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ــه الرحمـن الرحيم، وال�صالة  ال�سيد الرئي�ص: ب�صم اللـ
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

عمال باأحكام الفقرة الأوىل من املادة 118 من الد�صتور، 
ــون الع�صوي رقم 99-02، الذي يحدد  واملادة 05 من القان
ــي وجمل�س الأمة، وعملهما،  تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطن
وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ اأدعوكم اإىل 

�صماع مرا�صيم افتتاح دورة الربيع العادية ل�صنة 2014.

مرا�سيم الإفتتاح:
- تالوة �صورة الفاحتة؛  

- عزف الن�صيد الوطني.  

ــاح دورة الربيع  ــن ر�صميا عن افتت ال�سي��د الرئي�ص: اأعل
العادية ل�صنة 2014 مبجل�س الأمة.

ــاء بع�س  ــي املنا�صبة اإلق ــادة، تقت�ص ــرت به الع وكما ج
الكلمات، وفيها اأقول:

ــالة وال�صالم على  ــن الرحيم، وال�ص ــم اللـه الرحمـ ب�ص

اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني،

ال�صيد الوزير الأول،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني،
ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا،

ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة، 
اأ�صرة ال�صحافة والإعالم، 

ال�صيدات وال�صادة ال�صيوف، 
زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.
ــا، واأ�صكركم على  ــة اأن اأرّحب بكم جميًع اأود يف البداي
ــم اإيانا هذه املنا�صبة الربملانية الهامة، التي كالعادة  م�صاركتك

نعطي فيها اإ�صارة انطالق اأ�صغال دورتنا.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــذه املنا�صبة على اإطالعكم  ــد عّودنا اأنف�صنا يف مثل ه لق
ــى م�صاريع  ــدورة، وعل ــال ال ــدول اأعم ــون ج ــى م�صم عل

حم�سر اجلل�سة العلنية الأوىل
املنعقدة يوم الإثنني 01 جمادى الأوىل 1435

املوافق 03 مار�ص 2014

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

املدعوون احلا�سرون:
- ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني؛    

- ال�صيد الوزير الأول؛   
- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء احلكومة؛   

- ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني؛   
- ال�صيد الرئي�س الأول للمحكمة العليا؛   

- ال�صيدة رئي�صة جمل�س الدولة.   

 اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة العا�سرة �سباحا
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ــد اتفقنا مع احلكومة على  ــس القانونية التي نكون ق الن�صو�
اإدراجها �صمن جدول اأعمال دورتنا.

ــم، �صيداتي  ــي واإياك دُت نف�ص ــوَّ ــا َع ــة ذاته ويف املنا�صب
ــق حيًنا والتعقيب حيًنا اآخر،  �صادتي،  على التطرق بالتعلي
ــا يجري فيها من  ــى م�صتجدات ال�صاحة الوطنية بكل م عل

اأحداث وما يرافقها من تطورات.
ــذه املرة لن اأ�صذ عن القاعدة، غري اأين وبالنظر اإىل  ويف ه
كون دورتنا جتري فعالياتها يف ظل ظروف خا�صة وا�صتثنائية، 
ــل احليز  ــي - واإن كان �صيحت ــل الت�صريع ــة العم ــاإن مكان ف
اخلا�س به - اإل اأنه لن يحتل مكانة �صدارة العمل يف حجم 

ن�صاطنا خالل الدورة.
ــس الأمة  ــد اأع�صاء جمل� ــرتة �صيرتكز جه ــالل الف اإذ خ
ــرب على اإجناح العملية النتخابية، ويف هذا �صوف يكون  الأك
ــون - تاأكيًدا - من بني املحركني الأ�صا�صيني لن�صاط  الربملاني
ــات الوطن  ــرب ولي ــرون ع ــة، اإذ �صينت�ص ــة ال�صيا�صي ال�صاح
ــن املر�صح اأو الربنامج  ــون بقوة من اأجل الدفاع ع و�صيتحرك

ال�صيا�صي الذي يف�صلونه.
وبالطبع، فاإن الربملانيني الذين يعتربون من ال�صخ�صيات 
ــة تنظيم و�صري العملية  ــن لديهم الدراية بكيفي الفاعلة الذي
ــور �صيكونون  ــى بينة من جمريات الأم ــة، وهم عل النتخابي
ــذا ال�صتحقاق  ــاح ه ــط واإجن ــة يف تن�صي ــني للم�صاهم موؤهل
الوطني الهام، والتعريف بحقيقة تطور البالد واملنجزات التي 
حتققت فيها وعلى كافة الأ�صعدة القت�صادية، الجتماعية، 

ال�صيا�صية والثقافية.
ــون عنا�صر تاأثري وتوجيه يف  ــذا فاإن الربملانيني �صيكون وله
الجتاه الهادف اإىل الرتقاء بالنقا�س اإىل امل�صتويات املاأمولة.
وعليه، فاإن ما هو مطلوب من الربملانيني -  يف هذه الفرتة 
ــواء النقا�صات عندما  ــة يف تهدئة اأج ــدا - هو امل�صاهم حتدي

تتجاوز حدودها املعقولة.
ــع قليلة �صتنطلق احلملة النتخابية، وهي  اإذن، بعد اأ�صابي
ــت منا�صبة للتباري بني الأفكار والربامج ال�صيا�صية،  واإن كان
ــي ون�صر الثقافة  ــة لرت�صيخ الوعي املواطن ــا اأي�صا منا�صب فاإنه

ال�صيا�صية بني املواطنني.
ــل هذه الظروف  ــح اأن احلمالت النتخابية يف مث �صحي
ــرًيا ما تخرج عن احلدود املر�صومة لها وقد تكون حادة يف  كث
بع�س الأحيان، ولكن ما هو مطلوب اأّل يتجاوز نقا�صها اإطاره 
ــة للبع�س للتهجم على  ــوين املعهود، واأّل َيُكون منا�صب القان

موؤ�ص�صات الدولة وهيئاتها الد�صتورية اأو ثوابتها الوطنية.
زميالتي، زمالئي،

ــى كل جزائرية  ــب ينبغي عل ــق وواج ــاب ح اإن النتخ
وجزائري تاأديته، واإن العزوف عنه هو اإخالل بروح املواطنة، 
ــي الذي يفرت�س توفره يف املمار�صة  وتغييب للوعي ال�صيا�ص

الدميقراطية.
لكن ما نالحظه - لالأ�صف - هذه الأيام هو اأن طروحات 
ــس التيارات نراها  ــراف وبع�س الأ�صخا�س وبع� بع�س الأط
ــاأ اإىل تعميم خطابات الياأ�س والإحباط  كثرًيا ما تلج
ــه لأن يقف من  ــاول دفع ــن، حت ــدى املواط ــالة ل ُمب اأو الالَّ
ــا �صلبًيا وت�صعى اإىل اإقناعه بالعزوف  العملية النتخابية موقف

عن القيام بواجبه النتخابي.
ــا نتاأ�صف لهذه املواقف فاإننا نحذر من تبعات  اإننا بقدر م
مثل هذه الدعوات ملا لها من اآثار �صلبية معروفة ع�صنا تبعاتها 

باملا�صي.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــالل الدورة  ــي، ف�صندر�س خ ــد الت�صريع ــى ال�صعي وعل
ع�صرة م�صاريع قانونية اأودعتها احلكومة اأو هي تنوي اإيداعها 

اأمام مكتب املجل�س ال�صعبي الوطني.
ــن املرتقب اأن يناق�س ويحدد اأع�صاء  ويف هذا الإطار، فم
ــني ذات طبيعة  ــع قوان ــن م�صاري ــة املوقف م ــس الأم جمل�
ــات ما انفك  ــة تاأتي لتنظيم قطاع ــة مهنية، وثقافي اجتماعي

التطور الذي يعرفه جمتمعنا يفر�صه عليها.
ــدل واملتمم  ــروع القانون املع ــا يتعلق مب�ص ــذا، وفيم وهك
للقانون املتعلق مبكافحة التهريب، فاإن التعديالت التي جاء 
ــح بانتهاج تدابري اأكرث �صرامة يف  بها م�صروع القانون �صت�صم

الردع واأ�صاليب اأكرث جناعة للت�صدي لهذه الآفة اخلطرية.
ــون املحدد  ــم للقان ــون املعدل واملتم ــروع القان ــا م�ص اأم
ــدين، فاإنه ياأتي لتدارك  ــد العامة املتعلقة بالطريان امل للقواع
ــرات والنقائ�س يف هذا القطاع بهدف مواكبة التغريات  الثغ

التي يعرفها قطاع الطريان املدين يف العامل.
ــة و�صوق  ــق باأن�صط ــون املتعل ــروع القان ــس م�ص بخ�صو�
ــه يهدف اإىل تهيئة الأ�ص�س القانونية التي متكن  الكتاب، فاإن
ــة من اتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأن توفري الكتاب  احلكوم
واإي�صاله للقارئ، وهو جاء للتكفل مبختلف اجلوانب املتعلقة 

بالكتاب من طبع ون�صر وتوزيع.
وب�صاأن م�صروع القانون املتعلق بالتعا�صديات الجتماعية 
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ــة ال�صمان  ــالح منظوم ــج اإ�ص ــل برنام ــاء لي�صتكم ــد ج فق
الجتماعي وال�صتفادة من جتارب الدول املتقدمة يف جمال 
ــات معتربة ويفتح  ــه اأن ُيحدث حت�صين ــا من �صاأن ــني، مم التاأم

خيارات متعددة يف جمال التقاعد.
ــروع القانون املتعلق باملوارد البيولوجية، وهو  بالن�صبة مل�ص
ــك اأنه يفتقر حلد  ــدان ح�صا�س يتطلب تاأطريه بقانون، ذل مي
ــوارد البيولوجية ببالدنا،  الآن لن�صو�س كافية ت�صريه. اإن امل
ــرف ت�صريعا دقيقا و�صامال  ــي متنوعة وعديدة، ل تع التي ه
ــة ا�صتغاللها مبا يحمي م�صالح بالدنا وي�صمن حمايتها  لعقلن

يف امل�صتقبل.
ــم املتعلق  ــون املعدل واملتم ــروع القان ــا يتعلق مب�ص وفيم
ــي بالتطور الذي  ــط التكوين املهن ــد جاء لرب ــني، فق بالتمه
ــرث لحتياجاته  ــا يجعله ي�صتجيب اأك ــه �صوق العمل مب يعرف

النوعية والكمية.
ــدورة الربيعية هذه ت�صجيل  ــر اأن يتم خالل ال كما ينتظ
ــني تخ�س قطاعات ال�صباب، القت�صاد، واحلالة  م�صاريع قوان

املدنية، اإىل جانب قطاع اجلمارك.
ــى الربملان م�صروع  ــع اأن يحال عل ــذا الإطار، يتوق ويف ه
ــذي يخ�س قانون  ــره ال�صباب، وال ــون الذي طاملا انتظ القان
ــون �صياأتي للتكفل  ــة الوطنية، ول �صك اأن هذا القان اخلدم
ــر التغريات التي  ــالت ال�صباب مبا ي�صاي ــري من ان�صغ بالكث
ــي تعرفها موؤ�ص�صة اجلي�س  ــا جمتمعنا اأو التطورات الت يعرفه
الوطني ال�صعبي، ولعتماد مرونة اأكرث ت�صمح لل�صباب باأداء 

واجبهم الوطني يف اأح�صن الظروف. 
ــث حركية جديدة  ــادي، وبغية بع ــب القت�ص ويف اجلان
ــث تناف�صية فيها،  ــة الإنتاجية وبع ــاء دفع اأقوى للعجل لإعط
ينتظر اأن يتم ت�صجيل م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون 

التوجيهي لرتقية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة.
وعلى �صعيد احلالة املدنية، التي اأ�صحت من بني التحديات 
ــل البلديات وت�صبب يف ذات الوقت  الكبرية التي تواجه عم
ــروع القانون املرتقب للحالة املدنية  متاعب للمواطن، فاإن م�ص
ــف مع �صرورات رقمنة  ــل تعديالت تهدف اإىل التكي �صيدخ
امل�صالح البلدية املكلفة باحلالة املدنية من جهة، واملحافظة على 

الهوية العائلية لالأ�صخا�س من جهة اأخرى.
ــم للقانون  ــدل واملتم ــروع القانون املع ــة مل�ص ــا بالن�صب اأم
ــن تعديالت، الغاية  ــق باجلمارك فيتوقع منه اأن يت�صم املتعل
منها اعتماد مرونة اأكرب يف جمال التجارة اخلارجية مع فر�س 

ــوي، كما ينتظر منه  ــد من الرقابة على هذا القطاع احلي املزي
ــرث ردًعا ملحاربة  ــب اأكرث ع�صرية واأك ــا اأن يتبنى اأ�صالي اأي�ص

اجلرمية مبختلف اأنواعها على م�صتوى اجلمارك.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــون منا�صبة لتعداد ما حتقق  ــرتة احلملة النتخابية �صتك ف
ــام والإح�صائيات،  ــالت وفيها تقدم الأرق يف خمتلف املج
ولي�س عيًبا - واملنا�صبة جد مواتية - اأقول لي�س عيًبا التذكري 
ببع�صها، لأن ما نالحظه لالأ�صف هذه الأيام هو اأننا اأ�صبحنا 
ل نكاد ن�صمع من يعدد الإيجابيات، حتى يخيل للواحد اأّل 
ــرتة، وهو ما ل يدخل يف  ــيء قد حتقق يف البالد طيلة الف �ص

باب املو�صوعية اأو العقالنية.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــادم تدخل  ــاق النتخابي الق ــد ال�صتحق ــول موع بحل
البالد مرحلة جديدة بل اأقول حا�صمة، ويف مثل هذا املوعد 
عادة ما تكون الفر�صة مواتية لتقييم احل�صيلة وطرح الأ�صئلة، 
ــة، اإل اأن ما نالحظه  ــكام عديدة وخمتلف ــن كانت الأح ولئ
هذه الأيام هو اأننا اأ�صبحنا ن�صمع ونقراأ اأموًرا ل يقبلها العقل 

ول املنطق.
ــا هذه الأيام  ــات واإ�صاعات يتم الرتويج له ــا ت�صريح اإنه
ــس بالتنكر املتعّمد  ــورة وتعميم الياأ� ــي اإىل ت�صويد ال�ص ترم
ــا اإل اإبداء ال�صتغراب  ــة؛ اأمام هذا الو�صع ل ي�صعن للحقيق
ــا ي�صدر عن بع�س الأ�صماء املعروفة  والأ�صف، خا�صة عندم
والأقالم التي كنا نتوقع منها اأن تكون منحازة للمو�صوعية.

ــا نقول: هل يجوز لنا اأن ننكر القفزات النوعية التي  وهن
ــة امليادين، القت�صادية والجتماعية  حققتها البالد ويف كاف
والثقافية؟ هل يجوز لنا اأن نتنكر لكل ما قامت به البالد يف 
جمال املن�صاآت القاعدية؟ اأمل تنجز البالد م�صاريع اجتماعية 
�صخمة ا�صتفاد منها اأبناء اجلزائر يف جمال حت�صني و�صعيتهم 
ــورة حقيقية؟ اأمل  ــة؟ اأمل يعرف قطاع ال�صكن ث الجتماعي

يعرف قطاع التعليم العايل ب�صتى اأطواره قفزات نوعية؟
ــريه، ول نخ�صى من القول باأنه لبد من  اإننا نقول هذا وغ
تعداد املزيد من املكا�صب ويف نف�س الوقت ل نرتدد يف الإقرار 
باأن املمار�صة قد ُتوّلد يف بع�س احلالت الوقوع يف اخلطاأ اأو يف 
ــل النقائ�س يف التنفيذ قد تقع يف هذا القطاع اأو ذلك،  ت�صجي

لكنها تبقى مع ذلك نقائ�س بالإمكان تداركها.
ــاف واملو�صوعية نعتقد اأن الواجب  ــا من باب الإن�ص واإنن
ــا اأي�ًصا التنويه بكافة الإجنازات املحققة ويف خمتلف  يقت�صين
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ــازات تدعو لالعتزاز وهي ماثلة حًقا  املجالت، اإنها حًقا اإجن
اأمام اأعيننا.

ــة الت�صريعية  ــة الرت�صان ــة ومرافق ــد مالءم ــى �صعي وعل
ــف امليادين فاإن الربملان  ــة للتطور احلا�صل يف خمتل والقانوني
ــة 2000 يف تزويد البالد  ــذ بداية �صن ــه قد �صارك من بغرفتي
ــي �صهدتها البالد يف  ــة ت�صريعية �صايرت احلركية الت مبنظوم
ــرار والتنمية  ــز ال�صتق ــث اأركان الدولة وتعزي ــال حتدي جم
ــة وم�صت كل القطاعات بفعل احلركية التي اأحدثها  ال�صامل

برنامج رئي�س اجلمهورية، ال�صيد عبد العزيز بوتفليقة.
ــة لتلبي الحتياجات  ــل، فقد جاءت تلك املنظوم بالفع
التنظيمية التي فر�صتها وترية التنمية املت�صارعة التي عرفتها 
البالد، ويف ذات الوقت لتتكيف مع التفاقات واملعاهدات 
ــا اجلزائر وفقا  ــورات التي �صهدته ــب التط ــة، ولتواك الدولي
للنهج الذي �صطره ال�صيد رئي�س اجلمهورية من اأجل حتديث 

وع�صرنة البالد يف خمتلف امل�صتويات.
ــاط الت�صريعي والرقابي املخول  وهكذا، ويف �صياق الن�ص
للمجل�س، فاإن جمل�س الأمة يكون قد �صادق خالل خم�س 
ــادي وع�صوي،  ــا، بني قانون ع ــة على 240 قانونً ــرة �صن ع�ص
ــا(، واأبدى حتفظه  ــي )ول يت�صع املقام هنا لتف�صيله وتوجيه
ــى �صتة )06( م�صاريع قوانني حيث اقت�صى الأمر اللجوء  عل
ــة املت�صاوية الأع�صاء التي در�صت خم�صة )05(  لآلية اللجن
ــون واحد، وهو املتعلق  ــا، و�صجل رف�صا كليا مل�صروع قان منه

بقانون الإ�صهار.
كما �صادق جمل�س الأمة، يف اإطار اجتماع الربملان املنعقد 
بغرفتيه املجتمعتني مًعا، على التعديلني الد�صتوريني اللذين 
ــني بد�صرتة الأمازيغية  ــادر بهما رئي�س اجلمهورية ، واملتعلق ب

لغة وطنية وبرتقية احلقوق ال�صيا�صية للمراأة.
ــاء جمل�س الأمة بكل  ــب الرقابي، ناق�س اأع�ص ويف اجلان
ــة، وثالثة )03(  ــام �صبعة )07( برامج حكومي جدية واهتم
ــذ برنامج رئي�س  ــل احلكومات املتعاقبة لتنفي خمططات عم
ــان عن ال�صيا�صة  ــة، وا�صتمعوا يف منا�صبتني اإىل بي اجلمهوري
ــًدا عملًيا لتوجيهات  ــة للحكومة؛ كل ذلك كان جت�صي العام
فخامة الرئي�س من اأجل التكامل والتعاون فيما بني الهيئتني 

الت�صريعية والتنفيذية.
وهنا يجب التذكري والتنويه على �صبيل املثال ل احل�صر، 
ــان تتويًجا  ــادق عليها الربمل ــني الإ�صالحات التي �ص بقوان
ــا ال�صيد الرئي�س  ــة التي بادر به ــاورات ال�صيا�صي مل�صار امل�ص

ــة وتنظيمات  ــزاب وال�صخ�صيات الوطني ــع خمتلف الأح م
املجتمع املدين يف ماي 2011. 
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإذا كان لنا اأن نبدي، وبكل مو�صوعية، تقييمنا ملا حققته 
ــن �صنة 2000 اإىل الآن على  ــالد خالل الفرتة املمتدة م الب
ــت حم�صلة ثرية  ــول اإنها كان ــي، فاإننا نق ــد الت�صريع ال�صعي
ــة، وما ميكن قوله يف هذا الإطار هو اأن هيئتنا قد رافقت  وهام
ــت مع كل اخلطوات الإ�صالحية التي بادر بها رئي�س  وتفاعل
ــة، وهذا ما يربر اإ�صهابي يف عر�س ح�صيلة املجل�س  اجلمهوري
يف جمال املنظومة الت�صريعية ناهيك عن اآليات رقابة الربملان 
لعمل احلكومة عرب خمتلف امليكانيزمات املخولة لها قانونًا.

طبعا، من غري املمكن التذكري يف هذه الكلمة بكل القوانني 
التي �صادق عليها املجل�س، لكن ل ميكن لأحد اأن ينكر ذلك 
ــل املوؤ�ص�صاتي الذي اأف�صت اإليه  ال�صتقرار والتوازن والتكام

املنظومة الت�صريعية التي �صاهمت فيها بكل فخر موؤ�ص�صتنا.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ما يجب ت�صجيله يف باب جرد ما حققته البالد يف خمتلف 
املجالت، ميكن التذكري باأمور عديدة ل يت�صع املجال لذكرها 
ــل الإعالم بجراأة تنتقد، واملجتمع املدين  كلها، فهناك و�صائ
بحيوّية ين�صط، والأحزاب ال�صيا�صية ُتعتمد وتتحّرك، وتلك 
ــي جزائر اليوم مبا حتياه من حركية وتفاعالت يومية يعرفها  ه
ــب يقت�صينا ت�صجيلها  ــا حقائق الواج ــب والبعيد. اإنه القري
والإقرار بها والتنويه بكل من �صاهم يف حتقيقها؛ اإنها حقائق 
ــا الآن حتديًدا حيث ترتفع  ــب التذكري بها وقولها، وقوله يج

الأ�صوات املتنكرة للحقيقة لالأ�صف.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــن اأذهاننا ونحن نقّيم  ــر الذي يجب اأّل يغيب ع اإن الأم
ــاع البالد، هو األ نن�صى باأننا من مدة ق�صرية فقط بداأنا  اأو�ص
ــة حيث كانت اأ�ص�س الدولة  نتجاوز مرحلة الظروف ال�صعب
مهددة بالنهيار، والو�صع القت�صادي يف و�صع �صبه م�صلول، 
ــوز لنا الآن  ــرار فيها غري ثابت، فهل يج ــث كان ال�صتق حي
ــة مع التنمية وننعم بفوائدها، الآن وقد  وقد بداأنا نربط ال�صل
ــا بعد اأن  ــة؟ هل يحق لن ــن وال�صتقرار حقيق ــح الأم اأ�صب
انتزعنا اعرتاف الدول بنا كدولة اأ�صا�صية يف املنطقة، يف هذا 
ــت حتديًدا، هل ُيعقل ال�صعي اإىل اإعطاء �صورة معاك�صة  الوق

لتلك التي هي عليها حقيقة اأو�صاع بالدنا؟
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اأيتها الأخوات، اأيها الإخوة،
ــا العودة  ــة، الواجب يقت�صين ــرح تلك الأ�صئل ونحن نط
ــط الأحداث املوؤملة التي  ــا اإىل الوراء ومراجعة �صري بذاكرتن
ــوم، حيث اأ�صبحت  ــا نحن عليه الي ــا نحياها، ونقارنها مب كن
تلك الأو�صاع من قبيل الذكريات املزعجة التي ل نريد ول 

نتمنى عودتها.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــي قدمت،  ــات واجلهود الت ــن الت�صحي ــن نتكلم ع ونح
ــة الرجل الذي  ــه بحكمة وحنك ــا التنوي ــب يقت�صين الواج
ا�صتطاع يف كل مرة جتنيب البالد العوا�صف، ونهيب بدرجة 
ــب، ون�صيد بجهود وت�صحيات  ــي الذي ت�صلح به ال�صع الوع
اأفراد جي�صنا الوطني وم�صالح اأمننا، والتي بف�صلها ا�صتطعنا 

اأن نتغلب على الإرهاب ونتجاوز املحنة.
)ت�سفيق(

ــه باملقاومة املعنوية  ــا ينبغي التذكري به اأي�صا هو التنوي وم
ل�صعبنا والتي كانت حا�صمة يف ك�صب املعركة �صد الإرهاب 
ــق الأمن وال�صتقرار للبالد، ولن ننهي كالمنا يف هذا  وحتقي
ــال دون التنويه مب�صتوى التكامل والتن�صيق مع املجل�س  املج
ال�صعبي الوطني، وبجهود ال�صيد الوزير الأول وكافة اأع�صاء 
ــن خالل تعاونهم  ــا بذلوه طيلة الفرتة م ــه الوزاري وم طاقم
املخل�س مع هيئتنا، واإننا لنقدر كبري التقدير تنقالتهم لكافة 
ــة وات�صالهم املبا�صر  ــن، وتفقدهم لواقع التنمي وليات الوط
ة حميدة لربط ال�صلة مع املجتمع  ــع املواطنني. اإنها حًقا �ُصنَّ م
ّنة  ــري يف اأن تتوا�صل هذه ال�صُّ ــدين ومع ال�صعب، اأملنا كب امل
ــاأن ا�صتمرارها تقوية ال�صلة وتعزيز اللحمة ما بني  لأن من �ص

احلاكم واملحكوم يف بالدنا.
اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ــدورة لن  ــون اأن هذه ال ــم تالحظ ــك اأنك ــذا، ل �ص هك
ــون بي�صاء كما حاول ويحاول البع�س و�صفها ولن يكون  تك
ــي الن�صاط اأثناءها، �صواء  ــاء الربملان فيها قليلي اأو عدمي اأع�ص
ــى ال�صعيد الت�صريعي اأو الربملاين اأو على �صعيد التحرك  عل
ال�صيا�صي، ففي كافة هذه املجالت �صيكون اأع�صاء جمل�س 

الأمة حا�صرين وفاعلني وموؤثرين يف ال�صاحة.
ــى التوفيق للجميع، �صكرا لكم على كرم  ويف اخلتام اأمتن

الإ�صغاء.
ــم - �صنوقف اجلل�صة ملدة خم�س دقائق،  والآن - اإذا �صمحت
راجيا من ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س البقاء يف اأماكنهم، 

وذلك من اأجل اإثبات ع�صوية ع�صو جديد يف جمل�صنا؛ �صكرا.

اإيقاف اجلل�سة على ال�ساعة احلادية ع�سرة 
والدقيقة اخلم�سني �سباحا

وا�ستئنافها على ال�ساعة احلادية ع�سرة
 والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني �سباحا

ــن الرحيم وال�صالة  ال�سي��د الرئي�ص: ب�صم اللـه الرحمـ
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

ــة زميل جديد لنا،  ــف اأ�صغالنا لتثبيت ع�صوي اإذن، ن�صتاأن
وقد مت انتخابه عن ولية �صيدي بلعبا�س، خلفا لل�صيد اإبراهيم 
ــب اجلديد، الذي  ــل، فهنيئا لل�صيد عمار طيب املنتخ بوتخي
ــدوره اأبدى  ــس الد�صتوري، الذي ب ــه على املجل� ــل ملف اأحي
ــا من جلنة ال�صوؤون  ــه يف املو�صوع؛ وعلى �صوء ذلك طلبن راأي
القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، درا�صة امللف وقد فعلت، 
ــة - اإذن - لل�صيد مقرر  ــك، فالكلم ــدت تقريرا حول ذل واأع

اللجنة املخت�صة لقراءة هذا التقرير، فليتف�صل م�صكورا.

ــه الرحمن  ال�سي��د مق��رر اللجن��ة املخت�س��ة: ب�صم اللـ
الرحيم وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
زميالتي زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم.

ي�صرفني اأن اأعر�س عليكم فيما يلي التقرير الذي اأعدته 
ــوق الإن�صان، ملجل�س  ــة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحق جلن

الأمة، حول اإثبات ع�صوية ع�صو جديد مبجل�س الأمة.
ــح، رئي�س  ــد القادر بن �صال ــى اإحالة ال�صيد عب ــاء عل بن
ــري 2014، حتت رقم  ــة يف 17 فيف ــة، املوؤرخ ــس الأم جمل�
وحقوق  والإدارية  ــة  القانوني ال�صوؤون  جلنة  ــى  عل  ،14/16
الإن�صان، واملت�صمنة اإعالن املجل�س الد�صتوري، ق�صد اإثبات 

ع�صوية ع�صو جديد،
وا�صتنادا اإىل املادة 104 من الد�صتور،

ــس الأمة، املعدل  ــكام النظام الداخلي ملجل� وطبقا لأح
واملتمم، ل�صيما املواد 4، 17 و33 )الفقرة 2( منه،

ــد 02 مار�س  ــاء يوم الأح ــة اجتماعا م�ص ــدت اللجن عق
2014، برئا�صة ال�صيد عبد الرحمـان يحي، رئي�س اللجنة، 
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ــة �صيدي  ــب، عن ولي ــد عمار طي ــة ال�صي ــات ع�صوي لإثب
بلعبا�س، ع�صوا جديدا مبجل�س الأمة بعنوان املنتخبني.

ــوري رقم  ــالن املجل�س الد�صت ــى اإع ــد الطالع عل وبع
 1435 ــاين عام  الث ــع  ربي  10 ــوؤرخ يف  امل 01/اأ.م.د/14، 
ــن نتائج النتخاب  ــة 2014، املت�صم ــق 10 فرباير �صن املواف
ــر �صنة 2014،  ــوم ال�صبت 08 فرباي ــذي جرى ي اجلزئي ال
ــو منتخب يف  ــالف ع�ص ــس، ل�صتخ ــدي بلعبا� ــة �صي بولي
ــة، واأ�صفر عن انتخاب ال�صيد عمار طيب، خلفا  جمل�س الأم
ــة، عن ولية  ــل، ع�صو جمل�س الأم ــم بوتخي ــد اإبراهي لل�صي
ــب انتخابه ع�صوا  ــس، الذي �صغر مقعده ب�صب �صيدي بلعبا�

باملجل�س الد�صتوري.
ت�صرح جلنة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحقوق الإن�صان، 
ملجل�س الأمة، باإثبات ع�صوية ال�صيد عمار طيب، يف جمل�س 

الأمة، عن ولية �صيدي بلعبا�س.
ــة املحرتم، زميالتي،  ــم، �صيدي رئي�س جمل�س الأم ذلك
ــوؤون القانونية والإدارية وحقوق  زمالئي، هو تقرير جلنة ال�ص
الإن�صان، حول اإثبات ع�صوية ال�صيد عمار طيب، يف جمل�س 

الأمة، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة.
اأعر�س عليكم م�صمون التقرير للت�صويت:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
ــادة اأع�صاء جمل�س الأمة  ــرب اأن ال�صيدات وال�ص اإذن، اأعت
ــر اإثبات ع�صوية  ــى م�صمون تقري ــد �صادقوا بالإجماع عل ق

ال�صيد عمار طيب مبجل�صنا.
اأنتهز هذه الفر�صة، واأطلب منه الوقوف ليتعرف عليه اجلميع.

)ت�سفيق(

ال�سيد الرئي�ص: نهنئ ال�صيد عمار طيب، ون�صعد بوجوده 
ــن �صفوفنا دعما  ــق يف مهامه �صم ــا، ونتمنى له  التوفي معن

لهيئتنا.
�صكرا لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة عند منت�سف النهار متاما
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