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اختتام الدورة الربيعية 2015

م�سعى رئي�س اجلمهورية مبثابة خارطة طريق ..وال ..ا�ستحقاق خارج الإطار امل�ؤ�ســـــــــ�ساتي
اختتم مجلس األمة دورته الربيعية لسنة  2015يوم
اخلميس  02جويلية  ،2015برئاسة السيد عبد القادر
بن صالح ،رئيس املجلس؛ وبحضور رئيس املجلس
الشعبي الوطني ،الوزير األول ،وأعضاء احلكومة،
أعضاء مكتب املجلس الشعبي الوطني ،الرئيس األول
للمحكمة العليا ،رئيسة مجلس الدولة وكذا ممثلي
وسائل اإلعالم وجمع من الضيوف.

وباملناسبة ألقى رئيس املجلس كلمة هذا نصها:

أود في البداية باسمكم أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين باحلضور شرفوا
هيئتنا ،وأن أشكرهم على مشاركتهم إيانا املناسبة ،مناسبة اختتام الدورة
الربيعية العادية في مجلس األمة...
من يومني احتفل الشعب اجلزائري بالذكرى الثالثة واخلمسون ،وهي كما
يعلم اجلميع مناسبة عظيمة وترمز إلى أكثر من داللة إنها مناسبة َ ّتو َج فيها
الشعب اجلزائري كفاح ثمان سنوات من الكفاح َت َ ّو َجها بانتزاع حقه في احلرية
واالستقالل وهي أيضا مناسبة السترجاع الذاكرة والترحم على مليون ونصف
املليون من الشهداء بدمائهم الزكية سقوا أرض اجلزائر الطيبة 5 ...جويلية
هي أيضا عيد الشباب الذي بجهده وعرقه بنى ويبني اجلزائر...
• وتشاء الظروف هذه املرة  :أن يلتئم شملنا في شهر رمضان املبارك،
جميعا باخلير واليمن
شهر الصيام والرحمة والتضامن ،أعاده الله علينا ً
والبركات...
وإن تزامن هذه املناسبة مع هذه املواعيد لتعطي احلدث األهمية ومتنحه
اخلصوصية.
• وكالعادة فإن اختتام الدورة يتيح الفرصة أمامنا لكي ُنقيم اجلهد الذي
ًمعا بذلناه خالل الفترة ،ويعطينا املناسبة لكي نستشرف معكم آفاق أدائنا
التشريعي بل أقول البرملاني للدورة القادمة...
• وإننا إذ نبدي االرتياح للمناخ العام واألجواء الروحانية التي سادت البالد
خالل هذا الشهر الفضيل ،فإننا نبدي االرتياح أيضا ألجواء األمن والطمأنينة
التي سادت رمضان هذه السنة وملا توفر أثناءه من خيرات وفيرة في األسواق
أرضت رغبات املواطنني
املتنوعة.
ما يمكن قوله من باب
وإننا باملنسبة نود أن ننوه
يمكن
الموضوعية أنه ال
باجلهود املشكورة التي بذلتها
ألحد أن ينكر أن هناك
احلكومة في مجال التحكم في
أمامنا الكثير من العمل
األسعار هذه السنة ...فقد
يجب القيام به ،لكن ال
كانت هذه السياسة ح ًقا عم ًال
يمكن بالمقابل إنكار
والحاسمة
النتائج الهائلة
موف ًقا يستحق والتنويه...
التي تحققت.
ولقد ملس اجلميع هذه احلقيقة.
واضحا أن تراجع
كما ظهر
ً
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ظاهرة املضاربة وارتفاع األسعار كانت بينة ...أملنا أن تستمر مثل هذه
الوضعية ملا من شأنه أن يخفف من أعباء املواطن طيلة أشهر السنة...
• وإذا كان هذا األمر يدعو إلى االرتياح سواء على مستوى اآلليات التي
أقرتها احلكومة في هذا املجال ...أو على صعيد الوعي االجتماعي لدى
األسر اجلزائرية ...فإن ذلك يجب أن يدعونا إلى ضرورة التأكيد على واجب
َح ِّث املواطن ووسائل تنمية الوعي االجتماعي لدينا إلى مضاعفة اجلهد
التحسيسي املواطن بقصد التفاعل اإليجابي مع التوجهات الترشيدية التي
ما فتئت سياسة احلكومة تدعو لها بقصد التكيف مع الواقع االقتصادي
الضاغط واإلكراهات املالية غير املريحة املفروضة على البالد والناجمة عن
استمرار تبعات األزمة االقتصادية العاملية.
قبل االسترسال في احلديث عن مضمون جدول أعمال الدورة اسمحوا لي أن
أنوه مبا جاءت به رسالة فخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
مبناسبة الذكرى الثالثة واخلمسني لالستقالل من رسائل واضحة وتوضيحات
دقيقة ...إنها رسالة أراد من خاللها السيد الرئيس بصفته رئيسا لكل
مذكرا فيها
اجلزائريني ،إعادة تأطير العمل السياسي على الساحة الوطنيةً ،
أنه لن يكون هناك استحقاق خارج االستحقاقات املؤسساتية احملددة قانونًا،
موضحا في ذات السياق أن مشروع تعديل الدستور ،الذي ستنبثق عنه
ً
األطر اجلديدة ملمارسة السلطة ،هو في مراحله النهائية.
وهذا ما يدل وبطريقة أكثر وضوحا ،أن مسعى رئيس اجلمهورية هو أبعد
من أن يكون موق ًفا اقتضته املرحلة وإمنا هو في الواقع خارطة طريق للعهدة
احلالية.
اجلزائر بلد مي�ضي �إلى الأمام
ما ميكن قوله من باب املوضوعية أنه ال ميكن ألحد أن ينكر أن هناك أمامنا
الكثير من العمل يجب القيام به ،لكن ال ميكن باملقابل إنكار النتائج الهائلة
واحلاسمة التي حتققت.

• وأن ما يجب التذكير به باملناسبة هو أن البلد الذي استطاع أن يتغلب
على اإلرهاب ويستعيد االستقرار للوطن ...البلد الذي َ ّ
متكن من التخلص
من عبء املديونية اخلارجية ...البلد الذي أرسى امليكانيزمات الالزمة
للحفاظ على التحويالت االجتماعية من ميزانية الدولة لصالح الفئات املعوزة
واحملرومة ...البلد الذي متكن من توفير السكن ألكبر عدد من مواطنيه .هذا
البلد هو اجلزائر التي يقودها عبد العزيز بوتفليقة ...وهو البلد الذي بإمكانه
إيجاد سبيله للمضي قدما لألمام.
دورة متنوعة الن�صو�ص..
لقد باشرنا عملنا (كما تعلمون) بعد افتــتاح الدورة الربيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية العادية في
 2مارس املاضي وقمنا بنشاط تشريعي وبرملاني واضح.
خالل هذه الدورة درسنا قانون تسوية امليزانية لسنة  ...2012وهو كما
يكرس ألعضاء البرملان مبدأ الرقابة ا َلب ْعدية على
تعلمون يعتبر قانونًا ً
هاما كونه ّ
امليزانية العامة للدولة.
ويعطي ألعضاء الهيئة الفرصة لالضطالع باملهمة الرقابية التي يخولها إياهم
القانون .ويتم عادة فيها لفت انتباه مسؤولي القطاعات الوزارية املختلفة إلى
النقائص واإلختالالت التي قد تفرزها املمارسات في امليدان...
• وفي باب آخر أتاح عرض القانون املتعلق بالصيد البحري وتربية املائيات
ألعضاء مجلس األمة إمكانية الوقوف على املساعي املبذولة في مجال تأطير
هذا القطاع وتزويده بأحكام وضوابط قانونية من شأنها أن متكن القطاع من
تطوير نشاطاته وحتقيق املردودية املرجوة منه الستخراج املتوفر من اإلمكانيات
الوطنية...
اهتماما مستح ًقا ،فإنهم
• ومثلما َأ ْو َلى أعضاء مجلس األمة هذا القانون
ً
َأبْ َدوا عناية خاصة لنص القانون احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطيران
املدني ...وما من شك فإن العناية التي أوالها أعضاء املجلس لهذا النص

كانت في غاية األهمية وتنبع هذه العناية من منطلق احلرص الذي يوليه أعضاء
الهيئة إلى هذا القطاع وإلى ضرورة تطوير املنظومة التي تضبط سير وحركة
الطيران املدني واخلروج به من أوضاع َت َرا ُكم السلبيات (التي ال تزال تعترض
بعض نشاطاته) وتوصله إلى مرحلة النجاعة والتنافسية التي يعرفها قطاع
الطيران املدني في العالم.
• وعلى مستوى تنظيم سوق الكتاب ،حظي القانون املتعلق بأنشطة الكتاب
والوصول به إلى املستوى الذي يليق به من عناية ،كونه جاء ليسد فرا ًغا
موجودا ...وهو جاء ليوفر الشروط ويوفر الظروف
تشر ًيعيا كان حتى اآلن
ً
الكفيلة بتطوير صناعة الكتاب من خالل تعزيز إطاره القانوني...
وبالتأكيد فإن العاملني واملتدخلني في أنشطة سوق الكتاب من مؤلفني وناشرين
وموزعني سيجدون في هذا القانون املقومات التي من شأنها أن تؤدي إلى
أساسا لها) ويواجهون بها ظاهرة
ترقية الثقافة باملقروئية (التي يعتبر الكتاب ً
تزايد انتشار تكنولوجيات الكتاب اإللكتروني.
سج ُل لهذه الدورة أنها أولت موضوع الطفل عناية واضحة حيث أدرجت في
ُي َ ّ
جدول أعمالها القانون اخلاص بإلزامية إحاطة الطفل باحلماية القانونية الضرورية
من خالل املصادقة على القانون املتعلق بحماية الطفل ...الذي جاء ليحصن
األطفال ويضمن لهم حقوقهم من خالل اعتماد تدابير رادعة لكافة أشكال
استغالل األطفال أو االستهانة بحقوقهم.
كما تالحظون ،زميالتي زمالئي ،فإن هذا القانون جاء ليكون إضافة جديدة
َت ُص ُ ّب في خانة تعزيز مكانة حقوق اإلنسان ،وتكيف تشريعاتنا الوطنية مع
االلتزامات والتعهدات الدولية ،وحتقق التطابق واالنسجام مع هويتنا وانتمائنا
احلضاري.
ومن اللحظات املميزة في أشغال دورتنا هذه ميكن تسجيل القوانني التي
ناقشناها وصادقنا عليها واخلاصة باجليش الوطني الشعبي ،وأعني بها :
 القانون املتضمن إحداث وسام اجليش الوطني الشعبي، القانون املتضمن إحداث وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي، والقانون املتضمن إحداث وسام مشاركة اجليش الوطني الشعبي.• إن هذه النصوص كما الحظتم قد جاءت للتعبير عن عرفان الدولة مبا قام به
أفراد هذه الفئة لصالح الوطن إميانًا منها بأن اجليش الوطني الشعبي هو حصن
اجلزائر ودرعها الواقي وهو لذلك يستوجب االعتراف بجهد أفراده ...ولهذا
جاءت هذه القوانني لكي حتفظ احلق املعنوي لهذه الفئة...
فتحية تقدير وعرفان لقوات
جيشنا الوطني الشعبي ومن
فتحية تقدير وعرفان
قبلهم ألفراد جيش التحرير
لقوات جيشنا الوطني
الشعبي ومن قبلهم
الوطني الذين قدموا العرق
ألفراد جيش التحرير
والدم والتضحيات اجلسام من
الوطني الذين قدموا
أجل أن حتيا اجلزائر وأن تبقى
العرق والدم والتضحيات
واقفة...
الجسام من أجل أن تحيا
>>>

الجزائر وأن تبقى واقفة.
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..واحل�صيلة �إيجابية
إجما ًال ميكن القول أن حصيلة الدورة كانت إيجابية بالنظر إلى عدد القوانني
التي متّت دراستها واملصادقة عليها ،وهي قوانني تعنى باجلوانب االقتصادية
واالجتماعية وأيضا الثقافية ،وكان الهدف منها تنظيم هذه النشاطات من
خالل إزالة النواقص والفراغات القانونية املسجلة والتي لم تعد مسايرة
للتطورات احلاصلة على املستويني احمللي والدولي .كما جاء البعض من هذه
القوانني لتدعيم حقوق اإلنسان التي من خاللها أكدت اجلزائر متسكها بها
وحمايتها لها...
ولئن كانت املصادقة لم تشمل كافة النصوص التي كانت في بداية الدورة
مبرمجة فإن هذا ال يعني أن النصوص التي لم تدرس أو لم تتم املصادقة
عليها أنها ألغيت أو سحبت .بل هي ستأخذ كامل العناية املستحقة لها
مستقب ًال...
..الأع�ضاء يف امليدان..
باملوازاة مع العمل التشريعي هذا َم َار َس أعضاء مجلس األمة دورهم الرقابي
العادي على عمل احلكومة ،سواء عن طريق األسئلة الشفوية والكتابية،
أو من خالل جلسات االستماع والتحرك امليداني ملعرفة واقع التنمية داخل
الواليات وحتسس انشغاالت املواطن.
• وفي مجال آخر من مجاالت نشاطاته وفي إطار ترقية الثقافة البرملانية،
عددا من النشاطات كان أبرزها ندوة حملت عنوان
نظم مجلس األمة ً
«املقاربة اجلزائرية في مكافحة اإلرهاب وجتفيف منابعه» ،وهي الندوة التي
سمحت بتسليط الضوء على التوجه اجلزائري الرامي إلى القضاء على هذه
الظاهرة عن طريق قطع الشريان الذي يسمح له باالستمرار ،أال وهي أموال
الفدية ،وأموال االجتار باملخدرات.
• إننا نود ونحن نتحدث عن اإلرهاب أن ننتهز السانحة لكي نعبر عن كبير
تنديدنا للعمليات اإلرهابية اجلبانة التي تعرضت لها مدينة سوسة في تونس
الشقيقة ،وتلك التي وقعت في مصر والكويت أو تلك التي تقع في مختلف
مناطق العالم ،ونعبر عن كامل تعاطفنا مع العوائل التي تضررت نتيجة هذه
االعتداءات اإلرهابية املقيتة.
الو�ضع االقت�صادي �صعب
خالل الدورة نظم مجلس األمة في إطار النشاط الفكري وترقية الثقافة
البرملانية أيضا محاضرة لرئيس املجلس الوطني الفلسطيني كان الغرض منها
التعريف بالرهانات اجلديدة التي تواجهها القضية العربية األم «فلسطني».
إن احلديث عن القضية
وندعو الفاعلين
الفلسطينية يقودنا إلى احلديث
إلى
السياسيين أيضا
عن النشاط اخلارجي ملجلس
ترقية
المساهمة في
واضحا
األمة ،الذي اِحتل ً
حيزا ً
نقاش الساحة واالبتعاد
ومميزا في نشاطات أعضاء
ً
عن الطروحات المفتقرة
مجلس األمة في هذه الدورة،
للواقعية ...وإبقاء
الجمهورية
مؤسسات
حيث مت استقبال العديد من
ورموزها بعيدة عن الجدل رؤساء املجالس والوفود ،نذكر
السياسوي غير المؤسس .منها رئيس مجلس الواليات
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الكونفدرالية السويسرية ورئيس املجلس الوطني الفلسطيني ،باإلضافة إلى
العديد من الوفود البرملانية األخرى...
حذر من ٍ
مآالت تنبئ
تطالعنا املؤشرات االقتصادية واملالية في البالد اليوم ل ِ ُت ِّ
لتقيد مبضمون اخلطة التي وضعتها احلكومة وما
بأنها ستكون صعبة ما لم يتم ا ّ
لم يتم التقيد بالتوجيهات واخليارات التي اعتمدتها (بتوجيه من السيد رئيس
اجلمهورية) والداعية إلى ضرورة التحكم الصارم في املوارد املالية للدولة
وتوجيهها على النحو الذي من شأنه أن يحافظ على التوازنات االقتصادية
الوطنية ويضمن التغطية االجتماعية الضرورية لها السيما في مجاالت الصحة
والتعليم والسكن ...وإننا في هذا الباب لَ ُنقدر ح ًقا حجم اجلهد الذي
تبذله احلكومة للتوفيق بني التقليص من اإلنفاق من جهة ...واالستجابة
لالحتياجات االجتماعية امللحة من جهة أخرى.
• ومن هذه الزاوية وهذا املنظور الواجب يقتضيني هنا أيضا الدعوة إلى
إشراك الفاعلني السياسيني في مجال التوعية والتحسيس إلشعار مختلف
فئات املجتمع بصعوبة املرحلة .وفي هذا املجال نؤكد على ضرورة تفعيل
الدور املنوط مبؤسسات التأثير في الرأي العام الوطني وفي مقدمتها وسائل
اإلعالم بكل ما يجب أن تقوم به من جهد في هذا املجال وكذلك األمر بالنسبة
جلمعيات املجتمع املدني ودعوتهما للتكفل بتثبيت القناعة بخصوصية وصعوبة
الظرف ...وتكييف أمناط التسيير واإلنتاج واالستهالك مبا تتطلبه املستجدات
الناجمة عن تراجع املداخيل الوطنية الناجمة عن تراجع واردات النفط...
وحث الفاعلني االقتصاديني لتنويع وتقوية الصادرات خارج احملروقات والعمل
على تهيئة أفضل مناخ خللق الثروة املعرفية واالقتصادية...
الرهانات ..واجلهد املطلوب
إننا أمام الوضع األمني الذي يهدد حدودنا من كل اجلهات ،وأمام تزايد تراجع
أسعار النفط واستمرار األزمة االقتصادية الواجب يقتضي من الفاعلني
السياسيني معارضة وتأييد إعادة ترتيب األولويات وتوجيه نقاشات الساحة
السياسية مبا يخدم املصلحة العليا للبالد.
وندعو الفاعلني السياسيني أيضا إلى املساهمة في ترقية نقاش الساحة

واالبتعاد عن الطروحات املفتقرة للواقعية ...وإبقاء مؤسسات اجلمهورية
ورموزها بعيدة عن اجلدل السياسوي غير املؤسس.
�أمن اجلوار �أولوية..
ال ميكننا أن ننهي كلمتنا هذه دون أن نتعرض إلى ما يجري حولنا في احمليط
املجاور ،وهنا نقول أننا بقدر ما نبدي االرتياح لتحسن األوضاع لدى اجلارة
مالي ...فإننا نتمنى للشقيقة ليبيا أن تقتدي باجلارة مالي السترجاع أمنها
واستقرارها وتثبت وحدتها الترابية وتشكيل حكومتها املركزية في ظل
الوحدة واالنسجام.
إن أمن اجلزائر ال يكتمل ما لم يتحقق أمن دول اجليرة ويتحقق االستقرار
لها ...إدرا ًكا لهذه احلقيقة عملت اجلزائر حتت قيادة السيد الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة وبتوجيه منه على بذل أقصى اجلهود وعلى كافة األصعدة لكي
يعم األمن واالستقرار في كافة دول املنطقة وهو األمن الذي حتقق في واحدة
من دول املنطقة وأعطى ثماره فكان االعتراف لدور اجلزائر وبقي األمل معل ًقا
عليها في مواصلة املهمة في الشقيقة ليبيا ...إن هذه احلركية وهذا النجاح
مقصدا مفض ًال لرؤساء الدول واحلكومات الذين يأتونها
هو الذي جعل اجلزائر ً
بقصد أخذ الرأي أو طلب املشورة لدى السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وهو ما أكد أ ًيضا الدور احملوري للجزائر في مجال تعميم سياسة السلم واألمن
واالستقرار.
لكن لألسف فإن الوضع الشاذ في غرب شمال إفريقيا يدعونا اليوم أكثر من
أي وقت مضى إلى الدعوة إلى ضرورة متكني شعب الصحراء الغربية من تقرير
مصيره وف ًقا للقرارات األممية ذات الصلة.
وإن اجلزائر التي باستمرار كانت بجانب قضايا احلق والعدل لتدعو اليوم أيضا
إلى متكني شعب فلسطني من تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها
القدس الشريف...
في النهاية وبالعودة إلى موضوعنا الرئيسي اخلاص بتقييم أشغال الدورة نقول
صحيح أن دورتنا كانت هامة وهي كانت متنوعة في نشاطاتها ،وهذا

أمر يجعلنا نرتاح إلى النتيجة ويدعونا أيضا إلى استخالص الدروس من
فعالياتها ...وفيها نقول :
 أن عدد النصوص املصادق عليها كانت معقولة مقارنة مع تلك التي كنانصادق عليها في الدورات السابقة .أما النصوص التي لم تتم املصادقة عليها
تأكيدا ستكون في مقدمة املشاريع املبرمجة للدورة القادمة.
فهي ً
 الدورة عاجلت مواضيع هامة من حيث املضمون ولكن ما هو قادم فيالشهور املقبلة سوف يعطينا الفرصة لدراسة وحتديد املوقف من نصوص
ستكون في غاية األهمية ولعل الدستور إذا قرر السيد رئيس اجلمهورية
سيكون واحدها.
متميزا
 ما ميكن قوله من حكم عن الدورة هو أن النقاش العام هذه املرة كان ًجيد وليس مبالغة القول أن مجهود السيدات والسادة أعضاء
وكان مستواه ّ
محترما
ييدا أو معارضة) كان
املجلس (بقطع النظر عن انتمائهم السياسي تأ ً
ً
وقد الحظت أن اجلميع كان يبذل اجلهد ويقدم االجتهاد لدى إعداد تدخله
في مختلف مشاريع النصوص املقدمة .وهذا أمر نرتاح له وهو يستحق أيضا
التنويه بأصحابه.
 املالحظة األخرى التي تستوجب التنويه هي التزايد الواضح في عدداألسئلة الشفهية والكتابية التي طرحها أعضاء مجلس األمة وجتاوب احلكومة
معها وهو أمر نرتاح له ،ونبدي االرتياح النتظام جلسات األسئلة الشفوية
وبنفس الوقت ندعو إلى تقوية وتيرتها كونها تعطي احليوية لعمل الهيئة...
 التحرك امليداني أصبح في هذه الدورة يأخذ طابع االنتظام أيضا لكنه يحتاجمع ذلك إلى تقييم محصلته وهو يستوجب تظافر جهود الهيئة التشريعية
والتنفيذية على حد سواء لتحسني أدائه مبا من شأنه أن يجعل هذه اآللية
أكثر جناعة.
 النشاط اخلارجي بدوره كان أثناء الدورة فعا ًال لكن التجربة املعاشةتبني أننا مطالبني بإعادة التفكير في كيفية إعادة تنظيمه مبا من شأنه أن
واحدا
يحسن أداءه ...ذلك أن ما يسمى بالدبلماسية البرملانية أصبح اليوم ً
من اآلليات البرملانية البالغة األهمية ...وقد أصبحت الدول تستخدمه في
وكثيرا ما حتقق النتيجة فيه...
معاجلة العديد من القضايا الدولية الشائكة ً
لهذا يتوجب علينا إعادة التفكير في كيفية حتسني أدائه ضمن كل غرفة وما بني
الغرفتني وما بني الغرفتني واجلهات املعنية األخرى ضمن هياكل الدولة...
عموما ميكن القول أن نتائج الدورة كانت جيدة ،كما أن أعضاء املجلس
• ً
فشكرا لكل من ساهم في حتقيق النتيجة
نياتهم،
ا
إمك
حدود
في
نشطوا
ً
وإثراء األداء البرملاني...
من اآلن ولغاية 2
سبتمبر القادم ،أقول
إن أمن الجزائر ال يكتمل ما
للجميع عطلة طيبة
لم يتحقق أمن دول الجيرة
بالتوفيق
ومتنياتي
ويتحقق االستقرار لها ...إدراكً ا
للجميع وعيد مبارك
لهذه الحقيقة عملت الجزائر
سعيد ،أعاده الله
تحت قيادة السيد الرئيس عبد
علينا وعليكم وعلى
العزيز بوتفليقة وبتوجيه منه
على بذل أقصى الجهود وعلى
كافة اجلزائريني باخلير
كافة األصعدة لكي يعم األمن
واليمن والبركات...
واالستقرار في كافة دول المنطقة

7

جل�سات

جل�سات

حت�سني وترقية اخلدمات ..و�ضمان الأمن وال�سالمة اجلويـــني

هل مازالت املقولة ال�شهرية �سارية.. :وخري جلي�س يف الأنام كتاب!!؟

صادق أعضاء مجلس األمة عىل نص
القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة
بالطيران المدني المعدل والمتمم ،خالل
جلسة عامة يوم الثالثاء  16جوان 2015
ترأسها رئيس مجلس األمة السيد عبد
القادر بن صالح وحضور وزير النقل السيد
بوجمعة طلعي.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم الثالثاء
 16جوان  2015عىل نص القانون
المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب ،وذلك
خالل جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس
السيد عبد القادر بن صالح وبحضور وزير
الثقافة عزالدين ميهوبي.

ن�ص القانون
يهدف نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون
رقم  06 - 98املؤرخ يف  27يونيو سنة 1998
والذي يحدد القواعد العامة املتعلقة بالطيران
املدني إلى تكييف اإلطار القانوني املوضوع مع
التحوالت العميقة التي عرفها هذا القطاع،
وكذا املتطلبات الدولية يف مجال الطيران
املدني وخاصة فيما يخص:
• احلاجة إلى السالمة واألمن يف ميدان النقل
اجلوي

• حقوق الركاب على مستوى املطارات
واألشخاص ذوي اإلعاقة
وترمي التعديالت واإلضافات التي أدخلت
إلى:

• ترقية وضمان سالمة وأمن األشخاص الذين
ميارسون أنشطة الطيران أو املعنيني بذلك.

• حتديد مهام التفتيش واملراقبة التي تقوم بها
السلطة املكلفة بالطيران املدني أو تسندها إلى
أشخاص طبيعيني او معنويني.
• تكريس مبدأ مراقبة احلد من ضرر الضجيج
وانبعاث الغازات من الطائرات

• استحداث إطار تنظيمي بالنسبة للقواعد
املتعلقة باملجال اجلوي

• تتمة األحكام املتعلقة بحوادث ووقائع
الطائرات بإدخال مفهوم الواقعة اخلطيرة

• إنشاء هيئة وطنية دائمة ومستقلة تسند لها
مهمة القيام بالتحقيق التقني يف حالة وقوع
حادث أو واقعة خطيرة للطائرات.
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• التنصيص على أحكام تكميلية تتعلق
باملواصفات التقنية خلدمات مساعدة
األرصاد اجلوية للمالحة اجلوية ،الهادفة إلى
املساهمة يف سالمة املالحة اجلوية وانتظامها
وفعاليتها.
• إدخال مفهوم التذكرة اإللكترونية

• حتديد األسعار الدولية للنقل اجلوي العمومي
وفقا للقواعد اخلاصة باملنافسة واالتفاقيات
الدولية الثنائية أو املتعددة األطراف التي
وقعتها اجلزائر.

• إدخال أحكام جديدة تتعلق بحقوق الركاب
وال سيما األشخاص ذو اإلعاقة واالحتياجات
اخلاصة .

• تتمة األحكام املتعلقة بشهادات مستخدم
الطيران املدني بإدخال مفهوم معادلة شهادة
املالح الصادرة عن دولة أجنبية مع الشهادة
اجلزائرية
• حتديد شروط وكيفيات اعتماد السلطة املكلفة
بالطيران املدني ملراكز اخلبرة يف طب الطيران
واألطباء املمتحنني الذي يصدرون الشهادات
الطبية ،لتمكني مستخدمي الطيران املدني من
القيام مبهامهم على منت الطائرات .

تو�صيات اللجنة
أعدت جلنة التجهيز والتنمية احمللية تقريرا
تكميليا ،تضمن عرض الوزير للنص وسير
أشغال املناقشة من خالل طرح أعضاء
مجلس األمة انشغاالتهم واستفساراتهم حول
التعديالت املقترحة ،وتوصيات اللجنة املتمثلة
فيما يلي:

• ضرورة اإلسراع يف نشر املراسيم التنظيمية
املنصوص عليها يف نص القانون،وذلك للتمكني
السلطة املكلفة بالطيران املدني من القيام
مبهامها وممارسة صالحياتها
• ضرورة حتسني ظروف عمل الطيارين مبا
يسمح به القانون لتمكينهم من أداء مهامهم
على أحسن وجه
• ضرورة احترام :

• اإلشعار املسبق باإلضراب املنصوص عليه
يف املادة ( )29من القانون رقم  02 - 90املؤرخ
يف  10رجب عام  1410املوافق  6فبراير سنة
 1990املتعلق بالوقاية من النزاعات اجلماعية
يف العمل وتسويتها وممارسة حق اإلضراب
املعدل واملتمم.
• احتساب مدة اإلشعار املنصوص عليها يف
املادة ( )30منه،

• ضرورة توفير القدر األدنى من اخلدمة
طبقا للمادة ( )38من القانون السالف الذكر،
يف حالة القيام بإضراب والذي سيتسبب يف
تعطيل مصالح املسافرين خاصة املرضى منهم
لتلقي العالج،
• ضرورة تكوين وإعادة تأهيل املوظفني
العاملني يف مجال الطيران املدني وفقا للمعايير
الدولية.

ن�ص القانون
يحتوي نص القانون على أحكام جديدة  ،تهدف
إلى حتديد القواعد املتعلقة بأنشطة وسوق
الكتاب وتتمثل هذه األحكام فيما يلي:

• وضع اإلطار القانوني املتعلق بجميع األنشطة
املتصلة بسلسلة الكتاب،
• وضع اآلليات الكفيلة بضبط سوق الكتاب

• وضع قواعد خاصة باستيراد وتوزيع الكتاب
• دعم التكوين يف مجال ومهن الكتاب

• تشجيع الترجمة

• ترقية ودعم الكتاب العلمي والتقني

جاء بها النص ال سيما املتعلقة بوضع اآلليات
الكفيلة لتعميم القراءة بني املجتمع جتسيدا
ملفهوم اخلدمة العمومية للثقافة وتشجيع
الكتاب واملؤلفني اجلزائريني ودعمهم ملواكبة
حركة اإلبداع مضاعفة اإلنتاج الوطني وحتسينه
استجابة لالحتياجات الثقافية والتربوية
للمواطن.
كما نوهت بتكريس مبدأ دعم الدولة إليصال
الكتاب بسعر موحد إلى املناطق البعيدة ضمانا
لتوفره يف جميع أرجاء الوطن ،وكذا تطوير املهن
واحلرف املرتبطة به لترقية الصناعة الوطنية
للكتاب وكذا حتفيز االستثمار يف مجال الكتاب
ملنح سوق الكتاب بعدا اقتصاديا.

• وضع الكتاب يف متناول املواطن ويف ظروف
مماثلة عبر كافة التراب الوطني
• حتفيز االستثمار يف مجال الكتاب

• ضرورة وضع آليات جديدة لها طابع
االستمرارية وغير املناسباتية لترقية اإلبداع
وحتفيز املبدعني

• النص على عقوبات يف حالة ارتكاب مخالفات
ألحكام هذا القانون

تو�صيات اللجنة
بعد دراستها ملختلف األحكام التي تضمنها
نص القانون واالستماع إلى مداخالت األعضاء
خالل اجللسة العامة ،أكدت جلنة الثقافة
واإلعالم والشبيبة والسياحة بأن هذا النص
يعد أحد الركائز األساسية يف البناء الثقايف
واملعريف للمجتمع ،حيث ثمنت األحكام التي

• وجوب التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية
واألوقاف لنشر الكتب التي تعتمد مذهب اإلمام
ملك وتوزيعها على نطاق واسع

• تشجيع تصدير الكتاب اجلزائري إلى اخلارج
للتعريف بالثقافة اجلزائرية

• إنشاء هيئة على مستوى وزارة الثقافة خاصة
مبراقبة الكتاب املوجه لألطفال.

وأوصت يف األخير مبا يلي:

• ضرورة اإلسراع يف إصدار النصوص التطبيقية
املذكورة يف نص هذا القانون

• دعم وترقية املطالعة العمومية وتعميمها

• ضرورة التنسيق مع وزارة التربية الوطنية لوضع
مقاييس خاصة تضبط نشر الكتاب املدرسي

• اإلسراع يف تفعيل عمل املركز الوطني للكتاب

• تشجيع الترجمة من خالل ترسيم جائزة سنوية
لترجمة الكتاب

• دعم نشر أبحاث املاجستير والدكتوراه إلنتاج
كتاب يحمل بحثا جزائريا
• دعم وترقية الكتاب املكيف لذوي االحتياجات
اخلاصة

• تشجيع الكتاب العلمي والفكري لرفع املستوى
املعريف والثقايف للمجتمع اجلزائري
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جل�سات

جل�سات

اجلي�ش الوطني ال�شعبي :عرفان الأمة وتقديرها

القانون املتعلق بحماية الطفل� :إذا غاب الوعي..وجب الردع

صادق أعضاء مجلس األمة يوم الثالثاء  16جوان  ،2015خالل
جلسة عامة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس
األمة ،عىل ثالثة نصوص قانونية تتع ّلق بإحداث أوسمة للجيش
الوطني الشعبي.

صادق أعضاء مجلس األمة يوم الثالثاء
 16جوان  2015عىل نص القانون المتعلق
بحماية الطفل ،خالل جلسة عانة ترأسها
رئيس مجلس األمة السيد عبد القادر بن
صالح ،و بحضور وزير العدل حافظ األختام،
الطيب لوح

القانون المع ِّدل والمت ِّمم للقانون رقم 04 - 86
المتضمن �إحداث و�سام اجلي�ش الوطني ال�شعبي

ن�ص القانون
يهدف القانون املتعلق بحماية الطفل إلى
حتديد قواعد وآليات حماية الطفل ( كل
شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة) وذلك
عبر  150مادة  ،وتتمثل األحكام الواردة يف
النص فيما يلي:

• بهدف حماية وترقية حقوق الطفل ،مت إحداث
هيئة وطنية حلماية وترقية الطفولة ،يرأسها
مفوض وطني حلماية الطفولة ،يعني مبوجب
مرسوم رئاسي من بني الشخصيات الوطنية
ذات اخلبرة واملعرفة باهتمامها بالطفولة،
مهمته ترقية حقوق الطفل.
• قصد متابعة وضعية األطفال يف خطر
ومساعدة أسرهم على املستوى احمللي ،مت
إنشاء مصالح الوسط املفتوح ،مهمتها تولي
احلماية االجتماعية لألطفال على املستوى
احمللي ،وتتشكل من موظفني مختصني ومربني
ومساعدين اجتماعيني وأخصائيني نفسانيني
واجتماعيني وحقوقيني.

• من أجل حماية األطفال ضحايا بعض
اجلرائم ،أصبح باإلمكان إجراء التسجيل
السمعي البصري ،لالستماع للطفل ضحية
االعتداءات اجلنسية ،كما أصبح بإمكان وكيل
اجلمهورية املختص أن يطلب من أي عنوان أو
لسان أو سند إعالمي نشر إشعارات و  /أو
أوصاف و  /أو صور تخص طفال مت اختطافه
قصد تلقي معلومات أو شهادات كفيلة
باملساعدة يف األبحاث والتحريات اجلارية.

• تكريسا للحماية القضائية لفئة الطفولة
اجلانحة ،وضعت إجراءات مرنة خالل جميع
مراحل املتابعة ،تضمن للطفل اجلانح احلق
يف إشراكه يف جميع ما يتخذ بشأنه وإبداء
بالثقة ،أو وضعه يف مراكز إيواء مالئمة
ومتخصصة يف مجال حماية الطفولة.
• تكريس مبدأ عدم املسؤولية اجلزائية للطفل
الذي يقل عمره عن عشر ( )10سنوات

• جتسيدا للحماية القضائية الفعلية للطفل
اجلانح ،أصبح إلزاميا متثيله مبحام
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أثناء التوقيف للنظر واملتابعة والتحقيق
واحملاكمة ،ومت وضع قواعد خاصة بالتوقيف
للنظر واحلبس املؤقت.

• إليجاد سبل جديدة لفض النزاعات ،وضعت
آليات للوساطة يف اجلنح واملخالفات بني
الطفل اجلانح واملتضرر من مخالفة أو
جنحة.

• بغرض حماية الطفل وحتقيقا ملصلحته
الفضلى ،تلغى بقوة القانون ،من صحيفة
السوابق العدلية ،العقوبات التي نفذت على
الطفل اجلانح وكذا التدابير املتخذة بشأنه
مبجرد بلوغه الثماني عشرة (.)18

• إلعادة إدماج األطفال اجتماعيا ،مت حتديد
اإلطار العام لكيفية عمل املراكز واملصالح
املتخصصة يف حماية الطفولة وجعلها أكثر
استجابة خلصوصيات الطفل وجنسه وسنه.
• حفاظا على حسن سير مهام املفوض الوطني
حلماية الطفولة ومصالح الوسط ،يعاقب كل
فعل يعرقل عملهما.
• حفاظا على سرية املعلومات املتحصل عليها
من األشخاص املقيدين بالسر املهني ،يعاقب
كل إفشاء عمدي لهذه املعلومات ،وكذا كل
نشر جللسات اجلهات القضائية لألحداث
أو ملخص عن املرافعات واألوامر واألحكام
والقرارات الصادرة عنها.

• حماية للحياة اخلاصة للطفل ،يعاقب كل فعل
ميس بها وكل فعل يهدف إلى استغالل الطفل.

• استحداث يوم وطني للطفل يكون تاريخ
صدور هذا القانون يوما له.
• إلغاء جميع األحكام املخالفة لهذا القانون.

تو�صيات اللجنة
اعتبرت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية
وحقوق اإلنسان نص القانون املتعلق بحماية
الطفل خطوة هامة على الطريق الصحيح،
وإجنازا يضاف إلى اإلجنازات واإلصالحات
التي قامت وتقوم بها الدولة اجلزائرية،
من أجل حماية أطفالها وصون كرامتهم
واحترام حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم وتنمية
قدراتهم ،فاألحكام التي تضمنها النص تشكل
اإلطار التشريعي املالئم للحماية االجتماعية
والقضائية للطفل ،ويرسي قواعد وآليات
جديدة تتماشى مع أحكام الدستور واملعاهدات
واملواثيق الدولية التي صادقت عليها اجلزائر
والتي تهدف إلى حماية الطفل وترقيته.
وقد ثمنت اللجنة األحكام التي تضمنها خاصة
تلك املتعلقة بإحداث هيئة وطنية حلماية
وترقية الطفولة ،حتديد قواعد احلماية
القضائية لألطفال يف حالة اخلطر ،تكريس
احلماية القضائية لفئة الطفولة اجلانحة
وتكريس آليات داخل املراكز املتخصصة يف
إيواء األطفال املعرضني للخطر أو اجلانحني.
سجلت اللجنة بعض التوصيات التالية:
• اإلسراع يف إصدار النصوص التطبيقية
املتعلقة بنص هذا القانون
• ضرورة استعمال وسائل اإلعالم املختلفة،
العمومية منها واخلاصة باللغتني العربية
واألمازيغية ،للتعريف بأبعاد هذا النص وشرح
أحكامه وتوضيح أهدافه النبيلة واآلليات
اجلديدة التي تضمنها
• ضرورة تفعيل دور املجتمع املدني يف التوعية
والتحسيس ،ليساهم بدوره إلى جانب الدولة
يف حماية الطفولة .

يهدف هذا القانون الذي يحتوي على  7مواد إلى تعديل وتتميم بعض
أحكام القانون رقم  86-04املتضمن إحداث وسام اجليش الوطني
الشعبي .
حيث مت استكمال الوسام اجليش الوطني الشعبي بشارة ثالثة متنح
للعسكريني الذي متيزوا مبواصفات الكفاءة وااللتزام والذي قضوا
ثالثني ( )30سنة خدمة فعلية يضاف إلى وسام الشارة األولى الذي
يشترط فيه خمسة عشرة سنة ( )15وخمس وعشرين سنة ( )25بالنسبة
للشارة الثانية .

مينح الوسام من طرف رئيس اجلمهورية بناء على اقتراح وزير الدفاع
الوطني ،وال يخول هذا الوسام احلق يف عالوة كما يوقف خالل مدة
احلبس ويجرد نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.

القانون المتضمن �إحداث و�سام ال�شجاعة
للجي�ش الوطني ال�شعبي
يتضمن نص القانون املتعلق بإحداث « وسام الشجاعة للجيش الوطني
الشعبي» على  8مواد تناولت األهداف املتوخاة من هذا النص وشروط
وكيفية منح الوسام وتوقيف حمله والتجريد منه .
حيث مينح وسام الشجاعة للجيش الوطني الشعبي لكل عسكري:
• متيز يف القتال بعمل ماهر

• أظهر خصاال يف إجناز عمل شجاع سواء يف:

• يف قتال العدو أثناء احلرب أو يف ظروف مماثلى للحرب

• اثناء قيامه بخدمة مأمور

• أثناء عمل فيه نكران للذات للصالح العام أو إلنقاذ حياة شخص أو
عدة أشخاص
• أي عمل مماثل يعترف به مبقرر من وزير الدفاع الوطني

ومينح هذا الوسام من طرف رئيس اجلمهورية بناء على اقتراح من
وزير الدفاع الوطني خالل حفل تقليد يقام مبناسبة عيد وطني .كما
ميكن منح هذا الوسام بعد الوفاة .

ال يخول هذا الوسام احلق يف عالوة كما يوقف خالل مدة احلبس
ويجرد املعني نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.

نص القانون المتضمن �إحداث و�سام م�شاركة
اجلي�ش الوطني ال�شعبي يف حربي ال�شرق الأو�سط
 1967و1973
مينح هذا الوسام للعسكريني الذين شاركوا يف حربي الشرق األوسط (
 )1967و ( )1973مشاركة فعلية يف عمليات التصدي العسكرية وقضوا شهرا
وأكثر يف مسرح العمليات ويعفى من هذا الشرط الذين أصيبوا بجروح يف
املعركة وعادوا إلى التراب الوطني.
مينح هذا الوسام من طرف رئيس اجلمهورية بناءا على اقتراح من وزير
الدفاع الوطني خالل حفل يقام مبناسبة عيد وطني.

ال يخول هذا الوسام احلق يف عالوة ،كما يوقف خالل مدة احلبس ويجرد
نهائيا يف حالة احلرمان من احلقوق املدنية.
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الأ�سئلة ال�شفوية

�آليات قانونية جديدة  ..ل�ضبط رخ�ص اال�سترياد والت�صدير
صادق أعضاء مجلس األمة عىل نص
والمت ِّمم لألمر رقم 04-03
المع ِّدل ُ
القانون ُ
المط َّبقة عىل
المتع ِّلق بالقواعد العامة ُ
عمليات استيراد البضائع وتصديرها يوم
الخميس  2جويلية  ،2015خالل جلسة
عامة ترأسها رئيس مجلس األمة السيد
عبد القادر بن صالح ،وبحضور وزير التجارة
السيد عمارة بن يونس.

عقد مجلس األ ّمة جلسة علنية ،يوم الخميس
 23أفريل  ،2015برئاسة السيد محمد لزهر
سحري ،نائب رئيس المجلس.
ُخ ِّص َص ْت هذه الجلسة لطرح عد ٍد من األسئلة
الشفوية من قبل أعضاء مجلس األ ّمة عىل
أعضاء يف الحكومة؛ وكانت هذه األسئلة
الشفوية عىل النحو التايل:

ن�ص القانون
يهدف مشروع نص القانون املعدل واملتمم
لألمر رقم  04-03املتعلق بالقواعد العامة
املطبقة على عمليات استيراد البضائع
وتصديرها واملتضمن  7مواد إلى تعديالت
وتتميمات أدخلت على بعض أحكامه واملتمثلة
فيما يلي:
• إعادة صياغة املادة ( )2من األمر رقم - 03
 04والتي تكرس مبدأ حرية عمليات التجارة
اخلارجية وكذا االستثناءات من هذا املبدأ،
بحيث ستتم عمليات استيراد املنتوجات
وتصديرها بحرية ،وذلك دون اإلخالل
بالقواعد املتعلقة باآلداب العامة والنظام
العام ،بصحة األشخاص واحليوانات وبوقاية
النبتات واملواد البيولوجية بالتراث التاريخي
والثقايف وبالبيئة.
• إعادة صياغة املادة ( )3قصد حتديد إدارة
االستثناءات ملبدأ حرية عمليات التجارة
اخلارجية ،من خالل تنفيذ قيود كمية أو تدابير
مراقبة عند استيراد أو تصدير املنتوجات
ضمن الشروط املنصوص عليها يف التشريع
والتنظيم الساري املفعول.
• إمكانية وضع رخص استيراد أو تصدير
املنتوجات ،بغرض إدارة أي تدبير يتخذ مبوجب
أحكام املادة ( )6مكرر من نص القانون أو وفقا
لالتفاقيات الدولية التي تكون اجلزائر طرفا
فيها.
• وكذا تدابير تهدف إلى وضع قيود من أجل:
حماية املوارد الطبيعية القابلة للنفاذ يف حالة
ما إذ طبقت هذه التدابير باملوازاة مع القيود
عن اإلنتاج أو االستهالك.
ضمان الكميات األساسية من املواد األولية
املنتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة
الوطنية التحويلية ،وهذا طبقا للمبادئ
املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية التي
تكون اجلزائر طرفا فيها.
تنفيذ التدابير الضرورية القتناء أو توزيع
املنتوجات يف حالة وجود ندرة
احلفاظ على التوازن املالي اخلارجي وتوازن
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اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة
عن
ردا
سؤال السيد
محمد الطيب
العسكري،
عضو مجلس
األمة ،عن
إعالن
جوهانسبرغ
وعن التدابير التي اتخذتها
احلكومة للتوجه نحو الطاقات
املتجددة؟

السوق
حتديد مفهوم رخص االستيراد أو التصدير
وكيفية منحها
حتديد مفهوم رخص االستيراد أو التصدير
التلقائية وغير التلقائية ومجال تطبيقها
حتديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص
االستيراد أو التصدير
إلغاء كل األحكام املخالفة لنظام إدارة رخص
االستيراد أو التصدير.

تو�صيات اللجنة
ثمنت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ملجلس
األمة األمر رقم  04-03حيث أكدت أنه جاء
لسد ثغرات وتدارك النقائص املسجلة فيه
خالل فترة تطبيقه ،وكذا مطابقته لقواعد
املنظمة العاملية للتجارة ملواكبة التطور احلاصل
وطنيا وعامليا ،وحتديد وضبط مفهوم ومجال
رخص استيراد وتصدير البضائع ،وجعلها أكثر
مواءمة وانسجاما مع املعطيات الراهنة ،وكذا
حتقيق مزيد من الشفافية ،وضمان املساواة
بني املتعاملني االقتصاديني وغلق الباب أمام
ما يحدث من خروقات يف هذا املجال.
وأوصت يف األخير مبايلي:

• ضرورة مطابقة كل املواد املستوردة للمعايير
الدولية
• حفاظا على صحة املواطن ،يتعني تشديد
العقوبات على املخالفني للقانون والصرامة يف
تطبيقه على الذين يسوقون املواد املخصصة
لالستهالك أو االستعمال اخلارجي غير
املطابقة للمعايير الدولية وقواعد السالمة
والصحة العامة سواء كانت منتجة حليا أو
مستوردة
• اإلسراع يف إجناز املخابر ملراقبة نوعية السلع
والبضائع
• يتعني احترام القانون عند منح رخص
االستيراد أو التصدير
• املراقبة القبلية والبعدية ملنح الرخص
• العمل على ترقية املنتوج الوطني ،وال سيما
من خالل مرافقة املتعاملني الوطنيني عند
التصدير
• ضرورة إنشاء أسواق جوارية لترشيد
االستهالك.

أوضح وزير الطاقة السابق
السيد يوسف يوسفي أن اجلزائر
شاركت يف اجتماع وزراء األفارقة
واملسؤولني عن الطاقة املنعقد
يوم  15و 16سبتمبر 2011
بجوهانسبرغ بجنوب إفريقيا،
وكان الهدف الرئيسي للمؤمتر هو
إعداد أرضية حلوار سياسي رفيع
املستوى تصبح نتائجه كقاعدة
للمحادثات التي تعزز سبل الوصول
إلى االستثمار يف الطاقة املتجددة
يف إفريقيا باإلضافة إلى إعداد
خريطة الطريق ،للوصول إلى
الطاقة املستدامة وتنمية الطاقة
النظيفة واملتجددة بهدف توجيه
إجراءات وفرض التمويل للوصول
إلى استعمال الطاقة النظيفة يف
إفريقيا.
وعن اجلزائر فقد أوضح الوزير
أن قطاعه اتخذ إجراءات
ملموسة لتقليص انبعاث الغازات
التي تؤدي الحتباس احلراري،
ومت وضع سياسة وإستراجتيات
حلماية البيئة ،وقد مت دمج هذه

اإلجراءات يف املساهمة الوطنية
التي ترتكز أساسا على تطوير
الطاقات النظيفة وخاصة الطاقات
املتجددة وهذه اإلجراءات هي:
 االلتزام من خالل شراكة عامليةتخفيض حرق الغاز

 فرض ضريبة على حرق الغازاملصاحب مبوجب القانون املتعلق
باحملروقات

 إعداد دراسات األثر البيئيمصحوبة مبخطط تسيير البيئي
يتضمن خطة إلدارة االنبعاث
الغازي بالنسبة للمنشأت اجلديدة
وفق لقانون املتعلق باحملروقات
 إجناز  32مشروع السترجاع غازاحملروق

 إجناز مشروع حلجز وتخزينثاني أكسيد الكربون
 إنشاء الوكالة الوطنية لترقيةوترشيد استعمال الطاقة التي
مهامها األساسية تنفيذ السياسة
الوطنية لترقية النجاعة الطاقوية
وبالتالي احلد من االنبعاثات
الدفيئة
 إنشاء صندوق وطني للطاقةاملتجددة

 وضع إطار قانوني وأحكامتنظيمية تدرس شروط احلصول
على امتيازات ملرافق توليد
الكهرباء من خالل ترقية الطاقة
املتجددة أو التوليد املشترك
 -إعداد القوانني احملددة لقواعد

وملعايير تقنية األمن الصناعي
والوقاية من تسيير املخاطر
الرئيسية وحماية البيئة.
كما أضاف الوزير أن اجلزائر
باشرت بإطالق برنامج طموح
لتطوير الطاقات املتجددة والذي
صادقت عليه احلكومة يف فيفري
 2011ومت حتديثه مؤخرا ،وتستند
رؤية احلكومة اجلزائرية على
إستراتيجية تتمحور حول تثمني
املوارد التي ال تنضب واستعمالها
لتنويع مصادر الطاقات املتجددة
بإجناز محطات شمسية ومزارع
للرياح ومحطات مختلطة وهذا
إلعداد جزائر الغد.
كما يهدف البرنامج الوطني
حسب الوزير إلى تطوير الطاقات
املتجددة إلى إنتاج  22ألف ميكا
واط آفاق  ،2030وسيرفع إجناز
هذا البرنامج من حصة الكهرباء
الناجمة عن مصادر الطاقة
املتجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق
 27باملائة من اإلجناز الوطني
للكهرباء آفاق .2030

كما يسعى القطاع لبلوغ إنتاج 400
ميكا واط من الكهرباء بالطاقة
الشمسية مع أواخر هذه السنة،
والرفع من قدرات اإلنتاج تدريجيا
لتصل إلى  5أالف ميكا واط سنة
 ،2020ويف الفترة من  2021إلى
 2030إلى  17ألف ميكا واط،
كما سيسمح هذه البرنامج بتلبية
حاجيات السوق الوطنية املتزايدة
من الكهرباء واحلفاظ على
مواردنا من احملروقات وبتوفير
حوالي  120ألف منصب شغل
مباشر وغير مباشر.

مؤكدا يف األخير أن تنفيذ هذا
البرنامج يتطلب مشاركة فعالة
للدولة باإلضافة إلى الشراكة
والتحفيزات اجلبائية ،وخطة
لترشيد استهالك الطاقات عن
طريق ترقية اإلنارة الناجعة يف
املنازل ،وترقية سخان املاء بالطاقة
الشمسية وكذا ترقية غاز البترول
املسال والطبيعي كوقود وتزويد
القرى املعزولة بالطاقة الشمسية.
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نق�ص الوقود ..امل�شكلة واحللول!

ال�سكن بوالية باتنة..
السيد
تساءل
دراجي،
صالح
عضو مجلس األمة،
حول مصير تطبيق
قواعد
قانون
مطابقة البنايات
وإمتام إجنازها؟

ردا عن سؤال السيد بوزيد
بدعيدة ،عضو مجلس األمة،
حول تأخر إجناز املشاريع
السكنية بوالية باتنة؟

حول رخ�صة اقتناء ال�سيارات
تساؤل السيد
الطيب قنيبر،
عضو مجلس
عن
األمة،
اإلجراءات
التي اتخذها
قطاع الطاقة
الحتواء النقص
ملادة الوقود خاصة بوالية النعامة؟
أوضح وزير الطاقة السيد يوسف
يوسفي أنه تتواجد بوالية النعامة
 16محطة خدمات لتوزيع الوقود،
كما توجد  6محطات يف طور
االجناز ،وأن والية النعامة إستفادت
يف إطار املخطط الوالئي للتنمية
من  12محطة 5 ،منها محطات
حتصلت على االعتماد أما البقية
فهي يف طور استكمال اإلجراءات
اإلدارية على املستوى احمللي.كما مت
تخصيص أرضية إجناز محطتني من
قبل نفطال ومت منح رخصة إلجناز
مشروع مركز لتخزين الوقود بوالية
النعامة.
وبالنسبة للنقص يف توزيع الوقود
فهو راجع باألساس إلى األحوال
اجلوية التي مست اجلهة الشمالية
للوطن واستحالة استعمال املوانئ
لنقل الوقود خاصة من سكيكدة
إلى املوانئ األخرى .كما أن نقص
قدرات التخزين ملراكز نفطال
ساعد يف تعقيد الوضعية مما أثر
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سلبا على شبكة التوزيع رغم تدعيم
وسائل النقل البري.

موضحا أنه نظرا للطلب املتزايد
ومن أجل حتسني اخلدمات املقدمة
للمستهلك سجل قطاع الطاقة
برنامج على املدى القريب (2015-
 )2019تطوير عدة مشاريع منها
على اخلصوص مشاريع تهدف إلى
زيادة قدرات اإلنتاج والتخزين للمواد
البترولية ،كما سيتم تطوير صناعة
التكرير بإجناز يف حدود (- 2019
 4 )2018مصايف ومن املنتظر أن
تصل قدرات التكرير بعد إجناز هذه
املصايف إلى أكثر من  50مليون طن
سنويا مما سيسمح بتغطية جميع
حاجيات السوق الوطنية وتسويق
الفائض.
كما ُشرع حسب الوزير يف تنفيذ
برنامج طموح لرفع من قدرات
التخزين يشمل توزيع وتوسيع
قدرات التخزين للمراكز املوجودة ،
وإجناز مراكز تخزين أخرى ،وأنابيب
نقل املواد البترولية ،كما سيتم
إجناز مراكز أخرى لتخزين قرب
املصايف اجلديدة بطاقة  300ألف
متر مكعب بحيث سترتفع الطاقة
اإلجمالية للتخزين مما سيسمح
بضمان اكتفاء واستقاللية استهالك
ملدة  30يوم يف آفاق .2020

ردا عن سؤال السيد محمد زوبيري ،عضو
مجلس األمة ،حول اقتراح تقليص آجال
منح رخصة اقتناء السيارات السياحية لفئة
املجاهدين وذوي احلقوق من  5إلى  3سنوات؟

ذكر وزير املجاهدين السيد الطيب زيتوني إلى
أن حتديد هذه اآلجال قد نصت عليه األحكام
املادة  178و 16من القانون رقم  10-83املؤرخ
يف  25يونيو  1983واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 1983
املعدل واملتمم من القانون  06-24املؤرخ يف  26نوفمبر 2006
واملتضمن قانون املالية لسنة  ،2007وعليه فإنه ال ميكن مراجعة
هذه اآلجال إال بإتباع إجراءات معروفة يف إطار تعديل النصوص
القانونية .

كما اعتبر الوزير أن اآلجال احلالية ( 5سنوات)
تعتبر نوعا ما مقبولة ومعقولة كون املدة
االفتراضية لصالحية استعمال السيارة ال
ميكن أن تكون أقل ما أقره قانون  83املعدل
واملتمم ،وأن أحكام هذا النص قد خولت
للمستفيد احلق يف إمكانية جتديد االستفادة
يف حالة العطب الكلي للمركبة بسب حادث أو
شيء آخر متى استوفى الشروط املطلوبة يف مثل هذه احلاالت.

أما فيما يخص تعميم نسبة العجز أو العطب على مختلف معطوبي
حرب التحرير الوطني ،فهو اختصاص حصري للجان الطبية
املتواجدة على مستوى الواليات مبرافقة وإشراف اللجنة الطبية
املركزية باعتبارها اللجنة املؤهلة لضبط نسبة العطب .
مؤكدا يف األخير أن كل الطلبات املودعة لدى مصاحلنا والتي تستويف
الشروط املطلوبة تدرس بصفة فورية وآجال قياسية طبقا ملا أقرته
احلكومة من تدابير لتحسني اخلدمة العمومية وتخفيف اإلجراءات
والوثائق اإلدارية.

أوضح وزير السكن والعمران
واملدينة عبد املجيد تبون أنه مت
استالم  11.912من 24.252
من السكن االجتماعي وبقي
 12.340هي حاليا يف طور
االجناز.

وقد أكد الوزير أن مدينة باتنة
مصنفة من بني الواليات التي
وتيرة اإلجناز بها جيدة ،أما
بالنسبة للمشاريع الغير منطلقة
فهو البناء الريفي  3900سكن

و  5000وحدة سكنية التي
أضافها الوزير األول خالل
زيارته للوالية سنة .2014

أما بالنسبة للسكن التساهمي
فقد أوضح الوزير أن برنامج
التساهمي جاء الستخالف
البرامج التي أوقفت سنة
 2003من برامج البيع باإليجار
(عدل)  ،وأن هذه العملية تتم
بعد تفاهم بني املقاول واملواطن
تنسق بينهما السلطة احمللية،
وبعد انطالق البرنامج تقوم

الوزارة من خالل الصندوق
الوطني للسكن بدفع املستحقات
(املساعدة) التي خصصتها لهذا
الصنف من املواطنني ،فمن
بني  155875أجنزت 109085
أجنزت وسلمت ألصحابها،
وخالل جرد قامت به الوزارة
على مستوى الوطن فقد تبني أن
ما يقارب  80000سكن مازال
ينتظر حال وأن الوزارة بصدد
دراسة هذه احلاالت إليجاد
حلول لها.

أوضح وزير السكن والعمران واملدينة
السيد عبد املجيد تبون أن القانون 08-
 15املؤرخ يف  20جولية  2008املتعلق
بقواعد مطابقة البنايات وإمتام إجنازها،
دخل حيز التنفيذ وطلبت الوزارة متديده
نظرا لعدم ظهور فائدة يف امليدان ،وحلد
اآلن احلصيلة مقبولة نسسبيا فمنذ
انطالق العملية إلى سنة  2014أحصيت
 322460حالة موجودة على مستوى
البلديات طلبا للتسوية ،حيث سوي منها
 223228أي بنسبة  70باملائة ،مؤكدا أن
العملية متواصلة  .لكن بعد انتهاء املدة
املمدودة من قبل الوزارة فسيتم تطبيق
القانون والذي سيكون الهدم

هل من بدائل للوظيف العمومي؟
فالقطاع
املجال الفالحي،
مفتوح لالستثمار وحسب الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب فـ
 25باملائة من املشاريع وجهت
لقطاع الفالحة خالل سنة
.2014
أما القطاع الثاني فهو قطاع
السياحة واخلدمات الذي مازال
لم يستغل بعد وهو قادر على أن
يكون قطاعا معوال عليه خللق
مناصب العمل وبالتالي الثروة ملا
بعد البترول.

ردا عن انشغال الذي طرحه
السيد عمار الطيب ،عضو مجلس
األمة ،حول الرؤية اجلديدة لوزارة
الشباب حول الشغل ؟

أوضح وزير الشباب السيد
عبد القادر خمري أن مشكل
الشغل هو إشكال مطروح يف
صلب برنامج احلكومة ويعتبر
من إشكاالت اإلستراتيجية التي
تواجهها ،ويرتبط بشكل أكيد
مبستقبل اجلزائر ،فالشغل حسب

وزير الشباب مربوط باالقتصاد
وبالتنمية و ما بعد البترول.
موضحا أنه ال بد من إيجاد بدائل
للوظيف العمومي الذي كان خزان
سابق للشغل ،وأن هناك بديلني لم
يستغال حلد اآلن وهما الفالحة

والسياحة.

فقطاع الفالحة تطور وأصبح
يف مرحلة النضج خاصة مع حل
مشكل العقار الفالحي ومساهمة
صناديق الدعم الفالحي وكذا
قابيلة البنوك لالستثمار يف

مؤكدا بأن اجلزائر تعتبر من
البلدان الطليعة التي بلورت
ميكانيزمات املرافقة واملقاوالتية
حيث مت إنشاء  800ألف مؤسسة
منذ إنشاء هذا امليكانيزم.
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عقد مجلس األ ّمة جلسة علنية ،يوم الخميس  7ماي  ،2015برئاسة السيد عبد
القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمةُ .خ ِّص َص ْت لطرح أسئلة شفوية .

�أ�سباب ت�أخر �إجناز مركز ملعاجلة ال�سرطان يف باتنة!

�سوء الإجناز يرهن ..فتــــــــــح عيادة!!
ردا عن سؤال للسيد
مسعود بودراجي ،حول
أسباب عدم فتح عيادة
متعددة اخلدمات ببلدية
بواعيش بوالية املدية؟

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات السيد عبد امللك بوضياف أنه
مت تسجيل إجناز عيادة متعددة اخلدمات سنة
 2007يف إطار برنامج الهضاب العليا ،ومت
فعال إجناز هذا الهيكل بعد إمتام الدراسات
اخلاصة به سنة  2010وبعد زيارة تفقد هذا
املشروع لوحظ انشقاق يف البنية ،وبعد املعاينة
من طرف الهيئة املراقبة التقنية للبناء والتي
أعدت تقريرا يف سبتمبر  2010فتح على إثره
حتقيق من طرف الدرك الوطني حول إجناز
هذا املشروع وتوجد القضية حاليا على مستوى
العدالة.لتحديد املسؤوليات بعد صدور احلكم
النهائي للقضية.
ردا عن سؤال للسيد
بوزيد بدعيدة ،حول
تأخر إجناز مركز
السرطان
ملعاجلة
بوالية باتنة؟

أوضح وزير الصحة
وإصالح
والسكان
املستشفيات السيد عبد املالك بوضياف أن
مركز السرطان بباتنة يتميز بحجمه الكبير
وهو أول جتربة بحجم  240سرير تقوم به
اجلزائر بصفقة تفوق  3مليار دينار ويتربع
على حوالي  4هكتارات ،ويضم التخصصات
الالزمة كالعالج الكيميائي والعالج باألشعة
واجلراحة وغيرها ،وعرف هذا اإلجناز
تأخر نسبي وموضوعي بسبب:
• حجم اإلجناز وخاصيته كون هذا املشروع
هو التجربة الوطنية األولى يف الدراسات
والهندسة املعمارية حيث تنجزه  23مؤسسة
يف مختلف أشغال البناء التي تتطلب التنسيق
الدقيق .

• نظرا خلصوصية اإلجناز ارتبط تقدم
األشغال بالتصديق على املخططات
الهندسية ومراقبة مطابقة البناية بصفة
دورية من مكتب املراقبة التقنية للبناء وخبراء
احملافظة السامية للطاقة الذرية لـتأكد من
احترام اإلجناز للمعايير الدولية املعمول
بها والوقاية من مخاطر استعمال األشعة

16

اليومية خاصة على مستوى املستودعات
املنجزة باخلرسانة واملخصصة إليواء
املسرعات اجلزيئات.
• االلتزام بتعليمات هيئات املراقبة أدت
إلى تغييرات جوهرية يف البرمجة الطبية
واملساحية مما أجبر على تغيير الغالف
املالي .

مضيفا أن بعد إجناز الهيكل مت فتحه
للخدمة سنة  2012بتوفير العالج الكيميائي
للمصابني ،حيث مت من ماي  2012إلى
ديسمبر  2014متت معاجلة  24694عالجا
كيميائيا  ،كما مت منذ سنة  2015القيام بـ
 4234عالج كيميائي.

أما العالج عبر األشعة فقد مت جتهيز
املصلحة املعنية يف السداسي األول من سنة
 2014وانطلقت اخلدمة به شهر جويلية
 ، 2014منوها أن تشغيل هذه املصلحة
يتم تدريجيا وحسب أنواع السرطانوأن اول
حصة خصصت لسرطان الثدي ،مضيفا
أنه منذ سنة  2015إلى يومنا هذا استفاد
 841مريض من عالج األشعة على وتيرة 70
حصة يف اليوم.وفيما يخص جتهيز مصلحة
العالج جلراحة فإجراءات اقتناء التجهيزات
جارية تنفيذها .

تابعة للمؤسسة العمومية للصحة اجلوارية
(الشهبولية) ،والتي تضم  3عيادات متعددة
اخلدمات بها  16قاعة عالج لتغطية حاجيات
 6بلديات .

وملكافحة خطر اللسعات العقربية فإن قطاع
الصحة قام ككل سنة بوضع مخطط تنظيمي
مت الشروع فيه منذ  19مارس  ،2015مؤكدا
توفر مضادات اللسعات العقربية عبر املستوى
الوطني.

وحول تلبية احلاجيات منطقة املدية من
مضادات التسمم العقربي ،أعلن الوزير
تواجد  3قاعات للعالج ببلدية لبواعيش

أكد وزير الصحة السيد عبد امللك بوضياف
أن ترقية العيادات املوجودة ببلديات (برج
عمر دريس) و(برج احلواس) إلى مؤسسات
عمومية جوارية قد مت ذلك مبوجب مرسوم
تنفيذي مت نشره يف اجلريدة الرسمية رقم 18
املؤرخة يف  8أفريل .2015

وعن عمليات التوأمة واملتمثلة يف اتفاقيات بني
املؤسسات الصحية لوالية إليزي وكل من املركز
اإلستشفائي اجلامعي لتيزي وزو واجلامعي
ببني مسوس ،فإن الهدف منها توفير وتقريب
العالج املتخصص أي العالج اجلواري ،هذه
املبادرة يف مراحلها األولى كانت موضوع تقييم
أولي من أجل تعزيزها وحتسينها ،وستكرس
بنص تنظيمي حاليا قيد الدراسة على مستوى
الهيئات املعنية ،ويف إطار هذه التوأمة سجلت

تساءل السيد عبد القادر
قاسي ،حول تعامل
شركة موبيليس مع
مسيري فريق كرة القدم
اإلسباني ريال مدريد
و رعاية نفس الشركة
لإلحتاد اجلزائري لكرة
القدم؟

أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال (سابقا) السيدة زهرة دردوري
أن مؤسسة موبيليس قررت االعتماد على
عملية الرعاية قصد الترويج للخدمات التي
تعرضها على زبائنها ،خاصة خدمات جيل
الثالث مثل ما هو األمر بنسبة للمسابقات
التي تنظمها لتمكني مشتركيها األوفياء
بحضور املباريات ريال مدريد ،وأن رعايتها
للفريق الوطني من خالل االحتادية اجلزائرية
لكرة القدم تدخل كذلك يف نفس السياق
الترويجي والهدف منها هو رفع حصتها
يف السوق ال سيما لدى الشباب بالنظر إلى

شعبية كرة القدم لدى هذه الفئة.

مؤكدة أن عملية الترويج هي جزء من
اإلعالنات التجارية اخلاصة بنشاط
املؤسسة االقتصادية العمومية اخلاضعة
للقانون التجاري ،والذي يعطي صالحيات
الرقابة والتسيير ملجلس اإلدارة يف حني
تكفل اجلمعية العمومية ممثلة يف طرف
الدولة باإلطالع الحقا على حسابات ونتائج
التسيير ومراقبة رأس املال هذه املؤسسة.

خدمات االنرتنيت  ..مل تعد ترف ًا !

برامج لتجاوز وتدين اخلـــــــدمات ال�صحية باجلنوب
حول تدني اخلدمات
الصحية بواليات اجلنوب
وخاصة بوالية إليزي؟
سؤال طرحه السيد
عباس بوعمامة ،عضو
مجلس األمة ،على وزير
الصحة والسكان وإصالح
املستشفيات.

الرعاية  ..والرتويج

 3عمليات لوالية إليزي أدت فرق طبية مكونة
من جراحني متخصصني يف احنجرة  ،األنف
والعيون والطب الداخلي  ،وقام هذا الطاقم ما
اليقل عن  832فحص وعدة عمليات جراحية،
كما قام بعملية تكوين يف الضغط الدموي ،
الربو ،وحدة جفاف اجلسم.

فيما يخص قاعة العالج (أهريغ) واملزودة مبخبر
وعتاد األشعة أعلن الوزير عن أشغال تقام
حاليا بها لتزويدها بالكهرباء الالزمة لتشغيل
الطاقم التقني ،ويف انتظار تشغيلها عني طاقم
طبي متخصص يتكون من طبيب جراح أسنان،
طبيبني عامني و  4شبه طبيني .منوها يف نفس
السياق أن والية إليزي استفادت من تعيني 10
أطباء أخصائيني يف إطار الدفعة األخيرة.
مؤكدا يف األخير أن الوزارة بصدد صياغة
املخطط اإلستراتيجي الشامل الذي سيعرض
على احلكومة ،حيث سيتكفل هذا املخطط
بكل جوانب التنظيم واملواد التي يجب رصدها
على املديني القصير واملتوسط بهدف ترقية
اخلدمات الصحية املقدمة بواليات اجلنوب وفق
أحسن املواصفات واملعايير املعمول بها.

ردا عن سؤال السيد صالح دراجي ،حول خدمة
االنترنيت ؟

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ( سابقا) السيدة زهرة دردروري
خالل ردها حول تطوير خدمة االنترنيت أن
شبكة االتصاالت الوطنية تشمل  3مليون
مشترك ومتت إلى اليوم عصرنة مليون ونصف
من هذه اخلطوط على ان تستكمل عملية إعداد
التهيئة على كل الشبكة نهاية سنة .2016
كما متت برمجت عدة إجراءات من أجل
توسيعها وتأمينها وجعلها قادرة على استيعاب
التدفق السريع بفضل استخدام تكنولوجية
حديثة من نوع  ، MSAكما سيتم من جهة
أخرى رفع صيغ نطاق الترددي الدوري من
 277جيقا بايت يف الدقيقة إلى  600جيقا
بايت يف الدقيقة يف سنة .2015
أما فيما يخص نطاق شبكة االنترنيت ستشهد
سنة  2015ربط ما ال يقل عن  440حي سكن
جديد من األحياء يفوق عدد سكانها ألف
نسمة وبجاية واحدة منها .وبذلك انتقلت
شبكة األلياف البصرية من  64ألف كيلومتر
تقريبا سنة  2012إلى حوالي  70ألف كيلومتر
سنة .2015

وفيما يتعلق بتصليح باألعطاب أوضحت
الوزيرة أنه مت اعتماد العمل طوال أيام األسبوع

على مستوى املراكز التقنية ومراكز النداء مع
مواصلة مخطط تكوين أعوان التقنينني لتدعيم
كفاءتهم وتفعيل نظام التحفيزي لتقييم أدائهم،
باإلضافة إلى دعم املراكز التقنية عن طريق
جتهيزها بوسائل عمل ضرورية.

أما عن رغبات الزبائن فقد اعتمدت اتصاالت
اجلزائر عدة وسائل منها فضاء الزبون وهو
موقع إلكتروني لكل من يريد احلصول على
معلومات تخص اشتراكه أو إرسال احتجاج
إلى الوكاالت التجارية ،ضف إلى ذلك تتوفر
الشركة على مراكز استعماالت تتم من خاللها
استطالعات لرأي لدى الزبائن مما يسمح
بالتعرف على تطلعات الزبائن وتوجيه تدخالت
املصالح املعنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتلبية حاجياتهم .

معلنة يف األخير عن إطالق اتصاالت اجلزائر
خدمة جديدة متكن زبائنها من احلصول على
خدمة االنترنيت يف األماكن العمومية وذلك
منذ  20أفريل  2015على مستوى ساحة البريد
املركزي باجلزائر العاصمة كمرحلة أولى ،حيث
ميكن للزبون من دخول شبكة االنترنيت عن
طريق شراء بطاقات تعبئة متوفرة يف الوكاالت
التجارية ،وأن هذه اخلدمة سيتم تعميمها
خاصة يف املناطق املعزولة.
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الأ�سئلة ال�شفوية

الأ�سئلة ال�شفوية

عقد مجلس األمة جلسة أسئلة شفوية يوم الخميس  4جوان ،2015
خصصت لطرح األسئلة الشفوية عىل وزراء القطاعات المعنية.
الجلسة ترأسها السيد عبد القادر نص صالح ،رئيس مجلس األمة ،
وحضرها وزير العالقات مع البرلمان السيد طاهر خاوة.

املعامل الأثرية  ..وثقافة حت�صينها!

النهو�ض بال�سياحة من التحديات امل�ستعجلة
وأكد أن السياحة سواء كانت يف الساحل أو
الهضاب العليا وحتى يف الصحراء ليست فندقا
وليست محطة سياحية بل هو برنامج واسع لكل
املنطقة  ،مؤكدا على ضرورة وجود املرافق مع ما
يناسب كل أفراد العائلة من صغيرها إلى كبيرها
وحتى لذوي االحتياجات اخلاصة.

ردا عن سؤال السيد صالح دراجي واملتعلق
بالسياسة املنتهجة للنهوض بقطاع السياحة؟
أوضح وزير التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليدية السيد عمار غول ،أن هذا
قطاع السياحة والصناعة التقليدية قادر لبناء
اقتصاد خارج احملروقات ،واستحداث مناصب
الشغل والثروة.

ردا عن سؤال السيد محمد بن طبة ،حول
عملية جرد التراث الثقايف؟
أوضحت وزيرة الثقافة (سابقا) السيدة نادية
لعبيدي أن حصر املعالم التراثية التي متأل
بالدنا تتطلب ،معاينات ملختصني يف اآلثار
وفق منهجية محددة وكذا وفق النص التطبيقي
لقانون حماية التراث الثقايف ،وينقسم جرد
املعالم األثرية إلى  3أصناف:
• جرد املمتلكات الثقافية املنقولة
• جرد املمتلكات الثقافية الغير منقولة
• جرد للتراث الثقايف الغير املادي.
فأما عن جرد املمتلكات الثقافية املنقولة فقد
أوضحت الوزيرة انه يخص املجموعات املتحفية
وقد مت جردها ،حتت إشراف مؤسسات
متحفية خالل السنوات األخيرة

يف حني جرد املمتلكات الغير منقولة فهو حسب
الوزيرة جرد صعب يخص املعالم واملواقع األثرية
والتراث املغمور ،وقد مت جرد العديد من املعالم

يف إطار ميزانية التجهيز لوزارة الثقافة.

أما بخصوص التراث الالمادي فأكدت
الوزيرة ضرورة تأسيس بنك للمعلومات فيما
يخص التراث الالمادي (العادات والتقاليد
الشعبية،التراث الشفهي)..

منوهة يف نفس السياق عن ضرورة تأهيل
وتوسيع قائمة املهندسني املتخصصني والتي ال
تتجاوز  50مهندس مختص بالنظر للعدد الكبير
ملواقع الترميم على مستوى القطر اجلزائري.

مؤكدة يف األخير عن عمل تنسيقي بني
وزارتها وعدة وزارات حلماية التراث وتثمينه،
حيث أمضت وزارة الثقافة اتفاقية إطار مع
وزارة التربية الوطنية والتكوين املهني مع
وزارة التضامن ،وهناك حتضير اتفاقية إطار
مع وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية
واألوقاف ووزارة املجاهدين ووزارة األشغال
العمومية والتي كثيرا ما تكتشف معالم أثرية
خالل قيامها بأشغالها عند فتح الطرقات وبناء
اجلسور.

ق�صور اجلنوب ..معامل �سياحية وم�صدر دخل
حول وضعية
القصور يف
اجلنوب؟
سؤال طرحه
السيدحسني
سعيدي،
على وزيرة
الثقافة.

أكدت وزيرة الثقافة السيدة نادية
لعبيدي أن عمليات الترميم التي
جرت يف قصور واملعالم األثرية
قبل قانون  04-98لم تكن
تخضع إلى عمل مقنن ومدروس
لعملية الترميم ،مما جعل حدوث
انهيارات لتلك القصور.
فعملية الترميم حسب الوزيرة
يجب أن حتترم معايير الترميم
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وخاصة املواد احمللية املستعملة
لترميم قصور اجلنوب ،منوهة
لضرورة مشاركة سكان املنطقة
ذوي املهارات التقليدية يف هذه
العملية إلى جانب مهندسني
معماريني متخصصني .مضيفة
يف نفس السياق عن اتفاقية مع
وزارة الشغل بإدخال مهن لها
عالقة بحماية التراث وهذا على
شكل شركات مصغرة لشباب
خريجي اجلامعات من أجل حماية
هذا التراث .فبعد ترميم هذه
القصور ستصبح وسيلة للمداخيل
باعتبارها معالم سياحية ستشجع
الزوار الكتشاف هذه املناطق
السياحية باجلنوب..
أما بخصوص والية بشار فقد

وللنهوض بالقطاع أوضح الوزير أنه يجب:
• توسيع الفضاء اجلغرايف سياحة والصناعة
التقليدية
• التكامل بني الفضاءات السياسية والقطاعات
األخرى
• تنويع املنتوج السياحي ومنتوج الصناعات
التقليدية .
ويف نفس الصدد أوضح أن وزارته بصدد تثمني كل
اخليرات الطبيعية عبر كامل اإلقليم الوطني وكل
ما هو مادة ميكن حتويلها إلى منتوج إقتصادي.
كما سيتم النظر للسياحة بنظرة أوسع وأشمل ،
فكل فضاء سياحي معني (أثري ،ساحلي ،جبلي)
سيكون له برنامج مع الفضاءات السياحية
القريبة منها وذلك بغرض تنويع العرض وتنويع
املادخيل.

كما أعلن الوزير أنه سيتم إعطاء األولوية
للسياحة الداخلية عبر شعار (أعرف بالدك أوالً)
وذلك عبر حتسني املرافق ،حتسني االستقبال ،
الرفع من اخلدمات  ،توفير األمن ،فتح فضاءات
عائلية )...وذلك من أجل استقطاب أكبر عدد

من العائالت اجلزائرية التي تسافر إلى اخلارج
لقضاء عطلتها.وكذا استقطاب اجلالية اجلزائرية
املتواجدة باخلارج.

أما فيما يخص سياسة القطاع يف السياحة
اخلارجية فقد أكد الوزير أنه يف إطار التنافسية
الدولية وتنافسية املنطقة اإلقليمية فإن السياحة
اخلارجية ستركز على اجلنوب والصحراء من خالل
إعطاء كل التسهيالت لالستثمار العمومي واخلاص،
عبر توفير العقار السياحي بالدينار الرمزي.
كما هناك توجيهات صارمة للسادة املسؤولني يف
اجلماعات احمللية والوالة بتلك املناطق بضرورة
تقليص وتخفيف كل ما من شأنه أن يعرقل
االستثمار وكذلك تطبيق ال مركزية االستثمار
يف إطار التمويل البنكي الذي أصبح يتم على
املستوى احمللي.

وعن األرقام أكد الوزير تواجد  99ألف سرير
يف اجلزائر و أن املشاريع املقدرة بـ  936مشروع
التي خصص لها غالل مالي قدر بـ  400مليار
دينار جزائري ستوفر حوالي  120ألف سرير
جديد و  50ألف منصب شغل جديد .موضحا
يف نفس السياق أن الوزارة بصدد إعادة تصنيف
للفنادق واملطاعم و املركبات السياحية .
ويف إطار توسيع مناطق التوسع السياحي واملوزعة
عبر الوطن ،أوضح الوزير أن هناك أكثر من 288
فضاء وموقع على مساحة  53ألف هكتار ينتظر
االستثمار.

مؤكدا يف األخير أنه وضع عدة ترتيبات على
املستوى املركزي من أجل النهوض بالقطاع عن
طريق :
• إعادة هيكلة القطاع وإعطاء بعد للمديرية
الوطنية ملتابعة برامج االستثمار
• آليات تنسيق بني الوزارة واجلماعات احمللية
• برنامج للتخفيف من اجلانب البيروقراطي
• العمل يف إطار التكامل مع القطاعات وخاصة يف
اجلانب اإلداري واملالي.

ترامواي عنابة ..امل�شروع � ..سيبقى م�شروعا!!
ردا عن سؤال السيد محمد الطيب العسكري حول
تأخر إجناز مشروعا مطار وترامواي بوالية عنابة ؟

أوضح وزير النقل بوجمعة طلعي أن مطار عنابة
تكفلت دراسته املصالح احمللية لوالية عنابة خالل
سنة  ، 2006وقد عرف املشروع تأخرا كبيرا ألسباب
كثيرة و لكن يف الوقت احلالي تعرف األشغال به
وتيرة مرضية حيث بلغت النسبة  85باملائة على أن
يتم استالمه خالل شهر سبتمبر  2015ويدخل حيز اخلدمة قبل نهاية
سنة .2015
أكدت الوزيرة أنه مت تصنيف 11
موقعا والعملية مازالت متواصلة
وأن كل القصور مسجلة ضمن
قائمة اجلرد اإلضايف مبوجب قرار
وزاري بتاريخ  23أفريل .2008
وأن هناك أعمال إستعجالية

لترميم التراث الثقايف للعصور
ماقبل التاريخ مبنطقة (تاغيت)
( قنادسة،تاغني،
يف قصور
بني عباس ،موغل وكرزاز )والتي
بعد ترميمها ستحيى و تشجع
السياحة احمللية .

أما بالنسبة ملشروع ترامواي عنابة فقد أعتبر الوزير انه من بني املشاريع
التي أقرتها احلكومة على مستوى املدن الكبرى  ،وقد متت دراسة هذا
املشروع بتاريخ سبتمبر  2013بتحديد مساره الذي يربط مدينة عنابة
بالبونية على طول  22كلم مرورا بأهم التجمعات السكانية واحلضارية
للمدينة  ،فيه  34محطة و  6أقطاب تبادل بواسطة  56عربة وبطاقة
استيعاب تقدر تقريبا  8300مسافر يف الساعة.

مضيفا أنه وبناء على احتجاج املجتمع املدني على مرور هذا اخلط وسط
املدينة ،حيث طلبوا من السلطات الوالئية احمللية تعديل هذا املسار ،يتم
حاليا حسب الوزير إعداد بعض الفرضيات يف انتظار تقدميها يف إطار
حتقيق من أجل أن يكون املسار يف أحسن ما يرام.
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الأ�سئلة ال�شفوية

الإ�ضرابات يف اخلطوط اجلوية اجلزائرية!!

ال�صناعات التقليدية ..برنامج عمل لآفاق 2020

تساءل السيد جمال قيقان حول االضرابات
املفاجئة ملوظفي اخلطوط اجلوية اجلزائرية
دون إشعار سابق ؟

حول اإلستراتيجية التي ستتخذها
الوزارة من أجل النهوض بقطاع
الصناعات التقليدية؟ السؤال
الذي طرحه السيد عباس بوعمامة
لوزيرة املنتدبة املكلفة بالصناعات
التقليدية.

خالل رده على السؤال أعلن الوزير السيد
بوجمعة طلعي أن اخلطوط اجلوية اجلزائرية
تعرف عدة نقائص وهي :
• نوعية اخلدمات البعيدة عن املعايير الدولية

• عدم انتظام حركة الطيران واملعروفة بالتأخير
واإللغاء مما أثر سلبا على سمعة األسطول.
• االضطرابات االجتماعية املتعددة التي تأثر
على جناعة سياسة اجلوية اجلزائرية.
مضيفا أن القانون  62/9املتعلق بالوقاية
واملنازاعات اجلماعية وممارسة حق اإلضراب
يف فصله الثاني املادة  38املتعلق مبمارسة حق
اإلضراب ،قد نص على ضرورة ضمان احلد
القدر األدنى مضمون من اخلدمة من جميع
األنشطة حيث أقر نص القانون يف املادة 39
القدر األدنى من اخلدمة لهذه امليادين إلى
إتفاقيات جماعية وضرورة إستوفاء كل املراحل
املتعلقة بالتسوية الودية  .لكن املالحظ الواقع
عدم احترام كل هذه املبادئ ،مؤكدا أن القانون
يصنف رفض العامل القيام بالقدر األدنى من
اخلدمة املفروضة عليه خطأ مهددا جسيما إال
أن هذه الظاهرة السلبية مازالت متارس يف
العديد من مؤسساتنا.

أما بخصوص اقتراح عضو مجلس األمة السيد
جمال قيقان بخصوص مناقشة اإلدارة ملطالب
العمال قبل اإلضراب حلماية املسافرين واملعاناة
وطول االنتظار ،فذكر الوزير إن ذلك متكفل به
يف االتفاقية اجلماعية التي تسجل على مستوى
مفتشية العمل واحملكمة .
مؤكدا يف األخير ان قطاعه يعمل جاهدا من
خالل القانون واملتعلق بالطيران املدني التكفل

مبا يعانيه املسافر ضمن قسم خاص يتعلق
بحقوق الركاب اجلوي بحيث سيستفيدون من
تكفل والتعويض وكل املساعدات التي تتناسب
مع األضرار الناجمة من هذه الوضعيات زيادة
على ماخصصه املسافرون املسنني وذوي
االحتياجات اخلاصة.

أوضحت السيدة عائشة طاغابو،
وزيرة املنتدبة املكلفة بالصناعات
التقليدية أن قطاعها بصدد تطبيق
برنامج عمل آفاق  2020والذي
يهدف إلى توفير شروط الضرورية
لتطور مستمر لقطاع الصناعات
التقليدية  ،وينطبق هذا البرنامج
من رؤية تعتبر الصناعة التقليدية
مركز إستراتيجي لنمو الشغل
وتساهم يف رفع رهانات عديدة
كمحاربة البطالة وتقليص اإلقصاء
االجتماعي وتثبيت الساكنة يف
املناطق الريفية وحتسني نوعية
التكوين عن طريق التمهني.
ويعمل هذا البرنامج على تطوير
القدرة التنافسية للقطاع وقدرته
على إنتاج املوارد وإنشاء مناصب
شغل ومساهمة يف االندماج
االقتصادي وتثمني اإلمكانيات

وهي:

احمللية عبر  3أهداف مسطرة
هي :

• إنشاء  220ألف نشاط حريف
جديد
• الوصول إلى مستوى  960ألف
منصب شغل
• حتقيق مستوى إنتاجي قطاعي
خام يف حدود  534مليار دينار
جزائري
موضحة أن البرنامج مقسم إلى
مرحلتني أساسيتني  ،فأما املرحلة
األولى والتي متتد خالل الفترة
الزمنية ( )2017-2012تهدف إلى

تعزيز اجلهود املباشرة من خالل
دعم التنمية االقتصادية احمللية
املوجهة إستراتيجيا إلى اإلنتاج
ونشاطات الصناعة التقليدية يف
النسيج احمللي.

وعن املرحلة الثانية التي متتد من
( )2020 - 2017فهي عملية تقييم
نهائية لديناميكية التنمية املتوقعة
وحتضير املناخ أعمال مشجع
لبلوغ مستويات عالية من املهنية
والتنافسية من أجل التصدير.
ولبلوغ تلك األهداف ذكرت الوزيرة
ببعض اآلليات التي يجب توفيرها

العمال الأجانب� ..سوق العمل يفر�ض �إعادة �صياغة �أحكام القانون
ردا عن السؤال السيد سعيدي حسني حول
إعادة النظر يف القوانني املنظمة لليد العاملة
األجنبية ؟ أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان
االجتماعي محمد الغازي أن أحكام املادة  3من
القانون  10/81املؤرخ يف  11يوليو  1981املتعلق
بشروع تشغيل األجانب ينص على أنه مينع لكل
هيئة صاحبة عمل منعا باتا أن تشغل ولو بصفة
مؤقتة عمال اجانب ال يتمتعون مبستوى تأهيل
يساوي على األقل مستوى تقني.
غير ان نفس األحكام هذه املادة يف الفقرة
الثانية منها تنص إمكانية منح رخص يف هذا
الشأن بناءا على تقرير معلل من هيئة صاحبة
العمل وذلك يف حالة ما تعذر إيجاد اليد العاملة
محلية يف تخصصات مطلوبة ويف هذا الصدد
مت ترخيص استثنائيا تشغيل  31315عامل
أجنبي له مستوى تأهيل أقل من مستوى تقني
موزعني حسب قطاعات النشاط كالتالي:
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• قطاع البناء واألشغال العمومية 28297
أجنبي
• قطاع الصناعة 2267
• قطاع اخلدمات 731
• قطاع الفالحة 11
موضحا انه مع التغييرات التي شهدها سوق
العمل أصبح من الضروري إعادة صياغة بعض
أحكام هذا القانون التي ال تتماشى ومستجدات
والبرامج الوطنية للتنمية .لذلك قامت الوزارة
بإعادة صياغة بعض األحكام ملشروع قانون
العمل اجلديد وذلك بإضافة بعض األحكام
لتحسن وتاطير اليد العاملة األجنبية وسد
النقائص مع ضمان حتقيق أكبر قدر من
التنسيق مع التشريعات املسيرة لألجانب
وتكييفها مع املعايير الدولية للعمال اجلانب.
كما مت إصدار تعليمات إلضافة بعض املرونة
يف تشغيل اليد العاملة األجنبية التي ال تتوفر

على مستوى تأهيل يساوي على أقل مستوى
تقني تفاديا لتعطيل وتأخر املشاريع التي تعرف
نقصا يف اليد العاملة الوطنية  ،إلى جانب إلزام
الشركات التي تطلب اليد العاملة أجنبية تكوين
يد عاملة وطنية يف تخصصات التي تعرف
عجزا يف سوق العمل ونقل الكفاءات وتأهيل
االندماج يف احمليط االقتصادي.
ويف إطار متابعة تطور تشغيل العمال األجانب
فقد أحصت مديرية التشغيل إلى غاية 31
ديسمبر  2014إحصاء  62970عامل أجنبي
متحصل على سند عمل من بينهم 51717
عامل أجنبي يشغلون يف قطاع البناء واألشغال
العمومية والري أي ما يعادل  2,16باملائة من
اليد األجنبية و  8387عامل أجنبي يف ميدان
الصناعة أي ما يعادل  13,32باملائة و 2835
عامل أجنبي يف مجال اخلدمات مبا يعادل
 4,50باملائة و  37عامال يف قطاع الفالحة

أي ما يعادل  0,06باملائة  ،مع العلم أن اليد
العاملة األجنبية حاليا ال متثل سوى 0,87
باملائة من العدد اإلجمالي للعمال املستغلني
كأجراء مشغلني بشكل مؤقت من خالل البرامج
الوطنية للتنمية .
مؤكدا يف األخير أن احلكومة واعية بأهمية
استثمار يف املورد البشري كأحد مقومات
التنمية االقتصادية الشاملة  ،والتركيز على
النهوض باليد العاملة الوطنية لدفع بعجلة
االقتصاد باجتاه الصحيح دومنا االعتماد على
اليد العاملة األجنبية بشكل قطعي من خالل
العمل على ترقية آليات إدماج الشباب بشكل
تدريجي يف مناصب العمل التي تشتغل فيها
اليد العاملة األجنبية خصوصا التي تعرف
عجزا يف سوق العمل.

• تعزيز وتطوير وظائف الوساطة
• ترقية املنتوج احمللي
• بناء نظام معلوماتي قوي
• إنشاء أقطاب امتياز يف مجال
الصناعة التقليدية.
مؤكدة أن قطاع الصناعات
التقليدية عرف يف السنوات
األخيرة تطورا ومنوا ملحوظني من
خالل الدعم التي قدمته الدولة،
حيث متكن قطاع من رفع عدد
األنشطة من  20ألف نشاط حريف
سنة  2010إلى  51ألف نشاط
حريف سنة  2013و  65الف نشاط
خالل سنة .2014

كما ساهمت هذه الديناميكية
بزيادة عدد مناصب الشغل حيث
ارتفع من  351ألف منصب شغل
سنة  2010إلى  744ألف نهاية
سنة  ،2014ووصل الناجت اخلام
للصناعات التقليدية إلى 218
مليار دينار سنة  2013بعدما كان
ال يتجاوز  3ماليير دينار ج أي
مبعدل منو  22باملائة سنويا.

كما نظم
جمل�س الأمة جل�سة عامة للأ�سئلة
ال�شفوية
ب
تار
يخ
02
جويلية  2015وجه
خاللها ال�سيد
لل� عبا�س بوعمامة  ،ع�ضو جمل�س
الأمة �س
�ؤاال سيد وزير ال�صناعة واملناجم.
ال�سيد
عبد لل�الكرمي �سليماين ،ع�ضو جمل�س
الأمة
�س
�
ؤ
اال
سيد وزير ال�صناعة واملناجم.
ال�سيد عبد
القادر بن �سامل ،ع�ضو جمل�س الأمة
�س
�ؤاال لل�سيد وزير ال�صناعة واملناجم.
ال�سيد ب
لقا و�سم قارة ،ع�ضو جمل�س الأمة
�س�ؤاال لل�
سيد
زير
ال�صحة وال�سكان و�إ�صالح
امل�ست�شفيات.

ال�سيد عم
زيرّارا ط َيّب ،ع�ضو جمل�س الأمة �س�ؤاال
لل�سيد و الت�صال.
ال�سيد عبد
القادر قا�سي ،ع�ضو جمل�س الأمة
�س�ؤاال لل�
سيد
و
زير
ا
الت
�صال.
ولأ�سباب تت
علق مبواعيد الإجناز والطباعة
يل
تعذر التف�ص فيها.
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رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

رئيس مجلس الوزراء الليبي

استقبل السيد عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة ،يوم األربعاء
 06ماي  ،2015مبقر مجلس األمة ،السيد عبد اهلل الثني ،رئيس مجلس
الوزراء الليبي.

وقد كان هذا اللقاء فرصة الستعراض الوضع العام يف ليبيا ،الذي
يستدعي جهدًا استثنائياً من أجل جتاوز الظروف املقلقة الراهنة التي
يعيشها الشعب الليبي الشقيق  ..ويف هذا السياق أكد رئيس مجلس األمة
السيد عبد القادر بن صالح أن اجلزائر ال تدخر أي جهد وتبذل أقصى ما
ميكن من مساعيها من أجل أن يتوصل األشقاء يف ليبيا إلى أرضية توافق،
تُعيد االستقرار واألمن لهذا البلد اجلار وتفسح أمامه الطريق نحو االعمار
والتنمية  ،من جانبه ن ّوه رئيس مجلس الوزراء الليبي ،وبعد أن عرض الوضع
العام السائد يف ليبيا بالدور الذي تقوم به اجلزائر مثنياً على املساعي
املخلصة التي تبذلها القيادة يف اجلزائر من أجل التوصل عبر احلوار إلى
نتائج تخدم وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها  ..مذكرا بالرصيد التاريخي
للعالقات املتميزة بني البلدين وهو ما يشكل تعزيزًا للثقة يف الدور الذي
تضطلع به اجلزائر.

رئيسة المجلس الوطني الصربي

واستقبل يوم األربعاء  20ماي  ، 2015مبقر مجلس األمة  ،السيدة مايا
غويكوفيتش ،رئيسة املجلس الوطني الصربي والوفد املرافق لها.

وقد تناول اللقاء العالقات التاريخية بني البلدين وسبل النهوض بها مبا
يخدم مصلحة الشعبني .كما مت استعراض املجاالت االقتصادية التي من
شأنها إعادة احليوية للعالقات بني البلدين واملضي بها ُق ُد ًما ملستوى أفضل
 ،وذلك عبر تبادل الزيارات واللقاءات بني برملانيي البلدين.
وقد سمح هذا اللقاء بتبادل اخلبرات يف املجال البرملاني  ،خصوصا جتربة
البرملان بغرفتني يف اجلزائر.

على الصعيد الدولي  ،مت التطرق إلى الوضع األمني يف املنطقة  ،والتحديات
االقتصادية التي تواجه الدول يف طريق النمو  ،كما مت التركيز على ضرورة
تنسيق اجلهود واملواقف يف إطار االحتاد البرملاني الدولي.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها
البرلمانية ومفوض العالقات الوطنية بدولة
فلسطين

واستقبل يوم اخلميس  28ماي  ،2015مبقر املجلس  ،السيد عزام األحمد،
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ورئيس كتلتها البرملانية ومفوض العالقات
الوطنية بدولة فلسطني الذي أدى له زيارة مجاملة مبناسبة تواجده يف
اجلزائر مت خاللها التطرق إلي العالقات التاريخية و الدعم املبدئي الثابت
الذي مييز موقف اجلزائر املستمر إزاء القضية الفلسطينية ،وباملناسبة
عرض السيد عزام األحمد اخر املستجدات على صعيد اجلهود التي تبذلها
القيادة الفلسطينية من أجل استعادة احلقوق ،و قيام الدولة الفلسطينية
على اساس الشرعية الدولية مبرزا الرهانات الناجمة عن األوضاع احلالية
يف املنطقة .

رئيس مجلس األمة ،و بعد أن ذكر مبوقف اجلزائر الثابت أكد ان التشاور
املستمر كفيل بإيجاد السبل التي حتقق التقدم على طريق الوصول إلى
األهداف املشتركة مشيرا يف هذا السياق إلى الزيارات املتتالية لقيادات
فلسطينية ،معتبرا ذالك خطوات مستقدمة تدعم رصيد العالقات ،وتدفع
إلى تنسيق اجلهود على الصعيدين اإلقليمي و الدولي.
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الوزير األول لجمهورية فيتنام االشتراكية
واستقبل يوم االثنني  01جوان  ،2015السيد انغوين تان دونغ ،الوزير
األول جلمهورية فيتنام االشتراكية .
وقد كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر فيما يخص العالقات
اجلزائرية الفيتنامية يف جميع املجاالت وسبل ترقيتها مبا يخدم
مصلحة الشعبني والبلدين.

وقد أكد يف هذا اخلصوص السيد عبد القادر بن صالح على العالقات
التاريخية املميزة بني البلدين ،والدليل على ذلك االجتماعات الدورية
املنتظمة للجنة املشتركة اجلزائرية الفيتنامية التي تسهر على التجسيد
امليداني للقرارات املتخذة على الصعيد السياسي ،ويف هذا اإلطار
أوضح بأن العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين جيدة وميكن أن
تبلغ درجة االمتياز التي بلغتها العالقات البرملانية .
وفيما يتعلق بزيارة الوزير األول الفيتنامي السيد انغوين تان دونغ
 ،أبرز السيد عبد القادر بن صالح أنها جاءت يف ظرف تعرف فيه
اجلزائر العديد من التحوالت واإلصالحات ،التي تندرج يف إطار املسعى
الذي انتهجه رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه
رئاسة اجلمهورية ومست القطاعات االقتصادية والعدالة والشؤون
االجتماعية  ،وهذا ما جنب اجلزائر التأثر مبا يحدث يف بعض املناطق
من الوطن العربي أو ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي)  ،مبرزا
أن اجلزائر مقبلة على تعديل دستوري يتوج اإلصالحات املنتهجة.

من جهته أعرب الوزير األول الفيتنامي السيد انغوين تان دونغ عن
شكره للجزائر على الدعم الذي قدمته لبلده خالل ثورته التحريرية
وأثناء مرحلة إعادة البناء الوطني ،كما نوه باإلجنازات التي حققتها
اجلزائر يف السنوات األخيرة حتت القيادة احلكيمة للرئيس عبد العزيز
بوتفليقة  ،معربا عن اقتناعه بأن هذه اإلجنازات ستعزز وتتوطد
أكثر.
الوزير األول الفيتنامي أكد موقف بالده املندد لكافة أشكال اإلرهاب
والداعم للمقاربة اجلزائرية يف هذا الشأن.

رئيس الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة

واستقبل يوم السبت  06جوان  ، 2015مبقر مجلس األمة  ،السيد سام
كوتيسا ،رئيس اجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة.

وقد تناول اللقاء العالقات بني اجلزائر واألمم احملتدة خاصة فيما
يتعلق بتجسيد برنامج «أهداف األلفية للتنمية» .يف هذا اإلطار أوضح
السيد عبد القادر بن صالح يف مستهل كلمته ،أن اجلزائر بذلت جهودا
كبيرة و حققت نتائج مشجعة قي مجاالت عدة ،منها الصحة ،التنمية
االقتصادية ،السكن وتوفير املاء الشروب ،مؤكدا يف ذات السياق أنها
حترص على تطوير كل املجاالت التي من شأنها توفير العيش الكرمي
للمواطنني.

كما تطرق السيد عبد القادر بن صالح إلى ملف إصالح األمم املتحدة
مثمنا املساعي التي يبذلها السيد سام كوتيسا يف هذا املجال مبديا
باملناسبة دعم اجلزائر لهذه اجلهود عامة ،و مطالب القارة اإلفريقية
خاصة  ،واملتمثلة يف حصولها علي عضوية دائمة يف مجلس األمن.

و يف ختام كلمته تعرض السيد عبد القادر بن صالح إلى قضيتي
الصحراء الغربية و فلسطني  ،داعيا رئيس اجلمعية العامة لألمم
املتحدة إلى بذل املجهودات و املساعي الالزمة من أجل فرض تطبيق
قرارات و لوائح املم املتحدة واملتعلقة بهاتني القضيتني.
من جهته  ،وبعد أن استعرض مسار « أهداف األلفية للتنمية» هنأ
السيد سام كوتيسا اجلزائر على النجاح الذي حققته يف إطار جتسيد

هذا البرنامج .أما فيما يتعلق بقضية تصفية االستعمار يف إفريقيا،
فقد أكد السيد سام كوتيسا على حق الشعب الصحراوي يف تقرير
مصيره.

يف األخير استعرض الطرفان العالقات بني اجلزائر و أوغندا كون
السيد سام كوتيسا يشغل منصب وزير خارجية هذا البلد ،وقد أكد
الطرفان على العمل من أجل الرقي بهذه العالقات حتى تشمل كل
مجاالت التعاون.
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ا�ستقباالت

نائب رئيس غرفة ممثيل المقاطعات بأندونيسيا

كما حتادث يوم االثنني  15جوان  ،2015مع صاحبة اجلاللة امللكة
هماس ،نائب رئيس غرفة ممثلي املقاطعات بأندونيسيا.
احملادثات التي جرت مبقر مجلس األمة تناولت العالقات الثنائية
التاريخية بني البلدين ،فقد ذ ّكر يف بدايتها رئيس مجلس األمة مبحطات
بارزة يف مسار العالقات بني اجلزائر وأندونيسيا  ،ومنها موقفها إبان
ثورة التحرير ،وحتدث عن األهمية التي توليها اجلزائر لترقية كافة
أشكال التعاون خاصة من خالل اللجنة املشتركة العليا التي من شأنها
أن تترجم االرادة السياسية على الصعيد االقتصادي  ..مشيرا إلى
احلرص على التشاور واحلوار البرملاني لتبادل وجهات النظر حول
القضايا ذات االهتمام املشترك  ،وتنسيق املواقف يف احملافل الدولية.
من جهتها أعربت صاحبة اجلاللة امللكة هماس عن ارتياحها ملستوى
العالقات العريقة مؤكدة أن هذا الرصيد يعزّز رغبة أندونيسيا يف
الدفع بها إلى مستويات أعلى بالنظر ملكانة البلدين واإلمكانيات املتاحة

الدورة  11للجمعية البرلمانية
لالتحاد من أجل المتوسط
شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف أشغال
الدورة  11للجمعية البرملانية لالحتاد من أجل
املتوسط ( ، )AP-UPMاملنعقدة مبدينة لشبونة
(البرتغال) يومي  11و  12ماي .2015

وقد تشكل الوفد من السيدة والسادة:

يف كل منهما  ،ون ّوهت مبا حققته اجلزائر يف مجال التنمية والرقي
االجتماعي  ،ومبا وصلت إليه املرأة يف بالدنا بفضل االصالحات التي
شهدتها اجلزائر  ،معربة عن أملها يف تكثيف التقارب البرملاني لتبادل
اخلبرات والتجارب من خالل تبادل الزيارات.

ال�سفراء

سفير جمهورية بولندا

وقد تناول املشاركون بالدراسة والنقاش
مشاريع لوائح اللجان التالية:

استقبل السيد عبد القادر بن صالح  ،رئيس مجلس األمة  ،يوم األربعاء 06
أفريل  ، 2015مبقر مجلس األمة ،السيد ميشال رادليكي ،سفير جمهورية
بولندا باجلزائر الذي أدى له زيارة مجاملة وسلمه رسالة خطية تتضمن
دعوة للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية بولندا ،وقد أعرب رئيس مجلس
األمة عن شكره لهذه الدعوة مؤك ًدا التزامه بأدائها يف الوقت املناسب
تدعي ًما للعالقات الثنائية بني البلدين  ..ومبرزًا حرص اجلزائر على
توطيدها من خالل تفعيل التعاون يف مختلف املجاالت ومبا يحقق املصالح
املتبادلة  ..كما مت خالل اللقاء استعراض اإلمكانيات املتوفرة لالستثمار يف
املجال االقتصادي وتبادل اخلبرات  ..وتأكيد حرص قيادتي البلدين على
املزيد من التقارب والتعاون خدمة ملصالح الشعبني الصديقني.

سفير المجر

سفير جمهورية غينيا

واستقبل يوم األربعاء  20ماي  ،2015مبقر
مجلس األمة  ،السيدة ألغا كاتلني بريتز ،سفير
املجر باجلزائر ،وقد مت خالل هذا اللقاء
استعراض مجاالت التعاون وامكانيات تطويره
مبا يخدم مصلحة البلدين  ..والتركيز على
أهمية االستفادة من اخلبرة املجرية يف عدد من
املجاالت من خالل تكثيف االتصاالت والتعاون
بني املتعاملني االقتصاديني ..وإبراز حقوق
االستثمار الواسعة يف اجلزائر على أساس
تبادل املنافع  ..كما مت تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.

واستقبل يوم األربعاء  20ماي  ، 2015مبقر
مجلس األمة ،السيد عصمان دياو بالدي،
سفير جمهورية غينيا باجلزائر الذي أدى له
زيارة مجاملة تط ّرق فيها الطرفان إلى العالقات
الثنائية التاريخية بني البلدين  ..وأ ّكدا إرادتهما
املشتركة يف ترقيتها والعمل على تفعيل التعاون
من خالل احلوار والتشاور وتبادل الزيارات بني
مسؤولي البلدين  ..ويف هذا السياق أعرب
سفير جمهورية غينيا باجلزائر عن أمله يف أن
تكون الزيارة املرتقبة لرئيس جمهورية غينيا
إلى اجلزائر محط ًة هام ًة يف تعزيز التعاون
والدفع به إلى املستوى املأمول.

24

 بن شهيدة حفيظة ،عضو مجلس األمة زحالي عبد القادر ،عضو مجلس األمة،رئيس املجموعة البرملانية حلزب جبهة التحرير
الوطني
 حود مويسة محمد مدني ،عضو مجلساألمة
 عمار مخلويف ،عضو مجلس األمة -زروقي عبد القادر ،عضو مجلس األمة

سفيرة كندا

واستقبل يوم الثالثاء  30جوان  ،2015مبقر
مجلس األمة ،السيدة ايزابيل روي ،سفيرة كندا
باجلزائر التي أ ّدت له زيارة مجاملة مت خاللها
استعراض العالقات الثنائية والتأكيد على إرادة
تنويعها وترقيتها ،خاصة وأن البلدين يتوفران
على االمكانيات التي تشجع على إرساء شراكة
قوية ومفيدة على الصعيد االقتصادي ويف
مجال االستثمار  ..كما مت يف هذا اللقاء
التطرق لعدد من مجاالت التعاون والتنسيق
كمكافحة اإلرهاب ،واألمن يف دول الساحل.

* دور البرملانات يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان
(اللجنة السياسية واألمنية وحقوق اإلنسان)
* تأمني سالمة املهاجرين يف البحر األبيض
املتوسط (اللجنة السياسية واألمنية وحقوق
اإلنسان)
* اجلوانب االقتصادية للهجرة (جلنة الشؤون
االقتصادية واملالية ،واالجتماعية والتربوية)
* حماية االستثمارات يف منطقة املتوسط
(جلنة الشؤون االقتصادية واملالية واالجتماعية
والتربوية)
* التعاون يف تطوير قطاع السياحة بني البلدان
األعضاء (جلنة الشؤون االقتصادية واملالية،
واالجتماعية والتربوية)
* الهجرة الوافدة كمصدر للتنمية (جلنة تعزيز
مستوى احلياة والتبادل بني املجتمعات املدنية
والثقافية)
* السياحة البيئية  :الفرص والتحديات (جلنة
الطاقة والبيئة واملياه)
* الطاقة املتجددة :أفضل املمارسات (جلنة
الطاقة والبيئة واملياه)
* املدن اإليكولوجية  :الوضع الراهن (جلنة
الطاقة والبيئة واملياه)
* جلنة حقوق املرأة يف الدول األورومتوسطية.
كما عرفت اجتماعات لشبونة انعقاد القمة
الثانية لرؤساء برملانات الدول األعضاء يف
االحتاد من أجل املتوسط يوم  11ماي .2015
والتي نوقش خاللها موضوع «الهجـرة واللجوء
السياسي وحقـوق اإلنسان يف املنطقة األورو-
متوسطية».
للعلم  ،فقد انعقدت القمة األولى لرؤساء
برملانات الدول األعضاء يف االحتاد من أجل
املتوسط شهر أفريل  2013مبرسيليا (فرنسا)
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الن�شاط اخلارجي

أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية
لمنظمة حلف شمال األطلنطي

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني غرفتي البرملان اجلزائري،
يف أشغال الدورة الربيعية للجمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال
األطلنطي ( )AP-OTANاملنعقدة مبدينة بودابست (املجر) يف
الفترة املمتدة من  15و  18ماي .2015

تشكل الوفد من السادة :
• محمد الواد  ،رئيس جلنة الدفاع الوطني مبجلس األمة ،رئيس
الوفد
• فردي ميلود ،نائب باملجلس الشعبي الوطني
• أمير محمد ،نائب باملجلس الشعبي الوطني

تناول املشاركون بالدراسة والنقاش العديد من املواضيع من
بينها :
• التحديات التي يشكلها االرهاب الداخلي (جلنة البعد املدني
لألمن) ،
• الالاستقرار يف املشرق  :حتديات أمن منظمة حلف شمال
األطلنطي (اللجنة السياسية) ،
• احلرب الهجينة  :كيفيات املواجهة (جلنة الدفاع واألمن) ،
• متويل اإلرهاب (جلنة االقتصاد واألمن) ،
• التغيير املناخي  ،األمن الدولي وآفاق مؤمتر باريس ديسمبر
( 2015جلنة العلوم والتكنولوجيات) ،
• شركاء منظمة حلف شمال األطلنطي يف العالم (اللجنة
السياسية).
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بانتظام يف
اجتماعات اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال األطلنطي
بصفته «عضو شريك متوسطي».

الن�شاط اخلارجي

االجتماع 27
لمكتب الجمعية
البرلمانية للبحر
المتوسط
شارك السيد سي
يوسف مختار ،املراقب
البرملاني ملجلس األمة،
ونائب رئيس اجلمعية
البرملانية للبحر
املتوسط  ، APMيف
االجتماع  27ملكتب
اجلمعية الذي انعقد
يوم  25ماي 2015
بالعاصمة املغربية
الرباط .وكذا اجتماع
اللجنة األولى حول
موضوع «التطرف
 ،االرهاب ومآسي
الهجرة غير الشرعية
يف املتوسط»  ،يوم 26
ماي .2015

االجتماعان نظما
من طرف اجلمعية
البرملانية للبحر
املتوسط بالتعاون
مع البرملان املغربي
وتضمن جدول أعمال
االجتماعات مناقشة
املواضيع التالية :

أشغال الدورة العادية السادسة للفترة
التشريعية الثالثة للبرلمان اإلفريقي

• مسار السالم يف
الشرق األوسط ،

ُشارك السيدان زروالي مختار ،رئيس جلنة الشؤون القانونية
واإلدارية وحقوق اإلنسان مبجلس األمة ،عضو البرملان اإلفريقي
 ،ومحمد الطيب العسكري ،عضو مجلس األمة ،عضو البرملان
اإلفريقي .

• االجتار بالبشر يف
منطقة املتوسط ،

يف أشغال الدورة العادية السادسة للفترة التشريعية الثالثة
للبرملان اإلفريقي املنعقدة بجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)،
خالل الفترة املمتدة من  18و  29ماي .2015
وقد مت اجتماع جلان البرملان اإلفريقي قبل أشغال الدورة
السادسة وهي :

• اجتماع جلنة التقييم املالي واإلداري،
• االجتماع االستشاري للجنة التجارة واجلمارك وشؤون
الهجرة،
• اجتماع جلنة التعاون ملتابعة مستجدات قضايا السالم واألمن
يف إفريقيا ،
• اجتماع جلنة القواعد والنظم واالمتيازات،
• االجتماع املشترك للمكتب ومكاتب هيئات البرملان اإلفريقي.
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• الوضع يف ليبيا ،

• حتديات األمن يف
املنطقة ،

• محاربة اإلرهاب ،

• الهجرة غير الشرعية
 :نحو تدعيم احلوار
السياسي بني دول
املصدر  ،دول العبور
ودول االستقبال ،
• التعاون االقتصادي
املتعدد األطراف.

اجتماع لشبكة
البرلمانيات العربيات
للمساواة
شاركت السيدة حفيظة بن
شهيدة ،عضو مجلس األمة،
يف اجتماع لشبكة البرملانيات
العربيات للمساواة «رائدات»
 ،املنظم حتت مظلة البرنامج
اإلقليمي للتمكني االقتصادي
والسياسي للمرأة يف منطقة
جنوب البحر األبيض املتوسط
قفزة إلى األمام  ،وهو برنامج
إقليمي مشترك بني املفوضية
األوروبية وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،والذي إنعقد يومي
 26و  27ماي  2015بالقاهرة
(مصر).
وقد تضمن جدول أعمال
االجتماع البنود التالية:
• متابعة إنشاء شبكة إقليمية
من البرملانيات ومواصلة تبادل
اخلبرات واملعرفة.
• إعداد منهجية لعمل الشبكة.

دور البرلمانات العربية
يف مراقبة تطبيق
قوانين مكافحة
االتجار بالبشر يف
البلدان العربية
إبراهيم
السيد
شارك
بوحلية ،رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية والتعاون الدولي
واجلالية اجلزائرية باخلارج
مبجلس األمة ،وعضو اللجنة
التنفيذية البرملاني العربي
يف جلسة نقاشية حول « دور
البرملانات العربية يف مراقبة
تطبيق قوانني مكافحة االجتار
بالبشر يف البلدان العربية «
 ،التي نظمتها جامعة الدول
العربية بالتعاون مع مكتب
األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية  ،يوم  29ماي 2015
يف بيروت (لبنان).

مقر منظمة حلف شمال
األطلنطي

يشارك وفد برملاني عن مجلس األمة
ضمن وفد جزائري رسمي  ،يضم
برملانيني وأكادميني يف زيارة إلى مقر
منظمة حلف شمال األطلنطي  ،يوم 09
جوان  ، 2015ببروكسل (بلجيكا)  ،تلبية
لدعوة من قسم الدبلوماسية العمومية
للحلف األطلنطي بالتنسيق والتعاون
مع مصالح وزارة الشؤون اخلارجية
والتعاون الدولي.
وتشكل وفد مجلس األمة من السيدين :
• طقيس عبد املجيد ،عضو مجلس
األمة
• سعيد جمال  ،عضو مجلس األمة.
للعلم فقد دأب قسم الدبلوماسية
العمومية للحلف على تنظيم مثل هذه
الزيارات يف السنوات املاضية ،يف إطار
سياسات االنفتاح على احمليط بغية
ترقية قضايا احلوار املتوسطي ،وشرح
سياسات ومهام حلف شمال األطلنطي.

الدورة  66للجنة التنفـيذيـة
لالتحاد البرلماني اإلفريقـي

شارك وفد برملاني مشترك فيما بني
غرفتي البرملان يف أشغال الدورة 66
للجنة التنفـيذيـة لالحتاد البرملاني
اإلفريقـي  ،املنعقدة يومـي  10و 11
جوان  2015بأبيدجان (كوت ديفوار).
وقد تشكل الوفد من السادة:

 جمال قيقان  ،نائب رئيس مجلساألمة  ،رئيس الوفد

إبراهيم بوحلية :رئيس جلنة الشؤوناخلارجية والتعاون الدولي واجلالية
اجلزائرية باخلارج
 بوزيد بدعيدة ،عضو مجلس األمةوعضو اللجنة التنفيذية لإلحتاد
البرملاني اإلفريقي.

 عبد القادر بوكروشة ،نائب باملجلسالشعبي الوطني ،عضو اللجنة التنفيذية
لإلحتاد البرملاني اإلفريقي.
تضمن جدول أعمال الدورة عدة بنود،
منها متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات
مؤمتر االحتاد البرملاني اإلفريقي ،
ودراسة تقارير مالية.

دور البرلمانات يف تجسيد الدولة
الالمركزية

شارك السيد حسني سعيدي  ،عضو مجلس
األمة  ،يف ندوة اقليمية حول «دور البرملانات
يف جتسيد الدولة الالمركزية  ،احلوكمة
احمللية والتمثيل الدميقراطي»  ،املنظمة من
طرف برنامج األمم املتحدة للتنمية ، PNUD
والتي انعقدت بالعاصمة تونس  ،يومي  11و 12
جوان .2015

وقد تخلل برنامج عمل الندوة نقاش حول
العديد من املواضيع من بينها:
• الالمركزية والبرملانات الوطنية ،
• املقاربة التشاركية ومبدأ التبعية ،
• الالمركزية واحلوكمة احمللية ،
• احلوكمة احمللية محرك للتنمية.

أشغال اللجنة الدائمة الثانية
للجمعية البرلمانية للمتوسط
()APM

شارك السيد علي العقعاق ،عضو مجلس
األمة ،يف أشغال اللجنة الدائمة الثانية
للجمعية البرملانية للمتوسط ( ، )APMحتت
عنوان « :علوم وتكنولوجيا وبيئة  :تسيير
النفايات واألمن الغذائي»  ،والتي انعقدت
يومي  11و  12جوان  2015مبيالنو (إيطاليا).

تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة عدة بنود
منها:
• النفايات العضوية كمصدر لتربة املتوسط ،

• استعمال النفايات العضوية من أجل األمن
الغذائي.

جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يحوز على
العضوية يف اجلمعية البرملانية للمتوسط  ،منذ
انعقاد دورتها التأسيسية بعمان (األردن) يف
سبتمبر .2006

اجتماعات الجلسة السادسة
لدور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي األول للبرلمان العربي

شارك وفد برملاني عن مجلس األمة ،يف
اجتماعات اجللسة السادسة لدور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي األول للبرملان
العربي  ،واملنعقدة خالل الفتـرة املمتدة مـن 12
إلى  14جوان  ،2015بالقاهرة (مصر).

تشكل الوفد من السيدين عضوا مجلس األمة
وعضوا البرملان العربي  :عبد الكرمي قريشي و
منصور معيزية.

أشغال الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروبا

شارك السيد رشيد بوغربال  ،عضو
مجلس األمة يف أشغال املرحلة الثالثة
للدورة العادية لسنة  2015للجمعية
البرملانية ملجلس أوروبا  ،وذلك خالل الفترة
املمتدة من  22إلى  26جوان  2015مبدينة
ستراسبورغ (فرنسا).
تضمن جدول أعمال االجتماع دراسة عدة
مواضيع من بينها :
 االعتراف ومنع العنصرية اجلديدة. تعزيز التعاون ضد اإلرهاب االلكترونيوغيرها من الهجمات على نطاق واسع على
شبكة االنترنت.
 تعزيز شفافية ملكية وسائل االعالم.جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك
بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية
البرملانية ملجلس أوروبا ويحوز على صفة
«مدعو».

اجتماعات الدورة السنوية 24
للجمعية البرلمانية لمنظمة
األمن والتعاون بأوروبا

شارك وفد برملاني مشترك ( مجلس األمة،
املجلس الشعبي الوطني )  ،يف اجتماعات
الدورة السنوية  24للجمعية البرملانية
ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا (AP-
 ، )OSCEوالتي انعقدت مبدينة هلسنكي
(فنلندا)  ،خالل الفترة املمتدة من  05إلى
 09جويلية .2015
وقد تكون الوفد من السادة:

 الهاشمي جيار  ،عضو مجلس األمة،ورئيس الوفد
 يحيى عبد الرحمان ،عضو مجلس األمة محمد دحماني ،نائب باملجلس الشعبيالوطني
 عمر بكير قارة ،نائب باملجلس الشعبيالوطني
وتدارس برملانيو ( )AP-OSCEالعديد من
املواضيع يف إطار املوضوع الرئيسي للدورة:
«استذكار روح هلسنكي».

للتذكير فإن البرملان اجلزائري يشارك
بصفة منتظمة يف اجتماعات اجلمعية
البرملانية ملنظمة األمن والتعاون بأوروبا
( ، )AP-OSCEويحوز على صفة عضو
شريك يف التعاون.
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املقاربة اجلزائرية يف مكافحة
الإرهـــــــاب وجتفيف منابعه

التي ألقاها الدكتور مصطفى صايج ،أستاذ
محاضر بكلية العلوم السياسية والعالقات
الدولية بجامعة اجلزائر .فقد حدد احملاضر
هدفني أساسني للسلوك الدبلوماسي اجلزائري
يف منطقة الساحل  ،فاألول يتمثل يف العمل
على فض النزاعات داخل الدولة أو مابني الدول
بالوسائل السلمية لتحييد املنطقة اجلغرافية من
تنامي ظاهرة اإلرهاب الدولي وإبعاد التحالف
الوظيفي والعضوي بني اجلماعات اإلرهابية.

يف إطار النشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية
 ،نظم مجلس األمة يوم الثالثاء  12ماي 2015
يوما دراسيا حول « المقاربة الجزائرية يف مكافحة
االرهاب وتجفيف منابعه»  ،حضره السيد عبد
القادر بن صالح رئيس مجلس األمة والسيد خليل
ماحي وزير العالقات مع البرلمان والسيد عبد القادر
مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية
واإلفريقية وأعضاء من البرلمان بغرفتيه وعدة
شخصيات وإطارات من هيئات ومؤسسات وطنية
مختلفة ،وجمع من األساتذة والخبراء والمختصين.
األشغال افتتحها السيد ابراهيم بوحلية رئيس
جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي
واجلالية اجلزائرية يف اخلارج ،بإلقائه كلمة
أكد خاللها أن اإلرهاب لم يعد ظاهرة أمنية أو
سياسية ظرفية بل تعداها ليصبح زحفا عدوانيا
منظما يستهدف سلم وأمن واقتصاد العالم،
وكذا الوجود البشري وانسجام املجتمعات.
لذا فإن اجلهود الدولية ازدادت جدية وعزما
للقضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود.
مذكراً بالتجربة اجلزائرية يف مجال مكافحة
اإلرهاب والتي كانت بفضل تظافر جهود أبناء
الوطن املخلصني وكذا أفراد املؤسسة الوطنية
العسكرية واألمنية الذين حموا مقومات الدولة
وكيان الشعب ووحدته.
وأوضح يف نفس السياق أن هذه التجربة جعلت
اجلزائر تنتقل من مكافحة اإلرهاب من نطاق
محلي إلى املساهمة يف مكافحته على نطاق
إقليمي ودولي ضمن املجتمع الدولي ،مشيرا إلى
ضرورة التنسيق والتعاون وتوحيد املواقف إزاء
العوامل التي تغذي اإلرهاب وتنعشه وتشجعه
لتوسيع نشاطه على غرار دفع الفدية لتحرير
الرهائن وجتارة املخدرات وانتشار األسلحة
والهجرة الغير شرعية.

مؤكدا أن مواقف الدبلوماسية اجلزائرية يف
مجال جترمي دفع الفدية لإلرهابيني ليس سوى
جزء من إستراتيجية اجلزائر التي تتضمن
أبعادا أخرى تشمل جتفيف منابعه الفكرية
واملعنوية والسعي إلى درء الفنت والصراعات
من خالل وساطة دبلوماسية تتم على طاولة
احلوار ،جتنح إلى السلم وتدعو إلى الصلح دون
التخلي عن مبدئها الثابت يف احترام سيادة
الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل يف شؤون
الغير.
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التحرك الدبلوما�سي للجزائر يف جمال
مكافحة االرهاب
تناول السيد عبد القادر مساهل ،الوزير املنتدب
املكلف بالشؤون املغاربية واإلفريقية ،خالل
مداخلته الوضعية األمنية حلدودنا واملنطقة
احمليطة بنا ،كما قدم تقييما للتهديد اإلرهابي
عبر محيطنا العربي واإلفريقي حيث أكد
تنامي التهديد يف منطقة الساحل ويف الشرق
األوسط وكذا يف غرب إفريقيا  ،فاجلماعات
اإلرهابية يف بعض دول املنطقة مثل سوريا
والعراق وغرب إفريقيا وليبيا متكنت من بسط
سيطرتها على أقاليم وعلى سكانها ومنشآتها
االقتصادية واإلستراتيجية ضف إلى ذلك زيادة
توافد املنخرطني اجلدد يف صفوف املجموعات
اإلرهابية.

وأكد أن النشاط الدبلوماسي الذي تضطلع به
اجلزائر يستند إلى قاعدة داخلية متينة وجبت
تقويتها باستمرار يف خضم بيئة جهوية شديدة
الهشاشة ،مضيفا أن اجلزائر على املستوى
الداخلي تولي أولوية للتنسيق وتثمني اجلهود
قصد تأمني حدودنا ،إلى جانب اإلصالحات
والتقدم احملرز يف مجال دعم الدميقراطية
التشاركية الشاملة يف إطار حتقيق النمو
االقتصادي املبني على العدالة االجتماعية
وتساوي الفرص ،فضال عن ترسيخ دولة
القانون ،واحترام حقوق اإلنسان واحلريات
األساسية.
أما يف املجال اإلقليمي فقد متكنت الدبلوماسية
اجلزائرية من بعث األطر واآلليات اجلهوية
للتشاور والتنسيق الكفيلة بتحقيق الغاية املشتركة
عبر حتسني مكافحة اإلرهاب واجلرمية العابرة
للحدود وجهود تأمني مناطقنا احلدودية،
منوها أن نشاط اجلزائر الدبلوماسي يف بعده
اإلفريقي واملنتدى
الطبيعي ضمن اإلحتاد ٍ

أما الهدف الثاني فيتمثل يف حتييد املنطقة
اجلغرافية من الصراعات الدولية وإبعادها عن
التبرير اخلارجي الذي يدعي استخدام القوة
العسكرية حملاربة ظاهرة اإلرهاب الدولي.

الدولي ملكافحة اإلرهاب واألمم املتحدة وكل
الهيئات الدولية واجلهوية األخرى .من أولوياته
جتفيف مختلف منابع متويل اإلرهاب ومصادر
التجنيد يف صفوفه واحلد من تنقل أفراده
ومواجهة أبواقه وكذا مكافحة العداء لألجانب
ولإلسالم ،كما أكد يف األخير أن نشاط اجلزائر
يف ميدان مكافحة اإلرهاب كان عبر املبادرات
الهادفة إلى تشجيع احللول السليمة للنزاعات
التي حتاول اجلماعات اإلرهابية استغاللها
للتمكن واإلستقواء.

اجلزائر  ..تبني مقاربتها على التجربة
يف حني ألقى الدكتور مخلوف ساحل،أستاذ
محاضر بكلية العلوم السياسية والعالقات
الدولية بجامعة اجلزائر ،محاضرته حتت
عنوان « املقاربة اجلزائرية يف مكافحة اإلرهاب
« حيث أكد أن مقاربة اجلزائر يف مجال مكافحة
اإلرهاب هي نتاج لتجربتها املريرة مع الظاهرة
اإلرهابية ومواجهتها لها مبفردها ،األمر الذي
مكنها من بناء تصورها لإلرهاب وتصبح بعد
ذلك مقاربة مرجعية عامليا وإقليميا ،فهذه
التجربة حسب احملاضر ساهمت أيضا يف بناء
اإلستراتيجية العاملية حملاربة جميع أشكال
متويل اجلماعات اإلرهابية والتطرف ،كما كان
لها دور يف إبراز رهان جتفيف مصادر متويل
اإلرهاب حيث رافعت ملبدأ جترمي الفدية يف
احملافل الدولية خاصة وأنها لم تدفع أي فدية
مباشرة أو غير مباشرة .

اإلرهابي
واألمن والتنمية ملواجهة التهديد ٍ

• مبدأ التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي
دون التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

• مبدأ التعاون والشراكة مع الشركات خارج
املنطقة اإلفريقية واملغاربية.

الو�ساطة اجلزائرية يف ت�سوية النزاعات
بال�ساحل وت�أثريها على حماربة الإرهاب
منوذج �أزمة �شمال مايل
وعن «دور الوساطة اجلزائرية يف تسوية
النزاعات بالساحل وتأثيرها على محاربة
اإلرهاب منوذج أزمة شمال مالي»  ،احملاضرة

وعن فرص والتحديات التي تواجهها اجلزائر
يف إيجاد حال نهائيا ألزمة مالي فقد خلصها
احملاضر يف ثالث فرص األولى هي تقدمي
خبرتها الدبلوماسية يف إدارة النزاع يف شمال
مالي لبعث مسار التسوية وفق االتفاقات التي
مت التوصل إليها على املستوى اجلهوي والثنائي
خاصة وأن دور الوساطة جاء بطلب من احلكومة
الشرعية يف باماكو

أما الفرصة الثانية هي أن تقدم اجلزائر
إغراءات ألطراف النزاع إلجناح مسار التسوية
النهائية من خالل مساهمتها يف متويل مشاريع
محلية يف شمال مالي بتمويالت من دول
ومنظمات إقليمية ودولية.

أما الفرصة الثالثة فهي أن تستند اجلزائر يف
فرص جناح التسوية السياسية يف شمال مالي
على التعبئة السياسية للمجتمع الدولي ،مثل
القرارات الصادرة عن مجلس األمن الرادعة

لرموز وزعماء اجلمعات املسلحة الرافضة
للعملية السياسية مع عزل األطراف املتحالفة
مع اجلماعات اإلرهابية.

م�ساهمة ال�سيا�سة اجلزائرية يف حماربة متويل
االرهاب وحتديد االطار القانوين ملفهوم
االرهاب الدويل
أوضح الدكتور خالد حساني،أستاذ محاضر
بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية
بجامعة بجاية خالل احملاضر التي ألقاها
حول « مساهمة السياسة اجلزائرية يف محاربة
متويل االرهاب وحتديد االطار القانوني ملفهوم
االرهاب الدولي» ،أن مكافحة جرمية متويل
اإلرهاب أصبحت أحد التحديات الرئيسية
التي يواجهها املجتمع الدولي يف إطار تنفيذ
اإلستراتيجية الدولية حملاربة اإلرهاب الدولي
مبختلف صوره ،وذلك ألن التمويل  -عن طريق
االجتار غير املشروع باملخدرات ،التهريب،
خطف الرهائن ،طلب الفدية أو تبييض األموال-
هو العامل األساسي لنجاح العمليات اإلرهابية
وحتقيق أهدافها  ،لذلك تكاثفت جهود الدول
واملنظمات الدولية من أجل جتفيف منابع متويل
املنظمات اإلرهابية وذلك عن طريق وضع آليات
اإلرهابيني وذلك
حتد من وصول األموال إلى ٍ
على الصعيدين الدولي واإلقليمي.

مؤكدا يف األخير أنه بالرغم من اجلهود املبذولة
ملكافحة اإلرهاب إال أن غياب تعريف دقيق
جلرمية اإلرهاب أدى إلى عدم التمييز بني
اإلرهاب وحق الشعوب يف تقرير مصيرها.

وعن مبادئ املقاربة اجلزائرية يف مكافحة
اإلرهاب فقد حددها يف النقاط اآلتية:
• مبدأ عدم التفاوض مع التنظيمات اإلرهابية

• مبدأ العمل على ضرورة جتفيف املنابع املادية
والفكرية للظاهرة اإلرهابية
• مبدأ املقاربة الشاملة املستندة للربط بني السلم
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لجنة الشؤون االقتصادية والمالية يف سوق اهراس

ت�شيد مبا �أجنز خالل املخطط اخلما�سي ( .. )2014-2010و تو�صي ب�ضرورة توجيه اال�ستثمار �إلى القطاعات املنتجة
( 2014-2010إجناز ما يلي:

قامت لجنة الشؤون االقتصادية والمالية
لمجلس األمة بزيارة ميدانية إىل والية سوق
أهراس خالل الفترة الممتدة من  04إىل 06
أبريل  ،2015بهدف الوقوف عند اإلجراءات
المتخذة يف إطار تشغيل الشباب ودور
البنوك يف العملية ،وكذا طبيعة المشاريع
المنتظرة ضمن المخطط الخماسي الحايل
للتنمية مع تسليط الضوء عىل مخطط
التنمية (.)2014-2010
السادة:
وقد تكون الوفد من ّ
عبد القادر شنيني ،رئيس جلنة الشؤون
رئيسا للوفد،
االقتصادية واملالية،
ً
الطاهر كليل ،عضو اللجنة،
محمد ديب ،عضو اللجنة،
كمال بلخير ،عضو اللجنة،
محمد ماني ،عضو اللجنة.
استقبل الوفد مبقر والية سوق أهراس من قبل
السيد ساعد أقوجيل ،والي والية سوق أهراس،
رفقة مدراء تنفيذين وإطارات سامية بالوالية.

يخص مرافقة الشباب إداريا ويف امليدان على
حد سواء (قبل وبعد انطالق املشروع )...هذه
الوكالة حيث وصل عدد امللفات املودعة بالوكالة
منذ إنشائها سنة  1998وإلى غاية سنة ،2014
نحو  14469ملفا موزعة على عدة قطاعات كما
يلي:
اخلدمات بـ  9573ملفاً،
الفالحة بـ  2837ملفاً ،
الصناعة بـ  914ملفاً ،
احلرف التقليدية بـ  785ملفاً ،
البناء بـ  360ملفاً.
ومن إجمالي امللفات املودعة هاته مت قبول
 9762منها ،كما مت متويل  4675أين حاز فيها
قطاع اخلدمات على حصة األسد بواقع 3269
ملفا ،يله قطاع الفالحة بـ  399ثم الصناعة بـ
 271ملفا مموالً ...ما ساهم يف الرفع من عدد
مناصب الشغل بأكثر من ثمانية ( )08أالف
منصب شغل .وبالعودة إلى حيثيات الزيارة
ومبناسبة زيارة الوالية تفقد الوفد البرملاني
ملجلس األمة عينات من مشاريع الدعم املوجهة
للشباب ضمن أجهزة التشغبل فزار ورشة
لصناعة املسامير وأخرى للخياطة...

فيما يتعلق بقطاع الت�شغيل

ال�صحة
ّ

استهل الوفد البرملاني ملجلس األمة زيارته
امليدانية بالتوجه نحو مقر الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب ( ،)ANSEJحيث استقبل
من طرف مديرة الوكالة التي قدمت شروحات
مستفيضة عن سير املصلحة ،مهامها فيما

وبخصوص تفقد املشاريع التابعة لقطاع
الصحة ،فقد كان للوفد البرملاني زيارة
للمستشفى اجلهوي لسوق أهراس الذي يشهد
أشغال توسعة فاقت نسبة تقدم األشغال فيها
 70باملائة كي يصبح يتسع لـ  120سرير ،هذا
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املستشفى به أربعني ( )40طبيبا مختصا عدة
أجنحة للجراحة ومعاجلة مختلف األمراض.
كما عاين الوفد وتفقد مركز األمومة والطفولة
–قيد اإلجناز-الذي من املنتظر دخوله حيز
اخلدمة شهر مارس من سنة  ،2016مبدياً
باملناسبة ارتياحه للمعايير املعتمدة يف اإلجناز
ولشساعة املركز.

ال�سكن
أما فيما يخص قطاع السكن نصيب والية
سوق أهراس  1.52مليار دج من امليزانية التي
استفادت منها الوالية خالل املخطط اخلماسي
 2010-2014وقد مت إجناز :
توزيع  10583وحدة سكنية (اجتماعي إيجاري
وريفي)،

مركب األمومة والطفولة بسوق أهراس،
إجناز ملحق معهد باستور،
إجناز مركز تصفية الدم مبداورش،
إجناز وجتهيز أربع ( )04مراكز صحية بعني
الزانة ،تاورة وويالن والراقوية...

قطاع الرتبية والتكوين
لقد مت خالل املخطط اخلماسي السابق
للتنمية رصد مبلغ  20.92مليار دج لقطاع
التربية والتكوين ،و 9.19مليار دج لقطاعي
الفالحة واملوارد املائية ،فبالنسبة مليدان التربية
والتكوين والتعليم العالي فقد مت خالل الفترة

ثانوية  800مقعد ،خمسة ( )05متوسطات
وخمسة ( )05مجمعات مدرسية،
 12مطعم مدرسي باملدارس االبتدائية،
 15مخبر لإلعالم اآللي باملتوسطات،
أربع ( )04مالعب للرياضة باملتوسطات و 11
منشأة رياضية
معهد العلوم البيطرية والفالحية  1000مقعد
بيداغوجي بـ»تاورة»،
إقامة جامعية  3000سرير باحلي اجلامعي
بنات ،وأخرى  500سرير بـ»تاورة»،
ست ( )06مراكز تكوين مهني ومتهني ،حيث مت
ترقية  03ماحقات إلى مراكز تكوين بكل من
سيدي فرج ،الدريعة وترقالت...
كلها هياكل تدعمت بها الشبكة القاعدية للوالية
بفضل املجهودات احلثيثة والعمل الكبير الذي
تبذله السلطات احمللية وعلى رأسهم السيد
والي الوالية...

الفالحة و املوارد املائية
أما يف يخص مجاالت الفالحة واملوارد املائية
فقد ساهم يف تدعيم املنشئات التقنية استالم
قسم فرعي للفالحة ،غرس أشجار الزيتون على
مساحة  2500هكتار ،وغرس  100هكتار من
احلبوب يف إطار محاربة التصحر ،وكذا ّ
فك
العزلة عن  20000ساكن باملناطق الريفية...
زد على ذلك مت جتميع عشرين  20مليون م³
من املياه وإجناز ست ( )06محطات ضخ وسبع
( )07محطات تقوية الضخ...إلخ
بعد زيارته أبدى الوفد املالحظات التالية:

 - 1اإلشادة والتنويه بالنتائج اإليجابية لبرنامج

دعم النمو االقتصادي ( )2014-2010على
جميع القطاعات والذي م ّكن الوالية من بلوغ
املعدالت الوطنية يف مجال :التزويد بالكهرباء،
الغاز ،املياه الصاحلة للشرب ،التطهير ،التربية
والسكن...إلخ،

 - 2الوالية تفتقر لبعض املقاوالت الكبرى
ومكاتب الدراسات املؤهلة واملتخصصة التي
من شأنها إعطاء دفعة نوعية لوتيرة التنمية
باملنطقة،
 - 3قلّة املشاريع املمنوحة -يف القطاع الفالحي-
يف إطار دعم تشغيل الشباب ،يعود إلى أن غالبية
األراضي تعود ملكيتها للعرش ما أدى إلى عرقلة
االستثمار يف هذا امليدان،
 - 4أما بالنسبة للرعاية الصحية ،تتوفر الوالية
على مؤسسة عمومية استشفائية وعلى مرافق
صحية تتجاوب – إلى حد ما-وتعدادها السكاني،
وكذا بالنسبة للتجهيزات الطبية احلديثة ،غير
أنها تبقى بحاجة ألطباء أخصائيني ال سيما يف
مجال اجلراحة ،وأمراض النساء والتوليد،

 - 5نقص ملحوظ يف التسيير والتأطير اإلداري
بقطاع الصحة (عجز بـ  20إداري)،

التو�صيات :يقرتح الوفد مايلي
 - 1فتح فروع جهوية للبنوك ()Succursales
من أجل تخفيف أعباء التنقل عن املواطن الذي
يضطر إلى التنقل إلى الواليات املجاورة كـوالية

قاملة ،خاصة بالنسبة لبنك الفالحة والتنمية
الريفية (،)BADR

 - 2ضرورة فتح مدرسة للشبه الطبي بالشراكة
مع القطاع اخلاص وباالعتماد على العنصر
النسوي ،مع وجوب التركيز على اجلانب الوقائي
(التلقيح) وهذا من أجل تخفيف الضغط على
القطاع العام وبغية تفادي تكاليف العالج فيما
بعد،
 - 3إيالء عناية خاصة باالستثمار يف اجلانب
السياحي وخاصة البيئية منها وذلك ببناء
هياكل الستقبال السياح التي بإمكانها جلب
موارد مالية معتبرة،

 - 4توجيه االهتمام يف منح املشاريع من
قطاع اخلدمات ( 70باملائة موجهة للنقل) نحو
القطاعات املنتجة للثروة،
 - 5وبإحلاح من السلطات احمللية للوالية ،ينبغي
تسجيل سد واد غنم ضمن املشاريع التي ينبغي
جتسيدها يف القريب العاجل،

 - 6ضرورة إبرام وعقد اتفاقيات توأمة فعلية
مع بلديات أو مؤسسات وطنية وأجنبية للرفع
من املهارات ومن مستوى اإلنتاجية،
 - 7ترقية متحف الوالية إلى متحف جهوي،

 - 8ترقية مقبرة الشهداء -التي ُدفن بها أكثر
من  600شهيدا-إلى مقبرة وطنية ،وهذا حتى
يتسنى لها االستفادة من االعتمادات املالية
الالزمة لصيانتها.
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املدر�سة العليا للدرك الوطني � ..إعداد �أجيال من الكفاءات

املدر�سة العليا للإ�شارة بالقليعة  ..تكوين علمي عال وب�أحدث التكنولوجيات
قام وفد عن لجنة الدفاع الوطني لمجلس األمة
بزيارة عمل يوم الثالثاء  28أبريل  ،2015إىل
المدرسة العليا لإلشارة ،عبد الحفيظ بوصوف
بالقليعة ،والية تيبازة ،الناحية العسكرية األوىل.
بهدف اإلطالع عىل المرافق البيداغوجية ،الرياضية
والترفيهية ومختلف التجهيزات والوسائل المسخرة
التي تتوفر عليها المدرسة يف سبيل بلوغ مستوى
عال من التكوين والتحصيل العلميين للطلبة
الضباط العاملين يف صفوف الجيش الوطني
الشعبي ومدى التحكم يف الوسائل التكنولوجية
العصرية ،وبالنتيجة مدى تقدم المشروع الذي أق ّره
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،القائد األعىل للقوات
المسلحة ،وزير الدفاع الوطني فيما يخص عصرنة
واحترافية المؤسسة العسكرية.
والسادة:
وقد تكون الوفد من الس ّيدات ّ

قامت لجنة الدفاع الوطني لمجلس األمة
بزيارة ميدانية للمدرسة العليا للدرك
الوطني بيسر والية بومرداس يوم اإلثنين
 13أفريل  2015وذلك للتعرف عىل مهام
المدرسة .
وقد تكون الوفد من السيدات والسادة:

• محمد الواد ،رئيس جلنة الدفاع الوطني ،
رئيس الوفد
• محمد لزعر ،نائب رئيس جلنة الدفاع الوطني
• سليمان كرومي ،مقرر جلنة الدفاع الوطني
• جمال ولد عباس ،عضو اللجنة
• عبد العزيز جفال ،عضو مجلس األمة
• رفيقة قصري ،عضو مجلس األمة
• عائشة باركي ،عضو مجلس األمة

استهلت الزيارة بتقدمي مدير التدريب عرضا
وافيا حول املدرسة من حيث النشأة والتنظيم
ومنط التكوين ومدته وبرنامجه من محور
عسكري وتخصصي  ،وعام وبدني  ،وكذا شروط
االلتحاق بها واملدرسني واملنشآت البيداغوجية
والرياضية ،وكذا اإليواء واإلطعام والترفيه.
لينتقل بعدها الوفد إلى قاعات الدراسة حيث
استمع إلى دروس مختلفة ألقاها مدربو املواد
بالشرح والتحليل مع الرد على استفسارات
وأسئلة الوفد .كما شاهد الوفد عروضا يف
رياضة اجليدو يف القاعة املتعددة الرياضات
واملسبح ،كما تفقد الوفد ملعبا يستجيب
ملختلف املقاييس املعمول يها ،وحضر الوفد
مترينا تطبيقيا يف حفظ النظام وتقنيات
اإليقاف والدفاع عن النفس أثناء القيام باملهام
وكيفية استعمال األغالل والسالح.

بعد مشاهدة الوفد حلركات استعراضية يف
سياقة الدرجات ،أنهى الوفد زيارته بإلقاء
رئيس جلنة الدفاع الوطني ملجلس األمة السيد
محمد الواد كلمة نوه فيها باملجهودات اجلبارة
التي يبذلها أفراد الدرك الوطني رجاال ونساء
يف مجال حفظ النظام والسكينة العموميني،
ومحاربة اجلرمية بكافة أنواعها وممارسة
مهام الشرطة العسكرية واملراقبة العامة للتراب
الوطني وممارسة العمل الوقائي والردعي
يف إطار تعزيز دولة القانون واحترام قوانني
اجلمهورية.
كما اشاد بالنتائج املتحصل عليها يف امليدان من
خالل التكوين يف املدرسة ،معتبرا إياها منوذج
يف إعداد أجيال من الكفاءات .

رئيسا للوفد،
محمد الواد ،رئيس اللجنة،
ً
محمد لزعر ،نائب رئيس اللجنة،
سليمان كرومي ،مقرر اللجنة،
زهرة قراب ،عضو اللجنة،
عمار مالح ،عضو اللجنة ،
رفيقة قصري ،عضو املجلس،
زوبيري محمد ،عضو املجلس.

استقبل الوفد من طرف مدير املدرسة العليا
لإلشارة عبد احلفيظ بوصوف بالقليعة العميد
«فريد بجغيط» ،ومبعية إطارات املدرسة.
وباملناسبة ألقى قائد املدرسة كلمة ترحيبية
على شرف وفد مجلس األمة ،حيث أكد بأن
هذه الزيارة متثل فخراً كبيراً لنا لتواجدكم
معنا ،وأنها متثل اتصاال حقيقيا بني مختلف
مؤسسات الدولة .ليحيل بعدها الكلمة إلى
املدير العام للتعليم باملدرسة الذي تطرق إلى
تاريخ املدرسة ونشأتها طبيعة الهيكل التنظيمي
للمؤسسة وإلى املهام التي تضطلع بها وكذا
برنامج الزيارة من خالل زيارة متحف املدرسة،
القاعدة املادية للتكوين (مخابر لغات،)...
قاعة السيطرة ،قاعة التكتيك ومختلف املرافق
البيداغوجية التي تتوفر عليها املدرسة.

لإلشارة) منذ العام  .1986حيث يعتبر سالح
اإلشارة العصب املسير للحرب احلديثة ،ووعيا
من قيادة الثورة التحريرية بهذه احلقيقة فقد
أولت عناية وأهمية كبيرة لإلشارة ،من خالل
إنشاء أول مدرسة يف الثامن ( )08أوت 1956
باحلدود الغربية للبالد بهدف تدعيم جيش
التحرير الوطني باإلطارات املختصة يف هذا
السالح .بعد ذلك مت إنشاء مدرسة ثانية سنة
 1958على مستوى القاعدة الشرقية بتونس .ويف
سنة  1963أنشئت املدرسة العسكرية لإلشارة
ببني مسوس والتي كلفت بتكوين عاملي وتقنيي
اإلشارة ،ثم مت حتويلها فيما بعد إلى بوزريعة.
يف سنة  1973أصبحت تسمى املدرسة
التطبيقية لإلشارة أين تولت مهمة تكوين أول
دفعة خاصة بضباط اإلشارة العاملني ،بعد ذلك
حتولت تسميتها إلى املدرسة العليا لإلشارة سنة
 .1975وخالل املوسم الدراسي 1976-1975
قامت املدرسة بتكوين الدفعة األولى للضباط

االحتياطيني بصفة قائد فصيلة إشارة .ويف
سنة  1977تولت املدرسة مهمة تكوين الدفعة
األولى لدروس اإلتقان اخلاصة بضباط
االتصاالت العسكرية .ويف سنة  1991يُح ّول
مرة أخرى إسم املدرسة العليا لإلشارة إلى
املدرسة التطبيقية لإلشارة ...ومنذ سنة 1996
تكفلت بتكوين الدروس التطبيقية لالتصاالت
العسكرية املوجهة للطلبة الضباط الذين أنهوا
التكوين األساسي بأكادميية شرشال العسكرية،
ويف سنة  2004أسند لها مهمة تكوين الدفعة
األولى للضباط العاملني دورة التطبيق
اختصاص حرب إلكترونية وفيما بعد دورات
اإلتقان واألركان يف احلرب اإللكترونية لفائدة
أصناف القوات للجيش الوطني الشعبي...
ومبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  65-08املؤرخ
يف  05أكتوبر  ،2008مت حتويل املدرسة إلى
مدرسة عليا ،وأصبحت حتت الوصاية املزدوجة
لوزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.

ملحة تاريخية حول املدر�سة العليا للإ�شارة:
تقع املدرسة العليا لإلشارة مبدينة القليعة التي
تبعد بـ  42كلم غرب اجلزائر العاصمة ،هذه
املدينة التي تأسست يف العهد العثماني وتعتبر
من أقدم املدن اجلزائرية ...فقد احتضنت
القليعة هذا الصرح التعليمي (املدرسة العليا

32

33

اخلرجات الإ�ستطالعية

اخلرجات الإ�ستطالعية

جلنة الثقافة والإعـــالم وال�شبيبة وال�سياحة (والية البليدة)
تجسيدا لبرنامج نشاط لجنة الثقافة
واإلعالم والشبيبة والسياحة لسنة
 ،2015قامت لجنة الثقافة واإلعالم
والشبيبة والسياحة لمجلس األمة بزيارة
استطالعية لوالية البليدة يومي  03و
 04ماي  ،2015وهذا بغرض الوقوف
عىل واقع الثقافة والسياحة والرياضة
بهذه الوالية ومعاينة ظروف عمل هذه
الهياكل والمنشآت ومدى استغاللها من
طرف الشباب.

مهام املدر�سة العليا للإ�شارة:
تتمثل املهام الرئيسية للمدرسة فيما يلي:

تأمني دروس القيادة واألركان للضباط
العاملني،

تأمني دروس اإلتقان للضباط العاملني،

تأمني دروس تطبيق مواصالت عسكرية ،حرب
إلكترونية ومنظومات اإلعالم والقيادة للضباط
العاملني بعد إمتام تكوينهم األساسي العسكري
والعلمي ونيل شهادة الليسانس ضمن منظومة
الـ « »LMDعلى مستوى املدرسة،
تأمني دروس التخصص يف املواصالت
العسكرية ،يف احلرب اإللكترونية ويف منظومات
اإلعالم والقيادة للضباط العاملني املجندين
على أساس الشهادات العليا لفائدة كل أصناف
القوات للجيش الوطني الشعبي،

تأمني دروس الضباط االحتياطيني،

إجراء دراسات تقييمية يف ميدان االستعمال،
التطوير وحتديث وسائل اإلشارة والقيادة
واحلرب اإللكترونية،

وضع مقترحات خاصة بالبرامج والطرق
البيداغوجية لتحسني نوعية التكوين.
باإلضافة إلى املهام املذكورة أعاله ،تعمل
املدرسة خالل الدخول املدرسي القادم
 2016-2015على تأمني دروس ما بعد التدرج
«املاستر» ،على أن تليها يف فترات الحقة إدراج
«الدكتوراه»

ومبناسبة هذه الزيارة ألقى رئيس الوفد الس ّيد
الواد كلمة ،بحضور قائد املدرسة والعديد من
اإلطارات وبحضور بعض الطلبة ممن يزاولون
دراستهم باملدرسة ،أين شكر فيها مدير املدرسة
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وجميع إطاراتها ،على حفاوة االستقبال وكرم
الضيافة وحسن الوفادة ،وأضاف قائال« :إنكم
وبهذا التمكن العلمي متثلون لبنة ثمينة يف صرح
الدفاع الوطني حاملني املشعل ملواصلة النهج
الذي سطره املجاهدون أين لعب سالح اإلشارة
دورا هاما يف الكفاح املسلح من أجل استقالل
الوطن» ...كما ح ّيا القائمني على املدرسة على
التنظيم احملكم والتحكم اجليد يف التقنيات
احلديثة املتاحة مؤكداً بأن وقوفنا اليوم بهذه
املنشئات ليثلج الصدور ويبعث على االفتخار.
كما لم يفوت رئيس الوفد هذه السانحة دون
اإلشادة والتعبير ،وبكل فخر واعتزاز ،عن
سعادته باإلجناز الذي بلغته املدرسة متمنيا
لهم يف األخير املزيد من النجاح والتوفيق.

ويف محطة أخيرة قام الدكتور الواد باإلمضاء
يف السجل الذهبي للمدرسة العليا لإلشارة
عبد احلفيظ بوصوف بالقليعة ،تيبازة.

�أبدى الوفد بعد زيارته باملالحظات التالية:
املدرسة العليا لإلشارة بالقليعة تتوفر على
إمكانيات ومرافق ومخابر هامة تساهم يف
التكوين العلمي العالي ،وتزود املتلقني بأحدث
التكنولوجيات،
شكر خاص للقيادة العسكرية القائمة على
املدرسة العليا لإلشارة على كرم الضيافة
وحسن االستقبال ،وعلى اجلهود املبذولة من
أجل إجناح الزيارة.

تشكل الوفد من السيدة والسادة:
السيد عبد القادر كمون ،رئيس اللجنة،
ورئيس الوفد،
السيدة محمد بن طبة ،نائب رئيس اللجنة،
السيد عبد القادر معزوز ،عضو اللجنة،
السيد محمد خثير ،عضو اللجنة،

 - 1قطاع ال�شبيبة والريا�ضة:
يعرف قطاع الشباب والرياضة بوالية البليدة
حركية كبيرة يف األشغال على مستوى
املرافق الرياضية والترفيهية املبرمجة ،إذ مت
تسجيل عدة مشاريع ومنشآت فنية يف طور
اإلجناز وأخرى منتهية األشغال ،سيكون لها
األثر اإليجابي على الفئة الشبانية من حيث
االستجابة النشغاالتها وطموحاتها بواسطة
ممارسة مختلف أنواع الرياضات واألنشطة
الفكرية.

وقد كانت للوفد البرملاني وقفات مبختلف
املنشآت الرياضية ودور الشباب املدرجة يف
برنامج الزيارة ،حيث عاين الوفد:

• مشروع إجناز مسبح نصف أوملبي ببلدية
بوفاريك( .نسبة تقدم األشغال )% 95

نباتي ،وأكثر من  800فصيلة من احليوانات،
وهي واحدة من عشر حظائر وطنية محمية
بقوة القانون.
وقد خصص الوفد البرملاني خالل زيارته لوالية
البليدة جزء من برنامجه لقطاع الثقافة حيث
قام بزيارة:
-دار الصناعة التقليدية ببلدية أوالد يعيش.

-املركز الثقايف بحي الورود ببلدية البليدة.

• مشروع إجناز قاعة متعددة الرياضات ببلدية
بوفاريك( .نسبة تقدم األشغال )% 65
• دار الشباب ببلدية بني مراد( .نسبة تقدم
األشغال )% 100

• دار الشباب ببلدية أوالد يعيش( .نسبة تقدم
األشغال )% 100

• مشروع إجناز املسبح النصف األوملبي ببلدية
العفرون(.نسبة تقدم األشغال )% 85

• مشروع إجناز قاعة متخصصة يف الرياضة
ببلدية الشريعة( .نسبة تقدم األشغال )% 90
• مشروع إجناز دار الشباب ببلدية الشريعة.
(نسبة تقدم األشغال )% 23

وقد استمع الوفد البرملاني خالل هذه الزيارة
إلى شروحات حول مختلف املشاريع ونسبة
تقدم األشغال بها واملعوقات واألسباب التي
أدت إلى التأخر يف إجناز بعضها.

 - 2قطاع ال�سياحة والثقافة وال�صناعة
التقليدية:
تتوفر والية البليدة على إمكانيات سياحية ال
بأس بها ،وقد اهتمت والية البليدة بهذا القطاع
الذي كان إلى وقت قريب قطاعا هامشيا
وذلك بتفعيل وتطوير النشاط السياحي يف
إطار املخطط اخلماسي  2009-2005وكذا
املخطط اخلماسي ( .) 2014 - 2010
و كان للوفد البرملاني وقفات بكل من:

 املنطقة السياحية املهيئة ببلدية شفة. الفندق السياحي منبع القرد ببلدية شفة. منطقة الشريعة و األماكن املقترحة للتهيئةالسياحية.
مت الوقوف باملنطقة السياحية لبلدية الشفة
على إجنازات ومكاسب كبيرة،إذ حولت املنطقة
إلى قطب سياحي بامتياز وذلك جتسيدا ملختلف
املشاريع املسطرة لقطاع السياحة.
وقد سجل الوفد بارتياح التجسيد امليداني
ملشروع توسعة وتهيئة القطب السياحي باملنطقة
الذي يحتوي على مختلف وسائل الراحة
والترفيه من محالت جتارية وحديقة للتسلية
و مرافق أخرى ،األمر الذي ميكن املواطنني
واألجانب من فرص الراحة واالستجمام
والتمتع ،واستكشاف املآثر واملناظر التي تزخر
بها املنطقة.
كما كانت للوفد البرملاني معاينة ملنطقة
الشريعة والوقوف على األماكن املقترحة للتهيئة
السياحية والتي هي محل دراسة .حيث استمع
الوفد يف عني املكان إلى عروض مفصلة حول
الدراسة التي تخص مشروع توسعة وتهيئة
منطقة احلظيرة الوطنية للشريعة التي هي
االكثر تنوعا بيئيا و ثراءا يف منطقة الوسط
اجلزائري .فهي تزخر بأكثر من  380نوع

طاف الوفد خالل زيارته لدار الصناعة التقليدية
ببلدية أوالد يعيش ،مبعرض للصناعة التقليدية
اخلاصة باملنطقة ،واستمع إلى شروحات قدمها
املسؤولني يف هذا املجال الذين أكدوا أن هذه
الدار تهدف إلى إنشاء فضاءات دائمة للعرض
وبيع منتوجات الصناعة التقليدية ،وقدموا
حملة عن البرامج والنشاطات املستقبلية .كما
عبر احلرفيني الفنيني على امتنانهم للسلطات
احمللية الحتاتهم مثل هذه الفضاءات للتعريف
والترويج ملنتجاتهم التقليدية.
كما كان للوفد حديث مع تالميذ املدارس
السيما املقبلني على االمتحانات الدراسية
لألطوار الثالث ،وذلك خالل زيارة املركز
الثقايف بحي الورود ببلدية البليدة،الذي يشمل
مختلف املرافق التثقيفية من كتب وأنترنت،
ووسائل بيداغوجية إلبراز املواهب الشبانية يف
املوسيقى واخلياطة والشطرجن...كما يحتوي
على أقسام حملو األمية.

مالحظات �أع�ضاء الوفد الربملاين:
بعد املعاينة واإلطالع على عدد من املشاريع
واملرافق التي متت زيارتها ،سجل الوفد
البرملاني بعض املالحظات:
• تقييم غير دقيق للكلفة املالية لبعض املشاريع،
األمر الذي يؤدي إلى إعادة التقومي املالي يف كل
مرة ،وهذا ما يسبب التأخر يف اإلجناز.

• املوقع الذي يتم فيه إجناز مشروع املسبح
النصف األوملبي ببلدية العفرون ،بعيدا عن
مركز املدينة وهذا ما يؤدي إلى عزوف الشباب
لاللتحاق بهذا املرفق.
• نقص التأطير يف دور الشباب ودار الثقافة ،إذ
أن أغلبية املوظفني هم يف إطار العقود ما قبل
التشغيل.

• ضرورة إعادة تهيئة التليفيريك تصليحها ملا
لهذه الوسيلة من أهمية يف نقل زوار احلظيرة
الوطنية للشريعة.ـ
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متابعات

مبادرة النواب
بالت�شــــــــريع

نظمت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر
الخضراء ،يوم الثالثاء  5ماي 2015
بمقر المجلس ،يوما برلمانيا تحت عنوان
التشريع الجزائري بين النص والواقع،
أكد خالله رئيس المجلس الشعبي الوطني
الدكتور محمد العربي ولد خليفة خالل هذا
اليوم أن التشريعات التي أصدرها رئيس
الجمهورية تحمي الجزائر من المغامرات
والفتن.

متابعات

املرجعية الروحية ثابتة يف منظومة قيم املجتمعات
أكدت مداخالت المشاركين يف اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الصحة والشؤون
االجتماعية والعمل والتكوين المهني بالتنسيق مع وزارة التضامن واالسرة وقضايا
المرأة ،يوم االثنين  18ماي  2015بمقر المجلس الشعبي الوطني ،حول موضوع
تحديات العولمة ودور االسرة يف الحفاظ عىل القيم الجزائرية عىل أن االعالم بكل
وسائله يعد من أهم العوامل يف الحفاظ عىل القيم وابرازها للمجتمع الجزائري
وهذا ما يتطلب تأهيل القائمين عليه وتكوينهم يف مجال البحث والقيم الوطنية
وتثمينها والعمل عىل ايصالها للمجتمع حتى تترسخ لدى االسرة والشباب واالطفال
بدون عقدة وتزييف.
وركز املتدخلون من اساتذة جامعيني
ومختصني يف مجال االسرة وممثلني عن
املجتمع املدني على ان حتقيق هذا املبتغي
يقع على عاتق االسرة واملدرسة من خالل
تنمية االحساس باالنتماء والهوية اجلزائرية
لدى االطفال.
من جانبه ،أكد رئيس املجلس الشعبي
الوطني محمد العربي ولد خليفة خالل
افتتاح اليوم البرملاني أن احلركية يف
منظومة القيم حتدث يف كل املجتمعات إال
أن املرجعية الروحية لدى املجتمعات تبقى
القيمة الوحيدة التي ال تتغير وتبقى ثابتة
على مر الزمن.

وبعد أن أبدى حتفظه إزاء عنوان اليوم
الدراسي من حيث املصطلحات واملفاهيم
قال رئيس املجلس الشعبي الوطني أن
اخللخلة يف نظام القيم داخل املجتمع
اجلزائري خاصة ما تعلق منها بالعالقات

من جهة أخرى ،أكد الدكتور محمد العربي ولد
خليفة أنه رغم التحوالت احلاصلة يف املجتمع
ويف العالم ،فإن املبادئ التي نص عليها بيان أول
نوفمبر  1954تبقى املرجعية األساسية للدولة
الوطنية واملصدر االساسي ملشاريع التحديث
والتقدم التي تعرض على املجتمع ،ومن أهمها
الدستور الذي يقر أن الشعب هو مصدر كل
سلطة.
وقال رئيس املجلس الشعبي الوطني يف هذا
السياق إننا ال ندعي الكمال ،وال ندعي بلوغ
جميع االهداف التي نتوخاها كمشرعني ،ولكن
ال ميكن أن نتجاهل املجهودات التي بذلت يف
تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات
التي أقرها البرملان وأصدرها رئيس اجلمهورية
عبد العزيز بوتفليقة.

36

واعتبر رئيس املجلس الشعبي الوطني أن سيادة
الشعب يف التشريع يجب أن تكون املصدر يف
جدلية العالقة بني السلطة التشريعية والسلطة
التنفيذية ،مبرزا أن قوة التشريع تزداد كلما كان
معبرا عن تطلعات املواطنني ويعكس إرادتهم يف
تسيير الشأن العام.
وأبرز أن املثل واملبادئ تبقى مجرد إعالنات
نوايا إذا لم تعرف تطبيقها يف الواقع ،مشيرا

بني الطبقات العمرية انقلبت أثناء الثورة
التحريرية بعدما أصبح شباب يقودنها
ويقررون مصير شعب باكمله.
وبعد أن اعتبر السيد ولد خليفة بأن التغيير
يحدث دون أن نحس به أكد بأنه ما زلنا يف
مجتمعنا نحاول تطبيق مفاهيم ومصطلحات
وأطر نظرية وضعت يف مجتمعات أخرى.
واعترف ذات املسؤول بأن كلمته يف هذا
اليوم الدراسي خصصها لنقد بعض
املفاهيم واملصطلحات التي أصبحت عندنا
شيئا طبيعيا وهي حقيقة نعترف بعامليتها
لكنها حقيقة تنطبق فقط على ميادين
علمية ورياضية محددة ال تتغير.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا املرأة مونية مسلم أن حماية
االسرة وترقيتها ترتكز أساسا على ضمان
حقوقها املختلفة يف مستوى معيشي الئق

الى أن قوة احلق ستنتصر على حق القوة وهو
ما سيتحقق للشعبني الفلسطيني والصحراوي
ال محالة ومهما طال الزمن.
من جهته ،قال السيد ماحي ،يف كلمته خالل
هذا اليوم البرملاني أن احلركة التشريعية شهدت
تطورا ملحوظا بفضل مجهودات السلطات حيث
صادق البرملان بغرفتيه على اكثر من مئتني
وخمسني نصا قانونيا منذ تنصيب أول برملان
تعددي عام .1997

وأوضح الوزير أنه خالل الفترة التشريعية
الرابعة املمتدة من  1997الى  2002صادق
البرملان على ستني نصا قانوني ،يف حني متت
املصادقة على ثالث وتسعني نصا قانوني يف
الفترة التشريعية من  2002إلى  2007إلى
جانب املصادقة على سبع وخمسني نصا قانوني
خالل الفترة  2007إلى  2012مشيرا إلى أنه

يسمح لها بأداء التنشئة يف ظروف تتجاوب
مع االستقرار والتماسك وذكرت الوزيرة يف
هذا املقام مبا مت حتقيقه لصالح االسرة
اجلزائرية ،منوهة يف صدد حديثها عن العوملة
والتغيرات التي تواجهها االسرة بشجاعة
باملجهودات التي تبذلها كل القطاعات يف اطار
التنسيق احلكومي لتحسني الظروف املعيشية
لالسرة ومتكينها من التوصل الى الرفاهية
واالزدهار.
واعتبرت أن احلضارة العربية االسالمية
واالمازيغية هي صمام االمان واالستقرار

منذ بداية الفترة التشريعية احلالية متت
املصادقة على خمس وعشرين نصا قانونيا.
واكد السيد ماحي هذه احلصيلة تعكس روح
التعاون والتنسيق واالنسجام بني احلكومة
والبرملان مبا يخدم املصلحة العامة دون االخالل
مببدأ الفصل بني السلطات.

وابرز أن االصالحات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية املقررة من قبل الرئيس بوتفليقة
منذ توليه احلكم ساهمت بشكل كبير يف بعث
احلركية التشريعية بشكل خاص واملنظومة
القانونية بشكل عام.
واوضح السيد ماحي ان الغاية من هذه
االصالحات السياسية تكمن يف تعميق املسار
الدميقراطي ومتكني املواطنني من املساهمة
بشكل أوسع يف اتخاذ القرارات التي يتوقف
عليها ومستقبل أبنائهم وتعزيز دعائم دولة

ومنبع احلب والرأفة لالسرة اجلزائرية وهي
القيم التي تصون التالحم االسري يف خضم
االصالحات التي باشر بها رئيس اجلمهورية
عبد العزيز بوتفليقة ابتداء من سنة 2000
بغض النظر عن االمل الذي متخض عن
االستراتيجية الوطنية حملاربة الفقر واالقصاء
يكمن يف خوض معركة تكنوجليات املعلومات
واالتصال دون أن يشكل ذلك خطرا على
الكيان االسري.
هذه القناعة دفعت بالسيدة مسلم إلى القول
بان الثورة االعالمية تسببت يف ادخال الشباب

احلث والقانون وتقليص الفوارق وتسريع
التنمية.
يف ذات السياق أوضح السيد شيهوب خالل
مداخلته أن مبادرة النواب بالتشريع محتشمة
مشيرا إلى أن ذلك جعل دور النواب ضعيفا يف
انتاج القوانني.

وارجع اسباب هذه الوضعية الى اسباب تقنية
تعيق النواب عن أداء هذا الدور بالقدر الكايف،
من جهة ،والى الدور االساسي الذي تلعبه عادة
احلكومة يف اعداد القوانني التي تندرج يف اطار
جتسيد برنامج تكون أغلبية املجلس التشريعي
قد اندمجت فيه مبجرد مصادقتها على برنامج
عمل احلكومة.
وقال ان البرملان اجلزائري ميكنه ان يتدارك
هذا النقص يف املبادرة من قبل النواب وذلك
عن طريق تفعيل حق التعديل الذي ميارسه على

إلى عالم افتراضي تسوده كل املمنوعات مما
أدى إلى بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية
ويف ترويج أفكار هدامة كتجنيد الشباب يف
االعمال االرهابية ويف ظل النزاعات والتغيرات
التي تعرفها املجتمعات يف حولنا أكدت ذات
املسؤولية سعي الدولة الثابت واملستمر يف
مواصلة سياسية اجتماعية متكاملة قوية على
التشاركية االجتماعية والترابط بني االفراد
والفئات داخل االسرة يف اطار مبادئ االسالم
والقيم االجتماعية وثقافة السلم واملصاحلة.

املشروع املقدم من احلكومة.

باملقابل قال رئيس الكتلة البرملانية لتكتل اجلزائر
اخلضراء السيد غويني فياللي أن تسع وتسعون
باملائة من مجمل مبادرات اقتراح القوانني من
قبل البرملانيني لم ترى النور ماعدا اقتراح واحد
تقدمت به نواب حركة االصالح الوطني يتعلق
بالقانون العضوي املتعلق باالنتخابات وذلك
خالل الفترة التشريعية اخلامسة.

كما دعا رئيس املجموعة البرملانية لتكل
اجلزائر اخلضراء السيد فياللي غويني
يف كلمته للحفاظ على الدولة واملجتمع
وهذا بالنظر الى التحوالت التي يشهدها
املجتمع وكذا التحديات التي تواجهها اجلزائر
من اخلارج.

لالشارة عرف هذا اليوم نقاش جد هام وثري
من قبل املشاركني من محاميني وحقوقيني.
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متابعات

تن�سيق اجلهود لرت�سيخ ثقافة �سياحية يف املجتمع

بناء منظومة عقـــــائدية معتدلة ونابذة للفكر املتطرف

دعا المشاركون يف اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لالحرار بالمجلس
الشعبي الوطني بالتنسيق مع وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية يوم
 26ماي  2015حول موضوع السياحة هي الثروة البديلة اىل ضرورة تنسيق الجهود للتمكن
من ترسيخ ثقافة سياحية يف المجتمع ودعم االستثمار يف المجال السياحي بغية تدارك
النقائص يف مرافق االيواء وتحسين الخدمات.

من جهته أكد كمال رزاق بارة برئاسة اجلمهورية
يف مداخلة بعنوان االليات الوطنية والدولية أن
اجلزائر قد تبنت سياسة املصاحلة الوطنية
يف مكافحتها لالرهاب فضال عن احملاربة
العسكرية.

القدرات واملؤهالت والثروات السياحية التي
تتوفر عليها مختلف مناطق الوطن.

كما اشار رزاق بارة على اجلهود اجلزائرية من
اجل ترقية السلم واالستقرار يف املنطقة مذكرا
يف هذا السياق بدورها احلاسم يف بحثها عن
حل سياسي لالزمتني يف مالي وليبيا.

كما شدد السيد غول على ضرورة النهوض
بالسياحة الصحراوية الى مستوى االمتياز
نظرا للطلب املتزايد على هذه املنطقة السيما
من طرف السياح االجانب

واكد مستشار رئاسة اجلمهورية على جهود
اجلزائر من اجل حتسيس املجتمع الدولي
بضرورة جترمي دفع الفديات وذلك بهدف
جتفيف مصادر متويل االرهاب.

واعتبر الوزير أن السياحة قطاعا اقتصاديا
ميكن أن يكون بديال للمحروقات داعيا الى
استغالل وتثمني التنوع السياحي الذي تتوفر
عليه اجلزائر لتحقيق تنمية مستدامة على
املستوى الوطني.

يف هذا االطار شدد رئيس املجلس الشعبي
الوطني ،السيد محمد العربي ولد خليفة يف
كلمة له يف افتتاح هذا اليومي البرملاني على
ضرورة جعل ذكاء وخبرة العنصر البشري أهم
الركائز االساسية للنهوض بالسياحة ملحا
يف ذات السياق على وجوب ترسيخ الثقافة
السياحية ودعم االستثمار لتدارك النقائص يف
مرافق االيواء.

من جهة أخرى ،دعا السيد ولد خليفة الى
الترويج لالمكانيات السياحية اجلزائرية
املتنوعة ،حاثا املواطنني على قضاء عطلهم
ببلدهم بدل التوجه نحو اخلارج مقترحا ايضا
شعار السياحة هذه السنة أعرف بلدك أوال.
كما شدد يف نفس السياق على تدعيم الشراكة
مع القطاعات االخرى لترقية السياحة
الداخلية ،داعيا الى جعل تكلفة مختلف وسائل
النقل السيما النقل اجلوي يف متناول املواطنني
الذين يرغبون قضاء عطلهم يف اجلزائر.
من ناحيته اكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعات التقليدية السيد عمار غول
على أهمية تطوير السياحة لتحقيق التنمية
االقتصادية وجلب املداخيل بالعملة الصعبة،
مذكرا بكل التوجيهات التي اتخذت لتثمني كل
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وبخصوص االستثمار يف املجال ذكر الوزير بان
قطاعه اعتمد حلد االن ما يقارب ألف مشروع
سياحي من شأنه توفير أزيد من خمسني
الف منصب شغل جديد مقدرا الغالف املالي
املخصص اليجاز هذه املشاريع بحوالي أربع
مائة مليار دينار جزائري.
وأوضح يف نفس السياق انه يجري حاليا
اعادة تهيئة الست وستني فندقا سياحيا
عموميا بغالف مالي يقدر بسبعني مليار دينار
جزائري.
وفيما يخص قطاع الصناعات التقليدية ذكر
السيد غول باملؤهالت املتوفرة مشيرا الى ان
القطاع يوفر حلد االن سبع مائة الف منصب
شغل وينوي بلوغ مليون منصب شغل قريبا الى
جانب مساهمته يف توفير مائة وثمني مليار
دينار من املداخيل.

من ناحيته ،أكد رئيس الكتلة البرملانية لالحرار
باملجلس الشعبي الوطني ناصر حريز انه
بالرغم من االمكانيات التي يتوفر عليها قطاع
السياحة اال انه ما زال ال يعكس مدخرات
اجلزائر السياحية نظرا العتماد االقتصاد
الوطني حلد االن على قطاع احملروقات.
ومتيز اللقاء بتدخل من اخلبراء شددوا على
اهمية دعم االستثمار وتوفير العقار السياحي
الجناز املشاريع ودعم التكوين وتعزيز السياحة
احلموية.

واضاف أن اجلزائر كانت قد صدقت على ثالث
عشرة اتفاقية وبروتوكولني دوليني يف مجال
مكافحة االرهاب يف اطار جهودها الرامية الى
تعزيز االطار القانوني لهذه املكافحة سواء على
املستوى الوطني أو الدولي.

دعا المشاركون يف اليوم البرلماني حول
مكافحة االرهاب الدويل الجديد الذي
نظمته لجنة الدفاع الوطني للمجلس
الشعبي الوطني ،يوم الثالثاء  9جوان
 ، 2015بمقر النادي الوطني للجيش،
إىل تعزيز االداء الوظيفي للمؤسسات
االمنية والجيش الوطني الشعبي خاصة
مع تنامي التهديدات االهابية يف المغرب
العربي ويف منطقة الساحل.
وأوصى املشاركون ببناء منظومة عقائدية
معتدلة ونابذة للفكر املتطرف ولكل أنواع الغلو
مع تشجيع املفكرين واالكادمييني واالعالميني
لبناء ثقافة أمنية جزائرية داعمة ملجهودات
الدولة يف مجال مكافحة االرهاب والتطرف.
وأشاد املشاركون بالتجربة اجلزائرية يف هذ
املجال ،خاصة مع السياسة الرشيدة لرئيس
اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي
أرسى سياسة السلم واملصاحلة الوطنية التي
أصبحت مبثابة التجربة الرائدة يف مكافحة
االرهاب.
كما أشادوا بالدور الذي يقوم به املؤسسات
األمنية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش
التحرير الوطني يف استعادة االمن والسلم
واالستقرار وكذا بدور البرملان اجلزائري يف
اثراء االليات القانونية اخلاصة مبكافحة
االرهاب والتطرف.
من جهته أكد رئيس املجلس الشعبي الوطني
محمد العربي ولد خليفة على ان اخللط بني

املقاومة املشروعة ضد االحتالل واالرهاب يعيق
حتديد تعريف دولي لهذه الظاهرة اخلطيرة.

وأوضح السيد ولد خليفة أنه على الرغم من
خطورة هذه الظاهرة وما متثله من تهديد
لكل البلدان وكثرة القوانني التي تدينها اال أن
املجموعة الدولية لم تتفق على تعريف يحظى
باالجماع الدولي السباب كثيرة من بينها اخللط
بني االرهاب واملقاومة املشروعة ضد االحتالل
االجنبي.
واضاف ان هذا الغموض يضفي اليواء ارهابيني
والسكوت عن نشاطاتهم الدعائية ضد بلدانهم
االصلية واستعمالهم كورقة ضغط للحصول
على تنازالت والنيل من السيادة الوطنية وحتى
اختراق هذه اجلماعات االرهابية الستعمالها
الغراض الزعزعة والضغط وخاصة فيما يتعلق
بحقوق االنسان وحرية التعبير.

من جانبه أشار ممثل وزارة الدفاع اللواء محمد
قايدي الى ان اجلزائر لم تغفل يوما مسالة
احترام حقوق االنسان يف مكافحتها لالرهاب
الذي بدا منذ التسعينات.
وأوضح اللواء قايدي يف تدخل له بعنوان
التجربة اجلزائرية يف مكافحة االرهاب أن
االعتداءات التي جرت يف  11سبتمبر 2011
بنيويرك بالواليات املتحدة قد شكلت حافزا
من اجل عودة الوعي بالتهديد االرهابي الشامل
الذي ال يخص فقط بلدانا مثل اجلزائر.
واعتبر ان املقاربة اجلزائرية يف مجال مكافحة
االرهاب تتطلب اللجوء على وسائل امنية
وكذلك أيضا سياسية واقتصادية وقانونية

وثقافية تسمح بانسجام اجتماعي وحتسني
ظروف حياة املواطنني.
كما ابرز ان االستراتيجية اجلزائرية ملكافحة
هذه االفة العابرة لالوطان عرفت دفعا جديدا
ابتداءا من  2005بفضل جتسيد ميثاق السلم
واملصاحلة الوطنية الذي بادر به رئيس
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتابع قوله ان هذا امليثاق قد شجع سبعة عشرة
الف ارهابي من بني ثالثني الف كانوا ينشطون
خالل السنوات التسعينات على وضع السالح
العادة ادماجهم يف املجتمع باملوازاة مع ذلك
سعت اجلزائر الى تعزيز امكانياتها الدفاعية من
خالل تكوين قوات خاصة برية وجوية وبحرية
قادرة على القيام مبكافحة فعالة لالرهاب
وحماية التراب الوطني من كل التهديدات.

واكد السيد ولد خليفة ان هذه احلجج تسقط
وتتراجع الى نقيضها متاما عندما تتعرض تلك
البلدان لهجمات ارهابية كما حدث يف جرمية
االعتداء على البحرين يف الواليات املتحدة
االمريكية يف  11سبتمبر  2011حيث اصدر
القانون االمريكي باتريوتيك أو ميترو لندن
او اسبانيا وأخيرا جرمية االعتداء على نقر
صحيفة شارلي إيبدو يف باريس.

واستطرد ذات املتحدث قائال بأن االهاب يبقى
هو االرهاب عدوانا على االوطان واجلماعات
من الداخل عدوانا ال يحمل قضية تستحق
التضحية وال مشروعا حضاريا يسعى لتحقيق
الثالثي الذي ابتكرته الثورة اجلزائرية املتمثل
يف مبادئ احلرية والعدالة والتقدم التي نص
عليها بيان أول نوفمبر .1954
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الدمنارك

المعارضة تفوز
يف االنتخابات
التشريعية و
رئيسة الوزراء
الدنماركية تقر
بهزيمتها

حقق احلزب الشعبي الدمناركي املناهض
للهجرة نتائج ممتازة يف االنتخابات التشريعية
التي جرت يوم  18جوان  2015يف الدمنارك.

احلزب فاز بـ  21.01يف املائة من األصوات
متجاوزا حتى حزب فينيتسري  ،الزعيم
التقليدي لكتلة اليمني  ،الذي حقق  19.5يف
املائة .فرز االصوات أظهر حصول كتلة اليمني
(فينيستري واحلزب الشعبي وحتالف الليبراليني
واحملافظني) على  90مقعدا مقابل  85لليسار
احلاكم.

هذا وأق ّرت رئيسة الوزراء الدمناركية
االشتراكية الدميقراطية هيلي ثورنينغ شميت
بهزميتها وأعلنت انها ستستقيل من رئاسة حزب
االشتراكيني الدميقراطيني رغم حصول احلزب
على  26.3من االصوات  .و قالت  ”:حان الوقت
لالرس لوكي راسموسن  ،لتشكيل حكومة جديدة
وأمتنى له احلظ يف عمله”.

نظم المجلس الشعبي الوطني ،بالتعاون
مع منظمة األمم المتحدة للمساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج األمم
المتحدة للتنمية ،يومي  14و 15جوان
بالجزائر العاصمة ،ملتقى دويل حول منتدى
النساء البرلمانيات لمنطقة الشرق األوسط
وافريقيا.
هدف هذا امللتقى الدولي إلى وضع أول
لبنات لتكوين منتدى للنساء البرملانيات على
الصعيدين الوطني والدولي ملنطقة الشرق
األوسط وافريقيا ،وفق ما تضمنه بيان اجلزائر
الصادر شهر ديسمبر .2013
وتعلق األمر بتبادل املمارسات اجليدة والدروس
املستخلصة من خالل التجارب الدولية
والتجمعات الرسمية والغير رسمية للنساء
البرملانيات ،خاصة تلك التي أثمرت نتائج
ملموسة يف تطور أوضاع وظروف املرأة املنحدرة
من عدة مناطق :املغرب العربي ،افريقيا ،الشرق
األوسط ،آسيا ،أوروبا ،أمريكا الالتينية.
رافع رئيس املجلس الشعبي الوطني يف كلمته
االفتتاحية لليوم البرملاني لوضع استراتيجية
طويلة االمد تشارك فيها كل وسائل االعالم
واالتصال وتتوجه الى كل فئات املجتمع تستهدف
التربية وتصحيح ما ترسب يف العقليات من
احكام سلبية جتاه املرأة وبعض التقاليد التي
متنع املرأة من املشاركة الفاعلة يف املجتمع
بدافع احلفاظ عليها.

ويرى رئيس املجلس الشعبي الوطني ان اقحام
املراة يف السياسة ويف كل القرارات الهامة التي
تخص املجتمع يبدأ أيضا باملرأة نفسها اذ من
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املهم تشجيعها على املشاركة يف احلياة السياسية
والتواجد يف مختلف مراتب املسؤولية وخوض
املنافسات االنتخابية للحصول على مقاعد يف
البرملان ويف املجالس احمللية.
ان ذلك كما اوضح السيد ولد خليفة يسمح لها
بالتعبير عن ثقتها بنفسها اوال والسعي لكسب
ثقة الذين انتخبوها ثانيا كما هو احلال بالنسبة
لزميلها الرجل.
والى جانب ذلك اكد على ضرورة العمل من
داخل االسرة يف غرس التوجيهات االولى لعدم
التمييز بني االنباء الذكور واالناث ثم التربية
والتعليم التي تسلم املرأة أحد مفاتيح الدفاع
عن حقوقها واالتقاء السياسي واالجتماعي
وكسب مساحة من احلرية الذاتية داخل االسرة
وخارجها.

ودعا ايضا الى دعم الدستور بنصوص تطبيقية
ال تقبل التأويل فيما يخص املساواة بني الرجل
واملرأة.
وبعد ذلك استعرض السيد ولد خليفة جتربة
اجلزائر فيما يخص ترقية احلقوق السياسية
للمرأة مشيرا الى ان بوادر حتررها ووصولها
الى مسؤوليات قيادية تعود على زمن طويل
عندما شاركت يف مقاومة الغزاة ووقفت سدا
منيعا أفشل مخططات االحتالل وقد واصلت
املراة بعد االستقالل العمل بتفاني يف مختلف
ميادين البناء وتشييد الدولة كما تصدت
لالرهاب بشجاعة وقدمت التضحيات يف سبيل
تخليص اجلزائر من هذه الظاهرة.

وعدد ذات احملاضر باملناسبة ما حققته املرأة يف
السنوات االخيرة من مكاسب كبيرة يف احلياة
العملية ويف مستويات القرار يف مؤسسات
الدولة.

من جهته ص ّرح ارس لوكي راسموسن  ،زعيم
حزب فينيتسري أن حزبه “خسر مؤيدين له»
لكنه قال أمام أنصاره إن الغالبية تعتقد أنه على
الدمنارك ان تغير حكومتها.

وذكر ان التمثيل النسوي يف البرملان ويف املجالس
املنخبة يعادل ثلث متثيل الرجال مؤكدا أن
اجلزائر تسعى لتحقيق مكاسب جديدة للمرأة
تعزز السابقة يف احلياة السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ومكافحة كل أشكال
العنف والتحرش داخل االسرة أو خارجها
باجراءات قانونية صارمة ورادعة.
لالشارة فان اللقاء شهد مشاركة رئيسات
منتديات برملانيات من اندونيسيا ،والبرازيل،
والسنغال ،واسبانيا ،ونساء برملانيات من دول
املغرب تونس ،واملغرب ،ومن الشرق األوسط
األردن ومصر ،ومن افريقيا روندا وكذا ممثلني
من املجالس املنتخبة فلندا إلنشاء منتدى برملاني
يشارك فيه سيدات من تشكيالت املجتمع املدني
بهدف تفعيل اعالن اجلزائر لسنة .2013

كما عزز هذا امللتقى الدولي مبشاركة ممثلني
من قطاعات وزارية عدة ،وخبراء وطنيني
ودوليني (السيما من منظومة األمم املتحدة)،
وكذا رئيسات وأعضاء منظمات وجمعيات عن
املجتمع املدني تنشط يف مجال حقوق املرأة.
ولقد دار النقاش مع األخصائيني حول النطاق،
الدور ،الواجبات ،املسؤوليات واملهام املنتظرة
من منتدى وطني ودولي للبرملانيات ومتطلباته
على مختلف املستويات.
وكان الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز الريادة
وقدرات النساء البرملانيات ،لتطوير العالقة
بني البرملان واملجتمع املدني ،وتضافر اجلهود
من اجل ترقية واستمرارية مشاركة املرأة يف
املجالس املنتخبة.

ويف حال دعم باقي أحزاب اليمني املعارضة
حلزب الشعب  ،فمن املمكن جدا أن يعود اليمني
من جديد إلى السلطة .وقال رئيس احلزب
الشعبي الدمناركي كريستيان ثوليسني “ال
نخشى دخول احلكومة اذا كان ذلك سيمنحنا
تأثيرا سياسيا أكبر مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أي
قرار حتى اآلن.

تركيا
وبحسب هذه النتائج  ،فإن حزب
العدالة والتنمية الذي يحكم البالد
منذ عام  2002لن يتمكن من تشكيل
احلكومة منفر ًدا  ،بل سيضطر
للتحالف مع حزب أو أحزاب أخرى
 ،األمر الذي يعنى أن تركيا تنتظرها
حكومة ائتالفية.

النتائج األولية
لالنتخابات
التشريعية التركية
تحطم أحالم
أردوغان ىف نقل
الحكم إىل رئاسى..
حطمت النتائج األولية لالنتخابات
التشريعية التركية التي جرت يوم 07
جوان  ، 2015أحالم الرئيس التركى
رجب طيب أردوغان  ،فى تشكيل
حكومة أغلبية برئاسة حزبه حزب
العدالة والتنمية  ،وكذا فشله فى سن
دستور جديد للبالد لنقلها من النظام
البرملانى إلى النظام الرئاسى.
وتشير النتائج األولية لالنتخابات
التشريعية التركية  ،التى أعلنت عنها
وسائل اإلعالم احمللية  ،أن حزب
العدالة والتنمية احلاكم يتصدر نتائج
االنتخابات بـ  ، % 43وعجز فى

احلصول على األغلبية فى البرملان
 ،فيما فجر جتاوز حزب «الشعب
الدميقراطي الكردى مفاجأة بحصوله
على نسبة تصويت تقارب ، % 11.8
التى ستخول له الدخول إلى البرملان
 ،وحصل حزب الشعب اجلمهورى
أكبر أحزاب املعارضة على نسبة 25
 ، %فى املقابل حصل حزب العمل
القومى (ميني) على نسبة  % 17من
األصوات  ،فيما أظهرت النتائج أن
نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية
فى تراجع ملموس مقارنة مع نتائج
انتخابات عام .2011

وفى حال فشل تشكيل أى حكومة
ائتالفية فى تركيا  ،فإن الرئيس
أردوغان سيضطر لدعوة املواطنني
إلى جتديد االنتخابات التشريعية ،
وقد حطمت نتائج االنتخابات أحالم
أردوغان فى سن دستور جديد للبالد
لنقلها من النظام البرملانى إلى النظام
الرئاسى.

وكانت استطالعات الرأى األخيرة
قد أكدت أن معظم الصعوبات التى
يواجهها الشعب التركى هى الصعوبات
االقتصادية والبطالة  ،فض ً
ال عن
قضايا اإلرهاب والدميقراطية
وحرية التعبير  ،حيث أكد % 12.9
أنه ال توجد دميقراطية  ،فيما رأى
 % 31.4أن هناك دميقراطية لكنها
ضعيفة وليست فى املستوى املطلوب ،
وقال  % 30.3إن الدولة فى طريقها
لترسيخ الدميقراطية.

41

املدار الربملاين
�سرتا�سبورغ

�إيران

البرلمان يلزم الحكومة بالحفاظ عىل «المنجزات النووية»

البرلمان األوروبي كان قد طالب
برحيل بالتر فورا

طالب البرملاني األوروبي سيب بالتر بالرحيل فورا عن رئاسة
االحتاد الدولي لكرة القدم  ،معتبرا أن بقاءه يعرقل اإلصالحات
العاجلة للتخلص من الفساد «املتفشي واملمنهج واملترسخ» يف
املؤسسة.

وافق البرملان اإليراني على مشروع قرار
يلزم حكومة الرئيس حسن روحاني
باحلفاظ على ما سماها املنجزات
النووية وحقوق الشعب اإليراني يف
امتالك التقنية النووية.
وص ّوت  199نائبا من أصل  213لصالح
مشروع القرار الذي يطالب روحاني بعدم
التوقيع على أي اتفاق نووي ما لم يتم
إلغاء العقوبات املفروضة على إيران
حلظة دخول االتفاق حيز التنفيذ.
كما يتضمن القرار منع تفتيش املنشآت
العسكرية واألمنية احلساسة يف إيران
أو استجواب العلماء النوويني اإليرانيني
 ،ويشمل أيضا عدم قبول أي قيد على
تطوير العلوم والتقنية النووية يف إيران.
ويلزم املشروع وزير اخلارجية بأن يقدم
كل ستة أشهر تقريرا عن مسار تنفيذ
االتفاق ملجلس الشوري على أن تقوم

جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية
يف ما بعد بتقدمي تقرير عن حسن تنفيذ
االتفاق إلى املجلس إلطالع النواب عليه.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة أن
ينص االتفاق النووي على إلغاء احلظر
دفعة واحدة ويف نفس اليوم الذي تبدأ
فيه إيران بتنفيذه  ،كما يشدد على عدم
فرض أي قيود على كسب املزيد من
العلوم النووية واإلطالع على التقنيات
النووية السلمية.

ويشير املشروع أيضا إلى إمكانية إشراف
الوكالة الدولية للطاقة على املنشآت
النووية وفقا ملا تنص عليه معاهدة حظر
االنتشار النووي  ،ومنعها من الدخول
إلى املراكز العسكرية واألمنية اإليرانية
أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويني
اإليرانيني أو االطالع على الوثائق النووية
اإليرانية.

بورندي

وصوت البرملان األوروبي لصالح قرار من  08صفحات  ،مشيرا
إلى أن اإلصالحات العاجلة لم تبدأ حتى اآلن القتالع جذور
الفساد بشكل جدي واستعادة مصداقية الفيفا قبل رحيل بالتر.
وقال البرملان األوروبي «يدعو البرملان األوروبي الفيفا الختيار
رئيس مؤقت مناسب بطريقة شفافة وشاملة بدال من سيب بالتر
على الفور».

ورحب البرملان األوروبي بقرار بالتر االستقالة األسبوع املاضي
ّ
لكنه أعرب عن «قلقه العميق» من احتمال بقاء املسؤول السويسري
يف منصبه لتسعة أشهر قبل انتخاب رئيس جديد للفيفا.
وأكد البرملان األوروبي أن الفساد داخل الفيفا أحلق ضررا بالغا
مبصداقية كرة القدم حول العالم مع وجود «تأثير مدمر» بداية من
أعلى مستويات االحتراف يف اللعبة وصوال إلى أندية الهواة .كما
طلب البرملان األوروبي من الفيفا نشر التقرير الكامل الذي قدمه
احملقق األمريكي السابق مايكل غارسيا  ،بشأن عملية التصويت
الستضافة نهائيات كأس العالم يف  2018و.2022

وقال البرملان األوروبي أيضا إنه يرحب بتعليقات دومنيكو سكاال
رئيس جلنة املراجعة يف الفيفا  ،بشأن إمكانية جتريد روسيا
وقطر من حق استضافة نهائيات  2018و 2022على الترتيب يف
حال ظهور أدلة تشير لتقدمي رشاوي أثناء عملية التصويت.

احتجاجا عىل ترشح الرئيس لفترة ثالثة ..رئيس برلمان بوروندي يهرب إىل بلجيكا
ف ّر رئيس البرملان البوروندي  ،باي نتافيوهانيوما،
ثاني أرفع مسؤول يف بوروندي  ،إلى بلجيكا عشية
االنتخابات البرملانية  ،محتجا على قرار الرئيس
بيير نكورونزيزا بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.
وأعلن أنه لن يعود لبالده .واتهم رئيس البرملان -
الذي يلي الرئيس يف تسلسل القيادة يف البالد -
نكورونزيزا بإجراء انتخابات رئاسية يف  15جويلية
املقبل .وفر مسؤولون آخرون رفيعو املستوى ،من
بينهم نائب الرئيس جيرفيه روفيكيري وأعضاء من
جلنة االنتخابات واحملكمة الدستورية

وذكر االحتاد األفريقي أنه ألغى اخلطط املبدئية
إلرسال مراقبي انتخابات إلى بوروندي بسبب «عدم
توافر الظروف الضرورية إلجراء انتخابات حرة،
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ونزيهة و شفافة وموثوق بها» .كما دعت رئيسة
مفوضية االحتاد األفريقي نكوسازانا دالميني
زوما «احلكومة واألطراف االخرى إلى اتخاذ كافة
التدابير جتاه األخطار التي تتهدد بالدها ،وأن
تستجيب على نحو إيجابى للمطالب العاجلة من
أجل إجراء حوار وااللتزام بضبط النفس».
وشهدت الدولة الواقعة يف شرق القارة األفريقية
شهرين من االحتجاجات العنيفة التي أودت بحياة
حوالي  80شخصا .وذكر قائد املعارضة أجاسون
روازا أنه مت اعتقال عدة مسؤولني بحزبه ومت الزج
بهم يف احلبس االنفرادي .واتهم رواسا «نكورونزيزا»
بدفع البالد إلى حرب أهلية.

