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ألعضاء  النصفي  التجديد  عملية  مع  العدد  هذا  صدور  تزامن 
الصدور  موعد  تأجيل  التزامن  هذا  فرض  وقد  األمة،  مجلس 
ألسبوعين حتى تتسنى مواكبة هذه العملية التي انطلقت يوم 
29 ديسمبر 2015، بإجراء انتخابات أعضاء المجلس عبر الـ 48 والية 
ثم بتعيين أعضاء الثلث الرئاسي وعقد جلستي إثبات العضوية 

وانتخاب رئيس المجلس.
وبطبيعة الحال فإن التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة تترتب 
عنه عملية تجديد هياكل المجلس التي ستتم مباشرتها الحقًا.. 

يذكر أن رئاسة المجموعات البرلمانية يتوالها كل من السادة: 

وفي العدد القاددم..
.. عرض حول عملية تنصيب هياكل المجلس

التحرير

الهاشمي جيار، 
رئيس المجموعة 

البرلمانية عن الثلث
 الرئاسي 
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من   11 واملادة  الد�ستور؛  من  و114   113 املادتني  باأحكام  عماًل 
املجل�س  تنظيم  يحّدد  الذي   ،02-99 رقـم  الع�سوي  القانون 
العالقات  وكذا  وعملهما،  الأمة،  وجمل�س  الوطني  ال�سعبي 
النظام  من  و3   2 واملادتني  احلكومة؛  وبني  بينهما  الوظيفية 
 10 الأحد  يوم  �سبيحة  املجل�س  عقد  الأمة؛  ملجل�س  الداخلي 
ع�سوية  لإثبات  �سها  خ�سّ عامة،  علنية  جل�سة   2016 جانفي 
الأع�ساء اجلدد املنتخبني واملعينني، يف اإطار التجديد الن�سفي 

وانتخاب رئي�س املجل�س لفرتة ت�سريعية جديدة.
التي  القانونية  لالإجراءات  وفقا  اجلل�سة،  هذه  تراأ�س  وقد 
ُتنظم العملية، ال�سيد �سالح قوجيل، باعتباره اأكرب الأع�ساء 
مب�ساعدة ال�سيدين حممود قي�ساري وحممد ماين وهما اأ�سغر 

ا. ًنّ الأع�ساء �سِ
 48 الـ  الأع�ساء  على  ال�سمية  باملناداة  اجلل�سة  اإ�ستهلت  وقد 
 29 بتاريخ  الوليات  م�ستوى  على  انتخابهم  مت  الذين  اجلدد 
رئي�س  ال�سيد  عينهم  الذين   17 الـ  والأع�ساء   2015 دي�سمرب 

على  امل�سادقة  متت  ذلك  واإثر  الأمة؛  جمل�س  يف  اجلمهورية 
ورفعت  الأمة؛  جمل�س  يف  الع�سوية  اإثبات  جلنة  ت�سكيلة 

اجلل�سة لتمكني اللجنة من اإعداد تقريرها.
ووفقا لالإجراءات املعمول بها تال مقرر جلنة اإثبات الع�سوية 
امل�سادقة  ومتت  اللجنة  اأعّدته  الذي  التقرير  احل�سور  على 

عليه .
حيث  املجل�س،  رئي�س  ملن�سب  ح  الرت�ُسّ باب  ُفِتَح  ذلك،  عقب   
الثقة يف �سخ�س  املمثلة باملجل�س،  ال�سيا�سية  العائالت  جددت 
رئي�س  من�سب  لتويل  ور�سحته  �سالح  بن  القادر  عبد  ال�سيد 
الفرتة  بعنوان  بالإجماع  انتخابه  ليتم  الأمة،  جمل�س 

الت�سريعية ال�سابعة .
ويف ختام هذه اجلل�سة دعا املجاهد �سالح قوجيل .. املجاهد 
فيها  نوه  م�سهودة  حلظة  يف  املن�سة  اإلى  �سالح  بن  القادر  عبد 
مب�سار وجتربة وخ�سال الرئي�س ومتمنيًا له النجاح والتوفيق 

ملوا�سلة مهامه على راأ�س هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية.

في هذه اللحظات املميزة، التي اخترمتوني فيها من بينكم لإلشراف على تسيير 
مجلس األمة، الواجب يقتضيني بداية تقدمي الشكر لكل واحد وواحدة منكم 
على الثقة التي منحتموني إياها، لتقلّد هذه املسؤولية النبيلة ويفرض علي كذلك 
إلقاء بعض كلمات تستوجبها املناسبة... كلمات أسعى من خاللها تسجيل 
بالواقع  أعتبره  والذي  أياي...  أسديتموه  الذي  التشريف  على  إمتناني  كبير 

تكليف أشعر متاًما بوزنه وآمل أن أكون في مستواه...
... أما وقد منحتموني هذه الثقة، الواجب يحّتم علي أن ألتزم أمامكم باملقابل 

ببذل اجلهد املطلوب لالرتقاء بها إلى املستوى املأمول...
أقول  للهيئة  كرئيس  أدائي  في  أعمل  بأن  كذلك  أتعهد  أن  أود  وأمامكم   •

أعمل على حتقيق اإلنصاف في التعامل بني كافة أعضاء الهيئة وكافة األطياف 
السياسية على حد سواء...

وبقطع النظر عن اللون السياسي الذي مييز الواحد واآلخر منكم، فإني سأحترم 
كافة اآلراء في حدود ما يتماشى مع الصالح العام ويساير أهداف املؤسسة ويخدم 

البالد ويرتقي باملمارسة البرملانية إلى مستوى الطموح الذي نتقاسمه...
• وأود أن أؤكد لكم أيضا أني سأحرص على العمل وإياكم مبا من شأنه َتْيسير 
يتماشى  ومبا  املأمولة...  وبالنجاعة  املطلوبة  بالشفافية  الهيئة  ضمن  األداء 

سة في القانون األساسي والنظام الداخلي للهيئة. والقواعد واملبادئ امُلَكَرّ

اأع�صاء املجل�س يوؤكدون الثقة بالإجماع يف
التجديد  ال�صيد عبد القادر بن �صالح.. لعهدة جديدة

الن�سفي لأع�ساء 

جمل�س الأمة

رئيس المجلس : 
هدفنا امل�صرتك امل�صلحة 
العليا ..  والرتـــــقاء 
باملمار�صـــــــة الربملانية

ويف اأجواء طغت عليها م�ساعر الرتياح 
العام جتاوب ال�سيد عبد القادر بن �سالح 
مع تاأييد الثقة يف �سخ�سه، حيث تبادل 
التحيات مع اأع�ساء املجل�س قبل اأن ُيلقي 

كلمة هذا ن�سها:

بوزريبة عبد المجيد، 
رئيس المجموعة 

البرلمانية لحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي

زوبيري محمد، 
رئيس المجموعة

 البرلمانية لحزب  
جبهة التحرير الوطني
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بالتهنئة  ألتقدم  املناسبة  أستغل  أن  أود خاصة  وذلك  هذا  وقبل  • لكن... 
لكافة الزميالت والزمالء الذين التحقوا بالهيئة على الثقة التي حظيوا بها، إما 
من نظرائهم على مستوى دوائرهم االنتخابية أو من قبل فخامة رئيس اجلمهورية، 
فيهم  الثقة  أو جتديد  الهيئة  في  الرئاسي  الثلث  التعيني ضمن  لهم شرف  فكان 

ملواصلة املهمة.
• ولن يفوتني في هذه السانحة، أن أتوجه بالشكر والعرفان والتنويه بجهود 
تبقى  الهيئة سوف  أن  لهم  أقول  وأن  عهدتهم  املنتهية  والزمالء  الزميالت  كافة 

مدينة لهم على كافة إسهاماتهم في تعزيز الصرح التشريعي للبالد خالل الفترة.
• بودي أن أقول لكم، زميالتي زمالئي، وقد أصبحتم أعضاء في هذه الهيئة 

الدستورية الهامة :
وتشاء  العامة،  حياتكم  في  وهامة  جديدة  مرحلة  دخلتم  اآلن  من  أنكم   •
مستجدات  فيها  البالد  تعرف  فترة  مع  متزامًنا  االنتماء  هذا  يأتي  أن  الظروف 
جد هامة يأتي الدستور في مقدمتها... الدستور الذي يأتي مبؤشرات تنبؤ 
بتقدمي قوانني عديدة تترجم مضمونه... وتستكمل مسلسل قوانني اإلصالحات 
مضمون  تترجم  التي  وتلك  اجلمهورية  رئيس  السيد  اعتمدها  التي  السياسية 
برنامجه االنتخابي، مضاًفا لها القوانني العادية التي يستوجبها التسيير العادي 
للسنوات  بل  القادمة...  للدورات  بدورها  ستبرمج  والتي  احلكومة  لعمل 

القادمة...
• لقد جئتم من واليات مختلفة وجئتم متثلون ألوانًا سياسية متنوعة... جئتم 
لكم إياها منتخبوكم  حتملون جتربة ثمينة ورسالة نبيلة خلدمة الوطن. رسالة حَمّ
في دوائركم االنتخابية لتزويد البالد بقوانني قادرة على إيجاد احللول للمشاكل 
املطروحة. وهنا أقول لكم... )ودون دعوتكم للتجرد من ألوانكم السياسية( 
أقول حاولوا أن جتتهدوا إليجاد القواسم املشتركة التي في نطاقها ميكنكم العمل 
مع نظرائكم ضمن الهيئة التي أصبحتم تنتمون إليها... إلصدار قوانني جيدة 

تعالج مشاكل البالد.
• وأنتم في بداية عهدتكم أقول لكم أنكم في تأدية املهمة اجلديدة أنتم مطالبون 

مبراعاة بعض قواعد العمل األولية.

وتكامل ضمن  تناغم  في  بالعمل  مطالبون  وأنتم  تعملون ألنفسكم  فأنتم ال   -
من  النظيرة،  األخرى  املؤسسات  ومع  إليها  تنتمون  أصبحتم  التي  املؤسسة 
املجتمع...  تطلعات  تلبية  نوعي، من شأنه  تشريع  أجل اإلسهام في إصدار 
احلق  دولة  ركائز  تعزيز  إلى  الرامي  القانوني  النسق  بدعم  أيضا  مطالبون  وأنتم 
والقانون، ومتتني دعائم الدولة احلديثة احملافظة على ثوابتها الوطنية واملتفتحة 

على العالم...
املعارضة  يبرز من هذه االنتخابات والحظه كل واحد منكم وال شك أن  ما 
أننا  نقول  باملناسبة  وإننا  مكانتها.  على  قد حافظت  األخيرة  االنتخابات  في 
مرتاحون لتواجد الرأي املخالف ضمن الهيئة... وكل ما نتمناه هو أن تساهم 
هذه املعارضة في إعطاء اإلضافة النوعية للممارسة الدميقراطية ضمن هيئتنا 

وتثري األداء البرملاني والتشريعي فيها.
مطالبون  أقول  السياسية،  ألوانكم  من  االنسالخ«  »دون  مطالبون،  أنتم   •

مبراعاة مصلحة الهيئة واألخذ بعني االعتبار املصلحة العليا للبالد...
أدائنا  املناسبة هو أن حجم  به اجلميع في هذه  أذِكّر  الذي يجب أن  • األمر 
وفًقا  تتوسع  سوف  التشريعية  وصالحياتنا  سيزداد،  مستقباًل  التشريعي 
علينا  بالطبع  يحتم  اجلديد، وهذا  الدستور  بها  التي سيأتي  اجلديدة  لألحكام 
مع  بالتنسيق  نعمل  وأن  املسؤولية،  مستوى  في  لنكون  اآلن  من  االستعداد 
ليست  املهمة  ألن  منها...  التشريعية  وخاصة  األخرى  اجلمهورية  مؤسسات 

سهلة لكنها ليست مستحيلة.
يأتي متزامنا مع ظرف خاص ومرحلة جد صعبة اقتصاديًا كما  • انتخابكم 
الهيئة جد هام وجد صعب  الذي يجعل دوركم ضمن  الذكر، األمر  أسلفت 

معها،  والتجاوب  املواطن  انشغاالت  مبراعاة  مطالبون  فأنتم  الوقت.  نفس  في 
األوضاع  ظل  في  بالبالد  اخلاصة  الوضعية  مبراعاة  أيًضا  مطالبون  ولكنكم 
االقتصادية الدولية الضاغطة، من خالل اقتراح صيغ حلول للمشاكل املطروحة 

لتجنيب البالد تبعات صدماتها املوجعة...
األمر الذي يجب أن نذّكر بعضنا البعض به هو أن مشروع املراجعة الدستورية 
وبالصيغة التي ستعرض علينا يأتي في الواقع تتويًجا ملسار طويل من املشاورات 
مع الفاعلني السياسيني واخلبراء مببادرة وإشراف فخامة رئيس اجلمهورية... 
وهو يحمل في طياته مميزات التغيير املرحلي واإلرادة املعّبر عنها من قبل األغلبية 
العزيز  عبد  السيد  اجلمهورية  رئيس  فخامة  قيادة  حتت  باجلزائر  الوصول  في 
بوتفليقة إلى أحسن ما تسعى الدول األخرى إلى بلوغه عبر حتقيق مساحات 

أوسع في ميدان احلريات الفردية واجلماعية...
بودي وأنا أخاطبكم، أن أقول لكم...

• خالل مسيرتي البرملانية، وعبر التجربة املكتسبة، أدركت أمًرا مهًما يكاد 
ليست  أن احلقيقة  البرملاني... ومفاده  العمل  الزاوية في ممارسة  يكون حجر 

احتكاًرا لشخص بعينه...
... في هذه القاعة كل واحد مّنا يحمل حقيقته، ولكن التحاور بذكاء مقرونًا 
إلى مسعى جماعي  الفردية  حُتّول احلقائق  التي  الفضيلة  التسامح هي  بفضائل 

يعود بالفائدة على املجموعة...
• واحلقيقة األخرى هي أن مجلس األمة ُيعتبر فضاًء واسًعا للحكمة ومكانا 
مفضال للحوار والنقاش الهادئ... مجلس األمة هو في الواقع مدرسة كبيرة 

وفضاًء للممارسة السياسية والدميقراطية.

لنكون  إليه وتدعونا  باالنتماء  إلى االعتزاز  التي تدفعنا  وهذه املواصفات هي 
سًدا منيًعا يقف في وجه كافة الشروخات واالنزالقات احملتملة...

دار  هي  األمة(  مجلس  )دار  الكبيرة  الدار  هذه  أن  أقول  اخلالصة  وفي   •
نها  احلكمة والرصانة فلنستفد منها ولنعطيها من رصيد جتربتنا املكتسبة ما ميِكّ

من االرتقاء إلى املستويات العليا...
بتمثيلها في هذا  التي فوضتنا  نلناه من اجلهات  ولنكن جديرين بالشرف الذي 

الصرح الدستوري الهام...
أعلم أن هناك من يعتقد وهو يستمع إلي يعتقد أن في كلمتي )ما يحمل معاني( 

مقدم الدروس... والواقع هو غير ذلك متاًما.
جتربتي  منطلق  من  حدثتكم  مفتوح...  بقلب  خاطبتكم  منكم،  واحد  فأنا 

الشخصية ضمن هذه الدار... وفي البرملان بصفة عامة...
أخذت حريتي في مخاطبتكم ألن عدًدا كبيًرا من بينكم يخوض التجربة البرملانية 

ألول مرة... فأرجو أن حتملوا كالمي على هذا األساس ال غير...
• في األخير بودي أن أجدد شكري لكم، زميالتي زمالئي، على الثقة التي 
ي بيد املساعدة من أجل تأدية هذه  َمِدّ إياها وأطلب منكم كذلك  منحتموني 
املهمة النبيلة والثقيلة )بنفس الوقت( التي أسندمتوها لي مبا يخدم هيئنا وميكن 
بالدنا من أن ترتقي إلى مستويات أفضل ولكي تكون باستمرار بلًدا آمًنا مستقًرا 

ينعم باخلير والرفاه...
لن أنهي كالمي دون أن أتوجه إلى زمالئي رئيس املجلس املؤقت العضو األكبر 
سًنا وزميله األصغر سًنا، اللذين باقتدار سّيرا اجللسة اخلاصة بانتخابي كرئيس 

للهيئة فلهما الشكر والتقدير والعرفان... وفي األخير أختتم كالمي بالقول :
»وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون« صدق الله العظيم 

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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تسمسيلت التجمع	الوطني	الديمقراطي	 مختار	 زروالي	 	
غيليزان حزب	جبهة	التحرير	الوطني	 عبد	القادر	 زروقي	 	
البليدة التجمع	الوطني	الديمقراطي	 محمد	 زيدان	 	
قالمة التجمع	الوطني	الديمقراطي	 محمد	لزهر	 سحري	 	

عين	تموشنت التجمع	الوطني	الديمقراطي	 سعيد	 سعيدي	 	
سوق	أهراس مجتمع	سلم	 لمبارك	 سماعيلي	 	
األغواط حزب	جبهة	التحرير	الوطني	 عبد	القادر	 سهلي	 	
بومرداس حزب	جبهة	التحرير	الوطني	 مختار	 سي	يوسف	 	
بسكرة التجمع	الوطني	الديمقراطي	 لخضر	 سيدي	عثمان	 	

معينة	 لويزة	 * شاشوة	 	

* تم	التجديد	لهم* تم	التجديد	لهم
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الخميس 12 نوفمبر 2015

الخميس 26 نوفمبر  2015

الخميس 29 أكتوبر 2015 

• رئيس المجلس : التعبري عن الراأي من حق 
اجلميع .. ور�صم ال�صيا�صات يعود اإلى احلكومة

• قراءة في قانون المالية :  الحرتاز 
وال�صتباق ... بعيدًا عن التخويف والتهويل

• قانون المالية 2016   

جلسات

آلية للرقابة  
ونقل 

انشغاالت 
المواطنين

 نقا�س هادئ .. وتطلع لتجاوز الأزمة

�س 34

�س 37

�س 42
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قانون املالية ل�سنة 2016

صادق أعضاء مجلس األمة يوم األربعاء 16 ديسمبر 
2015 عىل نص القانون المتضمن قانون المالية 
لسنة 2016 ، خالل جلسة علنية ترأسها السيد عبد 
القادر بن صالح ، رئيس المجلس وحضرها السيد 
العالقات مع  للحكومة ووزير  المالية، ممثال  وزير 

البرلمان إىل جانب عدد من أعضاء الحكومة.

 )05( خمس  األمة  مجلس  خّصص  وقد  هذا، 
القانون  نص  ومناقشة  لتقدمي  علنية  جلسات 
واملصادقة   2016 لسنة  املالية  قانون  املتضمن 

عليه.
اجللسة  خالل   األمة  مجلس  أعضاء  إستمع 
 2015 ديسمبر   14 اإلثنني  يوم  املنعقدة  األولى 
بن  الرحمان  عبد  السيد  املالية  لوزير  عرًضا 
تضمنها  التي  واألحكام  احملاور  حول  خالفة 

النص.

املجلس  أعضاء  أمام  املجال  ُفسح  ذلك،  عقب 
للتعبير عن انشغاالتهم وطرح تساؤالتهم بشأن 
رؤساء  بتدخالت  وإختتمت  القانون،  نص 
وممثلي املجموعات البرملانية، الذين ركزوا في 
قضايا  على  تدخالتهم 
بحيث  هامة،  وطنية 
المجموعة  رئيس  أكد 
جبهة  لحزب  البرلمانية 
السيد  الوطني  التحرير 
أن  زحالي،  القادر  عبد 
قانون المالية لسنة 2016 
جاء في ظروف استثنائية 
الجزائر  تواجها  اقتصادية  أزمة  بوارد  تميزها 
تدني  بسبب  العامل  الدول  أغلب  غرار  على 

أسعار البترول.
األزمة  أبعاد  إستغالل  يجب  أنه  موضحا 
للتخلي عن االعتماد  لتكون حافزا  االقتصادية 
على المحروقات، والبحث عن مصادر متنوعة 
للدخل القومي، طاقوية مثل الطاقات المتجددة 
أو غير  اليوم،  إليها  المتطور  العالم  يتجه  التي 
كل  الجزائر  تملك  التي  السياحة  مثل  طاقوية 
ترقية  نحو  التوجه  هذا  كل  وقبل  مقوماتها، 
وتطوير الفالحة، واعتمادها كمصدر بديل عن 
النفط، وهو الخيار االستراتيجي الذي يتطلب 
الفالحين  لصالح  تدابير  اتخاذ  إلى  المبادرة 
المساحات  بتوسيع  القطاع،  في  والمستثمرين 
المسقية وتحديث المكننة وتأهيل اليد العاملة 
من  والتخلص   ، الدولية  المقاييس  وفق  فيها  

ذهنيات البالية حول خدمة األرض .
المحروقات  أسعار  تراجع  رغم  أنه  إلى  منوها 
إال أن قيمة التحويالت االجتماعية المخصصة 
إلى  وصلت   2016 لسنة  الدولة  ميزانية  في 
بنسبة  زيادة  بذلك  مسجلة  دج  مليار   1840.5
المالية  قانون  توقعات  مع  مقارنة   %  7.5
التكميلي لسنة 2015 وهذا يدل على أن الدعم 
والصحة  السكن  لقطاعات  الموجه  الحكومي 
وكذلك المواد الغذائية األساسية لم يتغير أبدا 
ومازالت الدولة متمسكة بالمكاسب االجتماعية 
وملتزمة بمبدأ المحافظة على القدرة الشرائية 

للمواطن . 
لحزب  البرلمانية  المجموعة  أن  مضيفا 
على  الحفاظ  ثمنت  الوطني،  التحرير  جبهة 
ارتياح  بكل  وسجلت  االجتماعية  المكتسبات 
ما جاء في قانون المالية من تدابير وإجراءات 
مشجعة أكثر لالستثمار وترقيته سواء العمومي 
اإلجراءات  تبسيط  ثمنت  كما  الخاص،  أو  منه 

اإلدارية والتسهيالت الجبائية والجمركية.
الوطني  االقتصاد  إدماج  جهود  مواصلة  داعيا 
الحسبان  في  واألخذ  الخارجي  محيطه  في 

ضرورة منح األولوية لالستثمار الوطني المنتج، 
وتوسيع  أساس عصرنة  على  اقتصادنا  وتنويع 
وترقية  الفالحية  والقدرات  الصناعي  النسيج 
النمو  ترقية  قصد  كله  وهذا  السياحة  قطاع 
والتشغيل، على أن يكون هذا المسعى مرفوعا 

بترشيد اإلنفاق العمومي.
لحزب  البرلمانية  المجموعة  أن  إلى  منوها 
اإلنجازات  بكل  تشيد  الوطني،  التحرير  جبهة 
مجهودات  بفضل  تجسدت  التي  الضخمة 
رئيس  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السيد  فخامة 
في  كبيرة  أشواطا  بذلك   محققة  الجمهورية، 
واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  مجاالت 
وأننا اليوم ننتقل إلى مرحلة النمو االقتصادي 
على  وتفتحه  األمام  نحو  باقتصادنا  والدفع 
اإلنتاجية  مستوى  رفع  عبر  العالمي  االقتصاد 
في  تساهم  جديدة  شراكات  وخلق  والتنافسية 
نقل التكنولوجيا والعلوم لشركاتنا ومؤسساتنا، 
مما يسمح بتحقيق إنعاش اقتصادي وصناعي 
ينتظر منا أن نوفر له المناخ المناسب واإلعداد 
المالية الذي يحمل في طياته  له، بمثل قانون 
التدابير الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي الذي 

يتطلع إليه الشعب الجزائري.
مؤكدا في األخير أن قانون المالية 2016 يتضمن 
تدابير دقيقة تواكب التغيرات التي حدثت على 
تحتاج  الدولي،  والمالي  االقتصادي  المستوى 

دعما بالصبر والثقة والتفهم.

من جانبه رئيس المجموعة 
الوطني  للتجمع  البرلمانية 
السيد   الديمقــــــــــــراطي 
أكد  عثمان،  سدي  لخضر 
لسنة  المالية  قانون  أن 
يترجم  قانون   ،  2016
تسيير  في  الدولة  سياسة 
تكفل  إرادات  من  لديها  يتوفر  بما  نفقاتها 
الحكومة  قبل  من  المسطرة  البرامج  تجسيد 
باشرها  التي  التنمية  مسيرة  مواصلة  بهدف 
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. 
مضيفا أن اإلجراءات المسنة في هذا المشروع 
تهدف إلى التخفيف من حدة تلك اإلنعكاسات 
بهدف  ومرافقته  اإلستثمارات  دعم  خالل  من 
على  واإلعتماد  النفط  خارج  المداخيل  زيادة 
بالخصوص  التوازنات  لتحقيق  أخرى  بدائل 
في مجال الفالحة الذي يعرف نهضة حقيقية 
الزراعي  المحصول  في  محسوس  وإرتفاع 
الكم،  ناحية  ومن  والجودة  الوعية  ناحية  من 
وكذلك ديناميكية المشهودة في مجال الصناعة 
الصغيرة  المؤسسات  من  اآلالف  وإستحداث 
والمتوسطة وتسهيل عملية اإلستثمار برفع كل 
القيود والعراقيل وكل أشكال البيروقراطية في 
الحصول على العقار الصناعي وكذا التحفيزات 
المنتوج  لحماية  الدولة  طرف  من  المقدمة 

الوطني.
للتجع  البرلمانية  المجموعة  أن  موضحا 
الوطني الديمقراطية مدركة بوضعية العائدات 
بسبب  ملحوظا  تراجعا  عرفت  التي  النفطية 

العالمية،  األسواق  في  النفط  أسعار  انخفاض 
التجهيز  لم يمس مشاريع  التراجع  أن هذا  إال 
التحتية  والبنى  الحيوية  بالقطاعات  المتعلقة 
والتنمية  كالتربية  الحساسة  القطاعات  وال 
مالية  أغلفة  لها  رصدت  والتي  اإلجتماعية 
معتبرة وكفيلة بتغطية جميع النفقات المترتبة 

عنها.
كما أن نص قانون المالية لسنة 2016 لم ينص 
على أي زيادات ضريبية أو ضرائب جديدة بل 
المفروض  الجبائي  العبء  تذليل  على  عكف 
على بعض االستثمارات اإلنتاجية ذات الطابع 
لمدة  اإلعفاء  طريق  عن  وذلك  الصناعي، 
أرباح  على  اضريبة  من  كاملة  سنوات  خمس 
العام والرسم  الشركات والضريبة على الدخل 
على النشاط المهني باإلضافة إلى إقرار نسبة 
فوائد حسنة على قروض االستثمار الصناعي 

ال تتعدى 3 بالمائة.
وفي إطار االستثمار األجنبي أقر قانون المالية 
في مادة 70 توسيع نطاق قاعدة 51/49 على 
الخدمات،  إنتاج  )اإلنتاج،  النشاطات  جميع 
التي   60 المادة  بخصوص  أما  االستيراد...(، 
المالية  قانون  من  كبير  جدل  حولها   أثيرت 
أن  البرلمانية  المجموعة  رئيس  فأوضح 
الهدف منها توسيع رؤوس األموال المؤسسات 
الشريك  إلى  تمويلها  توسيع  وكذا  العمومية، 
العمومية  الشركة  مال  راس  فتح  دون  الخاص 
)باستثناء المؤسسات اإلستراتيجية الكبرى مثل 
المؤسسات  من  وغيرها  وسونلغاز  سوناطراك 
دفعا   سيعطي  اإلجراء  هذا  وأن  الكبرى..(، 
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المؤسسات  مصاف  إلى  الوطنية  للمؤسسات 
الناجحة والمربحة، منوها أن هذه المادة نصت 
كان  مهما  شركة  أي  فتح  إمكانية  بعدم  أيضا 
حجمها وشكلها  ال يمكن فتح رأس مالها سوى 
موافقة  وبعد  العمومية  السلطات  موافقة  بعد 

مجلس مساهمات الدولة.
وبخصوص المادة 71 أوضح رئيس المجموعة 
التي   22 المادة  لتكمل  جاءت  أنها  البرلمانية 
تعزز مساعي الحكومة الرامية لضمان التسيير 
من  بتمكينها   ، المالية  لإلعتمادات  المحكم 
إصدار مراسيم ترمي إلى تفعيل عملية تحويل 
الموارد المائية، األمر الذي من شأنه وضع حد 
لتشتت الموارد المالية عن طريق إعادة بثها في 

المشاريع التي على وشك االنتهاء.
مثمنا في األخير األحكام والتدابير المتضمنة 
في نص قانون المالية لمواجهة الراهن ومقترحا 
في األخير جملة من االقتراحات  تخص مواضيع 

متعلقة برهانات الساعة وتتمثل في :
• ترشيد خيارات السياسة االقتصادية والسياسة 

العامة
في  المحلية  والجماعات  الدولة  دور  تعزيز   •

قيادة التنمية وتنفيذ السياسات العامة
• النظام الجبائي لعب دور فعال وتشجيع أدوات 

تحصيل موارد الدولة الوطنية والمحلية
العامة  السياسات  وتفعيل  المالي  اإلنضباط   •
المدى  على  مالية  ببرمجة  القيام  وضرورة 

التوسط
• تفعيل الوسائط المالية وكذا إصالح وعصرنة 

الينوك
المالية والنقدية عن طريق تحديد  السياسة   •

للسوق المالية وبورصة الجزائر

برمجة التنمية اإلقتصادية حسب القطاعات   •
وعايير الكفاءة، تنمية- شغل- إنتاجية

اإلستثمارات  توجيه  معايير  تحديد  إعادة   •
اإلنتاجية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة 

واألشغال العمومية
العلمي  البحث  فضاءات  ونشاط  دور  تطوير   •
 ، دراسية  هيئات  ببعث  والتشاوري  والفكري 

غرف التجارة والصناعة، مراكز األبحاث..
العناية  أنظمة  وترشيد  كيفية إصالح  دراسة   •

اإلجتماعية من خالل دعم  العائالت.

البرلمانية  المجموعة  أما 
التي  الرئاسي  للثلث 
الكريم  عبد  السيد  تولى 
المجموعة  مقرر  قريشي 
تقديم تدخالتها فقد اشار 
لسنة  المالية  قانون  أن 
من  بمجموعة  جاء   2016
التدابير التشريعية هدفت بالدرجة األولى إلى 
العبء  زيادة  تجنب  مع  المالية،  الموارد  تعزيز 
الضريبي على دافعي الضرائب من جهة، وإلى 
ألنشطة  المنظمة  اإلدارية  اإلجراءات  تسهيل 
شأنها  من  تدابير  إلى  إضافة  المؤسسات، 
تحسين بيئة األعمال، لغرض ترقية االستثمار 
تضمنت  أخرى،  جهة  من  واألجنبي.  الوطني 

هذه التدابير:
اإليرادات،  تنظيم  وإعادة  المعدالت،  تحيين   -

وتحسين مردود الموارد العادية للدولة، 
الوطني  واإلنتاج  المؤسسة  ودعم  تشجيع   -
الترقيم  نظام  تطبيق  خالل  من  الناشئ، 
السوق؛  في  المنتجات  مسار  لتتبع  الجبائي، 
صحة  حماية  على  يساعد  الذي  األمر 
ضد  المحليين  المنتجين  وحماية  المستهلك، 
المنافسة غير المشروعة، إضافة إلى مكافحة 
التهريب والتقليد والغش الضريبي والعمل على 

تألية النظام الضريبي.
مثمنا بإسم مجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي 
هذا  في  الحكومة  قبل  من  المتخذة  التدابير 
القانون، وخاصة تلك التي ترمي إلى مساعدة 
العالي  والتعليم  التربية  مجال  في  المواطنين 

ومواصلة  االجتماعي  والضمان  والصحة 
الجزائر،  تنتهجها  التي  االجتماعية  السياسة 
دون إهمال القطاعات األخرى، آمال أن تسهم 
التي  المشاكل  من  التخفيف  في  التدابير  هذه 
يعيشها االقتصاد الوطني، وطالبا من الحكومة 
العمل وبدون هوادة لمكافحة الفساد والجريمة 

بأنواعها.
مقترحا بإسم المجموعة تدابير وإجراءات على 
أسعار  تراجع  ألثار  والطويل  القصير  المديين 

المحروقات.
على المدى القصير:

ضبط   صندوق  أموال  من  جزء  استثمار   -
وتجنب  جدوى،  ذات  مشروعات  في  الموارد 
لئال  األجنبية،  األسواق  في  المالية  التوظيفات 

تتآكل القيم الحقيقية بفعل التضخم؛
اإلنفاق  بترشيد  القاضي  المقترح  نؤيد   -

والتحكم أكثر في التكاليف ؛
الشركاء  مع  الدبلوماسية  الجهود  مواصلة   -
مستوى  تحسين  أجل  من  للنفط  المصدرين 

األسعار في اآلجال القصيرة؛
أساسا  الجبائية  السياسة  تتوجه  أن  يجب   -

نحو:
- كبح االستهالك في بعض المواد التي يتميز 
االستهالك بالتبذير واإلسراف )الخبز، المياه، 

المحروقات، المواد الغذائية...وغيرها(
الموجهة  المواد  الدعم في  بين رفع  التمييز   -
الموجهة  وتلك  المواطنين،  الستهالك 

للمستثمرين 

التي  للمنتجات  خصوصا  الواردات  تقليص   -
يمكن إنتاجها محليا. 

وموثوقية  مالءمة  أكثر  تدابير  اعتماد   -
القطاع  خارج  النقدية  السيولة  المتصاص 

المصرفي.
االستهالك  ثقافة  ونشر  المواطنين  توعية   -

العقالني للحد من التبذير.
على المدى الطويل )أكثر من 5 سنوات(: 

وتعزيزه  الفالحة،  قطاع  في  أكثر  االستثمار   -
باستثمارات في الصناعات الغذائية.

- ضرورة التنسيق بين القطاعات ذات العالقة 
بقطاع الفالحة قصد بلوغ األمن الغذائي.

- المواصلة في االستثمار في الطاقات المتجددة 
)طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، ...(

التي  المواد  في  االستثمار  توجيه  ضرورة   -
نستوردها كالمواد الغذائية واألدوية.

- االستثمار في تكرير البترول بالنظر للكميات 
الكبيرة التي نستوردها.  

- تشجيع اإلنتاج المحلي.
في  األجانب  المتعاملين  مع  الشراكة  دعم   -
القطاعات االستثمارية على المستوى المحلي.

العمومية  المؤسسات  نحو  االستثمار  توجيه   -
التي تواجه صعوبات للنهوض بها والحفاظ على 

مناصب الشغل.
عوامل  تحقيق  في  الجهود  مواصلة  ضرورة   -
األمن واالستقرار، بما يساهم في تحسين مناخ 

االستثمار.
المجموعة  أعضاء  بإسم  األخير  في  مثمنا 
فخامة  مجهودات  الرئاسي  للثلث  البرلمانية 
لكل  الكامل  ودعمهم  الجمهورية،  رئيس 
لسنة  المالية  قانون  بها  جاء  التي  اإلجراءات 

.2016

ديسمبر   15 الثالثاء،  يوم  جلسة  أما 
ردود  إلى  املجلس  أعضاء  استمع   ،2015
على  احلكومة،  ممثل  املالية،  وزير  السيد 

تدخالتهم وإنشغاالتهم .

اأو�صت جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية ملجل�س الأمة 
يف تقريرها التكميلي مبا يلي:

عن  بعيدا  الوطني  الدخل  مصادر  تنويع   •
احملروقات، من خالل مخطط سياحي متوسط 
وبعيد املدى، ينص على توفير املرافق الضرورية 
تشجيع  وكذا  اخلدمات،  مستوى  وحتسني 

السياحة الداخلية
باعتباره  الوطني  باالستثمار  أكثر  االهتمام   •

خزانا ال ينضب من اإلمكانيات والكفاءات
للقطاع  واالهتمام  العناية  من  املزيد  إيالء   •

الفالحي، من أجل حتقيق االكتفاء الذاتي،
املنتج  الوطني  لالستثمار  األولوية  منح   •
النسيج  عصرنة  أساس  على  االقتصاد  وتنويع 

الصناعي

تشهد  التي  املواد  بعض  يف  االستهالك  كبح   •
التبذير واإلسراف، وتوعية املواطنني من خالل 

نشر ثقافة االستهالك العقالني
• تقليص الواردات خصوصا بالنسبة للمنتجات 

التي ميكن إنتاجها محليا
المتصاص  مالءمة  أكثر  تدابير  اعتماد   •

السيولة النقدية خارج القطاع املصريف واملالي
• ترشيد اإلنفاق العام والتحكم يف التكاليف

العمومية  املؤسسات  نحو  االستثمار  توجيه   •
واحلفاظ  بها،  للنهوض  صعوبات  تواجه  التي 

على مناصب الشغل
• مواصلة ترقية الطاقات اجلديدة واملتجددة

ملنتوجاتنا  التكريرية  الصناعة  يف  االستثمار   •
البترولي.

تو�سيــــــــــــــــــــــــــات اللجنة
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منذ حلظات ُوِفّقنا إلى املصادقة على مشروع قانون املالية للعام 
السيدات  مصادقة  بعد  أضحى  الذي  املشروع   ...2016
والسادة أعضاء مجلس األمة قانونًا سيدخل حيز التطبيق )بعد 

إمضاء فخامة الرئيس عليه( قبل نهاية الشهر اجلاري...
... أقول واحلمد لله )أن األغلبية( مبا أوتيت من أدوات قانونية 
)يكفلها الدستور( من جعل املشروع قانونا... وأن املعارضة 
بجميع أطيافها قد سعت إلى لفت االنتباه والتعبير عن الرأي من 
خالل النقاشات العلنية التي أثارتها أثناء مناقشة مشروع قانون 

املالية للعام 2016...
وهي النقاشات التي اِْعَتاَدْت ُقبة البرملان اِحتضانها...

منذ مباشرة العمل في البرملان التعددي كانت قوانني املالية على 
الشأن  في  للخوِض  العموم  على  الشعب  ملمثلي  سانحة  الدوام 
للعمل  التنفيذي  باجلهاز  والدفع  انشغاالتهم  وطرح  الوطني  العام 

أكثر مبا يخدم املواطنات واملواطنني...
التدابير الواردة في نص قانون املالية للعام 2016 لم تشد البتة 
عن قاعدة االلتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في 

جوانبه املختلفة...
التحويالت  مستوى  على  احلفاظ  َعْبَر  به  املعمول  فالتقليد 

االجتماعية متواصل وَسْقُف النفقات املعتمدة من طرف الدولة 
اجلزائرية  العائلة  ورفاه  البشرية  والتنمية  العمومي  لالستثمار 

متواصل هو اآلخر...
مع  يتعاطى  قانون  هو   2016 للعام  املالية  قانون  بالطبع  لكن 
مرحلة اقتصادية مشوبة »بالتقلبات« االقتصادية الصعبة وهي 
األمنية،  املستويات  على  مستقر  غير  دولي  مناخ  في  جتري 

السياسية واالقتصادية...
شادة والعقلنة  إّن أكبر مؤشرات هذا القانون... هو احلزم والَرّ

في التسيير...
التي  »التشاؤمية«  التوصيفات  عن  البعد  كل  بعيد  لذلك  فهو 
للعيان  واضحة  مراميها  باتت  والتي  األيام...  هذه  نسمعها 

الة« لُنَذِر التهويل واإلحباط... باعتبارها »حَمّ
متفطن  اجلزائري  الشعب  أن  وتعالى على  الله سبحانه  ونحمد 

لهكذا تأويالت وسيناريوهات حتاول جّره إلى الفوضى...
 أعتقد واثقًا أن جتربتي البرملانية ومالمستي للفعل البرملاني في 
والتعبير  الرأي  حرية  مبساحات  االفتخار  إلى  تدفعني  وطننا 
املتاحة لنا في البرملان اجلزائري ولكن املمارسة أيضا تفضي بي 
إلى التذكير بأن هناك أوضاعا متليها ظروفا استثنائية يجب أن 

مفهوم األغلبية  إلى  أوال  إلى اإلذعان  املشهد  الفاعلني في  تدفع 
حني  األخرى  والطروحات  الرؤى  واحترام  القرار  اتخاذ  حني 

املناقشات...
فعلو األصوات والتراشق مبفردات ال متت بصلة إلى موروثنا في 

التعامل مع بعض التطورات تدفعني إلى القول :
أنه حان الوقت ليفهم اجلميع أن التعبير عن الرأي من حق اجلميع 
لكن رسم السياسات احلكومية وتنفيذها )بعد موافقة البرملان( 

لة من األغلبية... هو حق للحكومة امُلَشَكّ
إلى  العام  الشأن  توليه  منذ  سعى  اجلمهورية  رئيس  فخامة  إن 
إلى  أزماتها  مضائق  من  البلد  إخراج  في  املرحلية  منهج  توخي 

مشارف احللول التي ينعم بها الشعب اليوم...
لقد عمل السيد الرئيس وال زال يعمل بهدوء وروية َتْطَبُعها روح 
الوطنية  الوئام واملصاحلة  املسؤولية... هذه السياسات أثمرت 
وواءمت اجلزائر مع النمو والتنمية وقطعت دابر صلة اجلزائر مع 

التخلف والفقر...
أيام  ملثل  احتاطت  اجلمهورية  رئيس  السيد  سياسات  أن  كما 
يواصل   2016 للعام  املالية  فقانون  وعليه  هذه...  الُعسر 
مقتضيات  وفق  النمو  لدعم  اجلمهورية  رئيس  مخطط  جتسيد 

روف وامَلْرحلة. الُظّ

املالية  قانون  ملشروع  العلنية  النقاشات  سانحة  أتاحت  لقد 
ألوانهم  مبختلف  الشعب  ممثلي  جلميع  الفرصة   2016 للعام 
السياسية للتحاور وتدارس أوضاع البالد وأيضا إلى االستماع 
واإلنصات لبعضهم البعض... وأعتقد أّن ذلك كلّه كان فيه نفع 

وفائدة...
في نهاية األمر، فإننا نقول أن قانون املالية للعام 2016... ُيعد حًقا قانون 
استئصال  يبغي  قانون  مًعا...  والعاديني  األكفياء  اجلزائريني  مالية جلميع 
مظاهر التباطؤ والتخلف وغياب وحتى انعدام األفكار واملبادرات... 
قانون يسعى إليجاد ظروف مواتية إلثمار إنتاجية فعلية تعود بالنفع على 

اجلزائريات واجلزائريني...

لترقية  القادمة  الفترة  وأن علينا أن نضاعف من مجهوداتنا وأن نكّرس 
مفاهيم العمل والنجاح... مهمتنا الثناء على الناجحني... ولن يتأتى 
أجل  من  واملعارضة  التهويل -  نَْذَر  عبر جتاوز سياسات -  إاّل  هذا 
املعارضة... فعدّونا واحد هو الكسل والفساد وثقافات احلقد وإعاقة 

أعمال الناس. 

إنني أدعو اجلميع فاعلني سياسيني وناشطني جمعويني ومواطنات ومواطنني 
إلى االنخراط في مسعى فخامة رئيس اجلمهورية لتجاوز »مصاعب« 
املرحلة والولوج باجلزائر إلى مستويات أرقى باقتصاد متنوع وموارد بشرية 

بكفاءات عالية وما ذلك على اجلزائريات واجلزائريني مبستحيل...

يف اختتام اجلل�صات املخ�ص�صة 
لقانون املالية األقى ال�صيد 

عبد القادر بن �صالح كلمة  
باملنا�صبة هذا ن�صها:

�صيا�صة رئي�س اجلمهــــــــورية اأثمرت امل�صاحلة الوطنــــية وواءمت اجلزائر مع النمو والتنمية..
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تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها 
في  التبذير  محاربة  خالل  من  المالية 
ظل ظرف مالي متأزم لكن مع إعادة بعث 
االستثمار المنتج الذي يعتبر من أولويات 

الحكومة.
قانون  قراءة  خالل  من  جليا،  هذا  ويبدو 
عليه،  صادق  الذي   2016 لسنة  المالية 
ووقعه  بغرفتيه،   البرلمان  أخيرا،  
العزيز  عبد  السيد   ، الجمهورية  رئيس 

بوتفليقة.

المالية   قانون  في  المعتمدة  المؤشرات  وتبين 
البالد  تواجه  التي  التحديات  حجم  الجديد، 
في  العجز  ارتفاع  مع  الجاري،  العام  خالل 
االنخفاض  وتداعيات  والخزينة  الميزانية 
برميل  فقد  حيث  النفط،  أسعار  في  الكبير 
النفط الجزائري سنة 2015 حوالي 43 دوالرا 
 ،2014 سنة  في  المسجل  بالمعدل  مقارنة 
بلند”  ”صحاري  ويتوقع أن يصل متوسط سعر 
الجزائري هذه السنة  إلى 57 دوالرا للبرميل، 
مقابل 100 دوالر العام الذي سبقه، وهو مؤشر 
حكومة  ستعمل  التي  الرهانات  مدى  يعكس 
سالل على كسبها  بالرغم من محدودية البدائل 
القطاع  حصة  تعرف  اقتصاد  في  المتوفرة، 
الصناعي فيه تراجعا، حيث تمثل حسب تقدير 
الحكومة 3.2% من الناتج المحلي الخام برسم 
قانون المالية 2016، في وقت تتوقع الحكومة 
دوالر،  مليار  بـ26.370  محروقات  صادرات 
مقابل عجز في ميزان المدفوعات بـ30.3 مليار 
دوالر، وعجز في الميزانية والخزينة بأكثر من 

53.8 مليار دوالر. 

بدائل لتخفيض حجم 
خسائر سعر البرميل 

أدت  التي  النفط  أسعار  أزمة  استمرار  أمام 
نتيجة  البالد  لعائدات  الحاد  االنخفاض  إلى 
فقدان برميل النفط 45% من قيمته، اضطرت 
جديدة   ورسوم  ضرائب  فرض  إلى  الحكومة 

ورفع أخرى.
فقد أقر قانون المالية 2016 سلسلة من التدابير 
الجبائية التي ستساهم في ارتفاع أسعار بعض 
وأجهزة  والوقود  السيارات  منها  المنتجات، 
أيضا  ستمس  الزيادات  وهذه  اآللي.  اإلعالم 
بالنسبة  العمومي  النقل  قطاعات متصلة، مثل 
لرفع سعر المازوت، والخدمات بالنسبة ألسعار 
تسقيف  عن  فضال  اآللي،  اإلعالم  أجهزة 

استهالك الطاقة الكهربائية لألسر.

وعلى ضوء هذه المعطيات، سيجد المواطنون  
المعيشة  تكاليف  ارتفاع  مواجهة  في  أنفسهم 
والمواد  االستهالك  مواد  أسعار  ارتفاع  خارج 
تضخمية.  موجة  سنويا  تواجه  التي  الغذائية 
أمام  نفسها  وجدت  الحكومة  أن  الواضح  ومن 
التعامل  يتعين  وتوازنات  صعبة،  خيارات  عدة 
بأكثـــــــــــــــــــر  النفط  أسعار  انهيار  مع  معها 
اإليرادات،  وانخفاض  سنة،  خالل   %  45 من 
إلى  والخزينة  الميزانية  في  العجز  وارتفاع 
ارتفاع  تسجيل  مع  دوالر،  مليار   54 حوالي 
في  بلغت  التي  االجتماعية  للتحويالت  معتبر 
قانون المالية 2016 حوالي 17.2 مليار دوالر، 
الخام،  المحلي  الناتج  نسبته 9.8% من  ما  أو 
المباشر  الدعم  مسألة  حول  القائم  والجدل 
الصعبة،  المعادلة  هذه  وأمام  المباشر.  وغير 
ارتأت حكومة سالل اعتماد نظام التسقيف في 
ووقود،  كهرباء  من  الطاقوية  المواد  استهالك 

وذلك لترشيد االستهالك .

كما يعكس قانون مالية 2016 توجها اضطراريا 
أسعار  تدني  استمرار  توقعات  أمام  للحكومة، 
نفقات  انخفضت  والعائدات، فقد  المحروقات 
الميزانية المقدرة بـ7984.2 مليار دينار بنسبة 
التسيير  ميزانية  تقدير  انخفض  كما   ،%8.8
التجهيز  ميزانية  وانخفضت   ،%3.3 بنسبة 
بنسبة 16%. ولجأت الحكومة إلى خيارات  من 
بينها الضغط على ميزانية التجهيز، من خالل 
التحتية،  البنى  مشاريع  بعض   وإلغاء  تجميد  
واستمرار أخرى، بالنظر إلى أولويتها، وتقليص 
على  االستيراد  رخص  فرض  مع  الواردات، 
منتجات، كالسيارات واإلسمنت، بعد توقع عجز 
في الميزان التجاري يفوق 12 مليار دوالر، إذ 
انخفاض صادرات   2016 المالية  قانون  يتوقع 
وقيمة   ،%96 حوالي  تمثل  التي  المحروقات 
بتراجع  دوالر،  مليار   26.4 إلى  الصادرات 
نسبته 21.9%، مقابل واردات تصل إلى 54.7 

مليار دوالر دون حساب الخدمات.

خفض  الدعم االجتماعي
 

مراجعة  إلى  تدريجيا  سالل  حكومة  وتتجه 
سياسة الدعم والتخلي عنها جزئيا، مع اعتماد 
استهالك  مجال  في  خاصة  التسقيف  نظام 
استهالك  مجال  في  قائما  كان  وإن  الطاقة، 
مالية  قانون  مشروع  ففي  قبل،  من  الكهرباء 
2016، تم تأكيد نظام التسقيف في استهالك 
الكهرباء، مع فرض رسم على القيمة المضافة 
في  كيلووات   125 يتجاوز  ال  الستهالك  بـ%7 
على  والعائالت  األسر  معدل  وهو  الساعة، 
العموم، ورفع القيمة إلى17% في حالة تجاوز 
السقف المذكور، وفي الواقع ال يختلف النظام 
فبالنسبة  حاليا،  الموجود  ذلك  عن  المقترح 
فإن  األسر  من  العاديين  المستهلكين  للزبائن 
بقيمة  تُفوتر  الساعة  في  كيلووات   125 قيمة 
الرسوم،  حساب  دون  جزائري  دينار   1779
بـ4179  االستهالك  باقي  فوترة  تتم  بالمقابل 
هو  والجديد  الساعة،  في  للكيلووات  دينار 
فرض 17% على المستهلكين الكبار، وعليه فإن 

المواطن العادي غير معني إجماال باإلجراء.
الحكومة عملت، من خالل رفع  بالمقابل، فإن 
”المازوت”  لبيع  المضافة،  القيمة  على  الرسم 
والمحلي  الدولي  السعر  بين  الفارق  بتقليص 

• ميزانية 2016: البحث عن الموارد.. والأولوية لالإ�صتثمار المنتج• قانون المالية 2016: الحتراز وال�صتباق..بعيدا عن التخويف والتهويل
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حيث  سنوات،  منذ  السعر  وبتجميد  المدعم، 
معدل  تعديل  على   2016 المالية  قانون  نص 
الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى %17. 
فضال عن ذلك تم تعديل الرسم على المنتجات 
البترولية ولكن ارتفاع السعر يمكن أن تكون له 
تستخدم  التي  النقل  قطاعات  على  انعكاسات 

هذا الوقود، فضال عن الفالحة.
من ناحية أخرى، قررت الحكومة فرض حقوق 
اآللي  اإلعالم  أجهزة  على  بـ%15  جمركية 
الواردات  تقليص  المستوردة، في محاولة منها 
للمادة النهائية والتوجه إلى التركيب والتجميع. 
المصنفة  التجهيزات  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
ضمن الموقع التعريفي الجمركي 8471، والذي 
والكمبيـــــوتر،  اآللي  اإلعالم  تجهيزات  يشمل 
تفرض عليها حقوق جمركية بـ5% ورسم على 

القيمة المضافة بـ%17.
فضال عن ذلك، فإن استهالك اإلنترنت يمكن 
أن يعرف ارتفاعا بالنسبة للجيل الثالث للهاتف 
مضافة  قيمة  على  رسم  فرض  بفعل  النقال، 
تقدر بـ17%. وعلى العموم، فإن هناك زيادات 
مثل  األولى،  بالدرجة  المواطن  تمس  ستطبق 
اإلنترنت والنقال، وقسيمة السيارات والضريبة 
مرة،  لثاني  ترتفع  التي  السيارات  شراء  على 
والتي يفرضها وكالء السيارات على المستهلك 
تسعيرة  تحديد  تم  حيث  النهائي،  السعر  في 
القسيمة حسب قوتها ونوعها وسنة استغاللها، 
وتتراوح ما بين 6 آالف إلى 18 ألف دينار، بينما 
تتراوح بالنسبة للسيارات النفعية التي تفوق 5 
دينار، مقابل  بين 3 آالف و8 آالف  ما  سنوات 
ما بين 5 آالف و18 ألف دينار لمركبات النقل 
ألقل من 5 سنوات، وما بين 3 آالف إلى 9 آالف 
دينار لمركبات نقل ألكثر من 5 سنوات، وحددت 
تسعيرة قسيمة السيارات السياحية ما بين ألفي 

و10 آالف دينار بحساب قوة السيارة.

تعديل سعر صرف الدينار  
أمام الدوالر

اعتمدت الحكومة في قانون المالية 2016 على 
لدوالر  دينارا  بـ98  يقدر  معدل  صرف  سعر 
واحد، بعد أن كان سعر الصرف في 2012 يقدر 
بـ77.55 دينار لكل دوالر. ويتضح أن الحكومة 
تلجأ إلى تخفيض سعر صرف الدينار أمام زيادة 
العجز في الميزانية وميزان المدفوعات، فضال 
عن محاولة ضبط الواردات، حيث فقد الدينار 
حوالي 20% من قيمته أمام الورقة الخضراء.

مالية  قانون  في  المعتمدة  اإلحصائيات  تبّين 
الجزائري  الدينار  صرف  مراجعة  أن   ،2016
مقابل الدوالر كان معتبرا خالل الفترة الممتدة 
قوانين  توقعات  وتعدى  و2015،   2012 بين 
معدل سعر صرف  على  اعتمدت  التي  المالية 

قانون  دوالرا في  لكل  دينارا   79 بحوالي  يقدر 
مالية 2015.

واستنادا إلى األرقام المقدمة، فإن معدل سعر 
دينار،   77.55 بلغ   2012 عام  الدينار  صرف 
 79.38 حوالي   2013 عام  المتوسط  بلغ  بينما 
دينار   80.56 إلى  الصرف  إلى  ليرتفع  دينار، 
تقلبات  الواحد عام 2014، ويتضح أن  للدوالر 
صرف الدوالر أمام األورو انعكست على الدينار 
العمالت  من  سلة  على  يعتمد  الذي  الجزائري 
لتقدير سعر صرفه، ومع ذلك، فإنه عرف أكبر 

فارق مع الدوالر.
اعتماد  قرار  مع  الحكومة،  سعت  بالمقابل 
قروض االستهالك، إلى تخفيف األعباء وإنعاش 
الطلب المحلي، حيث يتم تحويل االستدانة إلى 
الصاعدة  الدول  في  يتم  ما  غرار  على  األسر، 
طريق  عن  االستهالك  تفعيل  أي  والصناعية، 
االستدانة. وهو ما يخفف التزامات الحكومات 
ويفيدها من حيث تحفيز الطلب الداخلي، وإن 

كانت مخاطر استدانة األسر معتبرة.
وإلى جانب هذه التدابير التي تبقى غير كافية 
لتغطية العجز الناتج عن ارتفاع النفقات مقابل 
السلطات  فإن  اإليرادات،  في  حاد  انخفاض 
العمومية تتجه إلى تبني خيارات ستمس جيب 
الجزائري  الدينار  قيمة  المواطن، مع تخفيض 
سنة،  ظرف  في  قيمته  من   %20 فقد  الذي 
التضخم  نسب  في  ارتفاع  عنه  سينتج  ما  وهو 
الذي بلغ خالل النصف األول من 2015، حسب 
تقديرات وزارة المالية، حوالي 5,32%، رغم أن 
بـ4%، على  مالية 2016 قدروها  قانون  معدي 
غرار قانون المالية التكميلي 2015، مقابل %3 

في قانون مالية 2015، وسينعكس هذا الوضع 
للمواطنين، السيما ذوي  الشرائية  القدرة  على 
الدخل الضعيف، فضال عن تآكل قدرة الدينار 

الشرائية.

أولوية التمويل المحلي 
على الخارجي 

قانون  مشروع  خالل  من  الدولة  حاولت 
المالية 2016 اعتماد تدابير ترمي إلى تسهيل 
اإلجراءات، وأخرى متصلة بتحفيز االستثمارات 
التي تواجه عقبات كبيرة نتيجة ترسخ األساليب 
وتعقيدات  الجزائرية  اإلدارة  في  البيروقراطية 
مناخ األعمال، ما جعل الجزائر من بين أضعف 
األجنبية  األموال  لرؤوس  استقطابا  البلدان 
كما  أيضا.  والمحلية  الخارجية،  واالستثمارات 
فتحت الباب إلى إمكانية االستدانة من الخارج، 

وهو الباب الذي أغلقته منذ سنة 2009.
ومن بين التدابير المنصوص عليها في القانون 
إجراءات تحفيزية لتشجيع االستثمارات، خاصة 
الناشئة. كما  للصناعات  التابعة  وتلك  المنتجة 
إلى  الوصول  بتسهيل  تتعلق  تدابير  إقرار  تم 
العقار االقتصادي والتمويل وتبسيط اإلجراءات 
الخواص  للمتعاملين  سيسمح  حيث  الجبائية، 
والمناطق  النشاط  مناطق  وتسيير  بتهيئة 
خالل  ُعهدت  التي  األخيرة  هذه  الصناعية. 
السنوات الماضية إلى وكالة الضبط والوساطة 
تنظيم  ”إعادة  ستعرف  األخيرة  هذه  العقارية. 
مهمتها  على  التركيز  من  لتتمكن  معمقة” 
المستمرين  حصول  تسهيل  وهي  الرئيسية، 
على العقار. وشدد النص القانوني على ضرورة 

إقامة المناطق الصناعية من قبل الخواص على 
أساس دراسات مسبقة، مع األخذ بعين االعتبار 

االحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة اإلقليم.
كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من 
الفوائد المحققة في االمتيازات الممنوحة في 
التدابير  وهي  االستثمار،  دعم  إجراءات  إطار 

التي كانت تمس المستثمرين األجانب.
في نفس السياق، تم تحديد 3% كأقصى حد 
القروض  عن  العمومية  الخزينة  فوائد  نسبة 
خارج  لالستثمارات  الممنوحة  البنكية 
الوكالة  أجهزة  إطار  في  المنجزة  االستثمارات 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني 
لتسيير  الوطنية  والوكالة  البطالة  عن  للتأمين 
في  المنجزة  االستثمارات  أو  المصغر  القرض 

المناطق الخاصة )الجنوب والهضاب العليا(.
المالية،  الموارد  نقص  تداعيات  سياق  وفي 
االستدانة  إمكانية  إقرار  الحكومة  أعادت 
لم  ما  وهو  الخارجي،  اإلقراض  إلى  واللجوء 
المشاكل  خلفية  على  سنوات،  منذ  متاحا  يكن 
تحد  والتي  الجزائر،  منها  تعاني  التي  المالية 
للمؤسسات.  التمويلية  القدرة  من  أيضا 
إلى  باللجوء  السماح  تم  األساس،  هذا  وعلى 
المشاريع  الالزمة إلنجاز  الخارجية  التمويالت 
خاضعة  مؤسسات  طرف  من  االستراتيجية 
للقانون الجزائري، أي المحلية أو تلك القائمة 
المحلي  التمويل  على  اإلبقاء  مع  بالشراكة، 

كأولوية.

التحويالت   .. اإليرادات  شح  رغم   
االجتماعية معتبرة 

يكشفها  التي  اإلحصائية  للتقديرات  ووفقا 
السلطات  فإن   ،2016 لسنة  المالية  قانون 
عن  يقل  ال  ما   2014 سنة  رصدت  العمومية 
42 مليار دوالر، ما يعادل 4552.1 مليار دينار، 
وضمني،  مباشر  ودعم  اجتماعية  كتحويالت 
منها 1991.3 مليار دينار، أو ما يعادل 18.897 
مليار دوالر، تحويالت اجتماعية و2560.8 مليار 
دينار، أو ما يعادل 24.264 مليار دوالر، على 
التي  الكبيرة  المبالغ  ورغم  شكل دعم ضمني. 
التي  المشاكل  فإن  الحكومة،  قبل  من  رصدت 
فمستوى  قائمة.  تزال  ال  المواطن  منها  يعاني 
في  كارثيا  بل  ضعيفا،  يبقى  الصحية  الرعاية 
السكنية  الحظيرة  أن  كما  المناطق،  بعض 
الحكومات  اعتماد  رغم  كبيرة   نقائص  تعاني 
المتعاقبة مقاربة كمية في محاولة المتصاص 
المتصل  للجانب  المتزايد، دون مراعاة  الطلب 

بالصيانة والتسيير .
غذائية  لمواد  العام  الدعم  أن  والمالحظ، 
صعب،  واقع  أمام  البالد   وضع  واستهالكية 

ولم  احتجاجات،  ألية  تفاديا  استمراره  يحتم 
تجد الحكومة الحل لمعادلة صعبة ظلت قائمة 
المالية  إلى تخصيص  لسنوات. ويشير قانون 
مليار   17.423 يعادل  ما  دينار،  مليار   1840.5
دوالر، كتحويالت اجتماعية برسم سنة 2016، 
ورغم تسجيل القيمة اإلجمالية تراجعا مقارنة 
فإنها  دينار،  مليار   150 بحوالي   2014 بسنة 
تبقى أعلى من توقعات قانون المالية التكميلي 
2015، بنسبة نمو بلغت 7.5%، و128.78 مليار 
دينار. كما أنها تعادل 9.8 %  من الناتج المحلي 
معظم  في  تسجل  قلّما  مستويات  وهي  الخام، 
ال  الواقع  في  لكنها  والصاعدة،  النامية  الدول 

تحل المشاكل التي تعاني منها الجزائر-.
من الواضح،  أن  السياسات المندرجة في إطار 
التشغيل الذي نتج عنه دعم ضمني، من خالل 
التشغيل  أجهزة  لمختلف  ضريبية  إعفاءات 

وتخفيض اإلتاوات العقارية وأسعار الطاقة، لم 
النسيج  على مستوى  تطور  تحقيق  في  تساهم 
أن  بل  المقدمة،  الخدمات  ونوعية  الصناعي 
نسبة اإلخفاقات تبقى معتبرة. فإلى جانب توقف 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  من  المئات 
والمصّغرة عن النشاط، فإن العديد منها أيضا 

يواجه صعوبة في التسديد لدى البنوك .
المصادق  الجديد  المالية  قانون  أن   ، والمهم 
من  والموقع  البرلمان،  من طرف  أخيرا،  عليه 
العزيز  عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس  طرف 
الجميع،  قبل  من  تضحية  يتطلب  بوتفليقة، 
والوصول  االستثنائي،  الظرف  هذا  لتجاوز 
باالقتصاد الوطني إلى مرحلة التنوع التي تمثل 
بالنسبة إلى الجزائر الرهان األكبر الذي يجب 

كسبه.
)رشيد	/	لمواري( 
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عرض الوزير

بن  الرحمان  عبد  السيد  املالية  وزير  تطرق 
املتضمن  القانون  لنص  عرضه  خالل  خالفة 
املوافقة على األمر رقم 01-15 املتضمن قانون 
احتوى  والذي   2015 لسنة  التكميلي  املالية 
للنص  الرئيسية  للمحاور  مادة،   )86( على 
التي  التشريعية  والتدابير  األحكام  أهم  وشرح 
توفير  منها  الغاية  أن  مؤكدا  النص،  تضمنها 
زيادة  دون  العمومية،  للخزينة  جديدة  موارد 
بالضريبة،  املكلفني  على  اجلبائي  الضغط  يف 
التخفيف من العبء على املؤسسات، وذلك من 
خالل حتيني املعدالت وحتسني مردودية املوارد 
العادية للدولة، وتشجيع املؤسسة وتعزيز ودعم 

اإلنتاج الوطني وترقية االستثمار وتسهيله.

استفسارات وانشغاالت األعضاء

خالل رده على انشغاالت وإستفسارت أعضاء 
املالية  وزير  القانون، أوضح  املجلس حول نص 
التسيير  نفقات  أن  خالفة  بن  الرحمان  عبد 
واملتابعة  الترشيد  تستدعي  مستويات  بلغت 
اخلاصة، وأن السياسة امليزانياتية التي ستطبق 
خالل الفترة 2015-2019، ستكون باللجوء إلى 
النفقات  ترشيد  مع  التسيير،  نفقات  تسقيف 
فأوضح  التجهيز،  نفقات  أما عن  بها.  املتصلة 
أن صناديق التخصيص اخلاصة تتوفر على ما 
يعادل 5000 مليار دج، وهذا يعني أن إعتمادات 
الدفع موجودة، و ال توجد إعتمادات دفع سنوية 

من شأنها حتديد نفقات التجهيز .

الوزير  أكد  االستيراد،  مستويات  يخص  وفيما 
أنها تراجعت بـ 10 باملائة ويتوقع أنها ستستقر 
االستيراد  فاتورة  أن  يعني  وهذا  عندها، 
دوالرعند  مليار   6 أو   5 بـ  عموما  ستنخفض 
نهاية السنة. كما أوضح أنه مت اتخاذ إجراءات 
بالنسبة  الفاتورة  هاته  خفض  أجل  من  أخرى 
لقطاع اخلدمات الذي يكلف اخلزينة 11 مليار 
دوالر أمريكي، كما يتم حتفيز الفروع اإلنتاجية 
احمللية قصد حلولها محل املنتجات املستوردة.

أشار  امليزانياتي  النظام  عصرنة  بخصوص   
قانون  من   50 املادة  مبوجب  مت  انه  الوزير 
املالية التكميلي 2015 وألول مرة، إدخال قواعد 
تسيير املالية العمومية، حيث يتم حتديد اإلطار 
يشمل  والذي  املتوسط  املدى  على  امليزانياتي 

اقتضى  وإن  واألرصدة  والنفقات  اإليرادات 
األمر مديونية الدولة، موضحا أن هذا النظام 
امليزاناتية  للسياسة  أحسن  بتوقع  سيسمح 
املالي  اإلعالم  وسيحسن  املتوسط  املدى  على 

وشفافيته.
التجهيز  مشاريع  تقييم  إعادة  مسألة  وحول 
أنه ثمة إطار تنظيمي  الوزير  العمومي، أوضح 
يحدد شروط تسجيل هاته املشاريع،حيث أصبح 
كان حجمه  مهما  أي مشروع  تسجيل  ال ميكن 
الدراسات،  من  االنتهاء  قبل  تسييره  وطريقة 
للتصديق على  أنشأت هيئة  الدولة  أن  مضيفا 
تلك  وان  الكبرى  باملشاريع  الدراسات اخلاصة 
تخضع  باملائة   15 تقييمها  مبلغ  تتجاوز  التي 

ملوافقة مجلس الوزراء.

واملعنية  األخرى  باألنشطة  املقصود  وعن 
مبعدل 26 باملائة يف مجال الضريبة على أرباح 
الشركات، أوضح وزير املالية أنها تخص السيما 
عمليات البنوك، التأمينات، األنشطة البترولية، 
باإلضافة  الطبية  األنشطة  املنجمية،  األنشطة 

إلى أنشطة االستيراد.
العملة  حول  سؤال  عن  ردا  األخير  يف  مؤكدا 
الوطنية، ألوضح الوزير أن سعر صرف الدينار 
قدرته  وحتدده  الوطني  االقتصاد  بقوة  يرتبط 
يف  الثقة  بعث  ميكن  أنه  مضيفا  التنافسية، 
العملة الوطنية عن طريق النهوض بالقطاعات 
االقتصادية على غرار قطاع الصناعة، الفالحة 
التهريب،  مكافحة  خالل  من  وكذا  والسياحة 

تضخيم الفواتير..

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ملجلس 
األمة ، برئاسة السيد عبد القادر شنيني، رئيس 
اللجنة يف تقريرها ما جاء يف نص قانون املالية 
التكميلي لسنة 2015، رغم الظروف االستثنائية  
العاملي،  االقتصادي  النمو  بتراجع  التي عرفت 
مستويات  إلى  احملروقات  أسعار  وانخفاض 
وترشيد  املوارد  تثمني  تطلب  ما  متدنية، 
النفقات، مع احلفاظ على املشاريع املعول عليها 
خللق الثروة ومناصب العمل، وكذا إعادة النظر 
يف بعض املشاريع بشكل مؤقت وإتخاذ تدابير 
كان ال بد منها لتجاوز تداعيات انخفاض أسعار 

احملروقات ، وأوصت يف تقريرها مبايلي: 

ضرورة اإلسراع يف تأهيل القطاع البنكي يف   •
بالدنا، وفقا للمقاييس الدولية املعمول بها يف 
التكنولوجيات  بإدخال  والسيما  املجال،  هذا 
اجلديدة وتعميمها يف العمل البنكي، وكذا العمل 

على مساهمته يف متويل االقتصاد.
• يتعني ضمان وجود عدالة جبائية يتحمل فيها 
كل مكلف العبء اجلبائي، حسب قدرته وثروته.
• ضرورة إيجاد صيغة أخرى للدعم الذي تقدمه 
اإلستهالك  الواسعة  األساسية  للمواد  الدولة 
حتى يذهب الدعم إلى الفئات احملتاجة فقط، 
لهذه  وطنية  بطاقية  إنشاء  خالل  من  وهذا 
من جهة  االجتماعية،  للعدالة  الفئات، حتقيقا 
وحفاظا على التوازنات املالية من جهة أخرى.

• ضرورة إعادة النظر يف كيفية تسقيف أسعار 
املواد املستوردة، والسيما بإلغاء احلدود الدنيا

ضرورة وضع جباية محلية محفزة من خالل   •
منح اجلماعات احمللية دورا كامال وفعاال يف هذا 

املجال.
الرفع من مستوى ميزانية مخططات التنمية   •
للبلديات والتحديد الدقيق لصالحيات املراقب 

املالي للحيلولة دون عرقلة عملها.
منح املزيد من التحفيزات اجلبائية للمكلفني   •
واجبهم  أداء  على  لتشجيعهم  وهذا  بالضريبة، 

اجلبائي.
يف إطار ترشيد اإلنفاق العام، يتعني تقليص   •
وتكليف  للخارج،  الرسمية  الوفود  نفقات 

ممثلياتنا الدبلوماسية بهاته املهام.

• العمل بصرامة على محاربة التهريب والتهرب 
مختلف  تعزيز  جانب  إلى  والفساد  الضريبي 

آليات الرقابة وتفعيلها.
• ضرورة البحث بجدية أكبر عن مصادر أخرى 
أكثر  وااللتفاف  للمحروقات،  بديلة  للدخل 
الفالحة،  السياحة،  الصناعة،  قطاعات:  إلى 
الدائمة  الثروة  بصفتها  األخيرة  هذه  والسيما 
من ناحية والوصول إلى اإلكتفاء الذاتي وضمان 

األمن الغذائي من ناحية ألخرى.
الصعبة  العملة  صرف  مكاتب  فتح  ضرورة   •

للقضاء على السوق املوازية.
مناطق  يف  أشكاله  بكل  االستثمار  تسهيل   •
اجلنوب وال سيما يف القطاع السياحي، لتنمية 
استقرار  على  والتشجيع  املناطق  هذه  وتعمير 

الساكنة كأحد صيغ تنويع مصادر الدخل.
األراضي  منح  يف  الصرامة  توخي  ضرورة   •
املوجهة لالستثمار وإشراك املجتمع املدني يف 

هذا املجال.
• ضرورة السهر على التطبيق الصارم لإلجراءات 
املتخذة من أجل ضمان عدم اللجوء يف كل مرة 
إلى إعادة تقييم املشاريع، والتي أضحت تقليدا 

سلبيا يشكل عبئا على اخلزينة العمومي.
• ضرورة تفعيل عمل البورصة حتى تتمكن من 

تأدية دورها يف االقتصاد الوطني
الصفقات  قانون  يف  النظر  إعادة  ضرورة   •
العمومية مبا يكسبه مرونة أكبر، تسمح بتنفيذ 

البرامج التنموية املسطرة.

عىل  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
قانون  المتضمن  القانون  نص 
 ،2015 لسنة  التكمييل  المالية 
يوم األحد 06 ديسمبر 2015، يف 
عبد  السيد  ترأسها  عامة  جلسة 
مجلس  رئيس  صالح،  بن  القادر 
األمة، وبحضور وزير المالية السيد 

عبد الرحمان بن خالفة.

قانون املالــية التكمــــــــيلي  ل�صنـــة 2015
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صادق أعضاء مجلس األمة يوم الخميس 
القانون  نص  عىل   ،2015 ديسمبر   10
والتطوير  العلمي  البحث  حول  التوجيهي 
ترأسها  عامة  جلسة  خالل  التكنولوجي، 
السيد عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  بحضور 

العلمي.

عرض الوزير

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 
للقانون  مفصال  عرضا  حجار  الطاهر 
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجي، خالل جلسة عامة ملناقشة 
القانون، حيث أوضح أن هذا النص جاء 
ليحل محل القانون رقم 98-11 الصادر 
التوجيهي  القانون  املتضمن   1998 سنة 
والبرنامج اخلماسي حول البحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي2002-1998 
 05  -  08 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل 

املؤرخ 23 فبراير 2008 . 
وأن القانون اجلديد أدرج أحكام جديدة 
العام  النسق  ارتقاء  إلى  أساس  تهدف 
حتسني  بغية  للبحث  الوطني  للنظام 
الوظائف  وتأطير  ورفع  مردوديته 
املجاورة له من جهة، وضمان تفتح أكثر 
بوصفها  االقتصادية،  املؤسسة  على 
على  املبني  لالقتصاد  الرئيسي  الرافع 

املعرفة من جهة أخرى.
ستسمح  املقترحة  األحكام  أن  مضيفا 
حيث  من  الوطني  البحث  نظام  بتعزيز 
خالل  من  وذلك  والنجاعة  املالئمة 
التأثير املباشر على الوظائف الرئيسية 
البحث  نشاطات  برمجة  يف  املتمثلة 

وتقييمها وتثمني نتائجها.

يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
األحد 06 ديسمبر 2015 عىل نص 
قانون اإلجراءات الجزائية ، خالل 
عبد  السيد  ترأسها  عامة  جلسة 
مجلس  رئيس  صالح،  بن  القادر 
العدل،  وزير  وبحضور  األمة، 

حافظ األختام.

عرض الوزير

أوضح وزير العدل حافظ األختام 
السيد الطيب لوح خالل تقدميه 
لنص القانون الذي يعدل ويتمم 
املتضمن   155-66 رقم  األمر 
قانون اإلجراءات اجلزائية، أنه 
باعتباره  بالغة  أهمية  يكتسي 
يستدل  التي  املقاييس  أهم  من 
حقوق  احترام  مدى  على  بها 
اإلطار  يشكل  كونه  اإلنسان 
حقوق  يضمن  الذي  القانوني 
دستوريا،  املكرسة  املواطن 
مؤكدا أن النص يتضمن أحكاما 
حتقيق  إلى  مجملها  يف  ترمي 
وضع  هما:  أساسني  هدفني 
مستوى  لتحسني  جديدة  آليات 
حقوق  وتعزيز  القضائي  األداء 

املشتبه فيه واملتهم.
املعاينة  أن  إلى  أشار  كما 
للقضاء  الشامل  والتقييم 
اجلزائي، أثبت أن العدد الكبير 
جهات  كاهل  أثقل  للقضايا 
وإنعكس سلبا على مدة  احلكم 
الفصل يف الدعاوي، األمر دفع 
جديدة  إجراءات  وضع  باجتاه 
كإستحداث  اخلصوص،  بهذا 

نظام الوساطة واألمر اجلزائي 
للمتهمني،  الفوري  واملثول 
مختلف  إلى  الوزير  تطرق  كما 
التي  والتتميمات  التعديالت 

تضمنها األمر رقم 02-15.

انشغاالت وتساؤالت

 أعضاء املجلس 

النشغاالت  االستماع  بعد 
رد  املجلس  أعضاء  وتساؤالت 
األختام،  حافظ  العدل  وزير 
حيث  اإلنشغاالت  تلك  على 
إختيار  بخصوص  أوضح 
الدائمني  واملساعدين  الوسيط 
من  هو  اجلمهورية  وكيل  أن 
ويدون  الوساطة،  بعملية  يقوم 
إتفاق الوساطة يف محضر يعد 
أحد  أخل  وإذا  تنفيذيا،  سندا 
يتابع  االتفاق  بتنفيذ  األطراف 
املخل  الطرف  وكيل اجلمهورية 

باالتفاق.
املساعدين  وظيفة  عن  أما 
مت  فقد  الدائمني  املتخصصني 
برأيهم  لالستعانة  استحداثها 
التحريات  خالل  وخبرتهم 
مراحل  ومختلف  األولية 
الدعوى، وهو ما سيزيد حسب 

الوزير من جناعة النيابة.
تنفيذ  مراقبة  عن  أما 
اإلصالحات، فأكد وزير العدل 
مرتبطة  أنها  األختام  حافظ 
بتكوين املوارد البشرية ، وهو ما 

تقوم به الوزارة بشكل مستمر.

األمر  تبليغ  أن  الوزير  أكد  كما 
التراب  مغادرة  من  املنع  برفع 
الوطني  قد متت تسويته نهائيا 
حيث  القضائية،  الضبطية  مع 
تتعلق  للبيانات  قاعدة  مت وضع 
أوامر  آلي  وبشكل  بتسجيل 
البحث  عن  والكف  القبض 
ورفع املنع من اخلروج من أرض 
األمن  مصالح  وبإمكان  الوطن، 

اإلطالع عليها يف حينها.
 ورد عن سؤال حول اإلجراءات 
املتبعة يف حالة غياب املعترض 
الوزير  أوضح  اجللسة،  عن 
بالطريقة  وتسير  تتغير  ال  أنها 

العادية.
الوساطة، أكد  وبالنسبة إلتفاق 
أنه يعد سندا تنفيذيا، ويف حالة 
عدم تنفيذه تقوم النيابة العامة 

تلقائيا بتحريك الدعوى.

 توصيات اللجنة

القانونية  الشؤون  جلنة  ثمنت 
اإلنسان  وحقوق  واإلدارية 
السيد  برئاسة  األمة  ملجلس 
اللجنة  رئيس  زروالي،  مختار 
نص هذا القانون، الذي يعكس 
يف  الدولة  إستراتيجية  بقوة 
عصرنة قطاع العدالة، والسيما 
دور  بتفعيل  املتعلقة  األحكام 
الشخص  حقوق  وتعزيز  النيابة 
التوقيف  خالل  فيه  املشتبه 
للنظر، وتأكيد الطابع االستثنائي 

للحبس املؤقت وتقليص مدته.

ا�صتحداث نظام الو�صاطة  واملثول الفوري للمتهم ..  
لتح�صني م�صتوى الأداء الق�صائي

انشغاالت وإستفسارت

 أعضاء املجلس

خالل رده على انشغاالت واستفسارات أعضاء 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  ،أوضح  املجلس 
أن عملية متويل  الطاهر حجار  السيد  العلمي 
حيث  تضييق،  أي  من  تعاني  ال  البحث  برامج 
القطاع،  الكافية من ميزانية  املبالغ  لها  ترصد 
والتي تودع سنويا يف حساب التخصيص اخلاص 
الذي عنوانه » الصندوق الوطني للبحث العلمي 
أي  مليار دج  بواقع 20  التكنولوجي«  والتطوير 
ما يعادل 100 مليار دج خالل السنوات اخلمسة 

للمخطط اخلماسي 2012-2008.
وبخصوص البحث يف املجال الفضائي، أعلن عن 
إجناز أول قمر صناعي من إنتاج جزائري 100 
بوهران،  الكائنة  التكنولوجية  باحملطة  باملائة 

وسيتم إطالقه يف غضون فيفري 2016.
وبشأن ترتيب اجلامعات اجلزائرية حسب مؤشر 
االبتكار فنبه الوزير إلى أن هذا الترتيب املعتمد 
اجلامعة،  يف  العلمي  البحث  جهود  يعكس  ال 
املؤسسات  االبتكار داخل  يتعلق مبستوى  وإمنا 
هذا  تعتمد  الدول  جامعات  وأن  الصناعية، 
الصناعي  القطاع  من  طلب  على  بناء  الترتيب 
واالقتصادي لها، أما يف اجلزائر فإن نسبة 99 
باملائة من البحوث العلمية تتم داخل اجلامعات 
احلكومية وبتمويل منها . وأن هذا القانون جاء 
ودفع  االقتصادي  القطاع  يف  االبتكار  لتشجيع 

بالعالقة بني اجلامعة واملؤسسة.
ومحفز  خاص  أساسي  قانون  وضع  وبشأن 

الفئة  هذه  أن  الوزير  أكد  الدائمني،  للباحثني 
استفادت من قانون أساسي خاص سنة 2008 ، 
وأن قطاع التعليم العالي ينوي إدخال حتسينات 
عليه بعد صدور هذا القانون مبا يكفل االرتقاء 
الدائم بالوضعية االجتماعية واملهنية للباحثني.

وفيما يتعلق بتحديد نسبة الباحثني يف اجلزائر، 
باحث   1080 يساوي  العاملي  املعدل  أن  أوضح 
لكل مليون نسمة، أما يف اجلزائر فقد وصلت 
وهي  نسمة  مليون  لكل  باحث   860 نسبة  إلى 
نسبة معتبرة ولسيت قليلة وال بالسيئة مقارنة 

مع املعدل املعمول به عامليا.

توصيات اللجنة 

العلي  والتعليم  والتكوين  التربية  جلنة  ثمنت 
األحكام  الدينية  والشؤون  العلمي  والبحث 
إطار  إيها  معتبرة  القانون،  نص  يف  الواردة 
تشريعيا جديدا ملواكبة املستجدات والتطورات 
البحث  مجال  يف  اليوم  العالم  يعرفها  التي 

العلمي. مسجلة عدة توصيات: 
مراكز  واستحداث  املتقدمة  التقنيات  تطوير   •
األولوية  ذات  املجاالت  يف  لألبحاث  امتياز 

الوطنية مثل: املياه والطاقات املتجددة..
• ضرورة التعاون مع مراكز ومعاهد علمية وتقنية 

إقليمية ودولية مرموقة
• ضرورة تفعيل إسهام مؤسسات البحث العلمي 
بتطوير  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف 

برامج العمل املشتركة يف إطار خطة التنمية.

التخصصات  نحو  الطلبة  توجيه  ضرورة   •
العلمية والتكنولوجية وتعزيز روح البحث العلمي 
لدى الناشئة وتأهيل الكوادر الوطنية يف مجاالت 

العلوم والتكنولوجيا وتنمية قدراتهم اللغوية.
ضرورة تثمني نتائج البحث العلمي وتسويقها   •
التنمية  يفيد  فيما  واستثمارها  واستغاللها 

الشاملة.
البشرية  للموارد  العقالني  التجنيد  ضرورة   •

واملادية يف مجال البحث العلمي.
ضرورة دعم الكفاءات العلمية الوطنية وفتح   •
مسابقات  تنظيم  وكذا  بينها،  املنافسة  مجال 
واملبدعني  للمبتكرين  تشجيعية  جوائز  وتقدمي 

لالرتقاء مبستوى البحث العلمي.
املعنية  األطراف  كافة  جهود  تضافر  •ضرورة 
املنظومة  بناء  لتعزيز  العلمي،  البحث  مبجال 
التكنولوجي  والتطوير  العلمي  للبحث  الوطنية 
من  املجال  هذا  يف  املعتمدة  للمعايير  وفقا 
جهة، واستقطاب الباحثني املقيمني يف اخلارج 
للمساهمة يف حتقيق التنمية الوطنية من جهة 

أخرى.
• ضرورة إشراك الوسائل اإلعالمية وخصوصا 
والتعريف  للترويج  منها،  البصرية  السمعية 
تأهيل محتوى  البحوث، مع  أنواع  بنتائج بعض 
البحث  ومراكز  للجامعات  اإللكترونية  املواقع 

قصد حتسني املقروئية.
• ضرورة اإلسراع يف إصدار النصوص التنظيمية 

املرتبطة بالنص.

نحو اإدمــــــاج البحث العلمي يف املجال القت�صادي والجتماعي
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العنف �صد املراأة...
 10 الخميس  يوم  األمة  مجلس  أعضاء  صادق 
م  ل والُمتمِّ ديسمبر 2015، عىل نص القانون الُمعدِّ
العقوبات،  قانون  والمتضمن   156-66 رقم  لألمر 
م، وذلك خالل جلسة عامة ترأسها  ل والُمتمَّ الُمعدَّ
بن صالح،  القادر  عبد  السيد  األمة  مجلس  رئيس 
السيد  األختام،  حافظ  العدل  وزير  وحضرها 

الطيب لوح.

عرض الوزير

العدل  وزير  قدم  القانون  لنص  عرضه  خالل 
حافظ األختام السيد الطيب لوح عرضا شامال 
التي  والتتميمات  التعديالت  موضحا  للنص 
أكد  والتي   ،156-66 رقم  األمر  على  أدخلت 
أنها ستحقق مكتسبات إضافية يف مجال ترقية 
حقوق املرأة، وفقا ملا متليه الشريعة اإلسالمية 

والقيم االجتماعية احلضارية.
مضيفا أن جلنة قطاعية حتت إشرافه عكفت 
يهدف  الذي  القانون،  إعداد مشروع هذا  على 
القانوني املتعلق ببعض أشكال  الفراغ  إلى سد 
العنف اجلسدي واللفظي واجلنسي واالقتصادي 

الذي يستهدف املرأة. 

انشغاالت واستفسارات 

أعضاء املجلس

بعد عرض الوزير فتح املجال ألعضاء املجلس 
نص  حول  وانشغاالتهم  استفساراتهم  لطرح 
القانون، وردا على تلك االنشغاالت أوضح الوزير 
أن هذا النص يندرج يف إطار إستراتيجية وطنية 
حلماية املرأة ورؤيا شاملة للحكومة حملاربة كل 
أنواع العنف ضد املرأة. وبخصوص إثبات حالة 
األسرة  أسرار  إفشاء  وإمكانية  الزوجي  العنف 
أعلن الوزير أن القاضي هو الوحيد الذي بإمكانه 
اإلطالع على تلك األسرار بكل تفاصيلها، وهي 

محفوظة قضائيا وال ميكن إفشاؤها.
وعن إمكانية الصفح أكد أن نص هذا القانون 
فتح املجال للصفح يف كل احلاالت، حفاظا على 
يهدف  املبدأ  هذا  إدراج  وأن  األسرة،  متاسك 
إلى احملافظة على استمرارية الرابطة الزوجية 

وحماية األسرة اجلزائرية من التفكك.
وعن عدم ذكر األم يف نص املادة 330، أوضح 
على  تنص  العقوبات  قانون  من   267 املادة  أن 
عقوبات شديدة جلرمية التعدي على الوالدين 
سواء كان األب أو األم ، وقد تصل إلى السجن 

املؤبد.
وحول أسباب العنف وعالقته بتعاطي املخدرات، 
على  العنف  قضايا  بعض  وجود  الوزير  أكد 
وأن  املخدرات،  تعاطي  سببها  العدالة  مستوى 
الدولة حتارب هذه الظاهرة ضمن إستراتيجية 
وطنية واضحة، داعيا إلى ضرورة تظافر جهود 

يف  اخلطيرة  الظاهرة  لهذه  للتصدي  اجلميع 
مجتمعنا.

وعن كيفية إثبات العنف الزوجي، اكد الوزير أن 
اإلثبات يكون بكافة الوسائل، وأن هذا اإلثبات 
العليا واجتهاد  نفيه من اختصاص احملكمة  أو 

القاضي.
الساري  العقوبات  قانون  أن  األخير  يف  مؤكدا 
زوجته  عن  يتخلى  الذي  الزوج  يعاقب  املفعول 
احلامل، وأن اإلضافة جاءت بتعديل املادة 330 
لتشمل إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حامال 

أم ال.

توصيات اللجنة

ثمنت جلنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق 
مختار  السيد  برئاسة  األمة  ملجلس  اإلنسان 
زروالي، يف تقريرها التكميلي حول نص قانون 
العقوبات املعدل واملتمم، األحكام التي تضمنها 
املعاجلة  على  إيجابيا  مؤشرا  إياها  معتبرة 
النوعية لالعتداءات التي تستهدف املرأة بشكل 
االجتماعي  ووضعها   جنسها  بسبب  خاص 
تضافر  ضرورة  مؤكدة  املهني،  أو  العائلي  أو 
جهود الدولة واملجتمع املدني من أجل مكافحة 
الظاهرة  واستئصال هذه  العنف  أشكال  جميع 
اللجنة  وسجلت  املجتمع.  استقرار  تهدد  التي 

التوصيات التالية :
• ضرورة العمل على تغيير الذهنيات واملمارسات 

التي تطبعها الالمساواة والتمييز.
• ضرورة تنظيم ورشات وندوات وملتقيات، وفتح 

حول  اجلامعات  داخل  حتسيسية  نقاشات 
املرأة وذلك قصد  النوع وحقوق  أو  اجلنس 

ترقية فضاءات النقاش.
• ترقية اإلستقاللية اإلقتصادية للمرأة

مجال  يف  الشركاء  كافة  تكوين  ضرورة   •
بالنسبة  سواء  املرأة  ضد  العنف  محاربة 
للضبطية القضائية أو األطباء النفسانيني أو 

استحداث خاليا لهذا الغرض
ظاهرة  من  للحد  توعوية  برامج  إعداد   •

العنف بكل أشكاله
• تعزيز دور اإلعالم يف عملية محاربة العنف 

ضد املرأة
وأبحاث  ميدانية  دراسات  إجراء  ضرورة   •
العلوم  يف  املختصني  طرف  من  علمية 
واألسرة،  والطفل  املرأة  حول  اإلجتماعية، 
كانت  التي  احلقيقية  األسباب  لتشخيص 
وراء تفشي بعض اإلنحرافات اخلطيرة التي 

يعرفها املجتمع.
• توفير مراكز للنساء الالئي تعرضن للعنف

الالئي  بالنساء  النفسي  التكفل  ضرورة   •
تعرضن للعنف وإعادة إدماجهن يف املجتمع

التوعية  يف  املدني  املجتمع  دور  تفعيل   •
والتحسيس والعمل اجلواري واإلصغاء.

• ضرورة مراجعة بعض مواد قانون األسرة، 
السيما ما تعلق منها بالطالق

• ضرورة تظافر جهود اجلميع ملكافحة العنف 
مبختلف أشكاله.

القانون التجاري..نحو حت�صني مناخ ال�صتثمار

صادق أعضاء مجلس األمة يوم 
الخميس 10 ديسمبر 2015، عىل 
نص القانون المتضمن القانون 
يف  والمتمم،  المعدل  التجاري 
رئيس  ترأسها  عامة  جلسة 
القادر  عبد  السيد  األمة  مجلس 
العدل  وزير  وحضرها  صالح  بن 
الطيب  السيد  األختام  حافظ 

لوح.

عرض الوزير

أكد وزير العدل حافظ األختام، 
السيد الطيب لوح أن نص هذا 
القانون يندرج يف إطار حتسني 
بالدنا  يف  األعمال  مناخ 
األحكام  مراجعة  خالل  من 
التجارية  بالشركات  املتعلقة 
التي  احملدودة  املسؤولية  ذات 
تعد األكثر رواجا يف اجلزائر، 
بالتنسيق  مت  إعداده  وأن 
عديدة  وزارية  قطاعات  مع 
وإستشارة عدة خبراء وأساتذة 
جامعيني. مقدما خالل عرضه 
شرحا وافيا ملجمل التعديالت 
يف  وردت  التي  والتتميمات 

النص.
عن  عرضه  ختام  يف  معلنا 
تنصيب فوج عمل على مستوى 
النظر  إلعادة  العدل  وزارة 
التجاري  القانون  أحكام  يف 
يعود  والذي  املفعول  الساري 

بخبراء  مستعينا   ،1975 لسنة 
ومختصني  جامعيني  وأساتذة 

يف املجال.

استفسارات 

وانشغاالت أعضاء 

املجلس

النشغاالت  استماعه  بعد 
املجلس  أعضاء  واستفسارات 
حول نص القانون، أوضح وزير 
العدل حافظ األختام خالل رده 
حول السؤال املتعلق باملادة 567 
الفقرة 2 و 3 أن اقتراح حذف 
لتأسيس  األدنى  الرأسمال 
حتديد  حرية  وترك  الشركة 
لألطراف،  الشركة  رأسمال 
جاء بناء على معايير متعارف 
املجال،خاصة  هذا  يف  عليها 
التجارية  الشركات  هذه  وأن 
تعد  احملدودة  املسؤولية  ذات 
اجلزائر،  يف  رواجا  األكثر 
الصبغة  لها  تكون  ما  وغالبا 
على  بناء  وتؤسس  العائلية، 
الشركاء،  بني  املتبادلة  الثقة 
يتم تعيني املسير بإتفاق جميع 
األطراف، لذلك نادرا ما تطرح 

إشكاالت عند تأسيسها.
أما بالنسبة للفقرة 3 من املادة 
567، أوضح الوزير أن عملية 

نقدية جديدة  اكتتاب حصص 
النقدية  احلصص  دفع  قبل 
التي ال تقل عن ٌخمس )5/1( 
التأسيسي،  الرأسمال  مبلغ 

تقع حتت طائلة البطالن.
وزر  أكد  رده  ختام  ويف 
أن  األختام  حافظ  العدل 
والتتميمات  التعديالت  كل 
رقم  األمر  على  أدخلت  التي 
أساسا  تهدف   ،  )59  -75(
الشركات  إنشاء  تسهيل  إلى 
املسؤولية  ذات  التجارية 
التي  العراقيل  وإزالة  احملدود 

حتول دون ذلك.

توصيات اللجنة 

القانونية  الشؤون  جلنة  ثمنت 
اإلنسان  وحقوق  واإلدارية 
برئاسية  األمة  ملجلس 
رئيس  زروالي،  محمد  السيد 
التكميلي  تقريرها  يف  اللجنة 
التي  والتتميمات  التعديالت 
تضمنها نص القانون التجاري 
منوهة  واملتمم،  املعدل 
باملجهودات التي بذلتها الدولة 
إجراءات  وتبسيط  لتسهيل 
إنشاء الشركات ذات املسؤولية 
مناصب  وخلق  احملدودة، 
الوطني  اإلنتاج  وتدعيم  شغل 
االقتصاد  على  والقضاء 

املوازي.
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السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  بودراجي،  مسعود 
حول  األمة  مجلس 
اإلجراءات املتخذة لتحسني 
اخلدمات املقدمة للحجاج؟

أوضح وزير الشؤون الدينية 
واألوقاف محمد عيسى أن 
احلجاج  تأطير  لتحسني  الوزارة  إستراتيجية 
وفق  املقدسة  البقاع  يف  بهم  التكفل  وضرورة 
على  اإلستراتيجية  تقوم  اخلماسي،  البرنامج 
توفير الظروف املالئمة لتأدية احلجاج امليامني 

مناسكه وشعائرهم الدينية على أحسن وجه.
وقد قامت الوزارة يف خطوة إستباقية هذه السنة 
وسيتم  امليدان  يف  طبقت  التدابير  من  بجملة 
تقوميها مبجرد االجتماع الوزاري املشترك الذي 

سيتم تقييم من خالله مدى نسبة النجاح.
موضحا أن هذه اإلستراتيجية متثلت يف :

• إقامة احلجاج سواء يف عمائر وفنادق تقع كلها 
يف مناطق قريبة من احلرمني يف كل من مكة 
املكرمة واملدينة املنورة، حيث ال يضطر احلاج 

إلى استعمال وسيلة نقل.
تقدمي خدمات من قبل البعثة لكافة احلجاج   •
التائهني  وإرشاد  وتوجيه  صحية  رعاية  من 
وغيرها  ديني  وإرشاد  والفتوى،  واخلدمات 
فهي خدمات لصيقة باحلجاج من حيث القرب 
ال  منها  االستفادة  أن  كما  والتنوع،  واالنتشار 

تتطلب عناءا كبيرا.
• العمل بنظام اإلطعام طيلة مدة اإلقامة احلجاج 
بالبقاع املقدسة سواء يف عمائر اإلقامة أو يف 
فنادقها وكذلك مبشاعر عرفات ومنى، ما سمح 
اخلدمة  هذه  للعبادة مبقتضى  التفرغ  للحجاج 
الدولة  أن  املوسم.موضحا  هذا  جديد  وهو 
اجلزائرية قد حملت على عاتقها التكلفة املالية 
يف  منها  كمساهمة  احلجاج  كافة  لإلعاشة 

تخفيض تكاليف احلج.

• حتسني خدمات النقل ما بني املدن جدة- مكة 
نوعية  ذات  بحافالت  املنورة  املدينة  املكرمة- 
لتسهيل  التواصل  خدمات  على  وتتوفر  أحسن 

اإلتصال احلجاج بذويهم.
عبر  مشاعر  يف  اإلقامة  خدمات  حتسن   •
)مكيفات  وحولها  اخليم  يف  إضافية  جتهيزات 
رمي  خالل  احلجاج  تفويج  مياه،  صحراوية، 

اجلمرات...(
• اإلعداد املبكر لطاقم البعثة مع تشبيب وتقومي 

ردا على اقتراح السيد   •
عضو  سعيد،  جمال 
حول  األمة،  مجلس 
اقتراح زيادة تكلفة احلج 
بنسبة 40 باملائة لكل من 
للمرة  احلج  يف  يرغب 
الثانية والثالثة، من أجل 
لكل  الفرصة  إتاحة 

املواطنني املنتظرين ألداء ركن احلج؟
السيد  واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزير  أكد 
قرعة  على  املقبلني  عدد  أن  عيسى  محمد 
، وهي  ملحوظ  إزدياد  كل سنة هو يف  احلج 
ظاهرة إيجابية حسب الوزير تنم عن متسك 
هذا الشعب بدينه وحرصه على أداء فرائضه، 
أقل  القرعة  بهذه  يفوزون  من  نسبة  أن  غير 
من املرجو باملقارنة مع عدد املسجلني، وذلك 
حتدده  والتي  بلد  لكل  املخصص  العدد  أن 
السلطات املشرفة على تنظيم احلج هو نسبة 
تقلصت  وقد  نسمة،  ألف  لكل  واحد  حاج 

باملائة   20 إلى  املاضية  الثالث  السنوات  يف 
بالنظر إلى أشغال توسعة احلرمني الشريفني، 
فأصبح نصيب اجلزائر هو 28.800 حاج بدل 
36 ألف حاج. مضيفا أن العدد سيعود خالل 
أو  جزائري  حاج  ألف   36 إلى  املقبلة  السنة 

أزيد بالنظر إلى زيادة عدد السكان. 
يسبق  لم  ملن  األوفر  احلظ  إعطاء  وقصد 
اجلزائرية  السلطات  أصدرت  احلج  لهم 
من  احلج  قرعة  يف  فاز  من  كل  متنع  تعليمة 
تسجيل نفسه مرة أخرى إال بعد مرور خمس 
سنوات. وهو نظام تعمل به العديد من الدول 

اإلسالمية.
املالي  املبلغ  يف  زيادة  فرض  بخصوص  أما 
الوزير  اوضح  مجدداً  احلج  يف  يرغب  ملن 
أنه  إقتراح ال يتقاسم معه الرأي لكن يأخذ 
منه املغزى، وهو واجب إعادة النظر يف نظام 
القرعة ونسبة الذي يترشحون للحج من حيث 

السن واجلنس.

بن  محمد  السيد  سؤال  عن  ردا   •
طبة، عضو مجلس األمة حول حماية 
املرجعية الدينية الوطنية للجزائر؟ 

الدينية  الشؤون  وزير  طمأن 
عيسى  محمد  السيد  واألوقاف، 
عمل  مخطط  إطار  ويف  وزارته  أن 
احلكومة قد أخذت على عاتقها كل 
ما من شأنه احلفاظ على هذه املرجعية وتعزيز حضورها 
يف املشهد الديني، وسوف ينتهي جهدها يف فجر سنة 
2019 بتقدمي القانون التوجيهي للعمل الديني يف اجلزائر 
يف  أما  الوطنية،  الدينية  املرجعية  حماية  يضمن  الذي 
الوقت الراهن أوضح الوزير أن وزارته تقوم بضبط فتوى 
وتنظيمها بحيث ال يفتي من خارج النسق الذي ارتضته 
اجلزائر منذ قرون من الزمن وشكل مرجعية، وال يفتى 
إال يف داخل اإلطار القانوني املتمثل يف املجالس العلمية 
الوالئية سواء يف املساجد أو يف وسائل اإلعالم ، أو من 
خالل مكاتب الفتوى املركزية، وأما من شاذ فهي حاالت 

معزولة وتتابعها مصالح مختصة .

الديني  اخلطاب  توحيد  أن  السياق  نفس  يف  مضيفا 
تعزيز  ودعامة  وتوحيد  وحدة  عامل  يبقى  وترشيده 
والتأطير  التحكم  آليات  وضع  جانب  إلى  املرجعية، 
قوته  تزداد  الذي  البيداغوجي  التفتيش  جهاز  بتقوية 
التكوين  بفعل  سنة  بعد  سنة  الدينية  الشؤون  وزارة  يف 

والتوظيف .
مؤكدا أن منظومة تكوين األئمة يف معاهد اجلزائر وصلت 
أوفياء  أئمة  السهر على تخريج  تقوم على  إلى عدد14 
الوطنية،  الدينية  املرجعية  إطار  يف  الشعائر  مبمارسة 
وهذه املعاهد تعززت باملدرسة الوطنية التي فتحت أول 
الوصاية املشتركة لشؤون  إمامة حتت  مرة يف اجلزائر 
الدينية واألوقاف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
كما أن العمل على غرس قيم القران الكرمي وحتفيظه 
وطبع املصحف الشريف وتوزيعه على املساجد وفق رواية 
املعتمدة وهي ورش عن نافع ، وتوجيه األئمة بيداغوجيا 

هي الركائز التي تعزز الهوية لبالدنا.

املركز ألهم تفاصيل عمل البعثة.
بواسطة  احلجاج  نوعية  حتسني  على  التركيز   •
الطرق املتاحة كالدروس املخصصة يف املساجد، 
العمومية  املختلفة  اإلعالم  وسائل  عبر  وأيضا 
واخلاصة بوقت كاف قبل توجه احلجاج إلى البقاع 

املقدسة.
اإلقالع  مطارات  من  للحجاج  الدائمة  املرافقة   •
إلى العودة إلى أرض الوطن مبرافقة مرشد ديني 

ومرشدين من احلماية املدنية.
بوابة  يعتبر  الذي  اإللكتروني  املسار  استحداث   •
جتمع  التي  النوافذ  من  جملة  تضم  إلكترونية 
املعطيات املترابطة التي تخص املراحل واخلطوات 
لتنظيم اإلجراءات والتدابير اخلاصة بعملية احلج. 
مؤكدا أن هذه التجربة هي األولى من نوعها يف 

اجلزائر .
املواسم  يف  احلج  تكلفة  مراجعة  بخصوص  أما 
القادمة فأوضح الوزير أن تكلفة ال تقبل املراجعة 
من  مجموعة  هناك  مادام  النقصان  أو  بالزيادة 
أن  دون  من  تقدميها  يتعني  املالية  االشتراطات 
تكون زيادة الدولة هامش التدخل، فالظروف التي 
تقتضيها السوق العملة العاملية وكذلك سوق العقار 
وخدمات املشاعر والنقل وغيرها ال تترك مجاالت 
لتنبأ بتخفيض التكلفة وال ارتفاعها إال بعد املعاينة 

امليدانية ومعرفة سعر السوق يف ذلك الزمان.

تنظيم الحج.. الخطوات االستباقية

حماية المرجعية الدينية الوطنية
حاج لكل ألف نسمة..!!
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• ردا عن سؤال السيد جمال 
قيقان، عضو مجلس األمة 
وموقع  ودور  أهمية  حول 
والتعليم  التكوين  قطاع 

املهنيني يف بالدنا؟
والتعليم  التكوين  وزير  أكد 
محمد  السيد  املهنيني 
يعد  املهني  والتعليم  التكوين  قطاع  أن  مباركي 
محاور  أحد  كونه  وحيويا،  إستراتيجيا  قطاعا 
البشرية  املوارد  و  الشباب  وتكوين  تعليم  جهاز 

الالزمة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
أساسيا  عنصرا  يعتبر  البشري  العنصر  وألن 
اقتصادية  سياسة  أي  إجناح  يف  وهاما 
واجتماعية، لذلك سخرت الدولة ملجال التكوين 
األساسية  البنية  دعم  اإلصالح،  عملية  بعد 
شبكته  وتوسيع  التكوين  طاقة  من  والرفع 
وبرامجه ، بحيث انتقل عدد املؤسسات التكوين 
من 500 مؤسسة سنة 1999 إلى أكثر من 1400 
مؤسسة خالل الدخول سنة 2015، وتزايد عدد 
سنة1999،  متربص  الف   270 من  املتربصني 
ارتفعت  كما  متربص،  700ألف  مايقارب  إلى 
 1999 سنة  سرير  ألف   29 من  اإليواء  قدرات 
األساتذة  عدد  وإزداد   ، سرير  ألف   62 إلى 
املكونني من 9 ألف أستاذ سنة 1999 إلى 24 
مسائل  تنويع  وكذا   .2015 سنة  أستاذ  ألف 
التكوين وأمناطه، حيث أصبح متفتحا على كل 
فئات شرائح املجتمع ومتاحا لإلناث و الذكور 

يف مختلف التخصصات.
وتعمل مؤسسات التكوين والتعليم املهنيني على 
التكوين  مجال  يف  احمللية  باحلاجيات  التكفل 

املتواصل، وذلك بإبرام اتفاقيات التكوين حسب 
واملؤسسات  املعنية  القطاعات  ملرافقة  الطلب 
االقتصادية، والرفع من مستوى تأهيل عمالها 

وتنمية قدراتها اإلنتاجية.
مضيفا ان قطاع التكوين يوفر على تخصصات 
واإللكترونيك  وامليكانيك  كالترصيص  معهودة 
ويعرض تخصصات تستجيب لتلبية احلاجيات 
كالبناء،  الراهن  الوقت  يف  األولوية  عن  وتعبر 
األشغال العمومية والزراعة. كما يعمل القطاع 
جديدة  تخصصات  بإدراج  املهن  مواكبة  على 
الطاقات  النفايات،  تسيير  املياه،  تطهير  مثل 

إعادة  الرقمية،  التقنيات  التسويق،  املتجددة، 
تأهيل البناءات القدمية...

كما سيتم إنشاء مراكز امتياز للتكوين يف عدد 
الوزير  حسب  ستصبح  والتي  امليادين،  من 
بالنسبة  القاطرة  متثل  مرجعية  مراكز  مبثابة 
للمؤسسات الوطنية التي تكون يف نفس املجال، 
أنه سيتم إنشاء مراكز امتياز يف املجاالت التي 
األولوية،  ذات  احلكومة  قبل  من  إقراراها  مت 
وهذا يف إطار إعادة السياسة االقتصادية للبالد 

ومنها مجاالت الصناعة، الفالحة والسياحة.

السيد  سؤال  عن  ردا   •
عضو  قاسي،  القادر  عبد 
مدى  عن  األمة  مجلس 
التصلب  مبرضى  التكفل 

العصبي املتعدد؟
الصحة  وزير  أوضح 
وإصالح  والسكان 
بوضياف،أن  املالك  عبد  السيد  املستشفيات، 
على  امتياز  أقطاب  خلق  هي  قطاعه  سياسة 
ذات  عالجات  لتطوير  الوطني  التراب  مستوى 
مستوى عال،  وتشجيع البحث العلمي خاصة وأن 
الغير  األمراض  لبعض  امتدادا  تعرف  اجلزائر 
التخصصات  متعدد  تكفل  تتطلب  التي  املتنقلة 
على  األمراض،  هذه  مستوى  يف  تقني  وطقم 

غرار مرض السرطان، زرع 
الكلى، القلب...

ستولي  وزارته  أن  مؤكدا 
أهمية خاصة إلنشاء مركز 
التصلب  ملرض  مرجعي 
معهد  أو  املتعدد  العصبي 
ألمراض  خاص  وطني 
العديد  لديها  اجلزائر  أن  مذكرا  األعصاب، 
مبرض  جناعة  وبكل  تتكفل  التي  املصالح  من 
على مستوى مصالح  املتعدد  العصبي  التصلب 
الداخلي  الطب  مصالح  أو  األعصاب  أمراض 
إستشفائية  ومراكز  العمومية  املستشفيات  يف 
جامعية، وهذا خلصوصية املرض الذي يتطلب 

متابعة دائمة وخاصة.   

املنزلي  العالج  تطوير  على  الوزارة  تعمل  كما 
للمريض  اخلدمات  لتقدمي  اجلوارية  والصحة 
من أجل جتنيبه التنقالت خاصة لهذه الفئة من 

املرضى.
 أما بخصوص توفير أدوية أخرى لهذا املرض، 
هي  اجلديدة  األدوية  هذه  أن  الوزير  أوضح 
خبراء  على  وقد مت عرضها  االكتشاف  حديثة 
طبيني لتقييم فائدتها وأمنها بالنسبة للمرضى، 
وبعد رد اخلبراء باإليجابية مت إدراجهم ضمن 
أصحاب  على  وما  للدواء،  الوطنية  املدونة 
العامة  مديرية  من  التقرب  سوى  املخابر  هذه 
للصيدلة على مستوى الوزارة للقيام باإلجراءات 

لتسجيلهم ومن ثم تسويقهم.

سؤال  عن  ردا 
السيــــــد صالح 
عضو  دراجي، 
األمة،  مجلس 
عن كيفية تفعيل 
دور املجـــــــالس 
الشعــــــــــــــــــبية 
من  املنتخـــــــبة 

أجل تنمية محلية ؟
الداخلية واجلماعات  أوضح وزير 
احمللية السيد نور الدين بدوي، أن 
تسيير شؤون اجلماعات احمللية مع 
رسمتها  التي  اجلديدة  التحديات 
الدولة ومتطلبات حتريك مشاريع 
التنمية وتوسيع مجاالت اإلستثمار 
اقتصادية  بدائل  ووضع  احمللي، 
جديدة من أجل خلق الثروة وتنويع 
تعد  أنها  للبلدية،  الدخل  مصادر 
أحد أهم حتديات املطروحة أمام 

املجالس الشعبية البلدية اليوم.
فالهدف حسب الوزير هو االرتقاء 
التي  تلك  من  احمللية  باجلماعات 
الدولة  من  املالي  الدعم  تنتظر 
الثروة  تخلق  محلية  جماعات  إلى 
وتوفر مناصب الشغل لكل الشباب 
البطال . وتقدم خدمات ذات نوعية 

االعتماد  أن  ،مضيفا  للمواطنني 
على املعرفة واخلبرة والتكوين يف 
مختلف املجاالت سيكون دفعا قويا 

لرفع تلك التحديات.
السارية  اإلجراءات  أن  موضحا 
باملجالس  واخلاصة  اليوم  املفعول 
املنتخبة قد مت اتخاذها بناءا على 
صادق  والتي  االنتخابات  قانون 
وقد  بغرفتيه.  البرملان  عليها 
عدة  العمومية  السلطات  أدرجت 
ترتيبات تتعلق بتشبيب املترشحني 

الغاية  النسوي،  العنصر  وتشجيع 
التي  حتوالت  مع  التجاوب  منها 
التنمية  ومواكبة  اإلدارة  تعرفها 
كما  واالقتصادية.  االجتماعية 
يف  دور  السياسية  لألحزاب  أن 
اختيار املترشحني الذين يلتمسون 
فيه املؤهالت الالزمة لتأدية هذه 
املهمة بصفة حق منحه لها قانون 
الشراكة  هي  وهذه  االنتخابات، 
العمومية  السلطات  احلقيقية بني 
واملؤسسات  التشريعية  والسلطات 

السياسية.

لوجود  الوزير  نبه  أخرى  من جهة 
يف  واإلختالالت  النقائص  بعض 
التسيير يف بعض املجالس احمللية 
اعتمدت  ذلك  ولتدارك  املنتخبة، 
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية 
لصالح  عديدة  تكوينية  برامج 
البلدية  الشعبية  املجالس  رؤساء 
باعتبارهم مسيرين األولني للبلدية، 
الكفاءات وحتسني  قصد حتصيل 

قدرتهم يف التسيير والعمل.
كما شملت هذه الدورات التكوينية 
ال  احمللية  احلياة  الفاعلني يف  كل 
اإلدارة،  أمناء  املفتشني،  سيما 
قصد  للبلديات...(،  عامني  أمناء 
الشعبية  املجالس  رؤساء  مرافقة 
يضطلعون  التي  املهام  يف  البلدية 

بها.
مؤكدا يف األخير حرص السلطات 
التسيير  حتيني  على  العمومية 
الفاعلني  كافة  دمج  عبر  احمللي 
أجل  من  التنموية  احلركية  يف 
األهداف  وبلوغ  املردودية  حتسني 

املسطرة.

ردا عن سؤال السيد جمال سعيد، عضو مجلس 
األمة، عن ظاهرة الطالق قبل البناء، وإمكانية 

حذف كلمة مطلقة من شهادة امليالد؟
السيد  احمللية  واجلماعات  الداخلية  وزير  أكد 
البناء  الطالق قبل  أن ظاهرة  الدين بدوي  نور 

قد انتشرت يف مجتمعنا.
املدنية  احلالة  أْطر  اجلزئري  املشرع  وأن 
لألشخاص مبوجب أحكام القانون 08-14 الذي 
احلالة  العقود  ملختلف  اخلاصة  القواعد  ينظم 
املدنية، وقواعد التسجيل يف السجالت احلالة 
كما  الهامشية،  البيانات  ذلك  يف  مبا  املدنية 
أطر األحوال الشخصية مبوجب أحكام القانون 
املتضمن   1984 يونيو   9 املؤرخ يف   84-11 رقم 
قانون األسرة املعدل واملتمم الذي يحدد شروط 
الزواج و أركانه . وطبقا لذلك فإن أي زواج مت 
جميع  واستوفى  قانونا  املؤهلة  السلطات  أمام 
يف  املفصلة  الزواج  أركان  واحترم   ، الشروط 
احلالة  سجل  يف  تسجيله  ومت  األسرة،  قانون 

إال  حله  ميكن  ال  شرعيا،  زواجا  يعتبر  املدنية 
إال بحكم  إثباته  الطالق ال ميكن  وان  بالطالق 

كيفية  املدنية  احلالة  قانون  حدد  كما  قضاء. 
هامش  على  والطالق  الزواج  حاالت  تسجيل 

عقود احلاالت املدنية ضمانا ملصالح األزواج.
من  ليست  املدنية  احلالة  ضابط  أن  كما 
صالحياته معرفة ما إذا كان الزواج قد إستهلك 
تاريخ تسجيله يف  الزواج يبدأ منذ  أم ال ، ألن 
وبالتالي  أيام   3 خالل  املدنية  احلالة  سجالت 
تسجيل حكم  على  يغفل  أن  قانونا  له  يجوز  ال 
املدنية  احلالة  السجالت  هامش  على  الطالق 
لكل من الزوج والزوجة.وأن األحكام القضائية 
املثبتة للطالق توضح أن هذا الطالق قد مت قبل 

البناء حفاظا على حقوق األزواج.
واملرافقة  التكفل  إطار  ويف  األخير  يف  مؤكدا 
مثل  ومعاجلة  املدنية  احلالة  وثائق  لعصرنة 
مصالح  من  عمل  فوج  هناك   ، احلاالت  هذه 
التقنية  باجلوانب  لتكفل  احمللية  اجلماعات 

لتنحية هذه الكلمة من شهادة امليالد س 12.

هوامش شهادة الميالد..

الجماعات المحلية: من انتظار الدعم.. التكوين المهني.. خزان الموارد البشرية..
إىل االعتماد عىل الموارد الذاتية

أقطاب امتياز..
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السيد  سؤال  عن  ردا 
شنيني،  القادر  عبد 
األمة،  مجلس  عضو 
املتخذة  اإلجراءات  حول 
التجارة  حتفيز  أجل  من 
ومحاربة  اخلارجية، 

التجارة الغير الشرعية؟
أن  بلعايب  بختي  السيد  التجارة  وزير  أوضح 
التجارة لتأطير  التي إتخذتها وزارة  اإلجراءات 

التجارة اخلارجية تنقسم إلى قسمني :
واملتمثلة   : الواردات  بضبط  خاصة  تدابير   /1

يف :
رقم  األمر  ويتمم  يعدل  بنص تشريعي  *املبادرة 
4-3 املؤرخ يف 19 يوليو 2003 واملتعلق بالقواعد 
العامة املطبقة على عمليات اإلستيراد البضائع 
وتصديرها ، وذلك قصد توفير اإلطار القانوني 
مجال  من ضبط  لتمكينها  العمومية  للسلطات 
اإلستيراد  رخص  طريق  عن  السلع  إستيراد 
ترشيد  بهدف  املنتوجات  بعض  وتصدير 
الوطني  اإلنتاج  فروع  بعض  وحماية  الواردات 
حيث  من  الوطنية  السوق  متطلبات  تلبي  التي 

الكمية والنوعية املطلوبة.
لعمليات  الدقيقة  واملتابعة  الرقابة  تعزيز   *
االستيراد التي يقوم بها املتعاملني االقتصاديني 

بهدف وضع حد للممارسات غير النزيهة.
املواد  لبعض  االستيراد  عمليات  من  *احلد 

الكمالية.

حيث  احملروقات:  خارج  الصادرات  تشجع   /2
تخصص وزارة التجارة ميزانية سنوية لصندوق 
خاص بدعم الصادرات خارج احملروقات، وذلك 
للتكفل ببعض األعباء املرتبطة بالتصدير لفائدة 
دراسة   ، الدولي  النقل  كالتكاليف  املصدرين 
األسواق اخلارجية وكذا املصاريف املشاركة يف 

املعارض الدولية..
والصناعة  التجارة  غرف  دور  بلورة  يتم  كما 
االقتصاديني  املتعاملني  وحتسيس  الوطن،  عبر 
ونوعا  كما  منتوجاتهم  حتسني  ضرورة  عبر 
وإنشاء  العاملية،  األسواق  ملتطلبات  لالستجابة 

دار املصدر للتكفل األمثل باملصدرين اجلزائريني 
ومرافقتهم.

الثالثية  أشغال  إطار  احلكومة يف  اتخذت  كما 
جمعيات  مع  بالتنسيق  إجراءات حتفيزية  عدة 
لدعم  االجتماعيني  والشركاء  العمل  أرباب 

املؤسسات املصدرة منها:
• حتفيز جبائي يتثمل يف اإلعفاء من الرسم على 

النشاط املهني
• اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
• اإلعفاء من دفع رسم على القيمة املضافة

إلى جانب حتفيزات جمركية منها:

سؤال  عن  ردا 
بوزيد  السيد 
عضو  بدعيدة، 
األمة،  مجلس 
دور  حول 
السكن  وزارة 
والعمران 

واملدينة ملراقبة املرقني األجانب ؟
أوضح وزير السكن والعمران واملدينة 
عبد املجيد تبون أن مصطلح املرقي 
قانون  يف  موجود  غير  األجنبي 
الترقية، لكن هناك بعض الترقيات 
مجال  يف  تكون  والتي  األجنبية 
قانون  إطار  يف  وليس  االستثمار 
تطبيقه  على  تشرف  الذي  الترقية 

وزارة السكن والعمران واملدينة.

التي  الفوضى  بعد  أنه  مضيفا 
والتي  العقارية  الترقية  عرفتها 
مشاكلها و رواسبها إلى اليوم ، مت 
ليصحح   2011 سنة  قانون  إصدار 
حسب  أنه  موضحا  الوضعية، 
 5500 يوجد  اجلديد  القانون 
يوجد  وال  جزائري  ملرقي  اعتماد 
اعتماد ملرقي أجنب واحد. خاصة 
على  يشترط  احلالي  القانون  وأن 

املرقي اجلنسية اجلزائرية. 
أما وزارة السكن والعمران واملدينة  
السكن  نوعية  إطار  يف  فتتدخل 
عند  أو  العمران  مقاييس  واحترام 

تواجد خطر يف السكن.

السيد  سؤال  عن  ردا   )5
بلقاسم قارة، عضو مجلس 
وزير  السيد  على  األمة، 
واملدينة،  والعمران  السكن 
الترقية  دواوين  دور  حول 
حول  العقاري  والتسيير 

املهام املنوطة بها؟
أوضح وزير السكن والعمران واملدينة أن املشاريع 
هي   والتي   1984 قبل  أجنزت  التي  السكنية 
هي  العقاري  والتسيير  الترقية  للدووين  ملكية 
ملك للدولة، وأن دواوين لها صالحيات التسيير 

واإليجار، وبعض الترميمات الصغيرة..
القدمية،  ممتلكات  صيانة  أرادت  الدولة  وأن 

لكن حجم تلك السكنات تطلبت ميزانية كبيرة ، 
وأن الدولة تتدخل للترميم إال يف حاالت إشعار 
القيام  أن  إلى  املواطنني.منوها  على  باخلطر 
وأن  عالية،  تقنيات  تتطلب  الترميم  بعمليات 
هي  القدمية  السكنات  ترميم  مؤسسات  أغلب 

أجنبية )إسبانيا، فرنسا وإيطاليا(.
جدا  هزيل  الشقق  كراء  مبلغ  أن  مضيفا 
للعمارات  بالنسبة  دينار   1500 واليتجاوز 
مؤكدا  دينار،   300 فهو  القدمية  أما  اجلديدة 
عن  عاجزة  أصبحت  الترقية  دواوين  بعض  أن 
دفع  نسبة  أن  حيث   ، املوظفني  رواتب  تسديد 
 40 تتجاوز  ال  ساكن  مليون   1 بالنسبة  الكراء 
التي  السكنات  بيع  الدولة  قررت  لذلك  باملئة. 

أجنزت قبل 2004.

بودراجي،  مسعود  السيد  سؤال  عن  ردا 
الهياكل  نقص  حول  األمة،  مجلس  عضو 
الشهبونية  دائرة  بوعيش  ببلدية  التربوية 

والية املدية يف الطور املتوسط؟
أوضحت وزيرة التربية 
الوطنية السيدة نورية 
بن غبريط أنه بالرغم 
من تواجد 15 إبتدائية 
ببلدية بوعيش، إال أن 
املدارس  هذه  أغلب 
قليل  عدد  ذات  ريفية 

حيث يبلغ عدد التالميذ بها مجتمعة 1412 
بالبلدية  املتواجدة  املتوسطة  وأن  تلميذ، 
تضم 816 تلميذ مبعدل 34 تلميذ يف الفوج 
أن  القول  ميكن  ال  لذلك  الواحد،  التربوي 
املتوسطة تعاني من اكتظاظ حسب املعايير 

على  الوزيرة  أكدت  ولكن  اليوم،  املستعمل 
ضرورة حتسني األمور لذلك قامت بالتكفل 

بهذا املشكل ببعض احللول وتتمثل يف:
عدد  ليصبح  توسعة  أقسام   4 استالم   •

األقسام املتنقلة 4 بدال من 8
• تسجيل سنة 2016 متوسطة جديدة.

بالبلدية  ثانوية  تسجيل  اقتراح  سيتم  كما 
أن  مضيفة  األولويات،  ضمن  ووضعها 
تلميذ   350 عددهم  بلغ  البلدية  تالميذ 
بني  ثانوية فارس  بالدراسة يف  بهم  متكفل 
مهمل بشهبونية بالنظام الداخلي و نتائجها 
فاقت معدل الوطني يف إمتحانات البكالوريا 
الثانوية  هذه  النجاح  نسبة  قدرت  حيث 
55.05 باملائة. مؤكدة يف األخير أن الهدف 
ظروف  وحتسني  النوعي  التعليم  هو  اليوم 

التمدرس .

• جمركة السلع يف مقر املصدر
• وضع رواق أخضر خاص لعمليات التصدير 

يسمح بالتصريح بالسلع دون مراقبة
املعروف  اجلمركي  بالنظام  العمل  إعادة   •

»دراوبيك« 
أما فيما يتعلق مبحاربة التجارة الغير شرعية 
فقد أكد الوزير أن السلطات قد قامت خالل 
على  للقضاء  مجهودات  الفارطة  السنوات 
لفائدة  بدائل  بتوفير  الفوضوية،  األسواق 
املتدخلني فيها خاصة من فئة الشباب. حيث 
مت  جواري،  سوق   767 إجناز  برمجة  متت 
مربعاتها  توزيع  ومت  منها  سوق   594 استالم 
على مختلف التجار الذين ينشطون يف األسواق 
 291 إلجناز  آخر  برنامج  وضع  كما  املوازية. 
سوق مغطاة عبر 48 والية بهدف امتصاص 
وصل  والتي  الفوضوية   األسواق  من  املزيد 
عددها إلى غاية سبتمبر 2015 بـ 1368 سوق 
مت القضاء على  945 أي ما يعادل 69 باملائة، 
إدماجهم  إعادة  الذي مت  املتدخلني  وأن عدد 
حوالي 20 ألف من بني 45 ألف متدخل مت 

إحصائهم على مستوى هذه األسواق.
التجارية  املراكز  إجناز  تشجيع  مت  كما 
حيز  دخول  مع  خاصة  الضخمة،  واألسواق 
التي  الفضاءات  لهذه  املنظم  املرسوم  التنفيذ 
التمويل  وضمان  السوق  بضبط  ستسمح 
قواعد  تقتضيه  ملا  مطابقة  خدمات  وتقدمي 

وصحة املواطن.

صندوق خاص لدعم الصادرات

 ال وجود أي اعتماد لمرقي أجنبي ؟ !

   40% فقط من يدفعون مبلغ الكراء

التكفل بتمدرس تالميذ بلدية بوعيش
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لكحل  السيد  سؤال  عن  ردا 
األمة،  مجلس  عضو  العمري، 
ملعب  إجناز  تأخر  أسباب  حول 

كرة القدم بوالية سطيف؟
والرياضة  الشباب  وزير  أوضح 
أنه  علي  ولد  الهادي  السيد 
شهر  املشروع  هذا  تسجيل  مت 
املناقصة  عقب   2007 سبتمبر 
مت  حيث   2008 سنة  املعلقة 
من  للدراسات  مكتب  تعيني 
شهر  التقنية  املساعدة  أجل 
جانفي 2010، وبعد إرسال دفتر 
الشروط لدراسة للجنة الوطنية 
هذه  دعت  العمومية  للصفقات 
إلى  املشروع  فصل  إلى  األخيرة 
امللعب  يحتوي على  جزئني جزء 
على  يحتوي  الثاني  واجلزء 

منشئات رياضية ترفيهية.
وبعد املوافقة على دفتر الشروط 
واإلعالن على املناقصتني اللتان 
متت بتاريخ 19 فيفري 2014 قد 

أسفرتا عن عدم جدوى.

والية  أعلنت  سبق  ملا  ونتيجة 
الصفقة  إجراء  عن  سطيف 
أسفرت  البسيط،  بالتراضي 
بعد عدة مفاوضات على منحها 
كوسيدار  اجلزائري  للمجمع 
 16 بتاريخ  بناء  وسايير  بناء 
املصاقة  ومتت   2014 جويلية 
على الصفقة يف مجلس الوزارء 
 2014 أوت   26 يف  املنعقد 
الشبابا  ملديرية  والترخيص 
والرياضة لوالية سطيف بصفتها 

صاحب املشروع.
إجناز  الوزارة  قررت  وقد 
املرحلة  مرحلتني،  على  املشروع 
األولى تتضمن بتحويل ترخيص 

البرنامج املتوفر من أجل التكفل 
املنشأة  التي متثل  بامللعب  فقط 
باقي  بينما  للمشروع.  الرئيسية 
تأجيله  ويتم  يبقى  املشروع 
والتكفل به يف إطار إعادة تقييم 
تأجيله  مت  بدوره  والذي  ثاني، 
مرة أخرى ألن التعديل املطلوب 
والغير املمنوح يبقى معلقا لعدم 

كفاية املبلغ  املرصود له.
املتعلقة  العراقيل  ضوء  وعلى 
انخفاض  الناجمة عن  بامليزانية 
جتميد  مت  للبالد  املالية  املوارد 
وتأجيل هذا املشروع على غرار 
املشاريع التجهيزات التي لم يتم 

الشروع فيها.

ردا عن سؤال السيد عباس 
مجلس  عضو  بوعمامة، 
االكتظاظ   حول  األمة، 
النقل  ومشكل  باملدارس 

املدرسي؟
التربية  وزيرة  أكدت 
نورية  السيدة  الوطنية 
بن غبريط أن مسالة االكتظاظ تعتبر من بني 
إنشغاالت القطاع، وبالرغم من استفادت القطاع 
من برنامج هام خالل املخطط اخلماسي ، إال 
بتحقيق كل  لم تسمح  العوامل  أن هناك بعض 

األهداف املسطرة، ومن بني هذه األسباب:
• احملدودية وسائل اإلجناز ونقص اليد العاملة 

والوعاء العقاري.
عملية الترحيل التي استفادت منها العائالت   •

اجلزائرية
• النمو الدميغرايف وارتفاع نسبة املواليد خاصة 

منذ سنة 2000.
مضيفة أن االكتظاظ عرف تراجعا نسبيا هذه 
األولويات يف مجال  السنة، خاصة مع حتديد 
اإلجناز الهياكل التربوية خاصة يف املناطق التي 
من  جملة  إلى  باإلضافة  كبيرا  ضغطا  تشهد 

اإلجراءات التي مت اتخاذها واملتمثلة يف :
وفتح  اكتظاظا  تعرف  التي  األفواج  تفجير   •
املؤسسات  من  كبير  عدد  يف  توسعة  أقسام 

التربوية لتخفيف الضغط فيها،
•  مراجعة اخلريطة املدرسية يف بعض املدارس 

االبتدائية باللجوء إلى نظام الدوامني وفتح بعض 
امللحقات باملتوسطات والثانويات يف مؤسسات 

مجاورة،
تعاني  التي  األفواج  نسبة  فإن  الوزيرة  وحسب 
من االكتظاظ تقدر  بـ 5.36 باملائة يف االبتدائي 
و 6.71 باملائة يف املتوسط و 3 باملائة يف الثانوي 

على املستوى الوطني.
لألساتذة  التنقلية  احلركة  يخص  فيما  أما 
قبل  احلركة  بهذه  القيام   هو  به  املعمول  فأن 
املعنيني من  املواطنني  لتمكني كل  شهر جويلية 
غير  املدرسي،  الدخول  قبل  تعيينهم  املقررات 
أنه يتم بصورة استثنائية معاجلة بعض احلاالت 

القليلة جدا مع بداية الدخول املدرسي.
الوطنية  التربية  وزارة  التكفل  يخص  فيما  أما 
القانون  أن  الوزيرة  أوضحت  املدرسي،  بالنقل 
 122 املادة  تنص  حيث  الشأن  هذا  يف  واضح 
كافة  أخذ   البلدية  على   ، البلدية  قانون  من 
توفير  ضمان  على  السهر  قصد  اإلجراءات 
كما  ذلك،  من  والتأكد  للتالميذ  النقل  وسائل 
تدعيم  يف  الوطني  التضامن  وزارة  تساهم 
أين  النائية  املناطق  املدرسي يف  النقل  حظيرة 

تقل وسائل النقل العمومي.
سنوية  ميزانية  ترصد  الدولة  أن  مضيفة 
الداخلية  وزارة  إشراف  حتت  للبلديات 

ردا عن سؤال شفوي السيد 
حسني سعيدي، عضو مجلس 
األمة، حول اإلجراءات التي 
من  للحد  الوزارة  اتخذتها 
التي  العنف والألمن  ظاهرة 
املؤسسات  تعرفها  أصبحت 

التربوية؟
التربية  وزيرة  أوضحت   
ظاهرة  أن  غبريط،  بن  نورية  السيد  الوطنية 
العنف واآلمن تعتبر إنشغاال حقيقا تتطلب تظافر 
قررت  الظاهر  هذه  وملعاجلة  اجلميع،  جهود 
الوزارة عقد إجتماع يوم 14 نوفمبر 2015 بثانوية 
فضاء  »املدرسة  شعار  حتت  بالقبة  الرياضيات 
يحمي ومحمي«، حيث سيتم تقدمي فيه نتائج عمل 
األفواج املشتركة من الوزارة، النقابات وجمعيات 

األولياء التالميذ  إلى جانب كل الفاعلني وإطارت 
التربية وممثلو عن أجهزة األمن.

منوهة أن هذا اليوم الدراسي هو مبادرة تضاف 
سابقا،  القطاع  أخذها  التي  املبادرات  كل  إلى 
ميكن  إجراءات  تتضمن  عمل  خطة  القتراح 

تنفيذها على املدى القصير املتوسط والبعيد.
التي  واالعتداءات  واالنتهاكات  لآلفات  وبالنسبة 
الوزارة  فإن  التعليمية،  املؤسسات  أمام  حتدث 
التي  املؤسسات  قائمة  ضبط  على  حليا  تعمل 
تبليغها  سجلت يف محيطها عمليات عنف قصد 

للمصالح املعنية لتكثيف الدوريات بجوارها.
أما بالنسبة للمظاهر التي تسجل داخل املؤسسات 
تشخيص  طريق  عن  يتم  بها  فالتكفل  املدرسية 

الوقاية والتحسيس واملتابعة.

التواصل  قنوات  بفتح  قامت  الوزارة  أن  إلى  منوهة 
اإللكتروني،  كاملوقع  املواطنني  تصرف  حتت 
وصفحات على شبكات التواصل االجتماعي والبريد 
اإللكتروني » أمانة« الذي يسمح للمواطنني بالتواصل 
مع الوزارة مباشرة و إيصال انشغاالتهم. إلى جانب 
اخلط األخضر )75-10( الذي وضعته الوزارة حتت 

تصرف املواطنني منذ  أفريل 2014.
تبليغ  بضرورة  والتحسيس  التوعية  أن  موضحة 
واملظاهر  واآلفات  االنحرافات  عن  شكاوي  وإيداع 
الوزيرة،  مهم حسب  أمر  العامة  باآلداب  تخل  التي 
وأن السكوت على هذه التصرفات يزيدها إنتشارا، 
مظاهر  من  احلد  يف  كبير  دور  الوقاية  تلعب  كما 
التأكيد على معاجلة اخلالفات  العنف، حيث يجب 
الوزارة  اتخذت  كما  واحلوار.  الوساطة  طريق  عن 

سلسلة من التدابير تتمثل أساسا يف:

املتعاملني  ومختلف  األولياء  مع  واتصال  تعاون   •
التربويني

يف  األعوان  ومختلف  احلراس  توظيف  ملف  فتح   •
االبتدائية  املدارس  يف  خاصة  التربوية  املؤسسات 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
• التوقيع على منظومة أخالقيات املنظومة التربوية  
اجلماعة  أفراد  كل  وواجبات  حقوق  يحدد  الذي 

التربوية.
مبختلف  املتعلقة  التنظيمية  النصوص  حتيني   •
خاصة  التعليمية،  املؤسسات  يف  املوجودة  املجالس 
مجالس التأديب للقيام بدورها يف مواجهة الظاهرة.
مبا  ستثرى  التدابير  هذه  كل  أن  األخير  يف  مؤكدة 
ستقدمه اللجنة املشتركة التي ستعرض مقترحاتها، 
وأن األبواب تبقى مفتوحة الستقبال كل االقتراحات 

التي تساهم يف معاجلة هذه الظاهرة.

دور  ويأتي  احمللية،  واجلماعات 
من  التعاون  الوطنية يف  التربية  وزارة 
حتديد  أجل  من  املعنيتني  الوزارتني 
املناطق التي حتتاج إلى النقل املدرسي 
من  املستفيدين  التالميذ  إحصاء  مع 

اعملية.
من  بالرغم  أنه  األخير  يف  مؤكدة 
أن  إال  مدرسية  حافلة   6392 تواجد 
مشترك  انشغال  هو  املدرسي  النقل 
للقطاعات املعنية ومن أجل التكفل به 
للقطاعات  مشتركة  جلنة  تنصيب  مت 

املعنية لتلبية الطلبات املسجلة.

المدرسة فضاء ُيحّصن بوعي الجميع

ملعب لكرة القدم بسطيف االكتضاظ حقيقة.. وليست حتمية

الأ�سئلة ال�سفوية
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بوعمامة،  عباس  السيد  سؤال  عن   ردا 
يف  التقدم  مدى  حول  األمة،  مجلس  عضو 
بإليزي  اجلامعي  املركز  إجناز  استكمال 
سواء على الصعيد الهيكلي أو على الصعيد 

البيداغوجي؟
العلمي  العالي والبحث  التعليم  أوضح وزير 
إجناز  تسجيل  مت  أنه  حجار  طاهر  السيد 
برنامجني  بعنوان  بايليزي  اجلماعي  املركز 
خماسيني للفترة )2005-2009( و )2010 
وقد مت تسجيل سنة  التوالي،  على   )2014
وإجناز  لدراسة  األولى  العملية   2006
وجتهيز 1000 معقد بيداغوجي وبعد اختيار 
املعمارية  الدراسات  من  وانتهاء  األرضية 
والتقنية واجه املشروع عدة صعوبات متثلت 
على وجه اخلصوص يف عدم إيجاد وسائل 
إلجناز  التكفل  بإمكانها  الوالية  يف  إجناز 
توالت  إذ  احلجم،  هذا  من  كبرى  مشاريع 
ولم  املجدية  غير  واملناقصات  إجراءات 
تتمكن املصالح املخولة من االنطالق الفعلي 
اختيار  مت  حيث   2011 سنة  إال  للمشروع 

املؤسسة املناسبة لإلجناز.
من  األول  الشطر  استالم  مت  أنه  مؤكدا 
مقعد  واملتمثل يف 5000  املسطر  البرنامج 
املركز  إفتتاح  من  سمح  مما  بيداغوجي 
اجلامعي مع مطلع السنة اجلامعية املاضية 
)2014-2015( ، ومت استالم الشطر الثاني 
مطلع  مع  بيداغوجي  مقعد   200 وقوامه 
 ،)2016-2015( احلالية  اجلامعية  السنة 

للشطر  األشغال  تقدم  نسبة  أن  علما 
بـ 300 مقعد  واملقدر  البرنامج  املتبقي من 
ويتوقع  باملائة   60 نسبة  بلغت  بيداغوجي 

إستالمه يف غضون شهر أفريل 2016.
املرافقة  اجلامعية  اخلدمات  مجال  ويف 
للمركز اجلامعي فقد مت استالم جناح أول 
اجلامعية  السنة  خالل  سرير   125 بسعة 
 125 قوامه  ثان  جناح  واستالم  املنصرمة، 

سرير بداية من السنة اجلامعية احلالية.
البيداغوجي  اجلانب  بخصوص  أما 
حاليا،  املركز  يضمنها  التي  والتخصصات 
وآفاق خريطة التكوين به إستجابة ملتطلبات 
احمليط ، فأوضح الوزير أن املركز يتضمن 
اإلقتصادية  للعلوم  معهد  هما  معهدين 
العربية  للغة  ومعهد  والتسيير  والتجارية 

وآدابها.
وتطمح إدارة املركز على املدى القصير إلى 
تخصصات  بفتح  التكوين  عروض  تعزيز 
كاالقتصاد  املنطقة  وطبيعة  تتماشى 
الطاقة،  واقتصاديات  والفندقي   السياحي 
مجال  يف  أخرى  تخصصات  عن  فضال 
أما  األعمال.  وإدارة  احملاسبة  املالية 
املركز  إدارة  فتنوي  املتوسط،   املدى  على 
العلمية  التخصصات  بعض  على  االنفتاح 
والتكنولوجية وذلك من خالل إعادة هيكلة 
املركز باستحداث معاهد جديدة يف ميدان 

العلوم والتكنولوجيا. 

السيد  ردا عن سؤال   •
بودراجي،  مسعود 
األمة،  مجلس  عضو 
املوجهة  التعليمة  حول 
ملصالح احلفظ العقاري 
أفريل   21 يف  الصادرة 
2015 املتعلقة بالتصرف 
يف احلقوق املشاعة على األراضي الفالحية ؟ 

أوضح وزير املالية السيد عبد الرحمان بن خالفة 
أن هذه التعليمة هي ذات طابع حتفظي ومؤقت، 
ألن مصالح األمالك العقارية واحلفظ العقاري 
األراضي  جتزئة  سنوات  بضع  منذ  الحظت 
مابني  تتراوح  صغيرة  ملخصصات  الفالحية 

أن  تبني  مربع،  متر   300 إلى  مربع  متر   200
الغرض من إنشاء هذه التخصيصات الصغيرة 
واملتوسطة هو استعمالها كأوعية لتشييد بنايات 
وهي غير قانونية ومن دون رخصة  التجزئة أو 
تكرس  ثم  عقارية  وكاالت  بواسطة  تتم  البناء. 

بعقود توثيقية. 
حسب  سببت  قد  التجزئات  هذه  أن  موضحا 
للقطاع  أضرارا  العقارية  األمالك  مصالح 
للممارسة  وحتى  الفالحي  واإلنتاج  الفالحي 
الفالحية  املساحات  صغرت  حيث  الفالحية، 
املفيدة على قلتها من جهة ويف انتشار البنايات 

بصفة غير قانونية من جهة أخرى.

ردا عن سؤال السيد   •
عضو  مالح،  عمار 
على  األمة،  مجلس 
املالية  وزير  السيد 
حول مصير العديد من 
باتنة  بوالية  املشاريع 
إلى  تنطلق  لم  والتي 

يومنا هذا؟
أوضح وزير املالية السيد عبد الرحمان بن 
خالفة أنه رصدت لوالية باتنة رخص برامج 
وحتى رخص لقروض كبيرة من سنة 2010 

إلى 2015 تزيد عن 149 مليار دينار.
بسبب  مالية  ضائقة  تعرف  اجلزائر  وألن 
وليس  جتميد  مت  البترول  أسعار  تراجع 
إلغاء العديد من املشاريع، مؤكدا أنه سيتم 
إجنازها كلما كان هناك يسر مالي، مضيفا 

يف نفس السياق أنه مت حتديد معايير ألولوية 
املشاريع التي يجب إجنازها وذلك وفق مبدأ 
املستشفيات،  )كاملدارس،  االجتماعي  الوزن 

الطرق...( 
الذي  فعن مشروع إجناز مستشفى جامعي 
خصص له 10 ماليير، جمد بقرار حكومي 
مشترك بني الوزارة الوصية ووزارة املالية . 
يف حني أن مشروع السكة احلديدية الرابط 
بني مدينة باتنة وجامعة 2 فسديس أوضح 
لم  لكنه  يكتمل،  لم  التقني  ملفه  أن  الوزير 

يجمد.
يف حني أن مشروع ترامواي باتنة جمد كون 
غرار  على  بعد،  تكتمل  لم  الدراسات  أن 
العليا  للهضاب  السيار  الطريق  مشروع 

الرابط بني مدينة باتنة وخنشلة.

مؤكدا أن هذه الوضعية املضرة هي التي استدعت 
وضع مذكرة يف 21 أفريل 2014 من طرف وزارة 
املالية ومصاحلها، كإجراء مؤقت وحتفظي لتجميد 
وقائية  بصفة  باملعامالت  املتعلقة  العقود  شهر 
طرف  من  مالئم  جهاز  وضع  انتظار  يف  ومؤقتة 
الفالحة  وزارة  مع  بالتعاون  املالية  وزارة  مصالح 

ووزارة الداخلية للتمكن من تأطير هذه العملية.
مؤكدا يف األخير أن هذا اإلجراء ال ميس بأي حال 
ملكية األشخاص، وإمنا حماية لألراضي الفالحية 
يف انتظار حل لهذه الوضعية من وضعية مؤقتة إلى 

وضعية مقننة.

تفاديـــــــــا لالإ�صرار 
بالأرا�صي الفالحـــية

م�صري امل�صاريع بولية باتنة..

املركز اجلامعي باإليزي..يف النتظار..
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رئي�س جمل�س الأمة ي�ستقبل ..

ال�سفراء

استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس األمة، يوم األربعاء 16 
األول  النائب  السيد اسحاق جهانكيري،  املجلس،  ، مبقر  ديسمبر 2015 

لرئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية.
بالعالقات  الرقي  وسبل  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اللقاء  تناول  وقد 
االقتصادية والتجارية إلى مستوى االمتياز الذي بلغته العالقات السياسية 
لرئيسي  والرشيدة  احلكيمة  القيادة  حتت  الشعبني،  مصلحة  يخدم  مبا 
مستوى  على  الدائم  والتشاور  التنسيق  سماتها  أبرز  من  والتي  البلدين، 

احملافل الدولية حكومية كانت أو برملانية.
والوسائل  الطاقة  سوق  تعرفها  التي  األزمة  إلى  أيضا  تطرقا  الطرفان 
الواجب اتخاذها ملواجهة هذا الظرف. كما مت تبادل وجهات النظر حول 

عديد القضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك.

واستقبل يـوم األحد 27 ديسمبر 2015، مبقر املجلس، السيد نور الدين 
زيارة  له  أدى  الذي  العربي،  البرملاني  لالحتاد  العام  األمني  بوشكوج، 

مجاملة.
ميكن  الذي  والدور  العربي  الوطن  يف  الوضع  الطرفان  استعرض  وقد 
للبرملان العربي أن يلعبه يف إطار لم الشمل، واإلسهام يف إنهاء األزمات 
حلول  اقتراح  طريق  عن  الدول  من  العديد  تعرفها  التي  والنزاعات 

توافقية. 
يف هذا السياق، نّوه السيد نور الدين بوشكوج باملوقف اجلزائري الثابت 

والداعم لكل املبادرات التي قام بها البرملان العربي.

سفير دولة الكويت
استقـبل السيد عبـد القادر بـن صالـح، رئيس مجـلس األمـة، يـوم االثنني 
28 ديسمبر 2015، مبقر املجلس، سعادة سفير دولة الكويت باجلزائر 
السيد محمد مرزوق الشبو الذي أدى له زيارة مجاملة مت خاللها التطرق 
للعالقات الثنائية اجليدة وإرادة البلدين القوية يف العمل سويا من أجل 
تطويرها يف كافة املجاالت. كما مت باملناسبة التأكيد على أهمية التعاون 
 .. البرملانيني  القائم بني  التواصل واحلوار  البرملاني وضرورة مواصلة 

وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية الراهنة.

سفير تركيا
واستقـبل يـوم الثالثاء 29 ديسمبر 2015، مبقر املجلس، سعادة سفير تركيا 
باجلزائر السيد ماحمت بوروي الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر تعيينه 
يف اجلزائر، وكان اللقاء فرصة الستعراض العالقات العريقة بني البلدين 
وأبعادها التاريخية واحلضارية والتأكيد على أهمية تعزيزها وترقيتها مبا 
املتعاملني  وتشجيع  االقتصادي  املجال  املشتركة السيما يف  املصالح  يخدم 
االقتصاديني على تكثيف الشراكة يف العديد من مجاالت االستثمار .. كما 
النظر  وجهات  وتبادل  املنطقة  يف  السائدة  لألوضاع  التطرق  باملناسبة  مت 

حول العديد من القضايا اجلهوية والدولية.

النائب األول لرئيس الجمهورية االسالمية االيرانية.

األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

ا�ستقبالت

اإ�ستقبالت روؤ�ساء اللجان

إبراهيم  السيد  استقبل 
الشؤون  رئيس جلنة  بوحلية، 
الدولي  والتعاون  اخلارجية 
واجلالية اجلزائرية باخلارج ، 
يوم االربعاء 25 نوفمبر 2015 
وفدا  األمة،   مجلس  مبقر 
برملانيا عن مجموعة الصداقة 
املجر–اجلزائر  البرملانية 
يرأسه السيد الجوس كيبلي.

تعزيز  سبل  الطرفان  تناول 

العريقة  الثنائية  العالقات 
السيما  واملجر،  اجلزائر  بني 
ودور  البرملاني،  املجال  يف 
شراكة  إرساء  يف  البرملانيني 
البلدين،  بني  استراتيجية 
وترقية  اتفاقات التعاون املبرم 
املصالح  يخدم  مبا  بينهما 
الصديقني  للشعبني  املشتركة 
أهمية  على  التأكيد  مع   ...
من  الثنائي  البرملاني  التعاون 
خالل تبادل الزيارات وتنظيم 

نشاطات مشتركة بني اللجان 
البرملانية.

وجهات  الطرفان  تبادل  كما 
القضايا  مختلف  حول  النظر 
الراهنة،  والدولية  اإلقليمية 
غير  الهجرة  غرار  على 
التحرر  وقضايا  الشرعية 
على  التأكيد  مع  العالم،  يف 
املواقف  تنسيق  ضرورة 
احملافل  مختلف  يف  بشأنها 

البرملانية.
زيارة  أن  بالذكر،  جدير 
إلى  املجري  البرملاني  الوفد 
إطار  يف  تندرج  اجلزائر، 
تلبية دعوة رسمية من السيدة 
فاطمة الزهراء عتروس، نائب 
الوطني،  الشعبي  باملجلس 
البرملانية  املجموعة  رئيسة 
املجر، وقد حضرت  اجلزائر– 
املجر  سفيرة  رفقة  اللقاء 

باجلزائر.

منحت اللجنة الوطنية ال�ست�سارية 
لرتقية حقوق الإن�سان وحمايتها، يوم 

الأحد 13 دي�سمرب 2015، باجلزائر 
العا�سمة، جائزتها ل�سنة 2015 

للرئي�س ال�سحراوي حممد عبد العزيز 
عرفانا له على اجلهود التي بذلها طيلة 

حقوق  اأجل  من  الن�سال  من  �سنة   40
ال�سعب ال�سحراوي.

وقدم رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر 
بن �سالح، اجلائزة للرئي�س ال�سحراوي 

والأمني العام جلبهة البوليزاريو، 
حممد عبد العزيز، وذلك مبنا�سبة 

الذكرى الـ67 لالإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان )10 دي�سمرب 1948(.

وح�سر مرا�سم التكرمي ممثلون عن 
وزارة ال�سوؤون اخلارجية واأع�ساء من 

الربملان بغرفتيه وقانونيون وعدد من 
ممثلي جمعيات املجتمع املدين املعنية 
بالدفاع عن حقوق الإن�سان بالإ�سافة 

اإلى اأع�ساء من ال�سلك الدبلوما�سي 
ال�سحراوي ومنا�سلني حقوقيني 

�سحراويني.
وكانت اللجنة الوطنية ال�ست�سارية 

لرتقية حقوق الإن�سان قد منحت 
جائزتها يف طبعتها الولى لرئي�س 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 

نظرا ملا قدمه طيلة م�ساره الن�سايل.

جائزة اللجنة الوطنية ال�ست�سارية  لرتقية حقوق الإن�سان وحمايته

مبقر   ،2015 ديسمبر   23 األربعاء  يوم  واستقبل 
مجلس األمة، السيدة هلغا كاتالني بريتز، سفيرة 

جمهورية املجر باجلزائر.
تباحث الطرفان سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
إلى  تطرقا  كما  منها،  البرملانية  البلدين، السيما 
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك، وكذا جتربة اجلزائر الرائدة يف مكافحة 

اإلرهاب.

وسفيرة المجروفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية المجر- الجزائر

رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح يقدم
 اجلائزة للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز
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الن�ساط اخلارجي

الدورة 21 لمؤتمر 
األطراف يف اتفاقية 

األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ

شارك السيد محمد الطيب 
العسكري، عضو مجلس األمة، 

رئيس املجموعة اإلقليمية لشمال 
إفريقيا بالبرملان اإلفريقي، يف 

االجتماع التحضيري للدورة 21 
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير 
املناخ COP 21، خالل الفترة 

املمتدة من 03 إلى 09 نوفمبر 
2015 بباريس ) فرنسا(.

تحقيق المساواة بين 
الجنسين التحديات 
والفرص يف سياسة 

الجوار األوروبية
بدعوة من املكتب االقليمي للدول 

العربية لهيئة األمم املتحدة 
للمرأة، شاركت السيدة حفيظة 
بن شهيدة، عضو مجلس األمة، 
يف اجتماع عالي املستوى حول 
موضوع »حتقيق املساواة بني 

اجلنسني التحديات و الفرص يف 
سياسة اجلوار األوروبية«، وذلك 

يومي 09 و 10 نوفمبر 2015 
مبدينة تبيليسي )جورجيا(.

وكان الهدف من املؤمتر إتاحة 
الفرصة للمشاركني يف حتديد 

أجندة املساواة ومتكني املرأة يف 
سياسة اجلوار األوروبية، من 

حيث التحديات و تبادل اخلبرات 
يف مجاالت التمكني السياسي 

للمرأة.
للعلم، نظم هذا املؤمتر بالتعاون 

فيما بني اإلحتاد األوروبي ووزارة 
اخلارجية جلمهورية جورجيا، 

بالشراكة مع هيئة األمم املتحدة 
للمرأة و برنامج األمم املتحدة 

االمنائي وصندوق األمم املتحدة 
لإلسكان.

اجتماع لجنة االقتصاد الريفي 
والزراعة بالبرلمان اإلفريقي

شارك السيد مختار زروالي، رئيس جلنة 
الشؤون القانونية، اإلدارية وحقوق اإلنسان 

مبجلس األمة، عضو جلنة االقتصاد الريفي 
والزراعة بالبرملان اإلفريقي، يف االجتماعات 
املنظمة من طرف اللجنة الدائمة لالقتصاد 

الريفي والزراعة والبيئة واملوارد الطبيعية 
بالتعاون مع املكتب اإلفريقي املشترك املعني 

مبوارد الثروة احليوانية التابع لإلحتاد 
اإلفريقي )AU- IBAR(، املنعقدة بنيروبي   

)كينيا( يف الفترة مابني 03 و14 نوفمبر 
.2015

و قد تضمن جدول األعمال تنظيم 
االجتماعات التالية:

• خلية جلنة االقتصاد الريفي والزراعة بشأن 
البرنامج اإلفريقي الشامل للتنمية، يومي 03 

و04 نوفمبر 2015.
• اجتماع تخطيطي بشأن اإلستراتيجية 

اإلفريقية للثروة احليوانية، من 05 إلى 07 
نوفمبر 2015.

• قمة البرملانيني الثانية حول التغير املناخي 
من 10 إلى 14 نوفمبر 2015.

الندوة األوروبية األربعين 
لتنسيق الدعم و التضامن مع 

عب الصحراوي الشَّ
يف  األمة  مجلس  عن  برملاني  وفد  شارك 
لتنسيق  األربعني  األوروبية  الندوة  فعاليات 
الصحراوي  عب  الَشّ مع  والتضامن  الدعم 
)EUCOCO 40( التي انعقدت يومي 13 و 14 

نوفمبر 2015 بالعاصمة اإلسبانية مدريد.
وتكون الوفد من السيدة و السادة:

التربية  رئيس جلنة  أحمد سعيد رضوان،   •
العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  والتكوين 
والشؤون الدينية مبجلس األمة، رئيس الوفد.

• رفيقة قصري، عضو مجلس األمة،
• عبد القادر بن سالم، عضو مجلس األمة،

• سعيد كاشا، عضو مجلس األمة،
• عمار الطيب، عضو مجلس األمة.

شعار«  حتت  الدورة  هذه  فعاليات  انعقدت 
الغربية،  الصحراء  يف  االستعمار  تصفية 
يف  املنطقة«،  يف  واالستقرار  للسلم  ضمان 
سياق الذكرى األربعني إلبداء محكمة العدل 
الدولية رأيها القانوني االستشاري بخصوص 

القضية الصحراوية.

اجتماعات المجموعة الخاصة 
بالمتوسط والشرق األوسط التابعة 
للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف 

شمال األطلنطي
شارك وفد برملاني مشترك فيما بني غرفتي البرملان 
رئيس  الواد،  محمد  السيد  برئاسة  اجلزائري، 
اجتماعات  األمة، يف  الوطني مبجلس  الدفاع  جلنة 
األوسط  والشرق  باملتوسط  اخلاصة  املجموعة 
حلف  ملنظمة  البرملانية  للجمعية  التابعة   )GSM(
)ايطاليا(  بفلورنسا   )AP-OTAN( األطلنطي  شمال 

خالل الفترة املمتدة من 26 إلى 28 نوفمبر 2015.
من  العديد  والنقاش  بالدراسة  املشاركون  تناول 

املواضيع من بينها :
واألوضاع  السورية  األهلية  بلدان اخلليج، احلرب   •

األمنية اإلقليمية.
حملاربة  واإلقليمية  األمريكية  األوروبية  املقاربات   •

داعش.
الطاقوية  للتحديات  واألمنية  االقتصادية  األبعاد   •

بالشرق األوسط.

• متويل اإلرهاب.
والشرق  املتوسط  منطقة  يف  والتنمية  املرأة   •

األوسط.
• ليبيا : حتدي بناء الدولة واحلرب األهلية.

• العالقات اإليرانية مع الغرب : نحو نهاية التوترات؟
جدير بالذكر أن البرملان اجلزائري يشارك بانتظام 
يف اجتماعات اجلمعية البرملانية ملنظمة حلف شمال 

األطلنطي بصفته »عضو شريك متوسطي«.

اجتماعات البرلمان 
اإلفريقي

شارك السيد الطيب 
العسكري، عضو مجلس األمة، 

عضو البرملان اإلفريقي يف 
االجتماعات املنظمة من طرف 

 ،)PAP( البرملان اإلفريقي
املنعقدة بالعاصمة السينغالية 

داكار، يف الفترة املمتدة من 15 
إلى 18 ديسمبر 2015.

تضمن جدول األعمال تنظيم:
• االجتماعات االستشارية 

لألطراف الفاعلة واخلبراء 
حول تقييم آثار وتداعيات 
البروتوكول املعدل للبرملان 

اإلفريقي.
• نظام املتابعة والتقييم اخلاص 

بالبرملان اإلفريقي.

االجتماع 28 لمكتب 
الجمعية البرلمانية 

للبحر األبيض 
المتوسط

شارك السيد سي يوسف 
مختار، املراقب البرملاني 

ملجلس األمة، ونائب رئيس 
اجلمعية البرملانية للبحر 

األبيض املتوسط APM، يف 
االجتماع 28 ملكتب اجلمعية 
الذي إنعقد يوم 18 ديسمبر 
2015 بالعاصمة االيطالية 

روما.
تضمن جدول أعمال 

االجتماع مناقشة املواضيع 
التالية :

• نظرة حول نشاطات 
اجلمعية البرملانية للبحر 

األبيض املتوسط على املديني 
القصير و الطويل.

• الوضعية املالية للجمعية.
• التحضيرات اجلارية للدورة 

العاشرة للجمعية البرملانية 
للبحر األبيض املتوسط التي 
ستنعقد شهر فبراير 2016.

مؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات 
المناخية 

األمة،  مجلس  بركات، عضو  السعيد  السيد  شارك 
يف االجتماع البرملاني املنظم بالتعاون والتنسيق بني 
االحتاد البرملاني الدولي والبرملان الفرنسي بغرفتيه 
مبناسبة انعقاد مؤمتر األمم املتحدة حول التغيرات 
 2015 ديسمبر   06 و   05 يومي  ذلك  و  املناخية، 

بباريس )فرنسا(.
ملؤمتر   21 الدورة  إطار  يف  االجتماع  هذا  إنعقد 
التغيرات  حول  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف 
يف  لألطراف   11 واالجتماع   ،)COP21( املناخية 
بروتوكول كيوتو )CMP11( املقرر تنظيمهما يف الفترة 
من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر بالعاصمة الفرنسية 

باريس.
يتضمن جدول أعمال االجتماع البرملاني دراسة عدة 

بنود منها :
التغيرات  مجال  يف  البرملاني  النشاط  إلى  دعوة   •

املناخية.
• قيادة العالم نحو اقتصاد أخضر.
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اأبواب مفتوحة
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يف إطار برنامج األبواب 
املفتوحة التي ينظمها 

مجلس األمة، قامت 
مجموعة من أطفال 

جمعية »ألف« الكائن 
مقرها بالشراقة )اجلزائر 

العاصمة(، بزيارة ملقر 
املجلس يوم اخلميس 17 

ديسمبر 2015.
خالل هذه الزيارة، طاف 

أطفال هذه اجلمعية 
ومؤطروهم مبختلف مرافق 

ومصالح املجلس، وقدمت 
لهم شروحات حول تركيبته 

البشرية وأجهزته وهيئاته 
ومهامه وصالحياته وكذا 

نبذة تاريخية عن املقر الذي 
يحتضن املؤسسة.
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ديسمبر   22 يوم  اليوناني  البرملان  أقر 
فلسطني،  بدولة  رسميا  باألغلبية   2015
بحضور رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس 
محمود  الفلسطيني  والرئيس  تسيبراس، 

عباس. 
صفة  اليوناني،  البرملان  قرار  ويحمل 
للحكومة اليونانية باالعتراف  »توصية« 

رسميا بدولة فلسطني.   
أليكسيس  اليوناني  الوزراء  رئيس  وكان 
صحفية  تصريحات  يف  قال  تسيبراس، 
بدال  فلسطني،  كلمة  بالده ستستخدم  إن 
مراسالتها  يف  الفلسطينية  السلطة  من 

وحكومة  دولة  اليونان  أن  إلى  مشيرا  الرسمية«، 
االعتراف رسميا  املناسب  الوقت  يف  ستقرر 

بفلسطني كدولة. 
وكانت جلنة الشؤون اخلارجية يف البرملان اليوناني 

ملصلحة  باإلجماع  املاضي  األسبوع  صوتت  قد 
االعتراف بدولة فلسطني ودعت البرملان إلى إقرار 

نص بهذا الشأن.
وبحسب مصدر يف احلكومة اليونانية فإن التقارب 

الذي حدث يف السنوات األخيرة بني اليونان 
لم  الطاقة،  مسائل  يف  سيما  وال  وإسرائيل، 
يؤثر على العالقات التقليدية اجليدة بني أثينا 

والفلسطينيني.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس 
يف  الفلسطينية  واألراضي  إسرائيل  زار  قد 
وبحسب  عباس.  التقى  حيث  نوفمبر  نهاية 
مصدر حكومي فإن تسيبراس وجه خالل ذلك 
اعتراف  جلسة  حلضور  لعباس  دعوة  اللقاء 

البرملان بدولة فلسطني.
يشار إلى أن عشرات الدول اعترفت حتى اآلن 
بدولة فلسطني التي رفع علمها للمرة األولى 
يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف 30 سبتمبر يف 

حدث ينطوي على دالالت رمزية كبيرة.

بالغالبية  فنزويال  يف  املعارضة  فازت 
النيابية ألول مرة منذ 16 عاما ً، على ما 
أعلنت السلطات االنتخابية ، بعد اقتراع 
 2015 ديسمبر   06 األحد  يوم  جرى، 
األزمة  إزاء  شعبي  استياء  خلفية  على 

االقتصادية.
وأعلنت رئيسة املجلس الوطني االنتخابي 
املعارضة  ائتالف  أن  لوثينا،  تيبيساي 
»طاولة الوحدة الدميقراطية« حصل على 
99 مقعداً أي غالبية 61 يف املائة مقابل 
االشتراكي  فنزويال  حلزب  مقعداً   46
املوحد بزعامة الرئيس نيكوالس مادورو، 
حتسم  لم  املقاعد  بعض  أن  إلى  مشيرة 

بعد يف انتظار انتهاء عمليات فرز األصوات.
وعند إعالن النتائج الرسمية بعد تأخير استمر عدة 

ساعات ارتفعت هتافات الفرح وأصوات املفرقعات 
يف بعض أحياء كراكاس.

يف  وقال  بها  مادورو  اعترف  النتائج  إعالن  وفور 

وأدبياتنا  بأخالقياتنا  »جئنا  تلفزيونية:  كلمة 
ولنقول  وقبولها  النتائج،  بهذه  لالعتراف 
لفنزويال أن الدستور والدميقراطية انتصرا«.

عدة  منذ  تشير  الرأي  استطالعات  وكانت 
هذه  يف  للمعارضة  كاسح  فوز  إلى  أشهر 
الشعبي  االستياء  من  مستفيدة  االنتخابات 
يف ظل األزمة االقتصادية الناجتة عن هبوط 
احتياطات  أكبر  ميلك  بلد  يف  النفط  أسعار 

نفطية يف العالم.
تاريخياً  منعطفاً  االنتخابات  نتائج  وتشكل 
التشافية  احلركة  وصول  منذ  البلد  هذا  يف 
إلى السلطة عام 1999 ولو أن بعض احملللني 
من  للحد  يسعى  قد  مادورو  أن  من  يحذرون 
صالحيات البرملان للتصدي لهذا االنتصار، مجازفاً 

بإثارة احتجاجات.

اليونان

فنزويال

البرلمان يعترف بدولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية

المعارضة يف فنزويال تفوز بالغالبية البرلمانية ألول مرة منذ 16 عاما

اأطفال جمعية »األف« 
بالعا�صمة يف زيارة 

اإلى جمل�س الأمة
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حزب رئيس بوركينا فاسو الجديد يفوز باالنتخابات التشريعية

أعلنت هيئة االنتخابات يف بوركينا 
“روش  حزب  فوز  عن  فاسو 
كابوري” الرئيس  كريستيان  مارك 
باالنتخابات  للبالد،  اجلديد 
األحد 29  التي جرت  التشريعية، 

نوفمبر 2015.

وقد حتصل حزب “حراك الشعب 
مقعدا   55 التقدم” على  أجل  من 
بنسبة  43.3 %، من أصل 127، 
أجل  من  “االحتاد  أحرز  فيما 
التقدم والتغيير”، حزب  “زيفيران 
منافس الرئيس، على 33  ديابري” 
مقعدا، حسب ما أعلنت عنه الهيئة 

الوطنية املستقلة لالنتخابات على 
التلفزة الرسمية.

أجل  من  “املؤمتر  متكن  وقد 
الدميقراطية والتقدم”، وهو حزب 
“بالز كومباوري”،  السابق  الرئيس 
من الفوز بـ18 مقعدا، ليكون بذلك 
البرملان  يف  سياسية  قوة  ثالث 

البوركيني اجلديد.
“حراك  حزب  مرّشح  وكان 
التقّدم”  أجل  من  الشعب 
مارك  يف بوركينا فاسو “روش 
فاز  قد  كابوري”،  كريستيان 
جرت  التي  الرئاسية  باالنتخابات 
االنتخابات  بالتزامن مع  األحد، 
األول  من الدور  وذلك  البرملانية، 
على  حصــــــــوله  إثر  لالقتراع، 
الناخبني،  % من أصوات   53.49
بحسب النتائج األّولية التي أعلنت 

عنها الهيئة املستقلّة لالنتخابات.
وبإفراز االنتخابات العامة ملؤسسات 
تشريعية ورئاسية جديدة، أوشكت 
على انتهاء املرحلة االنتقالية التي 
إثر سقوط  بوركينا فاسو  عاشتها 
أعقاب  يف  كومباوري”  “بليز  نظام 
انتفاضة شعبية يف أكتوبر 2014.

التي  البرملانية  االنتخابات  نتائج 
شهدتها اسبانيا يوم األحد 21 ديسمبر 
يف   73,2 فيها  شارك  والتي   2015
املائة من الناخبني، مقارنة بـ 68,94 
متخضت  السابقة،  االنتخابات  يف 
اليمني  الناخبني ألحزاب  عن معاقبة 
والوسط التقليدية التي ظلت مهيمنة 
على املشهد السياسي يف البالد منذ 
عودة الدميقراطية بعد وفاة اجلنرال 
فرانكو عام 1975. وبعد فرز اكثر 90 
يف املائة من اصوات الناخبني، أظهرت 
النتائج فقدان حزب الشعب اليميني 
احملافظ اكثريته املطلقة، وحصل على 
28,7 يف املائة مقابل 44,6 يف املائة 

يف انتخابات عام 2011.
األسباني  االشتراكي  احلزب  والقى 
هزميته  تعمقت  عندما  ذاته،  املصير 
السابقة  االنتخابات  يف  الساحقة 
مقابل  املائة،  يف   22,1 على  وحصل 
على  حافظ  وبهذا  املائة.  يف   28,8
بودوموس  حزب  على  ضئيل  تقدم 
الذي  اليساري(،  قادرون«  )»نحن 
املوقع   ،20,7 على  بحصوله  احتل 
برملانية  انتخابات  اول  يف  الثالث، 
حديث  فاحلزب  فيها،  يشارك  عامة 
حركة  معطف  من  وخرج  التأسيس، 
التي  االحتجاجية  »غاضبون« 
اندالع  اثر  على  اسبانيا  اجتاحت 
فيها.  املالية  االقتصادية  األزمة 

مييني  »املواطنني«  حزب  رابعا  وحل 
ليبرالي بحصوله على 13,9 يف املائة، 
وجاءت نتائجه اقل من التوقعات التي 
احلملة  اإلعالم خالل  وسائل  سادت 
األسباني  اليسار  وحصل  االنتخابية. 
االنتخابي  السباق  دخل  الذي  املتحد 
حتت اسم »اجلبهة الشعبية املوحدة« 
الشيوعي  احلزب  يشكل  والذي 
الرئيسة على 3,7 يف  قوته  األسباني 
على  مقعدين  على  وسيحصل  املائة، 
 11 البرملان اجلديد  مقابل  األقل يف 

مقعدا احتلها يف الدورة السابقة.
ومن الضروري اإلشارة ان التحالفات 
الرئيسان  اليسار  حزبا  شكلها  التي 
بعض  يف  املتحد  واليسار  بودوموس 

الفته،  نتائج  حققت  قد  الواليات 
ولكن حساب املقاعد جاء وفق النظام 
بودوموس،  لصالح  النافذ  االنتخابي 
يف  الوضوح  عدم  من  حالة  وخلق 
القوى،  هذه  لنتائج  الدقيق  احلساب 
اليسار  حتالف  احتل  كتالونيا  ففي 
األول  املوقع  نحن«  قادرون  »معا 
بحصوله على 24,5 يف املائة، تقابلها 
العامة  النتائج  يف  معقدا حسبت   12
وحصل  بودوموس.  حزب  لصالح 
فالنسيا حيث حصل  ذاته يف  الشيء 
على  اليساري  »التوافق«  حتالف 
مقاعد   6 على  وكذلك  مقاعد،   9
غاليسيا.  والية  يف  ماريا«  »أون  يف 
اجلمهوري،  اليسار  حزب  وحصل 
وهو حزب محلي يف كاتالونيا على 16 

يف املائة، وسيكون ممثال يف البرملان 
تاركا حزب  األسباني بتسعة مقاعد، 
رئيس وزراء الوالية آتور ماس خلفه، 
يف   15,2 على  األخير  حصل  حيث 
الرابعة  املرتبة  بذلك  واحتل  املائة، 

على صعيد الوالية.
وعلى الرغم من النتائج اجليدة التي 
حققتها قوى اليسار أالسباني، اال انها 
بقيت بعيدة عن حتقيق وحدة اليسار 
اليها، ضمن  الوصول  ادى عدم  التي 
فرصة  خسارة  الى  اخرى  اسباب 
تاريخية لتشكيل حكومة يسارية ألول 
مرة يف العقود التي تلت نهاية احلرب 
ان  القول  وميكن  الثانية،  العاملية 
مراهنة بودوموس على كسب اصوات 
الوسط واليسار حلسابه، وعدم تعاونه 
اطار  يف  املتحد،  اليسار  مع  الواسع 
رفضه التعامل مع االحزاب التقليدية 
دفعه  واليسار،  الوسط  معسكري  يف 
الشيوعي  احلزب  مقترح  رفض  إلى 
واليسار املتحد، تشكيل قائمة »اجلبهة 
الشعبية واملوحدة  يف عموم اسبانيا، 
قيادية  شخصيات  بدعوة  واكتفى 
يف  للمشاركة  الشيوعي  احلزب  يف 
قوائمه، او الدخول يف قوائم مشتركة 

يف بعض الواليات األسبانية.

قوى اليسار تحقق نتائج مبهرة     ا�سبانيا

بوركينافا�سو




