكثر من داللة.
مساعدية على كل ما َق َّدماه للهيئة (يف مرحلة التأسيس)
 فهو ينعقد يف مكان يحمل إسم أحد رموز اجلزائروما تَ َركاه من بصمات واضحة ال تزال آثارها باقية يف
املجاهدة «زيغود يوسف» ،بكل ما يرمز له هذا اإلسم من
تسيير شؤونها ويف تأدية دورها الدستوري ...فلهما ولكل
دالالت ومعاني تترجم روح التضحية واالستماتة من أجل
من شارك يف تأدية مهمة التشريع ضمن الهيئة ،الشكر
احلرية.
والتقدير والعرفان ،األحياء منهم واألموات.
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الحدث
أيتها السيدات ،أيها السادة،
إذا كنّا يف إطار تنظيم هذه االحتفالية قد قمنا ببرمجة
جملة من النشاطات تتعلق بالتعريف بالهيئة وباملراحل التي
قطعتها وعددنا بعض إجنازاتها خالل الفترة فالغاية كانت
ترمي إلى تسجيل جزء من االعتراف للرجال والنساء الذين
اِنتموا إليها والتذكير مبا حققوه لها...
أيتها السيدات ،أيها السادة،
مجلس األمة ،كما يعرف اجلميع ،تأسس يف ظل ظروف
لم تكن عادية ...ال أمن ًيا ،وال اقتصاد ًيا ،وال اجتماع ًيا...
فالدولة كانت شبه غائبة واالقتصاد كان معط ً
ال واملجتمع
كان ممز ًقا ،واإلرهاب كان يحكم لي ً
ال...
أمام هذه األوضاع املتردية كان ال بد من إيجاد عالج لألزمة
عبر احلوار السياسي مع الفاعلني يف الساحة واعتماد قوانني
تتكفل بحل املشاكل االقتصادية واالجتماعية للمواطن عبر
الهيئة التنفيذية واملؤسسات الدستورية املنتخبة ...وبنفس
الوقت مالحقة اجلماعات الضالة وحتييدها أمن ًيا إن هي

لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة مليثاق
السلم واملصاحلة الوطنية.
 ...بهذه السياسة وبهذه اخليارات التي قادها السيد رئيس
اجلمهورية ...عاد األمن واالستقرار للبالد ...ومتكنت
املؤسسات الدستورية أن تلعب دورها الفاعل فتحركت
اآللة االقتصادية وانطلقت املشاريع التنموية ومت التكفل
باملطالب االجتماعية األساسية ،وأصبحت بذلك اجلزائر
تنمو وتتطور عاد ًيا.
ّ
وإذا كنا اليوم قد ذكرنا بهذه األجواء ووضحنا حالة البالد
يومها فلكي جندد التذكير بالظروف التي نشأ فيها مجلس
األمة بكل ما كان يسود أجواء اجلزائر يومها ،ومقارنتها مبا
هي عليه اليوم ...والتنويه بالوقت نفسه بالدور الفاعل الذي
قامت به مؤسسات البالد الدستورية واملخلصني من أبناء
اجلزائر الذين وقفوا بتصميم يف وجه املؤامرة اإلرهابية .وهنا
نود أن نخص بالذكر قوات اجليش الوطني الشعبي واملقاومني
وكافة أسالك األمن ،ونترحم على أرواح الشهداء منهم...
ِّ
ونذكر للتاريخ بدورهم احلاسم يف بقاء اجلمهورية واقفة...

أيتها السيدات ،أيها السادة،
يف تلك الظروف أقول ُولد مجلس األمة ،ويف أجوائها باشر
مهمته وهو عمل بوسائل متواضعة وإطارات كانت محدودة
يف العدد ...فقام بتسيير شؤونه التشريعية واإلدارية وعمل
بنصوص قانونية غير مكتملة وإدارة متواضعة يف العدد
والتجربة ،وفيها للتاريخ نقول استفاد مجلس األمة من
دعم مق ّدر من قبل املجلس الشعبي الوطني الذي أَنتهِ ز
أسجل أمام رئيسه وأعضائه املتواجدين معنا
السانحة لكي ّ
اليوم ،كبير عرفاننا له وإلطاراته ملا قدموه لهيئتنا يومها من
دعم ومساعدة كان لها أكبر األثر يف التغلب على مصاعب
مرحلة التأسيس.
 ...وهكذا إذن عمل مجلس األمة يف البداية وأ َّدى دوره
على الرغم من التحديات التي واجهته عند االنطالقة...
فتو ّلَى مهمة التشريع وحرص على تأدية مهمة مراقبة عمل
احلكومة بكل روح مسؤولية...
فدرس وصادق على مجموع النصوص القانونية التي حتكم
البالد اآلن ،العضوية منها والعادية ،وخاصة النصوص ذات

الصلة بسياسة اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي
التي جاء بها السيد رئيس اجلمهورية.
وخالل العشرين سنة من وجود الهيئة كان ألعضاء مجلس
األمة بالتكامل مع نواب املجلس الشعبي الوطني شرف
املساهمة يف مراجعة الدستور أكثر من مرة...
أوالها كان التعديل الدستوري الذي ك ّرس متازيغت لغة
وطنية سنة  ،2002ثم التعديل الدستوري لسنة 2008
الذي جاء لتحصني رموز الثورة وثوابت األمة وترقية حقوق
املرأة وتكريس سيادة الشعب يف اختيار من يوليه شرف
تسيير شؤونه العامة.
وقام أخي ًرا باملصادقة على دستور  7فبراير  ،2016الذي
ٍ
فيه مت تعديل مضمونه جذر ًيا وقيام ٍ
جديد يف املمارسة
عهد
الدميقراطية وحتقيق التوازن ما بني املؤسسات الدستورية
يف البالد...
لهذا ،سيداتي سادتي ،وللرمزية اخترنا إحياء الذكرى
العشرينية لتأسيس مجلس األمة بالتزامن مع إحياء الذكرى
الثانية لصدور الدستور اجلديد ملا لهذا التاريخ من داللة

...إذا كنا اليوم قد ّ
ذكرنا
بهذه األجواء ووضحنا حالة
البالد يومها فلكي نجدد
التذكير بالظروف التي
نشأ فيها مجلس األمة
بكل ما كان يسود أجواء
الجزائر يومها ،ومقارنتها
بما هي عليه اليوم...
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ومعنى على حياة مجلس األمة والبرملان
وتبوأ مكانته احلالية ،لوال ال ّدعم الواضح
وعلى حياة اجلزائر بصفة عامة.
الذي لقيه من قبل فخامة رئيس اجلمهورية
االحتفال بهذه المناسبة
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،ولو ال التناغم
هو في حقيقته وجوهره
أيتها السيدات ،أيها السادة،
الذي كان قائ ًما ما بني مؤسسات الدولة ،ولو
احتفال  :بترسيخ التعددية
عرف
املاضية
خالل العشرين سنة
ال تظافر جهود الرجال والنساء ممن عملوا
الحزبية والممارسة
مجلس األمة يف أدائه محطات عديدة
ضمن الهيئة ومن مختلف االطياف السياسية
الديمقراطية ودولة
هامة ،بدأها ببناء ذاته ...وفيها ك َّيف
والتيارات الفكرية وانتسبوا للهيئة وخدموها
المؤسسات.
أسلوب عمله مع التطورات التي شهدتها
بتفان وإخالص وروح مسؤولية ،فلهم جمي ًعا
ٍ
اجلزائر ...فكان يف كل مرة يتم فيها
منّا الشكر والعرفان.
 ...ما يجب التذكير به ً
جتديد تركيبته البشرية إ ّالَ وكان يستغل
أيضا باملناسبة هو
هذا التجديد لتكريس رصيد جتربته
أن نشأة مجلس األمة جاء يف ظل مرحلة
املكتسبة ويعمل على تعزيزها من خالل
كانت تقتضي إعادة النظر يف جل النصوص
املتوفرة
املكتسبة
واخلبرة
االستفادة من املخزون املعريف
اخلاصة بإعادة بناء الدولة وترتيب أولوياتها وإرسائها على
لدى األعضاء اجلدد الذين اِنتموا إليه عبر العهدات
قواعد وضوابط جديدة تتماشى مع األوضاع التي أصبحت
املتعاقبة ،واستخالص الدروس بنفس الوقت من التجارب
تعرفها البالد ويستوجبها التطور الهائل احلاصل يف العالم
البرملانية الناجحة احملققة لدى الغير...
والذي كان يستوجب تكييف القوانني السارية املفعول يف
وحيوية
بنشاط
األمة
أثناء كل تلك املسيرة عمل مجلس
بالدنا وحتديث آليات عملها من خالل اعتماد قوانني
فك ّيَف أسلوب عمله مع اإلصالحات السياسية املتعاقبة
عصرية متفتحة على اجل ّيد من النظريات والتجارب يف
التي حققتها اجلزائر حتت القيادة الرشيدة لفخامة رئيس
العالم...
اجلمهورية والتي كان يأتي بها عبر التعديالت الدستورية
مجلس األمة يف مسيرته كان باستمرار يسعى ألن يطور
املتتابعة وعبر القوانني العادية والعضوية التي كان يبادر
ويحسن محصلة جهده...
أداءه
ّ
بها يف كل مرة ...وهنا بودي لألمانة أن أؤكد أمامكم على
وهنا يتوجب علي أن أسجل للتاريخ أن الهيئة جنحت يف
ً
حقيقة مفادها أنه لم يكن بإمكان مجلس األمة القيام بدوره
مهمتها حقا كونها عرفت كيف تستفيد من مخزون جتربة

82

تركيبتها البشرية التي ِالْتَ َأ َم ْت فيها األجيال املتعاقبة
والتيارات السياسية املتنوعة من جيل الثورة والكفاح من
أجل التحرر واسترجاع السيادة الوطنية إلى جيل االستقالل
الذي تشبع بالنظريات احلديثة يف بناء الدولة العصرية...
 ...كفاءات حنكتها جتارب احلياة ،وإطارات نهلت العلم
واملعرفة من أمهات املعاهد واجلامعات يف الداخل واخلارج،
فساهمت جميعها يف إثراء مضمون ذلك الكم الهائل من
النصوص القانونية التي بها تحُ كم البالد اليوم...
أيتها السيدات ،أيها السادة،
إننا نحتفل اليوم بذكرى مرور عشرين سنة على تأسيس
مجلس األمة وتنصيبه رسم ًيا كمؤسسة دستورية ،وغرفة
برملانية عليا يف النظام البرملاني اجلزائري ،واالحتفال بهذه
املناسبة هو يف حقيقته وجوهره احتفال  :بترسيخ التعددية
احلزبية واملمارسة الدميقراطية ودولة املؤسسات.
لقد مت تأسيس مجلس األمة مبوجب دستور  1996املعدل
واملتمم ،ونصب رسم ًيا يوم الرابع ( )04من شهر يناير سنة
 ،1998وهو تأسس كما تعلمون يف ظل ظروف سياسية
واقتصادية واجتماعية وأمنية عصيبة عاشتها البالد كلكم
يعرفها «وال شك يتذكرها» ،ظروف هددت وجود الدولة
وأمنها واستقرارها ،بل ونظامها اجلمهوري...
لذلك نقول اليوم أن نشأة مجلس األمة كغرفة برملانية
أخرى كان حتمية فرضها (خاصة) الظرف الذي كانت

تعيشه البالد يومها واستوجبته املتطلبات السياسية التي
كانت سائدة يف تلك الفترة احلرجة...
اليوم وقد استرجعت البالد عافيتها وثبت االستقرار فيها،
فها هو مجلس األمة يصبح اليوم هيئة برملانية مكتملة
التكوين ،هيئة تتوفر على جتربة وخبرة برملانية ثرية ،هيئة
تُسيرها قوانني ناضجة يف احملتوى واملضمون ،وهي تؤدي
دورها التشريعي عاد ًيا ،يساعدها يف ذلك إدارة وإطارات
مقتدرة مكتملة التكوين والتجربة ووافرة العدد ...إطارات
تعمل على تسيير الهيئة بقوانني جديدة ناظمة لعملها
مبوجب نظام داخلي جديد أصبح يحدد بدقة عملها مع
بقية مؤسسات اجلمهورية.
منطلقني من هذه املعطيات وغيرها ،نود أن نعبر عن
كامل ارتياحنا حملصلة عمل الهيئة وتطور عملها داخل ًيا
ومت ّرسها بالتكامل مع املجلس الشعبي الوطني واحلكومة
وبقية مؤسسات الدولة األخرى بالعمل بانسجام تام وتناغم
مستمر...
وننظر بعني الرضى إلى املسار الذي انتهجه مجلس األمة
خالل العشرين سنة املاضية...
ونسجل بارتياح حضوره الف ّعال يف امليدان ويف مختلف
األحداث الوطنية ،ومساهمته البنّاءة يف إثراء التجربة
البرملانية وصوالً إلى إعطاء صورة مش ّرفة لألداء البرملاني
ومقوية لهيبة الدولة ،ومعززة ملصداقية عملها.
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أيتها السيدات ،أيها السادة،
إن األمر الذي يجب التأكيد عليه يف هذه املناسبة ً
أيضا هو
أن أعضاء مجلس األمة ممن كان لهم شرف االنتماء إلى
الهيئة ودعموا خطواتها بالتأييد أو أولئك الذين كان لهم
مواقف مغايرة عارضوا فيها بعض ترتيبات قانونية كانت
مدرجة يف هذا النص أو ذلك ...نقول أن هذه املواقف وإن
هي كانت يف حاالت قليلة غير داعمة للتوجه العام ضمن
الهيئة ...إال أنها كانت جتد مبررها يف كونها كانت تأتي
من ممثلي أحزاب اختارت لنفسها القيام بدور املعارضة...
وتلك هي طبيعة املمارسة الدميقراطية...
أيتها السيدات ،أيها السادة،
لقد كان ذلك باستمرار اخلط الذي سار يف إطاره أعضاء
مجلس األمة وحددوا مواقفهم فيه من مختلف النصوص
التي قدمت لهم وصادقوا عليها أو عارض بعضهم بعض
أحكامها...
سواء تعلق األمر بالتعديالت التي أدخلت على الدستور
أو على مختلف القوانني العضوية منها والعادية ،كقوانني
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املالية املختلفة أو القانون اخلاص بالوئام املدني واملصاحلة
الوطنية أو قانون االنتخابات أو قانون األحزاب السياسية
أو قانون توسيع متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة أو يف
مئات القوانني األخرى التي ناقشها وصادق عليها أعضاء
مجلس األمة عبر العهدات البرملانية املتعاقبة.
بهذه املناسبة أود أن أعرب أمامكم عن بالغ العرفان
والتقدير لكافة اجلهود التي بذلها الزميالت والزمالء
من مختلف األطياف السياسية لتزويد البالد بالترسانة
القانونية الهائلة التي أعطاها البرملان للبالد.
كما أود أن أع ّبر بنفس الوقت عن كامل استعدادنا ضمن
الهيئة للتعاطي اإليجابي مع كل املبادرات التي تتسق
مع مرامي الدستور ،وتساير التوجهات الكبرى لبرنامج
اإلصالح الذي ّ
سطره فخامة رئيس اجلمهورية.
ولن أترك املناسبة متر دون أن أعبر عن كامل تقديري،
للسيدات والسادة أعضاء مجلس األمة ،ومن خاللهم
إلى كافة العائالت السياسية املمثلة ضمن الهيئة ،تأيي ًدا
ومعارضة ،وأن أشكرهم على اإلسهامات الق ّيمة التي أدوها
يف إطار صناعة القوانني التي مرت على الهيئة .بودي ً
أيضا

مجلس األمة كان وسيكون دو ًما رائ ًدا وسوف يترجم فع ً
ال
مضمون ما منحه أياه الدستور يف مجال النشاط التشريعي
والرقابي والبرملاني ،كما أن طموح أعضائه سوف يرمي
مستقب ً
ال وعلى الدوام إلى العمل على بلوغ مستوى املسؤولية
املناطة بأعضائه ...خاصة وقد اكتمل اإلطار القانوني
الناظم لعملهم من خالل نظامهم الداخلي أو عبر القانون
العضوي الناظم لعالقات الهيئة مع املجلس الشعبي الوطني
ومع احلكومة ،وأقول أن لديهم كامل اجلاهزية ملضاعفة
ذلك اجلهد...
ً
أيضا – واملناسبة تعطينا الفرصة
نود
 ...بهذه السياسة وبهذه
– لكي نؤكد للسيد الرئيس عبد العزيز
الخيارات التي قادها
بوتفليقة بأننا سنبقى باستمرار داعمني
الجمهورية...
السيد رئيس
لبرنامجه ومساندين لسياسة اإلصالح
عاد األمن واالستقرار
التي انتهجها.
للبالد ...وتمكنت
ونقول أخي ًرا وخاصة أننا لهذه االعتبارات
المؤسسات الدستورية
مجتمعة وغيرها ،قد اِرتأينا يف هذه
أن تلعب دورها الفاعل
وكرد
املناسبة االحتفالية اخلاصة...
ٍّ
فتحركت اآللة االقتصادية
والسلم واملصاحلة
لجِ ميلِ َر ُجلِ الوئام
ّ
وانطلقت المشاريع
الوطنية واإلصالحات الدستورية ...أقول
التنموية وتم التكفل
يُ َش ِ ّرفنا أن نتقدم بهذا اإلشهاد والعرفان
بالمطالب االجتماعية
لفخامته ...اِعترا ًفا من الهيئة بكل ما قام
األساسية ،وأصبحت بذلك
به لصالح مجلس األمة ولصالح البرملان
ا.
عادي
الجزائر تنمو وتتطور
ً
ولصالح اجلزائر.
وإننا لهذه االعتبارات ً
أيضا ،اِرتأينا يف
مجلس األمة تنظيم االحتفال بالذكرى
السنوية العشرين لتأسيس املجلس،
ً
أيضا من خاللها التذكير بكل
وأردنا
ما حتقق للبالد من إجنازات يف املجال
القانوني واملؤسساتي ،وبنفس الوقت تسجيل االعتراف لكل
أن أعبر عن كامل جاهزيتنا للعمل (بالتكامل مع احلكومة
الرجال والنساء الذين خدموا الهيئة من خاللها.
واملجلس الشعبي الوطني) لتزويد البالد بقوانني ناضجة
أخي ًرا أقول ...كنا نتمنى أن يشارك احتفاليتنا هذه كل من
قادرة على التكفل بانشغاالت املواطنني ومراعية للمصلحة
انتمى إلى الهيئة وخدمها وخدم البالد من خاللها ...لكن
العليا للبالد إن محل ًيا أو وطن ًيا ...كما أنتهز السانحة لكي
محدودية مقاعد مجلس األمة وصغر ح ّيز قاعته العامة قد
أعبر باسمكم عن تصميمنا الثابت الرامي إلى جتسيد
حالت دون حتقيق هذه الرغبة بل أقول هذه األمنية ...لهذا
الدور اجلديد الذي خوله الدستور أيانا ،خاصة املتعلق منه
أستسمحكم بأن أطلب باسمكم جمي ًعا ،سيداتي سادتي،
بالدور احمللي وبصالحيات التشريع يف املجاالت املكرسة
العذر من جميع الزمالء القدامى ممن انتسب للهيئة وأرجو
دستور ًيا ناهيك عن جاهزية هيئتنا لتعزيز وتقوية التنسيق
منهم التفهم ،وأقول لهم أن مجلس األمة سيبقى دائ ًما
مع املؤسسات الدستورية املتمثلة يف املجلس الشعبي الوطني
مجلسكم والهيئة باستمرار ستكون بيتكم...
واحلكومة التي ننتهز السانحة لكي نحييها...
ويف ختام هذه الكلمة ،أود أن أشكر مرة أخرى السيدات
والسادة الضيوف كل باسمه ومقامه ،ونُثَ ِ ّمن عال ًيا مشاركتهم
أيتها السيدات ،أيها السادة،
إيانا فعاليات هذه املناسبة.
 ...عملنا مستقب ً
ال سيتواصل ويتعزز يف مجال التقرب أكثر
من املواطن وحتسس انشغاالته ...كما أننا سنضاعف جهودنا
شك ًرا لكم على كرم اإلصغاء،
(بالتعاون والتنسيق مع املجلس الشعبي الوطني واحلكومة)
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
يف مجال التمثيل اخلارجي يف إطار الدبلوماسية البرملانية
من خالل حتقيق النجاعة لنشاطنا املتعدد األطراف...
وهنا أجد الفرصة سانحة اليوم لكي أكرر القول بأن دور
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ُعق اََل ُؤ ُه َسنُّ وا َف َر ِائ َ
ض َم ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ِه

ُح ُّب ا َ
جل َز ِائ ِر َصاَر َح ْت ًما ِم ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ َب َرا

السيد أحمد بوزيان عضو
مجلس األمة أو «شاعر
المجلس» كما وصفه
السيد رئيس مجلس
األمة القى بالمناسبة
قصيدتين وفي مثل
هذه المناسبات تندفع
المشاعر..

رمز الإبا

َو َي ِح ُّق ِلي أَ ْن أَ ْست َِثي َر ا ِمل ْن َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
لش ْع ِر ِفي َها َم ْن ـ ـ ـ ـ ـ ِـط ٌق
ِإ ْن َل ْم َي ُك ْن ِل ِ
ِإنَّ ا َ
تف ٌَة أَ َزل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـ َّي ٌة
جلز َِائ َر حُ ْ
َيا َم ْج ِل ًسا شَ ُر َف ْت ِب ِه خَ َطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا ُتنَا
َك ْم ُصنْتَ ِلل َو َط ِن ا َ
يب َب َه ـ ــا َء ُه
حل ِب ِ
ُعق اََلؤُ ُه َسنُّ وا َف َر ِائ َ
ض َم ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ِه

َ
ي ُم َع ِار ٍض أَ ْو َح ِاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
ال َف ْرقَ َب نْ َ
َوأَنَا َف ُخو ٌر ِبان ِْتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـم ِائي ِل ِإل َبا
ِإ ْن َت ْسأَ ُل ِوني َع ْن َت َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـاظ ِم شَ ْأ ِن ِه

يم َص ِائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب يِف َر ْأ ِي ِه
َر ُج ٌل َح ِك ٌ
ين َت َوا َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـدوا
الذ َ
َو ُأ ِش ُ
يد َف ْخ ًرا َب ِ

َوأَ ُص ُ
يض َت َص ـ ـ ُّـو َرا
وغ ِم ْن َو ْح ِي الق َِر ِ
الش ْع َر ِم ْن َها أَثْ َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َيكْ ِفي ِبأَنَّ ِ

َه ِذي ا َ
جلز َِائ ُر َسا َد ِتي أَ ْيقُ و َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـة
ِب َ
األ ْم ِسِ ،بامل ِْر َص ِاد َكان َْت ِلل ِْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدا

َع ْق َد ِان َم َّر يِف ِالبنَا َما َق َّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
ص أَ ْن َي ُكونَ َ
األ ْجـ ـ َدا َرا
َما ِزلْتَ حَ ْ
ت ِر ُ

يد ن َْح َو ُخل ِْد َع ِاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر
َهذَا شَ ِه ٌ
اخلـ َ
الذي َو ِرثَ ُ
َو ُم َج ِاه ٌد َذ َ
ـطى
اك ِ

ُ
الك ُّل ِل ْل َو َط ِن ا ُملفْ َّدى شَ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َذا َم ْج ِل ٌس َس َل َك الت ََش ُاو َر َم ْصـ ـ ـ ـ ـ َد َرا

َع ْب ُد ال َع ِز ِيز َس ِل ُ
يل َم ْج ٍد َق ِّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم
َيكْ ِف ِيه َف ْخ ًرا أَ ْن َت َصا َل َح ُك ُّل ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
َيكْ ِف ِيه َف ْخ ًرا أَ ْن َت َو َّح َد شَ ْم ُل ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم

اب َم ْن ِم ْن َر ْأ ِي ِه ِا ْس َت ْب َصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرا
َما خَ َ
َس َبقُ وا َو ُح ْس ُن َ
يه ْم َع َّمـ ـ ـ ـ ـ َرا
األ ْج ِر ِف ِ

َم ْن َي ْن ُكر امل َ ْع ُر َ
بؤ ِْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـن
س مِ ُ
وف َل ْي َ
َهذَا ِخ َط ِابي ِل َ
لش َو ِاه ِد ُم ْس َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـب
أَ ْت ُلو َه َج ْه ًرا ِب َ
الشذَا ُمت ََح ِّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـسا

اشقُ ونَ َت َد ُّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َي ْس َعى ِإ َل ْي َها ال َع ِ

ُح ُّب ا َ
جلز َِائ ِر َصاَر َحت ًْما ِم ْن َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا

الذي َق ْد َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـر َرا
يسهُ ُه ْو ِ
ُقل ُْت َر ِئ ُ

أَكْ فَان َُه ْم َح َم ُلوا َو َسا ُروا َس ْب َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـة

َس َح َر ْت ِب َط ْل َع ِت َها ُ
الث َر َّيا َوال َث ـ ـ ـ ـ َرى
َل ْم ُت ْب ِق ِل ُ
يد جَت َُّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
لظل ِْم ال َع ِن ِ

يد َو َك َّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
وع ِ
الن ْص ُف آ َذنَ ِبا َل ِ
َو ِ
ْجز َِائ ِر أَ ْد ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
ُي ِ
وصي ِبخَ ْي ٍر ِلل َ

ُ
الك ُّل أَ َّدى َما َع َل ْيه َوأَكْ َث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َما َذا َع َس ِاني أَ ْن أَ ُخ َّط َوأَذ ُْكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َاح ُر أَ ْد َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َوا ْنزَا َح َك ْر ٌب َوال َتن ُ
َصا ُل ُح أَ ْز َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر
َب ْع َد الت ََش ِ
تَّت َوالت َ
َو َص َ
يح ا ُمل ْن َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
ال ُتهُ َق ْد َت ْست َِب ُ
َصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
أَ ْس َه ْب ُت َل ِك ْن َق ْد أَ ُكونُ ُمق ِّ

اس َح ْر يِف َي ْقت َِفي نُو َف ْم َبـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا
َو َح َم ُ
أحمـ ـ ـ ـ ــد بوزي ـ ـ ــان
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َه ِذي ا َ
جل َز ِائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر َس ـ ـ ـ ــا َد ِتي أَ ْيقُ و َن ٌة

َس َح َر ْت ِب َط ْل َع ـ ـ ـ ـ ِـت َها ُ
الث َر َّيا َوال َث َرى
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فمن ذا �سينكر
�أنه �شهم!؟

َح َمى ُ
ضا َ
اهلل أَ ْر َ
جل َز ِائ َر ُذ ْخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا

مَ َ
اس َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدا ْم
نا ِ
العزُّ ِفي َها ُث َّم ْ
يب ال َك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ال ْم
َو ِب ْس ِم اإل َل ِه َي ِط ُ
الص َ
ب ْق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ِار أَل ٍْف
َع َل ْي ِه َ
ال ُة مِ ِ
َوأَ ْب َد ُأ ِب ُ
الشكْ ِر َع ْن ُك ِّل َف ْضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل
َف َه ِذ ْه ُب ْش َرى ُت ِط ُّل َع َل ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَا
َو ُد ْستُ و ُرنَا َي ْر َت ِقي ِبامل َ َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـالي

َو ُي ْه ِدي ا َ
جلز َِائ َر أَ ْس َمى َم َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاْم

َف َع ْب ُد ال َع ِز ِيزِ ،ش َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُر ُه ُح ٌب
َاها َفأَثْ َم َر يِف ال َنفْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـس َف ْخ ٌر
َبن َ

الو َئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
َي ُصونُ ال َك َر َ
ام َةُ ،ي ْعلي ِ
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـطا ْم
يع َو َق ْب َل ِ
َر َعا ُه ال َر ِض ُ

اه ْت َف ِفي ُك ِ ّل ِشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْب ٍر
ِإ َذا َما َت َب َ
َون َْح َو ال َع َو ِالي ِلت َْمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـضي ِب َ
ال ِدي

اس َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقَا ْم
جَ ِ
ت ْد ِإ ْس َم َها َق ْد َهفَا َو ْ
َوخَ ْلف َِك ُك ُّل ُ
ـجا ْم
اخل َطى يِف ان ِْسـ ـ َ

يمنَا َل ْم َي َّد ِخ ْر ِفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـك ُج ْه ًدا
ز َِع ُ

ِل َي ْج َع َل ِم ْن َها َس ِفي َر َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ال ْم
َو ُي ْس َرا ُه َت ْر َعى َه ِد َ
يل ا َ
حل َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم

ت ُر ُس َها أَل ُْف ُج ْنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد َو ُج ْن ٍد
َو حَ ْ
الق َم ُم َ
ـات
الش ِامخَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُتغ َِاز ُل َها ِ
َفأَن ِْت ِب َ
ال ِدي َو َم ْن َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـع َف ْخ ِري
َل ِك ُ
ني
اهلل َيا ِق ْب َل َة ال َعا َر ِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

َت َي َّم ْن ِت ُح ًباَ ،تق ََّد ْس ِت ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا
ِإ َذا َما اكْ َت َف ْي ُت َوأَ ْو َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز ُْت َح ْرفيِ	
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الع َظ ُام
َو َع ْن ُك ِّل َم ْج ٍد َب َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُه ِ
َو َي ْن ُش ُد َها ال َع ُام ِم ْن َب ْع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد َعا ْم

ـيم
َمزَا َيا َبن َ
يس َح ِكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
َاها َر ِئ ٌ
َف َم ْن َذا َس ُي ْن ِك ُر أَنَّهُ شَ ْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم

يب َع َل ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َها
َو َل ْي َ
س ِبأَ ْم ٍر َغ ِر ٍ
ض َ
َفأَ ْر َ
ظهرا
الط َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َر ِة َل ْم حَ ْ
ت ِن ً

َفأَ ْن ِت ِب َ
ال ِدي َو َم ْن َب ُع َف ْخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـري

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ال ْم
َو ِمنِّي ِل َط َه أَز ُُّف َ
َو َع ْش ٍر ِم َن َ
األل ِْف َحت ًْما ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر ُام

ُرؤَا ُه َب َيانٌ َب ِه ُّي ال َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا ْم
س ِب َب ِـاب ِه َم ْن َق ْد ُي َضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
َو َل ْي َ

َف ُي ْمنَا ُه َت ْز َر ُع ُف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال َو َو ْر ًدا
َح َمى ُ
ضا َ
اهلل أَ ْر َ
جلز َِائ َر ُذ ْخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا

الحدث

اس َتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َدا ْم
مَنَا ِ
العزُّ ِفي َها ُث َّم ْ
َس َق ْت َها ِد َم ُاء َ
اله َما ْم
الش ِهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ُ
اض َي ٌة ِه َي ن َْح َو َ
األ َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
َو َم ِ
َس ِل ُ
يل ا َ
اإلل ِْت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزَا ْم
جل َسا َر ِة َو ِ
َو َت ْهفُ و ِإ َل ْي َها أَ َك ُّف الغ ََم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
َو ُدون َِك َ
ال ُي ْست ََط ُاب ا ُمل َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
ِإ َل ْي ِك ُي َش ُّد ال َه َوى َوامل َـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرا ْم
َفأَ ْي َق َنهُ ا ُمل ْج َت َبى َوال َع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا ْم

اخل َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم
َف َح ْس ِبي ِبأَن َِّك ُح ْس ُن ِ

َو ُدو َن ِك َ
ال ُي ْس َت َط ُاب ا ُمل َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ْم

أحم ـ ـ ــد بوزي ـ ــان
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الحدث

رسالة إشهاد وعرفان

قة

وثي

إلى فخامة رئيس اجلمهورية،
السيد عبد العزيز بوتفليقة

فخامة الرئيس،

مبنتهى الفخر وعظيم االعتزاز ،يشرفني باسمي اخلاص ونيابة عن أعضاء مجلس األمة مبناسبة الذكرى العشرين
لتأسيس هذا الصرح التشريعي احلصني ،أن أتقدم إلى فخامتكم مخاطبا في شخصكم الكرمي االبن البار ببالده
واملجاهد الفذ إبان ثورتها اخلالدة واملسؤول املقتدر بعد استقاللها والرئيس امللهم في عهدنا هذا.
إن واجب العرفان يقتضي أن أسجل لكم ولألمة والتاريخ مدى امتناننا لرعايتكم املتواصلة وعنايتكم الفائقة التي
أوليتموها ملجلس األمة ،فقد وضعتم في ضمن أولوياتكم تعزيز التشريع في بالدنا وصنتم مبا آتاكم الله من حكمة
بالغة وحسن تدبير للبرملان اجلزائري بغرفتيه أدواره وهيبته ووقاره ،وفتحتم آفاق املبادرة واحلرية عن آخرها لتمكنوا
الفكرة الصحيحة والرأي البناء واالجتهاد اخلالص بني مجاالت التشريع والتنفيذ ،وزدمت بعد كل أفضالكم هذه ،تعزيزا
آخر ألداء مجلس األمة من خالل الصالحيات والدعم البارز الذي أحلقتموه به في التعديل التاريخي األخير الذي
أجريتموه على دستور بالدنا.

فخامة الرئيس،

وألن املقام مقام والء وامتنان  -وما أجدركم به  -وما أحوجنا إلى توثيقه ،إسمحوا لي أن أغتنم حلظة التواصل
هذه ألعرج على بعض االنتصارات التي حققتموها منذ قيادتكم الراشدة لبالدنا ،وأولها االنتصار على الفتنة بعد عقد
مظلم من الزمن ونفق طويل من املأساة الوطنية .بادرمت في أول عهدتكم بإلهام من الله وتوفيق منه عز وجل إلى وأد
الفتنة والقضاء على أسبابها وجتفيف منابعها فكان قانون الوئام املدني الذي التف حوله الشعب بكل أطيافه مؤيدا
ومهلال لعودة االستقرار واألمن لوطننا الغالي ،ولم تكتفوا بذلك فخامة الرئيس ،بل أطلقتم في خطوة تاريخية أخرى

94

السيدة نوارة سعدية جعفر عضو مجلس األمة تقرأ نص الرسالة

مبادرة امليثاق من أجل السلم واملصاحلة الوطنية هذه الفكرة العبقرية التي اعتنقها اجلزائريون ووضعت حدا وإلى األبد
بحول الله للتناحر والتنافر والشقاق ،هاهي اليوم النموذج الذي تعتمده البلدان واملجتمعات التي تعرف القالقل وعدم
االستقرار اقتداء بكم وإميانا بنجاعة وصفتكم املتفردة في لم الشمل وجتاوز اخلالف واسترجاع األمن والطمأنينة.
إن اجلزائريني يتذكرون مبنتهى التقدير وعدكم األول باسترجاع السلم وإرساء املصاحلة .ويتذكرون بالتقدير نفسه
صدقكم فيما وعدمت وإجنازكم ملا هممتم به ،وها نحن  -واحلمد لله  -وبفضلكم ننعم باألمان ونحيا في رحاب
االستقرار .ال سيما وأنكم أوليتم األهمية الكبرى لدعم اجليش الوطني الشعبي بصفتكم القائد األعلى للقوات
املسلحة الذي خطا خطوات مشرفة على درب القوة واالحتراف والوفاء ملهامه الدستورية وكذلك كان األمر مع
مختلف أسالك األمن التي عرفت في عهدكم عصرنة وتفوقا مبهرين.
إلى جانب هذا لم تترددوا حلظة في فتح ملفات اإلصالح  -السيما فيما تعلق بالعدالة والتربية واإلدارة  -فانتقيتم
من أجل ذلك خيرة اخلبراء واملختصني في شتى مجاالت املعرفة واملهنية لتسندوا إليهم جلانا كانت ورشات حقيقية
وكانت في ذلك رسالتكم واضحة في وجوب التفحص والتمعن قبل اتخاذ القرارات ووجوب االستنارة بذوي
االختصاص تثمينا جلهودهم وإميانا مبقدرتهم على إيجاد احللول الناجعة.
وما أسعدنا ونحن اليوم نعيش ثمار جهدكم اإلصالحي وقد أصبح منواال دائما وثقافة راسخة في مؤسسات الدولة.
وبروح شاهقة الهمة ومسؤولية سامقة الوعي جتاوبتم مع نداء التاريخ ووضعتم قيمنا الوطنية فيما يجب أن تكون
عززمت عناصر الهوية الوطنية دستوريا ووضعتموها في منأى عن أي هاجس أو
عليه من رفعة وحضوة ،حيث ّ
تالعب أو استخدام ُم َب ّي َت نْي.
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الحدث

وأعليتم من شأن موروثنا العريق املمتد في تاريخنا املجيد وخير برهان على ذلك قراركم احلكيم القاضي بترسيم
الناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة األجر ،وهذا ليس غريبا عنكم فقد أكدمت مرارا أن التاريخ للجميع وأن الذاكرة
الوطنية تبقى في حماية الدولة وفي صميم عنايتها.
وحصنتم معدنها ووجودها املتنامي كخلية فاعلة ثابتة في
وكذلك وقفتم إلى جانب األسرة اجلزائرية فحفظتم كيانها ّ
حركة املجتمع ومتغيراته .وكان لكم فخامة الرئيس شرف صون مقام املرأة اجلزائرية وإعالء شأنها إذ مهدمت لها سبيل
احلضور القوي في املجتمع وفي مؤسسات الدولة ومختلف الهيئات املنتخبة وحفظتم لها احلقوق االجتماعية ورفعتم
عنها غنب املظالم واإلقصاء مستلهمني كل ذلك من احتفاء ديننا احلنيف باملرأة ومن تقاليدنا الراسخة.
وباملوازاة أوليتم العناية للشباب فأشركتموه في التنمية والبناء والقيادة مستندين في ذلك إلى إدراككم العميق ألهمية
هذه الفئة في حاضر اجلزائر ومستقبلها فلم ينقطع تشجيعكم للشباب في شتى ميادين العمل والثقافة واإلبداع
والرياضة ولم ينقطع حرصكم على تأهيله ألدواره احلاسمة التي سيضطلع بها.
وكان لكم كذلك  -فخامة الرئيس -وسام تخليص الشعب اجلزائري من ديونه في سابقة انحنى لها العالم احتراما،
إذ جسدمت عزته وكرامته فعال ال قوال فحسب وأقدمتم على حفظ كبريائه وإعادة الروح الوطنية إليه واالعتزاز
بجزائريته بني الشعوب واألمم.
وبفطنة عالية واقتدار كبير أعدمت البالد إلى أدوارها اإلقليمية والدولية وحركتم آلة الدبلوماسية  -التي خبرمتوها
دائما  -لتحتل اجلزائر بكل الفعالية وحسن األداء مكانتها املرموقة بني دول العالم وأقطابه.
وألنكم من ساللة أحرار هذه األمة انحزمت إلى حرية التعبير ووقفتم إلى جانب التنوع في اآلراء وكسرمت مختلف
األغالل التي طاملا أعاقت أداء اإلعالم والصحافة في بالدنا وحرصتم على الرفق باألقالم وإن أساءت من خالل
تدابيركم امللموسة في تعزيز حرية التعبير.
وبإرادتكم وخالص حبكم للبالد تفرغتم إلى التنمية والبناء فوجهتم بتعمير البالد فشقت في عهدكم الطرق ومدت
السكك آلالف األميال وشيدت املساكن بأرقام مذهلة وأقيمت السدود وازدهرت الفالحة وتضاعفت املستشفيات
واملدارس واجلامعات ،وأعطيت فرص العمل لكل الفئات وحتررت املبادرات ،وعززمت العدالة والقضاء وعصرنتم
اإلدارة واملؤسسات وحاربتم الفساد واإلقصاء وحافظتم على الصفة االجتماعية للدولة اجلزائرية لتشمل بعطفها
الفئات املعوزة من الشعب وتدفع باجلميع إلى احلياة الكرمية والعيش الرغيد.
ويحسب لكم فخامة الرئيس أنكم لم تهمشوا في مشواركم رأي العارفني واخلبراء في السياسة واالقتصاد واالجتماع
موالني كانوا أو معارضني فقد عرف ومازال يعرف عهدكم الزاهر عدة استشارات في مواضيع مصيرية لم تقص فئة
وال تيارا وكنتم في ذلك حريصني على أن تكون أبواب احلوار مفتوحة للجميع وكان ذلك بتوجيهاتكم ومتابعتكم،
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وسيقف التاريخ طويال عند مسعاكم هذا الذي أسس لثقافة املشاركة والتسامح والتعالي عن مظاهر االختالف في
القضايا الهامة واحملورية فأثمر ذلك قوانني اإلصالحات املعمول بها اليوم.
لقد آمنتم  -فخامة الرئيس  -بالعلم والتنوير ،وارتكزمت على عميق إحساسكم بضرورة العمل على تخريج أجيال
قادرة على قيادة البالد نحو األحسن فاستثمرمت في املعرفة وأطلقتم العنان للعقول في شتى مجاالت االبتكار والثقافة
واإلبداع ،إذ لم تبخلوا على اإلنتاج الفكري بكل أنواعه ،باملوازاة مع جهودكم الكبيرة في إرساء دعائم البحث
واالستفادة من جتارب العالم املتقدم مواكبة للعصر وحرصا على عدم اتساع الهوة بيننا وبينه.
وحني اكتسحت القالقل والفنت بلدانا شقيقة لنا بتدبير خارجي مغرض استطعتم مبا أوتيتم من تبصر وأملعية أن جتنبوا
وطننا ويالت التربص اخلبيث وأن جتعلوه في مأمن عن كل ما يحاك من دسائس وبث للسموم والفوضى الهادمة ،ولم
تبخلوا في كل ذلك مبساعدة األشقاء املتضررين الذين استرشدوا بحكمتكم واستأنسوا بخبرتكم وسداد رأيكم.

فخامة الرئيس،

إن الشعب الذي استمسك بنهجكم وآمن مبشروعكم احلضاري وأعطاكم ثقته كاملة ومطلقة في كل مساعيكم ،هذا
الشعب العظيم فخامة الرئيس جدير بأن تستمروا في إسعاده وأن تواصلوا مسيرة البناء من أجل غده ومستقبله.
إن ما بذلتموه وتبذلونه مؤزرين بالتوفيق الرباني والتأييد الشعبي من حقكم علينا كممثلني لألمة في هذا الصرح
إشهاد وعرفان
املؤسساتي العتيد أن نعترف لفخامتكم وأن نشهد لكم بجليل أعمالكم وعظيم منجزكم ...وإنه ٌ
ونداء نفخر بإشهاره دون لبس ونسعد بتبنيه دون تردد ...وهي حلظة يقف فيها اللفظ حا ًئرا في حتمل املعنى،
وتدهش فيها الكلمات من تدفق اإلحساس العميق الصادق بالفضل والعطاء .ما الذي ميكن أن يقال في رجل أطفأ
احلرقه ،وأبعد الفرقه ،ووهب العمر ومازال يهب لشعبه وبالده ،وأصلح الشؤون وأعاد األمل وحرك الهمم في البناء
والرقي .ما الذي ميكن أن ُيقال في مطلق املصاحلة والوئام وقائد اإلصالح وباعث األمن والطمأنينة في وطنه ،واملثمن
للجهود والراعي األول للتفوق واملترفع عن إساءة املسيئني وهفوات املرتابني واملقبل على اإلجناز غير ملتفت للمثبطني
واملشككني.
إنه من أجل هذا وما سبق وما لم نوفق في التعريج عليه ،ومبناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مجلس األمة ،يتشرف
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة بهذا اإلشهاد والعرفان لفخامتكم ِ
بقيمنا الراسخة في واجب االمتنان
ّ
تأس ًيا ّ
للمحسنني والعرفان ألصحاب الفضل وأهل العطاء.
ذخرا للبالد والعباد.
وفقكم الله في مهامكم السامية وأبقاكم ً
عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة
األربعاء 07 ،فبراير
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رئيس مجلس األمة
السيد عبد القادر بن صالح
يسلم الرسالة لممثل
رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة
السيد حبة العقبي األمين
العام لرئاسة الجمهورية
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املرحوم بشير بومعزة الرئيس األسبق
«..وهنا الواجب يحتم علي خاصة ؛ تسجيل
الدور الكبير الذي لعبه كل من املرحومني
البشير بومعزة ومحمد الشريف مساعدية
على كل ما َق َّدماه للهيئة (يف مرحلة التأسيس)
وما َت َركاه من بصمات واضحة ال تزال آثارها
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املرحوم محمد الشريف مساعدية الرئيس السابق
باقية يف تسيير شؤونها ويف تأدية دورها
الدستوري ...فلهما ولكل من شارك يف تأدية
مهمة التشريع ضمن الهيئة ،الشكر والتقدير
والعرفان ،األحياء منهم واألموات».
من كلمة السيد عبد القادر بن صالح رئيس املجلس في افتتاح االحتفالية
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أعضاء مجلس األمة لعهدة

أعضاء مجلس األمة لعهدة

2004/1998

2001/1998
التيجاني عبد المالك

القورصو محمد

أحمد باي بشير

أماد مصطفى

أوشريف الميلود

بدوي ناصر

برادعي مدني

بلمهدي مصطفى

بلميهوب (ز) زرداني مريم

بن الحاج جلول عبد الرحمان

بن بيتور أحمد

بن حبيلس (م) كتو سعيدة

بن عامر (ز) بن عامر أنيسة

بن علي الشريف نورالدين

بن معلم حسين

بن واعر سليم

بوالشعر عبد السالم

بوداش ناصر

بوزار قوادري محمد

بوزغوب محمد الطاهر

بوساحية التونسي

بوشناق خالدي سيدي محمد

بوشيخي أمهني

بوطويقة بن حليمة

بوكرنوس بوبكر

بوكعباش عبداللطيف

بيه سعيد

تميم حميد

جرمون محمد

جودي حسين

جيدل بن الدين

حشيشي زين العادين

حفصي(ز) بوطالب نورية

حمدادو مختار

حمداش عبد القادر

حمداني اسماعيل

خليفة عبد القادر

خويضر طاهر

ربيعي رشيد

ركيبي عبد الله

بسايح بوعالم

زاوي جياللي

بن ناجي محمد

زرمان سليم

بشير بويجرة نصر الدين

بلجرد (ز) شاذلي ياسية

بلحاج جمال الدين

بن اسماعيلي محمد

بن حصير بلقاسم

بن صاري مراد

بن عالية محمد

بن عبد الكريم عبد الكريم

بن مسعود عثمان

بوبنيدر صالح

بوغابة عمار

بوزوينة عبد الله

بوزيد لزهاري

بوسنان عبد الله

بوشكير محمد

بوطيبة محمد

بومعزة بشير

جبار عبد المجيد

جبريط محمد

جفال حسين

حاجي عثمان

حمادي (ز) عسالوي ليلى

حبيبي جمال الدين

حرز الله محمد الصالح

حليلو دليلة

حمامي بلقاسم

حني بكير

خاخا محمد

دريوش مصطفى

دندان عبد الرحمان

دواقي حبيب

زبيري الطاهر

زراري رابح المدعو عز الدين

زريبي نذير

زالطي بوجمعة

زوزو عبد الحميد

سنوسي بوشنتوف

سومر عبد القادر

سي محمد(ز) شتي لويزة

شيكر سعيد منصور

صديقي أحمد

صويلح بوجمعة

بكار لخضر

بن نعيجة جلول

زرواق احمد

سعيدي قدور

شريط األمين

شيخ أحمد

طاجين محمد

طاهير محمد

طرباقو أحمد

عباس محمد الشريف

عبد الله الحاج احمد

عبيد مصطفى

عميمور محي الدين

عزي بن ثابت

عليوي محمد

عمري بوعالم

عوابدي عمار

عميمور محي الدين

فضيلي عبد القادر

قايد صالح

قنيفي صالح الدين

قواسمية منصور

لعرابي عبد الله

لعويرة عبد الحفيظ

مزغيش بوزيدي

مزعاش محمد لمين

مصباح جيالي

مطاطلة احمد

معايفية السعيد

معزوزي عبد القادر

مكامشة غوتي

هوامل نبيل
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عبد الرحيم كمال

بشيري مصطفى

الزواوي عمار

الشيخ سليمان

الطاهر علي

القيزي علي

ابن حيزية منير

أيت العربي مقران

برارحي عبد الحق رفيق

براهمي يوسف

برشيش علي

بركاني بوزيد

طالب عبد الله

طالب محمد الشريف

طرطار أحمد

طويل بشير

عباد العربي

عبيد رشيد

عبيد عبد المجيد

فخار إبراهيم

قاطي زهير المدعو منير

قميري محمد

قنيبر الجياللي

قوار منير

محداد عمر

معروف محمد

مراني أحمد

قوري عبد العزيز

قليل الطاهر

كرزابي خالد

ماضوي احميدة

مريان عمر

مهدي عمار

وارث بوقرة

ونيسي (ز) جابر زهور

ياحي محمد كمال
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أعضاء مجلس األمة لعهدة

أعضاء مجلس األمة لعهدة

2010/2004

2007/2001
أبركان عبد الحميد

أبيري محمد نوح

أخاموك حاج موسى

أفرواق أفلكان

الطيب خيرة

أمير خالد

أودينة محمد

أيت أحمد أحمد

برشيش علي

بركات بحوص

العايب الحاج

الواد محمد

أحمين العمري

أزرار محمد

أعرابي رشيد

أمباركي لخضر

إيكناوي سيدي

بابا أحمد

بدوحان مسعود

برادعي عبد الله

بكري البكري

بلحاج ميلود

بلحاج مصطفى مراد

بلعياط عبد الرحمان

بلمدني مدني

بن الراشد منصور

بن جبارة الدين

بن دقموس محمد بلقاسم

بن دومة أحمد

بن رقية ميسوم

برشيش علي

بريهمي موسى

بن السيحمو مبارك

بن الشيخ الحسين عبد الحميد

بن جديدي محمد

بن ساسي محمد لعروسي

بن عروس زهية

بن عميروش بلقاسم

بوحارة عبد الرزاق

بوحة محمد

بن سالمة محمد

بن صالح عبد القادر

بن عبد الرحمان ابراهيم

بن موسى أحمد

بوتلحيق صالح

بوخاري إدريس

بوخالفة محمد

بوديار محمد

بودينة مصطفى

بوزيد لزهاري

بوخلخال محمد

بوداش ناصر

بوزقاق محمد الحافظ

بوسنان عبد الله

بوغابة عبد

تزدايت صالح

حبشي ميلود

حرز الله محمد الصالح

حليلو دليلة

حوباد بوحفص

بوستة رمضان عز الدين

بوشرور أمحمد

بوضياف أحمد رضا

بوغالبة موسى

بولحية ابراهيم

بونفلة حسان

بويلفان عمر

بيطاط (م) ظريف زهرة

جلولي محمد

حاج سليمان عابد

حود مويسة محمد مداني

خالف محمود

خوجة محمد

دراجي جمال

زبيري الطاهر

زهارة محمد

زيان خوجة أحمد

زيشي الطاهر

الزين عالوة

سالم بدر الدين

حريزي محمد

حماد عمار

خيار مصطفى

خيتري بشير

خير الدين محمد الشريف

دراوي محمد

دويحسني محمد

رجيمي مراد

رقيق عبد القادر

رقيق صالح الدين

سالمي بدر الدين

سدراتي عبد الله

سعداوي علي

سعيدي بلخير

سليماني جياللي

سناني محمد الطيب

شاوي حفيظ

شعبان صاري نصر الدين

شلوفي مصطفى

صويلح بوجمعة

روابح عبد الحكيم

زغدار امحمد

ستوتي عبد الرحيم

شايد حمود

شهاب صديق

صاهد المسعود

عبيد امحمد

عطية بلقاسم

عمامرة بدرة فطيمة

غومة ابراهيم

طرباقو أحمد

طيب براهيم الحسان

عقبي عبد الغني

عموري عاشور

عميار مسعود

عميمور محي الدين

فالح محمد

قانيت محمد

قايد الشارف

قدور دواجي علي

فغول محمد

قازوز امحمد

قداري بن حرز الله

قواسم علي

قيدوم يحي

كراوي رابح

كورتل باهي

لبيد بوعالم

قسطالي محمد

كرزابي خالد

كمون عبد القادر

مباركي محمد

محداد عمر

لحواسنية عبد الناصر

لطرش عبد الحميد

لعناصري علي

ماحي باهي عمار عبد الحميد

ماطلو الطيب

محمودي لخضر

مرابطي محمد

مساعدية محمد الشريف

مخلوفي محمد

مداود عبد الحميد

معلم رشيد

مهدي عمار

معمري جودي

مهساس أحمد

مومن عمر السعيد

نجعوم محمود

هيشور بوجمعة

ولد قابلية دحو عزوان

ياسف سعدي

ميساوي محمد

نيشاني عبد القادر

هباز فريد
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أعضاء مجلس األمة لعهدة

2016/2010

2013/2007
الطيب خيرة

العيفة مسعود

أخاموك محمد

بسايح محمد

بلحاج بوشيخ

بلعالية أحمد

بلعباس بلعباس

بلعرج نور الدين

بلونيس سعيد

بن التومي عبد الله

الطيب خيرة

العايب الحاج

العسكري محمد الطيب

العقعاق علي

الواد محمد

إكربان محمد

أوفقير محمد مولود

بدعيدة بوزيد

بلخير كمال

بلعور عبد القادر

بن باديس فوزية

بن سالم عبد القادر

بن سعيدان شايب

بن صالح عبد القادر

بن طبة محمد

بن يونس محند اكلي

بوخالفة محمد

بودينة مصطفى

بوزيد لزهاري

بوزيدي عمار

بن الشاوي عبد الوكيل

بن ذيب نور الدين

بن عروس زهية

بوتخيل إبراهيم

بوحارة عبد الرزاق

بوخالفة محمد

بودراجي المسعود

بولحية ابراهيم

بيطاط زهرة

جفال عبد العزيز

بوساليع الطيب

بوسلبة مصطفى

بوعالق شعبان

بوعالم بوعالم

بوغربال رشيد

بوقرة عبد القادر

بولحية إبراهيم

بومسالت التوهامي

بوناح كمال

بيطاط زهرة

حماني همة

حمدي أحمد

حود مويسة محمد مداني

حيدرا أحمد

خليلي كمال

داود بشير

دراجي صالح

ديرم جمال

رضوان أحمد سعيد

رمضان عمر

جوامع صالح

حجراوي محمد

حد مسعود عمار

حماني محمد

حنوفة أحمد

خضرة براهمة جلول

حويشي ربيع

خليل رافع

داود حسين

دحان عبد القادر

زبيري الطاهر

زحالي عبد القادر

زروالي مختار

زروقي عبد القادر

زيدان محمود

سحري محمد لزهر

سعيدي سعيد

سماعلي لمبارك

سهلي عبد القادر

سي يوسف مختار

درامشيني بوعالم

رحال المولدي

رحالي محمد

رقيق عبد القادر

زكرياء محمد

زيتوني مسعود

زيتوني ممحمد الصالح

سابق محمد

سعدي حمة علي

سمودي محند أكلي

سيدي عثمان لخضر

شاشوة لويزة

شلوفي مصطفى

شوية طه حسين

طلوس خميسي

عقبي عبد الغني

عمار طيب

عياد أحمد

عياد زدام عبد الرحمان

غومة إبراهيم

شايد حمود

شخاب لخميسي

شنيتي عبد القادر

عباوي كريم

عبد الوهاب حسان

عدلي محمد

عوسي السعيد

فرحات احميدة الطيب

قادة بن عودة

قاسي عبد القادر

قبي أدم

قراب الزهرة

قزان جياللي

قصري رفيقة

عساس رشيد

غومة ابراهيم

فخار محمد

فرحات احميدة الطيب

قريشي عبد الكريم

قمامة مسعود

قيقان جمال

كاس قدور

كرومي سليمان

لكحل العمري

مالكي عبد القادر

معيزي بوبكر

لزرق محمد

لعروسي براهيم

مختاري لزهر

مقراني ناصر

مهساس أحمد

ميم ميلود

معيزية منصور

مالح محمد الصالح

مهساس أحمد

مهني محمد

مهياوي الطيب

موالي مكي

نبو مجدوب

هني أحمد

ياسف سعدي

يحياوي محمد

ياسف سعدي

يحي عبد الرحمان

106

نواصر محمد

يوسف بلحاج
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أعضاء مجلس األمة لعهدة

2022/2016

2019/2013
أخموك محمد

الهناني عبد الغني

الواد محمد

أماد مصطفى

أمباركي لخضر

أوسهلة محمد رضا

بركات السعيد

بركي (م) بوغربي عائشة

بزاز عزيز

بن باديس فوزية

الطيب خيرة

العسكري محمد الطيب

إغيلحريز (ز) حمدان ويزة

أوراغي أحمد

باألطرش نور الدين

بحري فريد

براهيمي (م) بن منصور ليلى

برحال بن عومر

بطاش محمد

بلهبري ضياء الدين

بن بوزيد بوبكر

بن سالم عبد القادر

بن شهيدة حفيظة

بن صالح عبد القادر

بن صغير عبد الكريم

بن طبة محمد

بن يونس محند أكلي

بن يونس محمد

بوتخيل يوسف

بوجابر خالد

بلوافي القايم

بلوط علي

بن بوالعيد عبد الحق

بن بوط عبد الرزاق

بن زاغو بن علي

بن زعيم عبد الوهاب

بن قرطبي نور الدين

بن نبري ناصر

بن يوب رابح

بوبطيمة محمد

بوزريبة عبد المجيد

بوسحابة رشيد

بوشعير جمال

بوشالغم محمد

بوعمامة عباس

بوغربال رشيد

تمدرتازة موسى

جعفر نور الدين

جعفر (م) بوقطوشة سعدية

جيار هاشمي

بوتخيل موسى

بوجوهر ماليك

بورزق اعمر

بوزكري حميد

بوزيان أحمد

بوقفة محمد الصالح

بيبي عبيد

جابري غازي

جبابلية عياش

جبار الطيب

خالدي الهادي

خثير محمد

زكرياء محمد

زوبيري محمد

زوبيري عبد القادر

زيتوني مسعود

سطاح بوعالم

سعداني محمد السعيد

سعيد جمال

سعدي حسني

جرباع علي

جغدالي مصطفى

حاجي العيد

حمارنية محمد الطيب

حميدوش عبد الوهاب

حوباد بوحفص

حود مويسة محمد مداني

خذيري مليك

خليفة محمد

خليل الزين

سليماني عبد الكريم

شابني عبد القادر

شايد حمود

شبلي بشير

شريط األمين

شنيني عبد القادر

طقيش عبد المجيد

طوافشية زوبير

طويل رابح

عبد الوهاب حسان

راشدي محمد

رمضان عمر

زبيري الطاهر

زفان بوجمعة

زيان سليمان

شاشوة (م) مختاري لويزة

شرفي ميلود

شلوفي مصطفى

طالبي فتاح

عاشور رشيد

عويسي محمد

قارة بلقاسم

قريشي عبد الكريم

قنيبر الطيب

قنيبر عبد الوهاب

قوجيل صالح

قليل الطاهر

عامر محمد

عرباوي محمد

عمارة محمد

غول عمار

غومة إبراهيم

غومة جبريل

فاضل وحيد

كاشا السعيد

كمون عبد القادر

لبيض عبد السالم

لزعر محمد

ماني محمد

مخلوفي عمار

فرحات حميدة الطيب

قازي تاني عبد الحق

قاسيمي سمير

قراب (م) قراب الزهراء

قرواني فاتح

قصري رفيقة

مرسلي عبد الباهي

مزياني براهيم

مسيخ أحمد

معزوز عبد القادر

مندي عبد الرحيم

قطشة محمد

قيساري محمود

لطرش عبد الحليم

مالكي عبد القادر

مالح محمد صالح

منيب عبد المجيد

مهني غريسي

ميساوي محمد

ولد عباس جمال

108

مولخلوة عبد القادر

هارون حسين

ياحي مختار

يحياوي محمد نافع
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صورة تذكارية مع
الشخصيات المدعوة
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حضور واسع
لوسائل االعالم الوطنية
والحدث يحظى باهتمام
اعالمي خاص
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