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السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

يشرفني أن أتواجد بينكم لإلشراف على اختتام هذا الـلقاء الهام بني احلكومة والوالة والذي أضحى سنة
سنوية حميدة الذي نظم هذه السنة حتت عنوان "إنعاش إقتصادي ،توازن إقليمي ،عدالة إجتماعية"،
حتت إشراف السيد رئيس اجلمهورية ورعايته السامية ،والذي ألقى كلمة في اجللسة االفتتاحية تضمنت

جملة من التعليمات والتوجيهات السديدة ،نعتبرها مبثابة ورقة طريق أطلب منكم احلرص كل احلرص
على إيالء أهمية واهتمام بالغني لتجسيدها حرفيا.
أستسمحكم في البداية أن أعبر عن شكري وامتناني لكل الوالة واإلطارات الذين ساهموا مبجهودات جبارة
في التخفيف من آثار مختلف األزمات التي مر بها وطننا املفدى ،كما استسمحكم للتعبير عن شكري
جلميع املشاركني على مستوى الـمداخالت والنقاش الذي دار في الورشات اخلمسة من والة ووالة منتدبون
وإطارات ومسؤولي املؤسسات والهيئات العمومية وكذا خبراء ومختصني في التنمية املحلية مما يترجم إرادة
اجلميع في إجناح مسار تكريس دولة القانون وضمان اإلنعاش االقتصادي والتوازن اإلقليمي والعدالة
االجتماعية التي نتطلع إليها جميعا.
لقد تابعت باهتمام التوصيات واإلقتراحات القيمة التي إنبثقت عن هذا اللقاء والتي نعول عليها كثيرا من
أجل أن تكون امتدادا لبرنامج عمل احلكومة على املستوى املحلي ،كما أجدد لكم شكري على إلتزامكم
بالتوجيهات التي قدمت لكم في اجللسة اإلفتتاحية من أجل تعميق النقاش حول املسائل املتعلقة بالتنمية
املحلية السيما املشاريع املهيكلة ذات اإلدماج اإلقليمي
أيها السيدات أيها السادة
لقد تزامن عقد اللقاء الثالث بني احلكومة والوالة مع املصادقة على مخطط عمل احلكومة لتنفيذ برنامج
السيد رئيس اجلمهورية.
وإذ أشكر السيد رئيس اجلمهورية على برمجة هذا اللقاء في هذا الوقت بالذات ،فإنني أغتنم هذه املناسبة
لتذكير السادة الوالة وكل املسؤولني على املستويني املحلي واملركزي ،بضرورة التجّند كل على مستواهم
من أجل رفع حتدي حتقيق األهداف التي رسمناها في هذا البرنامج التنموي النهضوي الطموح والذي حدد
السيد رئيس اجلمهورية معامله استجابة لتطلعات الشعب اجلزائري العظيم.

وال أخفيكم القول بأن جل هذه التوصيات ثد مت احتواءها في برنامج احلكومة خاصة فيما يتعلق بشق
االستثمارات في كافة املجاالت التي نعتبرها روافد حقيقية لالقتصاد الوطني كالفالحة والصناعة والسياحة
والصناعة الصيدالنية ،و الطاقة واملناجم ،و املؤسسات الناشئة واملصغرة .لقد قمنا مبراجعة قانون االستثمار
وكذا نصوصه التطبيقية ،وهذا يعتبر في حد ذاته إجنازا عظيما ،إذ كان لدينا قانون االستثمار ولكن لم تكن
هناك نصوص تطبيقية كفيلة مبراعاة كل انشغاالت املتعاملني واملسيرين ،بالتالي ،ونحن بصدد القيام بضبط
استعمال العقار بكل مكوناته سواء كان عقارا سياحيا أو صناعيا أو فالحيا ،ونحن بصدد استرجاع كل
العقارات التي منحت ولم تستغل حتى اآلن ،أو التي منحت بطرق غير قانونية .إن الوقت قد حان إلعادة
منح العقار للمستثمرين احلقيقيني ،وحان الوقت ملنح األر ض الفالحية ملن يخدمها.
والهدف األسمى الذي نرجوه ونترجاه هو أن نصل إلى األمن الغذائي  ،وأن نصل إلى األمن الصحي املرجو،
فكفانا أن نبقى سجناء لتذبذبات وتغيرات أسعار املواد األولية على الساحة الدولية ،فحان الوقت للجزائر
أن تسترجع هيبتها في مجال االكتفاء الذاتي خاصة فيما يخص احلبوب.
وعلى السادة الوالة مراعاة هذه األولية التي تعتبر أولية األوليات في املجال االقتصادي ،ونحن نحدد مجاال
وقتيا ال يجب أن يتعدى الـ  18شهرا من أجل الوصول إلى هذا املبتغى وهذا الهدف.
أيها السيدات أيها السادة،
اعتبارا للدور الكبيرالذي تلعبه اجلماعات املحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في حتقيق الّتنمية
مبختلف أبعادها ،وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير املرافق العمومية على املستوى املحلي وارتباطها الوثيق
باحلياة اليومية للمواطن فقد حرصت احلكومة على إدراج جملة من اإلصالحات الهيكلية التي تصب
في اجتاه دعم وحتسني احلوكمة املحلية ،شملت ،على اخلصوص ،إعادة النظر في قانوني البلدية والوالية،
ح اخلاصة بذلك في األسابيع القليلة القادمة.
ت اإلصال ٍ
صب ورشا ُ
حيث ،كما أعلنت عنه سابقا ،سُتن َّ
سياسات القطاعية ،وضمان
ويرجع هذا إلى إمياننا الّراسخ بضرورة حتقيق الّتناسق واالنسجام بني ال ّ
التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على املستوى املحلي ،والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق

مقاربة تشاركية بني مختلف الفاعلني واملتدخلني.

إن احلكومة ومن خالل مراجعة قانوني البلدية والوالية تهدف إلى إعطاء حيوية أكبرلإلقليم وإلى تعزيز
جاذبيته وقدرته التنافسية مبا يتماشى مع إعادة تنظيم سياسات التنمية املحلية.
وهذا من شأنه أن يسمح بقدر أكبر من الفعالية والكفاءة للنفقات العمومية ،ولكي تلعبدوًراأكبر على
املستوى االقتصادي ،مدعومة من طرف احلكومة بآليات تشجيع ودعم االستثمارات وكذا أدوات حتسني
إستغالل املرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها .حان الوقت كي نقوم بإعادة النظر في طرق تسجيل
ومتابعة واجناز املشاريع العمومية.
فضال عن ذلك ،وعمال منها على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط ووضع األطراإلستراتيجية التي يضمن
التوجيه الدقيق للتنمية على املديني املتوسط والبعيد ،ستعمل احلكومة على حتيني املخطط الوطني لتهيئة
اإلقليم قصد تعديل االستراتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم حتى تواكب التطورات االقتصادية واإلجتماعية
والبيئية وكذا الدميغرافية.
كما ستتبعهاأيضا عملياتتكييفواسعةجلميع املخططاتالوالئية والبلدية.
أيتها السيدات أيها السادة،
إنطالقا من قناعتنا بأنه ال ميكن ألي سياسة تنموية أن تنجح ما لم تكن مبنية على معلومات دقيقة تسمح بصياغة سياسات عمومية
من شأنها تغيير الوضع اإلجتماعي وحتسني ظروف معيشة املواطن وتقييم االنعكاسات الناجمة عن السياسية التنموية،
وهو ما يتطلب رصدا دقيقا لإلمكانيات والنقائص واالحتياجات.
على هذا األساس،ستعملاحلكومةعلى استكمال اإلحصاء العام للسكان واإلسكان قبل نهاية السداسي
األول لسنة ،2022حيث ستمكن هذه العملية منضبطالتعدادالسكاني واخلصائصالدميغرافيةوتقدميبيانات
دقيقةحولمؤشرات النمو االقتصادي الفعلي.
هذه العملية ستعطي بعدا تنموياجديدا،سيجد املواطنفياملخططات التنموية االجتماعيةواالقتصادية الرد
على مطالبه واالستجابة لرغباته.
دعما لهذا املسعى أيضا،تعكفاحلكومة حاليا على تقوية الشبكة اإلحصائية املحلية وإنشاء قاعدة بيانات
مرجعية لإلمكانيات واملؤهالت املحلية لكل بلدية وكذا مؤشرات االنسجام والتناسق اإلجتماعي عن طريق
مسح إحصائي بلدي شامل،سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريسمقومات التنمية العادلة لكافة

الفئات واملناطق وتقليص فوارقالتنميةبينها ،تأخذ بعنياالعتباراملعطيات واملؤشرات االقتصادية واالجتماعية
احلقيقيةلكل منطقة.
فضالعن ذلك،ستطلقاحلكومة في األسابيع القادمة عملية اإلحصاءاالقتصادي الذي يوفر قاعدة بيانات
خاصة بالكيانات االقتصادية واإلدارية منغيرالفالحةمهما كانت طبيعتها القانونية .فقد تبني من خالل
إجراء مسح شامل وجود عدة منشآت وهياكل إدارية واجتماعية منجزة وغير مستغلة ،وبالتالي وجب إجراء
هذا اإلحصاء حتى نقف على االحتياجات احلقيقية للجماعات املحلية.
ضمن هذا اإلطار،السيدات والسادة الوالة مدعوون للعمل على املساهمة في إجناح هذا العملية التي تكتسي
طابعا إستراتيجيا،حيث ستسمح لنا بإعداد وإثراء قاعدة املعلومات االقتصادية التي حتتاجها احلكومة من أجل
صياغة السياسات التنمويةالوطنية واملحلية.
تضاف هذه اجلهود إلى تلك التي تقوم بهاالسلطات العمومية في عمليات اجلرد في مختلف املجاالت،
الهيكلالدميغرافي،السكن،العقارالصناعي والفالحي والسياحي.
أيتها السيدات أيها السادة،
إن استرجاع الثقة بني املواطن واإلدارة ،ينطلق من إعادة وضع اجلماعات املحلية في دورها اجلواري األصلي ،
لهذا حان الوقت للتفكير بجدية في جتسيد المركزية حقيقية في تسيير الشؤون العامة من شأنها أن تكون
محرًكا للتنمية ،كما ميكنها أن تساعد في حتسني نوعية اخلدمات العمومية وزيادة كفاءة أداء اإلدارة املحلية
وتعزيز االستقرار االجتماعي والسياسي ،من خالل منح املزيد من الصالحيات إلى البلديات.
ضا تعزيز النمو االقتصادي على املستوى املحلي عن طريق إنشاء أقطاب اقتصادية حقيقية
كما ميكنها أي ً
وكذا التقليل من االختالالت التنموية عن طريق توجيه املوارد إلى املناطق التي تشهد تأخرا وحرمانا.
في هذا اإلطار البد من التأكيد بأن التجسيد الفعلي لالمركزية يستوجب ضمان وبشكل دائم ،رقابة ومتابعة
لعمل اإلدارة املحلية ودعمها في تنفيذ مهامها وكذا توفير آليات قوية لتطبيق مبدأ املساءلة لضمان حسن
إستغالل املوارد املحلية.

يجب التأكيد ،أيضا ،على أن الالمركزية هي عملية معقدة تتطلب منا العمل التدريجيعلىمراحل كما
تستوجبالتقييمالدوريوالدراسة والتنسيقجلميعالهياكل والسياساتالعامةالتي يجبأن تتكيف جميعها
مع متطلبات الواقع اجلديد.
ينبغي أن تستند أيضا من أجل جناحها ،على إجراء جرد وتقييم للتوزيعاحلاليللسلطاتبنياملستوياتاملركزية
والالمركزية وكذا دراسة معمقة للرهانات التنظيمية واملالية املتعلقة بنقل السلطاتمن اإلدارة املركزية إلى
السلطاتاملحلية الالمركزيةمنحيثالرزنامة وماهية الصالحيات التي ستنقل.
فضال عن ذلك يجب دراسة قدرة األنظمة اإلدارية واملالية الالمركزية علىالقيامبوظائفالتخطيط وإدارةاملوارد
البشرية واملاليةاملحلية وكذا قدرتها على إدارة املرفق العام وتقدمي اخلدمات العمومية.
أيتها السيدات ،أيها السادة
إن جناح أي برنامج تنموي مرهون مبدى قبولاملواطن له وانخراطهفيمسعاه،ولهذاجعلالسيدرئيساجلمهورية
إسترجاعثقةاملواطنفيالسلطاتالعمومية،أولوية األولويات،ونحنمدعوونجميعالتحقيق هذا املسعى.
إن املواطن يتطلع إلى مزيد من الشفافية واملساءلة ويطالب مبزيد من القرب من العمل املحلي فضال عن
اخلدمات وفرص أفضل وأكبر للمشاركة واملساهمة في إتخاذ القرار والتشاور معه حول خيارات أولويات
التخطيط والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وخاصة مع فئة الشباب.
ولهذا أدعوكمإلىالتطبيق الصارم لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية اخلاصة بوضع خاليا االستماع إلى
إنشغاالتوتظلماتاملواطننيوالردعليهاوحتسني استقبالهم وزيادة قنوات االتصال معهم ،خاصة مع زيادة
التأثير السلبي لقنوات التواصل االجتماعي الذي يتطلب يقظة وحضورا دائمني مع إشراك كافة مكونات
املجتمع املدنى الفاعل.
كما أطلب منكم املساهمة في تطبيق اإلجراءات اخلاصة بتسهيل اإلجراءات اإلدارية وتبسيطها ومحاربة
البيروقراطية وكذا املساهمة في مسارالتحولالرقمي لإلدارة العمومية وامتداداتها إلى املستوى املحليوهذا
من أجل املساهمة في اإلرتقاء باخلدمة العمومية وحتسني مناج اإلستثمار من خالل تقدمي تسهيالت
للمستثمريناحلقيقيني وحترير روح املبادرة أمامهم ،خاصة الطاقات الشابة من حاملي األفكار واملشاريع
وتشجيعها على اإلسهام في التنمية املبتكرة.

كما ال ينبغي إغفال أهمية إصالح أساليب تسيير املرفق العام املحلي من خالل مقاربة عقالنية واقتصادية
وفعالة عن طريق إدخال طرق جديدة ومبتكرة في التسيير واملساهمة في إصالح تنظيم ومهام وسير املؤسسات
العمومية من منظور اقتصادي.
ضمن هذا املسعى أنتم مطالبون باخلروخ من فكرة احلدود اإلقليمية للبلديات والواليات ،والعمل على
اإلستغالل األمثل للمرافق العمومية املتواجدة في األقاليم املجاورة وكذا الربط املشترك مبختلف الشبكات
)الطاقة واملاء.(...
وهذا للخروج من منطق االتكالية واستهالك امليزانية إلىمنطق نشط القتصاد وخلق الثروة ،والدخل املستدام
في إطار اإلعتماد على رؤية مشتركة للتنمية بني مختلف اجلهات الفاعلة واألقاليم .وفي هذا اإلطار ،يشرفني
أن أعلمكم بأنه قد مت االنتهاء من وضع القانون اخلاص بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،وهو على
مستوى احلكومة .وهو ما يسمح بإضفاء طرق عصرية وأكثر جناعة لتسيير املرفق العام بفضل اإلضافات
اجلديدة التي ستتيحها هذه الشراكة من عصرنة وإدخال للتكنولوجيات احلديثة ,ونحن بصدد االنتهاء من
إعداد هذا القانون لعرضه على البرملان بغرفتيه من أجل املصادقة عليه .وهذا ما سيكون عامال محفزا على
مستوى اجلماعات املحلية خاصة من حيث توفير أدوات العصرنة في تسيير املرفق العام.
أنتم مدعوون أيضاملواصلة اإلنخراط في مسعى احلكومة القاضي بعقلنة اإلنفاق ومحاربة التبذير وضمان
تسيير ناجع للبرامج التنموية على املستوى املحلي،وتفادي التأخير في اإلجناز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم
وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة ،وعليكم أيضا االهتمام بتثمني املمتلكات املحلية وبصيانة املنشآت

القاعدية املحلية واملحافظة عليها.
وإميانا منها بالعراقيل التي اجنّرت في قانون الصفقات العمومية واملرفق العام ،فقد قررت احلكومة مراجعة هذا
القانون وقوانينه التطبيقية جلله أكثر جناعة وأكثر شفافية وأكثر مرونة .
كما أجدد دعوتي إلى السيدات والسادة الوالة إلى ضرورة إيالء أهمية قصوى لضمان تخصيص أفضل
للموارد املالية وحتديد لألولويات ،وكذا التسريع في إجناز املشاريع التي تسير بوتيرة أقل من املطلوب ،فال
مجال لتضييع مزيد من الوقت.

أيتها السيدات ،أيها السادة
جتدر اإلشارة هنا بأن بالدنا متلك العديد من املقومات من شأنها أن تسرع من وتيرة التنمية ،علينا إستغالل
كل ما هو متاح منها من أجل إجناح مسار بناء النموذج االقتصادياجلديد ،وهنا أذكر على سبيل املثال ال
احلصر:
 اإلمكانية الكبيرة لتطوير النقل اجلوي الداخلي وما ميكن أن يلعبه من دور في تعزيز جاذبية األقاليم،وفك العزلة وإنعاش النشاط االقتصادي والسياحي؛ وقد سبق لنا وأن أشرنا إلى قرب فتح االستثمار
في مجال النقل اجلوي والبحري،
 توحيداإلمكانياتواملبادراتاملشتركة على املستوى املحلي من أجل دعم هياكل وبرامج ومشاريعتصب ضمن مسعى حتقيق اإلكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية والصناعات التحويلية الغذائية؛
 دعم مبادرات إنشاء وإستغاللمشتركملشاريع ومناطق سياحية والعمل على دعم جاذبية األقاليم فيهذا املجال.
وهنا يجب التأكيد أن اإلدارة لن تكون عقبة أمام املستثمرين احلقيقيني ،ولن تكون خصما لها ،فهي مرافق
وفي ونزيه وفعال في إجناح املشاريع االستثمارية.
أيتها السيدات ،أيها السادة
إسمحولي أيضا ،أن ُأعّرخ على مسألة تسيير األزمات واألخطار الكبرى على املستوى املحلي الذي يستلزم
إعادة التفكير في إعداد مخططات الوقاية والتنسيق والتدخل باإلضافة إلى إعادة النظر في تسيير األزمات
ومسؤوليات كل هيئة بالشكل الذي يضمن التحكم في تعبئة اإلمكانيات وفعالية التدخالت والتكفل
مخلفات الكوارث ،ال سيما املنكوبني وتقييم وضمان العودة إلى الوضع الطبيعي.
مراجعة قانون  20/04املتعلق باألخطار الكبرى وكذا إصدار النصوص التطبيقية له ،كما ألفت النظر إلى
السادة الوالة وإطارات الدولة إلى ضرورة تذكير وحتسيس املواطنني واملتعاملني االقتصاديني بأهمية التأمني
على ممتلكاتهم بكل أشكالها ،وذلك للتقليص من كلفة التأمينات التي حتملتها خزينة الدولة منذ عام
.2004

أيتها السيدات ،أيها السادة
وفي األخير،ال يفوتني التذكير ،بأن كل التوصيات واملقترحات التي خرخ بها هذا اللقاءستكون محل متابعة
على مستوىاحلكومةالتي ستعمل على تعزيز اإلطار القانونيالتشريعي املشجع على جتسيد هذه املقترحات.
كما نتطلع بأن تسفر االنتخابات املحلية التي ستنظم في شهر نوفمبر القادم ،وفق قانون اإلنتخابات اجلديد،
عن مسؤولني محليني ذوو كفاءة ونزاهة بعيدون عن شبهة املال الفاسد ،من شأنهم الرفع من أداء التسيير
على املستوى املحلي.
وستضاف جهودهم إلى جهود الوالة مبعية كافة اإلطارات املحلية التي ينتظر منها العمل على إعطاء الدفع
الالزم للتنمية املحلية والعمل على التكفل األفضل بإنشغاالت املواطنني.

وكونوا على يقني بأن عهد بقاء التوصيات رهينة األدراج قد ولى ،وسنكون ملزمني بالتقييم الدوري ملدى
تنفيذ كل ما مت االتفاق عليه ،عبر آليات سيتم دراستها في اجتماعات احلكومة.
ثقتنا في اهلل وفيكم كبيرة وال شيء يهون أمام إرادة املخلصني اخليرين من أبناء هذا الوطن الغالي املفدى في
سبيل حتقيق ما يتطلع إليه الشعب اجلزائري العظيم.
حتيا اجلزائر قوية ،عزيزة ،أبية ،املجد واخللود لشهدائنا األبرار
شكرا على كرم اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

