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  1995انسـىـت :  
 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

 نجىت انتهيئت انعمزاويت تقرير حول السكن    01

و انبيئت    

72745 

لجنة آفاق التنمية اإلقتصادية و    تمهيدي عن مردود المنظومة التربويةتقرير    02

 اإلجتماعية

72770 

 نجىت انتهيئت انعمزاويت  تقزيز حىل انتهيئت انعمزاويت  و انبيئت 03

و انبيئت    

72748 

 لجنة السكان مذكرة تقديم : التقرير حول التربية الوطنية 04

 و اإلحتياجات اإلجتماعية 

82144 

سياسة و برنامج تأهيل الموارد البشرية في      05

  العمرانية قطاع التجهيز و    التهيئة 

لجنة آفاق التنمية اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية

80463 

 72768 لجنة التقييم  دراسات منهجية    06

نمية اإلقتصادية و لجنة آفاق الت   تقرير يتعلق بتوزيع المنتجات البترولية    07

 اإلجتماعية

72769 

تقرير يتعلق بإعادة الهيكلة الصناعية و     08

 الخوصصة

 

لجنة آفاق التنمية اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية

80464 

ات مشروع أمر يتعلق بخوصصة المؤسس  09

 1995العمومية.مارس 

/ / 72771 

أعمال الفكرر فري موعروع التحعريرات لمرؤتمر   10

 1995مارس  –الهجرة و عقده. 
 82142 لجنة الجالية الجزائرية في الخارج

تقرير عن تقييم عمل  السلطات العـمومية و   11

 وصالحية  قابلية التشغيل 

 لجنة التقييم
72736 

الوطنيرررة  االسرررتراتيجيةمسررراهمة فررري مشرررروع   12
 72746 الفوج المخصص للسكن  



 02التقرير رقم للسكن : 

 لجنة السكان  تقرير حول المنظومة التربوية   13

 و اإلحتياجات اإلجتماعية
72749 

 نجىت انتهيئت انعمزاويت  ول الملف : غداً الجزائررأي ح   14

و انبيئت    

82145 

 82146 لجنة التقييم  تقرير تقييم أعمال السلطات العـمومية   15

: الجوانب القانونية و  تقرير خاص بالمحيط   16

 المؤسسية

 نجىت انتهيئت انعمزاويت

و انبيئت    

72739 

 / / ملف : المدن الجديدة رأي حول    17
72742 

 نجىت انتقييم قرير حول وععية السداسي األول ت  18
82147 

 لجنة السكان  تقرير حول السكن اإلجتماعي   19

 و اإلحتياجات اإلجتماعية 
72744 

  



 1996انسـىـت :  

 

 

 
 

 1997انسـىـت :  

 

 

 
 

 

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

 80471 يم لجنة التقي 1995تقرير حول وععية السداسي الثاني  لسنة   10

 72754 / / .1996تقرير حول الوععية الظرفية للسداسي األول من  سنة      10

 لجنة السكان   7)الدورة(رأي حول ملف التراث الوطني   10

و اإلحتياجدات  

 اإلجتماعية

72751 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

 72755 لجنة التقييم       1996تقرير حول الوعع اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي الثاني     10

لجنة الجالية    9 )الدورة  ( ارج.دراسات تمهيدية : وععية الجالية الجزائرية في الخ   10

الجزائرية في 

 الخارج

72753 

 لجنة السكان   9)الدورة(خالصة تقرير حول  صحة األم و الطفل   10

و اإلحتياجدات  

 اإلجتماعية

72734 

  9)ةانذور(مهخص مشزوع تقزيز انبيئت في انجزائز: رهبن انتىميت   40

 

لجنة التهيئة 

 العمرانية 

 و البيئة

80893 



 

 1998انسـىـت :  

 

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

 الهيكـلي. تقرير حول نظــام عالقات العـمل في سيــاق التـعــديل     10

 .) 10 الدورةالعامة(     

لجنة عالقات 

 العـمل 

80895 

 (السكك الحديدية في  الجزائر: من أجل ديناميكية جديدة  حول تقرير   10

  10 )الدورة 

لجنة التهيئة 

 العمرانية 

 و البيئة

* 

 رأي حول مشروع المخطط الوطني لمكافحة البطالة : مشروع.   10

   11)الدورة(      

المجلس 

الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

80897 

لجنة الجالية    11)انذورة(  مشزوع تقزيزحىل وضعيت انجبنيت انجزائزيت في انخبرج. 40

جزائرية في ال

 الخارج

         * 

 

و  انقبعـذيت   مهخص انتقزيز انتمهيذي حىل اإلستثمبراث في انمىشآث  40

 -تشييذ انفضبء األورودور األوسبط اإلجتمبعيت و اإلقتصبديت في 

 11)انذورة (متىسطي.

*عزض هذا انتقزيز في  انقمت   انزابعــت نهمجــــــبنس اإلقتصـــبديت و     

 .  1998اإلجتمــبعيت بهشـبـىوت في سبتمبز 

المجلس 

الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

80891 

ت أو انمصيز انحضزي مشزوع انتقزيز انتـمهيذي حىل انمذيىت انجزائزي  40

   12 )انذورة(  نهبالد

 

لجنة التهيئة 

 العمرانية 

 و البيئة

80892 

تقرير حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي األول من   10

 12 ). الدورة   (– 1998.سنة

 * لجنة التقييم 

 
 

 

 

 



 

 1999انسـىـت :  

 

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

:   ملخص : المشروع التمهيدي للتقرير الوطني حول التنمية البشرية   10

 ) 13الدورة (.1998

 المجلس الوطني

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

82148 

لجنة عالقات     . 13)انذورة(حىل انتكىيه انمهىي.  مشزوع تقزيز   10

 العـمل 

82149 

 13 )الدورة (وين المهني. ملخص مشروع التقرير حول التك  10

 

/ / 82150 

 .14 )الدورة (مشروع تقرير حول عالقة التكوين بالشغل.   10

  

/ / 80205 

 الملخص : إشكالية التنمية الفالحية :  محاور لفتح نقاش وطني.  10

  14 )الدورة (        

لجنة آفاق 

التنمية 

اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية

80899 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2000السـنـة :  

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

مشروع التقرير حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي الثاني  10

 .2000ماي  -.) 15الدورة (.1999من سنة 

 80458 لجنة التقييم

حىل انمبء في انجزائز : مه أكبز رهبوبث  مشزوع انتقزيزانتمهيذي  10

   .  2000مبي  -. 15)انذورة(انمستقبم. 

لجنة التهيئة 

 العمرانية 

 البيئةو 

80460 

مشروع التقرير حول : المديونية الخارجية لبلدان جنوب البحر األبيض  10

 .15 )الدورة (  متوسطية.  - المتوسط : عائق أمام التنمية األورو

المجلس الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

80457 

مشروع التقرير حول إشكالية إصالح المنظومة المصرفية : عناصر من    10

 16 )الدورة (أجل فتح نقاش إجتماعي. 

لجنة آفاق 

التنمية 

اإلقتصادية و 

 اإلجتماعية

82209 

مساهمة من أجل إعادة تحديد  السياسة السياحية    مشروع التقرير حول   10

 .16 )الدورة ( الوطنية.

لجنة آفاق 

التنمية 

اإلقتصادية و 

 يةاإلجتماع

81671 

مشروع التقرير حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي األول    10

 16 ). الدورة   (– 2000.من سنة

 81670 لجنة التقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2001السـنـة :  

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

نظرة حول اإلقصاء اإلجتماعي: حالة األشخاص المسنين و الطفولة    10

 .) 17الدورة (المحرومة من األسرة .

 لجنة السكان

و اإلحتياجدات  

 اإلجتماعية

83970 

حىل مىاجهت انعىنمت : ضزورة ببنىسبت نهبهذان  مشزوع دراست    10

     17)انذورة(انضعيفت. 

المجلس الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

83964 

 حول تطورأنظمة الحماية اإلجتماعية و آفـــاق مشروع دراسة    10

 18 )الدورة ( و شروط و كيفيات عمان  توازنها المـالي : إخطـار.  

 

نجىت عالقبث 

 انعـمم

 

86398 

مشروع تقرير حول الدواء : أرعية  من  أجل  نقــاش إجـتمـاعي.    10

 19)الدورة (

 لجنة السكان

و اإلحتياجدات  

 اإلجتماعية

83971 

 . 2000ملخص مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة  10

  .19 )لدورة ا(

المجلس الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

83967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2002السـنـة :  

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

مشروع تقرير حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي للسداسي الثاني     10

 .) 20الدورة (.2001من سنة 

 89910 لجنة التقييم 

مشزوع تقزيز مه أجم سيبست نتطىيز انمؤسسبث انصغزي و    10

     . 20)انذورة(انمتىسطت في انجزائز. 

لجنة آفاق التنمية 

اإلقتصادية و 

 إلجتماعيةا

86404 

 نجىت عالقبث انعـمم مشروع التقرير حول تقويم أجهزة الشغـل.   10

 

84065 

84606 

86402 

:  الميزانية 2001 مشروع التقريرالوطني  حول التنمية البشرية لسنة   10

 اإلجتماعية ألمة،أداة في خدمة التنمية البشرية : ملخص.  

المجلس الوطني 

اإلقتصادي و 

 اإلجتماعي

89915 

مشروع التقرير حول الكتاب المدرسي الجانب اإلقتصادي و اإلجتماعي  10

 21 )ورة الد( : ملحق. 

 لجنة السكان

و اإلحتياجدات  

 اإلجتماعية

89918 

 

 

 2003السـنـة :  

 

 رقم انجزد انمؤنف نوانــــالع الرقم

الجالية الجزائرية في فرنسا : ما مدى      ملخص مشروع التقرير حول 10

الدورة ( .قتصادية و اإلجتماعية في الجزائرمساهمتها في التنمية اإل

(22 

لجنة الجالية 

الجزائرية في 

 الخارج

89912 

 


