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.2016نوفمبر  20الموافق  1438، صفر 20 ،األحدالجزائر،   

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي امحلد هلل رب العاملني

 والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل آ هل وآ حصابه

حسان اإىل يوم   .ادلينوالتابعني هل بإ

 

 .ودل خليفة احملرتم معايل ادلكتور محمد العريب شكرا  

 .رئيس اجمللس الشعيب الوطين املوقر

 .معايل الوزراء والوفد املرافق

 .زمياليت النوابو  زماليئ

 .آ رسة الإعالم

 .مياحلضور الكر

 .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته
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 س يدي الرئيس

 ،راتوالإدارية واحلجلنة الشؤون القانونية آ عضاء و  رئيسبدئ ببدء آ شكر 

عطاء الصالحيا و عىل وآ تل ،الاكمةل لنواب هذا اجمللس املوقر تبتفضلهم اإ

 التقرير المتهيدي:  هذايف  ءما جا مسامعمك

للجنة ا اإىل ال مهية الكبرية اليت يكتس هيا مرشوع هذا القانون، فاإن   ا  نظر 

ثرائه بأ فاكرمه وآ راهئم واقرتاحاهتم  لالس تئناس ،اءةالبن تنتظر من الإخوة النواب اإ

عداد تقريرها التمكييل، سعيا   س توى تطلعات م  يرىق اإىلمهنا لإخراج نص  هبا يف اإ

 امجليع.

اإجراءات تويل حيدد  ياذل لقانونب املرشوع املتعلقلقد جاء هذا 

 63والوظائف الس ياس ية وذكل طبقا ل حاكم املادة  ،املسؤوليات العليا يف ادلوةل

 .من ادلس تور

س ية اجلن شرتط رضورة وجود اذلي ي  لبد من تطبيق آ حاكم ادلس تور

ادلوةل  ه وظائف عليا يفالإطار السايم لتولييلزم  فهو ،اجلزائرية دون سواها

 ل  اإ  ،نيف آ رض الوط بس مترار ا  متواجديبقى  آ ن ،الوظائف الس ياس يةكذكل و 

ذا اكن يف مأ مورات من طرف ادلوةل.   اإ

ن   ارش املب الاطالع من املسؤول نك  يم يف الوطن  الاس تقرارالتواجد و اإ

 .للمواطن اليومية احلقيقيةعىل ال وضاع املعيش ية 

الوسائل  فرت لنا لكقربت لنا املسافات، وواليت وحنن يف عرص العوملة 

 دود. احل لك آ زالت فالشمولية ،يف عرص القرية العاملية اليوم آ صبحناحىت 
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م ا يف تنافس مس متر مع املفاهميجند آ نفس نا  آ حياان ؟آ ين مفهوم املواطنة ة ت  ت  ش  مل

م و   تجددة تقريبا يوميا يف هذه القرية العاملية.امل

تعارف عليه امل اع الرص ذا نشعر هبحنن يف اجلزائر وطن الثورة النومفربية املباركة، 

عىل  اإىل غاية احلصولبلسالح  واذلين اكحفوا ،صناع املس تحيل نابئ آ  من طرف 

 .اذلي ننعم به اليومالاس تقالل 

ن نا آ ن يشمل لك الوظائف  ونود ما جاء يف مرشوع هذا القانون، لك نممثن اإ

 عسكرية.ال دنية آ و سواء  امليف لك اجملالت ، ووةلدللالسامية 

ننا نقدر ظروف  كام ، صهمت ل س باب  ،جنس ية آ خرىاجلزائريني اذلين طلبوا اإ

  .اليت خيتاروهنانس ية اجل عىل  ليف التحصيهتم اقرار و  آ راهئم رتمحنآ ننا 

ا يف لك م نيبدلووما زالوا  بدلوا قدآ هنم علام  اإخالصهم للوطن، من  واثق انآ    

جل من آ   خذتاليت ستم وسيتفهمون هذه الإجراءات  ،وسعهم ملساعدة وطن ال جداد

 من ادلس تور.قة بثاملن  يف اإطار القواننيومصلحة الوطن 

آ غتمن هذه الفرصة لتقدمي الشكر لوزير العدل حافظ ال ختام، عىل ال عامل اجلبارة 

عطاء احلق للك من يس تحقه،  ،وامللموسة كذكل، و ومهنا قوانني عرصنة العداةل، واإ

طفرة  ققحتخفف الكثري من املعاانة، واليت بدآ ت اإدراج اخلدمات الإليكرتونية اليت 

  نوعية.

 امحلد والشكر هلل عىل عودة خفامة الرئيس امجلهورية اإىل آ رض الوطن ساملا غامنا.

 .هللام ملا حيبه ويرضاه ناوفَّق       

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبركته.      

 .: النائب قارة معر بكرياإمضاء


