الفهر�س
اختتام الدورة اخلريفية 2014

الإن�شغال بالتقلبات االقت�صادية..
ينبغي �أن يكون حافزا لتحدي ال�صعوبات

04

جل�سات

دورية ت�صدر عن جمل�س الأمة
الرئيس الشريف:
ال�سيد عبد القادر بن �صالح
رئيس جملس األمة
رئيس التحرير مسؤول النشر
حممد هلوب
مستشارا التحرير
عمار بخو�ش،
ن�صرية بن قرنة
هيئة التحرير
كرمية بنود
�سعاد بكار بنت طاعة اللـه
�شهرزاد لورڤيوي
الصور  :املصلحة التقنية
ملجلس األمة
اإلخراج :
عبد الرحمان بو�شايب
الطباعة :امل�ؤ�س�سة الوطنية
للن�شر والإ�شهار ( )anepرويبة

ر.ت.م.د1112 - 2641 :
اإليداع القانوني1223 - 98 :
العنوان 07 :شارع زيروت يوسف
اهلاتف021 74 60 59 :
الفاكس021 74 60 83 :
الربيد االلكرتوني:
revue@majliselouma.dz

�إدماج التكنولوجيات احلديثة ..من �أجل حت�سني مرفق الق�ضاء
الت�أمينات االجتماعية :تعديل املادة «»84
التوقيع والت�صديق الإلكرتوين  ..لتح�سني وت�سهيل احلياة اليوميـة للمواطن
�أع�ضاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�ص القانون املُ ِ ّ
عدل
تمم املُتع ِ ّلق بالوقاية من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما
واملُ ِ ّ

09
11
12
13

الأ�سئلة ال�شفوية

م�صادقة احلكومة على مر�سوم تنفيذي من �أجل التكفل
بامل�صابني بالق�صور الكلوي وفقا للمعايري الدولية والعلمية
هل من �آفاق لل�شباب الذين انتهت عقود ت�شغيلهم؟
معايري ت�صنيف الفنادق  ..ومراقبتها

14
19
20

احلدث
جل�سة ا�ستماع

تطبيق منوذج جديد للتنمية االقت�صادية
بعد انخفا�ض مثري للجدل  ...عودة �أ�سعار البرتول �إلى االنتعا�ش

24

ا�ستقباالت

27

الن�شاط اخلارجي

30

«املخطط الوطني ملكافحة ال�سرطان»

32

يوم درا�سي

23

اخلرجات الإ�ستطالعية

املدر�سة العليا للبحرية «اللواء حممد بوتيقان» ..
قطب تكويـني مب�ستوى عال

36

والية �أدرار .. :احلاجة �إلى دعم الت�أطري البيداغوجي!..

38

�أبواب مفتوحة

40

املدار الربملاين

41

3

مجلس األمة يختتم دورته الخريفية العادية لسنة 2014

االن�شغال بالتقلبات االقت�صادية ..ينبغي �أن يكون حافزا لتحدي ال�صعوبات
اختتم مجلس األمة دورته اخلريفية
لسنة  2014يوم االثنني  02فيفري ،2015
برئاسة السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس
املجلس؛ وبحضور رئيس املجلس الشعبي
الوطني ،الوزير األول ،وزير الدولة ،وزير
الداخلية واجلماعات احمللية ،أعضاء
احلكومة ،أعضاء مكتب املجلس الشعبي
الوطني ،الرئيس األول للمحكمة العليا،
رئيسة مجلس الدولة وجمع من الضيوف.

وثرية التنمية ..متوا�صلة
أود في البداية أن أشكركم على حضوركم معنا ومشاركتكم إيانا
املناسبة ...مناسبة اختتام دورة اخلريف العادية.
إنه موعد هام نَ ْس َع ُد دا ًئما به كونه يتيح لنا فرصة اللقاء وميكننا من
الوقوف على محصلة اجلهد املبذول خالل الدورة.
وكتقييم عام لنشاط املجلس خالل الفترة نقول  :أن عمل الدورة
مرضيا...
كان في مجمله ً
كما أن مشاريع القوانني التي متت دراستها واملصادقة عليها كانت
هي األخرى مهمة...
وكالعادة يحتل قانون املالية مكانة مميزة في أشغال الدورة ملجلس
األمة...
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وفي هذا اإلطار نقول أن قانون املالية لسنة  2015حظي
باهتمام كبير من قبل أعضاء الهيئة ،كونه أتى بتوجيهات هامة
حددت اإلطار العام لتنفيذ برنامج احلكومة املستمد من برنامج
وض َبط الوسائل املسخرة ملواصلة تنفيذ
السيد رئيس اجلمهوريةَ ،
مخطط االستثمار والتنمية التي تضمنها هذا البرنامج.
• وإذا كانت مناقشات قانون املالية عادة ما تشكل حلظة مميزة
في عمل البرملانيني يستغلونها عادة لنقل انشغاالت مواطنيهم وطرح
مشاكل دوائرهم االنتخابية ،فإن نقاشات هذه السنة لم تشذ
عن القاعدة .وهنا أود أن أستغل املناسبة لكي أعبر عن كبير
ارتياحي لنوعية مداخالت السيدات والسادة أعضاء املجلس
وروح املسؤولية التي حتلوا بها أثناء مناقشتهم لهذا النص.
وما ميكن قوله عن هذا املوضوع هو أن النص املذكور قد حافظ
في توجهاته على وتيرة التنمية ،وبقصد حتقيق الشفافية حرص

واضعو هذا القانون على جرد جوانب الضعف قصد إصالحها،
تشجيعا
واقترحوا بنفس الوقت صيغ حتفيزات مالية عديدة
ً
لالستثمار...
دواعى التنظيم ..والتكييف

• عالوة على قانون املالية ،درس أعضاء مجلس األمة وصادقوا
على مجموعة مشاريع قوانني أخرى جاءت في مجملها لتواكب
التحوالت التي أملتها سياسات العصرنة املنتهجة وكرستها وتيرة
التنمية املعتمدة...
ذلك أن السياسات التنموية مهما حاولت التكفل مبختلف جوانب
احلياة االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية للمواطن فإنها
تفرز مع ذلك ظواهر تستدعي التنظيم لضمان تكيف سلس وهادئ

مع مستوى التطور الذي تعرفه بالدنا في مختلف املجاالت .وفي
هذا السياق بالذات ،تندرج دراسة مجلس األمة ومصادقته على
مشاريع القوانني التي جاءت لتنظيم جوانب أساسية في حياة
املجتمع؛ بعضها يتم التكفل به ألول مرة والبعض اآلخر جاء ملواكبة
التغيرات التي يعرفها املجتمع اجلزائري.
وهكذا ،وقصد اعتماد التكنولوجيات احلديثة في التسيير بهدف
التخفيف من اإلجراءات البيروقراطية ،فقد درس وصادق
مجلس األمة على مشروعي القانون املتعلقني بعصرنة العدالة
والقانون املتضمن التصديق والتوقيع اإللكترونيني.
• وفي إطار حتيني منظومتنا التأمينية ومسايرتها لتجارب الدول
املتقدمة وبعث حركية جديدة فيها ،درس وصادق مجلس األمة
على مشروع القانون املعدل واملتمم للقانون املتعلق بالتأمينات
االجتماعية وكذا القانون املتعلق بالتعاضديات االجتماعية.
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• في هذه الدورة أيضا ناقش أعضاء املجلس القانون املتعلق
بإنشاء صندوق النفقة الذي جاء جتسيدا للوعد الذي كان
السيد رئيس اجلمهورية قد قطعه على نفسه مبناسبة اليوم العاملي
للمرأة.
• إن الغاية من هذا القانون كما تعلمون هي حماية األطفال القصر
من اآلثار السلبية الناجمة عن رفض أو عجز الوالد عن دفع
مستحقات النفقة في حالة الطالق الذي بات يعرف وتيرة مقلقة.
وقد جاء هذا القانون أيضا ليسد النقائص املوجودة على صعيد
قانون األسرة بخصوص مسألة النفقة ،وليتكفل باحللقة األضعف
في حاالت التفكك األسري ،ونعني بها فئة األطفال.
• وبالنظر لألهمية القصوى التي يكتسيها القانون املتعلق بالوقاية
من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ،وبالنظر لطابعه
االستعجالي والذي فرضته التزاماتنا الدولية فقد درس وصادق
حرصا منه على أن تكون
مجلس األمة باألمس على هذا القانون ً
اجلزائر في املوعد وتفي بالتزاماتها الدولية...
ن�شاط برملاين دائم

خالل الدورة كانت هناك قوانني أخرى مبرمجة للدورة لكن

ظرو ًفا خارجة عن نطاق إرادتنا في مجلس األمة حالت دون
دراستها ،وسوف ندرسها ونحدد املوقف منها مع بداية الدورة
القادمة...
إلى جانب العمل التشريعي ،عرفت الدورة نشاطا رقابيا متثل في
مساءلة احلكومة في العديد من القضايا أثناء تنظيم جلسات عامة
خصصت لطرح أسئلة شفوية على العديد من القطاعات الوزارية.
عددا من األسئلة الكتابية
وجه السادة أعضاء مجلس األمة ً
كما َ ّ
ردودا عليها ،وفي املجال
ملختلف القطاعات الوزارية وتلقوا ً
ذاته نظمت جلان املجلس جلسات استماع لعدد من مسؤولي
القطاعات الوزارية أيضا وذلك لالستفسار عن قضايا راهنة على
متاس مباشر باهتمامات الرأي العام الوطني ،كما كان الشأن مع
جلسة االستماع املخصصة لوزير املالية التي تناولت الوضع املالي
واالقتصادي للبالد في ظل الظروف احلالية واإلجراءات اخلاصة
بتسيير املرحلة.
• من جهة أخرى ،لم يتخلف املجلس عن نشاطه املعهود في
ترقية وترسيخ الثقافة البرملانية من خالل معاجلة قضايا ذات
صلة باملجتمع .وفي هذا اإلطار ،نظم املجلس أثناء هذه
الدورة ندوتني فكريتني نوعيتني :األولى تاريخية ،نظمت مبناسبة
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لترشيد اإلنفاق العمومي ،دون املساس باالستثمارات املخصصة
للقطاعات احليوية للتنمية االجتماعية (التربية ،التكوين ،الصحة،
السكان ...إلخ) ولضبط الواردات ومحاربة كل أشكال تهريب
رؤوس األموال .لكننا في ذات الوقت ندعو إلى إعطاء املزيد من
التشجيع لصادراتنا خارج احملروقات واالستغالل األمثل للكوامن
الطبيعية املتاحة قصد تطوير وترقية اقتصاد متنوع وتنافسي.
• في هذا اإلطار ،بودي القول  :أن املطلوب في مثل هذه
األوضاع االقتصادية واالجتماعية هو تفعيل احلوار مبا من شأنه
أن يوفر أجواء الثقة بني الشركاء االجتماعيني ويحقق االنسجام
واحدا في
االجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية ...للوقوف ص ًفا ً
وجه كافة التحديات التي تواجه الوطن.

االحتفال بالذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية ،وخصصت
حلياة الشهيد زيغود يوسف ودوره في الثورة التحريرية .والثانية
صحية :تناولت موضوع السرطان في اجلزائر والتدابير الوقائية
والعالجية ملكافحته.
• ولتأكيد حرص أعضاء املجلس الوقوف على الواقع التنموي
في مختلف واليات الوطن وحتسس انشغاالت املواطنني والهيئات
احمللية ،عاود مجلس األمة خرجاته امليدانية التي شملت العديد
من الواليات خاصة تلك التي لَ ْم يسبق له أن زارها ،وفي هذه
اخلرجات امليدانية عاينت وفود اللجان املختصة واقع حال التنمية
في هذه الواليات ووضعت خالصات رؤيتها للقضايا املطروحة.
• في إطار األبواب املفتوحة ،استقبل مجلس األمة ،كمع َلم
وكهيئة ،العديد من الوفود التي قامت بزيارته.
• وعلى الصعيد اخلارجي ،فقد عملنا على مواصلة نشاطنا
العادي عبر مختلف املستويات البرملانية في إطار الدبلوماسية
البرملانية حيث ساهمت وفودنا املشاركة ،إلى جانب وفود
املجلس الشعبي الوطني ،في التعريف مبواقف بالدنا من مختلف
القضايا الدولية والدفاع عنها ،ووضحوا لنظرائهم البرملانيني الرؤى
واملواقف اجلزائرية بخصوص ما يطرح من مسائل حول مختلف
القضايا اإلقليمية والدولية...
• وكما ترون سيداتي سادتي ،فإن حصيلة عمل الدورة في
جانبها التشريعي والرقابي واألنشطة املكملة لها كانت كلها
نشاطات تبعث على الرضى...
• وإذا كنت قد عبرت عن ارتياحي حلجم التعاون وطبيعة

التشاور بني مجلس األمة واملجلس الشعبي الوطني من جهة
وبيننا وبني احلكومة من جهة أخرى ،فإني أجد نفسي ،مرة
مضطرا إلى ضرورة لفت االنتباه إلى أهمية التجسيد
أخرى،
ً
العملي ملا يتم االتفاق عليه في مجال البرمجة التشريعية التي هي
أهم لبنات العمل التكاملي بني هيئاتنا...
الو�ضع احلايل ينبغي �أن يكون حافزا

باختتام دورتنا اخلريفية هذه تكون بالدنا قد أنهت تنفيذ خطة
تنموية ودخلت في أخرى...
• وإذا كانت التقلبات االقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية
مؤخرا قد أحدثت تراجعا في األسعار في السوق العاملية للنفط،
فينبغي أال يكون ذلك مبعث تشاؤم ،وإن كان هذا الوضع اجلديد
حقيقيا نتقاسمه كلنا...
يشكل انشغاال ً

• بقدر ما يؤكد هذا الواقع على بروز مؤشرات غير مريحة
ألوضاع اقتصادية صعبة ستواجه البالد مستقب ًال فإن ذلك يجب
أال يدفعنا إلى اليأس والقنوط بل يجب أن يحفزنا أكثر على مضاعفة
اجلهد من أجل احلفاظ على وتيرة التنمية ومواصلة سياساتنا
االستثمارية املتضمنة في البرنامج اخلماسي املعتمد ...ويدعونا
في نفس الوقت إلى ترشيد إنفاقنا العام واخلاص كذلك...
وفي هذا السياق ،فإننا ننظر بعني الرضا إلى التدابير التي
اعتمدتها احلكومة ،بناء على توجيهات السيد رئيس اجلمهورية،

في مثل هذه األوضاع الواجب يقتضينا مجابهة الروح االنهزامية
التي راحت أطراف معروفة تسعى إلى ترسيخها في أذهان
املواطنني من خالل االدعاء بأننا بلد بدون وسائل ،في حني
أن لشعبنا وبلدنا كل املقومات التي تسمح له ببناء بلده وتقوية
ومستقرا بفضل انسجام وفعالية
بلدا قويًا
اقتصاده ...ويكون ً
ً
مؤسساته الدستورية ...وعبقرية أبنائه الذين تتوفر لديهم القدرة
على إيجاد احللول لكافة املشاكل املطروحة ،واقتراح صيغ املعاجلة
املبدعة التي من شأنها متكني البلد من جتاوز أوضاعه الظرفية
الصعبة واالنطالق نحو املستقبل بثقة وتفاؤل...
فلنعمل على حماية وحدتنا ،ولتكن تعددية رؤانا في األمور
السياسية واالقتصادية مصدر ثراء لشعبنا ومبعث دفع بالبالد
نحو األمام وليس مصدر شد للوراء...
من املحطات الهامة املنتظرة

مبثل هذه الروح ومبثل هذا الفهم لألوضاع يجب أن نعمل إلجناح
مشروع مراجعة الدستور ،الذي نأمل أن يعرض علينا قر ًيبا...
 ...إننا نأمل (كما وعد به السيد رئيس اجلمهورية) أن تكون
هذه املراجعة مراجعة خلدمة الوطن ال خلدمة سلطة أو نظام .كما
تعبيرا واستجابة لطموح شعب
أننا نريد لهذه املراجعة أن تكون ً
متماشيا مع تطور مجتمعه
في تكييف قانونه األسمى ليكون
ً
الطامح دا ًئما إلى بلوغ ما هو أحسن وأفضل من بني الدساتير التي
تعرفها املجتمعات احلديثة...
دستور تتعزز فيه حماية أكثر للحريات الفردية واجلماعية،
دستور يحدد بدقة أكبر حدود العالقة ما بني السلطات ويعطي
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�إدماج التكنولوجيات
احلديثة ..من �أجل
حت�سني مرفق الق�ضاء
صادق أعضاء مجلس األمة يوم األربعاء  7جانفي 2015
يف جلسة علنية ترأسها رئيس املجلس السيد عبد القادر
بن صالح ،على نص القانون املتعلق بعصرنة العدالة
بحضور وزير العدل حافظ األختام السيد الطيب لوح.

مز ًيدا من الصالحية للهيئة البرملانية حتى تؤدي دورها كام ًال
في صناعة قوانني اجلمهورية ومراقبة عمل احلكومة ...دستور
يعطي اإلمكانية للهيئات املنتخبة لتلعب دورها ومكانتها في
الدفاع عن املواطن ...دستور يكون فيه دور أبرز للمعارضة
والرأي اآلخر ...دستور يعمل على جتذير املمارسة الدميقراطية
بعيدا عن أي استنساخ أو اقتباس ينقصه الذكاء
والتعددية احلزبية ً
ويتجاهل واقع اخلصوصية الوطنية.
لقد أبقى فخامة السيد الرئيس الباب مفتوحا لكل راغب من
الفاعلني السياسيني للمساهمة في هذه املراجعة الدستورية رغبة
بعيدا عن كل تسرع غير مبرر أو تقليد
منه في إشراك اجلميع فيها ً
يطبعه االرجتال وينقصه الذكاء...
وإننا في مجلس األمة لنبدي ارتياحنا لهذا التوجه واملسعى ونضع
أنفسنا كمؤسسة وأعضاء للمساهمة في خدمة وإجناح مسار هذه
املراجعة الدستورية التي من مدة ُدعينا لها.
جدوى اال�ستباق واال�ست�شراف

ونحن نهنئ أنفسنا مبا حتقق وال زال يتحقق لبالدنا بفضل السياسات
احلكيمة التي انتهجتها البالد حتت قيادة فخامة رئيس اجلمهورية
والتي طالت جميع مناحي احلياة ...إ َ ّال أننا نعرف كذلك أنه بني
احلني واآلخر تبرز بعض مظاهر التوتر تعمل احلكومة على التعاطي
معها بحكمة وروية...
• وبقصد تفادي تكرارها نرى أنه من الضروري اتخاذ اإلجراءات
االستباقية املطلوبة ومن خالل التجاوب مع املعقول من املطالب
التي تطرح هنا وهناك والتي تستدعي من الوصاية دراستها
وإعطائها العناية املطلوبة...
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وإننا نعتقد أن ما قامت به الدولة من إجراءات شجاعة في
إطار التجاوب مع مطالب سكان اجلنوب لدليل على أن الدولة
تتحسس مطالب أبنائها أين كان موقع إقامتهم ،وتعمل على توفير
احللول لها ،وهي تعمل على مضاعفة قدراتها على االستماع
من خالل توسيع قنوات احلوار والتواصل مع مختلف الشرائح
االجتماعية النظامية...
كما تابعتم ،فقد عرفت اجلزائر في اآلونة األخيرة حركية
دبلوماسية نشيطة متثلت في استقبال بالدنا للعديد من رؤساء
البلدان الصديقة والشقيقة ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل
على عودة اجلزائر القوية إلى الساحة الدولية واستئنافها نشاطها
في تقدمي الرأي وبذل اجلهد وتقوية عالقات الصداقة والتعاون مع
مختلف البلدان إن على الصعيد اإلقليمي أو الدولي...
• وبتكريس هذه احلركية تكون اجلزائر وبشهادة اجلميع قد
استعادت مكانتها في احملافل الدولية وأثبتت أنها أهل للثقة التي
توضع فيها وأن مواقفها وتوجهاتها من مختلف القضايا اجلهوية،
اإلقليمية والدولية وتصديرها لثقافة السلم واحلوار ،هي التي َ ّأهلتها
أساسيا في الساحة اإلقليمية والدولية..
ألن تكون شر ًيكا
ً
في نهاية كلمتي ،بودي أن أشكر اجلميع على احلضور واملشاركة،
ولزمالئي أقول إلى اللقاء في الدورة الربيعية القادمة والتي ستكون
تأكيدا ثرية مبضمون جدول أعمالها وبنشاطاتها...
ً

من أجل عرصنة العدالة

انشغاالت أعضاء املجلس ..
ورد الوزير

قدم وزير العدل حافظ األختام
السيد لوح خالل جلسة علنية يوم
األحد  4جانفي  2015،ترأستها
السيدة زهية بن عروس ،نائب
رئيس املجلس وحضرها وزير
العالقات مع البرملان ،عرضا
مفصال حول مضمون النص،
حيث شرح فيه احملاور الرئيسية
له ،مبينا أنه يضع اإلطار القانوني
لعصرنة قطاع العدالة عن طريق
استعمال املعلوماتية لتحسني أداء
مرفق القضاء وتكييف العدالة مع
التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم
واالتصال ،مؤكدا أن النص يندرج
يف إطار تنفيذ توجيهات رئيس
اجلمهورية بخصوص إصالح
مرفق القضاء وعصرنته.

نص القانون

يحتوي نص القانون املتعلق بعصرنة
العدالة على  19مادة موزعة على
خمسة فصول ،حيث نصت املادة
األولى منه على أهداف النص
واملتمثلة يف :
 وضع نظام معلوماتي مركزيلوزارة العدل،

 إرسال الوثائق واحملرراتالقضائية بطريقة إلكترونية،
 استخدام تقنية احملادثة املرئيةعن بعد يف اإلجراءات القضائية.

كما نصت املواد ()6،7،8 ،5 ،4

خالل رده عن سؤال حول نص
املادة  12أوضح وزير العدل ،حافظ
األختام أن األسباب القاهرة التي
ميكن أن تعد خارجة عن إرادة
املرسل على بسيل املثال تعطل
املنظومة املعلوماتية قد مينع القيام
بإجراء ما كالتبليغ ،قبل انقضاء
األجل احملدد وعليه نصت املادة
 12صراحة على متديد األجل إلى
يوم العمل املوالي يف حالة حدوث
سبب خارج عن إرادة املرسل.

من نص القانون كيفية التصديق
اإللكتروني ،يف حني نصت املادة
( )9منه عن إمكانية تبليغ وإرسال
الوثائق واحملررات القضائية
واملستندات بالطريق اإللكتروني
وفقا للشروط والكيفيات احملددة
يف هذا القانون .

أما املادة  14من القانون فقد نصت
على إمكانية استجواب وسماع
األطراف عن طريق احملادثة
املرئية عن بعد  ،عند بعد املسافة
أو حلسن سير العدالة ويتم ذلك
وفقا لإلجراءات املنصوص عليها
يف املادتني ( .)16 ،15
يف حني تضمن الفصل اخلامس

من القانون أحكام جزائية ،حيث
يعاقب باحلبس من سنة إلى
 5سنوات وبغرامة تتراوح بني
 100.000دج إلى 500.000
دج كل شخص يستعمل بطريقة
غير قانونية العناصر الشخصية
املتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني
يتعلق بتوقيع شخص آخر .كما
يعاقب باحلبس من سنة إلى 5
سنوات وبغرامة مالية تتراوح
بني  100.000دج إلى 500.000
دج كل شخص حائز على شهادة
إلكترونية يواصل استعمالها رغم
علمه بانتهاء مدة صالحيتها أو
إلغائها.

وبشأن احلماية التقنية للمعطيات،
أوضح وزير العدل حافظ األختام
أن النص تضمن أحكاما خاصة
بتأمني املعطيات وفقا للمعايير
املعمول بها دوليا يف هذا املجال،
وأكد أن فريقا جزائريا يرأسه
املدير العام للعصرنة الذي له
خبرة طويلة ويتمتع بتكوين عالي
يف هذا املجال ،يعمل على توفير
حماية قصوى للمعطيات ،مشيرا
إلى أن اخلطة التي اتبعت يف
تطبيق النظام اجلديد لعصرنة
العدالة هي نفسها التي اتبعت
بالنسبة لبطاقة الشفاء ،وأن هذه
التقنية سيتم جتربتها يف أربع
مجالس قضائية منوذجية يف
بعض واليات الوطن قبل تعميمها
على باقي الواليات.
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جل�سات

جل�سات

الت�أمينات االجتماعية

•

بعد الدراسة املستفيضة لنص
هذا القانون على مستوى اللجنة
والنقاش الثري ألعضاء مجلس
األمة خالل اجللسة العلنية
واالستماع لرد الوزير على مختلف
انشغاالت وتساؤالت األعضاء،
أعدت جلنة الصحة والشؤون
االجتماعية والعمل والتضامن
الوطني برئاسة السيدة لويزة
شاشوة ،رئيسة اللجنة تقريرا
تكميليا ،ثمنت حرص الدولة على
ترقية نظام الضمان االجتماعي
الذي يعتبر مكسب اجتماعي
يحافظ على حقوق جميع شرائح
املجتمع وأوصت مبا يلي:

تعديل املادة

«»84

وردا عن حصر استعمال تقنية
احملادثة املرئية عن بعد يف
قضايا اجلنح فقط ،أكد الوزير
أن هذه التقنية مستعملة يف
دول كثيرة ،وأن املقصود بها
هو محاكمة محبوس يف قضية
جنحية باستعمال تقنية احملادثة
املرئية عن بعد ،مع مراعاة احترام
احلقوق والقواعد املنصوص عليها
يف قانون اإلجراءات اجلزائية،
وهذا إذا استدعى بعد املسافة
أو تطلب حسن سير العدالة ،وأن
حصرها يف قضايا اجلنح فقد
مرده إلى أن إجراءات قضايا
اجلنائية معقدة وخطيرة يف حني
مت تفادي استعمال هذه التقنية يف
احملاكمة ويف القضايا اجلنائية ،
مشيرا إلى أن استعمال احملادثة
املرئية عن بعد ستمكن من ربح
الوقت والتخفيف من عناء التنقل
وسيسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه
وكأنه أمام القاضي مباشرة.
وفيما يخص تكوين القضاة،
أوضح الطيب لوح وزير العدل
حافظ األختام أن مخطط عمل
احلكومة من أجل تنفيذ برنامج
رئيس اجلمهورية تضمن محورا
يخص إعادة النظر يف املنظومة
التكوينية للقضاة ،مؤكدا أنه يجب
أن يكون على مستوى عالي من
التكوين ،وعليه ال بد من إصالح
املدرسة العليا للقضاة لتصبح من
املدارس العليا يف العالم ،ويف نفس

10

السياق وحول موضوع استقاللية
السلطة القضائية أكد الوزير أن
مفهوم االستقاللية يختلف من
جهة إلى أخرى ،غير أن السلطة
القضائية كل ال يتجزأ ،وتعديل
قانون اإلجراءات اجلزائية الحقا
سيكرس بشكل أكبر استقاللية
السلطة القضائية للوصول إلى
دولة قوية وعادلة.

وبخصوص احلجم الكبير للقضايا
املودعة لدى احملكمة العليا ،أوضح
الوزير أنه بغرض تقليص عدد
القضايا املطروحة على احملكمة
العليا بصفة خاصة واحملاكم
بصفة عامة ،اتخذت وزارة العدل
يف إطار اإلصالحات التي يعرفها
قطاع العدالة عدة إجراءات من
بينها مشروع قانون يعدل قانون
اإلجراءات اجلزائية ،وهو يتضمن
إصالحات عميقة ستعمل على
تقليص تراكم القضايا على غرار
الفصل يف القضايا البسيطة
بأوامر دون احلاجة إلى الوجاهية،
وإجراءات املثول الفوري .كما سيتم
إدراج مبدأ أساسي يف النظام
القضائي اجلزائري وهو ما يعرف
بـ «الواسطة» وهو نظام معمول
به يف معظم دول العالم للفصل
يف القضايا البسيطة ،مشددا
على أن الهدف األساسي من كل
هذه اإلصالحات هو الوصول إلى
عدالة قوية.

توصيات اللجنة

بعد دراسة ومناقشة جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان ملجلس األمة
لنص القانون املتعلق بعصرنة
العدالة ،واالستماع لتدخالت
أعضاء املجلس وكذا رد الوزير،
أعدت اللجنة تقريرا تكميليا
ثمنت فيه كل األحكام التي
تضمنها نص القانون الذي يعد
واحدا من احملاور الرئيسية
لسياسة إصالح قطاع العدالة
التي أقرها رئيس اجلمهورية
والتي تهدف أساسا إلى إدماج
التكنولوجيات احلديثة ضمن
املنظومة القضائية الوطنية
وحتسني خدمات مرفق
القضاء وترقيتها ،وأوصت فيه
مبا يلي:

 من أجل إعالم املواطن بكلاإلجنازات الكبيرة احملققة
يف عدة قطاعات ومنها قطاع
العدالة ،يتعني القيام بالتعريف
بتلك اإلجنازات ومدى أهميتها
بالنسبة للوطن واملواطن،
عبر وسائل اإلعالم الوطنية
املختلفة وال سيما الثقيلة منها
ويف مقدمتها التلفزيون.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم
األربعاء  7جانفي  2015حول
نص القانون املعدل واملتمم
للقانون رقم  11-83املتعلق
االجتماعية.
بالتأمينات
يف جلسة علنية ترأسها
السيد عبد القادر بن صالح،
رئيس املجلس وحضرها وزير
العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي ووزير العالقات
مع البرملان.

•

خالل عرضه لنص القانون
املعدل واملتمم للقانون رقم 11-83
واملتعلق بالتأمينات االجتماعية،
أكد وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعي السيد محمد
غازي أن تعديل هذا القانون جاء
لسد ثغرة كانت موجودة يف نص
القانون الساري املفعول ،عن
طريق تعديل املادة ( )84وإعادة
صياغتها بالشكل القانوني
املتزامن مع املستجدات احلاصلة
يف املجال القانوني واالقتصادي
واالجتماعي ،لوضع حد لإلقصاء
احلاصل جتاه الفئات املذكورة
يف املادة ( ، )84حيث أن هذه
األخيرة حتتاج إلى العناية والتكفل
والتغطية االجتماعية كباقي الفئات
املستفيدة من آداءات الضمان
االجتماعي ،وهذا انطالقا من
مبدأ العدالة واملساواة الذي يعمل
بهما قطاع الضمان االجتماعي
من جهة ،واحلفاظ على األهداف
العامة الذي يرمي إليها واملتمثلة
يف حتسني نوعية األداءات،
العصرنة واحلفاظ على التوازنات
املالية للمنظومة الوطنية للضمان
االجتماعي قصد ضمان دميومتها
مع مبدأيها األساسيني وهما مبدأ
التوزيع ومبدأ التضامن.

 ضرورة توسيع اتفاقيات الشراكةبني قطاع الضمان االجتماعي
ونظيراتها من الدول األجنبية،
للحفاظ على حقوق املواطنني
اجلزائريني يف اخلارج،

•

يهدف نص هذا القانون إلى
تعديل وتتميم أحكام املادة ()84
من القانون رقم  11-83املؤرخ يف
 21رمضان عام  1403املوافق 2
يوليو  1983واملتعلق بالتأمينات
االجتماعية حيث تصبح كما
يلي:

املادة ( : )84تستفيد من أداءات
الضمان االجتماعي ،فئات املؤمن
لهم اجتماعيا وذوو حقوقهم
املذكورون أدناه وهذا وفقا
للشروط والكيفيات احملددة عن
طريق التنظيم وهم:
 األعوان الدبلوماسيونوالقنصليون املعينون يف اخلارج

 أعضاء البرملان املنتخبون أواملعينون الذين ميثلون اجلالية
الوطنية يف اخلارج و /أو ينتمون
إليها ،طيلة عهدتهم البرملانية
 -أعوان التمثيليات اجلزائرية

 املستخدمون الذين يعملون يفاخلارج بعنوان التعاون والتعليم
والتكوين ،والتأطير التربوي،
والثقايف والفني والديني ،املعينون
من طرف السلطات اإلدارية
املختصة

 الطلبة واملتربصون والعمالاألجراء الذين يزاولون أو يتابعون
مختلف مراحل التكوين يف
اخلارج.

•

بعد استماعه ألسئلة وانشغاالت
أعضاء املجلس ،رد وزير العمل
والتشغيل والضمان االجتماعي
عن تلك اإلنشغاالت ،فأما فيما
يتعلق باألداءات التي يقدمها
الضمان االجتماعي للمؤمن له
اجتماعيا يف بلد التمثيل أكد
أنها نفسها التي تقدم للمؤمن
له اجتماعيا املوجود فوق التراب
الوطني ،انطالقا من مبدأ العدالة
واملساواة املعمول بهما جتاه كافة
فئات املجتمع اجلزائري.

وعن تعويض املصاريف اخلاصة
بالعالج يف خارج الوطن للمؤمن له
اجتماعيا يف بلد التمثيل ،أوضح
أنها إجراءات متخذة من طرف
صناديق الضمان االجتماعي
جتاه جميع املؤمن لهم اجتماعيا
يف حالة إصابتهم بخطر مهني أو
مرض أو حاالت عالجية أخرى.
وبشان األعباء الثقيلة التي
يتحملها الضمان االجتماعي

بغرض االحتفاظ على التوازنات
املالية ،فأجاب أن قطاع
الضمان االجتماعي يعمل
على حتسني موارده املالية عن
طريق االشتراكات للحفاظ
على التوازنات املالية ،على
غرار مواكبة النفقات الناجتة
عن تطبيق برنامج اإلصالحات
املستمرة التي تشهدها منظومة
الضمان االجتماعي.

أما بخصوص توسيع الشراكة
بني قطاع الضمان االجتماعي
اجلزائري والدول األخرى ،فقد
أوضح الوزير أن احلكومة ارتأت
توسيع هذا املجال والتوجه إلى
عقد اتفاقيات الشراكة بني بلدان
أخرى ،كإسبانيا ،تركيا ،البرتغال،
أملانيا على غرار التي عقدتها مع
فرنسا وبلجيكا ،باإلضافة إلى أن
االتفاقيات ستكون األداة الفعالة
يف تسهيل املعامالت يف مجال
معاجلة املرضى ونقلهم إلى
اخلارج مع العلم أن هذا التكفل
يدفع بالعملة الصعبة.

 ضرورة إعادة النظر يف التسعيرةاملرجعية للعالجات واآلداءات
الصحية التي تكون مناسبة لألسعار
احلقيقة

 العمل على توضيح مبدأ تعويضالنفقات العالجية التي يستفيد
منها املؤمن لهم اجتماعيا مبناسبة
إقامتهم املؤقتة يف اخلارج عن
إصدار النصوص التنظيمية لهذا
القانون.
 مراقبة الشركات األجنبية فيمايخص عدم التصريح بالعمال عند
توظيفهم،

 تعميم بطاقة الشفاء لكل العاطلنيعن العمل ،وتوفيرها للطبقة
الضعيفة والبسيطة التي تعاني
الكثير من األمراض املزمنة

 توعية وحتسيس كل الطبقاتاالجتماعية بضرورة االشتراكات
يف الضمان االجتماعي ،الذي يعتبر
املصدر الوحيد والرئيسي والهام
الذي يكفل ويضمن حقوق املؤمن له
اجتماعيا أينما تواجد
 حتسيس املجتمع اجلزائريبأهمية الفحوص املبكرة ضد
األمراض اخلطيرة وعلى رأسها داء
السرطان.
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التوقيع والت�صديق الإلكرتوين  ..لتح�سني وت�سهيل احلياة اليوميـــــــة للمواطن
صادق أعضاء مجلس األمة
على نص القانون الذي
يحدد القواعد العامة
املتعلقة بالتوقيع والتصديق
اإللكتروني.يف جلسة عامة
يوم األربعاء  7جانفي 2015
ترأسها السيد عبد القادر
بن صالح ،رئيس املجلس
وحضرتها وزيرة البريد
اإلعالم
وتكنولوجيات
واالتصال ووزير العالقات مع
البرملان.

عرض الوزير

قدمت وزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال السيدة زهرة
دردوري ،خالل جلسة عامة يوم
الثالثاء  6جانفي  2015ترأسها
السيد عبد القادر بن صالح ،
رئيس املجلس عرضا مفصال
حول نص القانون تطرقت فيه
إلى احملاور األساسية لهذا النص
واألهداف التي يرمي لتحقيقها.

حيث أوضحت أنه بظهور املبادالت
اإللكترونية أصبحت األدلة املكتوبة
والتوقيع اخلطي غير مالئمة،
األمر الذي استدعى تبني وسائل
توثيق آمنة تتمثل يف التوقيع
والتصديق اإللكترونيني .مؤكدة
أن التصديق اإللكتروني هو مسار
يتكون من عدة عمليات أهمها
اإلصدار ،النشر وإلغاء الشهادات
اإللكترونية ،حيث يسمح بإعداد
وتسيير الشهادات اإللكترونية
املوقعة إلكترونيا من طرف السلطة
بهدف ضمان موثوقية املعلومات
التي حتملها .مضيفة أن هذا
التصديق اإللكتروني يهدف إلى
إرساء جو من الثقة يضمن تأمني
املبادالت على االنترنيت ،وهو بذلك
يضع ثالث مبادئ أساسية تتمثل
يف التوثيق ،ضمان سالمة الوثيقة،
وعدم التنصل أو إنكار املبادالت
التي أجريت والتي تتجسد من
خالل التوقيع اإللكتروني ،وينبغي
أن يكون موثوق وغير قابل للتزوير
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�أع�ضاء جمل�س الأمة ي�صادقون على ن�ص القانون املُ ِ ّ
تمم
عدل واملُ ِ ّ
املُتع ِ ّلق بالوقاية من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما

صادق أعضاء مجلس األمة يوم األحد  1فيفر ي 2015على نص القانون املتعلق بالوقاية من تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما ،يف جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس األمة السيد عبد القادر
بن صالح وبحضور وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح ووزير العالقات مع البرملان خليل ماحي .

عرض الوزير

تناول وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح خالل
عرضه لنص القانون لألسباب التي دعت إلى التعجيل
بتقدمي هذا النص والتعديالت والتتميمات التي
تضمنها.

نص القانون

وال ميكن إعادة استعماله أو تعديله
أو التراجع عنه.

كما أوضحت الوزيرة أن نص القانون
محل الدراسة يهدف إلى وضع
إطار قانوني للتكفل باملتطلبات
القانونية والتنظيمية والتقنية التي
تسمح بخلق جو من الثقة لتعميم
وتطوير املبادالت اإللكترونية،
املتجسدة من خالل وضع مخطط
ثقة وطني يرتكز على منوذج هرمي
يتكون من سلطة وطنية للتصديق
اإللكتروني ،ملحقة بالوزير األول
تتفرع عنها سلطتني األولى مكلفة
بالفرع احلكومي والثانية خاصة
بالفرع االقتصادي.
مؤكدة يف األخير أن هذا القانون
يهدف إلى تكريس املبادئ العامة
املتعلقة بنشاط التوقيع والتصديق
اإللكترونيني باجلزائر ،وسيسمح
بتحسني احلياة اليومية للمواطنني
الفاعلني
وكل
واملؤسسات
االجتماعيني واالقتصاديني.

نص القانون

يحتوي نص القانون على اثنني
وثمانني ( )82مادة قسمت إلى
خمسة أبواب ،فأما الباب األول فقد
تضمن حتديد موضوع نص القانون
والتعاريف باملصطلحات املستعملة
واملبادئ العامة التي تسير نشاط
التوقيع والتصديق اإللكترونيني.
أما الباب الثاني فخصص للتوقيع

اإللكتروني الذي يضمن سالمة
املعطيات وهوية األطراف ووظيفته
ومعايير تطابقه مع اإلمضاء
اخلطي ،يف حني خص الباب الثالث
للتصديق اإللكتروني واملتطلبات
الواجب توفرها يف شهادة التصديق
اإللكتروني املوصوفة وعن استحداث
سلطات التصديق اإللكتروني ومهام
كل هيئة .
أما عن العقوبات املالية واإلدارية
التي تطبق يف حالة إخالل مؤدي
خدمات التصديق اإللكتروني
بالتزاماته وكذا العقوبات اجلزائية
يف حالة اإلخالل فقد فصل فيها
يف الباب الرابع من نص القانون.
يف حني تضمن الباب اخلامس
أحكام انتقالية ضرورية للتكفل
بالهيئات العاملة حاليا يف هذا
املجال ودمجها تدريجيا يف النظام
اجلديد .

انشغاالت أعضاء املجلس

خالل ردها على انشغاالت أعضاء
مجلس األمة أوضحت وزيرة البريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
السيدة زهرة دردوري بخصوص
التأخر يف إعداد نص القانون
أن تقنية التصديق اإللكتروني مت
اعتمادها منذ سنة  ،2005كما كلفت
سلطة الضبط للبريد واملواصالت
بهذا امللف سنة  ،2007حيث
قامت بتنظيم مؤمترات دولية من
أجل دراسة جتارب الدول الرائدة

يف هذا امليدان ومت تكوين إطارات
متخصصة يف هذا املجال.

توصيات اللجنة

وعن سؤال حول إلزامية التوقيع
اإللكتروني فأشارت الوزيرة أن
املادة ( )03من نص القانون نصت
على عدم إلزامية أيا كان القيام
بتصرف قانوني موقع إليكترونيا،
فمثال بالنسبة لإلجراءات املدنية
التي تتطلب حضور املعني باألمر
(كالزواج) لن يستخدم فيها التوقيع
اإللكتروني.

 ضرورة اإلسراع يف إصدارالنصوص التنظيمية املتعلقة
بنص هذا القانون

وحول ضرورة توفير جو من الثقة
أكدت الوزيرة أنه يتسنى حتقيق
ذلك من خالل اإلجراءات التقنية
والتنظيمية التي سيتم وضعها من
طرف سلطات التصديق اإللكتروني
والهيئات املراقبة املختصة.

وحول استخدام البرمجيات احمللية
أو املستوردة من اخلارج أوضحت
الوزيرة أن هذه البرمجيات ال
حتتاج إلى إعادة كتابتها ،يف حني
بعض األجزاء من البرمجيات التي
تسمح بإجراء التبادالت سيتم
تأمينها وإعادة كتابتها يف اجلزائر
من طرف كفاءات وطنية بالتعاون
مع مصالح األمن.

وفيما يخص العقوبات الواردة يف
نص القانون ،أكدت وزيرة البريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال،
أنها مستمدة من قانون العقوبات،
حيث يتم تطبيق العقوبة املناسبة
حسب درجة خطورة اجلرمية
املرتكبة.

بعد االستماع لرد الوزيرة على
انشغاالت أعضاء املجلس،
عقدت جلنة التجهيز والتنمية
احمللية للمجلس اجتماعا
برئاسة السيد جمال ديرم،
رئيس اللجنة أعدت تقريرا
تكميليا جاءت فيه توصيات
اللجنة حول نص القانون
واملتمثلة يف :

 ضرورة التأكيد على توفرالكفاءة يف مؤدي خدمات
التصديق اإللكتروني

 ضرورة عقد دورات وندواتعلمية وحمالت إشهاري
وحتسيسية واسعة يف اجتاه
اجلمهور بواسطة كل الوسائل
اإلعالمية وخصوصا السمعية
والبصرية منها ،لنشر الوعي
بنظام التعامالت اإللكترونية
بشكل عام ،والتصديق
اإللكتروني بشكل خاص.
 ضرورة تكوين وإعادة تأهيلكل املوظفني العاملني يف هذا
املجال ،لتمكينهم من أداء
مهامهم على أكل وجه.

يأتي نص القـــــــــانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم
 01 - 05املؤرخ يف  27ذي احلجة عام  1425املوافق
لـ  6فبراير سنة  2005واملتعلق بالوقاية من تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما املعدل واملتمم،
والذي يحتوي على خمسة ( )05تعديالت وتتميمات
و( )8مواد جديدة تهدف كلها إلى إدراج اآلليات
املنصوص عليها يف اتفاقيات الدولية ذات الصلة
ولوائح مجلس األمن وبخاصة منها الالئحتان 1267
و 1373وكذا توصيات مجموعة العمل املالية (.)GAFI

استفسارات وانشغاالت األعضاء

أكد وزير العدل ،حافظ األختام الطيب لوح خالل
دره على استفسارات وانشغاالت أعضاء مجلس األمة
أن الطبيعة اإلستعجالية لهذا النص جاءت الرتباطه
بااللتزامات الدولية للجزائر ،حيث يهدف النص إلى
تعزيز املنظومة الوطنية ومالءمتها مع املعايير الدولية
يف هذا املجال ،كما يأتي يف إطار تكاتف اجلهود
الدولية من أجل معاجلة ظاهرة اإلرهاب وجتفيف كل
منابعه ،حيث أن اجلزائر صادقت على أهم اآلليات
الدولية ذات الصلة ،وهو ما يقتضي تعزيز ترسانتها
التشريعية للتطابق مع القوانني الدولية وما تعرفه من
تطورات هامة.
* فحول موقف اجلزائر من محاربة اإلرهاب أكد الوزير
أن مواقف الدولة اجلزائرية ثابتة بهذا الشأن ،وقد
عبرت عن ذلك بوضوح وصرامة يف كل احملافل الدولية
وأدركت بذبك املجموعة الدولية أن اإلرهاب ال دين وال
إقليم وال وطن له ،مشيرا إلى أن االتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها اجلزائر يف هذا املجال ال تتنافى
إطالقا مع مواقفها السياسية الثابتة املستمدة من
مبادئ ثورة أول نوفمبر اخلالدة.

* أما بخصوص مسألة حصر سلطة اتخاذ قرارا جتميد
و  /أو حجز األموال يف رئيس محكمة اجلزائر ،أوضح
الوزير أن اختصاص رئيس محكمة اجلزائر منصوص
عليه يف القانون رقم  01 - 05وقد منحه القانون سلطة
احلجز ليكون للجزائر بنك يتضمن قاعدة معلوماتية
حول كل قضايا جتميد و /أو حجز األموال.

* كما أوضح الوزير أن االتفاقيات الدولية تتضمن
تعريفا دقيق لإلرهاب  ،غير أن النقاش حوله ما يزال
مطروحا.

* وعن اإلجراءات املتعلقة بحقوق الغير حسن النية ،
أوضح وزير العدل ،حافظ األختام أن إدراجها يف نص
هذا القانون هو لتحقيق توازن بني التزامات اجلزائر
الدولية وبني حماية حقوق الغير حسن النية.
* مشيرا يف األخير أن الدول ويف إطار اإلصالحات
التي تقوم بها حملاربة جرمية تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب أن هناك مشروع قانون قيد التحضير سيدخل
تعديالت وتتميمات على قانون اإلجراءات اجلزائية،
يتم التركيز فيه على حماية املبلغني والشهود ،ملعاجلة
الرسائل املجهولة التي تكون أحيانا كيدية.

توصيات اللجنة

بعد االستماع إلى رد الوزير حول استفسارات
وانشغاالت أعضاء مجلس األمة اجتمعت جلنة
الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان ملجلس
األمة برئاسية السيد مختار زروالي  ،رئيس اللجنة
وأعدت تقريرا تكميليا ثمنت فيه بالتعديالت
والتتميمات التي تضمنها نص القانون ،واعتبرته
آلية أخرى تضاف إلى اآلليات التي سنت للوقاية
من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومكافحتهما
وباملجهدات التي تبذلها الدولة اجلزائرية يف مجال
مكافحة ومحاربة كل أشكال اإلرهاب واجلرمية
املنظمة.
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األمة يوم اخلميس  18ديسمبر  ،2014جلسة علنية برئاسة
عقد مجلس ّ
عدد
السيد جمال قيقان ،نائب رئيس املجلسُ .خ ِ ّص َص ْت هذه اجللسة لطرح
ٍ
األمة على أعضاء يف احلكومة؛
من األسئلة الشفوية من قبل أعضاء مجلس ّ
وكانت هذه األسئلة الشفوية على النحو التالي:

مر�سوم تنفيذي للتكفل بامل�صابني بالق�صور الكلوي

حسني سعيدي

محمد الغازي

ردا عن سؤال السيد حسني سعيدي ،عضو
مجلس األمة حول آليات مصالح الضمان
االجتماعي ملراقبة العيادات اخلاصة للتصفية
الدم؟ أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي السيد محمد الغازي أن االتفاقيات
املبرمة بني العيادات اخلاصة لتصفية الدم
للمصابني بالقصور الكلوي وهيئات الضمان
االجتماعي ،تسمح للمؤمنني لهم اجتماعيا
وذوي احلقوق االستفادة من الدفع من قبل
الغير ،وهذا تدعيما للخدمات الصحية املقدمة
مجانا من قبل املؤسسات العمومية للصحة،
والتي يستفيد منها حاليا  % 50من العدد
اإلجمالي ملرضى القصور الكلوي أي ما يقارب
 8آالف مريض على مستوى  129مركز تصفية
دم متعاقد.
وتلزم االتفاقيات املبرمة بني مصالح الضمان
االجتماعي واملراكز اخلاصة ،ضرورة وجود
طبيب مختص يف أمراض الكلى على مستوى
املراكز ،والتكفل باألدوية األساسية لعالج فقر
الدم الناجم عن املرض الكلوي.
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أما بخصوص االضطرابات التي شهدتها سوق
املنتوجات الفالحية الطازجة مؤخرا السيما
مادة البطاطا فترجع إلى عدة أسباب من
أهمها:

 بيع معظم املنتوجات الفالحية يف غير موسمجنيها.
 -نقص يف إنتاج البطاطا لهذه السنة مقارنة

والفواكه.

كما اتخذت الوزارة حسب الوزير تدابير
وإجراءات عادية يف إطار برنامج عملها العادي
حملاربة ظاهرة املضاربة وضبط السوق الوطنية
ومن أهمها :

 العمل على توفير هياكل جتارية مالئمةالستيعاب أكبر عدد ممكن من املواد ،تتكفل
بإجنازها املؤسسة العمومية إلجناز أسواق
اجلملة (ماقرو) التي وضعت برنامج ميتد إلى
سنة  2016يتضمن إجناز  8أسواق للجملة
والفواكه تخص كل من عني الدفلى ،معسكر،
سطيف ،قاملة ،اجللفة ،ورقلة ،ميل ّة وبسكرة من
شأنها خلق من  20إلى  24ألف منصب شغل
دائم.

بالسنة املاضية،

اختالل التوازن بني العرض والطلب ومضاربةبعض التجار االنتهازيني،

 ظاهرة السوق املوازية خارج نطاق رقابةأعوان التجارة.

وملواجهة هذه الظاهرة اتخذت وزارة التجارة
بداية من تاريخ  5نوفمبر  ،2014جملة من
التدابير االستثنائية للحفاظ على استقرار
السوق ،تتمثل أساس يف تنصيب خالية اليقظة
على مستوى املركزي واجلهوي والوالئي تتكفل
باملتابعة اليومية لتطور السوق وكذا تكثيف
مراقبة غرف التبريد وأسواق التجرئة للخضر
 14.500تدخل نتج عنها حترير أكثر من 2800
محضر ضد املخالفني ،وحجز  2,5طن من املواد
غير االستهالكية ،وغلق  134محل جتاري.

صالح دراجي

ردا عن السؤال الشفوي للسيد صالح دراجي،
عضو مجلس األمة ،حول الرقابة على مستوى
املطاعم املتواجدة يف الطريق السيار ؟ أوضح
السيد وزير التجارة السيد عمارة بن يونس أن
نشاط اإلطعام هو نشاط مقنن ويتوجب توفر
الشروط الالزمة يف احملل قبل الشروع يف
النشاط كضمان النظافة واألمن ،وأن املطاعم
داخل احملطات الواقعة على مستوى الطريق
السيار هي حديثة النشأة وهي تابعة ملؤسسة
تسيير احملطة التي تقوم بتأجيرها ،ويقع على
عاتق املستأجر مسؤولية التأجير عند احلصول
على رخصة ملمارسة النشاط من حيث املساحة

ليعلن يف األخير وزير العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي السيد محمد الغازي عن مصادقة
احلكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس خالل رده
على سؤال السيد جمال قيقان ،عضو مجلس
األمة والذي طرحه نيابة عنه السيد محمود
زيدان ،عضو مجلس األمة ،حول اإلجراءات
املتخذة من طرف وزارة التجارة قصد ضبط
السوق وتنظيمه؟ أن مصالح الرقابة التابعة
للوزارة تسهر باستمرار على محاربة املمارسات
التجارية الغير نزيهة يف مختلف أسواق اجلملة
والتجزئة لضمان احترام النصوص القانونية
من طرف املتعاملني االقتصاديني ،وكذا محاربة
مختلف أشكال املضاربة التي يلجأ إليها بعض
املتعاملني ال سيما عند حدوث اضطرابات يف
التمويل السوق بالسلع واملنتوجات األساسية،
ويف هذا السياق سجلت مصالح الرقابة خالل
عشرة أشهر األولى من السنة احلالية 2014
أكثر من  550ألف تدخل يف مجال محاربة
املمارسة الغير الشرعية ،مت خاللها معاينة أكثر
من  129ألف مخالفة وحترير أكثر ما يقارب
 118ألف محضر رسمي للمتابعة القضائية ضد
املخالفني مع الكشف عن رقم أعمال مخفي
يقدر بأكثر من  44مليار دينار ،واقتراح الغلق
اإلداري ألكثر من  9900محل جتاري .

عمارة بن يونس

التن�سيق مع القطاعات
الوزارية املعنية ملحاربة
املطاعم الغري ال�شرعية

أما بخصوص مراقبة مطابقة سير هذه املراكز
حسب بنود االتفاقيات ،فتتم من قبل مصالح
مختصة تابعة لوزارة الصحة ،متكونة من أطباء
مستشارين وأعوان إداريني الذين يقومون
بعمليات مراقبة وتفتيش لهذه العيادات فجائيا
وإعداد تقارير ،وعند مالحظة نقائص ميكن
أن يصل األمر إلى حد فسخ العقد .كما تقوم
مصالح الضمان االجتماعي بزيارة للمؤمن
لهم اجتماعيا يف منازلهم بغرض التعرف على
انشغاالتهم.

االتفاقية النموذجية املبرمة بني هيئات
الضمان االجتماعي ومراكز تصفية الدم ،من
أجل التكفل باملصابني بالقصور الكلوي وفقا
للمعايير الدولية والعلمية يف مجال احترام
قواعد أخالقيات مهنة الطب ،وكذا تأهيل
املستخدمني والتجهيزات واألدوية التي يجب
توفيرها للمريض املصاب بالقصور الكلوي،
إضافة إلى احترام العالج اخلاص بتصفية
الدم والفحوصات الواجب إجراءها لكل مريض
يف إطار املتابعة اخلاصة  ،والسهر على اتخاذ
التدابير الضرورية قصد استفادة مرضى
القصور الكلوي من عملية زرع الكلى مبؤسسات
الصحة العمومية .

تدابري و�إجراءات ملحاربة ظاهرة امل�ضاربة و�ضبط ال�سوق الوطنية

والتجهيزات واملعدات الالزمة وكذا شروط
األمن ،بينما يقع تسيير بعض املرافق مثل
دورات املياه على عاتق مؤسسة تسيير احملطة.
أما عن استغالل الطريق السيار لبيع وجبات
بسيطة للمسافرين من طرف بعض التجار
غير الشرعيني ،فإن مراقبتهم تتطلب – حسب
الوزير -التنسيق مع مصالح قطاعات وزارية
أخرى (وزارة التجارة ،أمن وطني ،الدرك
الوطني).

مؤكدا أن وزارة التجارة بصدد توجيه تعليمة
إلى كل مديرياتها على مستوى الواليات التي
مير عبرها الطريق السيار من أجل إدراج
املطاعم القانونية يف برامج الرقابة والتنسيق
مع القطاعات الوزارية املعنية حملاربة املطاعم

الغير الشرعية وهذا للحد من مشكل نقص
النظافة وجتنيب املستهلك أي مخاطر .مضيفا
أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة هي دوما يف
امليدان ملراقبة أنشطة اإلطعام ،حيث سجلت
خالل موسم االصطياف لسنة  2014ما يفوق

أما فيما يخص إمكانية تقنني مواقيت فتح
احملالت التجارية طوال األسبوع ،فقد أشار
الوزير إلى أن أحكام القانون رقم  8-4املؤرخ
يف  14أوت  2004املتعلق بشروط ممارسة
األنشطة التجارية املعدل واملتمم لقانون رقم
 6-13املؤرخ يف  23يونيو  ،2013السيما املادة
 22منه قد استحدث نظام املداومة لتنظيم
والتأطير يف فترة التوقف عن ممارسة األنشطة
التجارية خالل العطل السنوية ،األسبوعية
وخالل األعياد الرسمية لبعض أنشطة اإلنتاج ،
التوزيع ،اخلدمات بهدف ضمان التمويل املنتظم
للسكان باملنتوجات واخلدمات ذات االستهالك
الواسع .يف حني سائر أيام السنة فإن مواقيت
غلق وفتح احملالت التجارية تخضع ملبدأ حرية

 تعزيز املوارد البشرية جلهاز الرقابة من خاللفتح  7أالف منصب مالي خالل اخلماسي
(.)2014 - 2010

 إنشاء جلنة مشتركة جتارة ،فالحة تقوممبراقبة غرف التبريد و فيما يتعلق بعملية
توزيع املخزون

 تنظيم لقاءات تشاورية على املستوى املركزياجلهوي احمللي بني إطارات وزارة التجارة
واإلحتاد العام للتجار واحلرفيني اجلزائريني،
قصد القيام بعملية توعية وحتسيس التجار
ووكاالت جتار اجلملة حول ضرورة احترام
األسعار ومحاربة التخزين العشوائي والغير
املنتظم للمنتوجات الفالحية.

ممارسة التجارة ،باستثناء الصيدليات التي
تعمل بنظام املداومة وذلك طبقا لتعليمات
وزارة الصحة.

وحول استيراد بعض البضائع التي ال تعتبر من
ضروريات ،أوضح الوزير أن املبادئ األساسية
للتجارة اخلارجية لكل دول العالم مبا فيها
اجلزائر ،هو مبدأ حرية التجارة الذي ال ميكن
أن تخالفه أي دولة يف منظومة التجارة الدولية،
لكن باملقابل فإن املواد املوجهة لالستهالك
والتي ميكن اعتبارها من الكماليات بالنسبة
للمستهلك ،فهي غير معنية بالتخفيضات
اجلمركية أو أي تسهيالت أخرى ،حيث تخضع
عند االستيراد لنسبة قصوى من احلقوق و
الرسوم اجلمركية .ومدرجة ضمن القائمة
السلبية للمواد التي تستفيد من اإلعفاءات
اجلمركية يف إطار االتفاقية اجلمركية باملنطقة
العربية للتبادل التجاري احلر.
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 500مليار دينار لتطهري قناة واد ريغ

محمد بن طبة
حسني نسيب

خالل رده على سؤال السيد محمد بن
طبة ،عضو مجلس األمة ،حول صيانة قناة
واد ريغ بوالية ورقلة؟ أوضح وزير املوارد
املائية السيد حسني نسيب أنه خالل زيارته
لورقلة توقف عند قناة واد ريغ وقد وجدها
يف حالة يرثى لها  ،مؤكدا أن الوزارة كلفت
الديوان الوطني لسقي األراضي بتسيير
وصيانة هذه القناة حيث وفرت له إعانة
مالية تفوق  2مليار دينار من الوطنية للمياه
من أجل اقتناء العتاد ،كما خصصت 5
مليار دينار من ميزانية التجهيز لصيانة
وتطهير هذه القناة مما سينعكس إيجابا
على الفالحة يف املنطقة.

عقد مجلس
األمة جلسة
ّ
علنية خصصت
لطرح األسئلة
الشفوية ،يوم
اخلميس 15
جانفي ،2015
برئاسة السيد
عبد القادر
بن صالح،
رئيس املجلس.
وتناولت األسئلة
القطاعات
التالية:

مؤكدا يف األخير أنه سيقوم بزيارة قريبة
لوالية ورقلة وسيعلن رسميا عن انطالق
عملية صيانة قناة ودار ريغ.

الطاقة

 285حمطة لتطهري املياه امل�ستعملة
ب�سعة  1.2مليار مرت مكعب �سنويا �آفاق �سنة 2016
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يوسف يوسفي

مضيفا أن نسبة الربط الوطنية بقنوات الصرف
الصحي قد بلغت حاليا  ، % 89بينما لم تكن
تتجاوز نسبة  % 72قبل سنة  .2000موضحا
أن التقارير األخيرة لهيئة األمم املتحدة قد
أشارت إلى أن اجلزائر باتت اليوم من البلدان
اإلفريقية القليلة التي حققت هدف األلفية
السابع من أجل التنمية واملتمثل يف تقليص
عدد السكان غير املربوطني بشبكات الصرف

خالد بوجابر

محمد الطيب العسكري

ردا عن سؤال السيد
محمد الطيب العسكري،
عضو مجلس األمة ،حول
البرنامج الوطني ملعاجلة
املياه املستعملة التي تصب
يف الوديان؟ أكد وزير
املوارد املائية السيد حسني
نسيب أن تطهير املياه
املستعملة وتنظيف الوديان تعد من أولويات
قطاعه منذ سنوات  ،وقد خصص لهذا األمر
عدة برامج من سنة  1999إلى  2014سمحت
هذه البرامج ببلوغ  165محطة مستغلة تعالج
850مليون متر مكعب سنويا وأنه يترقب الوصول
آفاق سنة  2016إلى  285محطة تطهير للمياه
املستعملة بسعة معاجلة ستبلغ  1.2مليار متر
مكعب سنويا.

�إعادة ت�شغيل مركب �سكيكدة

الصحي .كما صرح الوزير يف نفس السياق أن
املشاريع املبرمجة يف اخلماسي املقبل (2015-
 )2019الهدف منها هو بلوغ نسبة الربط
بشبكات الصرف الصحي تقدر بـ  % 96ورفع
قدرة تصفية املياه املعـــــــــــاجلة من  % 50إلى
 % 70يف آفاق .2018

أما بخصوص مياه األودية التي تصب يف
البحر فذكر الوزير أن  49محطة تطهير من

أصل  165محطة منجزة عبر التراب الوطني
مخصصة لتصفية مياه هذه األودية ،مما سمح
حسب الوزير إعادة فتح الكثير من الشواطئ.
كما سيتم إجناز العديد من احملطات يف كل
من وهران عنابة  ،بجاية والعاصمة واملرتقب
تسلمها خالل اخلماسي املقبل ،يف حني هناك
مشاريع قيد الدراسة لتوسيع بعض احملطات
املستغلة حاليا.

ردا عن سؤال السيد سؤال السيد خالد
بوجابر ،عضو مجلس األمة ،بخصوص مركب
متييع الغاز املتواجد
بسكيكدة؟ أوضح وزير
الطاقة يوسف يوسفي أنه
يف أعقاب احلادث األليم
الذي وقع يف  19جانفي
 2004مبركب متييع
الغاز بسكيكدة تدمرت 3
وحدات من بني  6املتواجدة
باملركب ،وبعد هذا احلادث
املأساوي ،مت إعادة بناء
املركب مع زيادة طاقته
إنتاجه  ،حيث مت تفكيك
الوحدات املتضررة جراء
احلداثة والتي تأكد عدم
واستبدالها
صالحيتها
بوحدات ضخمة وبطاقة
أكبر تصل إلى  4,5مليون
طن يف السنة من الغاز الطبيعي املميع ،أما
بالنسبة للوحدات الثالثة األخرى للمركب
والتي لم تتعرض للتلف فقد مت االحتفاظ بها
ولم تتوقف عن اإلنتاج.
مؤكدا أن املشروع مت تشغيله يف مارس 2013
وقد وصل إنتاج هذا املركب مع نهاية ديسمبر
 2014إلى حوالي  13مليون متر مكعب من الغاز

الطبيعي املميع.

أما بالنسبة ملسألة عدم تزويد املستثمر
باملادة األولية لغاز البوتان ووضع حتت
تصرفه قارورات غاز لتعبيئتها على غرار
املستثمرين اآلخرين ،أوضح الوزير أن هذا
األمر راجع باألساس إلى احترام اإلجراءات
التنظيمية التي حتكم نظام التخزين وتوزيع
املواد البترولية وكذلك للقيود الداخلية لشركة
نفطال ،فبموجب املرسوم التنفيذي رقم 435-
 97بتاريخ  17نوفمبر  1997واملتضمن تنظيم

وتخزين املواد البترولية وتوزيعها  ،يجب على
املستثمر أن يتزود بقارورات الغاز اخلاصة به و
يف املادة اخلمسة من املرسوم التنفيذي الفقرة
 8تنص صراحة على شرط وجود لدى املستثمر
كمية من قارورات غاز البترول املسال ومساحة
لتخزينها.

مشيرا يف األخير أن عملية تزويد املتعاملني
بالقارورات الغاز من قبل شركة نفطال هي
صيغة انتقالية محدودة يف الزمن تبنتها الشركة
يف مرحلة معينة .
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ر�سكلة الزيوت امل�ستعملة  ..ن�شاط مفتوح لال�ستثمار
عبد القادر شنيني

ردا عن سؤال الشفوي
الذي طرحه السيد
محمد ماني ،عضو
مجلس األمة ،نيابة عن
زميله السيد محمد
زوبيري ،حول مصير
 520ألف عامل يف إطار
تشغيل الشباب والتي
انتهت مدة عقود تشغيلهم ؟

حول توقف وعدم
استغـــــــــــــــــالل املصفاة
البترولية املتواجدة ببلدية
عني أمناس والية إليزي؟
السؤال الذي طرحه
السيد خلضر سيدي
عثمان ،عضو مجلس
األمة ،نيابة عن زميله السيد عباس بوعمامة،
على السيد وزير الطاقة.

والغاز البترول املسال ،مما ميكننا من تأمني
السوق الوطنية من هذه املواد.

أما بخصوص جمع و إعادة تكرير الزيوت
املستعملة فقد أوضح الوزير أن ممارسة هذا
النشاط مفتوح لكل من يرغب يف اإلستثمار
فيه منذ عام  ،1996غير أن القطاع وسعي منه
للحفاظ على البيئة يساهم من خالل شركة
نفطال التكفل باسترجاع وتسويق كمية كبيرة
من الزيوت املستعملة منذ عام  1984وتقدر
الكمية املسترجعة حوالي  16ألف طن سنويا.
وأن شركة نفطال تدرس حاليا إمكانية إجناز
وحدات ملعاجلة الزيوت املستعملة ويف انتظار
ذلك يتم حاليا تصدير الزيوت املستعملة إلى
اخلارج.

أوضح وزير الطاقة يوسف يوسفي أن املصفاة
املتواجدة بعني أمناس والية إليزي مت تشغيلها
عام  1980بطاقة إنتاجية تقدر بـ  300ألف
طن يف السنة ،وقد استمر تشغيلها لفترات
متقاطعة إلى ماي سنة  ،1986غير أنه خالل
هذه الفترة مت تسجيل حركة للتربة أدت إلى
تشققات كبيرة يف املباني وعلى مستوى املصفاة
ومركز تخزين الوقود ،وعليه تقرر غلق مصفاة
عني أمناس لدوافع تقنية وبيئية منذ سنة
 1988وبالتالي ال ميكن إعادة فتحها ألسباب
تتعلق بالسالمة واألمن.
كما أكد الوزير أن القطاع برمج إجناز عدة
مصاف لتكرير البترول منها واحدة على

محمد ماني

وزير الطاقة السيد يوسف
يوسفي يف إجابته أكد على أنه بالنظر للطلب
املتزايد على املواد البترولية يف السوق الوطنية
برمج قطاع الطاقة برنامجا طموحا يهدف
باألساس إلى تأهيل وعصرنة املصاف القائمة
والرفع من قدراتها اإلنتاجية وحتسني نوعية
املنتجات البترولية لتتماشى مع املواصفات
الدولية .كما يقوم القطاع حاليا بتقييم
العروض التقنية املتعلقة بتنظيم الدراسات
للمصاف اجلديدة التي تنوي إجنازها يف
املستقبل القريب ،مشيرا يف نفس السياق أن
قطاعه بصدد دراسة إجناز مشروع مصفاة
بوالية إليزي وعند استالم هذه املشاريع فإن
القدرات الوطنية ستلبي حاجيات السوق
الوطنية على األقل  30سنة وتصدير الفائض
لألسواق العاملية .كما سيسمح هذا البرنامج
يضيف الوزير من رفع قدرات حتزين الوقود

م�صفاة جديدة بوالية �إليزي
خلضر سيدي عثمان

السيد عبد القادر شنيني،
عضو مجلس األمة ،طرح
سؤاال يتعلق بإجناز
مصاف لتكرير البترول
وجمعه وإعادة استعمال
الزيوت املستعملة؟

هل من �آفاق لل�شباب الذين انتهت عقود ت�شغيلهم؟

مستوى والية إليزي ،كما تدرس حاليا
سونطراك إمكانية نقل مصفاة عني أمناس
أو بعض من وحداتها إلى منطقة أخرى
أرضيتها تكون أكثر استقرارا.
أما فيما يتعلق األمر بتزويد املنطقة بالوقود
فأكد الوزير أن املؤسسة الوطنية نفطال
تعمل جاهدة على ضمان تزويد محطات
البترول للوالية  ،كما أنها على استعداد
لتعزيز منشآتها ،مشيرا يف نفس السياق أن
القطاع سطر برنامجا واسعا للرفع وتطوير
من قدرات التخزين البترولية على الصعيد
الوطني بهدف ضمان استقاللية استهالك
ملدة  30يوم بحلول عام .2020

التضامن

كم هو عدد املعوزين يف اجلزائر ؟ !

رفيقة قصري

هذا هو السؤال الذي
طرحته السيدة رفيقة
قصري ،عضو مجلس
األمة ،على السيدة وزيرة
التضامن الوطني واألسرة
وقضايا املرأة .واملتعلق
حول عدد املعوزين
واآلليات املعتمدة حملارب
الفقر يف بالدنا؟

مونية مسلم

وأسهبت وزيرة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا
املرأة مونية مسلم يف
اإلجابة مشيرة إلى أن
االهتمام بالفئات املعوزة
محور التزام وطني ،وأن
الدولة ال ميكن أن تتخلى
عن التزاماتها اجتاه الفئات الهشة ،مؤكدة أن
قطاع التضامن يعكف على جتسيد العديد
من البرامج التضامنية الرامية إلى حماية
وترقية األسرة واملرأة والشخص املسن والطفل
واملراهق واألشخاص املعوقني ،وتقدمي كل
الدعم واملساعدة للفئات االجتماعية احملرومة

18

فبرامج التنمية االجتماعية أسفرت حسب
الوزيرة جتسيد  2866مشروع تنموي يف
املناطق املعزولة بقيمة تقدر  7,3مليار دج
إلى غاية  .2014أما الوكالة الوطنية لتسيير

وبخصوص عقود التشغيل يف أجهزة اإلدماج
االجتماعي التي يسيرها قطاع التضامن
الوطني واألسرة وقضايا املرأة ،فيعتبر مبثابة
ترتيب مساعدة اجتماعية يف صيغة ظرفية
بهدف إلى توفير مناصب عمل مؤقتة تسمح
للمستفيدين منها من اكتساب خبرة يف مجال
عملهم قصد حتسني حظهم يف التوظيف عند
إيجادهم مناصب عمل دائمة أو اكتساب خبرة

كما أكدت الوزيرة أن قطاعها مستمر يف
جهوده الرامية إلى تشجيع الشباب الراغبني
يف إطالق مشاريع خاصة به يف إطار التراتيب
التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض
املصغر ووكالة التنمية االجتماعية بدال من
االستمرار يف صيغة عمل ال ترقى بقدرات
وإمكانات وطموحات الشباب  .خاصة وأنه
لم يتم حصر الفئة العمرية لالستفادة من
هذه التراتيب ،فمنح فرصة للشباب خللق
مؤسسات مصغرة يرتكز أساسا على مفاهيم
االعتماد على النفس واملبادرة الذاتية وروح
املقاولة وحتفيزهم وإشراكهم يف مسار
التنمية الشاملة  ،مما يساعدهم يف االندماج
االجتماعي ومحاربة البطالة والفقر يف املناطق
احلضارية والريفية من خالل خلق فرص عمل
لتشغيل أفراد آخرين.

أما عن كيفية ضبط عدد املعوزين يف بالدنا،
فأوضحت الوزيرة أن القطاع يعتمد على
املديريات النشاط االجتماعي والتضامن
للواليات وبالتنسيق مع مصالح املجالس الشعبية
ووزارة الداخلية التي تقوم بإعداد وحتيني
بطاقية خاصة باحملرومني وذلك باعتماد نظام
املراجعة السنوية للقوائم املستفيدة من املنح
املالية التي تقدمها مصالح الوزارة للفئات
املعوزة .

لتحسني ظروفها املعيشية.

مضيفة أن الدولة تخصص باستمرار ميزانية
لقطاع التضامن الوطني واألسرة وقضايا املرأة
وأنه خالل سنة  2015وصلت ميزانية القطاع
 131مليار دينار ج ،عبر برامج تضامنية وتنموية
متس  48والية عبر مختلف القنوات منها
الصندوق اخلاص بالتضامن الوطني والذي
يعتبر أداة الهامة لتكريس العمل االجتماعي
والتضامني على املستوى احمللي .وكذا عبر
وكالة التنمية االجتماعية والوكالة الوطنية
لتسيير القرض املصغر ،هاتني اآلليتني
التابعتني للقطاع التضامن لعبتا دورا فعال يف
مسار التنمية احمللية وكذا اإلدماج االجتماعي
واملهني للشباب البطال بإعطائهم فرص خللق
مؤسسات مصغرة والولوج عالم املقاولة  ،كما
سمحتا للمرأة الريفية واملاكثة يف البيت من
خلق أنشطة مدرة للدخل متكنها من اخلروج
من دائرة الفقر والعزلة.

أكدت وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا
املرأة أن السياسة الوطنية يف مجال تشغيل
الشباب التي تسيرها مختلف الدوائر الوزارية
تتكامل فيما بينها لغرض واحد يتعلق باإلدماج
االجتماعي واملهني للشباب ،ففي حني يتم
توظيف يف مناصب عمل دائمة يف املؤسسات
واإلدارات العامة واخلاصة المتصاص البطالة
يف أوساط الشباب فإن بعض التراتيب تهدف
إلى توجيه الشباب البطال نحو خلق نشاطات
حرة .

تساعدهم يف إطالقهم املشاريعهم اخلاصة
املمولة يف التراتيب املختلفة التي توفرها
الدولة  ،ويف هذا اإلطار فإن وكالة التنمية
االجتماعية تتدخل يف مجال حتسني القابلية
للتشغيل لفائدة املستفيدين من جهاز نشاطات
اإلدماج االجتماعي من خالل تنظيم دورات
للتكوين املهني تسمح لهم باكتساب خبرات
متكنهم من ممارسة نشاطات صغيرة ،كما
تؤهلهم لالستفادة من تراتيب القرض املصغر
الذي تسيره الوكالة الوطني للقرض املصغر
وهذا خللق نشاطات حرة .

القرض املصغر فقد استحدثت منذ سنة 2004
إلى غاية  2014ما يقدر بـ  6075نشاط مصغر
بقيمة مالية قدرها  37مليار دينار جزائري،
وسمح بخلق أكثر من مليون منصب شغل.
معلنة أن وزارتها ستتولى يف املستقبل تسيير
الصندوق اخلاص لدفع النفقة لفائدة األمهات
املطلقات احلاضنات لألطفال يف حالة عدم
قيام اآلباء بسبب أو آخر بأداء واجبهم إزاء
أبنائهم.

مضيفة يف نفس السياق أن قطاع التضامن
له عالقات مع مختلف الفاعلني االجتماعيني
وأن احلركة اجلمعوية تشكل شريك فعال يف
جتسيد النشاطات واملساعدات اإلنسانية
وكذا يف املشاريع التنموية اإلجتاعية التي
تستهدف بالدرجة األولى املناطق الفقيرة
والفئات السكانية املعوزة ،حيث تتعامل الوزارة
مع  2040جمعية محلية ذات طابع اجتماعي
وإنساني تتوزع عبر كامل التراب الوطني،
كما أن هذه األخيرة أي اجلمعيات تستفيد
من إعانات مالية من طرف الوزارة لتجسيد
برامجها يف مجال االجتماعي والتضامني وقد
قدرت تلك املساعدات خالل سنة  2014بـ أكثر
من  357مليون دينار جزائري .
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السياحة

معايري ت�صنيف الفنادق  ..ومراقبتها

ال�سياحة واال�ستثمار يف جيجل

ردا عن سؤال السيد محمد الطيب العسكري
حول عملية تصنيف املؤسسات الفندقية
والسياحية والتكوين ؟أوضحت وزيرة السياحة
والصناعة التقليدية نورية ميينة زرهوني أن
احلظيرة الفندقية الوطنية تتكون من 1185
مؤسسة فندقية تختلف حسب نوعها وطبيعتها
من فندق إلى نزل طريق إلى إقامة سياحية إلى
غيرها من املؤسسات السياحية ،وذلك طبقا
للمرسوم التنفيذي  2000-46املؤرخ يف أول
مارس  2000الذي يعرف املؤسسات الفندقية
ويحدد تنظيمها وتسييرها وكيفية استغاللها.

نورية ميينة زرهوني

مؤكدة أن عملية التصنيف
ال تزال متواصلة عبر كل
ربوع الوطن وتشمل كل
من املؤسسات التي تقدم
خدمات سياحية وفندقية
حسب ما ورد يف املرسوم،
وأنه إلى غاية شهر سبتمبر
 2014مت إصدار  664قرار تصنيف يشمل
 248فندق بني خمسة جنوم إلى جنمة واحدة و
 156فندق من درجة دون جنمة والباقي متكون
من فنادق مصنفة يف درجة هياكل أخرى معدة
للفندقة وهياكل استقبال من صنف  1كما هو
منصوص عليه يف التنظيم املعمول به .كما مت
تصنيف خمس إقامات سياحية من جنمتني إلى
جنمة واحدة ،وشملت عملية التصنيف 196
فندق من درجة هياكل أخرى معدة للفندقة
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم .09-227
أما فيما يخص الفنادق الغير املصنفة فهي
مؤسسات دون جنمة وتندرج ضمن املرافق التي
تبث يف تصنيفها اللجان الوالئية ولها معايير
خاصة بها.

وعن التكوين أكدت الوزيرة أنه مت إجناز عدة
عمليات يف هذا املجال منها إعداد مدونة
لكل املؤسسات التكوينية املتخصصة يف
مجال السياحة والفندقة سواء تعلق األمر
بقطاع التكوين املهني أو التابع لقطاع اخلاص
والعام .كما أنه مت برمجة إجناز  4مؤسسات
تكوينية متخصصة جديدة بكل من وهران،
عني متوشنت ،قسنطينة ،أدرار ،كما سيتم نقل
املدرسة الوطنية العليا للسياحة مستقبال من
فندق األوراسي إلى مقرها اجلديد بتيبازة،
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عبد املجيد بوزريبة

مضيفة أن الوزارة تقوم بعملية مرافقة تقنية من
طرف املنظمة العاملية للسياحة إلعداد برنامج
التصنيف املؤسسات الفندقية والسياحية
باجلزائر حسب تقنيات عصرية ووفق معايير
معمول بها دوليا.
إضافة إلى بداية العمل باملدرسة العليا للفندقة
واإلطعام بعني البنيان مما سيضاعف القدرة
البيداغوجية .كما سيتم إجناز  4معاهد أخرى
متخصصة يف السياحة تابعة لوزارة التكوين
والتعليم املهنيني ليصبح عدد املؤسسات
املتخصصة يف التكوين السياحي  20مؤسسة
موزعة عبر القطر الوطني سنة  .2020كما
أوضحت الوزيرة أنه مت إدخال فروع تكوينية
جديدة منها فرع مرشد سياحي مبستوى تقني

سامي يف املعهد الوطني للفندقة والسياحة
ببوسعادة وإدخال تكوين عن طريق التمهني
مبعهد تيزي وزو.
كما قامت الوزارة بإسناد تأطير مدرسة عني
البنيان إلى شريك من سويسرا وكذلك انطالق
عملية تكوين املكونني باجلزائر واخلارج يف
إطار تعاون دولي مع كل من فرنسا ،تونس،
اإلحتاد األوروبي.

ردا عن سؤال السيد
عبد املجيد بوزريبة،
عضو مجلس األمة حول
عملية انطالق تهيئة
مناطق التوسع السياحي
وحتريك عجلة االستثمار
بوالية جيجل؟

أوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية أن
والية جيجل تزخر مبناطق سياحية ومؤهالت
تستقطب عدد معتبرا من السياح ،كما أنها
تتوفر على  19منطقة توسع سياحي أنشأت
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  88املؤرخ يف 5
نوفمبر  ،1988وتتربع يف مجملها على مساحة
تقدر بـ  4323هكتار ،وسعيا لدفع احلركة
السياحية لهذه الوالية ،قامت الوزارة بتسجيل
عملية إعداد مخططات التهيئة السياحية
لبعض مناطق التوسع السياحي ،حث مت رصد
ملديرية السياحة والصناعة التقليدية لوالية

جيجل غالف مالي يقدر بـ  25ملوين دينار
جزائري إلجناز  5دراسات ملخططات التهيئة
والتي هي يف مرحلتها األخيرة ويتعلق األمر
بكل من منطقة ( طاسوست ،دار الواد ،بني
بولعيد ،رأس العافية ،بليدة) والتي تسعى
إلدماج كافة املشاريع السياحية التي تقع داخل
هذه املناطق ضمن مخطط التهيئة السياحية
املنصوص عليها يف القانون  03املؤرخ يف
 19فيفري  2003واملتعلق باملناطق التوسع
السياحي.

كما أنه متت املصادقة على املخطط تهيئة
توسع سياحي « العوانة» ورصد لها غالف
مال قدر بـ  1مليار دج لعملية التهيئة ،
وسيوضع هذا املخطط السياحي املهيأ
للمستثمرين كمرحلة أولى بعد املصادقة على
باقي املخططات التهيئة السياحية التي هي يف
مرحلة الدراسة على أن يتم انطالق يف تهيئتها
بعد انتهاء الدراسات.
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جانيت :هبة اهلل ال�سياحية  ..تنتظر اال�ستثمار !

وزير املالـية :

التوجه نحو التمويل البنكي..
للتقليل من �أعباء اخلزينة العمومية

عباس بوعمامة

ردا عن سؤال السيد
عباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة حول مشاريع
االستــــــــــــثمار السياحي
املتوقفة بجانيت؟ أوضحت
وزيرة السياحة والصناعة
التقليدية أن منطقة
التوسع السياحي مبدينة جانيت مت املصادقة
على مخطط تهيئتها مبقتضى املرسوم التنفيذي
 128-13املؤرخ يف  6أفريل  ،2013وتقدر مساحة
منطقة جانيت بـ  8600هكتار منها  100هكتار
قابلة للتهيئة وخصص لهذا الغرض مبلغ مالي
قدر بـ  380مليون دج من أجل أشغال تهيئتها
ووضعها يف متناول املستثمرين ،كما خصصت
لهذه املنطقة استقطاب االستثمار موحد عبر

اإلعالن عن مناقصة وطنية دولية إلبداء
االهتمام يوم  31ديسمبر .2014

كما قامت الوزارة خالل العام اجلاري باعتماد
 4مشاريع سياحية ذات طابع صحراوي خارج
منطقة التوسع السياحي وهي إقامة سياحية
على منطقة جانيت ،فندق بإليزي ،قرية سياحية
ومخيم ببرج احلواس لفائدة مستثمرين خواص
بكلفة تقدر  1مليار دج وبطاقة استيعاب تقدر
بـ  422سرير مما سيسمح بخلق  136منصب
شغل مباشر وسيتم االنطالق يف جتسيدها فور
حصولها على رخصة البناء من طرف املصالح
الوالئية املعنية.

أما بخصوص اإلجراءات املتخذة للنهوض
بالسياحة يف ظل األحداث التي تعرفها دول
اجلوار ،وكذا تشجيع السياحة الداخلية ،فقد
أكدت الوزيرة أن تنمية السياحة يف بالدنا
وتطويرها تعتبر حتمية تفرضها طموحات
تثمني الرصيد الثقايف واحلضاري والطبيعية
الثري الذي تزخر به بالدنا وكذا تطلعات إلى
بناء اقتصادي حيوي متنوع ومنتج للثروة ولليد
العاملة.
مضيفة أن احلكومة سنة صادقت سنة 2008
على املخطط الوطني لتنمية التهيئة السياحية
ليشكل اإلطار اإلستراتيجي املرجعي للسياسة
السياحية يف بالدنا والتي حددت به التنمية
السياحية على املستوى القصير واملتوسط
والبعيد .كما خصصت الدولة آليات لتشجيع
االستثمار السياحي وتخصيص اإلمكانيات
املادية لتكوين املوارد البشرية وضمان جودة
العرض السياحي وترقية مقصد اجلزائر ،كما
استفاد قطاع السياحة من البرنامج التنموي
واإلمنائي عبر عصرنة شبكة النقل ،تعزيز
الهياكل القاعدية ،معاجلة مشكل التزود باملياه
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الشروب ،توسيع وتدعيم شبكة الكهرباء والغاز،
وكذا عصرنة شبكة تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال وكل هذه العوامل ستساهم حسب
الوزيرة مباشرة يف تطوير السياحة.

كذلك من بني التدابير التي اتخذنها الدولة
لتنمية النشاط السياحي تتمثل يف تخفيضات
يف نسب الفوائد التي جاء بها القانون التكميلي
لسنة  2009ومزايا القانون التكميلي لسنة
 2011الذي اختص بإجراءات استفادة من
العقار لواليات الهضاب العليا واجلنوب بالدينار
الرمزي ،وكذا متويل البنوك واالستثمارات
السياحية ورفع العراقيل اإلدارية .ويف نفس
السياق أوضحت الوزيرة أن برنامج النهوض
بقطاع السياحة يقوم على احملاور التالية:
 دعم االستثمار ودعم أصحاب املشاريع -ترقية وتعميم النوعية وجودة اخلدمات

 -عصرنة املنظومة التكوينية

 فرض االحترافية (بالفعل االتصاليوالترويجي).

مؤكدة يف األخير أن هذه التحفيزات والتسهيالت
التي سخرتها الدولة يف مجال السياحة سمحت
بزيادة عدد االستثمارات حيث بلغت  817مشروع
معتمد منها  813وطني و  4شراكة مع األجانب
 ،وأما املشاريع السياحية التي هي يف طور
اإلجناز فعددها يبلغ  394مشروع موزعة عبر
طبيعة النشاط منها احلضري ومنها الساحلي
 ،الريفي والصحراوي والتي ستوفر هذه
االستثمارات  54620سرير و 25265منصب
عمل خالل اخلماسي ( .)2015-2019

جلسة استماع
تطبيق منوذج جديد للتنمية االقت�صادية
عقدت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ملجلس األمة يوم
الثالثاء  20جانفي ،2015جلسة استماع مع السيد محمد
جالب ،وزير املالية حول الوضع املالي واالقتصادي للبالد يف ظل
الظروف احلالية بعد انهيار أسعار البترول يف األسواق العاملية
واإلجراءات اخلاصة بتسيير هذه املرحلة.
أكد وزير املالية أن العالم عرف عدة أزمات بترولية منها أزمة
 1986وأزمة  ،2009وأن تدهور السوق البترولية وانهيار سعر
البترول لم يكن بسبب نظام السوق العرض والطلب وإمنا لعوامل
جيو إستراتيجية.
موضحا أن احلكومة اجلزائرية ومنذ البدايات األولى لتراجع
األسعار خالل سبتمبر قامت بكل التقديرات حول تراجع سعر
البترول وانعكاساته على االقتصاد الوطني وهذه التقديرات
وصلت حتى أدنى من  40دوالر للبرميل .مؤكدا يف نفس السياق
أن اخلطر ال يكمن يف انخفاض السعر بل املدة التي سيستغرقها
هذا االنخفاض .
وأن احلكومة قد بدأت منذ سنة  2014تبني منوذج جديد
للتنمية االقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية
تدريجيا من التمويل املهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط
التجاري ،عبر اللجوء إلى التمويل البنكي والسوق املالية  .فلن
تكون االستثمارات مستقبال ممولة من امليزانية بل من البنوك
والسوق املالية ،وبذلك تقليص استعمال املوارد امليزانية .

كما أن احلكومة قررت تأجيل إطالق مشاريع التجهيز الغير
ضرورية يف الوقت احلالي ،وأن هذا القرار والتوجه اجلديد
للحكومة يدخل يف إطار عقالنية التسيير املال العام وترشيد
النفقات العمومية وليس يف إطار سياسة التقشف ،وأنه ضروري
للحفاظ على قدرة االقتصاد الوطني من أجل مواجهة الصدمات
ألطول فترة ممكنة .
مؤكدا يف نفس السياق أنه بالرغم من التراجع الكبير يف
العائدات املالية منذ جوان  2014بسب تدهور سعر البترول ،إال
أن الظروف احلالية حسب الوزير كضعف املديونية وكذا احلجم
املرتفع إلحتياطات الصرف يسمح بتسيير أحسن للظرف املالي
الراهن للبالد.
مضيفا أن احلكومة تسعى إلى خفض حجم الواردات الذي
ارتفع إلى أكثر من مليار دوالر سنة  2014ال سيما من خالل
التدخل مباشرة يف تنظيم عمليات التجارة اخلارجية بعد أن
يتم املصادقة على القانون املتعلق برخص التصدير واالستيراد،
من أجل إمكانية تدخل احلكومة قانونيا لتقليص من االستيراد
طبقا الحتياجات البالد  .كما أن احلكومة تسعى إلنعاش
الصادرات خارج احملروقات عبر تسهيل للحصول على التمويل
البنكي ووضع نظام جمركي تفضيلي وتكثيف عمليات الرقابة
على النشاط املصريف.
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بعد انخفاض مثير للجدل ...

عودة �أ�سعار البرتول �إلى االنتعا�ش

الدرو�س امل�ستخل�صة ...
والإجراءات املنتظرة
من أهم املؤشرات التي ارتكز عليها قانون
املالية الذي صادق عليه البرملان ،خالل الدورة
املاضية ،السعر املرجعي لبرميل البترول الذي
يتمثل يف  37دوالرا لبرميل النفط.علما أن
اجلزائر اعتمدت هذا السعر ،منذ عدة سنوات،
وحتى ملا وصلت أسعار البترول إلى 147
دوالر ،وذلك لتفادي تقلبات السوق البترولية
واختالالت األسعار و تأثيرها على امليزانية.
وانطالقا من هذا السعر ،تكون ميزانية
اجلزائر بعيدة عن تأثيرات هذه االختالالت و
تلك التقلبات ،وبالتالي فهي حتى اليوم ،وبالنظر
إلى ما وصلت إليه أسعار البترول (حوالي 06
دوالرا ) قبل أيام ،غير معنية باملراجعة .
واملؤكد أنه مها كان احلد األدنى الذي ميكن
ان تصل إليه األسعارو االنخفاض الذي تعرفه،
فإن األمر ال يتعلق بدولة أو أكثر من داخل
أو خارج «أوبك» ،وإمنا يهم اجلميع ،منتجني
ومستهلكني  .صحيح أن درجة التحمل تختلف
من دولة منتجة للنفط إلى دولة أخرى ،كما أن
حجم الفوائد بالنسبة إلى املستهلكني يتباين،
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أي أن الرابحني ليسوا سواء ،وكذلك بالنسبة
إلى اخلاسرين .

فبعد أربع سنوات من االستقرار السعري ويف
مستويات مرتفعة نسبياً تهاوت أسعار النفط
فاقدة أكثر من  50يف املئة من أعلى قيمها
بشكل مفاجئ ويف فترة قياسية؛ لتثير الكثير
من التساؤالت والتكهنات حول مستقبل هذا
القطاع وتداعيات انخفاض األسعار على الدول
املنتجة ،ومن ضمنها اجلزائر .

«�صندوق النقد الدويل يدعو اجلزائر الى
تكييف النفقات مع املداخيل» اجلزائر
مدعوة �إلى تكييف النفقات مع املداخيل
دعا صندوق النقد الدولي اجلزائر الى تكييف
نفقاتها مع مداخيلها بالنظر إلى انخفاض
أسعار النفط ،الذي يعتمد عليه االقتصاد
اجلزائري بشكل شبه كلي.
وذكر مدير قسم الشرق األوسط و شمال
إفريقيا بصندوق النقد الدولي الذي زار
اجلزائر ،أخيرا ،انه يجب تكييف نفقات
ومداخيل الدولة مع سعر بتـــرول يف حدود 50

هذا االستنتاج هو ما خلص إليه أحدث تقرير
شهري ألوبك ،املنظمة التي تضم  12عض ًوا
ميثلون نحو  % 40من إنتاج النفط يف العالم.
وإذا ما ثبتت صحة هذه التوقعات ،فإنها ستكون
إشارة إلى أن أوبك تفوز اآلن يف حرب األسعار
الغير معلنة ضد منافستها الصاعدة ،الواليات
املتحدة.

و 70دوالر للبرميل بدل  100دوالر للبرميل.

وأجنزت ميزانية الدولة على أساس 109
مليارات دوالر من النفقات و 57,8مليار دوالر
من العائدات اي بعجز قيمته  52مليار دوالر
يتم متويله من خالل صندوق ضبط اإليرادات
الذي يضم حاليا حوالي  60مليار دوالر.

واعتبر املتحدث أنه “من الواجب” على اجلزائر
إجراء إصالحات مالية وتنويع اقتصادها من
خالل تنويع الصادرات وتطوير الصناعة احمللية
وكذلك حتسني مناخ األعمال ،جللب املستثمرين
األجانب.

ومن الواضح أن األزمة النفطية مست اجلزائر
بصفة مباشرة حتى ان الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة وصفها بأنها “قاسية” ،معتبرا انه ال
ميكن التكهن بانعكاساتها على األمد القريب.
ومن انعكاسات هذه األزمة قرار احلكومة
بتجميد التوظيف يف الوظيفة العمومية يف عام
 ،2015وكذلك التخلي عن بعض املشاريع “غير
اإلستراتيجية” دون املساس مبشاريع الصحة
والتعليم والسكن ،بحسب الوزير األول ،عبد
املالك سالل.

ولكن قد يكون من السابق ألوانه إعالن املنتصر
يف هذه احلرب ،وتبسيط السوق العاملية املعقدة
إلى نوع من الصراع ثنائي القطب من أجل
الهيمنة .قد يكون املنتجون األمريكيون بدؤوا
بتقليص الوظائف ومنصات احلفر النشطة،
ولكنهم يقومون ً
أيضا بإيجاد طرق للحصول
على املزيد بتكلفة أقل ،ولن يتخلوا قري ًبا عن
آبارهم األكثر إنتاجية.

�أوبك هي املنت�صرة يف حرب
�أ�سعار النفط حتى الآن
من املقرر أن يرتفع الطلب على النفط من
منظمة البلدان املصدرة للبترول “أوبك” هذا
العام ،يف حني أن النمو يف إنتاج الواليات املتحدة
من النفط سيتباطأ مع خفض شركات الطاقة
األمريكية إلنفاقها على عمليات احلفر.

ما الذي يعنيه كل هذا لأ�سعار النفط؟
انتعشت أسعار النفط اخلام ،قبل أيام ،مما
يشير إلى أن انهيار أسعار النفط قد اقترب
من نهايته ،أو رمبا من االرتفاع مرة أخرى .ويف
تقريرها ،توقعت أوبك زيادة طفيفة يف الطلب
على النفط لعام  ،2015وتوقعت أن النفط
الرخيص سيزيد من نسب االستهالك ،خاص ًة
يف الواليات املتحدة.

ومن شأن ذلك ،من الناحية النظرية ،أن يضع
ً
ضغوطا تصاعدية على األسعار .ومع ذلك،
يعتقد الكثيرون أن العرض ال يزال يفوق الطلب
بكثير يف السوق ،وأنه يف أفضل احلاالت ،سوف
متر فترة من الزمن قبل أن تعود األسعار مرة
أخرى كما كانت قبل انهيارها.

�إلى �أي مدى ميكن �أن تهبط �أ�سعار النفط؟
مع هبوط النفط دون مستوى  50دوالرا وذلك
للمرة األولى يف ست سنوات تقريبا ،هناك
تساؤل منطقي عن املدى الذي ميكن أن تصل
إليه األسعار ،البعض يراهن على مستوى 20
دوالرا الذي كان آخر عهد األسواق به عام
 ،2002والذي أملح إليه «النعيمي» يف أحد
تصريحاته.

لكن ملاذا ترتاجع الأ�سعار؟
التفسيرات عديدة منها ارتفاع الدوالر ،وقرار
«أوبك» يف نوفمبر بعدم خفض سقف اإلنتاج،
بجانب تصريحات املسؤولني يف كبرى الدول
املنتجة وغيرها من األسباب املكرر سردها.
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لكن مالحظني ركزوا على سبب آخر يتعلق بنمو
اإلنتاج األمريكي بنسبة  % 48بني عامي 2008
إلى  2013بدعم االستثمار يف مشروعات النفط
الصخري ،ما دفع اإلنتاج إلى مستوى  11مليون
ب/ي يف بداية عام .2014

الالفت للنظر أن زيادة اإلنتاج هذه استوعبتها
السوق لتكون عوضاً عن تذبذب اإلمدادات
نتيجة العقوبات املفروضة على إيران ،بجانب
االضطرابات يف العراق وليبيا ،لكن تراجع
وطأة املشاكل املتعلقة باملعروض منها ارتفاع
صادرات العراق إلى أعلى مستوياتها منذ 25
عاما تقريبا الشهر املاضي ،بجانب ارتفاع إنتاج
روسيا عام  2014بأسرع وتيرة منذ انهيار
االحتاد السوفيتي غيرت املوازين.
وبالتزامن مع زيادة املعروض تراجع الطلب،
حيث هبط استهالك النفط يف أوروبا وكذلك
اليابان خالل العام املاضي ،بالتزامن مع تباطؤ
منو االقتصاد الصيني الذي يعد أحد قاطرات
االنتعاش العاملي ،ما قلص الطلب من قبل ذلك
البلد على الذهب األسود.

وال تنسى األسواق التصريح الشهير للوزير
«على النعيمي» قبل نهاية عام  2014بأن
خفض اإلنتاج ال يصب يف مصلحة «أوبك»
مهما انخفضت األسعار إلى  40 ،50 ،60أو
 20دوالرا ،وهو ما رسخ يف األذهان وتفاعلت
معه حتركات النفط بالفعل.

�إلى �أي مدى ميكن �أن ترتاجع الأ�سعار؟
ال أحد يعرف على وجه الدقة ،هذه هي اإلجابة
التي أوردتها «اجلارديان» وهي مقنعة إلى حد
كبير ،فإدارة معلومات الطاقة األمريكية توقعت
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تراجع خام برنت إلى  68دوالرا ،وقبل اجتماع
«أوبك» السابق توقع «جولدمان ساكس» هبوطه
إلى  85دوالرا عام  ،2015لكن حركة النفط
ذهبت إلى أدنى من ذلك بكثير كما هو حادث
بالفعل.

بعض التجار يراهنون على الهبوط إلى  40أو
 30دوالرا ،وقلة منهم ترى  20دوالرا تلوح يف
األفق ،وهو مستوى لم تره األسواق منذ السنوات
األولى لأللفية الثانية.
وهناك محللون ينتظرون انتعاشا لألسعار عند
 70دوالرا بعد الهبوط إلى  30دوالرا أوالً،
وال يرون مبرراً للمغامرة بانتظار مستوى 20
دوالرا.

الأ�سعار تنتع�ش جمددا وتقرتب
من  62دوالر ًا للربميل
عززت أسعار النفط مكاسبها قرب  62دوالرا
للبرميل ،أخيرا ،بعد تأكيدات دول أعضاء يف
«أوبك» أن فائض املعروض العاملي من النفط
يتجه إلى االنكماش .والقت األسعار دعما بعد
تصاعد الصراع مع تنظيم داعش يف ليبيا ،بعد
أن وجهت مصر ضربة جوية ألهداف تابعة لهذا
التنظيم اإلرهابي.

ويرى متخصصون أن السوق متيل إلى االستقرار
واالنخفاض النسبي بعد مكاسب استمرت عدة
أيام ،ما يؤكد أنه ما زال يف مرحلة التقلبات
السعرية السابقة ملرحلة التعايف وتعويض
اخلسائر .كما أن فائض املعروض العاملي من
النفط يتجه إلى االنكماش حيث يبشر هذا
باستقرار التحسنات السعرية على مدى العام
اجلاري.

وأكثر من ذلك ،فإن التوقعات االقتصادية
تشير إلى أن ارتفاعات األسعار ستجيء يف
النصف الثاني من العام اجلاري إال أن األسواق
شهدت عودة االرتفاعات مبكرا عن التوقعات،
وأن خروج بعض املنتجني من السوق بأسرع
من املتوقع ساهم بشكل كبير يف هذا التحسن،
خاصة منتجي النفط الصخري يف الواليات
املتحدة الذين لم يتحملوا ضغط األسعار
املنخفضة وتكاليف اإلنتاج املرتفعة.
ويف إطار هذه املعطيات من الطبيعي أن جند أن
أسعار النفط حتقق مكاسب وارتفاعات تقدر
بنحو  25يف املائة من أدنى مستويات وصلت
إليها يف ست سنوات نتيجة تراجع منصات
احلفر يف الواليات املتحدة وتوالي خفض اإلنفاق
الرأسمالي لكبرى الشركات النفط العاملية».
وحسب محللني ،فإن تغييرات جوهرية إيجابية
تصدر من حني آلخر يف دول االستهالك الكبرى
وفى مقدمتها اليابان والصني تؤثر يف مستوى
األسعار ألن حتسن الطلب يقود دون شك إلى
أسعار أعلى للخام.

وعليه ،فإن العودة إلى أسعار بني  65و 75دوالرا
للبرميل أصبحت قادمة ورمبا تتحقق قبل
منتصف العام اجلاري» ،وأن مستويات فوق 100
دوالر ال تزال مستبعدة حتى يف السنوات القليلة
املقبلة خاصة مع استمرار وفرة اإلنتاج».
وميكن القول أن اجلزائر تتوفر على املقومات
الضرورية ملواجهة آثار انخفاض أسعار النفط
لكنها مطالبة باملقابل بتسريع إصالحاتها
االقتصادية من أجل تعزيز مقاومتها ،كما أكد
صندوق النقد الدولي.

رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

رئيس مجلس األمة يستقبل وفدا عن الهيئة
التنفيذية ملنتدى رؤساء املؤسسات االقتصادية
استقـبل السيد عبد القادر بن صالـح  ،رئيس مجـلس األمـة ،يـوم
األربعاء  21جانفي  ،2015مبقر املجلس ،وفدا عن الهيئة التنفيذية
ملنتدى رؤساء املؤسسات االقتصادية ( )FCEيقوده رئيس املنتدى
السيد علي حداد.

هذا اللقاء يدخل يف إطار سلسلة من اللقاءات التي باشرها املنتدى
بعد مؤمتره األخير والهادف إلى التعريف بالهيئة وبرنامج عملها
مستقبال .وقد أكد أعضاء املنتدى االقتصادي عزمهم على جعل
املؤسسة الوطنية االقتصادية والتجارية قاطرة محورية يف عملية
التنمية والبناء من خالل التحاور والتشاور والعمل التكاملي مع
كل القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية خدمة لالقتصاد
اجلزائري من خالل التقارب والتنسيق مع مختلف الفاعلني
االقتصاديني ورفع حتدي التنمية والعمل املوحد للخروج تدريجيا
من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعاره يف األسواق العاملية.

خالل هذا اللقاء مت التطرق باملناسبة إلى دور الهيئة البرملانية يف سن
التشريعات والقوانني الهادفة إلى تفعيل أداء املؤسسات الوطنية اخلاصة
والعامة من خالل وضع األدوات واآلليات التي تساعد على الدفع بالبالد نحو
آفاق أفضل.

ر�شيد ملواري
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ال�سفراء

سفري إيران الجديد

استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح  ،رئيس مجـلس األمـة  ،يـوم
االثنني  15ديسمبر  ، 2014مبقر املجلس  ،السيد رضا عامري ،
سفير إيران اجلديد باجلزائر الذي أدى له زيارة مجاملة  ،مت خاللها
التطرق للعالقات الثنائية املتميزة بني البلدين  ..واستعراض مجاالت
التعاون واإلرادة السياسية القائمة للدفع به إلى مستويات أفضل  ،كما
مت باملناسبة تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة والتحديات
التي تواجه املنطقة وما متليه من تشاور مستمر للمساهمة يف جتاوز
األوضاع الصعبة التي تعيشها بعض الدول املجاورة للبلدين يف الشرق
األوسط وشمال افريقيا.

السفري الجديد لدولة فلسطني

و استقـبل يـوم االثنني  19جانفي  ، 2015السيد لؤي عيسى ،
السفير الفلسطيني اجلديد باجلزائر الذي أدى له زيارة مجاملة
مت خاللها التطرق للتطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية
واملساعي املتواصلة على الصعيد الدولي لتحقيق األهداف الوطنية
املشروعة للشعب الفلسطيني يف بناء الدولة املستقلة  ..واستعرض
السفير الفلسطيني – كذلك – األوضاع العامة للشأن الفلسطيني
الداخلي مشي ًدا مبواقف اجلزائر الثابتة ودورها يف إسناد القضية
الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني  ،كما كان اللقاء
فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة اقليميا
ودوليا.

سفري تونس الجديد
خالل زيارة مجاملة أداها يوم األربعاء  28جانفي  ،2015السيد عبد
املجيد الفرشيشي ،سفير تونس اجلديد باجلزائر إلى السيد عبـد القادر
بـن صالـح ،رئيس مجـلس األمـة ،مبقر املجلس ،حتدث الطرفان عن
لي اعتزازهما بالرصيد
العالقات التاريخية العريقة بني البلدين
مسج نْ
ّ
الكبير الذي يؤهل هذه العالقات ألن تكون  -بالفعل  -عالقات شراكة
منوذجية يف كل املجاالت ..
وسجال
وباملناسبة تطرق اجلانبان إلى التحديات الراهنة يف املنطقة
ّ
ارتياحهما للمستوى الذي بلغه التنسيق خاصة يف مجال التصدي
للمحاوالت اإلرهابية الهادفة إلى زعزعة االستقرار يف البلدين الشقيقني
..
رئيس مجلس األمة اغتنم هذه الفرصة لتقدمي التهاني إلى الشعب
التونسي على النجاح الذي حتقق لتونس بعد اجتياز االستحقاقات
االنتخابية بنجاح مؤكداً إرادة اجلزائر القوية يف املضي بالتعاون الثنائي
إلى املستوى الذي يعكس عمق هذه العالقات ويترجم بالفعل اإلرادة
السياسية لقيادتي البلدين ..
من جهته أعرب السفير التونسي عن بالغ الشكر للقيادة اجلزائرية التي
وقفت إلى جانب تونس يف هذه املرحلة معتب ًرا أن الظروف قد أصبحت
مهيأة إلقامة شراكة حقيقية لصالح البلدين والشعبني الشقيقني.
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وفد عن مجموعة
الصداقة الربملانية
مع الدول املغاربية
يف البندستاغ

مت يوم الثالثاء  10فيفري  ،2015مبقر مجلس
األمة ،لقاء ض ّم وفدا عن مجموعة الصداقة
البرملانية مع الدول املغاربية يف البندستاغ
«البرملان الفدرالي األملاني» ووفد عن مجلس
األمة برئاسة السيد إبراهيم بوحلية ،رئيس جلنة
العالقات اخلارجية باملجلس.
اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول العديد
من القضايا السياسية املطروحة يف العديد من
املناطق يف العالم وكذا بحث العالقات الثنائية
خاصة يف املجال البرملاني وسبل تدعيمها
والدفع بها إلى مستويات أفضل .من جهة
أخرى ،مت التطرق إلى ظاهرة االرهاب العابر
للقارات وضرورة التنسيق العملي للتصدي له
ومكافحته ،كما مت استعراض الوضع يف منطقة
أوروبا الشرقية ومنطقة الساحل اإلفريقي ومت

التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل أن يتمكن الشعب
الصحراوي من ممارسة حقه املشروع يف تقرير املصير.

وفد برملاين نيجريي
واستقبل السيد ابراهيم بوحلية ،رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس
األمة ،يوم اخلميس  19فيفري  ، 2014وفدا برملانيا نيجيريا.

خالل هذا اللقاء مت استعراض العالقات الثنائية بني اجلزائر والنيجر
وهي عالقات وصفت باجليدة بني البلدين اللذان ينتميان إلى فضاء
إفريقي وجغرايف واحد ،ومت التأكيد على ضرورة العمل وترقية وتدعيم
عالقات التعاون بتكثيف الزيارات واالتصاالت بني وفود مؤسسات
البلدين للتشاور والتنسيق حول القضايا التي تهم البلدين واملنطقة
بصفة عامة  ،خاصة على ضوء تطورات األحداث يف منطقة الساحل
اإلفريقي

عضو مجلس
األمة السيدة
زهرة بيطاط
تستقبل وفدا عن
مجلس الشيوخ
الفرنيس وعدد
من املنتخبني
الفرنسيني

استقبلت السيدة زهرة ظريف بيطاط  ،عضو مجلس األمة،
ورئيسة املجموعة البرملانية للصداقة اجلزائرية الفرنسية
يـوم األحد  8فيفري  ، 2015مبقـر املجـلس  ،وفدا عن
مجلس الشيوخ الفرنسي وعدد من املنتخبني الفرنسيني من
أصول جزائرية يقوده السيد لوك كارفوناس ،عضو مجلس
الشيوخ الفرنسي ورئيس بلدية ألفورتفيل.
الوفد كان يف اجلزائر يف إطار إقامة توأمة بني بلديتي األبيار
و ألفورتفيل  ،و خالل هذا اللقاء مت التأكيد على ضرورة دفع
التعاون البرملاني اجلزائري الفرنسي إلى مستويات أفصل
وتدعيم عالقات التعاون والتشاور على مستوى اجلماعات
احمللية يف املجاالت الثقافية واالقتصادية وتشجيع وتطوير
التنمية احمللية.
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يف اجتامع لجنة الشؤون
االقتصادية واملالية والشؤون
االجتامعية والرتبية
التابعة للجمعية الربملانية لالتحاد
من أجل املتوسط

شارك السيدان زحالي عبد القادر ،رئيس
املجموعة البرملانية حلزب جبهة التحرير
الوطني مبجلس األمة و زروقي عبد
القادر ،عضو مجلس األمة ،يف اجتماع
جلنة الشؤون االقتصادية واملالية والشؤون
االجتماعية والتربية التابعة للجمعية
البرملانية لالحتاد من أجل املتوسط (AP-
 ، )UPMوالذي إنعقد بالعاصمة التركية
أنقرة يف  01ديسمبر .2014
وقد تناول املشاركون بالدراسة والنقاش
العديد من املواضيع من بينها :

• حماية وتعزيز االستثمارات يف منطقة
البحر األبيض املتوسط.
• اجلوانب االقتصادية للهجرة.

• تعاون بلدان البحر األبيض املتوسط يف
مجال تنمية السياحة.

اجتامعات الجلسة الثانية لدور
االنعقاد الثالث من الفصل
الترشيعي األول للربملان العريب
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة مُي ّثله
كل من السيدين عبد الكرمي قريشي
ومنصور معيزية  ،عضوا مجلس األمة
وعضوا البرملان العربي  ،يف اجتماعات
اجللسة الثانية لدور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي األول للبرملان العربي ،
وذلك يف الفترة املمتدة من  04إلى 11
ديسمبر  ،2014بالقاهرة (مصر).
وقد تضمن جدول األعمال ،باإلضافة
إلى اجللسة ،انعقاد اجتماعات اللجان
الدائمة واملؤقتة والفرعية ،واجتماع
هيئة املكتب ،وكذا تنظيم جلسة إجرائية
النتخاب رئيس ونواب رئيس البرملان
العربي.

الربملان العريب

شارك السيد عبد الكرمي قريشي ،
عضو مجلس األمة  ،مقرر جلنة الشؤون
اخلارجية والسياسية واألمن القومي
بالبرملان العربي  ،يف اجتماعات اللجنة
الفرعية املعنية بصياغة توصيات ندوة
األمن القومي  ،وذلك يومي  05و 06
جانفي  2015بالقاهرة (مصر).
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الدورة العارشة
الجتامعات اتحاد مجالس
الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي

شارك وفد برملاني من غرفتي
البرملان مجلس األمة ،املجلس
الشعبي الوطني يف الدورة
العاشرة واجتماعات احتاد
مجالس الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي
املنعقدة خالل الفترة املمتدة
من  17إلى  22جانفي 2015
باسطنبول ( تركيا).
وقد ضم الوفد السادة:

 محمد لزهر سحري ،نائبرئيس مجلس األمة ،رئيس الوفد
 لزهر حمادو ،رئيس جلنةالصحة والشؤون االجتماعية
والعمل والتكوين املهني باملجلس
الشعبي الوطني ،عضو اللجنة
التنفيذية لإلحتاد
 محمد بن طبة ،عضو مجلساألمة  ،عضو اللجنة العامة
لإلحتاد
 محمد أخاموك ،عضو مجلساألمة  ،عضو جلنة الشؤون
االقتصادية والبيئة لإلحتاد
 محمد شريف براهمية ،نائبباملجلس الشعبي الوطني ،عضو
اللجنة العامة لإلحتاد
 ناصر حمدادوش ،نائبباملجلس الشعبي الوطني ،عضو
جلنة الشؤون الثقافية والقانونية
وحوار احلضارات واألديان
لإلحتاد.
وقد تناول املشاركون عدة
مواضيع وقضايا تهم العالم
اإلسالمي منها :
 نصرة قضايا املسلمني يفالعالم والدفاع عن اإلسالم
الصحيح
 ومحاربة اإلرهاب ومكافحةالتعصب واالسالموفوبيا ،
 وحماية املقدسات وتعزيز حواراحلضارات واألديان  ،ومتابعة
الوضع يف فلسطني ودراسة
التطورات يف مالي والصومال ،
باإلضافة إلى قضايا البيئة
والتنمية املستدامة  ،وتعزيز
التضامن ملواجهة مختلف
التحديات التي تواجه األمة
اإلسالمية.

اجتامعات الدورة العلنية التاسعة
للجمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط
APM
شارك وفد برملاني مشترك فيما بني غرفتي البرملان
اجلزائري ،يف اجتماعات الدورة العلنية التاسعة
للجمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط ، APM
املنظمة بالتنسيق والتعاون بني برملان إمارة موناكو
واجلمعية البرملانية للبحر األبيض املتوسط ،
واملنعقدة خالل الفترة املمتدة من  02إلى  04فبراير
 2015بإمارة موناكو.
وقد ضم الوفد السادة :

 سي يوسف مختار ،املراقب البرملاني مبجلساألمة ،رئيس الوفد
 العقعاق علي ،عضو مجلس األمة زكريا محمد ،عضو مجلس األمة لبيض محمد ،نائب باملجلس الشعبي الوطني بيبي محمد العيد ،نائب باملجلس العبي الوطني.وقد تضمن برنامج الدورة مناقشة العديد من
املواضيع ضمن اجتماعات اللجان الدائمة الثالث
من بينها :

• دور البرملانيني يف ترقية حقوق اإلنسان.
• حماية املدنيني يف منطقة البحر األبيض املتوسط :
«الالجئني واملهاجرين».
• التطورات السياسية يف الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.
• االستثمار والتجارة يف منطقة البحر األبيض
املتوسط.

اجتامع السيدات الربملانيات يف إفريقيا
والعامل العريب
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة يضم السيدة
لويزة شاشوة ،رئيسة جلنة الصحة والشؤون
االجتماعية والعمل والتضامن الوطني مبجلس األمة
والسيدة الزهراء قراب  ،عضو مجلس األمة  ،يف
اجتماع السيدات البرملانيات يف إفريقيا والعالم
العربي ،واملنظم من طرف رابطة مجالس الشيوخ
والشورى واملجالس املماثلة يف إفريقيا والعالم
العربي ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،وذلك
يومي  08و  09فيفري  ، 2015بالقاهرة (مصر).
وتضمن جدول أعمال االجتماع دراسة أوراق العمل
التالية :
• دليل التشريعات للمرأة.
• دراسة ومناقشة سبل التقارب العربي اإلفريقي بني
النساء البرملانيات.
• تدعيم العمل على التمكني السياسي للمرأة
العربية واإلفريقية وترقية عملها ومشاركتها يف
املؤسسات السياسية واالقتصادية يف البلدان العربية
واإلفريقية.

الربملان العريب

شارك السيدين عضوا مجلس
األمة والبرملان العربي السيد عبد
الكرمي قريشي ومنصور معيزية يف
اجتماعات اجللستني الثالثة والرابعة
لدور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي األول للبرملان العربي
املنعقد خالل الفترة املمتدة من
 14إلى  17فيفري  2015بالقاهرة
(مصر).
وقد تضمن جدول أعمال إضافة
للجلسة العامة ،انعقاد جلسة خاصة
ملناقشة الالئحة الداخلية وكذا
اجتماعات اللجان الدائمة واملؤقتة
والفرعية واجتماعات هيئة مكتب
البرملان العربي.

الدورة السنوية  2015للندوة
الربملانية حول املنظمة
العاملية للتجارة

شارك وفد برملاني عن مجلس
األمة يتشكل من السادة :عبد
القادر شنيني ،رئيس جلنة الشؤون
االقتصادية واملالية ،رئيس الوفد
و داود بشير ،عضو مجلس األمة،
يف فعاليات الدورة السنوية 2015
للندوة البرملانية حول املنظمة
العاملية للتجارة ،مبقر املنظمة
العاملية للتجارة بجنيف (سويسرا)
يومي  16و 17فبراير  ،2015وذلك
يف إطار االحتفال بالذكرى 20
لتأسيس املنظمة.
وتناول البرملانيون املشاركون
بالدراسة والنقاش املواضيع التالية
:
• التجارة كمحرك للسلم وتطوير
شروط احلياة ،
• ملاذا التجارة ؟ أفكار حول ذكرى
تأسيس املنظمة العاملية للتجارة ،
• ضرورة إشراك اجلميع يف
االستفادة من مزايا املنظمة العاملية
للتجارة ،املستهلكون والشباب  :حالة
للدراسة.
للعلم ،فقد دأب البرملان اجلزائري
على املشاركة يف فعاليات الندوات
البرملانية حول الـ « » OMC
واملنظمة دوريا بالتنسيق فيما بني
االحتاد البرملاني الدولي والبرملان
األوروبي.

الدورة الشتوية للجمعية
الربملانية ملنظمة األمن
والتعاون بأوروبا
شارك وفد برملاني مشترك
فيما بني غرفتي البرملان
اجلزائري يف اجتماعات الدورة
الشتوية للجمعية البرملانية
ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا
( ، )AP-OSCEبفيينا (النمسا)
خالل الفترة املمتدة من  18إلى
 20فبراير .2015
وقد تشكل الوفد من السادة
والسيدات:
 الهاشمي جيار ،عضو مجلساألمة  ،رئيس الوفد
 عبد املجيد بوزريبة ،عضومجلس األمة
 نصير لطرش ،نائبباملجلس الشعبي الوطني
 نوال ليلي بلخوجة ،نائبباملجلس الشعبي الوطني.
وقد عرفت هذه الدورة انعقاد
املنتدى البرملاني لـ AP-OSCE
حول املتوسط يوم  18فبراير
 2015حول موضوع «ترقية
األمن والتعاون يف منطقة
البحر األبيض املتوسط».
كما ناقش املشاركون ضمن
اجتماعات اللجان الدائمة
الثالث العديد من املواضيع من
بينها :
• حقوق اإلنسان للمهاجرين
والالجئني ،
• التعاون من أجل تعزيز األمن
الطاقوي وتخفيض التحديات
االقتصادية والبيئية يف منطقة
منظمة األمن والتعاون بأوروبا.
جدير بالذكر أن البرملان
اجلزائري يشارك بصفة
منتظمة يف اجتماعات اجلمعية
البرملانية ملنظمة األمن والتعاون
بأوروبا ( ، )AP-OSCEويحوز
على صفة شريك يف التعاون.
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�إن�شاء هيئة للمتابعة والتن�سيق

يف إطار النشاط الفكري والثقايف  ،نظم مجلس األمة يوم األربعاء  24ديسمبر
 2014يوما دراسيا بعنوان « املخطط الوطني ملكافحة السرطان» ،حضره السيد
رئيس مجلس األمة ،والسيد وزير الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،وأعضاء
من البرملان بغرفتيه ،وجمع من األساتذة واخلبراء واملختصني يف الطب ،ومدعوين
من عدة قطاعات ومؤسسات.
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افتتح اليوم الدراسي بكلمة للسيدة
لويزة شاشوة ،رئيسة جلنة الصحة
والشؤون االجتماعية والعمل
والتضامن الوطني باملجلس ،أكدت
فيها أن مكافحة السرطان ليس
ذات طابع تقني وال ميكن اختزاله
يف مستخدمي القطاع الطبي ،بل
هو كفاح مشترك  .وأن رئيس
اجلمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة اعتبر مرض السرطان
هو مشكل عموي ومكافحته

أولوية ضمن أولويات الورشات
الرئاسية.

ونظرا الزدياد عدد األمراض
الغير املعدية أي أمراض السرطان
يفرض حسب املتدخلة مقاربات
إستراتيجية جديدة  ،وهذا ما
قامت به اجلزائر عبر إعداد
مخطط وطني ملكافحة السرطان
الذي سخرت له إمكانيات
بشرية ومادية ،كما نصب رئيس
اجلمهورية البروفيسور زيتوني
لضمان التنسيق مع السلطات

املعنية ومتابعة املخطط الوطني
ملكافحة السرطان وتقييمه واقتراح
اإلجراءات الالزمة بغرض حتسني
نوعية العالج ومتابعة املريض.
وألن املخطط الوطني ملكافحة
السرطان عبارة عن قرارات
ورزنامة ومتويل فمن ثم دعت
السيدة لويزة شاشوة وضع هيئة
للمتابعة والتنسيق تتمثل مهمتها
يف ضمان إخراج االلتزامات
والرزنامة لكل إجراء كما تتمثل
مهمتها الرئيسية يف متابعة

إجراءات هذا املخطط وإعداد
تقارير مرحلية.

وتتجسد خطة التعبئة ملكافحة
السرطان للسنوات اخلمس
القادمة ( )2019-2015وتشمل
املراحل األولية يف الوقاية
والكشف املبكر والعالج واملرافقة
والتعليم والبحث لغاية واحدة وهي
التغلب على املرض وتخفيض عدد
الوفيات التي يسببها السرطان.
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يتصدر أنواع السرطانات األخرى
بـ  65باملائة ثم هنالك عنق
الرحم ،القولون  ،املستقيم ،املثانة
والبروستات.

وعن مراحل التي مير بها
مريض السرطان ،أكد على
أهمية التشخيص كمرحلة أولى
للعالج خاصة إذا كان املرض
يف أوله ،حيث أن التشخيص
املبكر يعطي  90باملائة من جناح
العالج والشفاء التام منه .لكن
حسب البروفيسور أن الكثير من
املرضى يعانون ويضيعون وقت
التشخيص خالل تنقله مبلفه بني
مصالح املستشفيات ،داعيا يف
نفس السياق إلى جعل املريض هو
احملور بني طبيب املختص وجراح
األورام وطبيب األشعة وضرورة
اجتماعهم لوضع تقرير حلالة
املريض ومتابعته .

ت�شجيع ثقافة الك�شف املبكر
يف كلمته أشار السيد عبد امللك
بوضياف ،وزير الصحة والسكان
وإصالح املستشفيات أن مكافحة
السرطان هي سياسة تهم اجلميع
 ،وأن رئيس اجلمهورية أعلن أن
السرطان هو مشكل صحي كبير
وصنفه كأولوية وطنية وورشة
رئيسة عبر املخطط الوطني
ملكافحة السرطان ()2019-2015
الذي يلزم كل الفاعلني العمل ضد
السرطان ،واليوم حسب وزير
الصحة من املمكن عالج السرطان
والشفاء منه وأن كل شيء يبدأ من
الكشف املبكر والذي يعتبر منعدما
يف اجلزائر باستثناء سرطان عق
الرحم ،يف حني هناك سبع أنواع
من السرطان ميكن الوقاية منها
عن طريق الكشف املبكر وهي
سرطان الثدي والرئة والقولون
واملستقيم والبروستات والغدة
الدرقية  .داعيا إلى ضرورة
تشجيع الكشف املكبر باملجتمع
ملواجهتة .

وبعد الكشف يأتي التشخيص
مؤكدا أن املخطط الوطني
للسرطان يهدف إلى تقليص
اآلجال للوصول إلى تشخيص يف
آجال ال تتعدى  20يوما ومهما
كانت مقر إقامته  .بعد التشخيص
يأتي العالج الطبي الذي أوضح
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الوزير أنه سيتوفر يف جميع التراب
الوطني وبنفس التطور .

ويف هذا الصدد أقترح وزير الصحة
إنشاء هيئة يرأسها األستاذ زيتوني
مكونة من مختصني تتكفل بتقييم
ومتابعة تطبيق املخطط الوطني
ملكافحة السرطان كل ستة أشهر
بتقييم عملية تطبيق البرنامج
وجتنب كل العوائق التي قد
حتول دون تطبيق هذا البرنامج،
والتقرير يقدم إلى وزير القطاع
وبدوره لرئيس اجلمهورية لتقدمي
توجيهاته حول املوضوع.
داعيا يف نفس السياق إلى تبادل
املعلومات بني مهني الصحة
بالقطاعني العمومي واخلاص،
مع تعميم تطبيق امللف اإللكتروني
للمريض لتسهل نقل املعلومات
وضمان جناح العالج.لألكبر عدد
ممكن من مرضى السرطان ،
وتبقي الوقاية أفضل استثمار.
يف حني انصبت مداخلة األمني العام
لوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي حول دور وزارة العمل
والضمان االجتماعي يف اخلطة
الوطنية ملكافحة السرطان .عبر
العديد من املهام التي تقوم بها
خاصة يف اجلانب الوقائي على
غرار مساهمة مراكز التصوير
الطبي ومراكز التشخيص التابعة

للصندوق للتأمينات االجتماعية
يف برامج الوقاية والكشف املبكر
خاصة فيما يخص سرطان الثدي
لدى النساء.

املري�ض حمور العالج..
أما األستاذ حسان محفوف ،رئيس
مصلحة األورام اإلستشفائية
املتخصصة بالرويبة ،والذي تناول
يف مداخلته عنوانها « مراحل عالج
املريض بالسرطان « والذي أكد أن
السرطان هو مشكل وطني وأن
التكفل به يكون من أطراف متعددة
 .وتأتي اإلصابات بالسرطان يف
املرتبة الثانية من حيث املتسببة
يف الوفيات بعد األمراض القلبية،
وعن أنواع السرطانات املتفشية
أكد أن سرطان الثدي عند النساء

أما عن األدوية والعالج فقد دعا
البروفيسور إلى إعادة مراجعة
تسعيرة أدوية مرض السرطان
وجعلها مجانية وإمكانية اقتنائها
عبر بطاقة الشفاء ..كما تطرق
البروفيسور حسان محفوف ملرض
السرطان لدى األطفال وأكد أنها
مأساة للعائلة اجلزائرية طالبا
مبراكز متخصصة أين ميكن
للطفل إكمال دراسته .
مؤكدا يف األخير أن التكفل
بالسرطان ليس التكفل بالعالج
فقط بل هو الكل الوقاية
،التشخيص املبكر ،العالج والرعاية
االجتماعية والتكوين وأن يكون كل
هذا منظم ويف إطار قانوني .

�أف�ضل عالج  ...هو الوقاية
من جهته حتدث األستاذ فريد بن
حمدين ،رئيس املؤسسة اجلزائرية
للصيدلة «عالج األورام حاضرا
ومستقبال» عن أنواع عالج
السرطان احلالية واملستقبلية،
حيث أكد أن مرض السرطان
قد وجد منذ القدم وأن أطباء
العرب واملسلمني مثل الغازي وابن
سينا والزهراوي حاولوا عالج
السرطان بالطريقة الكيميائية
وأكدوا إمكانية عالجه يف املراحل
األولى.

كما حتدث عن العالجات
املوجودة ملرض السرطان من
العالج الكيمائي والعالج املناعي
والهرموني .وعن التطور الذي
ستعرفه العالجات خالل العشرين
السنة القادمة بفضل التطور
خاصة اإلعالم اآللي الذي سمح
بتقليص مدة البحث ومن ثم
تطور ،وحسب املختصني خالل
سنة  2030سيصبح مرض
السرطان مرضا مزمنا مثل داء
السكري والضغط الدموي ،مؤكدا
يف األخير أن أفضل عالج هو

الوقاية فـكان حسب األستاذ فريد
بن حمدين من املمكن جتنب موت
 40باملائة من مرضى السرطان
بفضل الوقاية والكشف املبكر .

 8حماور كربى يف املخطط
الوطني ملكافحة ال�سرطان

خالل عرضه للمخطط الوطني
ملكافحة السرطان ()2019-2015
أكد األستاذ مسعود زيتوني ،عضو
مجلس األمة .أن قرار إجناز
املخطط الوطني ملكافحة السرطان
من قبل رئيس اجلمهورية السيد
عبد العزيز بوتفليقة هو قرار
تاريخي  ،حيث اعتبره مشكل
صحي عمومي و مكافحته أولوية
وطنية ضمن أولويات الورشات
الرئاسية ..

ونظرا لزيادة عدد مرضى
السرطان كان من الضروري
حسب البروفيسور زيتوني وضع
خطة ملكافحة السرطان تكون
مكتوبة ومنظمة ،وخاصة تتمحور
حول أهداف واضحة ودقيقة
وطموحة وواقعية ،وقابلة للتحقيق
يف إطار زمني معقول بني خمس
وعشر سنوات.
واملخطط حسب البروفيسور
زيتوني يهدف إلى تنفيذ ورصد
التدابير الطارئة لتحسني رعاية
املرضى حسب رؤية جديدة تركز
على املريض ،هدفها خفض
يف معدالت الوفيات ومرضى

السرطان وحتسني نوعية حياة
املرضى أثناء وبعد العالج
عبر ثماني محاور فصل فيها
البروفيسور زيتوني وهي :

 .1حتسني الوقاية من عوامل
اخلطر.
 .2حتسني الكشف عن بعض أنواع
السرطان.
 .3حتسني تشخيص السرطان؛
 .4تنشيط والعالج؛
 .5تنظيم التوجيه والدعم ومراقبة
املريض.
 .6تطوير نظام املعلومات
واالتصاالت على السرطان؛
 .7تعزيز التدريب والبحوث حول
السرطان؛
 .8تعزيز القدرات املالية لإلدارة
من السرطانات
مؤكدا يف األخير أنه يجب إعادة
تركيز إستراتيجية الصحة العامة
على الوقاية وتعزيز الصحة،
وترسيخ مبدأ املراقبة والتقييم يف
جميع البرامج الصحية عبر نظام
معلومات أكثر كفاءة .
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املدر�سة العليا للبحرية «اللواء حممد بوتيقان»

 ..قطب تكويـــني مب�ستوى عال

يف إطار اخلرجات امليدانية التي تقوم بها
جلنة الدفاع ملجلس األمة  ،قام وفد عن
اللجنة برئاسة السيد محمد الواد ،بزيارة
املدرسة العليا للبحرية « املجاهد اللواء
محمد بوتيقان» التابعة لقوت اجليش
الوطني الشعبي ،الناحية العسكرية
األولى والكائنة بتمنفوست شرق العاصمة
وذلك يوم االثنني  12جانفي . 2015
وقد ضم الوفد كل من السيدات والسادة:
• محمد الواد ،رئيس جلنة الدفاع
• محمد لزعر ،نائب رئيس اللجنة
• سليمان كرومي ،مقرر اللجنة
• زهرة قراب ،عضو مجلس األمة
• حفيظة بن شهيدة ،عضو مجلس األمة
• عائشة باركي ،عضو مجلس األمة

استقبل الوفد من قبل قائد املدرسة العميد
محمد قريش وكذا مسؤولي مختلف هياكل
ومصالح املدرسة ،والذي قدم للوفد عرضا
حول تاريخ املدرسة والتطورات التي مرت بها
منذ استرجاع السيادة الوطنية إلى غاية اليوم،
كما استعرض تنظيم املدرسة ومهامها.

نبذة تاريخية عن املدر�سة
حتتل املدرسة موقعا إستراتيجيا على الرأس
األمين خلليج اجلزائر ،وهو املوقع الذي جعل

مختلف احلضارات السابقة تشيد عليه ميناء
لسفنها  ،بعد استرجاع اجلزائر لكافة املنشآت
العسكرية سنة  1966بدأت حقبة جديدة يف
تاريخ البحرية اجلزائرية ،فبداية من سنة 1983
مت تكوين الدفعة األولى للطلبة الضباط وكانت
تسمى آنذاك باملدرسة البحرية الوطنية  ،ثم
سنة  1988مت حتويل املدرسة إلى مدرسة عليا
للبحرية ،ويف سنة  1994عرفت املدرسة هيكلة
جديدة حيث أصبحت تضم عدة مدارس وحتمل
اسم مجموعة املدارس بتمنفوست ،ومنذ سنة
 2003أخذت املدرسة الهيكلة احلالية أال وهي
املدرسة العليا البحرية باسم املجاهد اللواء
محمد بوتيقان منذ سنة  2014شعارها « وطن
– شرف»

مهامها:
تقوم املدرسة بتكوين الضباط وضباط الصف
واجلنود الرتباء العاملني واملتعاقدين واالحتياط
يف كل التخصصات املتواجدة على منت السفن
ووحدات اإلمداد واإلسناد ،أما بخصوص
تكوين الضباط فقد أوضح قائد املدرسة أن
املدرسة تتكفل بتكوين الضباط طبقا لنظام (ل.
م .د) مدته أربع سنوات ،حيث مير التكوين عبر
تكوين عسكري مشترك ملدة سنة باألكادميية
ملختلف األسلحة بشرشال  ،ومن ثم يتبع بتكوين
جامعي ملدة ثالث سنوات يتحصل الطالب
من خالله على شهادة يف إحدى التخصصات
التالية:
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 -ليسانس يف علوم املالحة البحرية

 ليسانس يف االتصاالت/منومة األسلةالبحرية

 -ليسانس يف امليكانيكا البحرية.

مير الضباط ملدة ستة أشهر يف درس اإلتقان
يتحصل بعدها على شهادة اإلتقان يف إحدى
تخصصات اخلدمة على املنت أو تخصصات
عسكرية أخرى ،كما ميكنه بعد درس اإلتقان
تكوين درس األركان والذي يكون ملدة سنة
واحدة والذي يهدف إلى تهيئة الضباط لقيادة
تشكيالت ،إدارة مصالح أو اخلدمة على
املستوى األركان .

أما عن السنة الدراسية  2014/2015فأكد
قائدراملدرسة أنه بلغ عدد الطلبة الضباط
العاملني واالحتياطيني  384طالبا ،يف حني
ضباط الصف املتعاقدين فقد بلغ  351طالبا.
يكونهم  121أستاذا عسكريا يف حني بلغ
األساتذة احلاصلني على التأهيل اجلامعي 97
أستاذا مؤهال قادمني من مختلف اجلامعات.
كما قدم قائد املدرسة عرضا عن كيفية تنظيم
اخلرجات البحرية لفائدة الطلبة أو فيما يسمى
« بالتطبيق يف البحر» والذي يتم منذ سنة 2007
على منت الباخرة املدرسة صومام  ،937والتي
مت اقتناؤها لهذا الغرض ،حيث تدوم كل خرجة
بحرية  56يوما ،غايتها تعميق املعارف النظرية
املكتسبة من قبل الطلبة

وبخصوص اآلفاق املستقبلية للمدرسة ،أوضح
قائد املدرسة أنها تتمحور ال سيما حول
األهداف التالية:

 توفير وحتديث العتاد البيداغوجي إنشاء مركز للصراع من أجل احلياة الشروع يف تكوين شهادة املاستر اقتناء سفينة شراعية – مدرسة()voilier – école

تنقل بعد ذلك الوفد ملعاينة مختلف مرافق
املدرسة من قاعات للتدريس واملخابر ،حيث
تلقى الوفد شروحات من قبل املؤطرين وقائد
املدرسة حول مضمون الوحدات الدراسية

املقررة والهدف منها ويتعلق األمر بالوحدات
التالية:
• الصناعة امليكانيكية
• الطاقة
• الكشف حتت املائي
• األلغام البحرية
• التوترات فوق العالية
• األسلحة حتت املائية
• املدفعيات
• الصواريخ
• قاعة احملاكاة اخلاصة بالقبة الفلكية
• الهندسة الكهربائية
• الفن البحري
• اللغات األجنبية

• الكهرباء
• الفيزياء
• اإلعالم اآللي
• احملاكي التكتيكي
• املنشورات والتوثيق
• املنظومة املدمجة للمراقبة البحرية
كما حضر الوفد جانبا من بعض احلصص
التدريسية املقدمة للطلبة .وكذا زيارة منطقة
إعاشة الطلبة ،أين عاين ظروف إيوائهم
واخلدمات املعيشية التي يستفيدون منها
على غرار البريد وقاعات السينما وممارسة
األنشطة الترفيهية ..إلخ.
يف ختام الزيارة ألقى رئيس جلنة الدفاع الوطني
السيد محمد الواد كلمة ثنى فيها باملجهودات
التي بذلتها وتبذلها القيادة العسكرية وعلى
رأسها فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة من أجل تعزيز قدرات الدفاع
الوطني عموما والبحرية اجلزائرية خصوصا.
كما أشاد رئيس جلنة الدفاع الوطني ملجلس
األمة باملستوى الذي بلغته املدرسة وأصبحت
صرحا علميا وقطبا معرفيا بفضل جهد
إطاراتها التي تتكفل بتلقني الطلبة مختلف
العلوم والفنون البحرية.

السيد محمد الواد  ،رئيس الوفد يوقع على
السجل الذهبي للمدرسة العليا البحرية
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اخلرجات الإ�ستطالعية

اخلرجات الإ�ستطالعية

والية �أدرار :احلاجة �إلى دعم الت�أطري البيداغوجي!..
مثل بعض املؤسسات التربوية-من مشكلة
التأخر يف إصالح األعطاب التي حلقت بشبكة
الكهرباء ،فأجهزة التدفئة موجودة ومركبة لكنها
غير مستغلة وغير مشغلة ،متوسطة تتوفر على
مطعم هو يف طور اإلجناز يتسع لعدد كبير
من التالميذ ،وفناء واسع مخصص للرياضة
واللعب.

أما مبدينة أدرار ،فقد وقف وفد مجلس األمة
عند املدرسة االبتدائية «عائشة أم املؤمنني»،
والتي تعتبر أول مدرسة يف والية أدرار ،تتسع لـ
 600تلميذ وحتتوي على  18قسما ،منها أربعة
( )04أقسام غير مكيفة ،وتتميز عن غيرها من
املدارس بتوفرها على ثالثة ( )03أقسام مجهزة
خاصة بالطور التحضيري.

قام وفد عن جلنة التربية والتكوين
والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون
الدينية ملجلس األمة بزيارة استطالعية
لوالية أدرار خالل الفترة املمتدة من 10
إلى  12يناير  ،2015بهدف اإلطالع على
ظروف العمل ومعاينة املنشئات والهياكل
التابعة لقطاع التربية من جهة والتعليم
العالي من جهة أخرى.
والسادة:
وقد تكون الوفد من السيدة ّ

• أحمد سعيد رضوان ،رئيس جلنة التربية
والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي
رئيسا للوفد،
والشؤون الدينية،
ً
• رفيقة قصري ،نائب رئيس اللجنة،

• محمد الطيب العسكري ،عضو اللجنة.

• ففيما يتعلق بقطاع الرتبية الوطنية:
استهل الوفد البرملاني ملجلس األمة زيارته
امليدانية بالتوجه نحو دائرة تيميمون التي
تبعد عن مقر والية أدرار بأكثر من  200كلم
أين وقف عند العديد من املؤسسات التعليمية
كثانوية سلكة التي يعود تاريخ دخولها حيز
اخلدمة لسنة  ،2008هذه الثانوية التي سجلت
أعلى نسبة جناح يف شهادة البكالوريا للموسم
الدراسي املاضي  2013-2014على مستوى
والية أدرار بنسبة فاقت  55باملائة ،بها 17
قسما وتتسع لـ  500تلميذ ،ورغم ما حققته من
نتائج إال أنها تعاني من نقص يف املخابر املتعلقة
باملواد العلمية ومن رداءة التجهيز مبخابر العلوم
والفيزياء والكيمياء ،وكذا من نقص ملحوظ
يف قاعات اإلعالم اآللي ،ما يستدعي التفاتة
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خاصة لهذه املدرسة نظير النتائج املتحصل
عليها.
بعدها كان للوفد البرملاني وقفة عند ابتدائية
 200مسكن بذات الدائرة ،ابتدائية بها ستة
( )06أقسام ،غير أنها ال تتوفر على تدفئة
بسبب عدم إصالح األعطاب التي حلقت
بشبكة الكهرباء ،وهذا بحسب ما وقف عليه
الوفد وكذا بحسب الشروحات التي تلقاها عن
سير هذه املؤسسات التربوية وسعة استيعابها
وعن الطاقم اإلداري والبيداغوجي املؤطر التي
تتوفر عليه ،كما طاف الوفد مبختلف أركان هذه
املؤسسات والعديد من األقسام املتواجدة بها.

وباملناسبة لم يفوت رئيس الوفد هذه السانحة
دون أن يلفت عناية القائمني عليها إلى بعض
النقائص والعقبات التي تقف يف وجه التالميذ
وبالنتيجة التحصيل الدراسي األمثل حا ّثاً
إياهم باملناسبة إلى ضرورة تكثيف اجلهود
ورص الصفوف ومضاعفة العمل من أجل راحة
ّ
ومصلحة التالميذ التي تبقى فوق كل اعتبار.
من جهة أخرى أبدى الوفد البرملاني برئاسة
السيد رضوان ارتياحه وإعجابه مبا حتقق،
وهنّأ القائمني على هذه املنشئات ،داعيا إياهم
إلى رفع التحدي بغية درأ العراقيل وتذليل
الصعاب والرفع من مستوى النتائج من أجل
النهوض أكثر مبستوى التعليم بوالية أدرار.
ليتجه بعدها الوفد البرملاني برئاسة السيد
رضوان نحو دائرة أوقروت التي تبعد عن مدينة
أدرار بـ 120كلم لتفقد محطات تربوية أخرى،
حيث كان املستهل بزيارة ومعاينة متوسطة سيدي
عومر التي دخلت حيز اخلدمة واالستغالل
العام  ،2006ورغم حداثتها فهي تعاني -مثلها

هذا وقد كان للسيد أحمد سعيد رضوان ،رئيس
الوفد البرملاني ملجلس األمة تصريحا إلذاعة
أدرار اجلهوية مبناسبة هذه الزيارة امليدانية
حيث أكد السيد الرئيس على أن مشكل النقل
املدرسي يعتبر أبرز املشاكل التي يعاني منها
التالميذ املتمدرسني ويؤرق السلطات املعنية،
إلى جانب مشكل التدفئة والتبريد على حد
سواء ،...كما لم يفوت رئيس الوفد هذه الفرصة
دون اإلشادة بالسلطات احمللية شاكرا إياها على
املجهودات املبذولة وعلى حسن االستقبال.

• وفيما يتعلق بقطاع التعليم العايل:
توقف الوفد البرملاني ملجلس األمة عند جامعة
أدرار ،هاته األخيرة بها خمسة ( )05كليات هي
كلية العلوم والتكنولوجيا ،العلوم االقتصادية
والتجارية والتسيير ،احلقوق والعلوم السياسية،
العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية ،وكذا

اآلداب واللغات ،باإلضافة إلى ستة ( )06مخابر
بحث 30 ،وحدة بحث معتمدة ،و  14مشروع
بحث ،يبلغ عدد األساتذة بها  335أستاذا،
يف حني يبلغ عدد الطلبة  20ألف طالب،
وعدد الطلبة األجانب  60طالبا .وللجامعة
بعد إفريقي من خالل قيامها بالتوقيع على
عدة اتفاقيات مع جامعات أجنبية (سينغالية،
نيجيرية ،سودانية.....وغيرها) ،ووطنيا من
خالل  28اتفاقية مع جامعات وطنية.
وقد كان لوفد مجلس األمة جلسة نقاش مع
الطاقم اإلداري جلامعة أدرار جتاذب فيها
أطراف احلديث حول ظروف العمل والعوائق
التي تعترض األسرة اجلامعية ،نذكر منها
مشكل السكنات الوظيفية املخصصة لألساتذة
اجلامعيني ونقص االعتمادات املالية املخصصة
لهذا الغرض ،ويف نقطة أخرى عن مدى جناح
جامعة أدرار يف تطبيق ومسايرة نظام ال LMD
...
ليتفقد بعدها وفد مجلس األمة ويطوف ببعض
املرافق التي تزخر بها اجلامعة كاملكتبة املركزية
والعديد من اإلقامات اجلامعية كاإلقامة
اجلامعية  2000سرير تيليالن.

بعد الزيارة امليدانية لبعض املؤسسات التربوية
وجامعة أدرار ،كانت للوفد البرملاني املالحظات
التالية:
- 1نظرا لطبيعة املنطقة الباردة شتاءاً واحلارة
صيفا ،ونتيجة احلاجة إلى االستخدام الكبير
لوسائل التدفئة واملكيفات الهوائية ،تعاني
معظم املؤسسات التعليمية ويف جميع األطوار
من مشكل كبير يف التدفئة ويف التبريد ،ويف
بعض األحيان عدم وجود محوالت كهربائية من

األساس،

- 2ال وجود حلاالت االكتظاظ يف املدارس-إذ
يقدر عدد التالميذ يف القسم الواحد  28تلميذا-
إ ّال بالنسبة لتالميذ السنة الرابعة متوسط أين
يصل عدد التالميذ يف بعض األحيان إلى 41
تلميذا يف القسم الواحد،

- 3ضعف التأطير البيداغوجي –من الطور
االبتدائي إلى املرحلة اجلامعية -وحتى عدد
ومستوى املعلمني القادمني أو املنتدبني من
الشمال يبقى غير كاف ودون املستوى املطلوب،
- 4فيما يخص النقل املدرسي ،تعرف والية
أدرار نقصا ملحوظا من حيث عدد احلافالت
املدرسية والتي تبقى ضرورية بالنظر إلى بعد
املسافة عن أماكن الدراسة ،يف حني تبقى
احلافالت املتوفرة حيز اخلدمة تعيش حالة
مهترئة،

- 5وفيما يتعلق باإلطعام املدرسي ،تفتقر بعض
املؤسسات التربوية ملطاعم داخلية ،يف حني
يُقدم البعض منها وجبات باردة فقط ما ينعكس
–حتما -بالسلب على التحصيل الدراسي
للتالميذ،
- 6عدم كفاية االعتمادات املالية املرصودة
واملخصصة إلجناز  70سكن وظيفي موجه
ألساتذة التعليم العالي ،حيث لم تكف يف
مرحلة أولى إال إلجناز  32مسكن من أصل 70
املبرمجة،
- 7افتقار بعض اإلقامات اجلامعية للتجهيزات
واملعدات الضرورية للسير العادي واحلسن
لهذا املرفق ،نذكر على سبيل املثال ال احلصر:
وجود سيارة إسعاف واحدة ألربعة ()04

إقامات جامعية ،وكذا مولد كهربائي واحد ()01
،groupe électrogène

ويف ختام الزيارة �أو�صى الوفد مبايلي :
- 1بخصوص النقل املدرسي ،ينبغي توفير
حافالت مدرسية إضافية تساهم يف تخفيف
عبء التنقل قدرتها مصالح مديرية التربية
لوالية أدرار بـ  70حافلة من احلجم الكبير
لتوفير العناء عن التالميذ وتسهيل ظروف
التمدرس،
- 2إعادة النظر يف توقيت الدراسة صيفا نظرا
لالرتفاع الكبير يف درجات احلرارة،

- 3فيما يتعلق باإلطعام املدرسي ،ينبغي إيالء
العناية الكاملة باملدارس التي تتوفر على مطاعم
داخلية من أجل تقدمي الوجبات الساخنة
للتالميذ ...
- 4من الضروري إعادة النظر يف تقييم الغالف
املالي املوجه إلجناز اإلقامة اجلامعية 2000
سرير،
- 5يقترح الطاقم البيداغوجي واإلداري جلامعة
أدرار إعادة تسمية جامعة أحمد دراية بأدرار
باسم «اجلامعة اإلفريقية أحمد دراية» بأدرار،
- 6تدعيم حضائر اإلقامات اجلامعية بأدرار
بسيارات إسعاف جديدة وكذا مبولدات كهربائية
إضافية ،حيث تتوفر اإلقامات اجلامعية األربع
على سيارة إسعاف واحدة ( )01وهذا ال يلبي
احتياجات املقيمني من الطلبة واألعوان.
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�أبواب مفتوحة

فوج من طلبة املعهد الوطني للتكوين العايل إلطارات
الشباب بوالية ورقلة يف زيارة ملقر مجلس األمة

احلوثيون يعلنون
حل الربملان
وتويل ال�سلطة

وقد كانت هذه الزيارة فرصة لهؤالء
الطلبة ،للتعرف على مقر مجلس
األمة ومرافقه ،واإلطالع على مهامه
وصالحياته وكيفية سير أشغاله.

حل احلوثيون البرملان اليمني يوم اجلمعة 06
فيفري  ، 2015وأعلنوا تشكيل مجلس مؤقت
بديل وذلك بعد قرابة نصف شهر من استقالة
الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات
يف البالد حتت ضغوط اجلماعة احلوثية.
وجاء يف بيان أذاعه التلفزيون «يتو ّلى رئاسة
اجلمهورية يف املرحلة االنتقالية مجلس رئاسي
مك ّون من خمسة أعضاء ينتخبهم املجلس
الوطني» .وأضاف البيان «يكلف مجلس الرئاسة
من يراه من أعضاء املجلس الوطني أو من
خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات
الوطنية».
وحضر بعض الزعماء السياسيني إعالن البيان
يف قصر الرئاسة وكان بني احلضور وزيرا الدفاع
والداخلية السابقان وهو ما يشير إلى أن البيان
مدعوم من بعض الفصائل السياسية األخرى.

ومي ّر اليمن باضطراب سياسي شديد منذ
استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة
خالد بحاح بعد استيالء احلوثيني على قصر

ويف أولى ردود الفعل الدولية  ،أكد رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،أن انتصار حزب سيريزا
يف اإلنتخابات اليونانية ،سيزيد من عدم اإلستقرار
االقتصادي يف أوروبا.

انتخاب برملانية عن حزب الي�سار رئي�سة للربملان
اليوناين اجلديد
أدلى اليونانيون يوم األحد  25جانفي 2015
بأصواتهم يف انتخابات تشريعية وصفت باحلاسمة
والتاريخية بالنسبة لليونان املثقلة بالديون.
آخر النتائج احملصل عليها  ،بعد فرز حوالي % 80

من األصوات تشير إلى فوز حزب سيريزا اليساري
الراديكالي املناهض لسياسة التقشف ،بنسبة
 % 36.19من األصوات وهو ما يعادل  146مقعدا.
حتصل حزب الدميقراطية اجلديدة ،اليميني
احلاكم حتصل على نسبة  % 28من األصوات وهو
ما يعادل  77مقعدا.

و يف خطابه بعد صدور النتائج األولية لإلنتخابات
التشريعية ،أعلن ألكسيس تسيبراس ،زعيم حزب
سيريزا اليساري الفائز يف اإلنتخابات التشريعية
األحد ،أنه يريد “التفاوض” مع الترويكا .تسيبراس
قال أيضا إن احلكومة اجلديدة ستكون مستعدة
للتعاون والتفاوض للمرة األولى مع شركائها حول
حل عادل ودائم وقابل للحياة يصب يف مصلحة
اجلميع.
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الرئاسة وحتديد اقامة رئيس الدولة يف اطار
سعيهم لتشديد قبضتهم السياسية .وخالل األيام
القليلة املاضية أجرى احلوثيون الذين أصبحوا
قوة مهيمنة بعد اجتياح صنعاء يف سبتمبر ،
محادثات مع الفصائل السياسية الرئيسية يف
محاولة للوصول إلى اتفاق للخروج من األزمة.
وأمهلت اجلماعة الشيعية الفصائل السياسية
حتى األربعاء املاضي  04فيفري للوصول إلى
اتفاق وإال فرضت احلل الذي تراه.

اليونان

فوز تاريخي
حلزب �سرييزا
املناه�ض للتق�شف
يف الإنتخابات
الربملانية

اليمن

يف إطار برنامج األبواب املفتوحة التي
ينظمها مجلس األمة ،قامت مجموعة
من طلبة املعهد الوطني للتكوين
العالي إلطارات الشباب بوالية ورقلة،
يوم األربعاء  28جانفي  ،2015بزيارة
ملقر املجلس.

المدار البرلماني

مت يوم اجلمعة 06
فيفري  2015انتخاب
زوي كونستاتوبولو
البرملانية عن حزب
اجلذري
اليسار
(سيرسزا) الفائز يف
االنتخابات  ،رئيسة
للبرملان اليوناني.
زوي
وحصلت
احملامية والناشطة
السياسية ( 38عاما)
على  235صوتا من
أصل  300الذين يشكلون أعضاء البرملان اليوناني
األحادي الغرفة.

ويف أول خطاب لها بعد انتخابها رئيسة قالت
أن »:البرملان لن يكون املكان الذي تعرض عليه
الفضائح لتقبر .»..ودعم زوي لرئاسة البرملان
حزبا املعارضة الرئيسسن هما «الدميقراطية
اجلديدة وحزب االشتراكي «الباسوك».
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المدار البرلماني

أوكرانيا

الربملان يعترب
رو�سيا «دولة
معتدية» ويطلب
دعما من الغرب

أقر البرملان األوكراني (الرادا)
توجيه مناشدة للمجتمع الدولي
باعتبار روسيا «دولة معتدية»
وتشديد العقوبات عليها واعتبار
«جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتني» منظمات إرهابية.
وسيتم توجيه املناشدة للبرملان
األوروبي واجلمعية البرملانية
للناتو وملنظمة األمن والتعاون يف
أوروبا وملنظمة «جوام» للتطوير
الدميقراطي واالقتصادي (تضم
وأرمينيا
وأوكرانيا
جورجيا
ومولدوفا) باإلضافة إلى البرملانات
الوطنية للدول.
وورد يف الوثيقة الصادرة عن جلسة
طارئة للبرملان الثالثاء  27جانفي
 ، 2015أن كييف تعتبر روسيا
«دولة معتدية» وأنها «دولة تدعم
اإلرهاب على املستوى الدولي» وأن
روسيا تستخدم نفوذها يف منع عمل
مجلس األمن.

وطالب البرملان يف الوثيقة التي
صوت لصاحلها  271نائبا «تزويد
أوكرانيا مبا حتتاجه من مساعدات
عسكرية لتقوية قدرتها الدفاعية
 ،ومساعدات إنسانية لتقدميها
للسكان املدنيني واملساعدة يف ترميم
البنية التحتية للمرافق احليوية

بلجيكا

الربملان يدعو
احلكومة
لالعرتاف
بالدولة
الفل�سطينية

وكان أحد القرارات التي اعتمدها
البرملان يف القراءة األولى للجلسة
مشروع قانون ينظم إجراءات
إلضافة منظمات على قائمة
اإلرهاب  ،ووفقا ملشروع القانون
مينح هذا احلق للبرملان مع ذكر أن
مسودة القانون عرضت منح هذا
احلق للمحكمة اإلدارية العليا يف
أوكرانيا وملجلس األمن والدفاع.
وأجرت «الرادا» تغييرا على ما
يسمى قانون «تطهير احلكم» والذي
مت مبوجبه استثناء الضباط الكبار
األعضاء يف نظام أمن الدولة واألمن
الداخلي ووزارة الدفاع والقوات
املسلحة من أن يتم إقالتهم من
مناصبهم.

وجاء الرد الروسي على لسان نائب
وزير اخلارجية غريغوري كاراسني
على إعالن «الرادا» اعتبار روسيا
«دولة معتدية» بأن «هذا البيان
إطالقا غير مسؤول وإجراء طائش
يهدف إلى إعاقة التقدم إلى األمام
باجتاه حل وسط يف أوكرانيا «.
ووصف مجلس االحتاد الروسي
اإلعالن بقصر نظر سياسي وقال
بهذا الشأن يوري فوروبيوف نائب
رئيس مجلس االحتاد الروسي «هم
يسيرون على طريق التحريض على
املواجهة وهذا ما يعتبر قصر نظر
سياسي».

دعا البرملان البلجيكي احلكومة إلى
االعتراف بدولة فلسطني «يف أنسب
وقت» ،بعد تصويت أجراه ليلة 06
فيفري .2015

وحظي هذا االقتراح بدعم األحزاب
املكونة حلكومة ائتالف ميني
الوسط البلجيكية  ،وأقره البرملان
بواقع  75صوتا مقابل رفض .52
وطالبت أحزاب املعارضة -ومن
بينها االشتراكيون واخلضر وحزب
فالون -احلكومة باالعتراف الفوري
وغير املشروط بالدولة الفلسطينية
على حدود .1967

وكانت برملانات فرنسا وبريطانيا
وإسبانيا وإيرلندا دعت حكوماتها
إلى االعتراف بدولة فلسطني  ،عقب
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املهمة يف دونباس».

رد الفعل الرو�سي

اعتراف السويد بها يف أكتوبر من
السنة املاضية.
وتعد السويد أول دولة عضو يف
االحتاد األوروبي تعترف بالدولة

الفلسطينية .وكانت بولندا ورومانيا
واملجر وجمهورية التشيك وبلغاريا
وقبرص ومالطا قد اعترفت بها قبل
حصولها على عضوية االحتاد.

