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بسم اهلل الرحمن الرحيم
و الصالة و السالم على الرسول الكرمي

السيد الرئيـس؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة؛

عمال بأحكام املادة  94من الدستور ،يسعدني أن أقـف أمام مجلسكم املوقر ،ألقدم لكم عرضا حول مخطط عمل
احلكومة التي شرفني السيد رئيس اجلمهورية بقيادتها ،قصد جتسيد املشروع الذي جاء به برنامجه اإلنتخابي من أجل
بناء جزائر جديدة ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب وطموحاته املشروعة.
السيد الرئيـس؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة؛

إن مخطط عمل احلكومة الذي يوجد بحوزتكم ،يسلط الضوء على ضرورة التعجيل بإجراء مراجعات عميقة إلحداث
قطيعة مع أمناط احلكم ،التي وسّعت الفجوة بني دولة وإدارة مكّلفة ومبذرة ،من جهة ،وفئات كاملة من الـمجتمع ما
انفكت تتزايد هشاشة ،من جهة أخرى.
وفي هذا املنظور ،فإن احلكومة مدعوة إلى العمل على جبهتني:
أوال :اجلبهة االجتماعية حيث يجب أن توفر الضمانات من أجل تكافؤ الفرص ،من خالل حظر "احلقرة" وتهيئة

مناخ تطبعه الثقة والدعم؛ انطالقا من أن اجلزائر اجلديدة التي نطمح إليها ،ال تقصي أحًدا؛

ثانيا :اجلبهة االقتصادية التي يظل التحدي الرئيسي فيها ،يتمثل بالتأكيد ،في إعادة بعث االقتصاد الوطني .وسيكون

ضا طمأنة الـمتعاملني الذين تأثروا بشدة ليس فحسب من عدم مالءمة اخليارات التي مت حتديدها في مجال
من الضروري أي ً
التسيير االقتصادي ،وكذلك من عرقلة آليات الـمنافسة ،بل أيضا من عدم االستقرار التشريعي وعدم اعتماد رؤية
واضحة ،السيما بسبب انعدام األمن القانوني.
ولقد أدت األساليب القدمية التي جتاوزها الزمن ،إلى تفاقم الصعوبات االجتماعية واالقتصادية؛ فأسهمت في الوقت نفسه
في إعاقة الـمبادرات بدال من حتفيز ظهورها .وإن فقدان مصداقية الـمؤسسات ،وضياع الثقة وصعوبة التواصل هي جوانب
مختلفة نابعة من نفس الواقع.

والواقع أن األطر الـمرجعية لعمل احلكومة قد حدد معظمها بشكل كامل في برنامج السيد رئيس اجلمهورية ،فهي تقدم
رؤية ونهجا وبرنامجا في قطيعة تامة مع الـممارسات السابقة ،وتقوم على ثالثة مبادئ وهي األمن الغذائي ،واالنتقال
الطاقوي ،والتحول الرقمي.
السيد الرئيـس؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة؛

يتمحور مخطط عمل احلكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس اجلمهورية ،حول خمسة ) (5فصول:
فبموجب الفصل األول ،وعنوانه "من أجل جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية" ،هناك طموح إلعادة

تأهيل مؤسسات الدولة ،على نحو يجعلها ال تنبثق إال عن اإلرادة الشعبية دون سواها وكذا وضع حد آلفة الفساد.
وكما أشار إلى ذلك السيد رئيس اجلمهورية في االلتزامات الـ  54التي تعّهد بها ،ومن خالل توجيهاته وتعليماته الصادرة
خالل اجتماعات مجالس الوزراء وكذا تصريحاته للصحافة الوطنية ،فإن اجلزائر ستكون على موعد لتأسيس دستور
جديد ،يضع أسس جزائر دميقراطية واجتماعية ،تأخذ هويتها بعني االعتبار.
ولتحقيًق هذه الغاية ،فإن اجلهود سترتكز على سبعة محاور:
 .1السعي إليجاد منط جديد للحكم ،مجّدد ،وعصري ،ويتسم بالصرامة والشفافية ،ومن شأنه ضمان ترسيخ القيم
والـمعايير األخالقية وأخلقة احلياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته .وإن ذلك لهو الـميدان الصعب والشديد
االنحدار الذي يتعني أن تعمل احلكومة فيه أوًال من خالل تقنني مبدأ التوظيف على أساس اجلدارة ،موازاًة مع
تعزيز الدميقراطية التشاركية وآليات الـمتابعة والرقابة والتدقيق.
 .2ممارسة كاملة للحقوق واحلريات في االجتماع والتظاهر السلمي ،لكي ينبثق مجتمع حّر ومسؤول وتتجّذر ممارسة
احلوار والتشاور ،كما سيتم إيالء مكانة خاصة لترقية املرأة والشباب.
 .3عدالة مستقلة وعصرية،
 .4ضمان أمن األشخاص واملمتلكات،
 .5صحافة ووسائل إعالمية حّرة ومسؤولة وفّعالة،
حميَتان ،مع تعزيز املمارسات الدينية األصيلة في املجتمع اجلزائري قصد التشجيع
 .6هوية وذاكرة وطنيتان َثاِبَتَتاِن وَم ْ
على النفوذ اّلّديني الوسطي واملتسامح ونشر السلم إلى جانب الوفاء لقيم نوفمبر .كما إن املكّونات األساسية الثالثة
وهي األمازيغية والعربية واإلسالم هي أساس انتمائنا إلى حضارة متتد جذورها إلى آالف السنني.
 .7عالقة وظيفية تكاملية بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ،في ظل االحترام والثقة املتبادلة.
ومبوجب الفصل الثاني ،وعنوانه من أجل إصالح مالي وجتديد اقتصادي ،فإن االقتصاد سوف يوضع في خدمة املواطنني،

على أساس خبرة متثل النموذج االقتصادي في كل أبعاده وترسم استراتيجية اقتصادية متناسقة ملصلحة بالدنا.
ويتمثل الهدف األخير في اخلروج من املنظومة الريعية واملوازية والبيروقراطية.
ب عليها اجلهود؛ وهي اإلصالح املالي والتجديد االقتصادي ومحاربة
ولتحقيق ذلك ينبغي تفضيل ثالثة محاور تنص ّ
البطالة وترقية التشغيل.
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إصالح عميق للمنظومة املالية ،مقرر ضمن أربعة ) (4اجتاهات:

 إصالح النظام اجلبائي الذي يضمن العدالة ـــ من خالل إعفاء املداخيل الشهرية التي تقّل عنوالفعالية والسرعة في حتصيل الضرائب،

30.000

دينار،

-

وضع قواعد جديدة حلوكمة امليزانية ،وفي هذه النقطة فإن الوضعية على درجة من التعقيد إلى حّد جعل كل

-

عصرنة املنظومة املصرفية واملالية ،مع إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة ،على التوالي ،للسكن

.2

التجديد االقتصادي ،الذي يرافق اإلصالح املالي ،يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول التوجهات

.3

محارية البطالة وترقية التشغيل ،اللتان تترتبان على املجموعة األولى من التدابير ،تطمحان إلى تسيير التحّوالت

السياسات التي مت تطبيقها لتلبية الطلب االجتماعي سياسات قاصرة ،مما يفرض في النهاية طرحا جديدا للدولة تقوم
أفكاره الرئيسية على تقليص نفقات تسيير الدولة من جهة ،حيث يتحّول الشعار إلى مبدأ ويصبح بذلك "قاعدة
ذهبية" ،والتخلي من جهة أخرى عن منوذج اإلنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط ،وإعادة تفعيل االقتصاد من
خالل فتح فضاءات ونوافذ جديدة لفرص الستثمار واحللول البديلة.

واملؤسسات الصغيرة واملؤسسات الناشئة ) (Start-upوكذا فتح أول وكالة بنكية جزائرية في اخلارج.
 تطوير اإلعالم اإلحصائي واالستشرافي ،وبصورة رئيسية من خالل اإلجناز القادم لإلحصاء العام للسكان واإلسكان،وامتداًدا لذلك استكمال الدراسة االستراتيجية "اجلزائر ."2035
االستراتيجية الكبرى الثالثة اآلتية:
 هيكلة االقتصاد حول القطاعات املستخدمة للتشغيل واحلاملة لالندماج واملثمنة من باب األولوية لكل مواردالبالد ،واملّتجهة بعد ذلك نحو التصدير،
 استحداث بيئة لألعمال شفافة وعادلة ومواتية لالستثمار واملقاوالتية، العمل على إبراز اقتصادي جديد يقوم على االبتكار والتنافسية واملعرفة.وسوف يكون األمن الغذائي ،والتحّول الطاقوي ،والتحّول الرقمي في صلب هذا التجديد.
في سوق العمل والتخفيف من آثار التجزئة ،من جهة ،وإدراج النشاط العمومي في مجال التشغيل مبفهوم االنسجام
والتوافق فيما بني مختلف العوامل ،على مختلف مستويات القرار ،من جهة أخرى.
ولهذا الغرض مت إقرار ثالثة مسالك تتمثل في:
 إعادة تنظيم وتعزيز جهاز املساعدة على االندماج املهني، مالءمة برامج التكوين واحتياجات سوق العمل، دعم استحداث النشاطات ،والسيما عن طريق وضع جهاز "عطلة إنشاء مؤسسة" لفائدة األجراء ذوي الكفاءاتواملهارات في ميدان نشاطهم من أجل تشجيع املقاوالتية.
ومبوجب الفصل الثالث ،وعنوانه "التنمية البشرية والسياسة االجتماعية" فإن األهداف املسطرة تتعلق بالتنمية
البشرية والسياسـة االجتماعية وإطار املعيشة.
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-

التنمية البشرية ،وتشمل أربعة ميادين كبرى:
التربية والتعليم العالي والتكوين املهني،
الصحة،
الثقافة،
الرياضة.

صا مع التكفل بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة(
ففي مجال التربية ،مت التركيز على إجبارية التمدرس )خصو ً
واإلصالح البيداغوجي )والسيما لترقية فروع الرياضيات والتقنيات الرياضية( وحتسني حوكمة املنظومة التربوية ،ومهنية
املستخدمني عن طريق التكوين ،ودعم التمدرس واحلوار والتشاور مع الشركاء االجتماعيني.

وفي مجال التعليم العالي ،سوف يتم االنطالق في التغييرات الضرورية من أجل تقدمي تعليم عالي اجلودة ،وتكوين

النخب وأقطاب البحث املرجعي ،الكفيل باالستجابة لتطلعات املؤسسات من خالل تزويدها باملوارد البشرية التي متكنها
من انتزاع موقعها في السوق في ظل العوملة.

وفي مجال التكوين املهني ،فإن األعمال سوف تتمحور حول حتسني نوعية التكوين والتعليم التقني والعلمي
والتكنولوجي ،وإنشاء البكالوريا املهنية ،وعصرنة ورقمنة النشاطات ،وحتسني جّو العمل وظروفه.
وفي مجال الصحة واحلصول على العالج ،فإن املحاور ذات األولوية في مخطط عمل احلكومة تستهدف بصورة رئيسية
أنسنة النشاط الصحي )والسيما حتسني االستقبال( والتغطية الصحية للسكان ،مع إجراءات تشمل بصورة رئيسية ،ما
يأتي:
 تعزيز تكوين املهنيني في الصحة، الوقاية من األمراض املتنقلة ومحاربتها، التكفل باألمراض غير املتنقلة واملخاطر املرتبطة بالبيئة واملناخ، تعزيز البرامج النوعية في واليات اجلنوب والهضاب العليا، -صحة األمومة والطفولة.

وفي مجال الثقافة ،فإن املدرسة قد مت وضعها في قلب النشاطات الفنية والثقافية ،من أجل جعلها "حاضنة" الفنون
واإلبداع ،وذلك إلى جانب تثمني وترقية التراث الثقافي ،وكذلك تشجيع الصناعة السينماتوغرافية.
وفي مجال ترقية النشاطات البدنية والرياضية ورياضة النخبة ،فإن أعمال احلكومة تستهدف ترقية الرياضة في الوسط
املدرسي واجلامعي والرياضة في البلديات ،وكذلك الرياضة لدى ذوي االحتياجات اخلاصة والرياضة النسوية.

.2

ترّكز السياسة االجتماعية على ستة ) (6محاور من اجلهود:

 رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها ،من خالل رفع األجر الوطني األدنى املضمون ).(SNMG التكفل بالفئات الهشة من السكان ،السيما منهم األشخاص ذوو االحتياجات اخلاصة واألشخاص املسنون. احلفاظ على منظومة الضمان اإلجتماعي وتدعيمها ،بالعمل على توسيع قاعدة املشتركني واإلدماج التدريجيلألشخاص العاملني الذين يشتغلون في القطاع املوازي؛

 احلصول على سكن ،من خالل استهداف اُألسر ذات الدخل الضعيف من باب األولوية ،وذلك بفضل االنطالق فياملشروع اجلديد ملليون سكن مع جتهيزات املرافقة والتهيئات الضرورية خالل اخلماسية  2020ـ 2024؛
 تلبية حاجات تنقل األشخاص ونقل البضائع من خالل حتسني ظروف احلركية عن طريق ضمان نقل عصري وفعاليستجيب ملعايير األمان والرفاهية وربح الوقت والتكاليف وحماية البيئة.
سد إطار املعيشة اجلّيد من خالل:
يتج ّ
•
•
•

تهيئة اإلقليم واملشاريع املندمجة؛
احترام قواعد التعمير واملعايير؛
حماية البيئة والتنمية املستدامة.

وبالنسبة للفصل الرابع ،وعنوانه "من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية" فإن األهداف املسطرة للدبلوماسية

اجلزائرية تندرج ضمن نشاط التجديد الوطني وبناء جمهورية جديدة.
إن األمر يتعلق بتعزيز مكانة بالدنا عبر دورها "كقوة إقليمية" وفية لعقيدتها ومبادئها األساسية في احترام سيادة الدول
واستقاللها وحرمة أراضيها ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،واحترام قواعد حسن اجلوار ،والتسوية السلمية
للنزاعات ،ودعم القضايا العادلة.
ويجري هذا العمل ضمن ثالثة مبادئ "السيادة واألمن والتنمية" ،ويتم التقومي املطلوب في أولويات السياسة اخلارجية
كما يأتي:
 إيالء عناية خاصة إلفريقيا، تأكيد حضورنا ونفوذنا على مستوى اجلوار املباشر في منطقة الساحل واملغرب العربي، تعزيز حضور بالدنا ضمن الهيئات التنفيذية للمنظمات اجلهوية والدولية التي تكون لها عضوية فيها.وسوف تتجسد الدبلوماسية االقتصادية التي سترافق هذا االنتشار من خالل إحداث وكالة للتعاون والتنمية.
كما يتم القيام بوضع دبلوماسية ثقافية تكون في خدمة إشعاع بالدنا ونفوذها ،بفضل تطوير شبكة من املراكز واملعاهد
الثقافية واملدارس اجلزائرية في اخلارج.
ومن جهة أخرى ،فإن اجلالية اجلزائرية في اخلارج سوف تكون في صدارة انشغاالت السياسة اخلارجية .وستعكف
ص ،على إشراك الكفاءات الوطنية باخلارج في مسار التجديد الوطني.
احلكومة ،بشكل أخ ّ
ومبوجب الفصل اخلامس ،وعنوانه"تعزيز األمن والدفاع الوطني" فإن اجليش الوطني الشعبي سيواصل عمله في إطار

مهامه الدستورية في مجال الدفاع الوطني والسيادة الوطنية ،وذلك عبر اجلهود الثابتة واملستمرة في ميدان عصرنة مكوناته
واحترافيتها.
وسوف يكون تطور وسائله املادية والبشرية متناسًبا مع حجم اخلطر املحدق بالبالد ،والسيما من اجلنوب واجلنوب
الشرقي ،ومن املجالني البحري واجلوي.
وسيعمل اجليش الوطني الشعبي على تكثيف محاربته لبقايا اإلرهاب ،واالجتار باملخذرات ،والتهريب والهجرة السرية،
بالتعاون مع البلدان املجاورة ضمن إطار ثنائي ومتعدد األطراف ،وذلك عبر اآلليات العملياتية املالئمة.
كما ستدعم احلكومة تطوير قطاعات الصناعية والبحث والتطوير في مجال الدفاع وكذا قدرات الدفاع السيبراني في
اجليش الوطني.

وفي األخير وزيادة على مساهمة اجليش الوطني الشعبي في فك العزلة عن املناطق احلدودية وتأمينها ،فإنه سيواصل
مشاركته الفعالة في التكفل الطبي والصحي باملواطنني في املناطق املعزولة ،والسيما على مستوى مناطق الهضاب العليا
وفي اجلنوب.
السيد الرئيـس؛
السيدات والسادة أعضاء مجلس األمة؛

ضي ُقُدًما مع كل القوى الوطنية ،عبر احلوار والتشاور والشراكة الصادقة
إن رئيس اجلمهورية وحكومته عازمون على امل ّ
والنزيهة ،من أجل جعل بلدنا الغالي في َماَمن من كل املخاطر بصورة نهائية ،وبذلك تتجلى مسؤولية كل القوى
السياسية والنخب االقتصادية واالجتماعية والعلمية ،وجميع املواطنني واملواطنات ،في التجنيد والعمل سوًّيا لبناء هذه
اجلزائر التي ضحى في سبيلها ماليني الشهداء واملجاهدين منذ .1830

أشكركم على كرم اإلصغاء
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

