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 األعزاء ورفٌقاتًرفقائً 
 تنا بالخارجٌوأخواتً أفراد جال إخوانً

 

وثقتكم بً فً الخمس سنوات أوال وقبل كل شًء أشكركم مرة ثانٌة على دعمكم ومساندتكم 

، فكرٌة،  وبكل ما املك من طاقات علمٌة، وصدق  أمانةوكما تعلمون لقد عملت بكل ،  ةالماضٌ

ونقل كل انشغاالتكم والتً هً انشغاالتً، كل أسبلتكم ،  عنكم قٌة للدفاعخالأو، عالٌةمهنٌة و 

البرلمان الجزابري، والمإسسات  إلىوكل مشاكلكم والتً هً مشاكلً ، والتً هً أسبلتً

الجزابر العاصمة أو والٌات الجزابر العمٌقة، بكل حرٌة وشفافٌة،  فًالحكومٌة األخرى، سواء 

 .شاء هللا إنالنجاز فحققت الكثٌر منها والبعض فً طرٌق ا

فخوض انتخابات تشرٌعٌة لتمثٌلكم فً البرلمان الجزابري كانت تجربة فرٌدة بعٌنها، جعلتموها 

 أنتم تجربة انتخابٌة ال تنسى.

 :أخواتً األعزاءو  إخوانً

، بل تحدٌا قلت لكم بؤن االنتخابات صعبة، ومهمتً بعد النجاح ستكون أصعب  أنًأذكركم 
قد كان مل سوٌا سوف نصل معا إلى براألمان، وتحقٌق ما نطلبه ونتمناه. فبالع حقٌقٌا، لكن

الكثٌر، وأصبحت اعرف كل وجودي بالبرلمان الجزابري خمس سنوات تجربة رابعة، علمتنً 
المختلفة فً جمٌع القوانٌن  مداخالتًوالطرق التً تإدى إلى الدفاع عنكم بسرعة، فالثغرات 

الجالٌة  ، وان انشغاالتدة جزء من نشاطاتً التً قمت بها والمشارٌع والتعدٌالت المتعد
وفى جعبتً ماحققته من  أمامكموها أنا الٌوم  كانت محور مداخالتً ،الجزابرٌة بالخارج 

ا لمن وهذ الخمس سنوات الماضٌة، انجازاتمشارٌع لكم وألبنابكم فلكم الحق فً اإلطالع على 
 . نت صفحتً االلكترونٌة، فكا7002منذ ماى  لم ٌتسنى له متابعتً

 

www.MohamedGahcheWorkingForYou.com 
 

البرلمان  فًشاركتكم فٌها بكل تحركاتً ونشاطاتً  الشاهد، والوسٌط المشترك بٌنً وبٌنكم،
إلى جانب التقابً باآلالف منكم  ٌا،واسٌا واوقٌانوس فراد جالٌتنا فً أمرٌكا،أالجزابري أو مع 

 .فً مختلف المناطق والدول التً أمثلها
 

 اخوانى اخواتى 
 وأوروبا أمرٌكا فًجالٌتنا  أفراد

 

 أكون أنكانت مقنعة لكم فاطلب منكم  فإذا ،ونشاطاتً انجازاتًعلى  طلعوات أن أتمنى 

 بتحقٌق المزٌد من االنجازات هللا بإذن أعدكموسوف  للمرة الثانٌة، وتنتخبونً المفضلمرشحكم 

علمٌة،  كفاءةملكه من أ ما إلى أضٌفوسوف  بكل شفافٌة ودٌمقراطٌة، تهمكم التًوالمشارٌع 

 . الجزابريالبرلمان  فًلخمس سنوات  خبرتً ،أخالقٌة مهنٌة و فكرٌة،

،  ألبنابنا أفضلوسنعمل مع بعض على تهٌبة مستقبل ، فمعا سنرعى دٌمقراطٌتنا الفتٌة 

جزابر حرة  ،اطٌة وعادلةجزابر دٌمقر غنٌة وموحدة، جزابر قوٌة، لخلقمسٌرتنا  فًوسنستمر 

 .مستقلة

 أخوكم محمد قحش

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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 : من هو محمد قحش ؟األول المحور 

انه محمد قحش الحابز على شهادة الباكلورٌا علوم من ثانوٌة حٌحً المكً بوالٌة قسنطٌنة، ثم - 

ثم شهادة  ،قتصادٌة فرع المالٌة من جامعة منتوري بقسنطٌنةشهادة اللٌسانس فً العلوم اال

بمدٌنة نٌس  Sophia Antipolis الماستر فً العلوم االقتصادٌة من جامعة صوفٌا انتٌبولٌس

بواشنطن  زثم شهادة الماستر فً العلوم السٌاسٌة من جامعة جون هابكن (France,eciN،)فرنسا

 The Johns Hopkins University, Washington, DC, USA-الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 . الرسالة وطالب بالدكتوراه )السنة الخامسة( فً العلوم االقتصادٌة طور مناقشة

ً إٌمانإرادتً القوٌة وإال أن  ،درست بجامعات الجزائر فقد ننً واحد منكما )قال محمد قحش

ادرس  (ت ادرس واعمل فً أن واحدفكنالفرنسٌة،  بالجامعة لاللتحاق دفعونً بقدراتً العلمٌة

اال أننً  ،على نفسًمعتمداكنت وحٌدا و رغم أنً  ،) لٌالوأراجع دروسً  مساءاواعمل  نهارا

تحصلت على ماجستٌر فً العلوم  ، و ٌكفً أنًتجربة رائعةال أخفٌكم سرا أنها كانت 

 لكن هذه المرة سافرت مرة أخرى ، و أنو شاء القدر ، االقتصادٌة من جامعة نٌس بفرنسا 

تحصلت على إال أننً و الحمد هلل  ،و هنا كان التحدي األكبر  ،إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

منذ التسعٌنات و  ، بواشنطن زشهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة من جامعة جون هابكٌن

  ،و غٌرها رمجةاإلعالم اآللً والب فًفً مجاالت مختلفة   على تكوٌن نفسً جاهداوأنا اعمل 

 :الشركات األمرٌكٌة من بٌنها بعضعملت كمحلل مالً فً  عدة، كمافتحصلت على شهادات 
LUCENT TECHNOLOGY 

SONY TECHNOLOGY 

MCI WORLDCOM  ِ 

AOL (AMERICA ONLINE) 

PUMA SYSTEMS….etc. 

ً من محلل مال لالرتقاء PUMA SYSTEMSً هللا سبحانه وتعالى فً شركة باجتهادي وفقن

 ،كمدٌر لشركة االستثمارات المالٌة بألمانٌا لمدة سنتٌن عملتكما  ،إلى نائب رئٌس اإلدارة

. ثم درست الفندقة والسٌاحة فتحصلت على شهادات كثٌرة مهنٌا  الكثٌر منهااستفدت 

عملت كمدٌر، ومدٌر و وهً اكبر الشركات العالمٌة،   STARWOODومختلفة من شركة  

-2007 بالمجلس الشعبً الوطنً نائبك منتخبا أخٌراو،  ذا ومعلما بهافرعً للعملٌات وأستا

2012.) 

الخارج بفضل مناصبه  فً الجزابرٌٌن بإٌجاد عملالمبات من انه محمد قحش الذي ساعد  -

 .التً تقلدها فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ومعارفه الخاصة

التكفل بهم عند حصولهم على البطاقة  انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن فً -

ا مالخضراء ) بطاقة اإلقامة(  وذلك بإٌجاد متكفل لهم فً اإلٌواء والعمل وغٌرها حتى ٌتمكنوا فٌ

 .بعد االعتماد على أنفسهم
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المحور الثانً: من هو محمد قحش فى سنوات البرلمان الخمس 
 ؟  الماضٌة

 

و قد كانت  فزار أغلب مدنها، لثالث التً ٌمثلها،انه محمد قحش الذي طاف وجال القارات ا -

 كل مصارٌف السفر و اإلٌواء واألكل من حسابه الخاص .

) لً الشرف الكبٌر أن التقى بأفراد جالٌتنا فً الخارج أٌنما كانوا ووجدوا. قال محمد قحش 

ا وغٌرها... الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول أمرٌكا الجنوبٌة ودول أسٌا واسترالٌ فً كندا،

شبابا وأطفاال ، طلبة وعماال وموظفٌن فً  لقد التقٌت بكل أطٌاف جالٌتنا، رجاال ونساءا،

شركات خاصة ومؤسسات عامة للدول المستضٌفة ، علماء وأساتذة وباحثٌن فً كل 

خاصة فً الوقت الراهن  القطاعات ،كما تبادلت معهم الحدٌث حول قضاٌا الوطن األم الجزائر،

التً أصبح فٌها القوى ٌأكل  العربٌة والعالمٌة، االقلٌمٌة، التغٌرات الجٌوسٌاسٌة،وفى ظل 

الضعٌف ، وانأ اعنً القوى التكنولوجٌة . فشجعت أفراد بالدي الجزائرٌٌن األحرار أن 

الن  ٌستجٌبوا لدعوة الجزائر بالمشاركة  فً تنمٌة الوطن وان ٌسجلوا أنفسهم فً التارٌخ،

 .لمرحلة الصعبة والحاسمة فً اللعبة السٌاسٌة العالمٌة(هذه المرحلة هً ا

ففتح  انه محمد قحش الذي اقترب من أفراد الجالٌة بدون عقدة أو حاجز أو عرق أو جهوٌة، -

ٌغطى  68333816383121رقم هاتف مجانا  لهم قنوات االتصال المختلفة المعمول بها عالمٌا،

ٌجٌب من خالله   email : gmgahche@aol.comتكلفته من حسابه الخاص، عنوان الكترونً 

على الشبكة العنكبوتٌة  كما ذهب بعٌدا من ذلك بإنشابه صفحة خاصة على كل تساإالت جالٌتنا،

ة هذه الصفحة االلكترونٌة الخاص  www.MohamedGahcheWorkingForYou.com.7002منذ 

نشاطاته  متابعة على وجه هذه المعمورة مناى مواطن جزابري  حٌث تمكن ((GPS  تشبه

و الجرابد المختلفة التً  ،من خالل عرض نشاطاته البرلمانٌة. الٌومٌة والمتجددة

أفراد الجالٌة المقٌمة فً  تطرقت لبعض اقتراحاته ومشارٌعه، و هو بذلك ٌحرص على مشاركة

مدونة بالتوارٌخ للخمس  "صورة"و "كلمة" ،"صوتا" رة،الخارج بكل كبٌرة وصغٌ

سنوات التً قضاها فً المجلس الشعبً الوطنً )البرلمان الجزابري( إلى جانب قنوات 

 :االتصال األخرى التً ٌتواجد بها من بٌنها 

www.facebook.com- www.youtube.com- www.yahoo.com - www.google.com 

 .وغٌرها

انه محمد قحش الذي شارك كل الجزابرٌٌن والجزابرٌات فً الخارج والذي هم/هن على  -

سواء عن طرٌق صفحته الخاصة )موقعه  ،ت الدٌنٌةفً كل األعٌاد الوطنٌة والمناسبا اتصال به

كما  ،( E-MAIL)وعن طرٌق الهاتف أو الشبكة العنكبوتٌة ، الخاص( أو شخصٌا لمن ٌلتقً بهم 

فساهم شخصٌا بالتكفل بمصارٌف  ،وأحزانهمشارك أفراد جالٌتنا فً المنطقة السادسة أفراحهم 

كما ساهم أٌضا فً   ، )ان هلل وان إلٌه راجعون(لى الجزابر وافتهم المنٌة إٌن  الذنقل بعض أفراد جالٌتنا 

 مصارٌف عالج بعض األفراد ، ومشاكل أخرى  ٌعانً منها  بعضنا .

 

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
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انه محمد قحش الذي ٌصغً النشغاالت و مشاكل أفراد جالٌتنا بالخارج من بٌروقراطٌة  -

 سكن ،  االستثمار وغٌرها...قضاٌا العدالة ، ال اإلدارة المحلٌة ، منازعات و خالفات عابلٌة،

 لٌكون بذلك خٌر ممثل لهم بالبرلمان الجزابري  .     

انه محمد قحش الذي دافع  بشدة على حق المواطن الجزابري المقٌم بالخارج فً االستفادة من  -

 (CNAC)والصندوق الوطنً للتامٌن عن البطالة  ، (ANSEJ)الوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب

فً  اعد العشرات من أفراد جالٌتنا بالخارج على االستفادة من إنشاء مإسسات مصغرةكما س ،

 مجال البناء واألشغال العمومٌة، التكنولوجٌا، اإلنتاج، الصٌد البحري، قطاع الخدمات ... الخ .

) كما تعملون جمٌعا أن اغلب المواطنٌن الجزائرٌٌن المقٌمٌن بالخارج  مد قحشحقال م

و إن فتح الباب لهم  اتب شهري ،  لكنهم ذوي مؤهالت تقنٌة عالمٌة.ٌعٌشون على ر

( سوف ٌرجع بالفائدة على الوطن ANSEJ & CNACومساعدتهم فً هاتٌن المؤسستٌن )

، بأنه إذا كان   2011جوان 05 بتارٌخ والمواطن. وكما ذكرت فً مداخلتً بالبرلمان الجزائري

( 0001110111كثر من ملٌون وسبع مئة ألف )عدد المسجلٌن فً كل سفاراتنا بالخارج أ

أن العدد الحقٌقً أكثر بكثٌر من ذالك ، فإعطاء الفرصة لـ   لمعجزائري و جزائرٌة ، مع ال

للدخول إلً الجزائر  -على سبٌل المثال-جزائري  وجزائرٌة فً الخارج  200,000

وض الوكالة الوطنٌة لدعم لهم من خبرة عالمٌة عالٌة( ، واالستفادة من قر واالستثمار ) بما

 ، سٌمكننا من إنشاءCNAC، والصندوق الوطنً للتامٌن عن البطالة  ANSEJتشغٌل الشباب 

أفراد بطالٌن، سنخلق ملٌون  5مؤسسة مصغرة، و إذا وظفت كل مؤسسة  200,000

( منصب شغل . إن جالٌتنا بالخارج بحجم عدد سكان دولة، ومن مصلحة 001110111)

 اللها كورقة رابحة فً جمٌع المجاالت(.الجزائر استغ

انه محمد قحش الذي شجع العشرات من الجزابرٌٌن الذٌن بلغوا السن القانونً للخدمة الوطنٌة  -

المكاتب العسكرٌة المتواجدة فً السفارات الجزابرٌة بالخارج   حقمال تسجٌل أنفسهم فًعلى 

 من اجل تسوٌة وضعٌتهم القانونٌة.

لقد اقترحت على الحكومة أثناء مداخالتً بالبرلمان الجزائري، إرسال لجنة ) قال محمد قحش  

إلى كندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والى الدول  التً  -ولو مرة واحدة فً السنة  -عسكرٌة 

ٌتزاٌد فٌها عدد أفراد جالٌتنا الجزائرٌة من اجل تسوٌة الوضعٌة القانونٌة من الخدمة الوطنٌة 

الٌة، نظرا للعدد الهائل من الشباب الذٌن بلغوا السن القانونً لتأدٌة الخدمة ألبناء الج

الوطنٌة، كما اقترحت أن تكون ضمن هذه الزٌارات العسكرٌة دورات تثقٌفٌة للتعرٌف 

باحترافٌة مؤسسة الجٌش الوطنً الشعبً ، وفروعه المختلفة ، ونحن نعلم أننا  سنجد الكثٌر 

مٌن بالخارج ممن سٌستجٌبون لنداء الوطن لٌلتحقوا بالجٌش الوطنً من أبناء جالٌتنا المقٌ

إخوانً أخواتً: إذا  .الشعبً ، أو ٌتباهون به أمام الجالٌات األجنبٌة األخرى كأضعف اإلٌمان

 ).  سوف اعمل جاهدا لحث الحكومة لتفعٌل هذا المشروع انتخبت بإذن هللا

نجاح وكشف النقاط من الجامعات الجزابرٌة إلى بإرسال شهادات الانه محمد قحش الذي تكفل  -

أفراد جالٌتنا بالخارج  من اجل إتمام دراستهم وبحوثهم بالجامعات العالمٌة وهذا بعد تماطل  

 .الجامعات الجزابرٌة فً الرد علٌهم  
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االستفادة من قروض البنوك على انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن  -

من اجل  ،ك باستعمالهم لمرتباتهم فً الخارج بما ٌسمح به القانون الجزابريوذل ،الجزابرٌة

 .شراء بٌوت فى والٌاتهم بالجزابر

انه محمد قحش الذي ساعد العشرات من الجزابرٌٌن فً تسوٌة وضعٌاتهم القانونٌة بالنسبة  -

لجزابرٌة( فً وذلك بالتوسط مع اإلدارة الجزابرٌة )السفارة والقنصلٌة ا ،للدول المستضٌفة

 .تجدٌد جواز السفر لمدة عام لٌعطٌهم مهلة فً تسوٌة وضعٌتهم القانونٌة

لقد كنت شاهد عٌان بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، كندا، مالٌزٌا، (قال محمد قحش 

اندونٌسٌا، تاٌالندا واسترالٌا على وجود  كم هائل من الجزائرٌٌن المغتربٌن الذٌن 

ازات سفر لمدة سنة حتى ٌتسنى لهم تسوٌة وضعٌتهم تمت مساعدتهم بمنحهم جو

والشكر الكبٌر لسفرائنا وقناصلتنا على  .القانونٌة وفقا لقوانٌن الدول المستضٌفة

 المساندة والتفهم لوضعٌة أفراد جالٌتنا فً الخارج(.

سنوات : محمد قحش والمشارٌع المنجزة خالل  الثالث المحور
  1220-0720- الماضٌةالبرلمان الخمس 

 

 أخواتًخوانً إ

 كون ممثلكم فً المجلس الشعبً الوطنًأل 7002 مايفً  الذي انتخبتموه ننً محمد قحشإ -

 . ، وأتمنى أن أكون قد وفٌت وكفٌتثقتكم بً على أشكركم  بالمناسبة و، لخمس سنوات 

 إخوانً أخواتً 

ضمٌري ً وٌرضً ٌرضً هللا سبحانه وتعالبما عملت طٌلة السنوات الخمس الماضٌة لقد  -

مجموعة من الشعب هو لألننً اعلم أن منصب النابب الممثل لفبة أو  ،وٌرضٌكم

فرد من جالٌتنا  أيمساعدة فً ٌوم ما فً  أترددفلم ابخل أو  ،"ضمٌر"و "مسؤولٌة"

وما حققته من  ،بكل أمانة وصدق تعاملت معهموحتى أهالٌهم بالجزابر  ،الجزابرٌة بالخارج

 :ومن بٌنها موقعً الخاص  على ذلك دلٌل  اٌجابٌة نتابج

0- www.MohamedGahcheWorkingForYou.com 

 .شهادات زمٌالتً وزمالبً نواب البرلمان الجزابري -2

ل مشاكل حلكنت أتردد علٌهم  لذٌنامإسسات الدولة )وزارات، والة، مدراء.....وغٌرهم(  -3

 أفراد جالٌتنا وأهالٌهم بالجزابر.

. ، تعلمت أشٌاء كنت اجهلها من قبل  7067-7002قد تعلمت الكثٌر فً هذه الفترة التشرٌعٌة ل

تعلمت كٌف أصٌغ  ،تعلمت كٌف أتدخل فً البرلمان الجزابري والمإسسات الحكومٌة األخرى

ٌراإلدارة تعلمت كٌف تس ،ٌهاعلالتعدٌالت وإقناع زمٌالتً وزمالبً النواب للتصوٌت 

 . التقدٌر و االحترامتجربة تستحق  إنها .أفراد جالٌتنا بالخارج ىعلوكٌف أدافع  ،الجزابرٌة

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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  :إخوانً أخواتً

و أمانة  عمل بكل قوةأأن و ،ؤن أكون وفٌا لكمبعدكم انتخابً مرة ثانٌة إن شاء هللا أإذا تم  -

إلى البرلمان الجزابري والوزارات  الجزابربٌكم أهال انشغاالتكم وانشغاالتنقل وصدق فً 

 .إطار ما ٌسمح به القانون والتشرٌع الجزابري فًالمعٌنة ، و 

فسؤكون بإذن هللا  2102-2110إذا كنت مثابرا ومجتهدا وحاضرا فً الفترة التشرٌعٌة السادسة  -

 2100-2102 أكثر مثابرة و اجتهادا للفترة التشرٌعٌة السابعة

  :واتًإخوانً أخ

 ،والذي هو مدون لدٌكم فً موقعً الخاص ،2102- 2110لقد جبت ببرنامج لحملتً االنتخابٌة  -

 .ومقارنته بما تحقق وما هو فً طرٌق االنجاز ،علٌه االطالع طلب منكمؤف

 أوال: انجاز التامٌن بالتكفل فً نقل الموتى من الخارج:

فقد كنت أدافع عنه  األولى، االنتخابٌة تًعهد فًانه مشروع ضخم وقد حمدت هللا على تحقٌقه 

إبرام تم  ، وقد الموضوع ذاتتصب فً  70048700387002كانت مداخالتً فً و ،دون توقف

دج  7000الخارج  فًعلى أن ٌدفع المواطن  ،7004عام  SAAعقد مع الشركة الوطنٌة للتؤمٌن  

ما وجدنا هذا المشروع غٌر  عانلكن سر ،وٌور 70تقرٌبا  ،دوالر أمرٌكً 80أي ما ٌعادل  ،

فكان اقتراحً فً مداخلتً بالمجلس الشعبً الوطنً   ،تطبٌق لكل أفراد جالٌتنا بالخارجقابل لل

 فعال تم وقد ،إلى الخارج SAAأن ٌمتد نشاط الشركة الوطنٌة للتؤمٌن  على  7060أكتوبر  70فً 

بذات المبلغ  نفسهعلى مٌن ؤتمن الأي جزابري  ٌمكنحساب بنكً بفرنسا  فتح 7066ىفً جانف

 .عن طرٌق البنك من أي مكان بالعالم (ٌورو 70ٌقارب  أومآدوالر أمرٌكً  80 )أعاله المذكور 

اإلسراع  فً ناساعدونأشكر كاتب الدولة للجالٌة الجزابرٌة فً الخارج والمسإولٌن الذٌن  -

 هذا المشروع. تنفٌذب

 فر الجزائري:ثانٌا: تخفٌض سعر الطابع الضرٌبً لجواز الس

تخفٌض سعر الطابع  ،7067 -7002 برنامجً فًوما جبت به أٌضا، من بٌن اهتماماتً 

ثالثة ما ٌعادل ٌورو( أي  10دوالر أمرٌكً ) 20الضرٌبً لجواز السفر الذي كان فً الماضً 

 أضعاف ما هو علٌه بالجزابر.

دوالر،  80) دج 700,000 قٌمةب هو الٌوم الطابع الضرٌبً لجواز السفر الجزابري ...الحمد هلل

 .داخل الوطن أو خارجهٌورو( سواء  70

 ثالثا: فتح قنصلٌة عامة بنٌوٌورك:

]وكل مداخالتً مدونة على صفحتً  7002تدخلت عدة مرات فً البرلمان الجزابري منذ 

حث الحكومة والوزارات ل [ ngForYou.comwww.MohamedGahcheWorkiالخاصة

 قنصلٌة نٌوٌورك همٌةوأل .نا وزٌر الخارجٌةلالمعنٌة بفتح قنصلٌة عامة بنٌوٌورك، كما راس

http://www.mohamedgahcheworkingforyou.com/
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، 2011نوفمبر 1فتحت أبوابها فً  القدر أنشاء ، اقتصادٌا، سٌاسٌا، اجتماعٌا، ثقافٌا ورٌاضٌا 

فً تحقٌق حلم كل المسإولٌن الذٌن ساعدوا لو سفٌرنا عبد هللا بعلًلو الجزابرٌة فالشكر للحكومة

 بؤمرٌكا. جالٌتنا

 رابعا: فتح خط جوي بٌن الجزائر وكندا وبٌن الجزائر والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة:

، حث الحكومة والوزارات 2012-2007لقد كان من بٌن اهتماماتً فً برنامجً االنتخابً 

ت المتحدة األمرٌكٌة، الجزابر والوالٌابٌن و فتح خط جوي بٌن الجزابر وكندا،على  المعنٌة

شاء هللا سبحانه وتعالى ومنٌة، األسٌاسٌة وال، االجتماعٌةسٌاحٌة، ال، االقتصادٌة نظرا ألهمٌته

الجمهورٌة والحكومة ، فالشكر لربٌس 2007جوان  15بتارٌخ وأن تم فتح خط جوي مباشر 

الخط الجوي بٌن الجزابر وأمرٌكا  ٌفتتحن نتمنى أكما ولكل من ساهم فً انجاز هذا المشروع، 

 فً أقرب اآلجال.

 المتعذرة  من القنصلٌات  الجزائرٌة بالخارج: استخراج األوراق خامسا:

 مهمة استخراج تسهٌل فً ةعنٌوالوزارات الم ،بلعٌز  الطٌبحافظ األختام  نشكر وزٌر العدل

كشهادة من القنصلٌات فً الخارج  ؤفراد جالٌتنا الجزابرٌةبالخاصة  اإلدارٌةبعض الوثابق 

                                . العدلٌة السوابق

 مستقبال. اإلدارٌة الوثابق بقٌة استخراجالتسهٌل فً مهمة أعدكم بالعمل أكثر على 

 بالخارج مشاركة أفراد الجالٌةبوالوزارات المعنٌة  سادسا: اقناع المؤسسات الحكومٌة

، والصندوق الوطنً للتأمٌن على  ANSEJالجزائرٌة لتشغٌل الشباب   لالستفادة من الوكالة

 .CNACالبطالة 

الصندوق الوطنً و دعم تشغٌل الشباب، الوكالة الوطنٌة ل لقد ساهمت بقوة فً إقناع كل من 

ٌملكونه من  نظرا لماللتؤمٌن على البطالة على أهمٌة اشراك أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج 

 مناصب شغل جدٌدة. إنشاءالوطن وتساهم فً  ٌستفٌد منها  ةعالٌخبرة 

، لالستثمار بالجزابرالخارج بأفراد جالٌتنا  طلبات بل المبات من، تم قبول العشرات فعال قد و

و الصندوق لدعم تشغٌل الشباب،  وطنٌةصغرة عن طرٌق الوكالة المبإنشاء مإسسات وهذا 

لم جمٌعا أن أغلب أفراد جالٌتنا الجزابرٌة فً الخارج ونحن نع] البطالة. علىالوطنً للتؤمٌن 

 .[ عالٌة لكنهم ٌملكون خبرة ،الشهرٌة برواتبهمٌعٌشون 

سابعا: اقناع البنوك العمومٌة على اعطاء قروض ألفراد الجالٌة الجزائرٌة بالخارج لشراء 

 : سكنات بالجزائر

البنوك األجنبٌة المعتمدة  حتى و، اقناع البنوك العمومٌة الجزابرٌةلقد ساهمت بقوة على 

فً  هممرتباتبجلب كشوف  بمجرد، وذلك بالخارجقروض ألفراد جالٌتنا  إعطاء فً بالجزابر،

القنصلٌة الجزابرٌة مع عقد البٌع من مقاول من ة العمل مختوم علٌها دهاشالشهور األخٌرة، و

للحصول د جالٌتنا ساعدت العشرات من أفرا قدوبالفعل  خاص أو عمومً أو حتى من شخص.

 .مختلف البنوك  قروض منعلى 
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 : 2107-2102: محمد قحش وبرنامج الرابعالمحور 

 الخدمة الوطنٌة: - 0

المعنٌة الوزارات  الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة و وزارة كذاارة الدفاع الوطنً ومع وز سنعمل

األمرٌكٌة والدول األوربٌة كندا والوالٌات المتحدة للجنة عسكرٌة  إرسال إمكانٌةعلى األخرى 

الذٌن فاء أو التجنٌد ألبناء جالٌتنا تسوٌة قضٌة الخدمة الوطنٌة سواء باإلعمن أجل  األخرى

على مستوى الفرع العسكري  التسريع في سير هذه العمميةسنعمل على  كماٌعدون باآلالف، 

 الجزابري آخرها بتارٌخ البرلمانداخل قبة و تكرارا  األمر مراراهذا  عنتحدثت وقد ، بالخارج

 .  7066 جوٌلٌة 1

وكل أفراد جالٌتنا المقٌمة فً الدول  ،والحركات الجمعوٌة ،نطلب من كل الجمعٌات  مالحظة:

ولم ٌتم ، األجنبٌة أن ٌشجعوا الجزائرٌٌن الذٌن دخلوا الى هذه البلدان بطرٌقة غٌر قانونٌة

أن ٌتصلوا بالقنصلٌة والفرع  على ،بعد لدول المستضٌفةباتسوٌة وضعٌاتهم القانونٌة 

 مدٌرٌة إلى إرسالهاأجل من  الجزائرٌة من هوٌاتهموتقدٌم نسخة  ،تقدٌم أنفسهملالعسكري 

فً الجزائر، ألنه اذا تم عنهم قف البحث وهذا لووزارة الدفاع الوطنً، الخدمة الوطنٌة ب

 .قد تتعقد األمورلها  ٌستجٌبوا ولمارسال ثالث مراسالت 

 :و أخواتً إخوانً
 .القرارسوف أدافع بقوة على تفعٌل هذا  ،بإذن هللا أعدكم إذا تم انتخابً

 المتعاقدون الجزائرٌون بالسفارات والقنصلٌات فً الخارج:  - 2

أخر  ذلك فًكو ،2010، 2009، 2007،2008برلمانٌة دورة قوة فً كل كل لقد دافعت ب

كل المناسبات  كما دافعت فً ، زابريالج بالبرلمان 7066نوفمبر 63بتارٌخ  لً ةمداخل

إدماج المتعاقدٌن الجزابرٌٌن  علىوزراء و مسإولٌن فً الدولة،  فٌها لقاءالتً أتٌح لً 

أفراد جالٌتنا  مساعدة فًوالجزابرٌات فً صنف التقاعد، خاصة أنهم عملوا بكل جد وإخالص 

 .بالخارج

الجنوبٌة ٌات المتحدة األمرٌكٌة، دول أمرٌكا الوالد للمتعاقدٌن نجدها فً كندا، مشكلة التقاعإن  

لإلشارة  وعلى أبواب التقاعد،  منهممع انه ٌوجد العدٌد ،  الدول األوربٌة ودول آسٌا وبعض

 .  مناصب شغل فً الدول المستضٌفة بعد التقاعد إٌجادٌتعذر على أغلبهم 

 :و أخواتً إخوانً
ا على تفعٌل هذا المشروع وأن تتحصلوا على أعدكم أن أعمل جاهد ،بإذن هللا إذا تم انتخابً

 تقاعد ٌرضً كل األطراف.

  أثناء الدخول النهائً إلى أرض ntDéménageme  رفع  القٌمة  غٌر القابلة للضرٌبة - 3
 الوطن:     

أن  7066نوفمبر 7بتارٌخ  أخرها كان ،عدة مرات الجزابري البرلمانبلقد سبق لً فً مداخالتً 
أثناء الدخول النهابً الى أرض   Déménagementمة غٌر القابلة للضرٌبة اقترحت رفع القٌ
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أو ملٌار سنتٌم فً حالة نقل ورشة انتاجٌة  ،ملٌون سنتٌم 500ملٌون سنتٌم إلى  200الوطن من 
   إلى الوطن )الجزابر( وذلك لألسباب التالٌة:

 

 .لسنٌنأسعار التكنولوجٌا وهذه النسبة لم تتغٌر منذ عشرات اارتفاع - 
تغطٌة  ٌمكنهال  ،إلى ارض الوطن مواطن الجزابري الذي ٌود الدخول النهابًللبالنسبة - 

 .سنتٌم ملٌون 200 ةقٌملمستلزماته 
 
: إذا كان فرد ما مقٌم السؤال المطروحو فً القٌمة اإلجمالٌة للفرد أو العابلة، ضاأٌ النظر ٌجب 

امرأة جزابرٌة  بالمقابلحدة فً الحٌاة، و ملٌون سنتٌم مرة وا 200فً الخارج له الحق فً 
الدخول النهابً وأرادا فإذا تزوجا  ،ملٌون سنتٌم 200مقٌمة فً الخارج لها الحق بنفس النسبة 

 . ؟ منطق هنا فهل من .ملٌون سنتٌم 200فً  إالإلى الجزابر فلهم الحق 

 
 :و أخواتً إخوانً
دا على تفعٌل اقتراحً وجعله مقبوال ٌرضً كل بالعمل جاه - بإذن هللا إذا تم انتخابً -أعدكم 

 األطراف.

   :tDéménagemen  المحرك و نوع السٌارة أثناء الدخول النهائً إلى أرض الوطن  – 4
 

لقد سبق لً و أن قمت بمداخالت فً البرلمان الجزابري حول قضٌة الدخول النهابً 
(Déménagement) حٌث تطرقت لقضٌة  ،2009نوفمبر  14، و من بٌنها أذكر مداخلة

هو الشغل الشاغل للعدٌد من أفراد و 02.المحرك و نوع السٌارة المحددة بقوة محرك ال تتعدى 
 جالٌتنا .

 
 و أخواتً : إخوانً

 إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على حل هذه اإلشكالٌة.
 
 التقاعد:    - 5

الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة  ووزارتً اعًاالجتمالعمل مع وزارة العمل والتشغٌل والضمان 
بٌن الجزابر والدول  Les conventionsاالتفاقٌات المبرمة على تفعٌل  ،المعنٌة كذا الوزارات و

سواء بالنسبة للجزابرٌٌن الذٌن عملوا لفترة  فٌما ٌخص التقاعد ،جالٌتنا أفرادفٌها عدد  تزاٌدالتً 
 أو، بٌةروأو دول و األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة ، كنداك ٌةأجنبدول  فًأخرى فترة لالجزابر و فً

 .فى الخارج وٌودون الدخول النهابً للوطن وابالنسبة للذٌن عمل
وهو  ،بالبرلمان الجزابري 2011رس ما 29 بتارٌخ قد سبق لً وان اقترحت هذا المشروع -

 المتحدة األمرٌكٌة.الدراسة بالنسبة لكندا والوالٌات  قٌد
 

 :أخواتًو  إخوانً
 األوروبٌةلدول ل بالنسبةتفعٌل هذا المشروع  فًاعمل جاهدا أن  بإذن هللا تم انتخابً إذا أعدكم
 .فٌها عدد جالٌتنا الجزابرٌة ٌتزاٌدالتً 

 
 : Canal Algérie كنال الجٌري  - 6

 فً البث لكنال الجٌري إعادة ،بالبرلمان الجزابري 2010 أكتوبر 21لقد اقترحت فً مداخلة 
المقترح هذا تم قبول وقد  ،عاتاس 6فارق الوقت  مراعاةمع  األمرٌكٌةندا والوالٌات المتحدة ك
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 إن ساري المفعول فً اقرب اآلجال  ٌكون أنالذي وعدنً بدوره من طرف وزٌر االتصال 
 .شاء هللا

 

 :و أخواتً إخوانً
 حتى فً ،هذا المشروع  بتفعٌل اإلسراععلى اعمل جاهدا  أن ،بإذن هللا تم انتخابً  إذا أعدكم
 .الجزابري التوقٌت فارق البعٌدة عن األوروبٌة األخرىالدول 

 
 الجزائرٌة العربٌة واالمازٌغٌة عبر االنترنت : القنوات - 7

 فزٌونٌةالتل القنوات بثابري بالبرلمان الجز 7066نوفمبر 73 بتارٌخ لقد اقترحت فً مداخلة

العالم  من نقطة أي فًلجالٌتنا  ٌتسنى حتى االنترنت العربٌة و االمازٌغٌة عبر ،الجزابرٌة

 إنً و، مشاهدتهاواسترالٌا  أسٌاو  أوروبادول و  ،الجنوبٌة والشمالٌة أمرٌكاخاصة فً دول 

 .شاء هللا إن طرٌق االنجاز فًهذا االقتراح  أعلمكم أن

 :و أخواتً إخوانً 
فعٌل هذا المشروع مع وزارة االتصال اعمل جاهدا على ت أن ،بإذن هللا تم انتخابً إذا أعدكم

  .عنٌةوالوزارات الم
 
 :فً البنوك الجزائرٌة خدمات التسٌٌربالفائدة  معدل واستبدال تغٌٌر - 8

البنوك  فًعدل الفابدة م تغٌٌر بالبرلمان الجزابري 7066جوان  0بتارٌخ مداخلة  فًلقد اقترحت 

الوكالة  إطارفً  أو ،االستثمار أوالسكن فً حالة القروض على  ،خدمات التسٌٌربالجزابرٌة 

 ،CNACالصندوق الوطنً للتامٌن على البطالة   أو ، ANSEJالوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب  

الداخل االستثمار بقوة فً كل  فًامتنا الجزابرٌة  وأفرادالخارج  فًحتى ٌتسنى لجالٌتنا 

 .المجاالت

 :و أخواتً إخوانً
           المالٌةالدٌنٌة ووزارة  الشإوناعمل جاهدا مع وزارة  أن هللابإذن  تم انتخابً إذا أعدكم 

 .ٌعود بالفابدة على المواطن والوطنلعلى تفعٌل  هذا المشروع   ،عنٌةوالوزارات الم
 
 : على مدار السنة وانئالمطارات والم فًفتح فروع بنكٌة  - 9

فتح فروع الحكومة  على ،الجزابريبالبرلمان  7066جوان  61بتارٌخ  تًمداخل فًلقد اقترحت 

كل  فًالجمعة والسبت ٌومً خذ بعٌن االعتبار ألمع ا ، األسبوع أٌامبنكٌة جزابرٌة على مدار 

 أنو خاصة ،جالٌتنا الجزابرٌة فرادأللتسهٌل مهمة السفر  وهذا ،الجزابرٌة والموانا المطارات

               . والمواناالمطارات  ذهه فً ٌنتظرونهم أصدقاء أو أقاربالكثٌر منهم لٌس لدٌهم 

 ؟السوق السوداء  فًغٌر العملة الصعبة  إذافكٌف ٌكون مصٌر المسافر - 

 :و أخواتً إخوانً
على تفعٌل  المعنٌةاعمل جاهدا مع وزارة المالٌة والوزارات  أن بإذن هللا تم انتخابً إذا أعدكم

 .هذا المشروع
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  :رجالخا فًفتح فرع بنكً جزائري  - 01

 7بتارٌخ  كان آخرها بالبرلمان الجزابري قدمت العدٌد من المقترحات خالل مداخالتً

 ألهمٌته نظرا الخارج فًمشترك  حتى أوفتح فرع بنكً جزابري  ضرورة حول .7066نوفمبر

الدول تستفٌد من العملة الصعبة، ف، على الوطن والمواطنعابداته المهمة و ،االقتصادٌة

 أفراد الفرع البنكً  ٌمكن، إذ الدولٌة الصارمة القوانٌن لظ فًخاصة  أمان والمواطن ٌكون فً

فً المطارات  ٌهم عل الخطرمما ٌقلل من حواالت الكترونٌة بالعملة الصعبة  إرسالمن جالٌتنا 

  .الدولٌة

 :أخواتًو  إخوانً
والجالٌة  ةالمالٌة والخارجٌ اتاعمل جاهدا مع وزار أنبإذن هللا  تم انتخابً إذا أعدكم 

 على تفعٌل هذا المشروع. المعنٌةالوزارات كافة الجزابرٌة بالخارج و
 
 :UNION NWESTER واسترن ٌوٌنون تفعٌل - 00

 WESTERNؤهمٌة  ب 7066جوان  0بتارٌخ الجزابري بالبرلمان  فً مداخلتً نوهت وبشدةلقد 

UNION علٌا فً الجامعات العالمٌة، تهم الللعدٌد من الجزابرٌٌن الذٌن ٌزاولون دراسا بالنسبة

ٌساعدون أبنابهم الطلبة فً تغطٌة مصارٌف الدراسة  حٌنماوخاصة لألولٌاء فً الجزابر 

 ”إلى و من”إرسال العملة الصعبة  هً WESTERN UNIONواإلٌواء وغٌرها، ففلسفة  

 . !فقط لجزابر العملة الصعبة تتجه من الخارج إلى الجزابر افً  أما ،  والعكس صحٌح

 إخوانً و أخواتً:
على تفعٌل  المعنٌةالمالٌة والوزارات  ةأن أعمل جاهدا مع وزار أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا 

 مصارٌف تسدٌد فواتٌرمن  أولٌاء الطلبةلٌتمكن  WESTERN UNION واسترن ٌوٌنون 

 فً إطار ما ٌسمح به القانون والتشرٌع الجزابري. الخارجالمتواجدٌن بأبنابهم 
 

 

  :اإلقامةاالمتٌازات لحاملً شهادة نفس  –الجزائرٌة  الجوٌة الخطوط - 02

إعطاء نفس على العمل مع وزارة النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة الجزابرٌة بإنً أعدكم 
لحاملً شهادة اإلقامة LES PROMOTIONS االمتٌازات فً حالة تخفٌض األسعار الموسمٌة 

 .خاصة فقط لحاملً شهادة اإلقامة الفرنسٌة دولة أجنبٌة دون أن تكون فً أي

بالبرلمان  7002نوفمبر 62 وقد سبق لً وأن أشرت لهذا الموضوع فً مداخلتً بتارٌخ- 
 .الجزابري

 
 إخوانً و أخواتً:

أن أعمل جاهدا مع وزارة النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة  أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا 

 .بتعمٌمها المعنٌة الجزابرٌة والوزارات
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 تخفٌض األسعار تماشٌا مع الشركات األجنبٌة: –الخطوط الجوٌة الجزائرٌة  - 03

إلى زٌادة  ، و منهالطلب زٌادة إلى ٌإدي ، خفض األسعاراالقتصادٌةحسب النظرٌة فمن جهة 

توافد المالٌٌن من الجزابرٌة بالخارج تعد بالمالٌٌن، و إن األرباح، ومن جهة أخرى جالٌتنا 

سنعمل  و منه ،ة رابحة للخطوط الجوٌة الجزابرٌةورق سٌكون لجزابرٌٌن لزٌارة الوطن األما

 إلىلشركات األجنبٌة خاصة التً تنقل أفراد جالٌتنا لنافسة  م لتكونتخفٌض األسعار  على 

تخفٌض  إلى باإلضافةأخرى،  أي دولة أوروبٌةمن  أو الجزابر من اٌطالٌا أو بلجٌكا أو اسبانٌا

الطلبة  االعتبارعار بالنسبة للعابلة المتعددة األفراد والتً لها دخل محدود، مع األخذ بعٌن األس

  .واألطفال

 إخوانً و أخواتً:
ومدٌرٌة  المعنٌة النقل والمالٌة والوزارات تًمل جاهدا مع وزارسؤع  هللا بإذنانتخبت  إذا 

 .الخطوط الجوٌة الجزابرٌة على تفعٌل هذا المشروع
 

 :الجزائر إلىالمتجهة  األجنبٌةالخطوط الجوٌة  فًلب اللحم الحالل ط - 04

النقل و الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ومدٌرٌة الخطوط  اتالعمل مع وزارأعدكم ب

تكون  أنالجزابر  إلى ٌنامسافرالتً تنقل  األجنبٌةالجوٌة الجزابرٌة على حث الشركات الجوٌة 

  .الال ولٌس مكتوبا علٌهاالوجبة المقدمة للمسافر ح

 خالٌه من لحم الخنزٌر( وجبة)
Repas Sans Viande de Porc 

Meal Does Not Contain Pork 
 

 أخواتً و إخوانً
 .سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على تفعٌل هذا المشروع هللا بإذنانتخبت  إذا
 
 بالخارج: من كل مجمع سكنً ألفراد جالٌتنا % 01% أو  5تخصٌص  - 50

 ،المعنٌة السكن والخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج والوزارات  اتمع وزارأعدكم بالعمل 

فً جمٌع الوالٌات  من كل مجمع سكنً %10أو  %5تخصٌص على على حث المقاولٌن 

 جالٌتنا بالخارج للذٌن ٌرغبون فً شراء السكنات.فراد ألالجزابرٌة 

 مالحظة:

قرض من البنوك ب فً الجزابر قٌم بالخارج باستطاعته شراء منزلري ممع العلم أن أي جزاب

 التً لدولة األجنبٌةمن اوذلك باإلتٌان بشهادة العمل  ،الوطنٌة أو األجنبٌة المعتمدة بالجزابر

أو مصادق علٌها فً السفارة   Les fiches de payeالمرتبات الشهرٌة كشوفو بها ٌعمل

وقد سبق لً وأن قدمت هذا االقتراح فً البرلمان الجزابري فً  القنصلٌة الجزابرٌة بالخارج.

 .7066جوان  0 مداخلتً بتارٌخ

 أخواتً: و إخوانً
 فإذا انتخبت بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع.
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 ن ألفراد جالٌتنا بالخارج:ٌالجزائرٌالبناء والسكن ً تخصٌص زٌارات لمقاول - 06

حث على المعنٌة جمعٌة المقاولٌن الجزابرٌٌن ووزارة السكن والوزارات العمل مع أعدكم ب -

فً الخارج سواء  فًجالٌتنا  أفرادزٌارة على  بناء السكنات فًٌن الجزابرٌٌن المختصٌن لالمقاو

لالستثمار  الجزابرٌةجالٌتنا أفراد عدد فٌها  ٌتزاٌدً تال األخرىالدول  أو  أمرٌكا أو أوروبادول 

  .جزابرال اتوالٌمختلف ت فً وشراء سكنا

  بالفكرة.رحبوا وقد  ،مع بعض المقاولٌن الجزابرٌٌنتحدثت ن ألقد سبق لً  -

 أخواتً و إخوانً
تفعٌل هذا المشروع  على الخاص والعام  ٌنالقطاعمع هدا هللا سوف اعمل جا بإذنانتخبت  إذا

 .جالٌتنا  وللمقاولٌن وللوطن ألفرادمنتجا ومفٌدا وجعله 
 
 :الجالٌة الجزائرٌة بالخارج والمخٌمات الصٌفٌة الجزائرٌة أطفال -70

ووزارة  ،و الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج واألسرةالتضامن ات العمل مع وزارأعدكم ب

زٌارة الجزابر ل جالٌتنا بالخارج تشجٌع أطفالعلى  ،المعنٌة الوزاراتكافة التربٌة الوطنٌة و

النشٌد والعلم حب  و الوطنٌة،الروح  أطفالناوالصٌفٌة حتى نزرع فً العطل المدرسٌة  أثناء

الشؤن، و أعلمكم أن فكرتً هذه قد بهذا  وزراءمع عدة تحدثت أن وقد سبق لً  - . الوطنٌٌن

  قبلهم.لقٌت الترحٌب من 

 :أخواتً و إخوانً
حب الجزابر  من زٌدٌس  الذيتفعٌل هذا المشروع على هللا سوف اعمل جاهدا  بإذنانتخبت  إذا

 .جالٌتنا بالخارج أفرادوالدفاع عنها من طرف 
 
 :جالٌتنا بالخارج وأطفالالجزائرٌة  اإلسالمٌةالكشافة  - 80

 إلى جالٌتنا بالخارج أطفالتنظٌم لقاءات واستدعاء على  الجزابرٌة اإلسالمٌةمع الكشافة سؤعمل 

وثوابت الدولة  مبادئونزرع  ،الرحم صلة  نوطدحتى  العطل المدرسٌة أثناءالمخٌمات الصٌفٌة 

 . جالٌتنا بالخارجأطفال الجزابرٌة فً 

 :أخواتً إخوانً
الجزابرٌة والوزارات  اإلسالمٌةالكشافة  ولًإمسهللا سوف اعمل جاهدا مع  بإذنانتخبت  إذا

 سفراء الجزابر فً الخارج . ، أبناءناالذي ٌخص على تفعٌل هذا المشروع المعنٌة 
 

     :خارجللت دورٌة للوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب زٌارا - 09

 ،والوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب ،مع وزارة التشغٌل والضمان االجتماعً أعدكم بالعمل -

زٌارات دورٌة للوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل على ترتٌب  ،ووزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة

 ،الجزابرٌٌن عدد فٌهاٌتزاٌد التً  األخرىوالدول  واألمرٌكٌة ةاألوروبٌالدول لمختلف  ،الشباب

استقطاب مهاجرٌنا ذوي الخارج من اجل بجالٌتنا  أفرادبٌن  ANSEJهذا المشروع  للتروٌج ل

 ،أولىواالستفادة من القرض المصغر كمرحلة  األمالعالٌة لالستثمار فً بلدهم  والكفاءةالخبرة 
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 ،بسبب سٌاسة التدعٌم التً انتهجت من قبلهمكان الٌوم  دولالبعض  تطور أنونعلم جمٌعا 

 .صغٌرة ثم متوسطة ثم عمالقةمإسسات إنشاء  إلىأدت ة مصغرض وقرلوالمتمثلة فً تقدٌمهم 

 .األخرىعن بقٌة الدول  ANSEJ  الجزابر تنفرد بهذا المشروع المدعم للشباب أنمع العلم  -

 إلىبالخارج المشاركة بقوة من اجل  الوصول بالجزابر  جالٌتنا الجزابرٌة أفرادنرجو من كل  -

 . أبدٌةبموارد  البترول والغاز لٌسا أنخاصة  ،ألبنابنا أفضللنضمن حٌاة  اإلنتاجمرحلة 

 : أخواتً و إخوانً
لٌعود هذا المشروع  على تفعٌل هللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة بإذنانتخبت  إذا

 .طرافبالفابدة على جمٌع األ
 

 الشخصٌة المتعذرة عن طرٌق السفارات والقنصلٌات األوراقالحصول على  إمكانٌة - 21
 :الجزائرٌة       

 
التربٌة وكذا  الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج ،الداخلٌة ،العدل اتمع وزار جاهدا سؤعمل

 إدارٌة أوراقلى الحصول ع إمكانٌةعن  والبحث العلمً ووزارة التعلٌم العالً ،الوطنٌة

  .بالخارج عن طرٌق القنصلٌات الجزابرٌة شخصٌة متعذرة

بالشكر الجزٌل لوزٌر العدل على  أتقدمجالٌتنا الجزائرٌة بالخارج  باسموباسمً الخاص  -

  .مباشرة  جعل شهادة السوابق العدلٌة تستخرج من القنصلٌات الجزائرٌة بالخارج

 :أخواتً و إخوانً
الحصول على  إمكانٌةهللا سوف اعمل جاهدا مع الوزارات المعنٌة على  إذنبتم انتخابً  إذا

 . وكشوف النقاط الجامعٌة وغٌرها ،كالشهادات المدرسٌة أخرى وثابق
 

 :المجتمع المدنً والجمعٌات الجزائرٌة بالخارج - 20

العمل ى علو حثها  ،بالخارجعدة جمعٌات  إنشاءعلى  جالٌتنا بالخارج أفرادمل مع أعدكم بالع

وكذلك ربطها بالجمعٌات  ،مختلفة دولفً  أوالدولة كانت فً نفس مع بعضها البعض سواء 

 .مصالح الجزابرعن  للدفاعقوة مصدر تكون سندا و حتى ،الوطنالجزابرٌة الموجودة  فً 

اسم الجزابر  وٌتألأل ٌعلواتفرح وتسر عندما  ، دوماعرفناها وجدناها وجالٌتنا الجزابرٌة كما ف

طبٌعً كمثل الجسد  أومشكل اجتماعً  أي الوطنوتحزن عندما ٌصٌب  ، ً المحافل الدولٌةف

 .بالسهر والحمى األعضاءاشتكى منه عضو تداعى له سابر   إذاالواحد 

 72بتارٌخ  تًمداخلالموضوع فً  فٌما ٌخص هذا مقترحاتو أفكاراقد سبق لً وان قدمت  -

 .بالبرلمان الجزابري  7066نوفمبر 

 : أخواتً و وانًإخ
 هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع لصالح الوطن وجعل الجمعٌات بإذنانتخبت  إذا

 .األموطن الو اإلقامةهمزة وصل بٌن وطن  الخارج الجزابرٌة فً
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 :األجنبٌةبٌن الجامعات الجزائرٌة والجامعات  أمةوت إنشاء علىالتشجٌع  -22

ووزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة  ،لٌم العالً والبحث العلمًالعمل مع وزارة التعأعدكم ب

وعلمابنا الذٌن ٌدرسون فً الجامعات األجنبٌة  أساتذتناعلى تشجٌع  المعنٌة راتاوالوز ،بالخارج

مع الجامعات الجزابرٌة  على إنشاء توأمةالعمل بالمسإولٌن و اإلطارات فً المخابر األجنبٌة 

حتى نرفع من مستوى الجامعات الجزابرٌة  ،مختمف و اليات الوطنى عل والموزعةالمختلفة 

و لٌتسنى ألساتذتنا و علمابنا العاملٌن  ،للمواصفات العالمٌة المعترف بها دولٌا ىلترق

كمسإولٌن و اطارات فً المخابر العالمٌة العمل فً المخابر الجزابرٌة مساهمة 

 منهم فً تطوٌر البحث العلمً فً الجزابر .

قد سبق لً وان قدمت مداخالت فً البرلمان الجزابري ومن بٌنها مداخلتً انه - 

 . 7002دٌسمبر  66و 60بتارٌخ 

 :أخواتً و إخوانً
بالفابدة على  ٌعود الذيتفعٌل هذا المشروع على عمل جاهدا أهللا سوف  بإذنتم انتخابً  إذا

الستقطاب  اكزامرلعلمً البحث ا ومخابرالجامعات الجزابرٌة  كً تصبح الوطن والمواطن
 .الطلبة من كل دول العالم

 
 مراجعة عملٌة التنقٌط بالجامعات الجزائرٌة: -23

بالخارج الجزابرٌٌن المسإولٌن على مراكز البحث العلمً  األساتذةلقد اشتكً لً العدٌد من  -

 ،ألمرٌكٌةاالوالٌات المتحدة مالٌزٌا،  ،هونك كونغ، جامعات استرالٌالعند زٌاراتً الدورٌة 

 لورٌاابك أو)اللٌسانس  التخرجبعد القادمٌن من الوطن عدم قبول الطلبة الجزابرٌٌن من  ،وكندا

فمثال اغلب الطلبة  .كسونً تختلف عن التنقٌط الفرنسًانجلوسن عملٌة التنقٌط األأل ،( 5+

ا المعدل فهذ 13/ 20 او 12/ 20ٌتعدى معدلهم السنوي  المتخرجٌن من الجامعات الجزابرٌة ال

مما ٌحرمهم  ،،دون المتوسط أومتوسط  درجة ٌكافابالتنقٌط االنجلوساكسونً  تم مقارنته إذا

 .لجنة الجامعة  ن قبلناء دراسة الملف مأث أو الدكتوراه الماجستٌرلمواصلة من منحة دراسٌة 

دول العالم  من المنح لكل اآلالفالجامعات العالمٌة ومراكز البحث الدولٌة توزع  أنمع العلم  -

 .للطالب المعدل السنوي العام أوعامل التنقٌط  إال ،دون تحٌز

  .  7066 جوان 72 بتارٌخ آخرهافً عدة مناسبات فً البرلمان الجزابري  تحدثت عن هذاوقد 

 : أخواتً و إخوانً
تفعٌل هذا المشروع على المعنٌة  الوزاراتسوف اعمل جاهدا مع   هللا بإذنتم انتخابً  إذا

واالستفادة ، الخارج فًدون مواصلة دراستهم وعلى الطلبة الجزابرٌٌن الذٌن ٌزالة العبا او
 .من المنح الدراسٌة بالجامعات العالمٌة
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 فصل وزارة البحث العلمً عن وزارة التعلٌم العالً: إمكانٌة-24

تعلٌم فصل وزارة البحث العلمً عن وزارة ال علىالمعنٌة مع الحكومة والوزارات سؤعمل 

لوزارة البحث العلمً العمل مع كل  ٌتسنىل، وجعلها وزارة مستقلة بمٌزانٌة خاصة  ،العالً

خاصة  ،فقط  ذوي االختصاصشامال ل أدقٌكون التركٌز  حتى ، ىدحتلفة على الوزارات المخ

 .للسالح مالك المالك للتكنولوجٌا هوف ،التكنولوجٌاعصر و نحن نعٌش 

 و أخواتً : إخوانً
مرة تم انتخابً  وإذا ،2010 أكتوبر 21مداخلة فً هذا الموضوع بتارٌخ ب متق أنق لً قد سب
استقطاب علمابنا  إلىٌإدي سهللا  سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا االقتراح الذي  بإذنثانٌة 

 .ٌعود بالفابدة على المواطن والوطن، كما سالجزابرٌٌن المنتشرٌن عبر دول العالم المتقدم 
  

 :األمرٌكٌةراء مادة علمٌة ) التارٌخ الجزائري والثورة الجزائرٌة( فً الجامعات ش -25

و  ،المجاهدٌن و ،والتربٌة الوطنٌة والبحث العلمً، التعلٌم العالً اتالعمل مع وزارأعدكم ب

صندوق مالً لشراء مادة علمٌة  إنشاءتشجٌع  على الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارج

مادة علمٌة تدرس فً الجامعات العالمٌة وجعلها  ، ارٌخ والثورة الجزابرٌة()الت فًمتخصصة 

 .هً اكبر ثورة فً التارٌخ المعاصر لجزابرٌةثورة التحرٌر ا  أن خاصة

مادة كاللذان نفتخر بهما  تحرٌرٌةال الثورة ٌصبح تارٌخ الجزابر وسهذا المشروع تنفٌذ  تم إذا

 أحسن و هو ،المجٌد ناٌتجاهل تارٌخ أوصة لمن ٌجهل العالمٌة خا الجامعات أرقىفً  تدرس

 .األبرارهدٌة نقدمها لشهدابنا 

ونشر فً عدة جرابد 2010 مارس 17لقد سبق لً وان قدمت اقتراح هذا المشروع بتارٌخ - 

  .وطنٌة

 : أخواتًو إخوانً
 والوزاراتمة تفعٌل هذا المشروع مع الحكو علىجاهدا  بالعمل أعدكم بإذن هللا  تم انتخابً إذا

 . ٌناعتراف كل الدول والشعوب بالتارٌخ والثورة الجزابرٌ إلى فً النهاٌة عودٌوالذي  ، المعنٌة
 .األبرارالمجد والخلود لشهادابنا  -
 

 مدارس جزائرٌة خاصة لتدرٌس اللغة الوطنٌة بالخارج: إنشاء -26

ووزارة الخارجٌة  ،حث العلمًوالب العالًووزارة التعلٌم  ،مع وزارة التربٌة الوطنٌةسؤعمل 

عدد فٌها  ٌتزاٌدمدارس جزابرٌة فً الدول التً  إنشاء إمكانٌةوالجالٌة الجزابرٌة بالخارج على 

 . األوروبٌةوالدول  ،األمرٌكٌةالوالٌات المتحدة  ،مثل كندا جالٌتنا أفراد

وربط  ، مبادئوال ،المقومات ،و الثوابتالوطنٌة الروح من فوابد هذه المدارس زرع و انه 

وجعل النشٌد الوطنً والعلم الجزابري  ،بدراسته لتارٌخ  بالده ، األمالفرد الجزابري بالوطن 

 .جالٌتنا فً الخارج أفرادبٌن  متداوالوالكتاب االبتدابً الجزابري 

  .بالبرلمان الجزابري 2007نوفمبر 05 بتارٌخفً هذا الموضوع  اوقد قدمت اقتراح
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 :أخواتً و إخوانً
 عٌل هذا فعمل جاهدا مع الحكومة والوزارات المعٌنة على تأسوف   هللا بإذنتم انتخابً  ذاإ

 .المشروع
 

 إضافة إمكانٌةعلى دول المستضٌفة لجالٌتنا الجزائرٌة بالخارج الالعمل مع حكومات  - 27
 مادة اللغة الوطنٌة والتارٌخ الجزائري فً برنامج الطور االبتدائً:

 
المعتمدة فً  والجمعٌات الجزابرٌة ،وزارة الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة  العمل معأعدكم ب

تدرٌس مادة اللغة الوطنٌة والتارٌخ الجزابري بالدول المستضٌفة لجالٌتنا   إقناععلى  الخارج،

 األخرى.كما هً متاحة للجالٌات العربٌة  االبتدابًطور ال جالٌتنا فً ألبناء

 : أخواتً و إخوانً
ٌرجع بالفابدة على الذي  سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع  بإذن هللا تخابًتم ان إذا

 .المواطن خاصة و الجزابر عامة
 

      ELCO:والثقافة األصلية )العربية و األمازيغية (تعميم تعليم اللغة -28
ELCO= Enseignement de Langue et de Culture d’Origine 

 

على  اأي العربٌة و األمازٌغٌة والثقافة األصلٌة الموجودة بفرنس اللغة ٌجب تعمٌم تجربة تعلٌم -

 . اأمرٌكا ودول أوروب

الوطنٌة والثقافة األصلٌة على مستوى سفارتنا بفرنسا  إن وجود مصلحة خاصة بتعلٌم اللغة

لتالً ٌساعد على توطٌد عالقة أفراد جالٌتنا بأصولها العربٌة واالمازٌغٌة والثقافة األصلٌة، وبا

ٌجب تعمٌم هذه التجربة الهامة والفرٌدة من نوعها فً أمرٌكا ودول أروبٌة أخرى أٌن ٌتزاٌد 

 فٌها أفراد جالٌتنا .

 و أخواتً : إخوانً
أعدكم إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا مع وزارة الخارجٌة والجالٌة الجزائرٌة، وبقٌة 

ئرٌة الموجودة بالخارج على تعمٌم هذه التجربة التً الوزارات المعنٌة وكذا الجمعٌات الجزا
 .تعود بالخٌر على الوطن والمواطن

 
 بإرسالتعمٌم المعاهدات بٌن الجزائر والدول المستضٌفة لجالٌتنا الجزائرٌة بالخارج  -29
 :األجنبٌةمساجد الدول  إلىالجزائرٌٌن  األئمة      
 

وزارة الخارجٌة كذا  و ،العالًو التعلٌم  ،ة الوطنٌةو التربٌ ،الشإون الدٌنٌة اتمع وزارسؤعمل 

سابرة  هً التً  LES CONVENTIONSعلى تعمٌم المعاهدات  ،والجالٌة الجزابرٌة بالخارج

فً لنقص ل ،الشمالٌة أمرٌكاودول  أخرى أوروبٌةدول  على ،المفعول بٌن الجزابر وفرنسا

  .بالخارجاألبمة الجزابرٌٌن 

 و أخواتً : إخوانً
 .سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع مع الوزارات المعنٌة بإذن هللا تم انتخابً ذاإ
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 الشهادات: معادلة - 31

تسهٌل العلى  المهنٌةالعمل مع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والوزارات أعدكم ب

زابرٌات المتخرجٌن الجزابرٌٌن والج واألساتذةالشهادات الجامعٌة للطلبة  معادلة فً واإلسراع

 .به القانون والتشرٌع الجزابري حٌسم ما إطار فً ،من الجامعات العالمٌة المعترف بها دولٌا

 و أخواتً : إخوانً
من طاراتنا إٌمكن س الذيسوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع  هللا بإذنانتخبت  إذا

 .المساهمة فً تنمٌة الوطن وازدهاره
 

 ة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب فى تغطٌة مصارٌف الدراسات العلٌامشاركة الوكال - 30
  الذٌن ٌرٌدون مواصلة الدراسة فً الخارج: نموهوبٌالللطلبة      

  
 ،والوكالة الوطنٌة لدعم تشغٌل الشباب ،مع وزارة التشغٌل والضمان االجتماعً سؤعمل

وتحوٌله لتغطٌة مصارٌف  ،)نتٌمملٌارس(قرض  ناالستفادة م إمكانٌة المعنٌة علىوالوزارات 

 .وعند التخرج والعمل ٌعٌدون هذا الدٌن ،فً الخارج  للطلبة الجزابرٌٌن الدراسات العلٌا

 : أخواتً و إخوانً
 .تفعٌل هذا المشروع لعمل جاهدا سؤهللا سوف  بإذنتم انتخابً  إذا
 

 جواز السفر البٌومتري : -32

اجل للسفر بجواز سفر  أخر 2015لعالمً لٌكون نوفمبرن كل دول العالم ستستجٌب للطلب اأ بما

ومن شروط جواز  ،ر البٌومتريجواز السف بإجراءاتفالجزابر والحمد هلل قد بادرت  ،عادي

 .العشر للفرد وان ٌكون داخل القنصلٌة الجزابرٌة األصابعالسفر البٌومتري اخذ بصمات 

فً كندا والوالٌات المتحدة  خاصةٌة الجزابرٌة والقنصل إقامة أفراد جالٌتنافبعد المسافة بٌن مقر 

 ،األوروبٌةمثل بعض الدول  ،ٌنعدم فٌها التمثٌل الدبلوماسً أوهناك دول ٌقل ، كما أن األمرٌكٌة

 فًنجد سفارة واحدة تمثل العدٌد من الدول ، فأسٌاوبعض دول  ،الجنوبٌة أمرٌكابعض دول  و

ٌصعب السفر خاصة للعابلة المتعددة  ،التؤشٌرة زامٌةإلجانب  إلىغالء تذاكر السفر و  ،واحد أن

فتح مكتب ب ،2011نوفمبر 18بالبرلمان الجزابري بتارٌخ  لهذا اقترحت فً مداخلتً  األفراد

الشإون الخارجٌة بالجزابرالعاصمة  ةوزارخاص بالجالٌة الجزابرٌة بالخارج على مستوى 

 .ٌتبعونها التً للذٌن ٌصعب علٌهم االنتقال للقنصلٌات والسفارات

 إلىاآلن و  زٌارة وطنهم األم الجزابرمنفً الحظ  غلب أفراد جالٌتنا الجزابرٌةو منه سٌتسنى أل

  2015 . غاٌة

 :أخواتً و إخوانً
ٌسهل سالذي  هذا المشروعلتحقٌق  وإخالصالعمل بكل جد  أواصلهللا سوف  بإذنانتخبت  إذا

من جهة  جن المقٌم فً الخارالمواط فف من معاناة ٌخو  الجزابرٌة من جهة  اإلدارةالعمل على 
 أخرى .
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 :األوراقزٌادة عدد  إمكانٌةسنوات مع  01 إلى 5جواز السفر من  مدةتغٌٌر  إمكانٌة -33
 

سنوات  5الصالحٌة من  مدةرفع  إمكانٌةعلى المعنٌة مع وزارة الداخلٌة والوزارات سؤعمل 

 ،به عالمٌا والذي هو معمول ،سنة فما فوق 15 ارهمأعمالذٌن تتجاوز  لألفرادسنوات  10 إلى

و لدول خاصة للجزابرٌٌن الذٌن ٌقومون بزٌارات متعددة للوطن  األوراقزٌادة عدد  إمكانٌةمع 

  .الداخل أوالمقٌمٌن فً الخارج  للجزابرٌٌنسواء  األعمالوالباحثٌن ورجال  كاألساتذة ،مختلفة 

 أخواتً: و إخوانً
 .إذن هللا سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروعإذا تم انتخابً ب

  
 ملحق تكنولوجً : إنشاء إمكانٌةفتح  فرع قنصلً جزائري بكالٌفورنٌا مع  -34

 على وزارة  المالٌة و ،العمل مع وزارة الشإون الخارجٌة والجالٌة الجزابرٌة بالخارجأعدكم ب

لوس  أوكالٌفورنٌا ) سان فرانسٌسكو ب  األسبوعفً  فقط ٌومٌنلفتح فرع قنصلً جزابري ولو 

  .هناكAttaché Technologique   ملحق تكنولوجً إنشاء إمكانٌةمع  انجلس(

وهً  ،بسان هوزي بكالٌفورنٌا SILICON VALLEYسٌلكون فالً   ةفوجود المدٌنة التكنولوجٌ

شركات التكنولوجٌا ل ًالربٌسوالمقر  ،التكنولوجٌا العالمٌة فًوالكبرى  األولىالمدٌنة العالمٌة 

  GOOGLE , YAHOO, FACEBOOK, MICROSOFT, DELL, IBM....etc :العمالقة مثل

  .وغٌرها

ملحق تكنولوجً ٌكون همزة وصل بٌن علمابنا وباحثٌنا بهذه  إنشاء يضرورو منه من ال

  .مًوالبحث العل العالًوزارة التعلٌم  و ،والمخابر الموجودة بالجزابر ،ةالمدٌنة التكنولوجٌ

بالبرلمان  2009نوفمبر 17وقد سبق لً وان قدمت اقتراحا فً هذا الموضوع بتارٌخ-  

       .الجزابري

 :أخواتً و إخوانً
الجزابر  سٌنقل الذيتفعٌل هذا المشروع  إمكانٌةهللا سوف اعمل جاهدا على  بإذنتم انتخابً  إذا
 .التكنولوجٌا العالمٌة إلى و األمانبر  إلى
 
 والجزائر: األمرٌكٌةجوي بٌن الوالٌات المتحدة  فتح خط -53

ووزارة الخارجٌة والجالٌة  ،النقل ومدٌرٌة الخطوط الجوٌة الجزابرٌة ةوزارالعمل مع أعدكم ب

بفتح خط جوي  اإلسراععلى الحث فً  المعنٌة والوزارات ،مالٌةووزارة ال ،الجزابرٌة بالخارج

تعتبر الجزابر  ، اذاالقتصادٌة  لألهمٌة نظرا ،لجزابروا األمرٌكٌةمباشر بٌن الوالٌات المتحدة 

كما تعتبر  ،األمرٌكٌةالجنوبٌة اقتصادٌا مع الوالٌات المتحدة  إفرٌقٌابعد  إفرٌقٌادولة فً  ثانً

 األهمٌة إلً باإلضافة ،دولة عربٌة بعد المملكة العربٌة السعودٌة فً المبادالت التجارٌة ًثان

مع شركات دول الجوار بالتزامن برمج  إذاخصوصا   ،سٌاحٌةالسٌاسٌة واالجتماعٌة وال

 تم ذلك سوف ٌكون خطا مربحا بامتٌاز. فإذا ، التً تنطلق من الجزابر واإلفرٌقٌة

         .7002نوفمبر  62بتارٌخ ن تطرقت لهذا الموضوع فً البرلمان الجزابري أوقد سبق لً و
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 : أخواتً و إخوانً
سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع لٌعود بالمنفعة على  هللا بإذنتم انتخابً  إذا

 .المواطن والوطن
 

 خط بحري بٌن اٌطالٌا والجزائر: إنشاء – 36

 إمكانٌةعلى  المعنٌة والوزارات ،العمل مع وزارة النقل ومدٌرٌة النقل البحريأعدكم أٌضا ب

 ،“اٌطالٌا  بالجزائر ”ربط مباشرة لٌ بؤوروباجالٌتنا الجزابرٌة  أفرادخط بحري لمسافري  إنشاء

 أهالٌهممن الجزابرٌٌن والجزابرٌات ٌنتقلون مع  فاآلالف ،ن ٌكون خطا منافسا للشقٌقة تونسأو

فٌنتقلون عبر  ،ثم الجزابر لقضاء عطل صٌفٌة وشتوٌة ،تونس إلىثم  ،اٌطالٌا إلى أوروبامن 

 أفراد على التعب والمشقة سٌخفف منفتح هذا الخط ف تونس ثم الجزابر. إلىالباخرة التونسٌة 

وتزٌد  ،فً الخارج ألبنابهاتستفٌد الدولة الجزابرٌة من العدد الهابل سكما  ،بؤوروباجالٌتنا 

   .جزابرنا العمٌقة فًالحركة والنشاط فً قطاع السٌاحة 

والسٌاحة  لإلقتصاد رابحة ورقة هً ان جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج مرة أخرىو هنا أإكد 

 .أخرى مالٌة لموارد هامال ٌ بد لجزابرٌة فهًا

 : أخواتً و إخوانً
سوف اعمل جاهدا على تفعٌل هذا المشروع الذي ٌرجع بالفابدة على   هللا بإذنتم انتخابً  إذا

 المواطن والوطن.
 

 حث وزارة الشبٌبة والرٌاضة على تشجٌع شباب و رٌاضً أفراد جالٌتنا بالخارج على - 37
 :لف الرٌاضات التً تقام بالجزائرشاركة فً مختالم         

 
إننا نعدكم بالعمل مع وزارة الشبٌبة و الرٌاضة و النوادي الرٌاضٌة الموزعة عبر أرجاء وطننا 
الشاسع على تشجٌع الكفاءات الرٌاضٌة من أفراد جالٌتنا بالخارج، من أجل مشاركتهم الدورٌة 

 باأللعاب المختلفة.
 

 و أخواتً : إخوانً
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا بالتنسٌق مع مإسسات الدولة على تفعٌل هذا 

 المشروع .

 
 :الجزائرٌة فراد جالٌتناأل طرٌقة االستقبال بالمطارات و الموانئ  – 38

 

نظرا لعدم رضى أفراد جاليتنا الكريمة عمى طريقة االستقبال بالمطارات و الموانئ الجزائرية 
ا أوصلنا انشغالكم هذا للبرلمان الجزابري ، فكونا لجنة تحقٌق و تحري متكونة من نعلمكم أنن

برلمانٌات و برلمانٌٌن من مختلف األطٌاف السٌاسٌة ، و بالتنسٌق مع السلطات المحلٌة للوالٌات 
، ) العاصمة ، وهران ، بجاٌة ، عنابة  (قمنا بزٌارات لمختلف الموانا و المطارات الجزابرٌة 

وجود بعض النقابص خاصة المتعلقة  إٌاباال الحظنا أثناء استقبالنا لجالٌتنا بالخارج ذهابا و و فع
المسإولٌن المحلٌٌن من ، و بالتالً حصلنا على وعود ) المعاقٌن   (بذوي االحتٌاجات الخاصة 

 .تحسٌن نوعٌة االستقبال ،... الخبعلى 
 



 
21 

 و أخواتً : إخوانً
وف أعمل جاهدا على تطبٌق مقترحً المتمثل فً وضع كامٌرات إذا تم انتخابً بإذن هللا س

 مراقبة حتى نضمن الراحة و السالمة لكل من المواطن و الجمركً و الشرطً.
 

 :عقود قانونٌة بالنسبة للصحفٌٌن الجزائرٌٌن المحترفٌن بالخارج – 39
 

 2011نوفمبر  28ٌخ لقد قدمنا أثناء مناقشة قانون اإلعالم الجدٌد بالبرلمان الجزابري بتار
مقترحا، و المتمثل فً اإلهتمام بكل الصحفٌات و الصحفٌٌن الذٌن عملوا لسنوات بمإسستً 

 معاإلذاعة و التلفزٌون الجزابرٌتٌن، و الكثٌر من الصحف الوطنٌة ، و شاء القدر أن انتقلوا 
كما أن أغلبهم  ،فؤصبح هإالء سفراء للجزابر بدفاعهم عن الوطن ،عابالتهم لالستقرار بالخارج

 الٌوم مراسلون لبعض الجرابد واإلذاعات الوطنٌة و لكن لألسف بعقود شفهٌة غٌر قانونٌة .
 

 و أخواتً : إخوانً
إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاهدا على دفع الوزارة المعنٌة على اإلسراع فً تطبٌق 

 المقترح بتسوٌة وضعٌتهم القانونٌة.
 

 فاءات الجزائرٌة بالخارج لالستثمار بالمجال الفالحً :إعطاء فرص للك – 41
 

نعدكم بالعمل مع وزارة الفالحة و كذا المدٌرٌات الفالحٌة بمختلف الوالٌات على إعطاء الفرص 
 للكفاءات الجزابرٌة بالخارج لالستثمار فً المشارٌع الفالحٌة .

 

 و أخواتً : إخوانً
دا مع الوزارات المعنٌة على تسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة إذا تم انتخابً بإذن هللا سوف أعمل جاه

لكفاءاتنا بالخارج ... فمعا سوف نعمل على  دفع عجلة االستثمار بالوطن و رفع اقتصادنا 
 الوطنً .

 

 أفراد الجالٌة الجزائرٌة المقٌمٌن بصورة غٌر قانونٌة )الحراقة(: -40

وحتى  قانونٌة فً دول أوروبٌة وأمرٌكٌة، ظاهرة الجزابرٌٌن المقٌمٌن بصورة غٌر تتزاٌد لقد

تزاٌدت مشاكلهم التً أصبحت مشاكل كل الجزابرٌٌن المقٌمٌن بصورة كما أسٌوٌة، فً دول 

بصورة غٌر قانونٌة ٌحتاجون إلى  ونالمقٌم ٌونذوٌهم بالجزابر، فالجزابر أكباد وحرقة قانونٌة

 لرجوع إلى أرض الوطن، و حتىلى اعحثهم ، أو على األقل و نفسٌة و طبٌة  مالٌة اتمساعد

 نقل بعض الجثث للذٌن تصٌبهم المنٌة فً هذه الدول. صعوبة

أخواتً أفراد جالٌتنا الجزابرٌة بالخارج و وهذا إذا وافقتمونً إخوانً  -ففً نظري >>> 

و  مإقتاسنوات حال  5جعل من البطاقة القنصلٌة التً نجددها كل ب  -المقٌمٌن بصورة قانونٌة

 ،لكل جزابري مسجل فً سفاراتنا بالخارجمثال دوالرات  5أو   واحدا بتخصٌص دوالرالك ذ

  .)ألف جزابري مسجل عبر العالم 700ملٌون و + (1.700.000عن هم والذي ٌزٌد عدد

 و أخواتً : إخوانً
تفعٌل هذا  علىووافقتمونً على اقتراحً سوف اعمل جاهدا   إذا تم انتخابً إن شاء هللا

 .المشروع
 

 ٌر....كثوغٌره 
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 : محمد قحش الشفافٌة والدٌمقراطٌةالخامس المحور

لقد أجبت بكل أمانة ، وصدق ، و روح رٌاضٌة على تساإالت بعض اإلخوة من أفراد جالٌتنا 

كندا وبعض دول أوروبا، الذٌن لهم نٌة  المقٌمة بالخارج سواء فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،

بعضهم فً قوابم حرة وبعضهم  7062-7067النتخابات التشرٌعٌة الترشح ضدي لمنافستً فً ا

 األخر فً أحزاب سٌاسٌة.

ان إٌمانً بالدٌمقراطٌة والشفافٌة والحب الذي أكنه لجالٌتنا وللوطن الجزابر كبٌرٌن ، خاصة  -
هل الجزابر تختلف  - ؟هل الجزابر حالة نادرة - فً هذه الفترة والعالم كله ٌترقب، و ٌتساءل 

 ؟ن بقٌة الدول العربٌة التً عصف بها الربٌع العربًع

إن واجبنا كجزابرٌٌن وجزابرٌات أن نتوجه نحو صنادٌق االقتراع ، وننتخب من نرٌد بكل 
حرٌة ، فنثبت للعالم أننا شعب متحضر ، شعب الملٌون ونصف الملٌون شهٌد، شعب المجاهدٌن 

عب عصفت به ثورات مختلفة وعشرٌة واألبطال، شعب اكبر ثورة فً التارٌخ المعاصر، ش
 سوداء ، عرف مرها وشقاءها ، فلنتوجه جمٌعا ولنحث أصدقابنا وأهالٌنا على االنتخاب . 

كل صوت ٌحسب، وصوت واحد قد ٌغٌر من نتابج  االنتخابات  فً المجتمعات المتحضرة ، 
اسدٌن لتنمٌتنا أوقفوا المشككٌن فً دٌمقراطٌتنا، والح فاثبتوا للعالم أنكم شعب مسوإل،

 .وحضاراتنا ، فاثبتوا بؤننا مجتمع ذو سلوك حضاري ٌحب وطنه وٌضحى من اجله

 .عاشت الجزابر حرة مستقلة، المجد والخلود لشهدابنا األبرار

 

 


