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جل�سات

جل�سات

يصوتون على النص المتعلق بالقانون
أعضاء المجلس
ّ
المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015
ّ

..وعلى نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد
واالتصاالت اإللكترونية

صادق أعضاء مجلس األمة يوم األحد
 8أفريل  ، 2018على نص القانون
المتضمن تسوية الميزانية لسنة
ّ
 ،2015خالل جلسة عامة ترأسها
رئيس مجلس األمة السيد عبد القادر
بن صالح ،بحضور وزير المالية السيد
عبد الرحمان راوية ووزير العالقات
مع البرلمان السيد محجوب بدة.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم
الخميس  19أفريل  ،2018على
المحدد للقواعد
القانون
نص
ِّ
ِّ
المتعلقة بالبريد واالتصاالت
العامة
اإللكترونية .خالل جلسة علنية
ترأسها السيد عبد القادر بن صالح،
رئيس مجلس األمة وحضرتها السيدة
إيمان هدى فرعون ،وزيرة البريد
والمواصالت السلكية والالسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة ،وكذا
السيد محجوب بدة ،وزير العالقات
مع البرلمان.
عرض الوزير

ق ّدم وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية ،
عرضا شامال حول مضمون النص ،حيث تطرق
فيه أساسا للمؤشرات األساسية ألثار تنفيذ
النفقات العمومية يف العديد من القطاعات.
كما تطرق إلى أهم عناصر التأطير اإلقتصادي
الكلي واملالي لقانون املالية لسنة  2015وإلى
اإليرادات وكذا النفقات بشقيها التسيير
والتجهيز  ،كما قدم معطيات حول نتائج تنفيذ

العمليات اخلاصة للخزينة ،وعجز عمليات
امليزانية ونتائج تسيير ديون الدولة والعجز
اإلجمالي املتاح ومكشوف اخلزينة  .مقدما
شروحات وافية بخصوص هذه النقاط.

بعد عرض الوزير ُف ِس َح املجال أمام أعضاء
املجلس للتعبير عن انشغاالتهم وطرح تساؤالتهم
بشأن النص ،والذي تولى الوزير الر ّد عليها.

توصيات اللجنة
أوصت جلنة الشؤون االقتصادية
واملالية للمجلس يف تقريرها الذي
أعدته خالل دراستها ملشروع القانون
املتضمن تسوية امليزانية لسنة 2015
مبايلي :
• ضرورة معاجلة حسابات التخصيص
اخلاص نظرا ألهمية األرصدة املتراكمة
التي تضمنتها
• عصرنة نظام املراقبة وتقييم تنفيذ
البرامج املسجلة مع وجوب العمل على
تطهيرها (أهمية األرصدة املتراكمة يف
مقابل االستهالك الضعيف للتخصيصات)
• متابعة تسديدات القروض املمنوحة من
أجل املساهمة
• املتابعة اجليدة لتنفيذ وتقييم برامج النمو
للبلديات
• تأكيد احترام القواعد املتعلقة مببادئ
السنوية والتخصيص والشفافية
• احلرص على التحكم أكثر يف النفقات
غير املتوقعة
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• العمل على التحكم يف تقديرات إيرادات
امليزانية
• ضمان التنسيق الدائم بني جميع أجهزة
الدولة املكلفة بإيرادات الدولة
• وضع نظام متطور للمراقبة والتقييم
ومحاربة مصادر التبذير يف مختلف
القطاعات ،وبخاصة يف املؤسسات العمومية
التي تعرف سلبيات ونتائج ضعيفة
• يتعني أن يرتكز إصالح املستشفيات أيضا
على إستراتيجية وطنية تأخذ يف االعتبار
التوازن اجلهوي ،وانخراط أكبر للجماعات
احمللية يف اخلريطة الصحية
• حتسني حتصيل الضرائب وتكريس
السياسة اجلبائية لصالح التنمية
االجتماعية واالقتصادية
• مواصلة إصالح النظام املالي واجلبائي
من أجل دعم النمو االقتصادي
• تكثيف مراقبة الواردات للرفع من إيرادات
اجلباية اجلمركية والتدقيق يف املبالغ
احملولة إلى اخلارج

قدمت وزيرة البريد واملواصالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عرضا
مفصال حول مضمون النص ،شرحت فيه مختلف
ّ
احملاور واألحكام التي تضمنها ،مبينة أهميته
يف النهوض بهذا القطاع وملواكبة املستجدات
التي طرأت على هذا امليدان وتأطير تلك التي
سيعرفها قطاع البريد واإلتصاالت اإللكترونية
يف اجلزائر من خالل :

• فصل نشاطات البريد عن نشاطات املواصالت
السلكية والالسلكية
• فتح سوقي البريد واملواصالت عن املنافسة

• ضرورة خفض الواردات من املشتقات
البترولية
• ضمان إطالق مشاريع مفيدة لالقتصاد
يف بعدها االجتماع واالقتصادي وحسب
معياري الفرص والتوقيت املالئم
• إعادة التفكير يف طريقة عمل املؤسسات
يف القطاعني العمومي واخلاص حسب
املعايير التوظيف والكفاءة واملراقبة
• العمل على تدعيم القدرات الوطنية سواء
يف القطاع العام أو يف القطاع اخلاص
• إحداث مشاريع منتجة للقيمة املضافة
واملنشئة ملناصب الشغل
• تشجيع اجلهود الرامية إلى التحكم يف
االستهالك والفعالية الطاقوية قصد
التمكن يف تصدير الفائض
• بناء أنظمة صناعية تتعلق مبصانع تركيب
السيارات متكن من رفع نسبة االندماج
الوطني.

• استحداث أنظمة قانونية تطبق على نشاطات
املجالني

• إنشاء مؤسسة تعنى باملواصالت السلكية
والالسلكية ومؤسسة مكلفة بشبكة البريد
ونشاطاته
• إرساء أول إطار للضبط وإنشاء سلطة مستقلة
لتفعيل ذات اإلطار

• توسيع نطاق تطبيق القانون ليمتد إلى أبعد
من شبكات املواصالت السلكية والالسلكية
التي تشكل الدعامة املادية للمباالدت ليشمل
املوارد واخلدمات ذات القيمة املضافة التي يتم
إيصالها عبر هاته الشبكات
• حماية حقوقي مشتركي اخلدمات والصحة
العمومية واحترام املتطلبات التي تفرضها
مقتضيات النظام العام ،الدفاع الوطني واألمن
العمومي ثم حماية كرامة الغير واحملافظة على
خصوصيتهم
• بروز نشاط اقتصادي حقيقي يف إطار تنافسي
وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة للجمهور مع

السماح للمتعامل التاريخي باالستعمال األمثل
لعرض النطاق الترددي الذي هو اليوم ضعيف
االستغالل ،ومنه حتسني نسبة ولوج االنترنت
عبر كافة التراب الوطني.
الرد على تساؤالت وانشغاالت
األعضاء

أكدت وزيرة البريد واملواصالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة السيدة
إميان هدى فرعون خالل ردها على أسئلة
أعضاء املجلس ،أن مشروع القانون جاء ليدعم
دور سلطة الضبط وينظم القطاع  ،حيث أنه
سيفرض على عمال سلطة الضبط السرية
املهنية .
أما بخصوص املادة  20من املشروع والذي
حددت عهدة أعضاء مجلس سلطة الضبط
بثالث سنوات قابلة للتجديد فأوضحت الوزيرة
أنها حتدد يف الواقع عهدة بها ست سنوات إال
يف حالة القوة القاهرة يتم متديد لكل السنوات
املسموح بها ،مضيفة أن لسلطة الضبط رغم
دورها االستشاري إال أنها أهمية كبيرة يف
حل النزاعات وتنظيم العالقات التجارية
واالقتصادية والتكنولوجية.
أما فيما يخص تردد بعض املتعاملني يف
االستثمار يف القطاع ،أوضحت الوزيرة أن
األحكام اجلديدة املتعلقة مبنح الرخص العامة
ستسهل وستسمح باالستثمار دون تعقيدات
إدارية.

وبخصوص الشبكة داخل الواليات وتوصيل
اخلط إلى املواطن ،أوضحت الوزيرة أن هذا
األمر ضروري يستدعي االستثمار للعام واخلاص
والشباب املقاول من أجل توسيع الشبكة .

أما فيما يخص تدفق االنترنيت بني الواليات
وتصنيف اجلزائر بلد ذي التدفق الضئيل
فأوضحت الوزيرة أن اتصاالت اجلزائر ال بد
لها أن تستفيد من هاته الشبكة قصد استرجاع
األموال وإيصالها للواليات ذات التدفق الضئيل
من االنترنيت ويستحيل تقدميها للقطاع اخلاص
قصد االستثمار فهذه الشبكة ملك لالستثمارات
اجلزائر واجلزائريني.

وحول فحوى املادة  8من مشروع القانون
واخلاص بإنشاء صندوق لدعم اخلدمة
الشاملة للبريد واخلدمة الشاملة لالتصاالت
اإللكترونية ،أوضحت الوزيرة أن مصادر متويلها
تتمثل يف املتعاملني خاصة حينما يتعلق األمر
باالستثمار يف املناطق النائية ،وتوفير خدمة
التغطية للمواطنني احملرومني.
توصيات اللجنة

ثمنت جلنة التجهيز والتنمية احمللية برئاسة
السيد عبد القادر موخللوة  ،رئيس اللجنة يف
تقريرها التكميلي كل األحكام التي تضمنها
املشروع معتبرة إياها إطارا تشريعيا إضافيا من
شأنه املساهمة يف حتسني وتطوير قطاع البريد
واالتصاالت اإللكترونية والذي قطع أشواطا
هامة جديرة باإلشادة .وأوصت مبا يلي:

• إنشاء مكتب بريد متنقل أو شباك متنقل يقدم
كل اخلدمات البريدية واملالية والنقدية للمواطنني
يف األماكن املعزولة واألشخاص املسنني وذوي
االحتياجات اخلاصة الذين يصعب عليهم
التنقل إلى املكاتب البريدية القارة.

• التعجيل بإنشاء البنك البريدي الذي سيعطي
ديناميكية جديدة يف املنظومة املالية والنقدية.
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جل�سة ا�ستماع

جل�سات

ِّ
المتعلق بالتجارة اإللكترونية
..وعلى القانون
البنوك األجنبية فاستبعدها املشروع من ذلك،
مشددة على أن العناوين البريدية يف التجارة
اإللكترونية ال بد أن تنتهي بـ com.dz

وعن حالة عدم توفر السلعة املطلوبة يف املخزن،
اوضحت الوزيرة أن اختيار طريقة إبرام العقد
يكون بني الطرفان اللذين ميكنهما إبرام عقد
أولي ،وأن الدفع قد يكون مسبقا أو بعد استالم
السلعة املتفق عليها.

أما فيما يتعلق بإلزام املورد بإعادة الثمن
للمستهلك خالل خمسة عشر يوما من إعادته
املنتوج ،فأوضحت أنها جاءت مراعاة لظروفه
املالية ومعامالته التجارية.

صادق أعضاء مجلس األمة على نص
ِّ
المتعلق بالتجارة اإللكترونية
القانون
خالل جلسة عامة عقدها يوم
الخميس  19أفريل  ،2018وترأسها
رئيس مجلس األمة السيد عبد
القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة،
وحضرتها وزيرة البريد والمواصالت
السلكية والالسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة ،السيدة إيمان هدى
فرعون ،وكذا وزير العالقات مع
البرلمان السيد محجوب بدة.،
عرض الوزير

أوضحت وزيرة البريد واملواصالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة السيدة
إميان هدى فرعون ،خالل عرضها ملشروع نص
القانون املتع ِلّق بالتجارة اإللكترونية  ،أن وضع
منظومة تشريعية تؤطر التجارة اإللكترونية
يندرج ضمن اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة
بهدف إرساء مناخ يسوده مناخ الثقة للوصول إلى
تعميم وتطوير املبادالت اإللكترونية  ،والسيما
االقتصادية منها لتطوير االقتصاد الرقمي يف
بالدنا ،من جهة ،وبناء مجتمع املعلومات الذي
يهدف إلى ترقية اخلدمات اإللكترونية ،من
جهة أخرى من أجل تسهيل نفاذه إلى السلع
واخلدمات عن بعد ،كما تطرقت الوزيرة إلى
األحكام والتدابير املقترحة يف نص القانون
وأبعاد املشروع وأهدافه.
الرد على تساؤالت وانشغاالت
األعضاء

أكدت وزيرة البريد واملواصالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة السيدة
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إميان هدى فرعون خالل ردها على أسئلة
أعضاء املجلس ،أن حتضير مشروع هذا القانون
مت بالتعاون مع إطارات الوزارة مع نظرائهم من
وزارات أخرى معتمدين يف ذلك على القواعد
القانونية نفسها املعمول بها يف املنظمة العاملية
للتجارة يف هذا املجال.
وحول الدفع اإللكتروني ،أوضحت الوزيرة أن
التجارة اإللكترونية ال تعني الدفع اإللكتروني
 ،ذلك أن املعامالت التجارية يف التجارة
اإللكترونية ال تكون شرعية إال إذا كانت عن
طريق البنوك العمومية أو بريد اجلزائر ،أما

وحول موضوع اقتناء املنصات االلكترونية من
أجل عملية الدفع اإللكتروني أوضحت الوزيرة
أنه مت طرح مناقصة وطنية القتناء  50ألف
منصة للبنوك ولبريد اجلزائر.
وبالنسبة ملوضوع القرصنة واجلرائم اإللكترونية
أفادت الوزيرة أن املنصة اإللكترونية التي مت
تنصبها سنة  2016لم يتم اختراقها حلد اآلن
رغم احملاوالت العديدة .

مؤكدة يف األخير أن مشروع القانون املتعلق
بالتجارة االلكترونية يشجع احلرفيني وصغار
التجار الذين ميلكون نشاطا جتاريا على عرض
منتوجاتهم على املوقع اإللكتروني وهذا تدعيما
للشباب املنخرط يف هذا النشاط .

توصيات اللجنة
سجلت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية
برئاسة السيد أحمد أوراغي  ،رئيس اللجنة،
يف تقريرها التكميلي توصيات رأتها ضرورية
من أجل حتقيق األهداف التي يسعى مشروع
القانون املتعلق بالتجارة اإللكترونية إلى
حتقيها وهي:
• حتديد وبدقة األخطار املطلوب تغطيتها من
طرف شركات التأمني للمتعاملني يف مجال
التجارة اإللكترونية  ،لتشجيع هذا النوع من
التجارة.
• ترقية الترتيبات املرافقة إلشراك قطاع
التأمني بصفته فاعال مهما يف ترقية النشاط
التجاري اإللكتروني.

• تعبئة اآلليات الضرورية من أجل اعتماد
النظم واألساليب اإلدارية املعتمدة على
تكنولوجيا املعلومات من أجل ضبط وحتصيل
ضريبي فعال يف هذا الشأن.

• التنسيق بني وزارات قطاعات :البريد،
املالي ،املالي ،التجارة ،والعدل ووضع اآلليات
القانونية لتفادي تبييض األموال وحتقيق
إيرادات ومداخيل نحن يف أمس احلاجة
إليها.

• إشراك بقية القطاعات املعنية مبشروع هذه
القانون إلجناح العملية

• تأمني ربط موقع الويب اخلاص باملورد
اإللكتروني بأرضية الدفع اإللكتروني عن
طريق نظام التصديق اإللكتروني

• العمل على توفير مناخ لثقة لتعميم املبادالت
اإللكترونية

• تنظيم ندوات ودورات تكوينية لتأهيل املوارد
البشرية املعنية بهذا القانون
• حتسني وتطوير نوعية التدفق.

العقار الفالحي :الت�سوية ..وانعكا�ساتها!!
يف إطار جلسات االستماع التي تعقدها اللجان الدائمة ملجلس
األ َّمة ،عقدت جلنة الفالحة والتنمية الريفية ملجلس ُ
ُ
األ َّمة،
يوم االثنني  02أفريل  ،2018برئاسة السيد بلقاسم قارة،
رئيس اللجنة ،جلسة استماع إلى السيد عبد القادر بوعزقي،
وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري ،حول موضوع
« :ملف العقار الفالحي يف اجلزائر :اجلهود املبذولة لتسويته،
وانعكاساتها على التنمية الفالحية» ،وقد حضر هذه اجللسة
السيد طاهر خاوة ،وزير العالقات مع البرملان ،كما حضر اجللسة
عدد من وسائل اإلعالم الوطنية.
وباملناسبة ،ألقى رئيس اللجنة كلمة تطرق فيها إلى موضوع
اجللسة وأهميته بالنسبة للتنمية الفالحية بشكل عام يف
بالدنا ،مشيرا يف الوقت ذاته إلى األشواط الكبيرة التي قطعها
القطاع والقفزة النوعية التي عرفتها التنمية الفالحية يف
بالدنا يف السنوات األخيرة.

أما السيد وزير الفالحة والتنمية الريفية ،فقدم عرضا تناول
فيه يف البداية اإلجنازات الكبيرة احملققة يف القطاع ،والسيما يف
مجال تطوير الفالحة وعصرنتها من خالل تنفيذ برنامج فخامة
رئيس اجلمهورية من أجل الوصول إلى الهدف االستراتيجي
املتمثل يف اإلكتفاء الذاتي ،كما تطرق إلى الكثير من النقاط ذات
الصلة.
وخالل املناقشة ،طرح أعضاء اللجنة الكثير من األسئلة
واالنشغاالت التي تخص موضوع جلسة االستماع من أجل التكفل
بها وإيجاد احللول لها.
وقد رد السيد الوزير على مجمل مداخالت األعضاء ،وقدم
التوضيحات الالزمة حول التساؤالت واإلشكاالت التي طرحها
األعضاء حول ملف العقار الفالحي يف اجلزائر واجلهود املبذولة
لتسويته ،وانعكاساتها على التنمية الفالحية يف بالدنا.
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• ردا عن سؤال السيد محمود
قيساري ،عضو مجلس األمة،
حول استحداث شبابيك
الصيرفة اإلسالمية؟

األمة يوم الخميس
عقد مجلس ّ
 1مارس  ،2018جلسة علنية،
برئاسة السيدة نوارة سعدية
جعفر ،نائب رئيس المجلس؛
عدد من األسئلة
خصصها لطرح ٍ
ّ
تقدم بها عدد من
الشفوية
ّ
أعضاء المجلس على أعضاء
في الحكومة؛ حضرها إلى
جانب الوزراء المعنيين ،السيد
الطاهر خاوة ،وزير العالقات
مع البرلمان سابقا؛ وكانت
هذه األسئلة الشفوية على
النحو التالي:

أوضح وزير املالية السيد
عبد الرحمان راوي  ،أن
قانون النقد والقرض الساري
املفعول يسمح للبنوك بتقدمي خدمات وتوزيع
منتجات دون فوائد  .وبغرض تلبية رغبات قسم
من الزبائن قامت البنوك العمومية بدراسة
جدوى مخصصة للمالية التشاركية والتي
ستسمح من وضع إستراتيجية لتطوير املالية
التشاركية و وضع آلية لتنفيذ من شأنها متكني
من وضع هذه اخلدمات مبا يف ذلك عرض
طبيعة املنتجات والتنظيم الداخلي على مستوى
الوكاالت وتكوين املكلفني بالزبائن وخطة
الترويج إلى غير ذلك.

السكن االجتماعي ..والتهيئة الخارجية
ردا عن سؤال السيد عباس
بوعمامة ،عضو مجلس
األمة ،حول أسباب تأخر
التهيئة اخلارجية للسكنات
االجتماعية بوالية إليزي؟

أوضح وزير السكن والعمران
واملدينة السيد عبد الوحيد
متار ،أن نقص تهيئة األحياء السكنية التابعة
لديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية إليزي،
راجع خلصوصية املنطقة التي تستوجب
اللجوء إلى إجناز سكنات
فردية والتي تتطلب بذلك
مساحات عقارية كبيرة
وبالتالي أشغال تهيئة
أضخم من السكنات
اجلماعية ،وهذا ينجم عنه
تكاليق إضافية خاصة،
فاملبلغ  400ألف دينار
املخصصة للسكن الواحد ال يكاد يكفي إلجناز
كافة أشغال التهيئة .منوها إلى أنه مت تخصيص
غالف مالي قدره  1مليار دينار جزائري لسنتي
 2017و 2018موجهة لتهيئة برامج سكنية
متبقية والتي هي يف طور اإلجناز .

موضحا أن بعض هذه السكنات االجتماعية
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معلنا أن هناك بنوك أطلقت
منتجات االدخار بدون فائدة
على غرار بنك الصندوق
الوطني للتوفير واإلحتياط
وبنك التنمية احمللية ويتعلق
األمر على التوالي بحساب
التوفير يسمى «رأس مالي»
ودفتر التوفير املسمى « البديل»  ،كما أطلقا كل
من بنك التنمية احمللية وبنك الفالحة والتنمية
الريفية منتجات تشاركية آخرى خالل النصف
األول عام  2018وتتمثل يف اإليجار واملرابحة
واملشاركة وغيرها.
كما ستقوم البنوك العمومية األخرى بإطالق
منتجاتها التشاركية خالل النصف الثاني من
عام  2018وبذلك سيتم توفير منتجات جديدة
لالدخار ال تعتمد على الفوائد وتراعي رغبة كل
أصناف الزبائن القطاع املصريف العمومي.

الحاجة إلى السكن االجتماعي
• ردا عن سؤال السيد مح ّمد عرباوي ،عضو مجلس
األمة ،حول إمكانية استفادة والية غليزان من حصص
سكنية أخرى ؟

أوضح وزير السكن والعمران واملدينة السيد عبد
الوحيد متار ،أن البرنامج السكني املبرمج لفائدة والية
غليزان اخلماسي إلى غاية  31ديسمبر  2017يقدر بـ
 39990وحدة سكنية مبختلف الصيغ منها 24320
وحدة سكنية منتهية و  12070وحدة قيد اإلجناز و  3600وحدة لم
تنتهي األشغال بها

تعرضت للتخريب والتدهور قبل توزيعها مرجعا
ذلك إلى جملة من األسباب منها ظاهرة اقتحام
السكنات من طرف األهالي ،و كذا تأخر توزيع
السكنات ألصحابها .مؤكدا ،يف نفس السياق،
أن الوزارة بصدد تدارك هذه الوضعية بتعجيل
توزيع السكنات لتفادي تخريبها واحلد من
تدهورها خاصة تلك املتواجدة يف املناطق
املعزولة .

أما بخصوص البرنامج السكني املوجه للقضاء على السكن الهش فقد
أسفرت عملية اإلحصاء لسنة  2007على مستوى الوالية على وجود
 12696سكن هش ،وعلى إثرها استفادت الوالية من حصة مماثلة
 12650وحدة سكنية بعنوان اخلماسيني ( )2009-2005و(2010-
 .)2014أجنز منها  10985وحدة سكنية وال تزال  1665وحدة قيد
اإلجناز  ،أما السكنات الهشة التي تتطلب أشغال الترميم فقد قدرت
عند اإلحصاء بـ  1646وحدة سكنية  ،واستفادت الوالية من إعانة موجهة
لترميمها .مضيفا أن الوالية قد استفادت بعنوان سنة  2018من 4800
وحدة سكنية منها  1000وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي املدعم
و  800وحدة سكنية بصيغة البيع باإليجار  ،باإلضافة إلى  3000وحدة
سكنية من السكن الريفي للوالية  ،وعليه ،فإن احلصص السكنية التي
استفادت منها والية غليزان  -حسب الوزير  -عبر مختلف املخططات
وكذا املشاريع لسنة  2018تعتبر كافية  ،وسوف تستفيد تدريجيا من
حصص أخرى يف املستقبل .
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الربط بالسكة الحديدية

التحويالت االجتماعية ..ومستحقيها!!
• ردا عن سؤال السيد
مح ّمد الط ّيب العسكري
عضو مجلس األمة  ،حول
مسألة استهداف الفئات
التي هي بحاجة إلى
التحويالت االجتماعية
التي تقدمها الدولة سنويا؟

أوضح وزير املالية السيد عبد الرحمان راوية
أن السلطات العمومية لم تتوان يف إتباع
سياسة اجتماعية تضمن للمواطن اجلزائري
أوسع تغطية اجتماعية ممكنة  ،فهي تتدخل
على صعيد االجتماعي واالقتصادي من ناحية
ومن أجل تعزيز التضامن الوطني عبر حماية
الطبقات االجتماعية األكثر ضعفا السيما
املعوقني والفقراء وأصحاب الدخل املنخفض
 ،وكذا لضمان العدالة االجتماعية من جهة
وتشجيع الشغل واالستقرار من أجل خلق الثروة
وحتسني القدرة الشرائية من جهة أخرى.
مضيفا أن العبأ يف السياسة االجتماعية هو
أنها تخصص للتحويالت االجتماعية املدرجة
من ميزانية ما نسبته  20باملائة من ميزانية
الدولة وهو ما ميثل أكثر من  10باملائة من
الناجت املالي احمللي .
وبالنظر للسياسة الوطنية املتعلقة بتعميم الدعم

• ردا عن سؤال السيد
رشيد بوسحابة ،عضو
مجلس األمة ،حول طلب
ربط والية خنشلة بخط
السكة احلديدية للهضاب
العليا؟

وانكماش املوارد املالية للدولة والسلوك الغير
العقالنيي والطبيعة الغير اإلنتاجية أضحى
بالفعل من الضروري إصالح الدعم بطريقة
تدريجية وأحسن استهدافا ،حيث تسعى الدولة
إلى جتسيد إصالح سياسة الدعم مع احملافظة
يف نفس الوقت على التوازنات اإلجتماعية
والقدرة الشرائية  ،فإصالح عملية الدعم تعتمد
على مقاربة شاملة لإلصالح و الذي يتطلب
حتديد اآلثار احملتملة عبر محورين هامني هما
تصور اصالح من طرف املواطنني والثاني تقييم

اآلثار على األعوان االقتصاديني الرئيسيني من
خالل قياس آثار عملية اٌصالح على مختلف
شرائح هؤالء األعوان .ولهذا الغرض مت تشكيل
فوج عمل على مستوى وزارة املالية يتكون من
ممثلني لكل القطاعات الوزارية املعنية وقد
باشر هذا الفوج أعماله  .مؤكدا يف األخير أن
احلكومة لن تتخذ أي إجراءات يف هذا الشأن
دون حتديد إجراءات التخفيف ومراحل التنفيذ
وأساليب اإلستهداف التي تراها مناسبة فيما
يتعلق بالنظر لوضعية البالد.

العقار الصناعي ..وحق االمتياز
• ردا عن سؤال السيد مصطفى
جغدالي ،عضو مجلس األمة ،حول
العقار الصناعي ؟

أوضح وزير الصناعة واملناجم
السيد يوسف يوسفي  ،أن العقار
الصناعي يعد ثروة وهو أكثر طلبا
من املتعاملني اإلقتصاديني ولضمان
جناعة أكثر يف دراسة طلبات الكثير على األراضي
التابعة ألمالك اخلاصة للدولة طبقا ألحكام املادة 48
من قانون املالية التكميلي لسنة  2015وكدا التعليمة
الوزارية املشتركة رقم  1املؤرخة يف  6أوت  2015التي
قامت بتوضيح دور كل طرف معني بهذه الطلبات
ودراستها  ،حيث حددت هذه األخيرة آجال إصدار حق
االمتياز من طرف إدارة أمالك الدولة ملدة أقصاها 30
يوم من تاريخ استالم امللف من طرف الوالي .
مضيفا أنه ويف نفس السياق أنشئت جلنة وزارية مشتركة
مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي كنص تطبيقي
لتدابير الواردة يف املادة  48والتي متخض عنها وضع
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بعض املعايير املوضوعية موجهة
خصيصا لتوضيح وتوحيد شروط
وكيفيات دراسة الطلبات املسجلة
على العقار املوجه لالستثمار
وهذا يف انتظار االنتهاء من إعداد
املرسوم التنفيذي والتي تتمحور
هذه املعايير يف ثالث نقاط وهي
نوع النشاط عدد املناصب الشغل
املزمع إنشائها والقيمة املالية لالستثمار ،و باإلضافة
إلى هذه املعايير فقد اعتمدت الدولة يف إطار توفير
العقار الصناعي برنامج وطني للمناطق الصناعية كلفت
بإجنازها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ،
واآلن مت تكليف السادة الوالة بإجناز ما تبقى من هذا
البرنامج طبقا لقرار املجلس الوطني لإلستثمار املنعقد
يف  15أكتوبر  2017يتضمن هذا البرنامج تهيئة مساحة
إجمالية تقدر بـ  12ألف هكتار موزعة على  39والية
ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى  50حظيرة
صناعية تغطي  9فضاءات حددها املخطط الوطني
لتهيئة اإلقليم لسنة .2030

أوضح وزير األشغال العمومية والنّقل السيد
عبد الغني زعالن ،أن خط السكة احلديدية
للهضاب العليا ميتد من تبسة شرقا من احلدود
الشرقية إلى غاية موالي سنيسن بوالية سيدي
بلعباس غربا  ،ويعبر هذا اخلط الهام كل من أم
البواقي  ،عني مليلة  ،باتنة ،مسيلة  ،بوقزول،
تيسمسيلت ،تيارت ،سعيدة إلى موالي سنيسن
بسيدي بلعباس على مسافة  1160كلم  ،معلنا
أن هذا اخلط منه  412كلم متر بني تبسة
ومسيلة وهي قيد االستغالل  .كما دخل املقطع
الغربي سعيدة إلى سيدي بلعباس حيز اخلدمة
على مسافة  120كلم  ،أما اجلزء الرابط بني
سعيدة ومسيلة على مسافة  628كلم فهو قيد
اإلجناز وسجل تقدما كبيرا يف وتيرة األشغال
حيث بلغت نسبة تتراوح مابني  70إلى 80
باملائة يف كل مقاطعه.
وحول ربط والية خنشلة بهذا اخلط أوضح
الوزير أن أشغال الربط باخلط السكة

احلديدية بني مدينة عني
البيضة بأم أبواقي بخنشلة
على مسافة  50كلم وأن
الدراسة إنطلقت األولية
واآلن يتم إعداد دفتر
شروط جديد إلستكمال
ماتبقى من الدراسة
التفصيلية وبعد اإلنتهاء من هذه الدراسات

ووفقا لإلمكانيات املالية سوف يشرع يف إيصال
هذه الوالية احملورية خنشلة بشبكة اخلطوط
السكة احلديدية .كما أعلن الوزير عن مشروع
إجناز خط للسكة احلديدية جديد يربط بني
خنشلة وباتنة على مسافة  100كلم مت إنهاء
الدراسة األولية يف انتظار استكمال مراحل
املتبقية للدراسة.

ازدواجية طريق تلمسان/سبدو
• ردا عن سؤال السيد محمد
الـواد ،عضو مجلس األمة ،حول
ازدواجية الطريق الوطني رقم
 22الرابط بني مدينة تلمسان
ومدينة سبدو ؟

أوضح وزير األشغال العمومية
والنّقل السيد عبد الغني زعالن،
أن ازدواجية الطريق رقم  22الرابط بني مدينة
تلمسان ودائرة سبدو من أولويات القطاع بالوالية،
وذلك باعتباره يعاني من كثافة حركة املرور خاصة
مركبات الوزن الثقيل التي غالبا ما تتسبب يف اختناق
حركة السير ال سيما يف فصل الشتاء وأثناء سقوط
الثلوج.

ومت إجناز دراسة خاصة الزدواجية هذا الطريق يف
شطره الرابط بني تلمسان وترني على مسافة  13كلم
ومتت املوافقة خالل االجتماع املنعقد بوزارة املالية
يف نهاية  2017اخلاص بتحضير ميزانية القطاع
لسنة  ، 2018وسيتم انطالق األشغال بهذا الشطر

فور احلصول على مقرر التسجيل.

أما عن بلدية العريش باعتبارها منطقة نشاط
بامتياز فالدراسة جارية لربطها بالطريق السيار
شرق غرب على مسافة  104كلم حيث بلغت نسبة
تقدم الدراسة  40باملائة.

كما أن الطريق السيار للهضاب العليا يعبر إقليم
والية تلمسان على مسافة  70كلم منها  30كلم
يف بليدة العريش حيث بلغت نسبة تقدم الدراسة
اخلاصة بهذا الشطر  50باملائة.
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الشفوية

2018/03/15

األمة يوم الخميس 15
عقد مجلس
ّ
مارس  ،2018جلسة علنية ،برئاسة
السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
المجلس؛ حضرها إلى جانب الوزراء
المعنيين ،السيد الطاهر خاوة ،وزير
وخ ّصصت
العالقات مع البرلمان سابقاُ ،
عدد من األسئلة الشفوية
الجلسة لطرح ٍ
تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على
ّ
أعضاء في الحكومة؛ وكانت هذه األسئلة
الشفوية على النحو اآلتي:

الملحقة الجامعـــية بوزرة..
الحماية من خطر الفياضانات!!..

حول سكنات "عدل"..
• ردا عن سؤال السيد
عبد القادر بن سالم ،عضو
مجلس األمة ،حول عدد
من فئات مكتتب عدل الذين
تعرضوا لإلقصاء مبوجب
عقد هبة؟

أوضح وزير السكن والعمران
واملدينة السيد عبد احلميد متار أنه يجب
التمييز بني الهبة كعقار صالح لشخص مبفرده
سواء كان سكنا أو قطعة أرض صاحلة للبناء ،
حيث ال ميكن للموهوب يف هذه احلالة احلصول
على سكن يف إطار برنامج البيع باإليجار ( عدل)
وفق ملا تقتضيه املادة  3من املرسوم التنفيذي
رقم  105/1املؤرخ يف  25أفريل  2001واملعدل
واملتمم ،والذي يحدد شروط شراء سكن جاهز
بأموال عمومية يف إطار صيغة البيع باإليجار.
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يف حني أن احلالة الثانية
والتي تخص الهبة وتشمل
أكثر من شخص  ،حيث
جتعل ملكيتهم مشاعة ،
فهنا حسب الوزير للموهوب
احلق يف احلصول على
سكن يف إطار برنامج
البيع باإليجار ،ومنه فإن
املواطنني املستفيدين من هبة يف الشيوع وقد ال
تتعدى مساحتها الغرفة الواحدة فهم غير معنيني
باإلسقاط من القائمة من مكتتبي سكنات البيع
باإليجار ،وعلى املعنيني التقدم بالطعون يف حالة
ما إذا مت إقصائهم من أجل إعادة النظر يف
ملفاتهم ،فهذا اإلجراء ما هو إال وسيلة لتحقيق
توزيع عادل للسكنات ومنع أصحاب العقارات من
اإلستفادة من هذه السكنات التي هي يف األصل
مخصصة لفئات أولى من غيرها فياإلستفادة.

• ردا عن سؤال السيد نور الدين
باألطرش ،عضو مجلس األمة،
املتعلق بحماية سكان مدن
وقرى مدينة مستغامن من خطر
الفيضانات والتكفل بتهيئة واد
الشلف؟

• ردا عن سؤال السيد
بلقاسم قـارة ،عضو
مجلس األمة ،حول
أسباب تأخر إجناز
اجلامعية
امللحقة
ببلدية وزرة بوالية
املدية ؟

أوضح وزير السكن والعمران واملدينة السيد
عبد احلميد متار ،أن والية املدية استفادت
من مشروع إجناز قطب جامعي جديد
ببلدية وزرة مسجلة على عاتق والية املدية
وليس الوزارة  ،ويحتوي على  6000مقعد
بيداغوجي و  4000سرير  ،وقد مت إسناد
املشروع إلى مؤسسة إجناز خاضعة للقانون
اجلزائري يف إطار صيغة التعقد بالتراضي
البسيط بغالف مالي يفوق  8مليار دج  ،إال
أن املشروع عرف عدة صعوبات عاقت تقدم

األشغال  ،وقدمت إتفاق بني الشركة
ووالي والية املدية بجدول تسليم جميع
الهياكل القطب اجلامعي والتي ستكون
كمايلي:
• تسليم مشروع  2000سرير لإلقامة
اجلامعية يف أواخر شهر مارس ،2018
حيث نسبة تقدم األشغال تصل إلى 90
باملائة

• تسليم  3000مقعد بيداغوجي
يف نهاية سبتمبر ( 2018كلية العلوم
اإلنسانية واإلجتماعية)

• تسليم  3000مقعد بيداغوجي يف
نهاية سبتمبر  ( 2018كلية العلوم)
• تسليم  2000سرير يف نهاية أكتوبر
.2018

أوضح وزير املوارد املائية السيد
حسني نسيب أن والية مستغامن عرفت على غرار
واليات الوطن برنامج طموح يف مجال املدن خطر
الفيضانات مس منطقتني هما البرجية ومنطقة واد
الشلف.

فأما منطقة البرجية سجل القطاع سنة 2017
عمليتني يف إطار الصندوق الوطني للماء بغالف
مالي  18مليار سنتيم من أجل إعادة تأهيل وتنفيذ
واد التيل على مسافة  7كلم  ،وكذا تأهيل قناة
الصرف الصحي الرئيسية ملدينة سيراط لتحويل
املياه املستعملة نحو محطة معاجلة املياه الصرف
الصحي مبليح ،وتندرج هذه العمليات ضمن
مشروع حماية اجلهة العليا للمنطقة « البرجية» من
فيضانات على مسافة  14كلم  ،وقد وصلت نسبة
اإلجناز بها  50باملائة وسيتم تسليم هذا املشروع
خالل الصائفة القادمة.
أما بالنسبة للجهة السفلى فتم إجناز وفتح قناة

على طول  12كلم إضافة إلى حاجز ترابي على
طول  3كلم يف إطار صندوق التضامن و الضمان
للجماعات احمللية والذي سيسلم خالل الصائفة
القادمة.

أما فيما يخص منطقة واد
الشلف ذكر الوزير أن هذه
األخيرة عرفت فيضانات
عديدة سنة  2017ما ترتب
عنه ارتفاع يف منسوب املياه
على ضفاف واد الشلف مس
كل الدواوير مبستغامن ما أدى
إلى تسجيل بعض اخلسائر املادية مست أساسا
أراضي الفالحية ومحاصيلها وكذا تضرر  4طرق
والئية عابرة للواد  ،إلى جانب شبكة التطهير وعليه
وأمام هذه الوضعية تنقلت جلنة رفيعة املستوى إلى
والية مستغامن ترأسها األمني العام لوزارة املوارد
املائية خلصت إلى قرارات مت الشروع يف تطبيقها
على أرض الواقع وهي إعداد دراسة مفصلة لتهيئة
واد الشلف على طول  2كلم من مخرج السد إلى
غاية مصبه يف البحر  ،مؤكدا أن هذه الدراسة متت
وباشر القطاع يف اإلجراءات مع السلطات احمللية
من أجل إعادة هيكلة العملية وأن امللف أودع على
مستوى املديرية العامة للميزانية على مستوى وزارة
املالية وهذا القرار سيتم إبالغه عن قريب.
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استغالل المياه المستعملة!!

الرعاية الصحية بإليزي..
• ردا عن سؤال السيد
بوعمامة،
عباس
عضو مجلس األمة،
حول حتسني الرعاية
الصحية بوالية إليزي ؟

ردا عن سؤال السيد فريد
بحري ،عضو مجلس
حول التكفل
األمة،
باملياه املستعملة وإعادة
استغاللها بوالية الوادي؟

أوضح وزير املوارد املائية
السيد حسني نسيب
أن والية الوادي عرفت إجناز مشروع كبير
ملعاجلة صعود املياه يف املنطقة يف إطار التكفل
باملياه الصرف الصحي والتي تترجم من خالل
إجناز أربعة محطات معاجلة املياه املستعملة
بقدرة إجمالية تقدر بـ  60ألف متر مكعب
وهي حاليا قيد االستغالل وهي مسيرة من
قبل الديوان الوطني لتطهير بهدف احملافظة
على البيئة وصحة املواطنني من خطر تفشي
أي بؤرة من األمراض املتنقلة عبر املياه .وكذا
حماية الطبقات املائية الباطنية التي تزخر بها
الوالية.

مضيفا أن قطاعه بادر بتسجيل دراسة شاملة
إلعادة استغالل هذه املياه املعاجلة للمحطات
األربعة املتواجدة بوالية الوادي وتوظيفها يف
سقي الفالحي تسمح من خاللها بتسطير
البرنامج اخلاص لإلسغالل هذه املياه حيث
عرفت هذه الدراسة رفع التجميد عنها وباشر
القطاع بإعداد دفتر شروط اخلاص بالدراسة
واإلعالن عن مناقصة وطنية حيث يتم حاليا
دراسة وتقييم العروض التي ستسفر يف اآلجال
القريب عن منح الصفقة ملباشرة الدراسة  ،أما
بالنسبة لتخوف السكان من حدوث كوارث بيئية
بسبب املياه املعاجلة يف احملطات واملتدفقة
يف مجرى الواد على بعد  15كلم من أقرب
جتمع سكني فأكد الوزير أنها تخضع ملراقبة
مستمرة وحتليل منتظم وفق املعايير املعمول بها
وملنصوص عليها ال سيما من قبل منظم الصحة
العاملية  ،وعليه فهي ال تشكل بتاتا خطرا أو
تهديدا على صحة املواطنني أو على البيئة

تعطل الجهاز المغناطيسي!!
• ردا عن سؤال السيد عبد
القادر موخللوة ،عضو
مجلس األمة ،حول تعطل
جهاز املغناطيسي املتواجد
باملؤسسة اإلستشفائية
الدكتور بن زرو بوالية عني
متوشبنت؟

أوضح وزير الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات السيد مختار حسبالوي  ،أنه مت
اقتناء جهاز املغناطيسي وفق لصفقة مت إبرامها
يف  13جانفي  2013مع إحدى الشركات املمثلة
يف اجلزائر ،إال أنه وبعد وضع اجلهاز قيد
اخلدمة يف شهر نوفمبر  2015تبني عدم توافق
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اخلصائص التقنية للجهاز
مع دفتر الشروط .كما
سجلت بعض اإلختالالت
عند جتار اإلستعمال  ،وقد
مت تثبيت ذلك يف محضر
التسليم املؤقت  ،األمر
الذي دفع باإلدارة إلى
فسخ العقد من جانب واحد يف شهر ماي 2016
بحور محضر قضائي بعد أن تأكد املتعامل
املتعاقد صحة التحفظات وبعد إعذاره ثالث
مرات  ،مضيفا أن القضية مازالت يف التحقيق
وستأخذ الوزارة القرارات الالزمة بعد االنتهاء
من التحقيقات.

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات السيد مختار حسبالوي أن
حتقيق الرعاية الصحية للسكان تعد من
أولويات القطاع  ،حيث يتم ذلك بإنشاء
مؤسسات صحية جوارية وبدعم نشاط
التكفل الصحي عن طريق فرق طبية متنقلة
إلى املناطق النائية املعزولة وهذا نظرا
لبعدهم عن التجمعات السكانية  ،وقد
مس هذا النشاط واليات اجلنوب ومنها
والية إليزي التي تتميز بشساعتها ولهذا
فإن التكفل الصحي لسكان املناطق النائية
بوالية إليزي يتم عن طريق دورات مبرمجة
تقوم بها فرق طبية وشبه طبية متنقلة
تابعة ملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

 .ويف هذا اإلطار سجلت العام املاضي الفرق
الطبية املتنقلة التابعة للمؤسستني العموميتني
للصحة اجلوارية لإلليزي وجانت أكثر من
 7000استشارة يف الطب العام وأكثر من 1000
استشارة يف جراحة األسنان باإلضافة إلى
حمالت التلقيح والعمليات العالجية.

أما بالنسبة ملنطقة أهليل بلدية برج احلواس
الشبه احلضارية فيوجد بها عيادة ذات
اخلدمات تتوفر على طاقم طبي وشبه طبي
 ،أما فيما يخص وسائل النقل احلاالت
اإلستعجالية فتتوفر الوالية على  44سيارة
إسعاف موزعة على مستوى الهياكل الصحية
املقدر عددها ب  51والتي ستعزز حسب الوزير
يف السنة احلالية واملقبلة بسيارات إسعاف
جديدة .ونظرا للخصوصية اجلغرافية التي
متيز مناطق اجلنوب ولضمان فعالية اخلدمات
الطبية املقدمة للحاالت اإلستعجالية فالوزارة
بصدد التفكير يف مشروع مخطط نقل املرضى
اخلاص باجلنوب  SAMU sudوذلك للتكفل
أحسن باملرضى.

الخدمات الصحية ببشار..
• ردا عن سؤال السيد
غازي جابري ،عضو
مجلس األمة ،حول تدني
اخلدمات الصحية بوالية
بشار ؟

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات السيد مختار حسبالوي  ،أن
والية بشار حتتوي على  27هيكل صحي
عمومي  4منه مؤسسات إستشفائية متواجدة
على مستوى كل من العبادلة  ،بني عباس ،
بشار  ...مجموع الطاقة اإلستيعاب بهم 696
سرير  ،إضافة إلى مؤسستني مختصتني واحدة
لرعاية األم والطفل واألخرى يف طب العيون
وتضم كل واحدة منها على  150و  80سرير
على التاولي.
أما فيما يخص الهياكل فتتمثل يف  21عيادة
متعددة اخلدمات و 87قاعة عالج و  13عيادة
للتوليد ،ونظرا لتوفر هذه الهياكل الصحية
حتظى الوالية مبؤشرات إيجابية فيما يخص

أما فيما يخص العتاد الطبي فجهاز املسح
املوجود على مستوى املؤسسة اإلستشفائية
ببشار والذي مت إقتناءه سنة  2006فقد جتاوز
العمر االفتراضي لصالحيته وسيتم استبداله
الحقا.

كما ستحظى والية بشار مبؤسسة إستشفائية
متخصصة يف عالج مرضى السرطان ذات
طاقة استيعاب تقدر بـ  120سرير وستضم هذه
املؤسسة عدة مصالح أهمها اجلراحة العامة ،
الطب النووي  ،العالج باألشعة طب األورام،
ومخبر لتحاليل  ،وطب األشعة ولقد مت إنشاء
بالقرب من هذه املؤسسة إقامة إستقبال أولياء
املرضى.

التغطية الصحية .

أما فيما يخص املمارسني األخصائيني العاملني
يف القطاع العام فيبلغ عددهم اإلجمالي على
كامل الوالية  276ممارس  31منهم يعملون على
مستوى املؤسس العمومية اإلستشفائية لبشار
 ،إضافة إلى ذلك يستفيد سكان املنطقة من
خدمات طبية متخصصة تقوم بها فرق طبية

تعمل على مستوى املؤسسات اإلستشفائية
بوهران وهذا يف إطار عقود التوأمة حيث يتم
إجناز خالل السنة املاضية  832إستشارة طبية
متخصصة و  170عملية جراحية عالية الدقة.

كما أصبح لوالية بشار كلية للطب األمر الذي
سيسمح بتخرج دفعات من األطباء ستستفيد
منها بشار والواليات املجاورة.

أما عن التكفل الصحي فالبنسبة للحاالت
اإلستعجالية فالوالية تتوفر على  7مصالح
إستشفائية لإلستعجاالت  5منها عامة و2
متخصصة  ،ولتخفيف الضغط على املصالح
اإلستعجالية مت فتح نقاط مناوبة على مستوى
 14عيادة متعددة اخلدمات و  7قاعات للعالج ،
كما مت وضع مخطط توجيه اإلستعجاالت فيما
بني املؤسسات اإلستشفائية.
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الشفوية

الهجرة غير الشرعية !!

2018/03/29

• ردا عن سؤال السيد
محمد بوبطيمة ،عضو
مجلس األمة ،حول ظاهرة
الهجرة الغير الشرعية؟

األمة يوم الخميس 29
عقد مجلس
ّ
مارس  ،2018جلسة علنية ،برئاسة
السيد محمد السعيد سعداني ،نائب
عدد
خصصها لطرح
ٍ
رئيس المجلس؛ ّ
تقدم بها عدد
الشفوية
من األسئلة
ّ
من أعضاء المجلس على أعضاء في
الحكومة.

الجلسة حضرها إلى جانب الوزراء
المعنيين ،السيد الطاهر خاوة ،وزير
العالقات مع البرلمان سابقا؛ وكانت
هذه األسئلة الشفوية على النحو
التالي:

تحويل مقر شركة البناء للجنوب الشرقي!!..
• ردا عن سؤال السيد
عباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة ،حول أسباب
حتويل مقر املديرية العامة
لشركة البناء للجنوب
الشرقي من والية إليزي
إلى والية ورقلة؟

أوضح وزير العالقات
مع البرملان سابقا السيد
الطاهر خاوة خالل
إجابته نيابة عن الوزير
األول  ،أن شركة البناء
اجلنوب الشرقي بوالية
إليزي والتي أنشئت سنة
عرفت عملية
2013
إعادة هيكلة يف إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة
وتنظيم املؤسسات اإلقتصادية العمومية والتي
مست شركة تسيير مساهمات دولة ( إجناب)
والتي ترتب عنها دمج أربعة مؤسسات تتمثل
يف كل من شركة البناء للجنوب واجلنوب الكبير
بوالية ورقلة ،ومؤسسة البناء للجنوب ببسكرة
 ،وشركة البناء للجنوب بتمنراست  ،فضال عن
شركة البناء للجنوب الشرقي .
وقد مت سنة  2014مبوجب الئحة مجلس
مساهمات الدولة املنعقد يف دورته الـ  14يف
 24يويليو سنة  2014إنشاء مؤسسة البناء
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أوضح وزير الداخلية
احمللية
واجلماعات
والتهيئة العمرانية السيد
نورالدين بدوي  ،أن
ظاهرة الهجرة الغير
الشرعية أضحت حديث
الساعة وملعاجلتها يجب
احترام الصارم حلقوق
اإلنسان وفقا ملا متليه
املعاهدات الدولية التي
صادقت عليها اجلزائر وتشريعات الوطنية
وعلى رأسها القـــــــــــــانون رقم  11-08املؤرخ
يف  25جوان  2008املتعلق بشروط دخول
األجانب للجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.
مضيفا أن هذا القانون يوفر احلماية لألجانب
الذي يدخلون بصفة نظامية إلى وطننا ويكفل
معاملة خاصة للفئات الهشة من املهاجرين
الغير شرعيني أثناء ترحيلهم إلى بلدانهم
األصلية  ،منوها أن العديد من املهاجرين
الغير شرعيني الذين يدخلون التراب الوطني
بحثا عن السالمة أبدانهم وأسرهم أصبحت
يف الوقت احلالي عصابات وشبكات إجرامية
منظمة تستغل وضعيتهم الهشة الستغاللهم يف
تنظيم مخططات غير برئية  ،مؤكدا أن الدولة

واعية بهذه املخاطر وتبذل مجهودات وضعت
عدة آليات مت وضعها وهي ليست وليدة اليوم.

أما بالنسبة لعمليات إحصاء أعداد املهاجرين
الغير الشرعيني ،فالعملية معقدة كونها ال
تخضع لتصريح من قبل املعنيني  ،موضحا
أنه مت تسجيل  500محاولة دخول لتراب
الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر
احلدود اجلنوبية وأن السلطات العمومية تقوم
بالتصدي لها عن طريق أسالك األمن املشتركة
وعلى رأسها اجليش الوطني الشعبي والتي

مكنت من خفض حدة تدفق املهاجرين الغير
الشرعيني .

منوها يف األخير بكلمة رئيس مجلس األمة
التي القاها مبناسبة أشغال الدورة  138العامة
لإلحتاد البرملاني الدولي الذي عبر فيها عن
موقف اجلزائر من قضية الالجئني والهجرة
غير الشرعية ،حيث دعا إلى معاجلتها إيجابيا
ضمن مقاربة شاملة من كل اجلوانب احمليطة
بها وخاصة األسباب املؤدية لها.

عصرنة المرافق العامة..
• ردا عن سؤال السيد رشيد
بوسحابة ،عضو مجلس
األمة ،حول رفض بعض
املوثقني التعامل ببطاقة
التعريف البيومترية؟

للجنوب الشرقي والتي إتخذت من والية ورقلة
مقر لها  ،مذكرا أن اللجوء الدولة إلى هذا
النوع من العمليات اإلدماج يعد إجراءا متداوال
سبق العمل به يف إطار دعم وإعادة بعث املعالم
لتطوير أدوات اإلجناز الوطنية .
مؤكدا أن هذا اإلجراء كان ضروريا يف ظل
تراجع عدد املراجع املوكلة إلى شركة البناء

للجنوب الشرقي بوالية إليزي ،ما أدى إلى
عجزها ماليا عن تنفيذ مهامها حيث سمح
ذات اإلجراء بتقليص العجز وجمع كل القدرات
اإلجناز على مستوى الشركة اجلديدة والتي
دمجت الشركات األربعة املتواجدة بكل من
واليات إليزي  ،ورقلة ،بسكرة ،متنراست..

أوضح وزير الداخلية
احمللية
واجلماعات
والتهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي ،أن
الدولة قطعت أشواطا كبيرة يف التحول نحو
إدارة إلكترونية من أجل حتسني اخلدمة
العمومية والقضاء على البيروقراطية  ،ولتقدمي
خدمات مميزة دون عناء التنقل املواطنني إلى
املصالح اإلدارية ومؤكدا أن الهدف هو البلوغ
درجة متقدمة وهي تقدمي خدمات إدارية بدون
وسيط .
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إعادة النظر في التقسيم اإلداري!!

التكوين المهني..وحاجيات السوق..

•

موضحا أن هذه اإلستراتيجية تهدف
إلى عصرنة املرفق العام والقضاء على
البيروقراطية وقد عمدت وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية إلى
وضع الدعائم األساسية لها عبر رقمنة
كل الوثائق البيومترية متهيدا الستصدار
الوثائق البيومترية وهو التحدي الذي مت
بإصدار جواز السفر الكتروني وكذا وضع
حيز اخلدمة البطاقة التعريف البيومترية
يف انتظار انطالق لرخصة السياقة
البيومترية الكترونية وبطاقة ترقيم
املركبات اإللكترونية وصوال إلى بلدية
إلكترونية .
منوها يف نفس السياق أن تصميم بطاقة
التعريف البيومترية اإللكترونية متر وفق
املعايير العاملية ذات الصلة فهي حتتوي
على شريحتني إلكترونيتني تتضمن األولى
معطيات اخلاصة بصاحبها وأما الثانية
فتتعلق باالستخدامات املستقبلية لها
كونها ستشكل مفتاح اإلدارة االلكترونية
فهي مصممة ومكيفة لتحتوي على
تطبيقات تخص احلياة اليومية للمواطن
يف عالقته مع اإلدارات املختلفة وكذا
إمكانية استخدامها من أجل االستفادة من
خدمات عمومية متنحها إدارات مؤسسات
عمومية.
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أما فيما يخص قراءة املعلومات املتواجدة
داخل البطاقة فتتم بواسطة قارئ ألي
عادي  ،وقد مت تطوير بوابة إلكترونية
مؤمنة على املوقع الرسمي للوزارة
الداخلية  ،مت تزويدها بتطبيق ميكن
حتميلها بصفة مجانية مع الدليل الذي
يشرح كيفية استخدامها تسمح بالقراءة
الكترونية للبطاقة واستعراض كافة
البيانات املوجودة على الشريحة وهذا
من أجل التكفل انشغاالت بعض اإلدارات
وأصحاب املهن احلرة وعلى رأسهم املوثقني
واحملضرين العقاريني الذين مت إعالمهم
بهذه اخلدم وهو اآلن بصدد اقتناء أجهزة
القارئ ألآللي  ،مضيفا أن الوزارة قامت
باقتناء كل القارئات اآللية وسيتم توزيعها
على كل البلديات الوطن خالل شهر ماي
املقبل  ،كما قامت الوزارة بإبرام اتفاقية
مع بريد اجلزائر تسمح بقراءة محتوى
البطاقة بواسطة القارئات اآلية املنصبة
داخل املكاتب البريد .مؤكدا يف األخير أن
هذه العملية متبوعة بعملية أخرى تهدف
إلى تقدمي املزيد من اخلدمات االلكترونية
السيما تلك اخلاصة بإطالق بوابة
االلكترونية احلكومة من أجل االستفادة
من مختلف اخلدمات التي تقدمها
القطاعات اآلخرى كالصحة والتضامن
والعدالة والسكن والضرائب...

الصناعية اجلديدة؟

• ردا عن سؤال السيد
ناصر بن نبري ،عضو
مجلس األمة ،حول إعادة
النظر يف التقسيم اإلداري
للبالد؟

أوضح وزير الداخلية
احمللية
واجلماعات
والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي أن
هذا املوضوع من أوليات اخلطة الوطنية التي
أقرها رئيس اجلمهورية عند ترأسه ملجلس
وزراء مصغر خصص لدراسة التنمية احمللية
على مستوى اجلنوب والهضاب العليا وذلك
بتاريخ  27يناير  2015أين رسم من خالله
مالمح لتنظم اإلداري اجلديد والذي يعتبر
ورقة طريق لبلورة وجتسيد لكل هذه احملاور
لهذا املخطط اإلستراتيجي  ،مضيفا أن هذا
التوجه قد خص يف بادئ األمر التنظيم اإلداري
لواليات اجلنوب بعدما وضعت وزارة الداخلية
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية منذ شهر
جوان  2015جملة من اإلجراءات التي تهدف إلى
توفير أحسن الظروف انطالق مصالح الواليات
املنتدبة على مستوى اجلنوب عبر إمكانيات
مادية وبشرية ومالية هائلة لتجسيد عزم الدولة

بتقريب اإلدارة من املواطن والتكفل بانشغاالتهم
على أقصى مستوى من القرب وجعلها وظيفية
بصفة كلية وكذا تدعيم صالحياتها يف آجال
جتسيد برامج التنمية عبر إعادة النظر يف
التنظيم املسير لهده الواليات املنتدبة وتنصيب
كل املصالح وضمان جاهزيتها ملواجهة الطلبات
التنمية للساكنة وهو عمل معقد تقوم به الوزارة
بصدد حتقيق إقالعه منشودة لهذه الواليات.
كما تطلب ذلك تعبئة موارد هامة من أجل
جتسيدها وذلك بتعبئة  16.6مليار دج عند
إنشاء الواليات املنتدبة على مستوى اجلنوب
باإلضافة إلى توظيف حوالي  800موظف مع
إعطاء األولية ألبناء املنطقة.

موضحا أنه بالنظر للمعطيات امليدانية احلالية
على مستوى الوطن السيما على املستوى
اإلقتصادي أكد أنه يجب أخذ بعني االعتبار
كل املعطيات والتوجه برصانة نحو بلوغ الهدف
املنشود وهو إحداث الواليات املنتدبة اجلديدة
بالهضاب العليا يف الوقت املناسب وبالكيفية
املناسبة  ،فاألمر ليس مجرد نص تنظيمي بل
هي دراسات معمقة جتري وتدابير وحتضيرات
مكثفة يجري القيام بها يف هذا اإلطار.

ردا عن سؤال السيد
بوجمعة زفان ،عضو
مجلس األمة ،حول
اإلستراجتية التي
يتبعها القطاع يف
مسايرة حاجيات
سوق العمل باملناطق

أوضح وزير التكوين والتعليم املهنيني السيد
محمد مباركي أن اإلستراتيجية التي
يتبعها القطاع يف مسايرة حاجيات سوق
العمل باملناطق التي أصبحت صناعية على
غرار والية أدرار ،يكون عن طريق تطوير
التكوينات والتخصصات التي يتم تقريرها
وفق اخلصوصيات احمللية وبصفة خاصة
وفق الوعاء الصناعي املوجود والذي يتم
عادة تخصيص مؤسسات تكوينية بأكملها له
 ،مضيفا أن الوزارة قد وضعت بوالية أدرار
إستراتيجية تعتمد على تنويع االختصاصات
والشعب املهنية مبا يتماشى وخصوصية
الوالية ويلبي احتياجاتها حاضرا ومستقبال.
منوها انه قد مت إدراج تخصصات جديدة
ضمن مخطط مؤسسات التكوينية بوالية
أدرار خالل الثالث السنوات األخيرة وذلك
 80تخصص جديد يف مختلف األمناط
واألجهزة والشعب املهنية وهذا بغية استجابة
حلاجيات املؤسسات االقتصادية يف املجاالت
األكثر نشاط وانتشارا بالوالية  ،حيث شهدت
وضعية املتخرجني املتوجني بالشهادة تزايد
معتبر السيما يف تخصصات ذات األولوية
وهذا على غرار الفالحة حيث تكون أكثر من
 800متخرج ,يف البناء و  1800متخرج يف
األشغال.

مضيفا أنه بالنظر إلى حاجيات املعبر عنها
حاليا ال سيما أن التنوع النشاط االقتصادي

بوالية أدرار أصبح
واقعا ملموسا وهو يف
منحى تصاعدي مت
تخصيص مؤسسات
تكوينية وفق خريطة
مقترحة من قبل
اللجنة الوالئية  ،كما
مت إبرام وجتدد عدة
اتفاقيات مع هؤالء الشركات لتنصيب املهنيني
واستقبال املتمهنني ال سيما مع قطاعات
األشغال العمومية  ،الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحري  ،الصناعة واملناجم السياحة
والصناعة التقليدية  ،قطاع البيئة...

وإبرام إتفاقيا شراكة مع شركة عمومي وأخر
متعددة اجلنسيات وذلك لتنصيب املتمهنني
واالستفادة من تربصات تطبيقية وتكوين
املكونني واألساتذة يف الوسط املهني.
ومن أجل مواكبة احلاجيات اجلديدة فقد
مت وضع إستراتيجية بغية تشجيع الزراعة
الطبيعية من خالل دورة تكوينية تأهيلية
خالل دورة فيفري  2018يف:

 صيانة الفقارة وتقنية السقي التقليديةبالتنسيق مع معهد التكوين املهني بورقة.
 تشجيع وتطوير تربية املائيات من خاللتكوين  40عامل يف تربية املائيات.
 تكوين مجال الطاقة الشمسية لتوليدحاجيات احملطات الستة املنجزة على مستوى
الوالية وكذلك تطوير وتشجيع استعمال هذه
الطاقة الشمسية اجلديدة
 إدراج تخصص تلحيم األنابيب قصدمرافقة املشاريع املبرمجة يف مجال الصناعة
النفطية.
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مهرجان قلعة بني حماد..

السكة الحديدية ..والترامواي..

• ردا عن سؤال السيد
مصطفى جغدالي  ،عضو
مجلس األمة ،حول أسباب
جتميد مهرجان قلعة بني
حماد؟

• ردا عن سؤال السيد نور
الدين باألطرش ،عضو
مجلس األمة ،حول إمكانية
إقامة سكة حديدية تربط
مدينة مستغامن عوضا عن
الترامواي؟

أوضح وزير الثقافة السيد
عزالدين ميهوبي أن والية
املسيلة لها موررث ثقايف نارد ومتنوع تتطلع
الوزارة إلى االستفادة منه  ،منوها إلى أن
الوالية قد عرفت عدة املشاريع التنموية مكنت
من حتريك املشهد الثقايف على املستوى احمللي
بصفة إيجابية  .إال أنه بدون شك يتطلب
تضافر اجلهود بني القطاعني العام واخلاص.
أما فيما يخص إعادة إحياء
بعض الفعاليات الثقافية
التي اعتادت والية املسيلة
تنظيمها فأكد الوزير أن
األيام الثقافية لقلعة بني
حماد لم ترسم يف شكل
مهرجان عند بداياتها يف
الثمانيات  ،وبأنه ليس يف مدونة املهرجانات
املوجودة يف وزارة الثقافة ،ولم ترسم يف شكل
مهرجان ثقايف لعدم توفر مجمل الشروط التي
حددها املرسوم التنفيذي املتعلق باملهرجانات

أكد وزير األشغال
العمومية والنقل السيد عبد الغني زعالن أن
الدولة اعتمدت وسيلة الترامواي كنوع من
وسائل للنقل يف بعض مدن البالد نظرا جناعة
هذه الوسيلة يف الدول التي اعتمدتها وكذا يف
املدن اجلزائرية التي تتوفر على هذه الوسائل
رغم حداثة التجربة  ،حيث أنها سهلت بشكل
كبير من قدرة املواطنني على التنقل داخل
املدينة وأن اإلحصائيات هي األخرى تؤكد
تكيف املواطنني مع هذا النوع من الوسائل .

عام  2005على غرار توفر أماكن اإلقامة
والنقل وتهيئة املوقع وفق الشروط الصارمة
التي وضعتها منظمة اليونسكو.

مؤكدا يف األخير أن الوزارة تواظب على دعم
الفعاليات الثقافية بالوالية على غرار دعمها
للملتقى الوطني حول تاريخ وأعالم املسيلة.

وعلى غرار واليات الوطن استفادت والية
مستغامن من مشاريع لتطوير قطاع النقل مبا
يف ذلك إجناز مشروع ترامواي الذي يصل
طرف املدينة ببعضها البعض حيث ميكن
ملواطنيها وزوارها من التنقل بكل سهولة لقضاء

المعلم التاريخي "سيدي الهواري"..
• ردا عن سؤال السيد
عبد احلق كازيتاني،
عضو مجلس األمة ،حول
اإلهمال الذي طال املعلم
التاريخي سيدي الهواري؟

أوضح وزير الثقافة
السيد عزالدين ميهوبي
أن معظم املعالم التاريخية التي تقع مبدينة
سيدي الهواري العتيق والتي أنشأ مبوجبها
املرسوم التنفيذي املؤرخ يف  15جوان 2015
أضفت بحكم القانون حتت احلماية القانونية
التي تعادل التصنيف على كل املمتلكات الثقافية
التي حتتويها  ،مضيفا أن املدينة تخضع حلماية
واحلفظ وتسعى الوزارة لرفع التجميد عن
العملية املسجلة واملتضمنة إعداد مخطط دائم
للقطاع احملفوظ بسيدي الهواري.
فأما فيما تعلق بقصر الباي والذي يعتبر أحد
املعالم التاريخية احملمية بوهران والذي يضم
 31موقع أو معلم مصنف على قائمة التراث
الوطني عرف بعض الترميمات خالل سنوات
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مضيفا أنه باستثناء املترو ال توجد أي وسيلة
نقل حضري أخرى غير الترامواي حيث ميكنها
أن تنقل مثل هذا العدد الكبير من املواطنني
يف آن واحد ويف فترة وجيزة داخل املدينة ،
كما أنه انعكس على اجلانب البيئي إذ أنها
تسير باستعمال الطاقة الكهربائية وهي نظيفة
وصديقة للبيئة.

مصاحلهم وحاجاتهم
اليومية خاصة وأن خطه
ممتد على طول 14.2
كلم مير عبر أهم املرافق
العمومية من مستشفيات
وهياكل جامعية ومصالح
إدارية عبر  24محطة و
 6نقاط اتصال  ،إضافة
إلى إرتباطه مبحطة القطارات والنقل البري،
وستمكن هذه الوسيلة حسب التقديرات من
نقل أكثر من  3300مستعمل كل ساعة ،وإعادة
بعث هذه املشروع الذي كان متوقف وإحلاح
املواطنني على ضرورة إمتامه.

مؤكدا يف األخير أن هذا يتزامن مع اجلهود
املبذولة إلى تطوير وسيلة النقل عبر السكة
احلديدية ال سيما توسيع شبكة النقل
بالقطارات  ،موضحا أن والية مستغامن تتوفر
على خط هام لنقل املسافرين بالسكة احلديدية
يربط مركز املدينة احملمدية ببلدية معسكر على
مسافة  45كلم  ،وخط السكة احلديدية الذي
يربط وسط مستغامن مبيناءها على مسافة 5
كلم لنقل البضائع عالوة على ذلك استفادت
مستغامن يف السنوات أخيرة من عديد املشاريع
منها قيد اإلجناز فيما توجد مشاريع أخرى يف
مرحلة الدراسة.

السكة الحديدية الموروثة ..وامكانية استغاللها !!

الثمانيات إال أنه يتطلب تسجيل عملية جديدة
وقد مت منحها للطرف التركي .أما مسجد
الباشا فقد أعلن الوزير أن اجلانب التركي
أشرف على متويله ومن املرتقب أن تبدأ عملية
الترميم يف منتصف السنة اجلارية.
يف حني حصن مرجاجو أو سانتاكروز فتسعى
الوزارة من أجل رفع التجميد عنها ،أما
بخصوص كنيسة سيدة السالم فهي اآلخر

تعرف األشغال وتيرة معتبر  80باملائة وسيتم
إستالمها يف املدى القريب.
مؤكدا يف األخير أن كل هذه املعالم إلى جانب
املواقع األخرى حتظى باهتمام وزارة الثقافة
التي أدرجت بعضها ضمن مشاريع الترميم
والتهيئة والبحث األثري ،وتسعى لترقية
السياحة الثقافية بالوالية باعتبارها تستقطب
السائح اجلزائري وسواحا أجانب.

ملحوظا يف مجال النقل
بالسكة احلديدية بفضل
مشروع استثماري ضخم ،
وذلك قصد إجناز خطوط
جديدية وحتديث الشبكة
السكة احلديدية لتصل
حاليا إلى  4000كلم دون
احتساب  2300التي هي
قيد اإلجناز لتصبح مع االنتهاء من كل املشاريع
 6300كلم.

• ردا عن سؤال السيد بلقاسم قارة ،عضو
مجلس األمة ،حول إمكانية استغالل الشبكة
القدمية خلطوط السكة احلديدية املوروثة عن
االستعمار؟
أوضح وزير األشغال العمومية والنقل السيد
عبد الغني زعالن ،أن بالدنا سجلت تقدما

وتسعى الدول من خالل ذلك إلى فك العزلة
عن مختلف مناطق الوطن وتفعيل احلركة
االقتصادية وتسهيل حركة املواطنني يضاف إلى
توفير قطارارت خاصة ومنتظمة لنقل مختلف
املواد الطاقوية ( حبوب  ،حاويات ،مواد منجمية،
) وكذا ربط معظم املوانئ البحرية باملوانى

اجلافة املوجودة مبختلف املناطق الصناعية.أما
بخصوص تثمني شبكة النقل بالسكة احلديدية
القدمية املنجزة خالل احلقبة اإلستعمارية ،فإن
هذه األخيرة تتشكل من خطوط ضيقة ال تتالءم
مع العربات املستعملة حاليا  ،كما أن عملية
صيانتها تتطلب مبالغ جد باهضة  ،عالوة
على أ الوسائل والعتاد الالزمني الستغالل هذا
النوع من خطوط السكة احلديدية وصيانتها
لم يعد متوفر بحظيرة الشركة الوطنية للسكة
احلديدية وكل القطارات التي تقتنيها من نقل
للمسافرين أو نقل البضائع ال تتالئم مع كل
هذه اخلطوط الضيقة.
أما بخصوص بعض املناطق التي كانت تعرف
حركة على مسارها ثم توقف بسب العشرية
السوداء منها خط تبسة عنابة ،هذه اخلطوط
هي قيد الدراسة حيث سيعاد تشغيلها.
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الجامعة ..مصدر اقتراح مركز جامعي!..؟

2018/04/12

ُ
مــة يوم الخميس 12
عقد مجلـس األ َّ
أفريل  ،2018جلسة عامة لطرح أسئلة
شفوية من قبل أعضاء من مجلس
ُ
األ َّمة على عدد من أعضاء الحكومة.
خصت قطاعات التعليم العالي والبحث
العلمي ،والصحة والسكان وإصالح
المستشفيات ،والشباب والرياضة.

"الذكاء االقتصادي" من أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
ذكر وزير التعليم العالي
والبحث العلمي ،السيد
طاهر حجار ،ردا على
سؤال عضو مجلس
األمة ،السيد عبد القادر
شنيني ،عن مدى مواكبة
اجلزائرية
اجلامعة
للتحوالت السياسية واالقتصادية من خالل
استشرافها مليادين التكوين الواعدة على غرار
الذكاء االقتصادي ،بأنه من بني األهداف التي
كان يتواخاها قطاع التعليم العالي والبحث
العلمي باعتماده اصالح التعليم العالي املعروف
بنظام  LMDهو انفتاح اجلامعة على محيطها
االجتماعي واالقتصادي.

مضيفا ،يف ذات السياق،
أن هذه املسألة حتظى
حاليا باهتمام بالغ،
حيث يعكف القطاع
حاليا على اطالق
عمليات واسعة مبراجعة
خريطة التكوين وتكييف
عروضه مبا يتالءم مع احتياجات القطاعات
املستعملة ،وكذلك احلرص على تعزيز تشغيلية
خرجي اجلامعة وتزويدهم بالكفاءات املعرفية،
واملهارات التطبيقية التي تيسر لهم سبل االدماج
املهني يف سوق العمل.

وعن قضية انعدام شعبة الذكاء االقتصادي على
مستوى جامعات الوطن يف الوقت الذي تتجه
البالد إلى تنويع اقتصادها واقتحام األسواق
اخلارجية ،أعلن وزير التعليم العالي والبحث
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ابتداء من السنة اجلامعية ،2010-2011
بالتعاون مع جامعة وهران الهدف منه
تكوين املوارد البشرية واالطارات الوطنية
يف مجال النظم الذكية.

العلمي أنه مت قبل يومني من اجللسة العلنية
تنصيب جلنتني على مستوى وزارة التعليم
العالي؛ اللجنة األولى خاصة مبشروع املؤسسة،
واللجنة الثانية تتكفل بإعادة النظر يف اخلارطة
اجلامعية ،ويف التخصصات املدرسة يف مختلف
اجلامعات.
ويف سياق متصل ،أوضح الوزير ،أن موضوع
الذكاء االقتصادي قد شكل أحد اهتمامات قطاع
التعليم العالي والبحث العلمي السيما يف مجال
احلوكمة واليقظة االقتصادية ،بربط الهيآت
واملؤسسات من حيث فعالية اتخاذ القرارات
والعمل على تطبيقها بالكيفية التي تسمح ببلوغ
كفاءة املنظومة ككل .وزادت العالقات الناجمة
عن موضوع الذكاء االقتصادي من حدة السباق
نحو االبتكار واجلودة ،بحيث اصبحت ادارة
هذه العالقات تقوم على استخدام املعلومات

وإنتاج املعرفة كمورد استراتيجي بامتياز،
وأصبح الذكاء االقتصادي مناسبة لالهتمام
باالستشراف كعنصر هام لبناء الفعالية
املؤسساتية واالقتصادية للدولة.
وذكر الوزير ان االهتمام بالذكاء االقتصادي يف
منظومة التكوين والتعليم العاليني يف اجلزائر
ليس وليد الساعة وامنا يعود الى األلفية الثانية
حيث قامت جامعة التكوين املتواصل خالل
السنة اجلامعية  2007و 2008بتنظيم تكوينات
يف تخصص الذكاء االقتصادي لفائدة عدد من
اطارات الدولة وكذا لرؤساء املديرين العامني
للعديد من املؤسسات العمومية واالقتصادية
شارك يف تأطيرها متخصصون وطنيون وأجانب
مما منح بعدا دوليا لشهادة ما بعد التدرج
متخصص وأطلقت هذه اجلامعة أيضا ثالث
دفعات للتكوين يف تخصص الذكاء االقتصادي

معلنا أنه مت بعنوان السنة اجلامعية 2017-
 2018تأهيل عرض التكوين حول االدارة
اإللكترونية بجامعة سطيف  2باالضافة
الى مشاريع عروض تكوين تقدمت بها
بعض املؤسسات اجلامعية يف طور املاستر
حول البنوك اإللكترونية واالقتصاد الرقمي
بعنوان السنة اجلامعية القادمة 2018-
 ،2019ينتظر تأهيلها من قبل اللجنة
الوطنية للتأهيل .معلنا ،باملناسبة ،أنه
سيتم انشاء مدرسة وطنية خاصة بالرقمنة
والذكاء االقتصادي واالصطناعي بصفة
عامة ،السنة القادمة.
ويف اختتام اجابته أكد املسؤول األول على
قطاع التعليم العالي ان كسب رهان منوذج
االقتصادي اجلديد وتنويعه يتطلب من
كافة القطاعات املساهمة كل يف مجال
تخصصه بتزويد البالد بنظام وقائي
حلماية االقتصاد الوطني يتحكم يف سيولة
املعلومة ،وآليات معاجلتها واستغاللها يف
الوقت املناسب ،والعمل باستمرار على
مراقبة التطورات االقتصادية ،والتفكير
يف املستقبل ليتسنى للجزائر ولوج اقتصاد
املعرفة الذي يرتكز على التنسيق احملكم
بني اجلامعات ومؤسسات البحث والقطاع
االقتصادي.

ردا على سؤال عضو
مجلس األمة ،السيد
عباس بوعمامة ،عن
اشكالية ترقية املركز
اجلامعي الذي أنشأه رئيس
اجلمهورية بوالية إليزي
وفتح اختصاصات أخرى
غير التخصص الوحيد
الذي يدرس به وهو التسيير واالقتصاد ،أفاد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر
حجار ان السلطات العمومية لم تذخر جهدا يف
سبيل تطوير شبكة التعليم العالي ودعمها يف كل
املدن اجلامعية بدون استثناء مبا فيها إليزي،
ومنها املدن الواقعة يف مناطق جنوب البالد التي
ما فتئت تتدعم بهياكل ومنشآت جامعية جديدة
وذلك وفق مخطط قطاعي ضابط يحكم تطور
اخلارطة اجلامعية على املدى املتوسط والبعيد
مبا يضمن انشاء اقطاب جامعية مهيكلة تسهم
فضال عن التكفل باملوارد البشرية كما ونوعا
يف خلق جاذبية ملختلف املناطق ،ومن ثم حتقيق
التوازن بينها من منظور التنمية املستدامة.
وأعلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان
فتح فروع او تخصصات جديدة على مستوى
املؤسسات اجلامعية كلها ومنها املركز اجلامعي

بإليزي يقتضي يف املقام األول استيفاء جملة
من الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية،
السيما توفر قدرات التأطير كما ونوعا
وخاصة منها ذات املصف العالي من األساتذة
واألساتذة احملاضرين يف التخصصات املقترحة
فضال عن ميادين التدريب يف املؤسسات ذات
الصلة مبجاالت التكوين املزمع فتحها وشروط
أخرى تتعلق بالعالقة مع احمليط االقتصادي
واالجتماعي والقطاعات املستعملة .وعليه ،فان
اقتراح فتح أو غلق اي فرع أو تخصص يتطلب
استفاء األحكام التي يتطلبها دفتر الشروط املعد
لهذا الغرض وذلك بإتباع اجراءات تنظيمية
محددة تبدأ أساسا من املؤسسة اجلامعية
األصلية التي عليها أن تبادر بالطلب كلما أدركت
أن الشروط البيداغوجية والعلمية والهيكلية
متوفرة ويقع حينئذ على عاتق اللجان والهيئات
العلمية املكلفة بالتقييم والتأهيل البث يف جدوى
الفروع والتخصصات املراد فتحها.
مؤكدا ،يف سياق متصل ،أن الوزارة ليست هي
التي تقرر بل القاعدة اي اجلامعة هي التي تبادر
باالقتراح وفق دفتر شروط.
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المنشآت الوطنية ستسع األندية الوطنية
وستستقطب أندية البلدان المجاورة..

استراتيجية ُمحكمة وتظافر جهود الفاعلين للنهوض بالرياضة الوطنية
دليل على ذلك جلبها دوما أنظار العديد من
املتفرجني داخل الوطن وخارجه.

عرض وزير الشباب
السيد
والرياضة
حطاب
محمد
كمدخل لإلجابة عن
السؤال الذي طرحه
عضو مجلس األمة،
السيد باألطرش نور
الدين ،حول اعتماد
وزارة الشباب والرياضة استراتيجية معينة
إلعادة بعث وإنعاش الفرق الرياضية التي
كانت يف املاضي القريب رائدة ويضرب بها
املثل ،وبصمت بصماتها الصعيد الوطني
والدولي وحتى احمللي.

أشار وزير الشباب والرياضة
السيد محمد حطاب يف
بداية رده عن سؤال عضو
مجلس األمة ،السيد
حسيني سعيدي ،تفسيرا
ألسباب جلوء بعض األندية
لتربصات خارج الوطن
ان املساعدات ومتويالت
واعانات الدولة املمنوحة
لألندية احملترفة يف كرة
القدم من اجل ترقية هذا
النوع من الرياضة تشمل
تغطية النفقات املرتبطة
مبصاريف التنقل ،وااليواء،
والتأطير ،والتكوين ،وانشاء
املدارس ،ومراكز التكوين ،وغيرها من األعباء
احملددة واملنصوص عليها يف دفتر الشروط
والقوانني املنظمة للرياضة ،بصفة عامة،
وخاصة القانون رقم  5-13املؤرخ يف  23جويلية
 2013املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية
وتطويرها.

وأضاف ،ذات املتحدث ،ان الهدف من هذه
املساعدات واالعانات املمنوحة من طرف
الدولة لصالح األندية احملترفة لكرة القدم هو
مرافقتها يف بداية االحتراف طبقا لقرارات
املجلس الوزاري املشترك املنعقد يف  21افريل
 2010املتعلق بترقية كرة القدم الوطنية وتتكون
االعانات املقدمة لألندية احملترفة يف  25مليون
دينار جزائري سنويا للنوادي بعنوان رأس املال
املتداول ،و 3ماليني دينار جزائري إلى  4ماليني
دينار للتكفل بالفئات الصغرى حسب رزنامة
املنافسات لكل نادي محترف.
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مشيرا ،يف ذات السياق ،أن هذه االعانات
تخصص وفق لالتفاقية املبرمة بني وزارة الشباب
والرياضة واألندية لتغطية املصاريف املشار إليها
آنفا باستثناء دفع مرتبات املدربني والالعبني.
وحول قضية التربصات التحضيرية التي تختار
بعض األندية اجرائها باخلارج أرجعها وزير
الشباب والرياضة إلى رغبة هذه األخيرة يف
االحتكاك مع الفرق املنتمية للبلد املستضيف،
وذلك بغية اكتساب خبرة اكبر من خالل تنظيم
مقابالت مع النوادي من الدرجة األولى ،وان
هذه التربصات تقع على عاتق األندية الراغبة
يف التربص خارج الوطن.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ،يف ذات
السياق ،أن منشآت اجلزائر الرياضية ،اليوم،
تستقبل عدد معتبرا من األندية الناشطة يف
مختلف البطوالت الوطنية خاصة خالل املوسم
الرياضي  2017للتحضير والتربص ،ومن أبرز
هذه املنشآت املدرسة الوطنية للرياضة األوملبية
بسطيف ،واملركز الوطني بتيكجدة ،وهناك مراكز
يف طور االجناز ..قد تستقطب مستقبال أندية
من البلدان املجاورة..
أما عن فشل األندية النشطة ،فقد أكد السيد
محمد حطاب أن الدائرة الوزارية وعلى رأسها
الوزير يولون األهمية القصوى لهذا املوضوع
بالعكوف على ايجاد احللول الناجعة بالتنسيق
والتعاون مع مختلف الفاعلني والناشطني يف
امليدان على رأسهم االحتادية وذلك لبعث والدفع
بكرة القدم اجلزائرية نحو األفضل املمكن
حتقيقه بتضافر اجلهود.

أن جلنة الشباب والرياضة عملت على
توفير الظروف وإعطاء االمكانات الالزمة
والضرورية املتاحة للنهوض بالرياضة،
السيما منها كرة القدم ،وجتلت استراتيجية
القطاع خالل جملة من االجراءات منها
ما تعلق باملنشآت الرياضية ،ومستوى
التأطير ،وتكوين املؤطرين ،وما تعلق
بالتنظيم من خالل اثراء االطار القانوني
وإعداد مراسيم تنفيذية خاصة بالرابطات
الرياضية ،وطنية كانت او جهوية او محلية،
الى جانب قرارات وتوجيهات تصب يف خانة
االصالح احلقيقي للوضع الذي تعاني منه
الرياضة والرياضيني.

ويف اطار جتسيد التوصيات وتعليمات
الصادرة من طرف فخامة السيد رئيس
اجلمهورية يف اطار البرامج التحسيسية
وبرامج اخلماسي  ،2019-2015قال وزير
الشباب والرياضة أن الدولة اجلزائرية
قامت بانشاء وتهيئة املنشآت الرياضية
واملالعب اجلوارية على مستوى جل
البلديات لتوسيع املمارسة الرياضية ،مع
اتاحة الفرصة للتقنيني واملؤطرين ملباشرة
عملية اكتشاف وصقل املواهب الشابة،
قصد التكفل بها داخل مراكز التكويني،
باالضافة الى ذلك العدد الهائل من املنشآت
الرياضية واملالعب اجلوارية يف مختلف
البلديات والتي مت اجنازها خالل السنوات
املاضية وأخرى هي يف طور االجناز .كما
قامت الدولة بتخصيص موارد مالية معتبرة
لدعم كرة القدم اجلزائرية ومن خاللها
النوادي الرياضية سواء الصندوق الوطني
لترقية مبادرة الشباب واملمارسة الرياضية
أو الصناديق الوالئية وكذا اعانات الواليات
والبلديات للنوادي الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ،يف ذات
السياق ،ان وزارة الشباب والرياضة قامت
خالل سنة  2017بتخصيص غالف مالي معتبر
لفائدة كل النوادي الرياضية على مستوى
القطر الوطني.

االفريقي .اما على الصعيد الوطني واحمللي،
فان وزير الشباب والرياضة أكد على أن روح
التنافس ال تزال تسود كل املقابالت وخير

ويف اختتام اجابته ،دعى وزير الشباب والرياضة
كل الفاعلني من أجل تضافر اجلهود للنهوض
بالرياضة الوطنية من اجل وضعها يف املسار
الصحيح ،خاصة كرة القدم ،األكثر شعبية يف
العالم ،والتي تستقطب العشرات اآلالف من
الشباب واملناصرين .فالنهوض بكرة القدم
اجلزائرية ،بالنسبة لذات املتدخل ،يحتاج
اضافة الى جهود الدولة ،الى جهود احلركة
اجلمعوية الرياضية على املستوى الوطني
واجلمعيات والنوادي على مستوى احمللي،
وكل افراد الفاعلني فيها من مدربني وحكام
ومنظمني املقابالت واألشخاص املساهمني
برؤوس اموالهم ،واملؤسسات التي تدعم
اجلمعيات الرياضية برعايتها املالية يف مختلف
النشاطات والتظاهرات الرياضية كل يف حدود
اختصاصه.

اما فيما يتعلق بإستراتيجية التكوين وتأطير
املكونني ،فقد أوضح السيد محمد حطاب
أن وزارة الشباب والرياضة باشرت بتكوين
قدامى الالعبني ،واعطائهم تسهيالت
لاللتحاق باملعاهد واملدارس الرياضية قصد
التكفل مستقبال باملواهب الشابة واالستفادة
من خبراتهم امليدانية ،واالستفادة من خبرة
الرياضيني األجانب من أجل تكوين وتأطير
الرياضيني يف املعاهد واملدارس الرياضية
التكوينية اجلزائرية .وقد قامت وزارة الشباب
والرياضة بوضع اطارتها املتخصصة حتت
تصرف االحتادية اجلزائرية لكرة القدم
ومرافقتها يف برامجها وأهدافها الرامية
للنهوض بهذه الرياضة من خالل تنظيم
ملتقيات ودورات تكوين أو اجللسات الوطنية.
وأما بخصوص ما اعتبره عضو مجلس األمة
السيد باألطرش نور الدين اندثار لبعض الفرق
التي تركت بصماتها على الصعيد الوطني
والدولي والقاري ،فاقدتا ،يف ذات الوقت ،لروح
التنافسية ،نفى وزير الشباب والرياضة تطابق
هذه الرؤية مع الواقع واحلاضر امللموس يف كرة
القدم حيث أكد ان بعض النوادي اجلزائرية قد
وصلت الى أدوار متقدمة على الصعيد القاري
يف كل من رابطة األبطال االفريقية او الكأس
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مدرسة للشبه الطبي بالوادي في السداسي الثاني من هذه السنة
أوضح وزير الصحة وإصالح
املستشفيات السيد مختار
حسبالوي ردا على سؤال
عضو مجلس األمة ،السيد
فريد بحري حول االجراءات
التي اتخذتها وزارة الصحة
من أجل رفع اجلمود على
اجناز مدرسة الشبه الطبي الذي كان من املفروض أن تنجز عام ،2011
أن قطاع الصحة قام بتسجيل العديد من مشاريع اجناز مدارس الشبه
الطبي وجمدت اغلبيتهم بعد انخفاض ايرادات ميزانية الدولة كما هو
احلال باملؤسسة املبرمجة يف والية الوادي ،غير أنه تقرر رفع التجميد
للعديد من املشاريع ومن املبرمج انشاء مدرسة يف السداسي الثاني من
هذه السنة.

وأقر وزير الصحة وإصالح املستشفيات ردا على تعقيب عضو مجلس
األمة حول داء احملمرون وعدم األخذ بعني االعتبار قرار جلنة الصحة
مبجلس األمة حول النقائص التي يعاني منها القطاع أن الوزارة تتكفل
للقضاء على الداء.

ثالثة مشاريع لتعويض المستشفيات ذات البنايات الجاهزة بالشلف
وردا على سؤال عضو
مجلس األمة ،السيد
عبد القادر معزوز ،حول
القضاء على الهياكل
الصحية التي جلأت
اجلزائر إلى اعتمادها
بصفة اضطرارية بعد
زلزال  10أكتوبر 1980
مبدينة الشلف على غرار مستشفى والد
محمد مستشفى الشرفة مستشفى الصبحة
مستشفى الشطية ومستشفى تنس ،خاصة
وأن هذه األخيرة وبعد  38سنة على اجنازها
اصبحت منتهية الصالحية وتخصيص غالف
مالي لتجهيز مستشفى بلدية عني امران بطاقة
استيعاب لستني سرير أشار وزير الصحة
وإصالح املستشفيات السيد مختار حسبالوي
أنه خالل  2006دراسة ميدانية ملكتب الهندسة
املعمارية فقد تأكد أن مجمل املستشفيات ذات
البنايات اجلاهزة بوالية الشلف ما زالت صاحلة
لالستعمال شريطة صيانتها ولهذا استفادت 3
مؤسسات من أعمال صيانة كمستشفى الصبحة
والشرفة والشطية وسنشرع تدريجيا يف تعويض
هذه البنايات اجلاهزة حسب احتياجات
اخلريطة الصحية للوالية.
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سرير التي بلغت نسبة األشغال به
بـ  % 70ومصلحة لالستعجاالت
الطبية اجلراحية بالشرفة بلغت
نسبة األشغال به  % 92ومدرسة
للشبه الطبي والتي بلغت نسبة
االشغال بها  % 95عيادة متعددة
اخلدمات بأم الدور دائرة شلف
واخرى بدائرة توقيرت لتعويض
العيدتان ذات البناء اجلاهز وقد
تعدت نسبة األشغال بهما % 90
ومستشفى  60سرير بعني ضمن
الذي طلب لتجهيزه غالف مالي
يف اطار قانون املالية  2019بعد
عدم قبوله لسنة .2018

وأضاف وزير الصحة واستصالح املستشفيات
أن والية الشلف استفادت سنة  2012من
مؤسستني استشفائيتني ،واحد بوسط الوالية
ويستوعب  253سرير ال تتعدى شغل األسرة
به  ،% 17اما الثاني فهو متخصص لألمراض

العقلية املتواجد بدائرة تنس بطاقة استيعاب
تقدر بـ  120سرير حيث ال تتعدى نسبة شغل
األسرة بها  % 33ولتدعيم الوالية مبرافق
جديدة هناك مشروع بناء مستشفى للتكفل
مبرض السرطان بطاقة استيعاب تقدر بـ 120

وأعلن يف سياق متصل أنه مت لهذه
السنة رفع التجميد على ثالث
مشاريع مهمة هي اجناز مستشفى
األم والطفل بطاقة استيعاب 140
سرير واجناز عيادة متعددة
اخلدمات بدائرة زبوجة واخرى
بدائرة بوقادير وهذا لتعويض
العيادتان ذات البناء اجلاهز.

داء بوحمرون ..أرقام مخيفة
ذكر وزير الصحة واصالح
املستشفيات السيد مختار
حسبالوي ردا على سؤال
عضو مجلس األمة السيد
عبد الكرمي قريشي ،حول
أسباب الفعلية التي تقف
وراء انتشار املقلق ألوبئة
كانت تعتبر من املاضي ،كداء
البوحمرون الذي انتشر يف العديد من املناطق،
السيما يف املناطق اجلنوبية ،لكن بإحصائيات
متضاربة ،وحقيقة اماكن انتشاره ،واملخطط الذي
يعتمده قطاع الصحة ملواجهته ،ومدى انتشاره لدى
الالجئني االفارقة املتواجدين باجلزائر ،والصلة
بني نسب انتشاره لدى املواطنني باعتباره مرض
معدي ..أن داء البوحمرون يعد من بني األمراض
التي استطاع قطاع الصحة السيطرة عليها والتقليل
من نسبة انتشارها بفضل برامج التلقيح التي
اصبحت اجبارية منذ سنة  1985فلقد انتقل عدد
املصابني بهذا املرض من عشرين ألف سنة 1996
الى ما ال يزيد عن مائة حالة يف األعوام األخيرة،
ولكن مؤخرا ،عرفت بعض مناطق الوطن انتشارا
وبائيا لهذا املرض وقد مت تسجيل لألسف اكثر من
سبع آالف حالة مرضية باإلضافة الى وفاة على
اثره عشر أشخاص.

وأكد ذات املتحدث ،أن انتشار هذا الوباء يف اجلزائر
ال يعد حالة استثنائية حيث سجل يف العالم ثالثني
مليون حالة مرضية ،ومليون حالة وفاة تقريبا كل
سنة بسبب داء احملمرون.
وعن اسباب انتشار املرض ،وضح وزير الصحة
أن املختصون أرجعوها الى عدم حتقيق التطعيم
الشامل لألطفال البالغني من العمر احدى عشرة
شهرا وثمان عشرة شهر ،حسب البرنامج الوطني
للتطعيم رغم احلمالت التحسيسية يف مارس
وديسمبر للسنة املاضية ،وقد يرجع السبب الى
تخوف األولياء من اللقاح ومضاعفاته النتشار
الشائعات يف ما يخص نوعيته ،ويف هذا االطار
اود ان أؤكد ان اللقاح قد مت اقتنائه بعد التأكد
من تطابقه مع املواصفات التي توصي بها املنظمة
العاملية للصحة من حيث اجلودة والفعالية كما انه
مت تعريضه للمراقبة النوعية على مستوى معهد
باستور وهذا قبل استعماله.
وعن االستراتيجية املتبعة من قبل الوزارة الوصية
للخروج من األزمة الوبائية ذكر وزير الصحة أن
القطاع اعتمد على خطة تهدف أوال احلد من
انتشار الوباء بتلقيح الفئات املعنية يف املجموعات
واملنطق األكثر تعرضا للوباء وإعالم وحتسيس
السكان عن املرض وكيفية الوقاية منه وذلك بتلقيح
اكثر من  500الف طفل يف العشرين اليوم األخيرة

وتقدمي التكفل الالزم للمرضى.

وللتكفل بالوباء أشار السيد مختار حسبالوي انه
اعطيت تعليمات بوضع خاليا للمراقبة على مستوى
مصالح علم األوبئة والطب الوقائي ومديريات
الصحة والسكان وتدعيم التغطية الصحية فيما
يخص التطعيم والتأكد من احلاالت املرضية على
مستوى مخبر معهد باستور القيام بتحقيقات على
احلاالت املسجلة لتحديد حجم ومدى خطورة الوباء
وأسبابه وكيفية مواجهته واإلعالم الفوري للجهة
املختصة على احلاالت املسجلة احلد من انتشار
املرض بعزل املرضى من الرضع واألطفال الغير
ملقحني وإبعاد األطفال املصابني عن املدرسة تنظيم
حملة تلقيح ضد البوحمرون واحلصبة األملانية
بالنسبة للفئات التي تتراوح اعمارهم من ستة الى
أربعني سنة.
اما فيما يخص الالجئني األفارقة املتواجدين
باجلزائر فقد نفى وزير الصحة التعاون معهم بصفة
خاصة يف اطار مكافحة هذا الوباء مضيف يف ذات
السياق انه ال توجد اي مؤشرات تدل على ان انتشار
الوباء مرتبط بتواجد هذه الفئات من الالجئني على
مستوى التراب الوطني فالفيروس الذي اصاب
اجلزائر هو فيروس اصاب املغرب العربي ككل.
تعقيبا على رد الوزير ،دعا عضو مجلس األمة
السيد عبد الكرمي قريشي لشفافية نشر املعلومة
من قبل اجلهات الرسمية ،والتوعية بضرورة التثبت
من املعلومة وعدم املساهمة يف نقلها ،لإليفاد
اجلمهور بكل املعلومات الالزمة لعدم تضارب
املعطيات واإلحصائيات حتى ال تعوض االشاعة
املعلومة الصادقة.
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األس ـ ـ ـ ـ ــئلة
الشفوية

أراضي االستثمار غير المستغلة!..؟
• ردا عن سؤال السيد
عبد القادر بن سالم،
عضو مجلس األمة ،حول
اإلجراءات املتخذة ضد
أشباه املستثمرين الذين
حصلوا على أراضي ولم
يستثمروا فيها؟

2018/04/26

األمة يوم الخميس  26أفريل
عقد مجلس
ّ
 ،2018جلسة علنية ،برئاسة السيد عبد القادر
عدد
خصصها لطرح
ٍ
بن صالح ،رئيس المجلس؛ ّ
تقدم بها عدد من أعضاء
من األسئلة الشفوية ّ
المجلس على أعضاء في الحكومة.

أوضح وزير الصناعة واملناجم السيد يوسف
يوسفي أن الوعاء العقاري يعد الثروة األكثر
طلبا من املتعاملني االقتصاديني  ،موضحا أن
السلطات العمومية قد اتخذت عدة تدابير من
أجل تفعيل العقار الصناعي ومن بينها استرجاع
األراض املمنوحة يف إطار ترقية االستثمار
وغير املسغلة  ،علما أن مشكلة العقار املوجه
لإلستثمار يذكر بصفة متكررة ويشخص على
أنه العائق األساسي لالستثمار  ،لذلك قامت
الدولة باإلعطاء الهيئة األساسية للمنظمة

الجلسة حضرها إلى جانب الوزراء المعنيين،
بدة ،وزير العالقات مع
السيد محجوب ّ
البرلمان.

وكانت األسئلة الشفوية المبرمجة في هذه
الجلسة على النحو اآلتي:

تهيئة الوعاء العقاري

االستثمار والحظائر الصناعية..

•  -ردا عن سؤال السيد مصطفى جغدالي،
عضو مجلس األمة ،حول برمجة تهيئة الوعاء
العقاري بوالية املسيلة؟
أوضح وزير الصناعة واملناجم السيد يوسف
يوسفي أن والية املسسيلة تتوفر على منطقتني
صناعيتني و  23منطقة نشاط تتربع على
مساحة إجمالية تقدر بـ  994هكتار ،ويف إطار
حتسني العرض العقاري استفادت الوالية من
مبلغ مالي يقدر بـ  2.5مليار دينار لتهيئة وتطوير
 9مناطق نشاط  ،وإنشاء  5مناطق نشاط أخرى
جديدة مبساحة تقدر بـ  218هكتار أما بالنسبة
لتهيئة الوعاء الذي تتربع بـ  500هكتار فهي يف
قيد الدراسة من طرف جميع الهيئات املعنية و
تشرف عليها مصالح الوالية.
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منوها يف ذات السياق أن والية وهران استفادت من غالف مالي يقدر بـ 1288
مليون دينار ج يف إطار برنامج إعادة تأهيل املناطق الصناعية خصص ملنطقة
سيدي عامر والسانيا .كما استفادت أيضا من برنامج تهيئة مناطق صناعيىة

موضحا أن عدم االستغالل العقارات املمنوحة
الستيعاب مشاريع استثمارية إلى خسائر كبيرة
للدولة وللجماعات احمللية يف املجال اجلبائي
والشبه اجلبائي  ،وكذا فقدان مناصب شغل
ولهذا الغرض مت صدور املادة  104من قانون
املالية لسنة  2018املعدل واملتمم للمادة 76
من قانون املالية التكميلي لسنة  .2015والتي
تنص على إنشاء رسم على عاتق كل مستفيد
من قطعة أرض مهنية ذات استعمال صناعي
متواجدة على مستوى املناطق الصناعية
أو مناطق النشاط املعروضة يف السوق عن
طريق التنازل من طرف اجلهات املكلفة بتهيئة
العمومية والتي بقيت غير مستغلة ملدة تفوق 3

يحدد مبلغ هذا الرسم احملصل سنويا بـ 5
باملائة من قسمتها التجارية  ،أيضا ال يعفى
التحصيل لهذا الرسم للمستفيد من األرض من
املتابعة القضائية لفسخ الصفقة ،أما فيما يتعلق
باألراضي املعروضة يف السوق عن طريق منح
االمتياز فإنه وفق ملا جاء يف املادة  12من األمر
رقم  08/04املؤرخ يف  1سبتمبر  2008احملدد
للشروط وكيفيات منح االمتياز على األراضي
التابعة ملالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز
مشاريع استثمارية فإنه يترتب على كل إخالل
من طرف املستفيد من االمتياز للتشريع الساري
املفعول ولاللتزامات التي يتضمنها دفتر األعباء
اتخاذ إجراءات من أجل إسقاط حق االمتياز
لدى اجلهات القضائية املختصة.

قناة دولية..المطلب والعوائق!!..

• ردا عن سؤال السيد
عبد احلق كازيتاني،
عضو مجلس األمة ،حول
نقص االستجابة لطلبات
االستثمار واحلصول على
احلظائر الصناعية بوالية
وهران؟

أوضح وزير الصناعة واملناجم السيد يوسف
يوسفي أن والية وهران هي من أكبر احلظائر
الصناعية يف اجلزائر ومن أهم املناطق التي
تستقطب االستثمار يف شتى القطاعات  ،ولهذا
الغرض اتخذت عدة إجراءات منذ سنة 2011
إلى  2017تهدف أساسا إلى معاجلة النقائص
واملشاكل املتراكمة التي كانت تعيق هذا القطاع
احليوي وانتهاج توجه إستراتيجي يف سياسة
الدعم من حيث تشجيع املشاريع وإعطاء
األولوية التي تواكب خطة القطاع الرامية إلى
تطوير الصناعة .مضيفا أنه تطبيقا إلجراءات
املنصوص عليها يف املادة  48من قانون املالية
التكميلي لسنة  2015قامت السلطات احمللية بإلغاء  26مشروع غير منجز
واسترجاع وعاء عقار يقدر بـ  12هكتار مت تخصيصه للمستثمرين آخرين ،
وإلى غاية  2017مت تطهير وتسوية ما يقل عن  827ملف من اصل  2812ملف
مودع حيث مت منح قرارات استفادة من مساحة تقدر بـ  461هكتار  ،أما فيما
يخص ملفات  827املعتمدة فمنحت لها مساحة تقدر بـ  121هكتار وسخر لها
ما يقل عن  913388مليون دينار جزائري.

والضابطة لهذا السوق باتخاذ التدابير لتسهيل
احلصول على هذه الثروة  ،مع اتخاذ تدابير من
أجل ضمان االستعمال العقالني لها وذلك مبنع
كل محاوالت املضاربة.

سنوات ابتداء من تاريخ تخصيصها.

• ردا عن سؤال السيد
محمود قيساري ،عضو
مجلس األمة ،حول مدى
إمكانية إنشاء قناة دولية ؟

وزير االتصال
أوضح
السيد جمال كعوان  ،أن كل
بلدان املعمورة حترص على
اعتماد منظومة اتصال تلفزيوني يتماشى مع
األهداف التي يسعى إلى بلوغها مراعاة جلملة
من االعتبارات تأخذ يف احلسبان مقدرات
املالية واملادية والبشرية وكذا األهداف الداخلية
واخلارجية املراد حتقيقها يف اآلجال القريبة أو
البعيدة.

جديدة ببطيوة مبساحة  593هكتار منها
 120هكتار ملصنع تركيب السيارات بيجو و
 152هكتار ملصنع رونو .
أما فيما يخص حتسني مناخ االستثمار فقد
قامت الوزارة بإجراءات من أجل تسهيل
احلصول على مختلف الرخص والعقود
اإلدارية  ،ويبقى اجلهد املتواصل مع
السلطات احمللية لتطهير امللفات العالقة.

منوها إلى أن املنظومة
احلالية لالتصال هي
وليدة مسار تاريخي ومهني
أفضى إلى املشهد احلالي
يف املجال التلفزيوني ،وأن
هذه التجربة التي ينبغي
مقارانتها مع البلدان
النامية تعد جتربة رائدة
ومنوذجا فريدا يحتذى به نظرا لتميز اإلعالم
التلفزيون العمومي يف مجال اخلدمة العمومية
ويف الدفاع عن قضايا مصير األمة ومصاحلها.
أما عن إنشاء قناة فحسب الوزير فهو من
الناحية املهنية احملض يهدف إلى استحداث
مؤسسة جديدة بإمكانيات بشرية وتقنية جديدة

وإلى جتنيد موارد مالية طائلة لتجسيد هذا
املشروع ،وعليه فإن مثل هذا ينبغي االنطالق
فيه بعد إجراء دراسة جدوى تأخذ فعاليته يف
ظل تنافس شرس يف هذا امليدان قبل تسجيله
يف برامج التنمية يف قطاع االتصال.
مؤكدا يف األخير أنه يكون من احلكمة حاليا
تركيز اجلهد يف مجال حتسني أداء القنوات
الوطنية اخلمس بدل تشتيت اإلمكانيات املتوفرة
وهذا يف مسعى غير مضمون النتائج.
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األثير ..بوالية تيارت!!
• ردا عن سؤال
السيد أحمد بوزيان،
عضو مجلس األمة،
حول التغطية اإلذاعية
بوالية تيارت؟

أوضح وزير االتصال
السيد جمال كعوان
أنه يف إطار تكريس حق املواطن يف اإلعالم
واالتصال عبر كامل التراب الوطني ،فكان
توجه القطاع لتوسيع شبكة محطات احمللية
اإلذاعية خدمة لإلعالم اجلواري  ،وذلك
عن طريق إجناز محطة يف كل والية ومنها
إذاعة والية تيارت التي تسهر املؤسسة
العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي اجلزائري
باستمرار على رفع نسبة تغطيتها اإلذاعية
وذلك منذ انطالق بثها عبر جهاز إرسال بجبل
غزول بنسبة تغطية قدرت بـ  65باملائة  ،وما

فتئت هذه النسبة يف تزايد نتيجة وضع أجهزة
إرسال جديدة حيز اخلدمة ،ما أدى إلى ارتفاع
نسبة التغطية اإلجمالية لإلذاعة بتيارت احمللية

إلى  69باملائة سنة  2009و  73باملائة سنة
 2012و  78باملائة سنة  2015إلى يومنا
هذا.

ويتواصل املجهود حسب الوزير ويتواصل
العمل من أجل حتسني التغطية اإلذاعية
بوالية تيارت على موجات  FMال سيما
يف شطره اجلنوبي  ،كما أدرجت املؤسسة
العمومية للبث اإلذاعي والتلفزي يف
مختلف برامج الدولة السيما تلك اخلاصة
بتحسني اخلدمة اإلذاعية والتلفزية يف
الهضاب العليا مبشاريع بناء محطات البث
تتضمن إجناز بنايات واقتناء اجهزة إرسال
وتنصيب األبراج وربط املواقع بالطاقة.
مؤكدا أن قطاعه يبذل اجلهود لتحسني
نسبة التغطية اإلذاعية يف مختلف واليات
الوطن ومبا فيها والية تيارت.

التسربات والربط العشوائي للمياه
ردا عن سؤال السيد
بلقاسم قارة ،عضو
مجلس األمة ،حول
اإلجراءات املتخذة للحد
من ظاهرة التسربات
والربط العشوائي للماء
الشروب؟

أوضح وزير املوارد املائية
السيد حسني نسيب ،أن
التحدي يف اجلزائر ال
يقتصر على رفع القدرات
الوطنية يف مجال حشد
املوارد املائية بل يشمل
أيضا ضمان استعماله
األمثل والعقالني  ،حيث
أوضح الوزير أن النسبة الوطنية لتسربات املياه
الصاحلة للشرب من الشبكات التوزيع تقدر بـ
 20باملائة من حجم املياه املنتجة  ،وللحد من
هذه الظاهرة يقوم قطاع املوارد املائية دوريا
بتجديد وصيانة الشبكات التوزيع حيث مت يف
املرحلة الفارطة إعادة تأهيل شبكات  44مدينة
عبر التراب الوطني ويشمل البرنامج اجلاري
 39مدينة أخرى منها  20يف طور الدراسات
و  12يف طور اإلجناز و  7انتهت بها األشغال
منها معسكر ،متنراست ،باتنة ،سيدي بلعباس،
سوق اهراس ،بشار ،مضيفا أنه إلى غاية 2017
وصلت عملية جتديد شبكات املياه الصاحلة
للشرب على مستوى هذه املدن إجناز 1750
كلم من القناة احلديثة و 117ألف ربط فردي

30

جديد  ،كما اتخذت اجلزائرية للمياه جملة
من التدابير للتكفل األحسن باإلعطاب عن
طريق إعادة توزيع اعوان وتدريبهم على الكشف
واإلصالح السريع للتسربات  ،مؤكدا أن الهدف
هو تقليص التدريجي للتسربات بتجديد حوالي
ما معدل  2000كلم يف السنة من القنات سنويا
حتى الوصول إلى نسبة تتراوح ما بني  20إلى
 14باملائة حسب املعايير الدولية.
أما فيما يخص سرقة املياه من خالل الربط
العشوائي فهو ميثل حسب الوزير  15باملائة
حسب التقديرات األولية من املياه املنتجة ،
ويعمل القطاع املوارد املائية على محاربة هذه
الظاهرة بتكثيف الرقابة من طرف أعوان
اجلزائرية للمياه وشرطة املياه بالتعاون مع

السلطات احمللية وأسالك األمن وقد بلغت
حصيلة  2017إثبات  1600حالة ربط عشوائي
متت تسوية  5500بالتراضي بينما أحيل إلى
العدالة أكثر من  3000حالة.

أما فيما يخص شرطة املياه فهذا السلك حسب
الوزير مكرس يف القانون منذ  1983وقد مت
التأكيد عليه يف القانون  12-05املتعلق باملياه
وإدراجه ضمن األسالك اخلاصة للقطاع ،
ورغم قلة األعوان الشرطة املياه البالغ عددهم
 111مهندس  ،أكد الوزير أن مهمة احلفاظ على
أمالك العمومية مضمونة بالتعاون مع األعوان
التابعني للمصالح وأعوان األمن العمومية
والسلطات احمللية وضمن إستراتيجية القطاع
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ا�ستقباالت

ا�ستقباالت

األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز ال سعود

ا�ستقباالت رئي�س املجل�س

و استقبـــل يوم الثالثاء  06مارس   2018
مبقر املجلس ،صاحب السمو امللكي
األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف
بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية
باململكة العربية السعودية والوفد املرافق
له.
السيد وزير العدل
اللقاء الذي حضره َّ
حافظ األختام ،الطيب لوح ،و أعضاء
من مكتب املجلس وكذا رؤساء اللجان،
سمح بالوقوف على راهن العالقات
الثنائية وسبل إعطائها الدفع النوعي
خدم ًة ملصلحة الشعبني والبلدين ،وفقا
لتوجيهات قائدي البلدين ،فخامة رئيس
السيد عبد العزيز بوتفليقة
اجلمهورية َّ
وخادم احلرمني الشريفني ،جاللة امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود.

السيدة انتصار الوزير ،ام جهاد
استقبـل السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األُ َّمة يوم الثالثاء  24أفريل
 ،2018مبقر املجلس ،السيدة انتصار الوزير،عضو املجلس الوطني الفلسطيني،
رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء واجلرحى بدولة فلسطني.
اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطني باجلزائر ،السيد لؤي عيسى،سمح
بالوقوف على راهن القضية الفلسطينية ومستقبلها ،على ضوء قرار الرئيس
األمريكي بنقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إلى القدس الشريف.
يف هذا السياق ،جدد السيد عبد القادر بن صالح ،موقف اجلزائر الرافض
لهذا القرار ،ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه،
وإنشاء دولته وعاصمتها القدس الشريف.
من جهتها ،نوهت السيدة انتصار الوزير ،باملوقف اجلزائري الراسخ جتاه
القضية الفلسطينية ،حتت قيادة فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز
بوتفليقة.
الطرفان اتفقا يف األخير على تنسيق املواقف واجلهود يف احملافل الدولية،مبا
يضمن للشعب حقوقه ،احتراما للشرعية الدولية.

الرئيس المجري االسبق

نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي
و استقبـــل يوم الثالثاء 10أفريل  2018مبقر املجلس ،السيد ايفوباراك،
نائب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والوفد املرافق له.
اللقاء الذي حضره سفير جمهورية التشيك باجلزائر ،شكل فرصة لبحث
سبل تدعيم العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين واالرتقاء بها إلى
مستوى جودة العالقات السياسية والتاريخية ،ويف إطار االصالحات العميقة
التي عرفها البلدان يف العقدين األخيرين.
يف هذا السياق ،عرض السيد عبد القادر بن صالح اإلصالحات اجلذرية
التي عرفتها اجلزائر يف ظل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس اجلمهورية،
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،وعلى رأسها سياسة الوئام املدني واملصاحلة
الوطنية ،التي سمحت بعودة األمن واالستقرار ،ما نأى باجلزائر عن تداعيات
ما يسمى بالربيع العربي.
من جهته ،نوه السيد ايفوباراك بالنجاحات التي حققتها اجلزائر يف جميع
املجاالت ،خاصة بالنسبة للوضع األمني ،يف إطار سياسة املصاحلة الوطنية،
مصرحا بأن اجلزائر متتلك جتربة رائدة يف مجال مكافحة االرهاب ،ميكن
ً
للعالم أجمع أن يستلهم منها.

على صعيد التعاون الثنائي ،أكد الطرفان حرصهما على تسخير اجلهود
البرملانية من أجل مرافقة حكومتي البلدين من أجل تنويع التبادل والتعاون
التجاري واالقتصادي ،خاصة يف مجاالت الفالحة ،الدفاع ،والتربية والتعليم
والثقافة.
يف األخير ،اتفق الطرفان على تطوير العالقات بني برملاني البلدين ،عن طريق
تبادل الوفود والزيارات وتنسيق املواقف يف احملافل البرملانية الدولية.

وزير الشؤون الخارجية االنغولي

و استقبـــل يوم األحد  08أفريل   2018مبقر املجلس ،السيد مانويل دومينيغوس

أوغوستو ،وزير الشؤون اخلارجية جلمهورية أنغوال والوفد املرافق له.
اللقاء الذي مت بحضور السيد عبد القادر مساهل ،وزير الشؤون اخلارجية ،سمح
باستعراض راهن العالقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستويات أعلى خدم ًة
ملصلحة الشعبني والبلدين.
يف هذا السياق ،جدد الطرفان استعدادهما جلعل العالقات االقتصادية والتجارية يف
نفس مستوى جودة العالقات السياسية بني البلدين.
وزير اخلارجية األنغولي ،ن َّوه خالل هذا اللقاء ،باإلجنازات التي حققتها اجلزائر حتت
مصرحا بأ َّن «اجلزائر
قيادة فخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة،
ً
صارت مصدر إلهام لشعوب القارة ،فيما يتعلق بالوئام املدني واملصاحلة الوطنية»  .
على الصعيد البرملاني ،اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الوفود والعمل على تنسيق
املواقف يف احملافل البرملانية.
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يف هذا َّ
السيد عبد القادر بن صالح،
الشأن ،أكد َّ
على ضرورة ال ُرقي بالعالقات الثنائية إلى مصف
العالقات التاريخية والقواسم املشتركة وتعميق

التنسيق ملواجهة التحديات الكبرى التي
تواجه البلدين ،يف مقدمتها ظاهرة االرهاب،
التي عانت منها اجلزائر وانتصرت عليها
بفضل السياسة التي اعتمدها فخامة رئيس
السيد عبد العزيز بوتفليقة،
اجلمهوريةَّ ،
التي سمحت بعودة االستقرار واألمن وربط
اجلزائر بركب التنمية وعودتها إلى مكانتها
يف الساحة الدولية.
من جهته ،أكد ،صاحب السمو امللكي األمير
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز
آل سعود ،على أهمية تقوية العالقات بني
اجلزائر واململكة العربية السعودية ،واالرتقاء
بها إلى املستوى املأمول الذي تسعى للوصول
إليه قيادتي البلدين ،مذكراً بأهمية الدور
الذي تلعبه اجلزائر على الصعيدين اجلهوي
واإلقليمي.

واستقبـــل يوم اخلميس  22مارس  ،2018مبقر
السيد بال شميت الرئيس األسبق للمجر،
املجلسَّ ،
الرئيس الشريف للجنة األوملبية املجرية الذي كان
بالسيد كريستيان كولكيزار ،رئيس اللجنة
مرفوقا
َّ
األوملبية املجرية.
اللقاء سمح باستعراض العالقات الثنائية بني
البلدين ،وكيفية الرقي بها إلى درجة أعلى وتوسيعها
إلى مجاالت أخرى ،انطالقا من عمق عالقات
الصداقة بني الشعبني والبلدين.
السيد بال شميت  ،عن رغبة بالده
من جهته ،أعرب َّ
يف الرفع من مستوى التعاون االقتصادي والتجاري
مع اجلزائر

السفراء
السفيرة الجديدة لجمهورية كوبا بالجزائر

السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األُ َّمة يوم األربعاء
استقبـــل َّ
السيدة كالرا مارقاريتا بورديو ،السفيرة
 21مارس  ،2018مبقر املجلس َّ
اجلديدة جلمهورية كوبا باجلزائر.
اللقاء تناول العالقات الثنائية التاريخية املتميزة ،وشكل فرصة لتأكيد
اإلرادة السياسية يف توطيد العالقات ،والدفع بالتعاون إلى مستوى
تطلعات قيادتي البلدين ،وتطرق اجلانبان إلى األهمية التي يكتسيها
التعاون البرملاني يف تعزيز الروابط القائمة بني البلدين واحلرص
على إقامة حوار وتواصل دائم مبا يخدم املصلحة املشتركة للشعبني
الصديقني.
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ا�ستقباالت

ا�ستقباالت

سفير الواليات المتحدة الميكسيكية

واستقبـــل يوم األربعاء  04أفريل  ،2018مبقر املجلس ،السيد
جوان جوزي غونزاالز ،سفير الواليات املتحدة املكسيكية
باجلزائر ،الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببالدنا،
وقد كان اللقاء فرصة للتأكيد على األهمية التي يوليها البلدان
للعالقات الثنائية العريقة ،من خالل العمل على الرفع من
مستوى التعاون وتوسيعه .وباملناسبة استعرض سفير املكسيك
بعض اإلمكانيات املتاحة لترجمة إرادة التعاون يف بعض املجاالت،
معرباً عن تقديره للنتائج التي مت حتقيقها للرقي بالعالقات إلى
املستوى الذي يطمح إليه البلدان.
ُ
من جهته ،حرص رئيس مجلس األ َّمة على التنويه باجلهود
املشتركة لتعزيز العالقات ،مبرزًا الدور الذي ميكن أن يضطلع
به برملانيو البلدين للمساهمة يف ترسيخها.

و استقبـــل يوم األربعاء  18أفريل  ،2018مبقر املجلس،
السيد فؤاد صادق البحارنة ،السفير اجلديد ململكة البحرين
باجلزائر ،الذي أدى له زيارة مجاملة ،تطرق من خاللها
اجلانبان للعالقات الثنائية ،واستعرضا جوانب من الوضع
العام يف املنطقة ،وكان اللقاء فرصة لتناول مجاالت التعاون
واإلمكانيات املتاحة يف البلدين الشقيقني لتحقيق شراكة ذات
منافع متبادلة.
من جهة أخرى ،أكد الطرفان حرصهما على تعميق احلوار
والتشاور البرملاني مبا يخدم املصلحة املشتركة للشعبني
الشقيقني.

سفير دولة ليبيا
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و استقبـــل يوم األربعاء  25أفريل  ،2018مبقر املجلس  ،السيد بارك سان
جني  ،سفير جمهورية كوريا باجلزائر ،الذي أدى له زيارة وداع تطرق خاللها
اجلانبان للعالقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون ،خاصة على الصعيد
االقتصادي     ،وكانت فرصة الستعراض االمكانيات والفرص املتاحة يف
البلدين إلقامة شراكة متوازنة املصالح على أساس قاعدة رابح/رابح ،بالنظر
ملا تتمتع به كوريا من تطور تكنولوجي وما تتوفر عليه اجلزائر من مجاالت
واسعة لالستثمار  ..من جهة أخرى ،تبادل الطرفان وجهات النظر حول
تطورات الوضع يف شبه اجلزيرة الكورية والقضايا ذات االهتمام املشترك  .

استقباالت نواب الرئيس
السيدة نوارة جعفر تستقبل رئيس البرلمان العربي

سفير البحرين

و استقبـــل يوم الثالثاء 24
أفريل  ،2018مبقر املجلس،
السيد محمد مختار مازن،
سفير دولة ليبيا باجلزائر،
الذي أدى له زيارة وداع على
إثر انتهاء مهامه ببالدنا ،أثنى
خاللها على الدور الذي تقوم
به اجلزائر يف مساعدة ليبيا
على جتاوز األوضاع الصعبة
التي تعيشها ،كما نوه بجهودها
املتواصلة والدعم الكبير من
أجل الوصول إلى ما يحقق
للشعب الليبي طموحاته يف
األمن واالستقرار ،معر ًبا عن
تقديره ملا لقيه يف اجلزائر من
حرص على العالقات األخوية
التاريخية.

سفير جمهورية كوريا

وبخصوص العالقات بني
البلدين ،أكد رئيس مجلس
األُ َّمة أنها تكتسي طابعا خاصا
ومتميزا ،باعتبار أ َّن الشعب
الليبي الشقيق كانت له مواقف
حتفظها ذاكرة اجلزائريني
أثناء ثورة التحرير ،ويف
السنوات الصعبة التي مرت بها
اجلزائر ،وأ َّن ما تبذله اليوم من
جهد ومساعي مخلصة لتمكني
الشعب الليبي من تخطي
الصعوبات الراهنة باالعتماد
على قدرات أبنائه ،ينطلق
من مبدأ احلرص على أواصر
األخوة والعالقات املتميزة بني
الشعبني الشقيقني.

السيدة نوارة سعدية جعفر ،نائب رئيس مجلس األُ َّمة يوم اخلميس
استقبـــلت َّ
السيد مشعل بن فهم السلمي   رئيس البرملان
املجلس،
مبقر
2018
 01مارس
َّ
العربي والوفد املرافق له.
اللقاء سمح باستعراض ال َّراهن العربي وأهمية دور البرملانيني يف العمل
على جتاوز هذه املرحلة الصعبة .يف هذا السياق أكدت السيدة نوارة سعدية
جعفر
على ضرورة تفعيل دور البرملانيني العرب من أجل حلحلة اخلالفات والتركيز
على القضايا اإلستراتيجية ُ
لأل َّمة ،وعلى رأسها القضية الفلسطينيةُ ،م َّؤكدة
على استعداد البرملان اجلزائري مبمثليه يف هذه الهيئة االقليمية على
االسهام يف هذا املسعى.
من جهته ن َّوه السيد مشعل بن فهم السلمي بالدور اجللي الذي تقوم به
اجلزائر   من أجل متتني العالقات العربية  -العربية وحتقيق التكامل العربي
بفضل السياسة احلكيمة لفخامة رئيس اجلمهورية ،السيد عبد العزيز
بوتفليقة.
يف هذا اخلصوص ،أشاد رئيس البرملان العربي ،بسياسة احلوار واملصاحلة

الوطنية التي انتهجها فخامة الرئيس بوتفليقة ،والتي سمحت بتجنيب
اجلزائر تبعات ما ُسمي بالربيع العربي ،داعيا إلى اعتمادها كمنهجية من
أجل لم َّ
الشمل العربي   و إحالل االستقرار يف املنطقة.

استقباالت رؤساء اللجان
لجنة الشؤون المالية و االقتصادية تعقد
لقاء مع وفد برلماني تشيكي
عقدت يوم الثالثاء  10أفريل  2018جلنة الشؤون اإلقتصادية و املالية
ملجلس األمة  ،برئاسة السيد احمد أوراغي رئيس اللجنة لقاء عمل
مع وفد عن جلنة اإلقتصاد الوطني  ،الفالحة و النقل ملجلس الشيوخ
جلمهورية التشيك برئاسة السيد ايفو باراك ،نائب رئيس مجلس
الشيوخ .
اللقاء سمح بالتعرف على واقع النمو يف البلدين خالل العقدين األخيرين
و حتديد سبل و إمكانيات تعزيز التعاون و التبادل التجاري و اإلقتصادي
يف مجال الزراعة و الفالحة و الطاقات املتجددة  ،مبا يخدم مصلحة
الشعبني و الدولتني.
كما شكلت القضايا الدولية و اإلقليمية ذات اإلهتمام املشترك تبادل
وجهات النظر بني أعضاء الوفدين .
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رئي�س املجل�س :الهجرة مرتبطة بتاريخ الب�شرية ..ومتثل ثروة ل�صالح ال�شعوب..

شارك رئيس مجلس ُ
السيد
األ َّمةَّ ،
عبد القادر بن صالح ،على رأس وفد
برلماني مشترك فيما بين الغرفتين
في فعاليات الجمعية  138لالتحاد
البرلماني الدولي واالجتماعات
المتصلة بها ،وذلك خالل الفترة ما
بين  24و  28مارس  2018بمدينة
جنيف(سويسرا).
السيدتني
وقد تشكل الوفد البرملاني املشترك من َّ
والسادة:
َّ
 فوزية بن باديس ،عضو مجلس ُاأل َّمة،
 محمد ماني ،عضو مجلس ُاأل َّمة،
ُ
 محمد بوشالغم ،عضو مجلس األ َّمة، الصديق شهاب ،نائب باملجلس الشعبي الوطني، نادية لعبيدي ،نائب باملجلس الشعبي الوطني، -محمد جالب ،نائب باملجلس الشعبي الوطني.
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وقد عاجلت هذه الدورة مواضيع عديدة ومتنوعة ،أبرزها اشكالية « تعزيز النظام العاملي
املطبق على املهاجرين والالجئني «وموضوع «تعزيز التعاون فيما بني البرملانات واحلوكمة
يف مجال الهجرة ،وذلك من منظور تبني ميثاق عاملي للهجرة اآلمنة املنظمة واملنتظمة»،
وكذا مسائل تتعلق باحلفاظ على السلم لتحقيق التنمية املستدامة ،وإشراك القطاع
اخلاص لتحقيق هذه التنمية.
وقد إجتمعت املجموعات اجليوسياسية اإلفريقية ،العربية ،وبرملانات الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي كل على حدى لدراسة املواضيع املدرجة يف جدول أعمال
اجلمعية.

رئيس مجلس األمة يشارك في افتتاح الجمعية 138
لالتحاد البرلماني الدولي
شارك السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة ،يوم األحد  25مارس ،2018
باملركز الدولي للمؤمترات مبدينة جنيف السويسرية يف افتتاح أشغال اجلمعية العامة
 138لإلحتاد البرملاني الدولي الذي عرف اجتماع اللجنة املديرة لإلحتاد برئاسة السيدة
غابرييال كويفاس بارون ،رئيسة اإلحتاد البرملاني الدولي .
كما ترأس السيد عبد القادر بن صالح ،يوم السبت  24مارس  ، 2018الوفد البرملاني
املشترك فيما بني الغرفتني الذي شارك يف إجتماع املجموعة اجليو -سياسية اإلفريقية.
اإلجتماع الذي ترأسه السيد صديق شهاب ،بصفته رئيسا للمجموعة ،خصص لدراسة

جدول األعمال املدرج يف أشغال اجلمعية العامة
 138لإلحتاد البرملاني الدولي وكذا الترشيحات
يف املناصب الشاغرة يف اللجان الدائمة والتي
للمجموعة.
كما شارك رئيس مجلس األمة و الوفد املرافق
له يف اجتماع املجموعة اجليو-سياسية العربية،
والذي يعد إجتماعا تنسيقيا حول املواقف الواجب
اتخاذها جتاه النقاط املدرجة يف جدول األعمال
اجلمعية العامة خاصة تلك املتعلقة بالتعديالت
املقترحة على اللوائح النافذة والنظام الداخلي
لإلحتاد البرملاني الدولي .كما مت التشاور حول
البنود اإلستعجالية املقترح إدراجها يف جدول
أعمال اجلمعية العامة واملتعلقة بالوضع القانوني
والتاريخي ملدينة القدس وتداعيات إعالن اإلدارة
األمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف.
الوفد البرملاني اجلزائري شارك كذلك يف
اجتماع املجموعة اجليو-سياسية لبرملانات الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي الذي تناول
بالنقاش البند اإلستعجالية التي تخص القضية
الفلسطينية.

خالل افتتاح أشغال اجلمعية العامة  138لإلحتاد
البرملاني الدولي بجنيف بسويسرا يوم األحد
 25مارس  ،2018ألقى السيد عبد القادر بن
صالح رئيس مجلس األمة ،كلمة تناول فيها
موقف اجلزائر من قضية الالجئني والهجرة غير
الشرعية ،مبينا أن اجلزائر حترص على إحترام
آليات حقوق اإلنسان ،و كل املعاهدات الدولية
التي تتناول هاتني الظاهرتني ،كما أكد على أن
حل هاتني الظاهرتني يكمل يف إعتماد التسوية
السياسية للنزاعات يف العالم كافة ،والنزاعات
احلاصلة يف اليمن وليبيا بصفة خاصة .
و دعا باملناسبة املجموعة الدولية إلى العمل على
تسوية النزاع يف الصحراء الغربية ،وفق متطلبات
الشرعية الدولية.أما فيما يخص القضية
الفلسطينية فقد جدد السيد عبد القادر بن
صالح دعم اجلزائر الثابت لهذه القضية مؤكدا
رفضها القاطع لتغيير الوضع القانوني والديني
للقدس الشريف.
ويف ما يلي النص الكامل للكلمة :
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الهجرة واللجوء ..اجلزائر تدعو �إلى التدابري الوقائية ..وتقا�سم امل�س�ؤولية والأعباء..
 السيدة رئيسة االحتاد البرملاني الدولي، السيدات والسادة رؤساء البرملانات والوفود املشاركة، السيدات والسادة البرملانيون، أيتها السيدات ،أيها السادة،ً
بداية أن ُأعرب ،باسمي وباسم الوفد املرافق لي ،عن أخلص التهاني
يشرفني
للسيدة رئيسة االحتاد البرملاني الدولي والسيدة األمني العام مبناسبة انتخابهما
متمنيا لهما كل التوفيق والنجاح.
على رأس هيئتنا،
ً
أيتها السيدات ،أيها السادة،
يتيح اجتماعنا هذا فرصة لتبادل الرؤى حول كيفية معاجلة موضوع يشكل
ً
عامليا يستوجب البحث املشترك إليجاد حلول ناجعة له.
انشغاال
ً
ذلك أن املعاجلة االيجابية لظاهرتي الهجرة واللجوء تقتضي تبني مقاربة شاملة
تهتم مبختلف جوانب هذه الظاهرة سواء األمنية منها أو تلك املتعلقة بحقوق
اإلنسان أو باألسباب العميقة املؤدية إليها كالنزاعات املسلحة وعدم االستقرار
السياسي وغياب التنمية وانتشار البطالة.

لكن من البداية يجب التأكيد على أهمية تشجيع الهجرة الشرعية املنتظمة
التي تخدم بلد املصدر والوجهة بنفس الوقت ،ألنها ظاهرة مرتبطة بتاريخ
البشرية ومتثل مصدر ثروة اقتصادية وثقافية وعلمية هي يف صالح كافة
الشعوب .لهذا فإن املجموعة الدولية مطالبة بالتمعن بعمق يف األثر اإليجابي
للهجرة الشرعية الدولية على املسارات التنموية للدول كافة.
لذا ،يتعني علينا عند معاجلتنا ملسألتي اللجوء والهجرة ،إدراج انشغاالت
الو ْج َهة ،بشكل متوازن وعادل.
ومصالح كل من ُبلدان املصدر وبلدان العبور وبلدان ِ
ولتحقيق هذا املسعى ،يتوجب علينا إعادة النظر يف السياسات املتبعة التي
أثبتت عدم جناعتها ،كما يتوجب علينا الدعوة إلى التزام جميع األطراف (كل
طوعا يف اجلهود
حسب الظروف والقدرات الوطنية املتاحة لديه) باملساهمة
ً
العاملية ملواجهة ظاهرتي اللجوء والهجرة.وهنا اسمحوا لي أن أضيف بأن الهيئات
الوطنية املنتخبة واملمثلة للشعوب ،مطالبة باإلسهام يف التحسيس وحتديد
السبل املناسبة لتعزيز النظام العاملي املتصل باملهاجرين والالجئني .إننا نعتقد
باملقابل أن الهجرة غير الشرعية تهدد النظام العاملي الساري به العمل اليوم
على الالجئني واملهاجرين ...األمر الذي يستوجب مواجهتها مع االلتزام بحماية
حقوق اإلنسان ،واحترام حقوق الالجئني واملهاجرين املنتظمني.
لهذه األسباب فإن اجلزائر تدعو إلى ضرورة اعتماد تصور يعتمد التدابير
الوقائية والتنسيق والتضامن والتوازن يف تقاسم املسؤولية واألعباء بني بلدان
الو ْج َهة...
املصدر وبلدان العبور وبلدان ِ
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وتود اجلزائر باملناسبة التذكير بتفاقم املأساة اإلنسانية التي تخلفها الهجرة غير
الشرعية ،وما تخلفه من خسائر بشرية جسيمة أثناء عبور الصحاري والبحار.
السيدات ،والسادة،
ً
إنطالقا من موقعها اجلغرايف ُتعد اجلزائر بلد منشأ وبلد عبور ووجهة يف آن واحد ،وهي
ً
هائال من املهاجرين والالجئني.
لذلك تواجه تدفقً ا
وهي يف ذلك تعتمد سياسة تراعي اجلوانب اإلنسانية اخلاصة باملوضوع وحترص على
تكريس مضمون االتفاقيات الدولية املعتمدة والتنسيق والتعاون مع الدول ذات العالقة
مبوضوع الهجرة واللجوء.
جيدا اجلوانب املتعلقة بالوضعيات ذات البعد اإلنساني كونها دولة تعتبر
وهي تدرك
ً
نفسها أرض ضيافة يستفيد منها كافة املقيمني فيها.
ويف هذا الباب حتديدا ،بودي التأكيد على أن اجلزائر تتعاون مع كافة آليات حقوق اإلنسان
وتضطلع بجميع التزاماتها فيما يخص املعاهدات الدولية واإلقليمية ذات الصلة...
حقيقيا للتنمية
جتسيدا
كما تؤمن اجلزائر بأن معاجلة ظاهرتي الهجرة واللجوء تتطلب
ً
ً
املستدامة بكل مقتضياتها املرتبطة بتحقيق النمو والرفاهية االجتماعية والتشغيل
والسلم ،متاشيا مع أهداف األلفية للتنمية وأهداف التنمية املستدامة.
مزيدا من التعاون والتنسيق ،خصوصا يف
وهنا أود القول أن حتقيق هذه األهداف يستوجب
ً
مجال مواجهة التهديدات األمنية الراهنة وعلى رأسها مكافحة اإلرهاب واإلجرام املنظم
العابر للحدود.
ً
راسخا بالقانون الدولي كمرجع أساسي حلل كافة
كما ُأ َذ ِ ّكر بأن بالدي تؤمن إميا ًنا
النزاعات.
منطلقة من هذه القناعات ،فإنها تدعو إلى ضرورة تسوية النزاعات اإلقليمية والدولية،
وهي لذلك تدعو إلى ضرورة التسريع يف حل النزاع حول الصحراء الغربية وفق متطلبات
الشرعية الدولية.
وترفض أي تغيير للوضع القانوني للقدس الشريف ،وجتدد دعمها الثابت للحقوق
املشروعة للشعب الفلسطيني يف تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وباملناسبة ذاتها ،تأمل اجلزائر مواصلة اجلهود من أجل تسوية سياسية لألوضاع يف ليبيا،
وسوريا واليمن.
السيد الرئيس،
ختاما ،أتوجه بالشكر إلى معالي السيدة رئيسة مجلس املقاطعات والسيد رئيس املجلس
ً
الوطني السويسري على حسن االستقبال وكرم الضيافة.
أشكركم على كرم اإلصغاء.
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على هامش األشغال
رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح يتحادث مع رئيس
مجلس النواب المصري
على هامش أشغال اجلمعية العامة  138لإلحتاد البرملاني الدولي ،أجرى السيد عبد
القادر بن صالح رئيس مجلس ألمة محادثات مع السيد علي عبدالعال رئيس مجلس
النواب املصري.
اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول مختلف النقاط املدرجة يف جدول أعمال
اجلمعية العامة لإلحتاد البرملاني الدولي و كيفية تنسيق املواقف جتاهها خدمة
لقضايا األمتني العربية واإلسالمية .احملادثات تناولت أيضا العالقات الثنائية على
الصعيد البرملاني.

االجتماعات النظامية للجان الدائمة للربملان الإفريقي

شارك السيد محمد زوبيري ،عضو مجلس األمة ،رئيس املجموعة البرملانية
حلزب جبهة التحرير الوطني ،يف االجتماعات النظامية للجان الدائمة
للبرملان اإلفريقي ،والتي انعقدت مبدينة جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) ،يف
الفترة ما بني  2و 9مارس  2018وهي كالتالي:
• جلنة الصرف والشؤون املالية،
• جلنة العدالة وحقوق االنسان،
• جلنة الصحة ،العمل والشؤون االجتماعية،
• جلنة البيئة ،املوراد الطبيعية والزراعة،
• جلنة التجارة والهجرة،
• جلنة النقل ،االتصاالت والطاقة.

 ..رئيسة االتحاد البرلماني الدولي ،السيدة غابرييال
كويفاس بارون٠٠٠
اللقاء الذي حضره رئيس البعثة الدائمة للجزائر بجنيف ،السيد ديلمي بوجمعة،
سمح باستعراض الوضع احلالي لالحتاد البرملاني الدولي والدور الذي ميكن للجزائر
القيام به لدعم برنامج اصالح هذه الهيئة ،الذي تقدمت به رئيسة االحتاد ،دون
املساس باستقررها وتدعيما لدورها خدمة للقضايا العادلة .كما مت التطرق إلى
النقاط املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية العامة خاصة تلك املتعلقة بالتعديالت
املقترحة على اللوائح النافذة والنظام الداخلي لالحتاد البرملاني الدولي.

 ٠٠رئيس االتحاد البرلماني اإلفريقي سيبريانو كاساما
شكلت العالقات بني البرملان اجلزائري
واإلحتاد البرملاني اإلفريقي ،محور
اللقاء الذي جمع رئيس مجلس األمة،
السيد عبد القادر بن صالح برئيس
اإلحتاد البرملاني اإلفريقي و رئيس
اجلمعية الشعبية الوطنية لغينيا بيساو،
سيبريانو كاساما ،الذي جرى بحضور
األمني العام لإلحتاد البرملاني اإلفريقي
كويف انزي .الطرفان تطرقا أيضا لسبل
تطوير لعالقات الثنائية بني مجلس
األمة وبرملان غينيا بيساو خاصة
والبلدين عامة

رئيس مجلس
األمة يشارك
في فعاليات
اختتام الجمعية
138
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 ٠٠رئيس البرلمان اإلفريقي روجي انكودو
سمح هذا اللقاء بالوقوف
على مستقبل هذه
الهيئة اإلفريقية على
ضوء املواعيد املقبلة
والتحديات التي يفرضها
راهن الوضع الدولي٠كما
مت إستعراض سبل
الرفع من التنسيق بني
الهيئتني٠

يف اختتام أشغال اجلمعية العامة  138لإلحتاد
ترأس رئيس مجلس ُ
األ َّمة ،السيد عبد القادر بن
صالح ،الوفد البرملاني املشترك فيما بني غرفتي
البرملان املشارك يف اجللسة األخيرة للمجلس
املدير لإلحتاد والتي إنعقدت يوم األربعاء 28
مارس .2018
اجللسة عرفت اعتماد إعالن اجلمعية  138لإلحتاد
البرملاني الدولي ،حول موضوع الدورة و املتعلق
«بتعزيز النظام العاملي املطبق على املهاجرين
والالجئني  :احلاجة إلى حلول سياسية قائمة على
معطيات واقعية» و كذا «إشكالية تعزيز التعاون
فيما بني البرملانات واحلوكمة يف مجال الهجرة و
ذلك من منظور تبني ميثاق عاملي للهجرة اآلمنة
املنظمة واملنتظمة».

إلى جانب املصادقة على تقارير اللجان األربع
الدائمة ،والتي تعنى بشؤون األمم املتحدة؛
التنمية الدائمة والتمويل والتجارة؛ السالم واألمن
الدوليني؛ الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
باملناسبة عرضت املجموعات اجليوسياسية
اإلفريقية ،العربية واإلسالمية تقاريرها التي
تضمنت حصيلة نشاطاتها خالل هذه اجلمعية
وكذا مواقفها من النقاط املدرجة يف جدول
األعمال.
للتذكير ،فقد جنحت املجموعات اجليو-سياسية
اإلفريقية والعربية واإلسالمية يف إعتماد بند
إستعجالي يتعلق بتداعيات إعالن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس يف جدول
أعمال اجلمعية العامة.

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة ،عضو مجلس األُ َّمة عضو شبكة
البرملانيات العربيات للمساواة «رائدات» يف ورشة عمل رفع القدرات
الثانية ،املنظم من طرف مؤسسة وستمنستر للدميقراطية ،التي انعقدت
خالل الفترة املمتدة من  15إلى  19مارس  ،2018بالعاصمة التونسية
تونس.
تهدف هذه الورشة للمشاركة ومتكني البرملانيات من القيام بدور فاعل يف
الدفع بأجندة املساواة بني اجلنسني على املستويات الثالثة :التشريعية،
الرقابية ،والتمثيلية.

«دور �أع�ضاء الربملان والعدالة اجلنائية يف مكافحة الإرهاب»

السيد نور الدين باألطرش ،عضو مجلس األُ َّمة ،يف ورشة عمل
شارك َّ
إقليمية حول موضوع« :دور أعضاء البرملان والعدالة اجلنائية يف مكافحة
اإلرهاب» التي ينظمها املعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون ،بالتعاون مع
االحتاد األوروبي ،وذلك يومي  21و 22مارس  ،2018مبدينة أتارد (جمهورية
مالطا).
سعت هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به
البرملانيون يف وضع سياسات مكافحة اإلرهاب ،كما تهدف إلى حتسني
التشريعات والرقابة يف مجال التصدي لإلرهاب ،وإقامة منبر للبرملانيني
يركز على منع التطرف العنيف واإلرهاب.
وتضمن جدول أعمال الورشة اإلقليمية عدة بنود منها:
• دور البرملانيني يف التعاون القضائي الدولي وفعالية السلطات املركزية؛
• التعاون مع مقدمي خدمات االتصاالت عبر اإلنترنت.

اجتماع ال�شبكة الإقليمية للن�ساء الو�سيطات

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة ،عضو مجلس األمة ،يف اجتماع الشبكة
اإلقليمية للنساء الوسيطات ،الذي تنظمه وزارة الشؤون اخلارجية النرويجية،
وذلك يف الفترة ما بني  21و  23مارس  ،2018بالعاصمة النرويجية أوسلو.
وقد كان هدف هذا االجتماع هو جتميع الشبكات اإلقليمية للنساء الوسيطات
والتنسيق فيما بينها إلقامة شبكة عاملية بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة،
تسعى إلحالل السالم الشامل يف كل أنحاء العالم.

جلنة االحتاد الإفريقي
السيد محمد زوبيري ،رئيس املجموعة البرملانية حلزب جبهة
شارك َّ
التحرير الوطني مبجلس األُ َّمة عضو البرملان اإلفريقي ،ضمن بعثة جلنة
االحتاد اإلفريقي ملالحظة االنتخابات الرئاسية املصرية التي نظمت يف
الفترة ما بني 26و  28مارس .2018

منتدى �ستوكهومل حول امل�ساواة بني اجلن�سني

شاركت السيدة حفيظة بن شهيدة ،عضو مجلس األمة ،يف منتدى
ستوكهولم حول املساواة بني اجلنسني ،واملنظم من طرف املعهد
السويدي ،بالتعاون مع وزارة اخلارجية السويدية ،والذي نظم
خالل الفترة املمتدة من  15إلى  17أفريل  ،2018بالعاصمة
السويدية ستوكهولم.
وقد سعى املنتدى إلى تعزيز حوار شامل تفاعلي وعنفواني بني
مختصني من قطاعات مختلفة من املجتمع املدني ،أكادميني،
باحثني وسياسيني.

�أ�شغال املرحلة الثانية للدورة العادية  2018للجمعية
الربملانية ملجل�س �أوروبا
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يف أشغال املرحلة الثانية
للدورة العادية  ،2018للجمعية البرملانية ملجلس أوروبا، APCE
وذلك خالل الفترة ما بني  23و 27أفريل  ،2018مبدينة ستراسبورغ
(فرنسا).
وقد تشكل الوفد من السيدين:
بوغربال رشيد ،عضو مجلس األمة،بوتخيل يوسف ،عضو مجلس األمة.وتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مواضيع عِ َّدة من بينها:
• التغيرات املناخية وتنفيذ اتفاقية باريس،
• متويل اجلماعة االرهابية «داعش» :الدروس املستخلصة،
• األوضاع يف ليبيا،
• إدماج ،متكني وحماية األطفال املهاجرين عن طريق التعليم
االجباري،
• محاربة اجلرمية املنظمة.

املنتدى الربملاين االقت�صادي الإفريقي العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األُ َّمة ،يف فعاليات املنتدى البرملاني
االقتصادي اإلفريقي العربي ،وكذا اجتماع النساء البرملانيات،
تُنظمهما رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة يف
إفريقيا والعالم العربي ،بالتعاون مع مجلس املستشارين املغربي،
وذلك يومي  25و  26أفريل  ،2018بالعاصمة املغربية الرباط.
تشكل الوفد البرملاني ملجلس األُ َّمة من السيدة والسادة:
الطاهر كليل ،نائب رئيس مجلس األمة ،رئيس الوفد،
عائشة باركي ،عضو مجلس األمة؛
ضياء الدين بلهبري ،عضو مجلس األمة؛
جبريل غومة ،عضو مجلس األمة.
ينعقد املنتدى حتت شعار« :من أجل بناء منوذج تكاملي للتعاون
اإلقليمي»،
و قد تضمن جدول أعماله دراسة احملاور التالية:
نحو استراتيجية إفريقية – عربية لتحقيق األمن الغذائي،
نحو شراكات اقتصادية كفيلة بتحقيق التنمية يف العاملني اإلفريقي
والعربي،
دور املرأة يف تعزيز النمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة،
الشراكات العربية – اإلفريقية :من أجل منو شامل ودامج .
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واقع األمازيغية في الجزائر :تجذر في الماضي ،مكاسب الحاضر ،ورهانات المستقبل..
في إطار نشاطه الفكري وترقية
الثقافة البرلمانية  ،نظم مجلس
األمة بالتنسيق والتعاون مع
المحافظة السامية لألمازيغية،
يوم األربعاء  11أفريل 2018
بمقره ،ندوة حول موضوع  :واقع
األمازيغية في الجزائر  ،تجذر في
الماضي ،مكاسب الحاضر  ،ورهانات
المستقبل ،حضرها السيد عبد
القادر بن صالح ،رئيس مجلس
األمة ،والسيد محمد علي بوغازي،
المستشار برئاسة الجمهورية،
والسيدة فافا سيد لخضر بن
زروقي ،رئيسة المجلس الوطني
لحقوق االنسان،وعدد من أعضاء
البرلمان بغرفتيه ،ومسؤولون
وإطارات من عدة قطاعات وزارية
ومؤسسات وهيئات وطنية ،وجمع
من األساتذة والمختصين والخبراء.
األشغال افتتحتها السيدة نوارة سعدية جعفر ،نائب رئيس مجلس األمة ،والتي أكدت يف كلمتها على
أهمية اللغة األمازيغية باعتبارها جزء ال يتجزء من الهوية الوطنية ومقوم أساسي من مقومات حضارتنا
وثقافتنا اجلزائرية .مضيفة أن تنظيم هذه الندوة تزامن مع الذكرى الـ  16التي صادفت  10أفريل من
هذه السنة وهو اليوم الذي شهدت فيه اجلزائر ترقية اللغة األمازيغية إلى لغة وطنية مبوجب التعديل
الدستوري لسنة  ،2002وهي محطة أولى تبعتها محطة حاسمة أخرى حني تقرر اعتبارها لغة رسمية
مبوجب التعديل الدستوري األخير لسنة  .2016كما اعتبرت قرار رئيس اجلمهورية ترسيم رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا قرارا تاريخيا كونه يجعل منه عيدا لكل اجلزائريات واجلزائريني ومن شأنه تعزيز
الهوية اجلزائرية.
أما السيد سي الهاشمي عصاد،األمني العام
للمحافظة السامية لألمازيغية فقد قدم عرضا
حول «  :مكاسب األمازيغية يف اجلزائر» ،حيث
تناول فيه املراحل واحملطات التي عرفها مسار
اللغة األمازيعية إلى غاية دسترتها كلغة وطنية،
وكذا اإلجنازات واملجهودات التي بذلتها والتي
تبذلها احملافظة السامية لألمازيغية يف إطار
مسار تطور اللغة األمازيغية  ،ونظرتها وبرامجها
املستقبلية.

 احملاضرة األولى التي كانت حول  « :العمقالتاريخي للغة والكتابة األمازيغية» ،للسيد محمد
الهادي حارش ،أستاذ التاريخ واحلضارات
القدمية بجامعة اجلزائر  .2تطرق فيها
احملاضر إلى قدم انتشار اللغة األمازيغية يف
بالدنا اجلزائر وسائر بلدان املغرب  ،حيث أوضح
أن النقوش املكتشفة تؤرخها إلى منتصف القرن
الثاني قبل ميالد املسيح عليه السالم  .كما تطرق
بإسهاب أسباب انشطارها إلى املتغيرات اللغوية
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انتقالها من التقليد الشفوي الذي الزمها منذ أمد
بعيد ،وبلوغها مستويات الكتابة والتأليف بقوانني
لغوية مؤسسة  ،وقد جتلى ذلك حسب احملاضر
من خالل مستويني أساسيني  :املستوى اللساني
واملستوى األدبي.

فأما من املنظور اللساني فقد برزت أول األعمال
اخلاصة بقواعد اللغة األمازيغية منذ نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين على أيدي
باحثني أجانب وباحثني جزائريني .ثم عرف
اجلانب اللساني لهذه اللغة نقلة أخرى على يد
جيل ثاني من الباحثني لتستمر هذه اجلهود على
أيدي اجلامعيني املعاصرين بجامعات جزائرية.

األمازيغية املتداولة حاليا يف بالدنا ،مؤكدا يف
األخير أن اللغة ساهمت بقوة يف البناء احلضاري
للعالم القدمي وهي مرجعية تاريخية محورية ال بد
من توظيفها كمصدر إلهام تغذي الوحدة الوطنية
واللحمة بني أبناء الوطن.
 أما احملاضرة الثانية والتي كانت حول :«األمازيغية من املنظور اللساني واألدبي ،مسار
وآفاق» ،للسيد محمد جالوي  ،أستاذ التعليم
العالي ،الذي أكد أن اللغة األمازيغية عرفت
خالل العشريات األخيرة مدا تطوريا ضمن مسار

ومن املنظور األدبي فقد حققت اللغة األمازيغية
قفزة نوعية توسم بالهامة ،حيث برزت على
الساحة األدبية أجناس تأليفية جديدة وغير
مألوفة يف التراث األدبي الشفوي القدمي
كالرواية والقصة القصيرة وأعمال مسرحية إلى
جانب إصدار ونشر دواوين شعرية لعدد كبير من
الشعراء الشباب.وبهذه احلركة التأليفية األدبية
ارتقى احلقل اإلبداعي األمازيغي  -حسب
احملاضر -إلى مستويات معرفية ثرية أكسبت
اللغة األمازيغية مدا تطوريا هاما سواء على
مستوى نوعية مضمون املنتوج األدبي أو على
مستوى اللغة األمازيغية املوظفة.
مؤكدا يف األخير أن نتائج هذه اجلهود املبذولة يف
ميدان ترقية اللغة األمازيغية برزت وبشكل عملي
عبر توظيفها يف مجاالت تعليمية مختلفة األطوار
وولوجها مسارات البحث األكادميي اجلامعي.

عقب هذه املداخالت  ،وخالل النقاش العام
الذي دار أثار احلاضرون جملة من القضايا
حول مسار اللغة االمازيغية ،وكيفية تعليمها
ونشرها يف املجتمع ،واحلروف التي ستستعمل
يف كتابتها،وأهمية حتيني املنظومة القانونية مبا
يتماشى واملكانة التي أوالها الدستور لهذه اللغة،
وغيرها من اجلوانب التي أثارتها املداخالت
املقدمة .وقد تكفل احملاضرون باإلجابة على
مختلف االنشغاالت والتساؤالت التي أثارها
املشاركون.
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رئيس المجلس ،افتتح ،قبل انطالق أشغال الندوة ،معرضا خاصا بإصدارات
المحافظة السامية لألمازيغية ،أقيم بالمناسبة في مقر المجلس

تكوين

جمل�س الأمة  :دورة تكوينية حول التوا�صل
مع و�سائل الإعالم و احلديث �أمام اجلمهور
اختتمت يوم الثالثاء  13مارس
 ،2018أشغال الدورة التكوينية
حول التواصل مع وسائل اإلعالم و
احلديث أمام اجلمهور ،التي انطلقت
يوم الثاني عشر من نفس الشهر
و أشرفت على تنظيمها مؤسسة
وستمنستر للدميقراطية . WED
هذه الدورة التي شارك فيها
مجموعة من أعضاء مجلس األمة،
قامت بتنشيطها اخلبيرة اإلعالمية
ماري كلود شولتز .متحورت
الورشات التدريبية يف تقنيات
احلوار مع وسائل اإلعالم و اجلمهور،
طرق جلب إهتمام الصحافة ،كيفية
حتضير احلديث الصحفي و كذا
طرق اإلقناع و تقنيات احلجج .
يف ختام األشغال أشرف السيد
محمد دريسي دادة األمني العام
ملجلس األمة على تقدمي شهادات
املشاركة على األعضاء
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خرجة �إ�ستطالعية

قطاع ال�صحة بوالية �سطيف� :إجنازات ..وتطلعات!!

قامت بعثة إاستعالمية من جلنة
الصحة والشؤون اإلجتماعية والعمل
والتضامن الوطني ملجلس األمة ،بزيارة
الى والية سطيف ،خالل الفترة املمتدة
من  14الى  16أفريل ،وضمت البعثة يف
عضويتها كل من:
• السيدة لويزة شاشوة ،رئيسة جلنة
الصحة والشؤون االجتماعية والعمل
والتضامن الوطني ، .رئيسة البعثة.
• السيد عبد القادر شابني ،نائب
الرئيس اللجنة .
• السيد موسى متدرتازا ،عضو مجلس
األمة .
• السيد زيان سليمان ،عضو مجلس
األمة.
وتهدف هذه املهمة إلى اإلطالع عن
كثب على وضع قطاع :الصحة  ،يف أربع
بلديات من والية سطيف ،هي :بني
ورتيالن ،عني أزال ،العلمة ،سطيف،
وذلك لالستماع إلى انشغاالت املسؤولني
وكذا املواطنني ،والتعرف على املشاريع
املسطرة للوالية وبلدياتها املذكورة
ومدى تقدم اإلجناز فيها ،والوقوف على
املعوقات التي تواجه قطاع الصحة يف
املنطقة .

اليوم األول من الزيارة :
استقبلت البعثة عند وصولها إلى والية سطيف،
من قبل كل من والي والية سطيف ،ومدير
ديوان والية سطيف ،مديرة الصحة وإصالح
املستشفيات لوالية سطيف ،والسلطات األمنية
للوالية ،والنائب العام ملجلس قضاء سطيف،
الذين رحبوا جميعا بأعضاء الوفد متمنني لهم
التوفيق يف تأدية مهامهم.

دائرة بني ورتيالن
إنتقلت اللجنة يوم اإلثنني  15أفريل  2018الى
دائرة بني ورتيالن ،وكان يف إستقبالهم كل
من رئيس الدائرة ،ورئيس البلدية والسلطات
األمنية للدائرة ،ومدير مستشفى بني ورتيالن،
ومدير مركز الصحة اجلوارية باملنطقة ،وقد قام

املسئولني احمللني خالل لقائهم بالبعثة بطرح
بعض اإلنشغاالت على البعثة ،والتي متثلت فيما
يلي:
• صعوبة تنقل املرضى يف حالة اإلستعجال،
من دائرة بني ورتيالن إلى املستشفى اجلامعي
بسطيف والذي يتطلب احلصول على موافقة
هذا األخير التي قد تستغرق وقتا ،مما يؤدي إلى
تفاقم الوضع الصحي للمرضى ،خاصة مرضى
القصور الكلوي الذين يحتاجون باستمرار لعملية
تصفية الدم.
• انعدام االطباء املختصني خاصة يف مجال
التوليد.
• انعدام وسائل نقل املرضى ،خاصة وأن الدائرة
معروفة بتضاريسها الوعرة ومناخها البارد يف
الشتاء الذي يعرف بعض األحيان تساقط ثلوج
كثيفة.
• عدم رغبة األطباء املختصني ،وكذلك األطباء
املقيمني ،يف اإللتحاق باملؤسسات اإلستشفائية
للمنطقة ،إلنعدام الشروط الضرورية لذلك،
كالسكن الوظيفي وضعف الراتب.
وبعدها إنتقل الوفد إلى املؤسسة العمومية
للصحة اجلوارية ببني ورتيالن ،حيث تفقدت
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البعثة املؤسسة الذي تعاني من صعوبات
كثيرة تكمن يف ضعف ميزانية التسيير ونقص
التجهيزات الطبية ،زيادة على عدم توفر
املركز على أخصائيني خاصة يف التوليد.
ثم إانتقلت البعثة إلى مستشفى بني ورتيالن،
الذي مت تدشينه بتاريخ  20نوفمبر 2007
وباشر نشاطه سنة  ،2009حيث كان يف
إاستقبالها مدير املستشفى وبعض األطباء
 ،وخالل تفقدهم للمصالح املختلفة لهذا
املستشفى ( مصلحة اجلراحة العامة،
مصلحة علم األوبئة  ،مصلحة طب أمراض
النساء والتوليد ،مصلحة األشعة املركزية،
مصلحة الطب الداخلي ،مصلحة طب
األطفال ،الصيدلية ،اإلستعجاالت الطبية
اجلراحية) .الحظت البعثة النقائص اآلتية :
• نقص األطباء العامني واألخصائيني ،وخاصة
يف التوليد.
• رفض األطباء املختصني ،وكذلك املقيمني،
اإللتحاق باملستشفى إلنعدام الشروط
الضرورية ،خاصة املسكن الوظيفي.
• نقص وسائل نقل املرضى ،وبعض التجهيزات
الضرورية للمستشفى .
• اإلنقطاعات املتكررة للكهرباء بسبب انعدام
محول كهربائي ،ورغم إعالم مصالح سونلغاز،

إال أن األمر لم يعالج إلى حد األن.
كما طلبت البعثة من مدير املستشفى ،تغيير
مكان قارورات غاز األوكسجني ،التي قد
تشكل خطرا على حياة املرضى يف حالة وقوع
حادث.
كما قامت البعثة بزيارة مجاملة إلى املركز
النفسي والبيداغوجي لذوي اإلحتياجات
اخلاصة ببني ورتيالن ،وإاستقبلت البعثة
بحفاوة من طرف املؤطرين اإلداريني ،واألطفال
الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بهذه الزيارة
غير أن ما يالحظ أن املركز يعاني من بعض
الصعوبات ،والسيما أنه تشرف على تسييره
جمعية مدنية تعتمد على إمكانياتها اخلاصة
فقط .كما طالب عمال املركز بضرورة التكفل
بهم مهنيا مطالبني بتدخل وزارة التضامن
أو الصحة وإصالح املستشفيات ،لتبني هذا
املركز الواعد الذي حتتاج إليه املنطقة .
بلدية عين أزال
عاينت البعثة ببلدية عني أزال مستشفى
يوسف يعالوي  ،وقد كان يف استقبالها كل من
مدير املستشفى وبعض األطباء واملسؤولني

اإلداريني ،يحتوي املستشفى الذي دشن
سنة  2006على املصالح التالية ( مصلحة
األمومة ،مصلحة اإلستعجاالت الطبية،
مصلحة اجلراحة ،مصلحة لطب األطفال
وحديثي الوالدة ،مصلحة لطب الداخلي،
مصلحة لطب النساء) وبعد تفقدها لهذه
املصالح وقفت البعثة على املشاكل التي يعاني
منها :
• نقص األطباء العامني واملختصني ،خاصة يف
طب األشعة .
• نقص أطباء الوالدة ،مما يؤدي بالنساء
احلوامل الذهاب إلى املستشفى اجلامعي
بسطيف وما يشكله من خطر على صحة
األم.
بلدية العلمة
أما احملطة األخيرة يف اليوم األول من الزيارة
فكانت بلدية العلمة ،حيث تفقدت البعثة
مشروع بناء مستشفى  240من سريرا والذي
من املرتقب تسلمه شهر أكتوبر  2018و الذي
سيحتوي على املصالح التالية :
• طب داخلي  50سريرا

47

خرجة �إ�ستطالعية

خرجة �إ�ستطالعية

• إانعدام التجهيزات يف املخبر املركزي ،رغم اقتناء
آالت جديدة إال أنها غير صاحلة لالستعمال،
بسبب تالعب املورد الذي جلبها للمركز مع غياب
املراقبة واملتابعة يف هذا امللف.
• اإلنقطاعات املتكررة للمياه ،رغم أن املركز
بحاجة ماسة لهذه املادة احليوية.
• نقص املختصني يف طب األشعة والطب الفزيائي
.
• انعدام وسائل نقل األدوية التي تتوفر ،على
شروط معينة كالتبريد واحلفظ ،من أجل
احملافظة على األدوية من التلف.
• صعوبة صيانة أجهزة األشعة (SCANNER) -
 )(I.R.Mبسبب التكلفة الباهضة ،التي تتطلبها
املؤسسة املكلفة بصيانة والتي يقابلها ضعف
امليزانية.

• جراحة عامة  60سريرا
• طب األطفال  30سريرا
• طب نساء  40سريرا
• مصلحة لطب العيون
•  10مساكن وظيفية
• قاعة للمحاضرات وملحق
• قاعة للعمليات
• مخبر.
.
وبعدها انتقلت البعثة إلى املؤسسة اإلستشفائية
األم والطفل املجاهدة اجليدة بلهادي التي حتتوي
على  144سريرا منها  64سريرا مخصصة
للوالدة ،إال أن املؤسسة تعرف بعض الصعوبات
التي تتمثل يف انعدام األطباء املختصني يف التوليد
وأطباء األطفال .

اليوم الثاني من الزيارة:
أما يوم الثالثاء  16أفريل فانتقلت البعثة ،إلى
مركز الشهيد مختاري عبد الغاني ،ملكافحة
األورام حيث كان يف استقبالها مدير املركز وبعض
األطباء واملسؤولني اإلداريني ،ووقفت اللجنة على
املشاكل التي يعاني منها هذا املركز املهم يف
املنطقة وكانت كاألتي:
• وضعية املركز يف إعادة التهيئة ،الذي كان عبارة
عن ورشة بسبب اإلهمال وعدم اإلهتمام وتالعب
مقاوالت البناء يف إعادة التهيئة والصيانة.
• ضعف ميزانية التسيير ،وخاصة امليزانية
املخصصة لشراء األدوية ،التي تقدر بجوالي
 9مليارات دينار فقط ،مع العلم أن أدوية هذه
األمراض باهضة الثمن.
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وبعدها إانتقلت البعثة الى مستشفى األمومة
والطفولة بوالية سطيف ،حيث مت استقبالها من
طرف املسئولني ،وقد وقفت اللجنة على بعض
املشاكل التي يعاني منها املستشفى وهي :
• نقص اإلمكانيات والتجهيزات احلديثة ،وخاصة
فيما يخص رعاية الطفل.
• عدم توفر املركز على مختصني يف مصلحة
للتوليد ،حيث مت اإلعتماد على أربعة أفراد
صينيني للقيام بذلك.
كما زارت البعثة املستشفى اجلامعي لوالية
سطيف ،سعادنة محمد عبد النور ،حيث عقدت
إاجتماعا تشاوريا ضم اضافة إلى أعضاء
البعثة مدير املستشفى ومديرة الصحة وإصالح
املستشفيات لوالية سطيف ،وعميد كلية الطب
بالوالية وبعض األطباء العاملني يف املستشفى،
وهذا من أجل إيجاد بعض احللول للقضايا
املستعجلة منها مشكلة مصلحة التوليد ،التي
طلبت البعثة نقلها من الصحة العمومية إلى
مصلحة للتوليد ،وتكوين أطباء يف هذا املجال
خصوصا.

التوصيات:
سجلت البعثة باعتزاز ما بذلته السلطات احمللية واجلهات املعنية من
جهد يف مقدمتهم والي الوالية من أجل النهوض بوالية سطيف ،ال
سيما يف مجاالت الصحة وما حتقق من جناح على هذا الصعيد رغم
الصعوبات الكثيرة.
وقصد تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الصحة يف الوالية وتوفير
الظروف املواتية ألداء تلك املؤسسات لدورها ،دعت رئيسة البعثة
اجلهات املعنية األخذ بعني االعتبار وبجدية االنشغاالت املعبر عنها،
واإلشكاالت التي تواجهها املؤسسات الصحية وكذا األطباء واملرضى
والقائمون على إجناز املشاريع ،والتي ال ريب سيساهم حلها يف حتسني
األداء واملردودية والرفع من مستوى قطاع الصحة ،وأوصت مبايلي :
• انشاء قطب للصحة يف والية سطيف ،يتكفل باملرضى على جميع
املستويات بذل املؤسسات االستشفائية املوجودة يف املنطقة ،وهذا من
أجل ميزانية موحدة وتوحيد اجلهود ولتحقيق نتائج أفضل.

جلنة الثقافة والإعالم
وال�شبيبة وال�سيـــــاحة

• اإلعتناء باألطباء املختصني ،وكذلك املقيمني من أجل تشجيعهم للعمل
يف الوالية وتوفير كل الشروط من سكن وظيفي وأجر محترم ،زيادة على
املعاملة اجليدة من املسؤولني على القطاع .
• التنسيق بني عميد كلية الطب ،والقطاع اإلستشفائي ،من أجل تشجيع
األطباء املقيمني يف العمل يف مستشفايات الوالية مع توفير كل الظروف
لذلك.
• فتح مصلحة لتوليد تتوفر على كل اإلمكانيات ،وتختص بتكوين األطباء
يف مجال طب النساء واألطفال.
• فتح مناصب توظيف جديدة ملهندسني مختصني يف صيانة أجهزة
األشعة بدل اللجوء الى املؤسسات اخلاصة التي تطلب مبالغ مالية
ضخمة.
• اإلعتماد على العنصر البشري الذي ميلك إإمكانيات من أجل التسيير
العقالني واجليد من أجل القضاء على املشاكل التي يعاني منها القطاع

نظمت جلنة الثقافة واإلعالم
والشبيبة و السياحة ملجلس األمة
يوم األربعاء  18أفريل  ، 2018زيارة
ميدانية لقصبة اجلزائر .
وقد تكونت البعثة االستعالمية
من السيدات و السادة:
• لطرش عبد احلليم ،رئيس
اللجنة
• ناصر بن نبري ،مقرر اللجنة
• عبد املجيد بوزريبة ،رئيس كتلة
التجمع الوطني الدميقراطي،
عضو اللجنة
• نوارة جعفر ،نائب رئيس مجلس
األمة
• لويزة شاشوة ،رئيسة جلنة الصحة
و الشؤون اإلجتماعية و التضامن
• إبراهيمي ليلى ،رئيسة جلنة
الشؤون اخلارجية و التعاون الدولي
و اجلالية اجلزائرية يف اخلارج .
• رفيقة قصري ،عضو مجلس األمة
• جغدالي مصطفى عضو مجلس
األمة
تندرج هذه الزيارة يف إطار البعثات اإلستعالمية .حيث سبق الزيارة امليدانية
لقاء مع بعض اجلمعيات الناشطة بالقصبة وهما :اجلمعية الثقافية القصباوية
«لوالية اجلزائر»  ،جمعية «أسعى إلى اخلير» فرع القصبة .
وكذا الدكتور لوش عثمان ،منتخب سابق باملجلس الشعبي الوالئي بالعاصمة
ومنسق بني اجلمعيات املهتم بتاريخ القصبة ،والسيد رحاب رابح ،نائب رئيس
املجلس الشعبي البلدي للقصبة .
و قد تضمن اللقاء االستماع إلى انشغاالتهم و اقتراحاتهم حول ملف القصبة،
و قام وفد مجلس األمة بزيارة ورشات املعالم التالية  :قصر الداي  ،مسجد

الداي ،مقر اجليش اإلنكشاري ،دار البارود  ،مسجد البراني ،املتحف الوطني
للفنون و التقاليد الشعبية ،أشغال ترميم قصر حسن باشا ،الوكالة الوطنية
للمحفوظات (دار القاضي سابقا) ،مسجد كاتشاوة.
و يف نهاية الزيارة ثمن الوفد املعالم التاريخية التي مت ترميمها و كذا التي
هي قيد اإلجناز ،مثنني على اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف هذا اإلطار،
األمر الذي يؤكد حرصها احلفاظ على املعلم التاريخي العريق املصنف عامليا
يف إطار تعزيز الهوية الوطنية و االنتماء و تشجيع اإلبداع .
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�ضباط �سامون من املدر�سة العليا
لل�شرطة يف زيارة للمجل�س
يف إطار برنامج األبواب املفتوحة التي
ينظمها مجلس األمة  ،قامت مجموعة
من الضباط السامني من املدرسة العليا
للشرطة «علي التونسي «شاطوناف،
والية اجلزائر  ،يوم األحد  04مارس
 2018بزيارة دراسية وإعالمية
للمجلس.
وبهذه املناسبة طافت املجموعة
مبختلفمرافقمجلساألمةومصاحله،
ُ
وقدمت لها شروحات وتوضيحات حول
مهام املجلس وصالحياته  ،وكيفية سير
أشغال مختلف أجهزته وهياكله.
كما زار مجلس األمة خالل شهري مارس وأفريل طلبة من مختلف األطوار التعليمية  ،اطلع
الطلبة خاللها على مهامه وصالحياته وكيفية عمله ومختلف أجهزته وهياكله.

• فوج من تالميذ متوسطة محمد شويطر ببلدية األبيار والية اجلزائر  ،يوم الثالثاء  13مارس .2018

• مجموعة من تالميذ جمعية أحباب عني بوسيف
والية املدية ،يوم اخلميس  29مارس 2018

• تالميذ من ثانوية املجمع املدرسي اخلاص برومو سيم «باية» من والية البليدة ،يوم األحد  15أفريل
2018

• تالميذ من والية النعامة ،ينتمون ملتوسطة سليماني سليمان باملشرية ومتوسطة الشيخ بوعمامة بعني
الصفراء وملحقة الثانوية الرياضية بعني الصفراء  ،يوم الثالثاء  20مارس .2018

• مجموعة من تالميذ املجمع املدرسي اخلاص
«ديكارت« املتواجد ببلدية القبة ،والية اجلزائر،
يوم الثالثاء  10أفريل 2018

• مجموعة من تالميذ ينتمون ملتوسطة نصر الدين ديني ببوسعادة ومتوسطتي اإلخوة الشهيدين بن
القبي ،ومي زيادة والية املسيلة ،يوم اخلميس  26أفريل 2018
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• تالميذ ثانوية أحمد خلضر بوخروبة والية أم البواقي
يوم االثنني  30أفريل .2018

• طلبة كلية احلقوق والعلوم السياسية .خميس مليانة والية عني الدفلة،
يوم  19أفريل 2018

مجموعة من أبناء الجالية في زيارة للمجلس

قامت يوم السبت  28أفريل  ، 2018مجموعة تتشكل من  80من أبناء اجلالية اجلزائرية باخلارج
بزيارة ملقر مجلس األمة .وتدخل هذه الزيارة يف إطار األبواب املفتوحة التي ينظمها املجلس .
وقد طافت املجموعة ،خالل هذه الزيارة ،مبختلف مرافق املجلس ومصاحله  ،وتلقت توضيحات
و شروحات حول مهامه وصالحياته وكيفية ممارسة وظيفته التشريعية والرقابية.

البرلمان المكسيكي يدعو حكومته لوقف
التعاون مع أمريكا

المكسيك

دعا مجلس الشيوخ املكسيكي احلكومة إلى وقف التعاون مع الواليات املتحدة
يف مجال الهجرة ومكافحة اجلرمية املنظمة بسبب «عدم احترام» الرئيس
األمريكي دونالد ترامب للبالد.
وجاء يف بيان صدر عن مجلس الشيوخ املكسيكي مطال ًبا فيه من حكومة
اجلمهورية وقف التعاون الثنائي مع الواليات املتحدة بخصوص الهجرة
ومكافحة اجلرمية املنظمة ما لم يبدأ الرئيس دونالد ترامب التصرف بأدب
واحترام للمكسيك”.
واستنكر النواب املكسيكيون خطة ترامب إلشراك عناصر احلرس الوطني
يف حماية احلدود املشتركة بالقول إن «مجلس الشيوخ يرفض قطعيا عزم
الرئيس دونالد ترامب عسكرة احلدود مع املكسيك ويعتبر خطوات كهذه
إهانة جديدة»
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املدار الربملاين

 25برلمانيا أردنيا يطالبون بعدم عودة سفير
إسرائيل

األردن

كشف «يحيى السعود « ،رئيس جلنة فلسطني يف مجلس النواب األردني أن
 25نائبا من أصل  130يف املجلس و ّقعوا مذكرة تُطالب بعدم عودة السفير
اإلسرائيلي إلى بالدهم.
ونقلت وكالة األناضول عن السعود أنه «مت تسليم املذكرة لألمانة العامة
للمجلس. .
وأوضح السعود أن املوقعني على املذكرة يريدون عدم وجود متثيل دبلوماسي
مع إسرائيل بشكل نهائي ،رغم تفاهمات البلدين عقب حادثة سفارة تل أبيب
بعمان يف يونيو من العام املاضي .إلى ذلك ،أعلنت عمان موافقتها على
استقبال أمير فايسبرود ،الذي قررت احلكومة اإلسرائيلية تسميته سفيرا
جديدا لها لدى اململكة األردنية.
اجلدير بالذكر أنه قد مت إغالق السفارة اإلسرائيلية يف شهر يوليو، 2017
أردنيي اثنني برصاص حارس أمن إسرائيلي ،يف إحدى
مواطني
بعد مقتل
نْ
نْ
الشقق التابعة للسفارة بعمان ،يف الشهر نفسه.

االنتخابات اللبنانية

ولكن يف العشرين من شهر يناير املاضي ،أعلن األردن وإسرائيل التوصل
إلى تسوية تشمل دفع إسرائيل تعويضات لذوي القتيلني األردنيني والتعهد
مبتابعة اإلجراءات القانونية ضد حارس األمن .وطلب األردن تغيير السفيرة
اإلسرائيلية يف العاصمة األردنية عنات شالين ،املوجودة يف إسرائيل منذ
شهر يوليو املاضي.
لبنان

أسفرت االنتخابات النيابية اللبنانية عن تغيير يف تركيبة مجلس الن ّواب
اجلديد ملصلحة حزب اهلل.
ومبوجب الدستور اللبناني ،تعتبر احلكومة احلالية التي يرأسها احلريري يف
حكم املستقيلة .وسيتوجب على ميشال عون إجراء مشاورات نيابية “ملزمة”
يكلّف مبوجبها الشخصية السنّية التي حتصل على أكبر عدد من األصوات
بتشكيل احلكومة اجلديدة.
واعتبر حزب اهلل اللبناني على لسان أمينه العام حسن نصر اهلل يف خطاب
متلفز أن نتائج االنتخابات التشريعية «انتصارا»»انتصار سياسي ومعنوي
كبير خليار املقاومة الذي يحمي سيادة البلد» ،معتبرا أن «تركيب املجلس
النيابي اجلديد يشكل ضمانة وقوة كبيرة حلماية هذا اخليار اإلستراتيجي
وحلماية املعادلة الذهبية ،اجليش والشعب واملقاومة».
من جهته ،أقر سعد احلريري زعيم تيار املستقبل ،بخسارة ثلث املقاعد التي
يسيطر عليها تياره السياسي يف البرملان املنتهية واليته ،بعدما كان حصد 33
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محمد» بأغلبية مقاعد البرلمان الماليزي

نائبا يف البرملان يف آخر انتخابات  2009وحاز مع حلفائه األكثرية املطلقة.
للعلم فإن لبنان البلد الصغير ذي املوارد احملدودة ،ال ميكن تشكيل احلكومة
من دون توافق القوى السياسية الكبرى وأبرزها حزب اهلل الذي متكن من
خالل النتائج األولية لالنتخابات من تعزيز نفوذه يف املعادلة السياسية.
ماليزيا

أفرزت نتائج رسمية من جلنة االنتخابات الوطنية مباليزيا ،فوز حتالف
“األمل” املعارض بقيادة مهاتير محمد ،بأغلبية مقاعد البرملان خالل
االنتخابات العامة التي جرت يوم األربعاء  9ماي .2018
وأعلنت اللجنة االنتخابية أن “حتالف محمد حصد  122مقع ًدا ( 50يف
املئة  ،)1 +مقابل حصول حتالف اجلبهة الوطنية (االئتالف احلاكم) على 76
مقع ًدا ،من إجمالي املقاعد البالغ عددها .222″
بدوره قال مهاتير محمد إنه يتوقع أن يؤدي رئيس الوزراء اجلديد اليمني (لم
يسمه) يف غضون  24ساعة.
وبفوز حتالف مهاتير محمد ،ينتهي حكم حزب ائتالف اجلبهة الوطنية الذي
يتزعمه رئيس الوزراء احلالي جنيب عبد الرزاق ،واملستمر منذ نحو  60عا ًما.
يذكر أن السيد مهاتير عاد إلى السياسة منذ عامني كمعارض لعبد الرزاق،
الذي يواجه فضائح فساد واتهامات بتمرير مئات ماليني الدوالرات عبر
حساباته املصرفية بطرق غير شرعية.
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اجلدير بالذكر أن البالد شهدت نهضة اقتصادية كبيرة إبان فترة حكم
مهاتير محمد ،والتي بدأت يف العام  1981وانتهت يف أكتوبر  2003باستقالته
طواعية.
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