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ال�شي��د الرئي�ص:  ب�ص��م اهلل الرحم���ن الرحيم وال�صالة 

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحي��ب بال�صيد رئي�س املجل���س ال�صعبي الوطني 

وال�صي��د الوزير الأول وال�صي��د وزير الدول��ة، وكافة اأع�صاء 

احلكوم��ة، و�صيوفنا الك��رام؛ يقت�صي ج��دول اأ�صغال هذه 

اجلل�صة، الإعالن الر�صمي عن اختتام دورة اخلريف العادية 

ل�صنة 2014 يف جمل���س الأمة، ولكن قبل هذا وذاك بودي 

اأن اأنته��ز ال�صانحة لألقي ب�صع كلم��ات ذات �صلة باملنا�صبة 

فاأقول:

ال�صيد رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني، 

ال�صيد الوزير الأول،

ال�صيد وزير الدولة، وزير الداخلية واجلماعات املحلية،

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، 

ال�صيدات وال�صادة، زميالتي، زمالئي،

اأ�صرة ال�صحافة والإعالم، 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

معن��ا  عل��ى ح�صورك��م  اأ�صكرك��م  اأن  البداي��ة  اأود يف 

وم�صاركتك��م اإيانا املنا�صب��ة، منا�صبة اختت��ام دورة اخلريف 

العادية.

َعُد دائًما به كون��ه يتيح لنا فر�صة اللقاء 
ْ

اإن��ه موعد هام نَ�ص

وميكنن��ا م��ن الوقوف عل��ى حم�صلة اجله��د املبذول خالل 

الدورة.

وكتقييتتم عام لن�شتتاط �ملجل�س خالل �لفتترة نقول: �إن 

عمل الدورة كان يف جممله مر�صًيا.

كم��ا اأن م�صاري��ع القوانني التي متت درا�صته��ا وامل�صادقة 

عليها كانت هي الأخرى مهمة.

وكالع��ادة يحتل قانون املالية مكانة مميزة يف اأ�صغال الدورة 

ملجل�س الأمة.

ويف هذا الإطار نق��ول اإن قانون املالية ل�صنة 2015 حظي 

باهتم��ام كبري من قبل اأع�صاء الهيئ��ة، كونه اأتى بتوجيهات 

حم�شر اجلل�شة العلنية التا�شعة والع�شرين

املنعقدة يوم الإثنني 12 ربيع الثاين 1436

املوافق 2 فيفري 2015 

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

املدعوون احلا�شرون:

- 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�شة على ال�شاعة العا�شرة 

والدقيقة اخلام�شة  ع�شرة �شباحا
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هامة حددت الإطار العام لتنفي��ذ برنامج احلكومة امل�صتمد 

َبط الو�صائل امل�صخرة  من برنامج ال�صيد رئي�س اجلمهورية، و�صَ

ملوا�صلة تنفيذ خمطط ال�صتثمار والتنمية التي ت�صمنها هذا 

الربنامج.

واإذا كان��ت مناق�صات قانون املالية ع��ادة ما ت�صكل حلظة 

ممي��زة يف عمل الربملانيني، ي�صتغلونه��ا عادة لنقل ان�صغالت 

مواطنيهم وطرح م�صاكل دوائره��م النتخابية، فاإن نقا�صات 

هذه ال�صنة مل ت�صذ عن القاعدة، وهنا اأود اأن اأ�صتغل املنا�صبة 

لكي اأعرب عن كبري ارتياح��ي لنوعية مداخالت ال�صيدات 

وال�ص��ادة اأع�صاء املجل�س وروح امل�صوؤولية التي حتلوا بها اأثناء 

مناق�صتهم لهذه الن�صو�س.

وم��ا ميكن قوله عن ه��ذا املو�صوع ه��و اأن الن�س املذكور 

� اأي قان��ون املالي��ة � قد حافظ على توجه��ات البالد وعلى 

وت��رية التنمية فيها؛ وبق�صد حتقيق ال�صفافية، حر�س وا�صعو 

ه��ذا القانون عل��ى جرد جوانب ال�صعف ق�ص��د اإ�صالحها، 

واقرتحوا بنف�س الوقت �صيغ حتفيزات مالية عديدة ت�صجيًعا 

لال�صتثمار.

وع��الوة على قانون املالي��ة، در�س اأع�ص��اء جمل�س الأمة 

و�صادقوا عل��ى جمموعة م�صاريع قوان��ني اأخرى، جاءت يف 

جمملها لتواكب التح��ولت التي اأملتها �صيا�صات الع�صرنة 

املنتهجة وكر�صتها وترية التنمية املعتمدة.

ذل��ك اأن ال�صيا�ص��ات التنموي��ة مهما حاول��ت التكفل 

مبختلف جوانب احلياة القت�صادي��ة والجتماعية وال�صحية 

والثقافي��ة للمواط��ن فاإنها تف��رز مع ذلك ظواه��ر ت�صتدعي 

التنظيم ل�صم��ان تكيف �صل�س وهادئ م��ع م�صتوى التطور 

الذي تعرفه بالدن��ا يف خمتلف املجالت؛ ويف هذا ال�صياق 

بال��ذات، تن��درج درا�ص��ة جمل���س الأم��ة وم�صادقته على 

م�صاري��ع القوان��ني التي جاءت لتنظيم جوان��ب اأ�صا�صية يف 

حي��اة املجتم��ع؛ بع�صها يتم التكفل ب��ه لأول مرة والبع�س 

الآخر جاء ملواكبة التغريات التي يعرفها املجتمع اجلزائري.

وهك��ذا، وق�ص��د اعتم��اد التكنولوجي��ات احلديث��ة يف 

الت�صي��ري، به��دف التخفيف من الإج��راءات البريوقراطية، 

فقد در���س و�صادق جمل�س الأمة عل��ى م�صروعي القانونني 

املتعلق��ني بع�صرن��ة العدالة والقان��ون املت�صم��ن الت�صديق 

والتوقيع الإلكرتونيني.

ويف اإط��ار حتيني منظومتن��ا التاأميني��ة وم�صايرتها لتجارب 

ال��دول املتقدمة وبعث حركية جدي��دة فيها، در�س و�صادق 

جمل���س الأمة على م�صروع القانون املع��دل واملتمم للقانون 

املتعل��ق بالتاأمين��ات الجتماعي��ة وك��ذا القان��ون املتعلق 

بالتعا�صديات الجتماعية.

يف هذه الدورة اأي�صا ناق�س اأع�صاء املجل�س القانون املتعلق 

باإن�ص��اء �صندوق النفقة الذي جاء جت�صيدا للوعد الذي كان 

ال�صي��د رئي�س اجلمهورية قد قطعه عل��ى نف�صه مبنا�صبة اليوم 

العاملي للمراأة. 

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

اإن الغاي��ة م��ن هذا القان��ون � كما تعلم��ون � هي حماية 

الأطفال الق�صر من الآثار ال�صلبية الناجمة عن رف�س اأو عجز 

الوالد عن دف��ع م�صتحقات النفقة يف حال��ة الطالق الذي 

ب��ات يعرف وترية مقلقة، وقد جاء ه��ذا القانون اأي�صا لي�صد 

النقائ���س املوج��ودة على �صعي��د قانون الأ�ص��رة بخ�صو�س 

م�صاأل��ة النفق��ة، وليتكف��ل باحللق��ة الأ�صع��ف يف حالت 

التفكك الأ�صري، ونعني بها فئة الأطفال.

وبالنظ��ر لالأهمية الق�صوى التي يكت�صيها القانون املتعلق 

بالوقاية من تبيي���س الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، 

وبالنظ��ر لطابعه ال�صتعجايل والذي فر�صته التزامات دولية، 

فقد در�س و�صادق جمل�س الأمة بالأم�س على هذا القانون، 

حر�ًص��ا منه على اأن تكون اجلزائر يف املوعد وتفي بالتزاماتها 

الدولية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

خالل الدورة كانت هن��اك قوانني اأخرى مربجمة للدورة 

لكن ظروًفا خارجة عن نطاق اإرادتنا يف جمل�س الأمة حالت 

دون درا�صته��ا، و�صوف ندر�صها ونحدد املوقف منها مع بداية 

الدورة القادمة اإن �صاء اهلل.

زميالتي، زمالئي،

اإىل جانب العم��ل الت�صريعي، عرفت الدورة ن�صاطا رقابيا 

متث��ل يف م�صاءلة احلكومة يف العديد من الق�صايا اأثناء تنظيم 

جل�صات عامة، خ�ص�صت لط��رح اأ�صئلة �صفوية على العديد 

ه ال�ص��ادة اأع�صاء جمل�س  م��ن القطاعات الوزاري��ة، كما وَجّ

الأمة عدًدا من الأ�صئلة الكتابية ملختلف القطاعات الوزارية 

وتلق��وا ردوًدا عليها، ويف املجال ذات��ه نظمت جلان املجل�س 

جل�ص��ات ا�صتماع لعدد م��ن م�صوؤويل القطاع��ات الوزارية 

اأي�صا وذلك لال�صتف�صار ع��ن ق�صايا راهنة على متا�س مبا�صر 

باهتمامات الراأي الع��ام الوطني، كما كان ال�صاأن يف جل�صة 

ال�صتم��اع املخ�ص�صة لوزير املالية التي تناولت الو�صع املايل 
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والقت�ص��ادي للبالد يف ظل الظ��روف احلالية والإجراءات 

اخلا�صة بت�صيري املرحلة.

من جهة اأخرى، مل يتخل��ف املجل�س عن ن�صاطه املعهود 

يف ترقية وتر�صي��خ الثقافة الربملانية، من خالل معاجلة ق�صايا 

ذات �صل��ة باملجتمع؛ ويف ه��ذا الإطار، نظ��م املجل�س اأثناء 

ه��ذه الدورة ندوت��ني فكريت��ني نوعيت��ني: الأوىل تاريخية، 

نظمت مبنا�صبة الحتفال بالذك��رى ال�صتني لندلع الثورة 

التحريري��ة، وخ�ص�صت حلياة ال�صهيد »زيغود يو�صف« ودوره 

يف الث��ورة التحريري��ة، والثاني��ة �صحي��ة: تناول��ت مو�صوع 

ال�صرطان يف اجلزائر والتدابري الوقائية والعالجية ملكافحته.

ولتاأكيد حر�س اأع�صاء املجل�س على الوقوف على الواقع 

التنم��وي يف خمتل��ف وليات الوطن وحت�ص���س ان�صغالت 

املواطن��ني والهيئات املحلي��ة، عاود جمل���س الأمة خرجاته 

امليداني��ة الت��ي �صملت العديد من الولي��ات، خا�صة تلك 

الت��ي مَلْ ي�صب��ق له اأن زاره��ا، ويف هذه اخلرج��ات امليدانية 

عاينت وف��ود اللجان املخت�ص��ة واقع حال��ة التنمية يف هذه 

الوليات وو�صعت خال�صاتها وروؤيتها للق�صايا املطروحة.

ويف اإطار الأبواب املفتوحة، ا�صتقبل جمل�س الأمة، كمعَلم 

وكهيئة، العديد من الوفود التي قامت بزيارته.

وعلى ال�صعيد اخلارجي، فقد عملنا على موا�صلة ن�صاطنا 

العادي عرب خمتلف امل�صتويات الربملانية يف اإطار الدبلوما�صية 

الربملاني��ة، حيث �صاهمت وفودن��ا امل�صاركة، اإىل جانب وفود 

املجل���س ال�صعب��ي الوطني، يف التعري��ف مبواقف بالدنا من 

خمتلف الق�صايا الدولية والدف��اع عنها، وو�صحوا لنظرائهم 

الربملانيني الروؤى واملواقف اجلزائرية، بخ�صو�س ما يطرح من 

م�صائل حول خمتلف الق�صايا الإقليمية والدولية.

وكما ت��رون � �صيداتي �صادتي � فاإن ح�صيلة عمل الدورة 

يف جانبها الت�صريعي والرقابي والن�صاطات املكملة لها، كانت 

كلها ن�صاطات تبعث على الر�صى.

واإذا كن��ت قد عربت عن ارتياحي حلجم التعاون وطبيعة 

الت�صاور بني جمل���س الأمة واملجل���س ال�صعبي الوطني من 

جهة، وبيننا وبني احلكومة من جهة اأخرى، فاإين اأجد نف�صي، 

ا اإىل �ص��رورة لفت النتب��اه اإىل اأهمية 
ً
م��رة اأخرى، م�صط��ر

التج�صي��د العملي، ملا يتم التفاق علي��ه يف جمال الربجمة 

الت�صريعية التي هي اأهم لبنات العمل التكاملي بني هيئاتنا.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

باختت��ام دورتن��ا اخلريفية ه��ذه، تكون بالدنا ق��د اأنهت 

تنفي��ذ خطة تنموية ودخلت يف اأخرى، واإذا كانت التقلبات 

القت�صادية التي عرفتها ال�صاحة الدولية موؤخرا قد اأحدثت 

تراجع��ا يف اأ�صعار ال�صوق العاملية للنف��ط، فينبغي األ يكون 

ذلك مبعث ت�ص��اوؤم، واإن كان هذا الو�ص��ع اجلديد ي�صكل 

ان�صغال حقيقًيا نتقا�صمه كلنا.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

بقدر ما يوؤكد هذا الواق��ع على بروز موؤ�صرات غري مريحة 

لأو�ص��اع اقت�صادية �صعب��ة �صتواجه الب��الد م�صتقباًل، فاإن 

ذلتتك يجب �أال يدفعنتتا �إىل �لياأ�س و�لقنتتوط, بل يجب �أن 

يحفزن��ا اأكرث عل��ى م�صاعفة اجلهد، من اأج��ل احلفاظ على 

وترية التنمية وموا�صلة �صيا�صاتن��ا ال�صتثمارية املت�صمنة يف 

الربنام��ج اخلما�صي املعتم��د، ويدعونا يف نف���س الوقت اإىل 

تر�صيد اإنفاقنا العام منه واخلا�س.

ويف ه��ذا ال�صي��اق، فاإننا ننظر بع��ني الر�ص��ا اإىل التدابري 

الت��ي اعتمدته��ا احلكوم��ة، بن��اء عل��ى توجيه��ات ال�صيد 

رئي�س اجلمهورية، لرت�صي��د الإنفاق العمومي، دون امل�صا�س 

بال�صتثم��ارات املخ�ص�ص��ة للقطاع��ات احليوي��ة للتنمي��ة 

الجتماعية )كالرتبية، التكوين، ال�صحة، ال�صكان... اإلخ(، 

ول�صب��ط ال��واردات وحمارب��ة كل اأ�صكال تهري��ب روؤو�س 

الأموال، ولكننا يف ذات الوق��ت ندعو اإىل اإعطاء املزيد من 

الت�صجيع ل�صادراتنا خ��ارج املحروقات وال�صتغالل الأمثل 

للكوام��ن الطبيعي��ة املتاحة، ق�ص��د حت�صري وتطوي��ر وترقية 

اقت�صاد متنوع وتناف�صي.

ويف ه��ذا الإط��ار، بودي القول اإن املطل��وب يف مثل هذه 

الأو�ص��اع القت�صادية والجتماعية، هو تفعيل احلوار مبا من 

�صاأنه اأن يوفر اأجواء الثقة بني ال�صركاء الجتماعيني ويحقق 

الن�صجام الجتماعي ويعزز الوحدة الوطنية ، للوقوف �صًفا 

واحًدا يف وجه كافة التحديات التي تواجه بالدنا.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

يف مث��ل هذه الأو�صاع الواج��ب يقت�صينا مواجهة الروح 

النهزامي��ة التي راحت اأطراف معروفة ت�صعى اإىل تر�صيخها 

يف اأذه��ان املواطن��ني، من خالل الدعاء باأنن��ا بلد من دون 

و�صائل، يف حني اأن ل�صعبنا وبلدنا كل املقومات التي ت�صمح 

ا 
ً
ل��ه ببناء بل��ده وتقوية اقت�ص��اده، ويكون بلًدا قوًي��ا وم�صتقر

ويكون كذلك بف�صل ان�صجام وفعالية موؤ�ص�صاته الد�صتورية، 

وعبقرية اأبنائه الذين تتوفر لديهم القدرة على اإيجاد احللول 

لكافة امل�صاكل املطروحة، واقرتاح �صيغ املعاجلة املبدعة التي 
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م��ن �صاأنها متكني البلد م��ن جتاوز اأو�صاع��ه الظرفية ال�صعبة 

والنط��الق نح��و امل�صتقب��ل بثق��ة وتف��اوؤل؛ فلنعمل على 

حماي��ة وحدتنا، ولتك��ن تعددية روؤانا يف الأم��ور ال�صيا�صية 

والقت�صادية م�ص��در ثراء ل�صعبنا ومبع��ث دفع بالبالد نحو 

الأمام ولي�س م�صدرا لل�صد للوراء.

زميالتي، زمالئي،

مبثل ه��ذه الروح ومبثل ه��ذا الفهم لالأو�ص��اع، يجب اأن 

نعم��ل لإجناح م�ص��روع مراجع��ة الد�صتور، ال��ذي ناأمل اأن 

يعر�س علينا قريًبا.

اإنن��ا ناأمل � كم��ا وعد به ال�صي��د رئي���س اجلمهورية � اأن 

تك��ون هذه املراجعة مراجع��ة خلدمة الوطن ل خلدمة 

و نظام؛ كما اأننا نريد لهذه املراجعة اأن تكون تعبرًيا  اأ �صلطة 

وا�صتجاب��ة لطموح �صعب يف تكييف قانونه الأ�صمى، ليكون 

متما�صًي��ا مع تط��ور جمتمعه الطام��ح دائًم��ا اإىل بلوغ ما هو 

اأح�ص��ن واأف�صل من بني الد�صاتري الت��ي تعرفها املجتمعات 

احلديثة.

د�صتور تتعزز فيه حماية اأكرث للحريات الفردية واجلماعية، 

د�صت��ور يحدد بدقة اأكرب ح��دود العالقة ما ب��ني ال�صلطات 

ويعطي مزيًدا م��ن ال�صالحية للهيئ��ة الربملانية حتى توؤدي 

دوره��ا كام��اًل يف �صناعة قوان��ني اجلمهوري��ة ومراقبة عمل 

احلكومة، د�صتور يعط��ي الإمكانية للهيئات املنتخبة لتلعب 

دوره��ا ومكانته��ا يف الدفاع عن املواطن، د�صت��ور يكون فيه 

دور اأب��رز للمعار�ص��ة وال��راأي الآخ��ر، د�صت��ور يعمل على 

جتذي��ر املمار�صة الدميقراطي��ة والتعددية احلزبي��ة، بعيًدا عن 

اأي ا�صتن�ص��اخ اأو اقتبا���س ينق�ص��ه ال��ذكاء ويتجاهل واقع 

اخل�صو�صية الوطنية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

لق��د اأبقى فخامة الرئي���س، عبد العزي��ز بوتفليقة، الباب 

مفتوح��ا لكل راغب م��ن الفاعلني ال�صيا�صي��ني للم�صاهمة 

يف ه��ذه املراجع��ة الد�صتورية، رغبة من��ه يف اإ�صراك اجلميع 

فيها، بعيًدا عن كل ت�صرع غري مربر اأو تقليد يطبعه الرجتال 

وينق�صه الذكاء.

واإنن��ا يف جمل���س الأم��ة لنب��دي ارتياحنا له��ذا التوجه 

وامل�صع��ى ون�صع اأنف�صن��ا كموؤ�ص�صة واأع�ص��اء للم�صاهمة يف 

خدمة واإجناح م�صار هذه املراجع��ة الد�صتورية التي من مدة 

ُدعينا لها.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

ونحن نهنئ اأنف�صنا مبا حتقق ولزال يتحقق لبالدنا، بف�صل 

ال�صيا�صات احلكيمة التي انتهجتها البالد، حتت قيادة فخامة 

رئي���س اجلمهورية والتي طالت جميع مناحي احلياة، اإَلّ اأننا 

نعرف كذلك اأنه بني احلني والآخر تربز بع�س مظاهر التوتر، 

تعمل احلكومة على التعاطي معها بحكمة وروية.

وبق�ص��د تفادي تكرارها، ن��رى اأنه من ال�ص��روري اتخاذ 

الإج��راءات ال�صتباقي��ة املطلوبة ومن خ��الل التجاوب مع 

املقبول من املطالب الت��ي تطرح هنا وهناك والتي ت�صتدعي 

من الو�صاية درا�صتها واإعطاءها العناية املطلوبة.

واإننا نعتقد اأن م��ا قامت به الدولة من اإجراءات �صجاعة، 

يف اإط��ار التجاوب مع مطالب �ص��كان اجلنوب، لدليل على 

اأن الدول��ة تتح�ص�س مطالب اأبنائه��ا اأين كان موقع اإقامتهم، 

وتعم��ل على توف��ري احللول لها، وهي تعم��ل على م�صاعفة 

قدراته��ا على ال�صتم��اع، من خالل تو�صي��ع قنوات احلوار 

والتوا�صل مع خمتلف ال�صرائح الجتماعية النظامية.

اأيتها ال�صيدات، اأيها ال�صادة،

كم��ا تابعتم، فقد عرفت اجلزائر يف الآونة الأخرية حركية 

دبلوما�صي��ة ن�صيطة، متثل��ت يف ا�صتقبال بالدن��ا للعديد من 

روؤ�ص��اء البلدان ال�صديقة وال�صقيقة، وهذا اإن دل على �صيء 

فاإمن��ا يدل على ع��ودة اجلزائر القوي��ة اإىل ال�صاح��ة الدولية 

وا�صتئنافه��ا ن�صاطه��ا يف تقدمي ال��راأي وبذل اجله��د وتقوية 

عالق��ات ال�صداقة والتع��اون مع خمتلف البل��دان اإن على 

ال�صعيد الإقليمي اأو الدويل.

وبتكري�س هذه احلركية تك��ون اجلزائر � ب�صهادة اجلميع � 

قد ا�صتعادت مكانتها يف املحاف��ل الدولية واأثبتت اأنها اأهل 

للثق��ة التي تو�صع فيها واأن مواقفه��ا وتوجهاتها من خمتلف 

الق�صايا اجلهوية، الإقليمية والدولية وت�صديرها لثقافة ال�صلم 

لتها لأن تك��ون �صري��ًكا اأ�صا�صًيا يف  واحل��وار، ه��ي الت��ي اأَهّ

ال�صاحة الإقليمية والدولية.

يف نهاي��ة كلمتي، ب��ودي اأن اأ�صكر اجلمي��ع على احل�صور 

وامل�صارك��ة، ولزمالئي اأق��ول اإىل اللقاء يف ال��دورة الربيعية 

القادم��ة والت��ي �صتك��ون � تاأكي��ًدا � ثرية مب�صم��ون جدول 

اأعمالها وبن�صاطاتها.

ا لكم جميًعا على كرم الإ�صغاء.
ً
�صكر

)ت�شفيق(
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ال�شيد الرئي�ص:  اأدعوكم الآن اإىل ال�صتماع اإىل مرا�صيم 

الختتام.

مرا�شيم الختتام: 

• تالوة �صورة الفاحتة؛  

• عزف الن�صيد الوطني.  

)ت�شفيق(

ال�شيد الرئي�ص:  طبقا لأحكام:

- الفقرة الأوىل من املادة )118( من الد�صتور؛ 

- وامل��ادة )05( م��ن القان��ون الع�صوي رق��م 99 �� 02، 

ال��ذي يحدد تنظي��م املجل���س ال�صعبي الوطن��ي وجمل�س 

الأم��ة، وعملهم��ا، وكذا العالق��ات الوظيفي��ة بينهما وبني 

احلكوم��ة؛ اأعل��ن ر�صميا عن اختت��ام دورة اخلريف العادية                           

ل�صنة 2014 يف جمل�س الأمة.

�صكرا لكم جميعا؛ واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�شة يف ال�شاعة العا�شرة

والدقيقة اخلام�شة والأربعني �شباحا
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