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وياأتي اإعداد خمطط عمل احلكومة هذا يف ظرف ا�ستثنائي مرتبط بجائحة
كوفيد 19.الذي يزيد من الغمو�س حول اإمكانية العودة اإىل الو�سع
الطبيعي� ،سواء على الـم�ستوى الوطني اأو الدويل ،ال�سيما فيما يخ�س
حركة االأ�سخا�س وال�سلع والتجارة الدولية وال�سري العادي لالأ�سواق.
وي�سكل هذا الظرف غري الـم�سبوق حتد ًيا كب ًريا بالن�سبة للحكومة التي
يتوجب عليها القيام بت�سيري الطابع اال�ستعجايل لو�سعية وبائية يف
تطور م�ستمر ،وال�سروع يف اآن واحد ،يف االإ�سالحات الهيكلية الهامة
خ�سو�سا من
على ال�سعيد ْين الـموؤ�س�ساتي واالجتماعي ـ االقت�سادي
ً
اأجل اإجناح االإنعا�س االقت�سادي.

á``e~`≤e

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻴﻮﻡ  12ﺟﻮﺍﻥ ،2021
ﻳﻌﺪ ،ﻣﻊ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺍﻟـﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﺡ
ﺍﻟـﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ،ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻌﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺳﻴﻤﻴﺰ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ
ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟـﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟـﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﻤﺴﺎﺭ.
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اأما على ال�سعيد ال�سحي ،فاإن جميع بلدان العالـم تواجه ،منذ دي�سمرب
 ،2019اأزمة �سحية عالـمية غري م�سبوقة ما تزال انعكا�ساتها غري
معروفة كل ًيا ،بفعل جائحة كوفيد 19.التي تولدت عنها اأزمــة متعددة
االأبـعــاد اأثــرت ب�سكل هيكلي وم�ستدام على منــط ت�سيري الـمجتمعات
خ�سو�سا.
عمو ًما وعلى اقت�سادياتها
ً
اإن مكافحة انت�سار فريو�س كوفيد 19.خلّفت اأزمة اقت�سادية عالـمية
منقطعة النظري الأ�سباب عديدة منها التدابري الـمق ّيدة للحركة ال�سيما
على الـم�ستوى الــدويل ،واإجــراءات احلجر ال�سحي ،مع االإ�ـســارة اإىل
ت�سر ًرا �سملت ن�ساطات االإطعام وال�سياحة ونقل
اأن القطاعات االأكــرث ّ
امل�سافرين؛ ف�سال عن ت�سرر القطاعات االأخرى بدرجات خمتلفة ،جتلت
من خالل م�ساكل تتعلق بالو�سائل اللوجي�ستية وتنظيم االإنتاج و/اأو
التوزيع اأو من خالل انخفا�س الطلب.
اجنرت عن االإجراءات ال�سحية ،وال�سيما منها تلك الـمتعلقة باحلجر
وقد ّ
ال�سحي لل�سكان ،انعكا�سات اجتماعية كـبــرية .كما �سهد الن�ساط
االقت�سادي اختال ًال كب ًريا وتراجعت مداخيل العمال �سواء منهم ذوي
الـمهن احلــرة اأو االأج ــراء اأو اأولـئــك الــذيــن ين�سطون يف القطاع غري
الر�سمي؛ وبالتايل ،فقد مت تعزيز الن�ساط االجتماعي للدولة من اأجل
مواجهة االآثار ال�سلبية الناجمة عن هذه اجلائحة.
وحاليا ،تواجه اجلزائر موجة ثالثة لهذه اجلائحة ،ت�سبب فيها فريو�س
متحور فتاك و�سع منظومتنا ال�سحية حتت �سغط �سديد .وف�س ًال عن
االإجــراءات الوقائية الـمتخذة منذ بدء اجلائحة ،فقد �ساعفت احلكومة
احلمالت التح�سي�سية .كما مت و�سع خمطط ا�ستعجايل حيز التنفيذ
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يرمي اإىل �سمان وفرة االأك�سجني ،عن طريق خمطط للتوزيع
وبــرنــامــج الإقــامــة حمـطــات اإن ـتــاج االأكـ�ـسـجــني على م�ستوى
الـم�ست�سفيات واقتناء اأجهزة تكثيف االأك�سجني .عالوة على
ذلك ،كثفت احلكومة حملة التلقيح ،بهدف حت�سني 70%
من ال�سكان على االأقل مبا ي�سمح بتحقيق الـمناعة اجلماعية.
ورغــم �سعوبة هذه الو�سعية غري الـم�سبوقة التي اأدت اإىل
مزيد من ال�سغوطات على ميزانية الدولة ب�سبب انخفا�س
االإيرادات اجلبائية ،فاإن احلكومة تلتزم باتخاذ كل التدابري
الـمالئمة التي ت�سمح بتدارك الو�سع ال�سحي والتكفل باآثاره
االجتماعية واالقت�سادية ،ال�سيما من خالل موا�سلة اإجراءات
الدعم االجتماعي وتدعيم الن�ساط االقت�سادي.
وعلى ال�سعيد االقت�سادي� ،سجل النمو االقت�سادي يف
اجلزائر �سنة  ،2020على غرار معظم بلدان العامل ،منوا
�سلبيا بن�سبة  4،6ـ  ،%قبل اأن يتعافى يف الثالثي االأول
من �سنة  2021حيث بلغ  ،2،3%ومن الـمتوقع اأن يبلغ
 3،6%بالن�سبة ل�سنة 2021؛ و  4%بالن�سبة ل�سنة
خ�سو�سا،
2022؛ مع االإ�سارة اأن هذه التقديرات تتوقف
ً
عـلــى م ــدى ت ـطــور جــائـحــة كوفيد 19.يف اجل ــزائ ــر ويف
العامل وعلى وترية انتعا�س الن�ساط االقت�سادي يف البلدان
الـمتطورة والنامية التي تبدو ،اإىل ح ّد االآن ،اأقوى ّمما كان
متوق ًعا.
وحت�سبا لتدارك اله�سا�سة الهيكلية لنموذجنا االقت�سادي
الـنــاجتــة عــن تبعية �ـســديــدة لـقـطــاع الـ ـمـحــروقــات� ،ستعمل
احلكومة على تغيري هــذا النموذج ق�سد تنويع االقت�ساد،
ال�سيما ال�سادرات خارج الـمحروقاتّ ،مما �سيمكن اجلزائر
من انتهاج �سبيل تنمية اقت�سادية قوية و�ساملة وت�سامنية.
ولهذا الغر�س� ،ستعزز احلكومة دعائم االإنعا�س االقت�سادي
يف اإطار روؤية ا�سرتاتيجية ترمي اإىل تنمية القطاعات التي
ت�ساهم يف حتقيق النمو االقت�سادي.
ويف هــذا الـمنظور ،ي�سكل اإ�ـســالح الـمنظومة الـم�سرفية
والـمالية وع�سرنتها حجر الزاوية لنجاح كل االإ�سالحات

االقت�سادية .كما ي�سكل ركنا اأ�سا�سيا لكل االإ�سالحات ،اإىل
جانب حت�سني مناخ اال�ستثمار عالوة على اأنه من ال�سروري
حت�سني هذا اجلانب ب�سكل اأو�سع ،من خالل ت�سهيل وتب�سيط
االإجراءات الإن�ساء موؤ�س�سات وتي�سري احل�سول على العقار
والقرو�س واخلــدمــات العمومية عالية اجلــودة .ف�س ًال عن
ذلــك ،يجب على االإدارة يف حـ ّد ذاتها اأن تلتزم بالع�سرنة
ومكافحة الـممار�سات البريوقراطية.
و�سوف تعمل احلكومة اأي�سا على تو�سيع م�سادر التمويل
وتنويعها ،من خالل ت�سخري القدرات ال�سرورية وال�سيغ
الـمالئمة مــن اأج ــل تــوطـيــد رواب ــط الـثـقــة جم ـ ـ ّد ًدا ،ال�سيما
مــع الـقـطــاع غــري الر�سمي ق�سد �سمان االنــدمــاج الـمايل
واالقت�سادي ،خا�سة واأن تنويع م�سادر التمويل بالن�سبة
للـمن�ساآت االأ�سا�سية� ،سروري للحفاظ على موارد الـميزانية
الـمحدودة لتوجيهها نحو الو�سعيات التي تفتقر اإىل بديل
اآخر غري متويل الـميزانية.
ومن اأجــل ا�ستعادة التوازنات اخلارجية ،وال�سيما توازن
الـ ـمـيــزان ال ـت ـجــاري ال ــذي ي ـوؤثــر ب�سكل كـبــري عـلــى مـيــزان
املــدفــوعــات� ،ستوا�سل احلكومة بــذل اجلـهــود الرامية اإىل
التحكم يف جتــارتـنــا اخلــارج ـيــة دون االإ�ـ ـس ــرار بــاالإنـتــاج
الوطني الذي تُ�ستورد بع�س ُمدخالته .وعليه ،وف�س ًال عن
اإقــرار تدابري حتفيزية ،ف ـاإن التنويع االقت�سادي يجب اأن
مينح االأف�سلية للقطاعات التى تتوفر على اإمكانات كبرية
للت�سدير ،مع قدرة موؤكدة الإحاللها حمل الواردات.
وبهدف تعزيز قدرتنا على الــولــوج اإىل االأ�ـســواق الدولية،
�ست�سهر احلكومة كــذلــك على تعزيز اإنتاجية موؤ�س�ساتنا
وتناف�سيتها وكذا حت�سني الت�سهيالت اللوجي�ستية والـمالية
واالإداريــة والقانونية للت�سدير وتطوير اتفاقات جتارية يف
اإطار �سيا�سة جتارية ن�سطة واأكرث ا�ستباقية.
و�ستوا�سل احلكومة االإ�ـســالحــات اجلبائية والـمالية مبا
ي�سمن ت�سي ًريا اأكــرث فعالية للـمالية العمومية .وترمي هذه
االإ� ـســالحــات اإىل تو�سيع الــوعــاء ال�سريبي ،ال�سيما من
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خالل احل ّد من ن�ساط القطاع غري الر�سمي ورفع الـمردودية
اجلبائية ب�سكل فعال وعــادل ،على ال�سعيد ْين االقت�سادي
واالجـتـمــاعــي .و�ست�ساهم هــذه االإ�ـســالحــات يف ا�ستعادة
توازن الـميزانية.

ـمخ�س�س لـمناطق الـظــل ،الــذي
وفيما يتعلق بالربنامج ال ّ
اأُطلق يف بداية �سنة  ،2020بنا ًءا على تعليمة ال�سيد رئي�س
اجلمهورية ،تلتزم احلكومة مبوا�سلة تنفيذه بهدف تقلي�س
ال ـفــوارق ومظاهر التباين بــني الـمناطق يف جمــال التنمية
وفك العزلة عن الـمـناطق النائية ،من خالل موا�سلة تعميم
تو�سيلها مبختلف ال�سبكات (الطرق والغاز والكهرباء والـماء
ال�سروب ،)...من اأجل اال�ستفادة ب�سكل اأمثل من اخلدمات
العمومية االأ�سا�سية .كما تلتزم مبوا�سلة اجلهود الرامية
اإىل تقلي�س هذه الفوارق ،من خالل اعتماد مقاربة �ساملة
ومتكاملة ومدجمة مع اإجنــاز م�ساريع ذات اأبعاد اجتماعية
وثقافية واقت�سادية.

من جهة اأخــرى� ،ستوا�سل احلكومة جهودها الرامية اإىل
تطوير املرفق العام ال�سيما اخلدمات االأ�سا�سية ،من حيث
اجلـ ــودة وتـيـ�ـســري اال� ـس ـت ـفــادة مـنـهــا .وه ـكــذا ،ويف جمــال
اخلــدمــات ال�سحية� ،ست�سهر احلكومة على حت�سني نوعية
الـعــالج وتعزيز اأدوات الــوقــايــة ،مــع �سمان رعــايــة �سحية
اأمثل على م�ستوى كامل الرتاب الوطني .ويف جمال الرتبية،
�ست�سهر على حت�سني نوعية التعليم.

وعلى �سعيد اآخر ،فاإن اجلزائر ،على غرار العديد من بلدان
العالـم ،تتعر�س ب�سفة مبا�سرة لالنعكا�سات ال�سلبية للتغري
الـمناخي على حياة الـمواطنني وجممل نظامها البيئي .وقد
خ�سو�سا ،يف جمــال االأمــن الـمائي والغذائي
جتلى ذلــك،
ً
والغطاء الغابي والتنوع البيولوجي وحتى على الـمن�ساآت
االأ�ـســا�ـسـيــة .واأم ــام هــذا التحدي ال ـكــوين ،تلتزم احلكومة
باإعداد خمطط وطني وخمططات حملية للتكيف مع خماطر
التغريات الـمناخية وتعزيز القدرة على مقاومة اآثارها.

وتلتزم الــدولــة ،مــن خــالل �سيا�ستها االجتماعية ،بتعزيز
الـمنظومة الوطنية لل�سمان االجتماعي ،من حيث الفعالية
واالإن�ساف ،مع اإيالء عناية خا�سة للتكفل بالفئات ال�سكانية
اله�سة .كما تلتزم بتدعيم ال ـقــدرة ال�سرائية للـمواطنني،
ال�سيما مــن خــالل اعـتـمــاد مـقــاربــة اقـتـ�ـســاديــة ل�سيا�ستها
اخلا�سة بالت�سغيل ،تتمثل يف التحفيز على اإن�ساء موؤ�س�سات
وموؤ�س�سات م�سغرة يف القطاعات الواعدة.

ويهدف حت�سني نوعية املعي�سة اإىل تطوير �سروط االزدهار
الـثـقــايف وال ـبــدين لـلـ ـمــواطـنــني ،مــن خــالل تن�سيط احلـيــاة
الثقافية وتطوير املمار�سة الريا�سية على كل امل�ستويات من
جهة ،وتعزيز تطبيق قواعد العمران واحرتام البيئة من اأجل
�سمان تنمية م�ستدامة ترتكز على روؤية متكاملة لالإقليم ،من
جهة اأخرى.
كما يعتمد جناح كل اإ�سالح على عامل حا�سم بل �سروري
للتنمية االقت�سادية واالجتماعية ،اأال وهو راأ�س الـمال الب�سري
الذي يوجد يف �سميم كل التغيريات التي يجب اأن تقوم بها
اجلزائر لـمواجهة التحوالت الـمتع ّددة االأ�سكال اجلارية يف
العامل .وبهذا ال�ساأن� ،ستعمل احلكومة على تعزيز الـمورد
الب�سري ،ال�سيما من خالل حت�سني نوعية التعليم والبحث
العلـمي واالبتكار وكذا من خالل تنمية الكفاءات والـمالئمة
بني التكوين والت�سغيل.
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كما �ستعمل احلكومة على اتخاذ كل التدابري التي من �ساأنها
تعزيز الو�سائل ال�سرورية للت�سدي النعكا�سات �سيا�سات
احلـيــاد الـكــربــوين الـمنتهجة مــن قِ بل بع�س الـبـلــدان ،على
قدراتنا يف جمال ت�سدير الـمحروقات م�ستقب ًال .ومن هذا
الـمنطلق� ،ستوا�سل اجلزائر م�ساهمتها يف اجلهود ال�ساملة
للح ّد من انبعاث الـغــازات الـم�سببة لالحتبا�س احلــراري،
ال�سيما من خالل انتقال طاقوي يرتكز اأ�سا�سا على الفعالية
الطاقوية وتنمية الطاقات الـمتج ّددة.
ومن خالل �سيا�سة خارجية ن�سطة وا�ستباقية� ،ستحر�س
احلكومة على تعزيز مكانة اجلزائر على ال�سعيد ْين االإقليمي
والـ ــدويل ،مــن خــالل االع ـت ـمــاد ،خـ�ـســو�ًــســا ،عـلــى اجلالية
الـمقيمة باخلارج التي تُعد جز ًءا ال يتجزاأ من االأمة .و�سيتم
ح�سد الو�سائل وو�سع االأجهزة الكفيلة بتجنيد كل الكفاءات
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الوطنية بــاخلــارج وت�سجيع م�ساركتها الفعالة يف تنمية
بالدها على ال�سعيد العلـمي والتقني والتكنولوجي والثقافـي
واالقت�سادي.
ويف ظل حميط جيو�سيا�سي اإقليمي ودويل ما انفك يزداد
ت ـع ـق ـ ًدا� ،ست�ستمر احل ـكــومــة ،حتــت ق ـيــادة الـ�ـسـيــد رئي�س
اجلمهورية ،القائد االأعلى للقوات الـم�سلحة ووزيــر الدفاع
الــوط ـنــي ،يف تـعــزيــز اجل ـهــود يف جم ــال ال ــدف ــاع واالأمـ ــن
الوطنيني ،ال�سيما مــن حيث ع�سرنة مكوناتهما و�سمان
احرتافيتهما .و�سريتكز عملها على تطوير ال�سناعة الدفاعية
التي �ستندمج �سمن االأداة ال�سناعية الوطنية ،مــن اأجــل
الـم�ساهمة ب�سكل اأمثل يف التنمية االقت�سادية للبالد.
ورغم القيود الـمرتبطة بالو�سع الراهن ،يهدف خمطط عمل
احلكومة ،من خالل م�سعى عملياتي ومن�سق ،اإىل جت�سيد
عمليات ت�ستجيب ب�سكل دقيق ومالئم لتطلعات ال�سكان على
ال�سعيد االقت�سادي واالجتماعي.
كما يندرج عمل احلكومة �سمن مقاربة جديدة ترمي اإىل
جت�سيد اأ�سلوب جديد للحوكمة يقوم على �سفافية الن�ساط
العمومي واأخلقة احلياة العامة وع�سرنة الدولة وموؤ�س�ساتها
ك�سرط م�سبق للرقي والتطور.
ﻭﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ،ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ.
ﺛﺎﻟ ﹰﺜﺎ :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ.

أ�سا�سا ،من
وينبغي االإ�سارة اأن خمطط العمل هذا م�ستمد ا ً
برنامج ال�سيد رئي�س اجلمهورية والتزاماته االأربعة وخم�سني
وكذا تعليماته وتوجيهاته الـم�سداة خالل خمتلف اجتماعات
جمل�س الوزراء.
كما ي�ستند على التو�سيات الـمنبثقة عن جملة من التظاهرات
�سنتي  2020و ،2021حول
الـكــربى الـمنظمة خــالل ْ
الـموا�سيع الرامية اإىل ترقية دعائم جديدة للنمو االقت�سادي
خ�سو�سا ،مبا يلي:
والتنمية .ويتعلق االأمر،
ً
• الندوة الوطنية حول االإنعا�س االقت�سادي التي نظمت
ب ـهــدف و� ـســع خمـطــط لـالإنـعــا�ــس االق ـت ـ� ـســادي ،يــرمــي اإىل
ب ـنــاء من ــوذج اقـتـ�ـســادي جــديــد مــن اأج ــل اقـتـ�ـســاد متنوع
وقــوي و�سامل ،على �سوء العرب الـم�ستخل�سة من االأزمــة
ال�سحية الـمرتبطة بجائحة كوفيد ،19.يتج�سد من خالل
تنمية القطاعات اال�سرتاتيجية الـمهيكلة القت�سادنا الوطني
الـم�ستقبلي؛
• اجلل�سات الوطنية حول اقت�ساد الـمعرفة والـموؤ�س�سات
النا�سئة ،الـتــي اأفـ�ـســت نتائجها اإىل تو�سيات تــرمــي اإىل
ت�سجيع البحث والتنمية وو�ـســع اآل ـيــات لتمويل االبتكار
وحماية الـملكية الفكرية واللجوء اإىل نقل التكنولوجيا وترقية
االقت�ساد الرقمي؛
• ال ـ ـم ـن ـتــدى الــوط ـنــي ح ــول "ال�سناعة الـ�ـسـيــدالنـيــة،
ا�سرتاتيجية وحتديات"؛
• الـمنتدى حول اال�ستثمار الفالحي والزراعي ـ الغذائي،
حتت �سعار "اال�ستثمار دعامة النمو الفالحي والــزراعــة
الغذائية".

ﺭﺍﺑﻌﺎ :ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ.
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الفصل األول

تعزيز دولة القانون
وتجديد الحوكمة
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ين�ص الد�ستور على جملة من الأحكام التي تكر�س قيم احلرية والدميقراطية والـم�ساواة وتر�سيخ دولة
القانون واحرتام حقوق الإن�سان .وبالتايل ،ف�إن تكري�س هذه القيم يتطلب تكييف القوانني التي حتكم
حرية االجتماع والتظاهر ،وترقية احلركة اجلمعوية وممار�سة ن�شاط الأح��زاب ال�سيا�سية ،وحرية
ال�صحافة و�أمن الأ�شخا�ص والـممتلكات ،مع الأحكام الد�ستورية اجلديدة.
وبهذه ال�صفة� ،ستعمل احلكومة على تكييف الت�شريع مع الد�ستور ،مع موا�صلة الإ�صالح ال�شامل
للعدالة من خالل �ضمان ا�ستقالليتها وع�صرنتها ورقمنتها ،وم�ساواة اجلميع �أمام العدالة ،ومراجعة
منط ت�سيري اجلهات الق�ضائية ،وكذا من خالل �إ�ضفاء مزيد من ال�شفافية على ت�سيري ال�ش�ؤون العامة
و�أخلقتها.
كما �ستعكف على �ضمان الـممار�سة الكاملة للحقوق واحلريات العامة ،وعلى ب��روز جمتمع مدين
ديناميكي وملتزم وال�سهر على �ضمان حرية التعبري من خالل ال�صحافة.
و�ستعمل احلكومة على تر�سيخ التزامها بتعزيز عالقات التعاون والتكامل بني ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية ،مثلما �ست�سهر على �ضمان ت�سيري فعال و�شفاف للأموال العمومية وع�صرنة الإدارة
العمومية من خالل �إ�صالح �أمناط ت�سيريها والتعجيل بوترية التحول الرقمي وع�صرنة الـمنظومة
الوطنية للإح�صائيات.
عالوة على ذلك� ،ستعمل احلكومة على ترقية وحماية مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتني.

 .1عصرنة العدالة وتعزيز الحريات:

�إن احلكومة التي تويل عناية بالغة للمرفق العام للعدالة ،قد اعتمدت يف برناجمها �سيا�سة تقوم على �إجراء الإ�صالحات
العميقة الـمنبثقة عن الد�ستور ،بغر�ض تر�سيخ دولة القانون و�إر�ساء �أ�س�س عدالة حديثة وم�ستقلة وقوية م�ؤ�س�سة على
معايري اجلودة والفعالية.
 .1.1عدالة مستقلة وفعالة:
 .1.1.1تعزيز استقاللية القضاء:

تعمل احلكومة على تعزيز ا�ستقاللية العدالة والـمبادئ التي ت�ضمنها ،وفق ما ين�ص عليه الد�ستور ،وذلك من خالل:
• مراجعة القانونني الع�ضويني املتعلقني على التوايل بالقانون الأ�سا�سي للق�ضاء والقانون الذي يحكم الـمجل�س
الأعلى للق�ضاء؛
• مراجعة ميثاق �أخالقيات مهنة القا�ضي ووظيفة التفتي�ش؛
• �إ�صالح املجل�س الأعلى للق�ضاء من خالل تكليفه بجميع الـم�سائل الـمتعلقة بت�سيري الـم�سار الـمهني للقا�ضي؛
• حت�سني الو�ضع االجتماعي للقا�ضي؛
• حماية الـمتقا�ضي والـمجتمع من �أي خط�أ ق�ضائي.
و�سوف تعر�ض احلكومة ن�صي القانونني الع�ضويني على الربلـمان مبا ي�سمح بتن�صيب الـمجل�س الأعلى للق�ضاء قبل نهاية
�سنة  ،2021طبقا لأحكام الـمادة  224من الد�ستور.
مخـطـط عمـــل الحكــومــة
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 .2.1.1تحسين جودة العدالة:

تلتزم احلكومة مبوا�صلة اجلهود الهادفة �إىل حت�سني جودة وفعالية العمل الق�ضائي والـمرفق العام للعدالة ،من خالل:
• �إ�صالح نظام تكوين الق�ضاة ،وال�سيما �شروط االلتحاق بالـمدر�سة العليا للق�ضاء ،وتعزيز الت�أطري و�إن�شاء نظام
حتفيزي مالئم للـمكونني؛
• مراجعة النظام الأ�سا�سي لـم�ستخدمي ال�ضبط من �أجل ترقية وتعزيز الـمهنة وجذب الكفاءات لتلبية متطلبات العدالة
الإلكرتونية؛
• مراجعة �أمناط الت�سيري وحت�سني جودة العمل الق�ضائي والـمرفق العام للعدالة.
• �إعداد ت�صنيف اجلهات الق�ضائية من �أجل �ضمان تغطية متوازنة للجهات الق�ضائية وا�ستخدام �أف�ضل للـموارد
الب�شرية والـمالية؛
• مراجعة الإطار الت�شريعي الذي يحكم جمل�س الدولة لتكييفه مع �أحكام الد�ستور بجعله هيئة نق�ض ق�ضائية؛
• تكري�س احلق يف التقا�ضي على درجتني على م�ستوى الـمحاكم الإدارية ،التي �سيتم تن�صيبها قبل نهاية �سنة
 ،2021طبقًا للأحكام الد�ستورية؛
• �إعادة النظر يف الطعن بالنق�ض �أمام الـمحكمة العليا من خالل تب�سيط الإجراءات ال�شكلية ،و�إدخال �أمناط جديدة
�يرا ،القيام بوظيفة دعم ق�ضاة الـمو�ضوع
لـمراجعة قراراتها ،وتعزيز دورها يف توحيد االجتهاد الق�ضائي ،و�أخ ً
يف تف�سري القواعد القانونية؛
• مراجعة �إجراءات الـمثول الفوري و�إدخال �أمناط جديدة للحكم يف املجال اجلزائي ،على غرار االعرتاف بالذنب؛
• مراجعة الأحكام الـمتعلقة بالطعن بالنق�ض �ضد قرارات غرفة االتهام الـمتعلقة بالإحالة �أمام حمكمة اجلنايات؛
• �إ�صالح حمكمة اجلنايات مبا يجعلها �أكرث فعالية ،وتخفي�ض التكاليف وتخفيف العبء على اخلزينة العمومية؛
• مراجعة الإطار التنظيمي املتعلق بتح�صيل التكاليف الق�ضائية والغرامات اجلزائية من �أجل مزيد من الفعالية يف
حت�صيل حقوق اخلزينة العمومية ،وكذا ا�ستخدام تكنولوجيا الإعالم واالت�صال يف جمال التبليغ والإخطار؛
• مراجعة الأحكام الـمتعلقة بعقوبة العمل لل�صالح العام و�إدخال عقوبات �أخرى بديلة عن ال�سجن ،مثل الـمراقبة
الإلكرتونية والتعوي�ض اجلزائي والغرامة اليومية.
 .3.1.1تسهيل اللجوء إلى العدالة:

من �أجل �ضمان مبد�أ الـم�ساواة �أم��ام العدالة� ،ستعمل احلكومة على ت�سهيل الولوج �إىل العدالة ،ال�سيما من خالل
مراجعة الإطار القانوين للـم�ساعدة الق�ضائية على م�ستوى اجلهات الق�ضائية الإدارية ومراجعة الإجراءات الـمتعلقة بها
على م�ستوى الـمحكمة العليا.
كما تلتزم احلكومة بتعزيز الآليات التي ت�سهل الولوج �إىل العدالة ،ال�سيما من خالل �إدراج الو�ساطة غري الق�ضائية،
وتعزيز التن�سيق مع م�ساعدي الق�ضاء.
و�سيتم تعزيز هذه الإجراءات من خالل تدابري نوعية �أخرى ،وال�سيما ع�صرنة الهياكل الق�ضائية على م�ستوى كامل
الرتاب الوطني ،بغية حت�سني نوعية اال�ستقبال واخلدمات الـمق ّدمة للـمواطنني.
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 .4.1.1تحسين أداء نظام السجون:

تتعهد احلكومة يف هذا الـمجال ،مبا يلي:
• مراجعة قانون تنظيم ال�سجون بهدف �إ�ضفاء الطابع الفردي على العقوبة ب�شكل �أف�ضل واللجوء �إىل نظام
تخفي�ضها التلقائي؛
• �إن�شاء هيئة وطنية للوقاية من اجلرمية ت�ضم الفاعلني يف الـمجتمع الـمدين؛
• تعزيز م�ستخدمي ال�سجون وحت�سني ظروف احلب�س والتكفل ال�صحي بالـمحبو�سني ،وكذا مراجعة �شروط
وكيفيات منح الـم�ساعدة االجتماعية لفائدة الـمحبو�سني الـمعوزين.
 .2.1الـممارسة الكاملة للحقوق والحريات:

بعد دخ��ول الأحكام الد�ستورية اجلديدة حيز التنفيذ ،ويف �إط��ار �إر�ساء دول��ة القانون� ،ستقوم احلكومة مبراجعة
وحتيني جملة من الن�صو�ص الت�شريعية ،وكذا الن�صو�ص التطبيقية عند االقت�ضاء ،بهدف تر�سيخ املمار�سة الكاملة للحقوق
واحلريات .وبهذا ال�ص ّدد ،من الـمقرر �أن يتم �إ�صفاء مرونة عميقة على الإطار القانوين ،بالن�سبة لإن�شاء اجلمعيات والأحزاب
ال�سيا�سية ،وممار�سة حقوق االجتماع والتظاهر ال�سلـمي ،مع االمتثال ال�صارم للت�شريع والتنظيم الـمعمول بهما.
كما �سيتم تعزيز هذه احلقوق من خالل تدابري تهدف �إىل �إقامة �صحافة حرة وم�س�ؤولة ،ك�ضرورة لتكري�س حق
الـمواطن يف احل�صول على �إعالم مو�ضوعي وذي م�صداقية.
 .1.2.1تعزيز الحوار والتشاور:

انطالق ًا من مت�سكها القوي بقيم احلوار واحرتام االلتزامات التي اتخذها ال�سيد رئي�س اجلمهورية �أمام ال�شعب ،تتعهد
احلكومة ب�إقامة احلوار والت�شاور مع خمتلف ال�شركاء االجتماعيني ك�أداة مميزة للحوكمة.
ويف هذا ال�سياق� ،ستعر�ض الق�ضايا االقت�صادية واالجتماعية الأ�سا�سية للبالد وتناف�ش بكل ثقة و�شفافية وبروح
من ال�شراكة والت�شاور والتفاهم .وبالتايل� ،ستعمل احلكومة على تعبئة جميع قواتها ل�ضمان الظروف الـمواتية لتنفيذها
ال�سريع والناجح.
 .2.2.1إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول:

�ستعكف احلكومة على العمل على ما ي�سمح بربوز جمتمع مدين حر وديناميكي ،قادر على �أداء دوره الكامل كمرافق
ـموجه خلدمة الـمواطن ح�صريا.
ِّ
ومقيم للعمل العمومي ال ّ
وبهذه ال�صفة� ،ستقوم احلكومة بتكييف وحتيني القانون الـمتعلق باجلمعيات وتعزيز ظهور جمتمع مدين حر وم�س�ؤول.
و�سوف يرتكز هذا الإ�صالح ال�شامل على الـمحاور الآتية:
• تكري�س مبد�أ الت�صريح يف جمال ت�شكيل اجلمعيات؛
• اعتماد �آليات متويل جديدة تت�سم بال�شفافية والفعالية؛
• ت�شجيع ال�شراكة وترقيتها امل�ستمرة بني الهيئات العمومية واحلركة اجلمعوية ،ال�سيما يف املجاالت ذات الـمنفعة
العامة؛
• �إعطاء الأولوية لـمكانة ال�شباب والـمر�أة يف احلياة اجلمعوية.
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 .3.2.1حرية االجتماع والتظاهر السلمي:

ت�شكل حرية االجتماع والتظاهر ال�سلـمي القاعدة الأ�سا�سية للتعبري عن احلريات الدميقراطية التي ين�ص عليها �أ�صال
القانون الأ�سا�سي ،والتي من �ش�أنها �أن تكون تتويجا لـم�سار الإ�صالحات ال�سيا�سية العميقة التي مت �إطالقها.
ويف هذا الإطار� ،ستجري احلكومة مراجعة عميقة للإطار القانوين الذي يحكم هذه احلقوق ،من خالل تعزيز �ضمانات
ممار�سة حرية التظاهر ال�سلـمي كعمل من �أعمال الـمواطنة التي متار�س بعي ًدا عن كل �أ�شكال العنف ويف ظل احرتام قوانني
اجلمهورية.
ومع مراعاة التطورات ال�سيا�سية واالجتماعية التي �شهدتها بالدنا� ،سيتم تكييف الإطار القانوين الذي ينظم االجتماعات
ومدعمة بحق الطعن �أمام اجلهات الق�ضائية الـمخت�صة ،مبا ي�ضمن
العامة التي �ست�صبح م�ستقبال خا�ضعة لنظام الت�صريح ّ
احلماية الق�ضائية وبالتايل ،حرية ممار�سة هذه احلقوق.
 .4.2.1حرية الصحافة ووسائل اإلعالم الحرة والـمسؤولة:

ـمكر�سة يف الد�ستور ،وال�سيما حق الـمواطن يف احل�صول على �إع�لام موثوق ،وبهدف
بغر�ض جت�سيد احلقوق ال ّ
�ضمان خدمة عمومية فعالة لالت�صال وممار�سة مهنة �صحفية حرة ،مع احرتام �أخالقياتها و�أدبياتها ،وكذا قيم الـمجتمع،
مع مراعاة خمتلف التطورات الـمتولدة عن جائحة كوفيد ـ � ،19سريتكز عمل احلكومة يف هذا الـمجال على الـمحاور
الثالثة الآتية:
 .1.4.2.1مراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي الـمتعلق بتنظيم قطاع االتصال
ومهنة الصحافة:

يهدف مواءمة عملها مع الد�ستور اجلديد ،وق�صد تكري�س �صحافة حرة وم�ستقلة حترتم قواعد الـمهنة و�أخالقياتها
و�أدبياتها ،مبا يجعلها و�سيلة للـممار�سة الدميقراطية وحممية �ضد كل �أ�شكال االنحراف� ،ستعكف احلكومة على مراجعة
كافة الن�صو�ص القانونية يف هذا الـمجال.
و�سيتمثل الهدف من هذه الـمراجعة يف ت�شجيع حترير الف�ضاء الإعالمي مع احرتام قواعد احلوكمة وتنفيذ �أحكام
الـمادة  54من الد�ستور؛ مع الإ�شارة �إىل �إن هذا الـم�سعى من �ش�أنه �أن ي�سمح باال�ستجابة ،يف �آن واحد ،لتطلعات الـمواطن
يف جماالت االت�صال والإعالم احلديثة ،والحتياجات اعتماد تنظيم مهني للقطاع واحرتام مهمة اخلدمة العمومية.
 .2.4.2.1تطوير االتصال الـمؤسساتي:

�ستعمل احلكومة على تعبئة و�سائل الإعالم العمومية واخلا�صة بغر�ض ا�ستعادة الثقة بني الـمواطن وم�ؤ�س�سات بالده
من خالل �إحداث قطيعة مع الـممار�سات القدمية وتعزيز التطورات الإيجابية التي طر�أت على خمتلف جماالت تدخل الدولة
(ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،)...مع �ضمان تغطية �إعالمية فعالة للن�شاطات الـمتعلقة بتح�سني معي�شة الـمواطن،
وكذا الن�شاطات الـمرتبطة بتنفيذ برنامج ال�سيد رئي�س اجلمهورية ،وذلك خ�صو�صا ،من خالل:
من�سقة؛
• و�ضع خمططات ات�صال قطاعية ّ
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• �إعادة ت�أهيل خاليا االت�صال ،كحلقة و�صل بني الدولة والـمواطن ،وت�أطريها بن�ص تنظيمي يح ّدد مهامها داخل
امل�ؤ�س�سات والإدارات العمومية ،وبالأخ�ص تلك املتواجدة على امل�ستوى غري املمركز ،مع �ضمان و�ضع خمطط ات�صال
حملي يتنا�سق مع خمطط االت�صال الوطني؛
• �إن�شاء نظام ات�صال و�إعالم حكومي متجان�س عرب الـم�ؤ�س�سات والإدارات العمومية.
 .3.4.2.1االتصال في وقت األزمة:

يف �إط��ار خمطط االت�صال اخلا�ص بجائحة كوفيد ـ� ،19ستوا�صل احلكومة احلملة التوعوية عرب و�سائل الإعالم
واالت�صال ،مع تركيز عملها على رفع درجة الوعي لدى الـمواطن وتطور الو�ضع ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة التحلي باحل�س
الـمدين وروح الـم�س�ؤولية ،من خالل االمتثال لرتتيبات احلماية والوقاية وكذا احرتام الأحكام الـمتعلقة بهذا الو�ضع
اال�ستثنائي.
 .3.1ضمان سالمة وأمن األشخاص والـممتلكات:

يحظى �أمن الأ�شخا�ص واملمتلكات باهتمام بالغ لدى احلكومة التي �ستعمل على تعزيز الـموارد الب�شرية والـمادية
لـم�صالح الأمن ،من �أجل �إحباط �أي حماولة امل�سا�س بحقوق الأ�شخا�ص واملمتلكات واملجتمع.
ولهذا الغر�ض� ،ستعمل على تعزيز مكافحة اجلرمية ب�شتى �أ�شكالها ،ال�سيما تبيي�ض الأم��وال ،واجلرمية الـمنظمة،
واجلرائم الإلكرتونية ،واالجتار بالـمخدرات ،من خالل:
• جترمي بع�ض الأفعال اجلديدة التي ت�ضاعفت يف الـمجتمع وتعزيز النظام اجلزائي يف جمال مكافحة حرائق
الغابات والتخريب االقت�صادي؛
• تعزيز الـمنظومة الت�شريعية الـمتعلقة بالوقاية من اجلرائم الإلكرتونية ومكافحتها ،وكذا �إن�شاء قطب جزائي وطني
لـمكافحة اجلرمية ال�سيربانية؛
• تعزيز احلماية اجلزائية للـمر�أة؛
• مراجعة القانون الـمتعلق بالوقاية من الـمخدرات والـم�ؤثرات العقلية وقمع اال�ستعمال واالجتار غري الـم�شروعني
بها ،وكذا الأحكام الـمتعلقة بت�سويقها؛
• �إعداد منظومة قانونية تت�ضمن تدابري قمعية حلماية �أمالك الدولة من كل �أ�شكال االعتداء.
ف�ض ًال عن ذلك� ،ست�ضع احلكومة �سيا�سة جديدة للوقاية من انعدام الأمن على الطرق ومكافحته ،بالإرتكاز على �إعداد
قانون جديد يتعلق بتنظيم و�أمن و�شرطة حركة الـمرور عرب الطرق ،و�سيتمحور حول ما يلي:
• تدعيم تكوين الـموارد الب�شرية مبا ي�ستجيب لأهداف االحرتافية؛
• تعزيز التن�سيق بني الـم�ؤ�س�سات والـم�صالح الـمكلفة بحماية الأ�شخا�ص والـممتلكات؛
• العمل اال�ستباقي للمخاطر والتهديدات والوقاية منها؛
• ت�شديد �شروط احل�صول على رخ�ص ال�سياقة لـمركبات النقل العمومي وتعميم مراقبة ال�سرعة؛
من جهة �أخرى ،تتعهد احلكومة بتعزيز نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها ،من خالل تكييف و�سائل الإنذار
والتدخل مع الـمخاطر والتهديدات اجلديدة ،ال�سيما من خالل اقتناء طائرات قاذفة للـمياه (.)ABE
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�أخ ًريا ،وعالوة على تعزيز نظام الـم�ستخدمني وو�سائل احلماية الـمدنية من �أجل تغطية عملياتية �أف�ضل للرتاب الوطني
�أمام الـمخاطر والكوارث� ،ستتم ترقية ثقافة الوقاية من الـمخاطر وتعميمها بني الـمواطنني.

 .2حوكمة متجددة من أجل مزيد من األداء والشفافية:
 .1.2عالقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية:

ويف هذا الإطار ،ت�ؤكد احلكومة التزامها بتدعيم عالقات التعاون والتكامل بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية ،بهدف
ترقية ممار�سة الن�شاط الربلـماين وتكري�س الـممار�سة الدميقراطية ،يف ظل احرتام مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ،وذلك
خ�صو�صا ،من خالل:
• مراجعة القانون الع�ضوي الذي يح ّدد تنظيم املجل�س ال�شعبي الوطني وجمل�س الأمة وعملهما ،وكذا العالقات
الوظيفية بني غرفتي الربلـمان واحلكومة ،بهدف مواءمته مع �أحكام د�ستور نوفمرب 2020؛
• �إعداد الن�صو�ص التطبيقية للقوانني الـم�صادق عليها من طرف الربلـمان يف �آجال معقولة؛
• الر ّد على الأ�سئلة ال�شفوية والكتابية لأع�ضاء الربلـمان يف الآجال القانونية؛
• �إن�شاء �آليات قانونية منا�سبة مبا ي�سمح باال�ستجابة للرقابة الربلـمانية بكافة �أ�شكالها.
ويف ال�سياق ذاته ،يجب �أن تت�سم الروابط بني الـم�ؤ�س�ستني التنفيذية والت�شريعية باالحرتام والثقة الـمتبادلني ،من
خالل التزام �أع�ضاء احلكومة با�ستقبال الربلـمانيني ،من �أجل اال�ستماع �إىل ان�شغاالت مواطني دائرتهم االنتخابية ،للتكفل
بها ،وهو التزام يجب �أن يكون معتمدا �أي�ضا لدى اجلماعات املحلية.
وبهذا ال�ص ّدد� ،ستعمل احلكومة ب�شكل خا�ص على:
• و�ضع كل معلومة �أو وثيقة ذات �صلة يف متناول الربلـمان يف �إطار ممار�سة مهامه؛
• ت�سهيل ن�شاط الدبلوما�سية الربلـمانية ،و�إقامة عالقات مع خمتلف برلـمانات العالـم.
وعلى �صعيد �آخر ،ويف �إطار ترقية االت�صال� ،ستحر�ص احلكومة على ا�ستكمال و�ضع القناة التلفزيونية الربلـمانية
حيز اخلدمة ،التي يراد لها �أن تكون من ًربا �إعالم ًيا لرتقية الـممار�سة الدميقراطية.
 .2.2وضع إطار معياري ذي جودة يضمن جودة الحوكمة:

ويف هذا الإط��ار ،تلتزم احلكومة مبوا�صلة �إ�صالح النظام الـمعياري الوطني وحت�سينه طبقا للأحكام الد�ستورية
اجلديدة ،بهدف ت�شجيع املبادرات وحماية احلريات واحلقوق .وبهذا ال�ص ّدد ،تتعهد احلكومة مبا يلي:
• القيام ،يف �أقرب الآجال ،ب�إعداد الن�صو�ص الت�شريعية اجلديدة الـمنبثقة عن الد�ستور؛
• احرتام م�سار �إعداد القوانني و�آثارها الـمالية ،ال�سيما من خالل تو�سيع الـم�شاورات احلكومية وعرب �إ�شراك
ـمتخ�ص�صني وك��ذا خمتلف الـمتدخلني ،طبقًا لدليل �إع��داد الن�صو�ص الت�شريعية التي �سيتم و�ضعه لهذا
اخل�براء وال ّ
الغر�ض؛
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• �إح�صاء الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية املعمول بها ومراجعتها وحتيينها يف �آجال معقولة ،انطالقا من كونها
قد جتاوزها الزمن وال ميكنها مرافقة تنمية البالد� ،أو لأنها حتتوي على �أحكام متناق�ضة ،مل تعد ت�ستجيب اللتزامات
الدولة�،سواء على ال�صعيد الداخلي �أو الدويل� ،أو لأنها تعيق يف بع�ض احلاالت ،ال�سري العادي للـم�ؤ�س�سات؛
• تكري�س مبد�أ "الأمن القانوين" ل�ضمان ا�ستقرار القوانني والأو�ضاع القانونية للأ�شخا�ص والهيئات؛ مما
�سيجعل اال�ستثمار يف البالد �أكرث جاذبية وي�ساعد على ا�ستقطاب اال�ستثمار الأجنبي.
 .3.2تسيير فعال وشفاف لألموال العمومية:

 .1.3.2إصالح الجباية والـميزانية والـمحاسبة واألمالك الوطنبة والجمارك:

يف �إطار موا�صلة تكييف الـمنظومة الـمالية العمومية مع التحوالت االقت�صادية التي �شهدتها بالدنا ،وق�صد حتقيق
الـمزيد من ال�شفافية وال�صرامة يف الـميزانية ،واال�ستعمال الأمثل لـموارد الـميزانية� ،ستعمل احلكومة على ما يلي:

بعنوان الـمالية العمومية:

• و�ضع الإط��ار التنظيمي والأدل���ة العملية والعملياتية التي حت�� ّدد كيفيات تطبيق مبادئ الـميزانية الـمتعددة
ال�سنوات ،وكذا ع�صرنة مناذج التقديرات بهدف تر�شيد النفقات العمومية؛
• تطوير ون�شر النظام اال�ستهدايف تدريجيا بحيث يجب �أن يكون عمليات ًيا قبل دخول �أحكام القانون الع�ضوي
الـمتعلق بقوانني الـمالية حيز التنفيذ؛
• تنفيذ الـمخطط املحا�سبي اجلديد للدولة واالنتقال �إىل الـمحا�سبة القانونية الواردة يف �إطار �إ�صالح اخلزينة
والـمحا�سبة العمومية؛
• تعزيز وظيفة ت�سيري خزينة الدولة من خالل ا�ستكمال و�ضع النظام املعلوماتي للخزينة ( ،)SITو�إجناز من�صة
�أنظمة الدفع بهدف �إدماج اخلزينة يف نظام الدفع والـمقا�صة ما بني البنوك.
وفيما يخ�ص الإ�صالح ال�ضريبي ،ف�إنه يندرج يف �إط��ار م�سعى �شامل لدعم الر�ؤية االقت�صادية اجلديدة ومواجهة
متطلبات التوازنات الـمالية ،مع احلفاظ على الطابع االجتماعي لل�سيا�سات العمومية.
ويتمحور هذا الـم�سعى حول الـمجاالت الآتية على وجه اخل�صو�ص:
• ترقية احل�س بالإلتزام ال�ضريبي وحت�سني مناخ الأعمال ،وحت�سني قدرات تعبئة الـموارد والبحث عن الـمعلومات
ال�ضريبية.
• توزيع من�صف للعبء ال�ضريبي بني الأعوان االقت�صاديني (الأ�سر والـمتعاملني االقت�صاديني) ،ل�ضمان �إعادة
توزيع عادل للرثوة الوطنية يف �سياق جهود التنمية االقت�صادية واالجتماعية؛
• ا�ستكمال م�سار �إ�ضفاء الطابع املادي على الإدارة اجلبائية وتعميم ن�شر النظام املعلوماتي "جبايتك".
وفيما يخ�ص �إ�صالح �إدارة الأمالك الوطنية وع�صرنتها ،وعلى �ضوء عملية �إعادة التنظيم الأخرية التي دجمت م�صالح
الـمحافظة العقارية وم�صالح الـم�سح العقاري� ،سيتم القيام ب�إن�شاء م�صالح خارجية للأمالك الوطنية وفق ت�شكيلتها
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اجلديدة .كما �سيتم ا�ستكمال �إ�ضفاء الطابع الـمادي على ال�سجل العقاري ورقمنته وعمليات الإ�شهار العقاري ،وكذا
�أن�شطة الأمالك الوطنية.
�أما فيما يتعلق ب�إ�صالح �إدارة اجلمارك ،ف�سوف يتوا�صل ،وال�سيما من خالل تعزيز مكافحة تبيي�ض الأموال والتزوير
والتهريب واالجتار بالـمخدرات وت�ضخيم الفواتري ،من جهة ،والتعجيل بوترية دخول النظام الـمعلوماتي اجلديد للجمارك
اجلزائرية حيز الإنتاج والن�شر ،من جهة �أخرى.

بعنوان الـمالية الـمحلية:

�سيتم القيام ،على وجه اخل�صو�ص ،مبراجعة �آليات تقا�سم امل��وارد الب�شرية واملادية والـمالية للجماعات الـمحلية
وا�ستعمالها الـم�شرتك ،وال�شروع يف الإ�صالحات الهيكلية ،و�إ�صالح النظام اجلبائي ،واعتماد قواعد جديدة حلوكمة
الـميزانية.
 .2.3.2إصالح عمليات الدعم من أجل استهداف أفضل:

�إن �إ�صالح عمليات الدعم يتطلب االنتقال �إىل نظام دعم جديد مع ا�ستهداف �أف�ضل ،مما �سيمكن من التحكم يف
االعتمادات التي يتم ح�شدها �سنو ًيا وتر�شيدها ،بعنوان خمتلف �أ�شكال الإعانات والتعوي�ض .ولذلك ،ال بد من االنتقال
من نظام الـم�ساعدات ال�شاملة �إىل نظام الـم�ساعدات اال�ستهدافية لفائدة الأ�سر الـمحرومة ،مبا ي�سمح ب�ضمان العدالة
االجتماعية.
ومبا �أن مرحلة الدرا�سة قد ا�ستكملت� ،ست�سهر احلكومة على �إطالق هذا الإ�صالح يف �أح�سن الظروف.
 .4.2أخلقة الحياة العامة:

�ستوا�صل احلكومة �أعمالها من �أجل مكافحة الف�ساد بجميع �أ�شكاله ،من خالل �إ�صالح م�صالح الدولة ،و�أخلقة عمل
ال�سلطات العمومية و�ضمان �شفافيته.
 .1.4.2الوقاية من الفساد ومكافحته:

�إن احلكومة عازمة يف هذا الإط��ار ،على موا�صلة مكافحة الف�ساد والـمحاباة والـمح�سوبية ،ال�سيما من خالل
�إ�صالح قانون الوقاية من الف�ساد ومكافحه ،وذلك من �أجل:
• ت�شديد العقوبات ،فيما يخ�ص جرائم الف�ساد؛
حمل
• تعزيز اجلهاز الذي مت و�ضعه لت�سيري الأمالك الـمحجوزة مع �إدراج �أحكام خا�صة لت�سيري ال�شركات ّ
الـمتابعات الق�ضائية؛
• اعتماد طريقة ت�سوية ودية ت�ضمن ا�سرتداد الأمالك الـمختل�سة.
ويف ال�سياق ذاته� ،سيتم و�ضع الآليات القانونية الـمتعلقة بالهيئة العليا لل�شفافية ،والوقاية من الف�ساد ومكافحته،
وكذا فيما يخ�ص حق الـمواطن يف الولوج �إىل الـمعلومات ،يف جمال مكافحة الف�ساد.
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ف�ضال عن ذل��ك� ،ستقوم احلكومة مبراجعة الإط��ار الت�شريعي الـمتعلق بالوقاية من تبيي�ض الأم��وال ومتويل
الإرهاب ومكافحتهما ،وا�ستكمال م�شروع القانون املتعلق بقمع خمالفة ت�شريع وتنظيم ال�صرف وحركات ر�ؤو�س
الأموال من و�إىل اخلارج ،من �أجل تف�ضيل الت�سوية الودية عن الإج��راءات اجلزائية ،وذلك ق�صد تعزيز القدرات
الـمالية للدولة.
و�أخ ًريا� ،ستعكف احلكومة على تعزيز ال�شفافية فـي ت�سيري الأموال العمومية وتتبعه والو�صول �إىل ال�صفقات
العمومية.
 .2.4.2ترسيخ القيم األخالقية وتجديد اإلطار القانوني الـمطبق على
الـموظفين العموميين:

�ستعمل احلكومة يف هذا الإطار ،على و�ضع منظومة قانونية للوقاية من ت�ضارب الـم�صالح يف احلياة العامة.
وبهذه ال�صفة� ،ست�سهر على تطوير �آليات جديدة للوقاية والـمراقبة ،من �أج��ل �ضمان نزاهة الـموظفني العموميني
والت�سيري اجليد للأموال العمومية ،وكذا �إقامة عالقة بني الـمواطن والدولة قائمة على مبادئ الـم�س�ؤولية وواجب الـم�ساءلة،
وال�سيما من خالل و�ضع ميثاق الأخالقيات والآداب الـمتعلق بالـموظفني العموميني ،وكذا الإطار التنظيمي الـمتعلق بحركة
م�ستخدمي الت�أطري ،ق�صد حظر عدم قابلية نقل الـم�س�ؤولني ،الذي ي�شكل خط ًرا للتجاوزات واالنتهاكات.
 .3.4.2االلتحاق بوظائف الدولة على أساس الكفاءة:

�سيتم احل�صول على وظائف الـم�س�ؤولية يف الدولة على �أ�سا�س الـم�ؤهالت واجلدارة والكفاءة والنزاهة ح�صريا ،وذلك
من خالل ت�أطري �صارم مل�سابقات التوظيف والدعوة للرت�شح لاللتحاق بهذه الوظائف.
 .5.2عصرنة اإلدارة والوظيفة العمومية:

�إن هذا الإجراء ،الذي يقت�ضي �إ�صالح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة �أمناط ت�سيريها ،يظل ي�شكل حمو ًرا يحظى
بالأولوية يف خمطط عمل احلكومة.
 .1.5.2إصالح تنظيم اإلدارة العمومية:

يتطلب هذا الـم�سعى الذي يهدف �إىل حتقيق فعالية عمل الإدارة العمومية وجتديد اخلدمة العمومية ،ال�شروع يف و�ضع
ت�صور �شامل حول �إ�شكالية تنظيم الإدارة الـمركزية وفروعها ،وكذا تنظيم امل�ؤ�س�سات والهيئات العمومية (املجال�س،
و�سلطات ال�ضبط...،وغريها) والـهياكل العمومية ،بهدف اخل��روج بر�ؤية وخمططات تتكيف مع التغريات والتحوالت
الناجمة عن متطلبات ع�صرنة الإدارة العمومية.
ولهذا الغر�ض� ،ستوا�صل احلكومة وفق م�سعى متدرج ،الأعمال التي �شرع فيها �أ�صال ،والـمتمثلة حتدي ًدا فيما يلي:
• �إع��ادة تنظيم و�إع��ادة ت�أهيل وع�صرنة الـمرافق العامة الكربى للدولة ،والإدارات الـمركزية ،والـم�صالح غري
الـممركزة والـم�ؤ�س�سات العمومية؛
• �إعادة ت�أهيل هيئات امل�ساعدة على احلوكمة ،وال�سيما �سلطات ال�ضبط ،من خالل تعزيز ا�ستقالليتها وتزويدها
بالو�سائل الالزمة لت�أدية مهامها؛
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• مراجعة قانون البلدية والوالية ،من �أجل تعميق الالمركزية وتعزيز �صالحيات اجلماعات الـمحلية ومواردها من
جهة ،و�إعادة حتديد �صالحيات واخت�صا�صات الدولة واجلماعات املحلية من جهة �أخرى؛
• تن�صيب الواليات الـمن�شاة حدي ًثا؛
• حتويل الهيكل الإقليمي للبالد من خالل �إعداد تنظيم �إداري يتما�شى واحلقائق اجلديدة البالد؛
• �إن�شاء تنظيم �إداري منا�سب لعا�صمة البالد ومدنها الكربى ،من �أجل �ضمان ت�سيري فعال وع�صري.
 .2.5.2إصالح طرق تسيير اإلدارة العمومية:

فيما يتعلق ب�إ�صالح طرق ت�سيري الإدارة� ،ستعكف احلكومة على �ضمان ت�أطري م�سار ع�صرنة الإدارة العمومية
والإ�شراف عليه ،من خالل توجيه ومتابعة وتقييم الأعمال التي �شُ رع فيها فيما يخ�ص طرق و�أ�ساليب ت�سيري الإدارة
وفروعها والت�سيري العقالين للـموارد.
وبالن�سبة لهذه الـمقاربة ،التي تندرج يف �إطار الـم�سعى الرامي �إىل حت�سني جودة اخلدمات العمومية الـمق ّدمة� ،ستعمل
احلكومة على ترقية وتطوير الإدارة العمومية ،من خالل �إن�شاء �آليات �صنع القرار ،وتطوير ت�سيري الفرق والت�سيري
الت�شاركي القائم على النتائج.
 .3.5.2إصالح الوظيفة العمومية:

يف �إطار تكييف مهام و�أمناط تدخل الوظيفة العمومية مع متطلبات الكفاءة والفعالية لن�شاط الدولة� ،ستقوم احلكومة
بتنفيذ الأعمال الآتية:
• تعزيز �إطار الت�شاور والتفكري من �أجل حتديد �سيا�سة احلكومة يف جمال الت�شغيل والتكوين يف قطاع الوظيفة
العمومية؛
• تثمني الـمورد الب�شري من خالل ال�سهر خ�صو�صا ،على توحيده وتر�شيد ا�ستعماله ،وع�صرنة قواعد الت�سيري
الـمهني للـموظفني العموميني ،وتكييف نظام التكوين مع احتياجات الإدارة العمومية؛
• �إن�شاء نظام معلوماتي لت�سيري الـموارد الب�شرية للإدارة العمومية ( )SIRHك�أداة للـم�ساعدة على اتخاذ القرار
يف هذا الـمجال.
 .4.5.2تسهيل اإلجراءات وتبسيطها:

ي�شكل تدعيم م�سار تب�سيط الإج��راءات الإداري��ة وتعزيزه راف�� ًدا حا�س ًما يف جمال ع�صرنة الإدارة العمومية .وبهذا
ال�ص ّدد� ،ستحر�ص احلكومة على �إعطاء دينامكية جديدة يف هذا الـمجال ،ال�سيما من خالل:
• �إعادة تركيز حماور تب�سيط الإجراءات وال�شكليات الإدارية على تلك التي لها ت�أثري قوي ومبا�شر على الإطار
الـمعي�شي للـمواطن؛
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• �إعادة تفعيل الـمر�صد الوطني للخدمة العمومية لتمكينه من تقييم وت�أطري واقرتاح الأعمال الرامية �إىل تنفيذ
ال�سيا�سة الوطنية يف جمال تعزيز وتطوير اخلدمة العمومية والإدارة.
• �إن�شاء �آلية ت�شريعية حت ّدد القواعد التي تنظم العالقات بني الإدارة ومرتفقي الـمرفق العام ،وكذا ميثاق ا�ستقبال
الـمرتفقني يف الـم�ؤ�س�سات والإدارات والهيئات العمومية.
 .5.5.2التحول الرقمي لإلدارة العمومية:

ي�شكل التحول الرقمي للإدارة العمومية �ضرورة حتمية لتح�سني جودة خدماتها وعالقاتها مع الـمرتفقني.
ويف هذا الإطار ،وا�ستناد ًا �إىل الـمكا�سب امل�سجلة �أ�صال يف هذا املجال� ،ستعمل احلكومة على بروز حوكمة �إلكرتونية
حقيقية ،من خالل تعميم ا�ستغالل رقم التعريف الوطني ( ،)NINوت�سريع �إن�شاء �شبكة الإنرتانت احلكومية(،)RIG
ومركز البيانات احلكومي ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء بوابة حكومية ت�سمح بولوج موحد و�أ�سرع �إىل اخلدمات العمومية التي
تقدمها خمتلف الإدارات.
ولهذا الغر�ض� ،ست�ستمر احلكومة يف تكييف الإطار الـمعياري والتنظيمي الالزم للتحول الرقمي مع الرتكيز على ت�سريع
ا�ستخدام الت�صديق الإلكرتوين ،ك�شرط م�سبق للتوقيع الإلكرتوين للوثائق.
وف�صال عن ذلك ،ومن �أجل �ضمان االت�ساق العام والكفاءة والرت�شيد يف هذا الـمجال� ،ستقوم احلكومة خ�صو�صا مبا
يلي:
• اال�ستعمال الـم�شرتك للموارد و�إ�ضفاء التجان�س على خمططات التنمية القطاعية للرقمنة ،وكذا �إن�شاء �آليات
الرتابط البيني بني خمتلف الإدارات؛
• �إنتاج حمتويات رقمية وطنية عالية اجلودة ،ل�ضمان ال�سيادة يف هذا الـمجال؛
• تعزيز الـموارد الـالزمة لت�أمني الأنظمة الـمعلوماتية وتطوير حلول الأمن ال�سيرباين.
 .6.5.2تطوير منظومة الـمعلومات اإلحصائية االقتصادية واالجتماعية:

�ستعمل احلكومة يف هذا ال�سياق ،على ع�صرنة الـمنظومة الإح�صائية الوطنية و�إعادة تنظيمها ،بغر�ض التوفر على
تغطية �إح�صائية �أو�سع لكافة جماالت الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي والبيئي .وبهذه ال�صفة� ،ستقوم مبا يلي:
• تن�شيط املجل�س الوطني للإح�صائيات ق�صد تعزيز املنظومة الإح�صائية الوطنية ،وال�سيما من خ�لال و�ضع
�إ�سرتاتيجية وطنية جديدة لتطوير الإح�صائيات؛
• ع�صرنة الهيئة الوطنية للإح�صائيات وتو�سيع مهامها �إىل جماالت مرتبطة بالبحث واال�ست�شراف؛
• تعزيز ال�شبكة الإح�صائية الـمحلية ،لتعزيز تقدمي معطيات �إح�صائية موثوقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن ال�سيا�سة التي تنتهجها احلكومة لفتح املعطيات العمومية "البيانات املفتوحة" تعك�س رغبتها يف
�إن�شاء نظام فعال لإنتاج البيانات الإح�صائية العمومية .و�سوف يتم ت�شجيع هذه ال�سيا�سة من خالل تعزيز التحفيزات
يف توفري البيانات من قبل الإدارات.
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 .7.5.2تطوير تقييم السياسات العمومية وتحسين نظام الـمتابعة والـمراقبة والتدقيق:

تلتزم احلكومة يف هذا الـمجال ،بتعزيز �أدوات تقييم ومراجعة ومراقبة الربامج وال�سيا�سات العمومية ،وال�سيما من خالل:
• تعزيز مهام هيئات الـمراقبة التابعة للدولة ،وال�سيما جمل�س الـمحا�سبة والـمفت�شية العامة للـمالية ،وتزويدها بالـموارد
الكافية؛
• �إعادة تنظيم الهيئات الرقابية ،من خالل توجيه مهامها نحو الوقاية من حاالت التنايف ،وت�ضارب الـم�صالح ،وكل
و�ضعية �أخرى تتعلق ب�أخلقة احلياة العامة وحماية الأموال العمومية؛
• تعزيز �أنظمة التدقيق والتقييم وتو�سيعها �إىل جميع الإدارات والـم�ؤ�س�سات العمومية.

 .3ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة:

 .1.3ترسيخ مكونات الهوية الوطنية ،وترقيتها وحمايتها:

خا�صا ملرجعيتنا الدينية الوطنية،
يويل خمطط عمل احلكومة يف جمال تعزيز وحماية مكونات الهوية الوطنية ،اهتما ًما ً
واللغتني العربية والأمازيغية ،وتعمل على و�ضع مقاربة لدور الدولة يف احلفاظ على تراثنا التاريخي والثقايف الـمادي
وغري الـمادي وترقيته.
 .1.1.3تعزيز الـمرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الدينية:

�ستوا�صل احلكومة تنفيذ جميع الأعمال الهادفة �إىل تعزيز املرجعية الدينية الوطنية و�ستعمل خ�صو�صا على:
• ا�ستكمال تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية الـمتعلقة بالأن�شطة الدينية ذات العالقة مع حماية هويتنا الدينية؛
• تطوير خطاب ديني معتدل وترقية ثقافة دينية �أ�صيلة؛
• مرافقة اجلمعيات الـمعتمدة التي تقوم بالأن�شطة الـمتعلقة بال�ش�ؤون الدينية وتدعيمها؛
• ال�سهر على احرتام حرية العبادة لغري الـم�سلـمني ،يف �إطار االمتثال للت�شريع والتنظيم املعمول بهما.
• �إقامة نظام عبادة وطني متجان�س ،مما ي�سمح بتعزيز مكونات الهوية الوطنية والـمحافظة عليها؛
• ت�شجيع ال�سياحة الدينية جلعلها همزة و�صل ورابط روحي مع �شعوب �إفريقيا وبقية العالـم؛
• تكييف برامج ومناهج التكوين وحت�سني الـم�ستوى وت�شجيع �أن�شطة الإر�شاد الديني لفائدة الـمر�أة؛
• تعزيز ال�شبكة الوطنية للـم�ساجد وتوحيد جوانبها الـمعمارية ،وا�ستكمال �إن�شاء الهياكل الـمدجمة مب�سجد
اجلزائر الأعظم (جامع اجلزائر)؛
• تعزيز �شبكة التعليم القر�آين ون�شر الـم�ؤلفات مرجعية.
 .2.1.3تعزيز وترقية اللغتين العربية واألمازيغية:

انطالقا من حر�صها على تر�سيخ �أ�س�س ثقافتنا ون�سيج هوية �أمتنا ،الغنية بتنوعها الثقايف ،ف�إن احلكومة �ستوا�صل
العمل على ترقية اللغة العربية وتعزيزها ،ال�سيما من خالل تعميمها يف الـمجالني العلـمي والتكنولوجي ،بالإ�ضافة �إىل
تعزيز وتثمني الأمازيغية بتنوعاتها اللغوية ،وادماجها يف خمتلف جماالت احلياة العامة.
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ويف هذا ال�ص ّدد� ،ست�سهر احلكومة ،يف �إط��ار �شراكة مع جميع الـمتدخلني ،على ترقية اللغة الأمازيغية وتعميمها
و�إحياء ثقافتها ،كما �ستعمل على �إ�شعاعها يف الف�ضاء االجتماعي والثقايف والإعالمي الوطني.
 .2.3حفظ الذاكرة الوطنية:

�إن الذاكرة الوطنية ،باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية حلماية مكونات هويتنا الوطنية ووحدتنا الوطنية ،ت�شكل حمو ًرا
رئي�س ًيا ملخطط عمل احلكومة ،التي تعكف يف هذا الإطار على احلفاظ على رموز و�إجنازات الـمقاومة ال�شعبية واحلركة
الوطنية وكذا ثورة الفاحت نوفمرب  ،1954وتثمينها ونقلها.
وبهذا ال�ص ّدد� ،ست�سهر احلكومة على ما يلي:
• حتيني الرت�سانة القانونية الـمتعلقة بالذاكرة الوطنية؛
• ا�ستكمال ملفات الذاكرة الـمتعلقة با�سرتجاع رفات وجماجم �شهداء الـمقاومة ال�شعبية والأر�شيف الوطني وتفجريات
التجارب النووية بال�صحراء اجلزائرية ومفقودي ثورة التحرير الوطني والـملفات الأخرى الـمرتبطة بحالة الـمنفيني
والـمهجرين ،وكذا جميع �أ�شكال اجلرائم التي ارتكبتها فرن�سا اال�ستعمارية بحق ال�شعب اجلزائري.
• موا�صلة ترقية كتابة ون�شر تاريخنا الوطني وتدري�سه للأجيال اجلديدة؛
• نقل قيم الفاحت نوفمرب  1954من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا الإعالم واالت�صال؛
• �إن�شاء من�صة رقمية لرتقية تاريخ اجلزائر من � 1830إىل 1962؛
• موا�صلة �إعداد مو�سوعة عن تاريخ اجلزائر بلغات خمتلفة ت�سرد الأعمال البطولية والـمالحم التي قام بها ال�شعب
اجلزائري خالل فرتة اال�ستعمار ؛
• ترقية الإنتاج ال�سينمائي والإنتاج ال�سمعي الب�صري حول تاريخ الـمقاومة ال�شعبية واحلركة الوطنية وثورة الفاحت
نوفمرب  1954ورموزها؛
• تكثيف �أعمال جمع ال�شهادات وت�سجيلها وت�صنيفها ورقمنتها ون�شرها مب�شاركة خمتلف و�سائل الإعالم؛
ـمتخ�ص�صة يف تاريخ اجلزائر يف جميع مراحله.
• ترقية الدرا�سات ال ّ
عالوة على ذلك ،تتعهد احلكومة بتعزيز �سيا�سة وطنية لل�سياحة التاريخية وعولـمة تاريخنا الوطني ،من خالل �إ�شراك
ممثلياتنا الدبلوما�سية وجاليتنا الـمقيمة يف اخلارج.
و�ست�سهر من جهة �أخرى ،على موا�صلة و�ضع الآليات الت�شريعية والتنظيمية الـمنا�سبة وتطوير مقاربات جديدة من �أجل
تكفل �أمثل بالو�ضع االجتماعي للـمجاهدين ،وذوي احلقوق وال�ضحايا الـمدنيني ،و�ضحايا املتفجرات وذوي حقوقهم،
بهدف احلفاظ على كرامتهم واحرتام رموز ثورة التحرير الوطنية الـمجيدة.
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الفصل الثاني

من أجل إنعاش وتجديد
اقتصـادييـن
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 .1تعزيز دعائم اإلنعاش االقتصادي

�إن احلكومة ،يف �سياق الإنعا�ش االقت�صادي ،ت�ستوقفها جملة من الأعمال التي يتمثل هدفها الرئي�سي يف تعزيز
الـمالية العامة ومتويل فر�ص الإنعا�ش االقت�صادي �ضمن منظور اال�ستثمار والتنوع .ومن �أجل احلفاظ على توازن الـمالية
العمومية وت�شجيع النمو االقت�صادي� ،ستتمحور �أعمال احلكومة الرئي�سية حول النقاط الآتي ذكرها:
 .1.1عصرنة النظام الـمصرفي والـمالي:

يتمثل الهدف العام للإ�صالح يف التوفر على قطاع م�صريف ومايل ناجع ومعا�صر ويف متناول اجلميع مبا ي�سمح
بتح�سني جاذبيته وترقية م�ساهمته يف تطوير االقت�صاد الوطني من جهة ،وحتقيق احرتافية خمتلف الفاعلني وحت�سني
حوكمته من جهة �أخرى ،وال�سيما من خالل:
• تكثيف ال�شبكة الـم�صرفية والت�أمني من �أجل اال�ستفادة من نف�س اخلدمات عرب كامل الرتاب الوطني،
• انت�شار البنوك اجلزائرية يف اخلارج،
• رقمنة وتدويل النظام البنكي اجلزائري مبا ي�سمح بتقلي�ص �آجال الدفع و�ضمان حلقة الو�صل باخلارج من �أجل
ترقية �صورة اجلزائر باخلارج،
• حت�سني الإدماج الـمايل ال�شامل من خالل �إ�شراك �أو�سع ل�شبكة الربيد يف تقدمي اخلدمات الـمالية،
• ا�ستحداث بنك بريدي،
• التعجبل مب�سار ع�صرنة �أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل �أنظمة الدفع ،ال�سيما الدفع الإلكرتوين)،
• موا�صلة عملية مراجعة �سيا�سة ال�صرف لال�ستجابة ب�شكل �أف�ضل الحتياجات الـم�صدرين ومواكبة م�سار
االنفتاح احلتمي لالقت�صاد الوطني .ويجب �أن تكون هذه العملية حافزا لـمرافقة �أف�ضل للـم�ستثمرين يف بحثهم
عن ح�ص�ص للت�صدير يف ال�سوق الدولية،
• �إعادة هيكلة ح�صائل البنوك وا�ستعادة ي�سرها الـمايل،
• �إعادة تفعيل دور ن�سب الفائدة ك�أداة غري مبا�شرة لل�سيا�سة النقدية،
• ا�ستقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة يف القطاع الـموازي عن طريق ا�ستعادة ثقة الـمواطن يف م�ؤ�س�ساته الـمالية
والـم�صرفية،
• تطوير الإطار التنظيمي والـم�ؤ�س�ساتي من �أجل تنفيذ ال�صريفة الإ�سالمية ،على غرار ال�صكوك والتكافل ،التي
ميكن �أن ت�شكل بديال جذابا للغاية ال�ستقطاب جزء معترب من االدخار خارج القطاعات البنكية والـمالية التقليدية،
• حت�سني عر�ض ال�سندات يف ال�سوق الـمالية التي يجب �أن متر بال�ضرورة عرب �إ�صالح ال�سوق الـمالية،
• �إعادة تن�شيط البور�صة ،وال�سيما من خالل تطوير منتجات تتما�شى مع راهن الظرف االقت�صادي و�إ�شراك
القطاع االقت�صادي العمومي يف م�سار انطالقها،
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ع�صرنة من�ش�آت وطريقة ت�سيري ال�سوق الفرعية من خالل ا�ستحداث نظم معلوماتية جديدة مل�ؤ�س�سات ال�سوق
الـمالية،
مكافحة ال�سوق الـموازية للعملة ال�صعبة،
ت�أهيل الإطار الإ�شرايف لبنك اجلزائر وفق الـمعايري والـمقايي�س الدولية،
تعزيز �إطار الت�سوية البنكية و�إدارة الأزمات ،مبا يف ذلك �صندوق �ضمان الودائع البنكية،
و�ضع �إطار تنظيمي ينطبق على الأوراق الـمالية الـمنقولة،
تعزيز نوعية الـمنظومة الـمعلوماتية لـمركزية الأخطار من �أجل حتديد �أمثل لهوية الزبائن،
و�ضع �إطار تنظيمي و�إ�شرايف للـمالية الـم�صغرة ور�أ�سمال الـمخاطر،
�إدخ��ال بنكني عموميني �إىل البور�صة يف �إط��ار الإ�صالحات الهيكلية لل�سوق الـمالية بهدف زي��ادة م�ساهمة
البور�صة يف تعبئة االدخار ومتويل االقت�صاد .كما يجب �أن يعاد تنظيم البور�صة على نحو ي�صب يف اجتاه تعزيز
حوكمة �شركات ال�سوق وع�صرنة النظم التفاو�ضية والإ�شرافية ل�سوق البور�صة،
مراجعة الأمر رقم  95ـ  07الـم�ؤرخ يف  25يناير  1995والـمتعلق بالت�أمينات،
ا�ستحداث بنك لل�سكن من خالل حتويل ال�صندوق الوطني لل�سكن �إىل م�ؤ�س�سة مالية خم�ص�صة لل�سكن.

 .2.1إصالح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية.

عرف القطاع العمومي التجاري عدة مراحل للإ�صالح كانت مرفوقة بعمليات التطهري الـمايل وخمططات التقومي
والتطوير التي تكفلت بها اخلزينة والبنوك العمومية.
وعليه ،وبهدف و�ضع مقاربة جديدة يف جمال ت�سيري م�ساهمات الدولة يف �إطار حت�سني احلوكمة ،تلتزم احلكومة مبا
ي�أتي:
• يف جمال حت�سني احلوكمة:
• التدقيق يف ح�سابات ر�ؤو�س �أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها ،وال�سيما �إدارة الـمجمعات /ال�شركات
القاب�ضة ال�صناعية والـم�ؤ�س�سات االقت�صادية العمومية،
• ال�شروع يف �إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري يف �ضوء عمليات تدقيق احل�سابات التي متت مبا�شرتها
وفتح ر�أ�سمال ال�شركات،
• مراجعة وحتيني الإطار القانوين الذي ينظم م�ساهمات الدولة والـم�ؤ�س�سة العمومية وال�شراكة من �أجل تكييفه
مع الـمتطلبات اجلديدة التي تقت�ضيها �سيا�سة التجديد االقت�صادي .ويتعلق الأمر على وجه اخل�صو�ص ب�إجراء
التعديالت ال�ضرورية التي تكر�س اال�ستقاللية الفعلية لقرار الـم�ؤ�س�سة العمومية و�إ�ضفاء مزيدا من الـمرونة على
عملها ،و�إيجاد بيئة مرنة وحمفزة لل�شراكة دون الإ�ضرار بفعالية الإ�شراف،
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ت�شجيع مبادرة م�سريي الـم�ؤ�س�سات العمومية ،ال�سيما من خالل مراجعة الو�ضع القانوين لأجهزة الت�سيري
وعدم جترمي فعل الت�سيري وت�أ�سي�س عقود الأداء وااللتزام بالنتائج ل�صالح ه�ؤالء الـم�سريين،
يف جمال الت�أهيل والتطوير:
�إعادة بعث ن�شاطات امل�ؤ�س�سات و�/أو الوحدات االقت�صادية العمومية الـمتوقفة وتطوير مقاربة عملية لإعادة
ت�أهيل �أ�صولها غري الـم�ستغلة بف�ضل �إقامة �شراكة بني الـمجمعات/ال�شركات القاب�ضة �أو ال�شراكة بني القطاع
العمومي والقطاع اخلا�ص الوطني �أو الأجنبي،
درا�سة التدابري الـمالية من �أجل �إنعا�ش ن�شاط بع�ض الـم�ؤ�س�سات العمومية الـم�صدرة،
تعميم ا�ستحداث هياكل للبحث والتنمية وخمابر الت�صنيع بهدف ترقية االبتكار،
تطوير الـمقاوالتية وتعزيز قدرات القطاع العمومي مبا ي�ستجيب الحتياجات ال�سوق.

 .3.1تحسين جاذبية مناخ االستثمار:

يف �إطار حت�سني جاذبية مناخ اال�ستثمار ،تلتزم احلكومة ب�إزالة كل العراقيل التي تعيق اال�ستثمار بف�ضل اتخاذ جملة
من التدابري التنظيمية والـمالية ،التي يتلخ�ص �أهمها يف الآتي:
• يف جمال ت�سهيل فعل اال�ستثمار:
• �ضمان الـمزيد من و�ضوح الر�ؤية واال�ستقرار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي ل�صالح الـم�ستثمرين املحتملني ،وال�سيما
من خالل تعديل قانون اال�ستثمار؛
• �إزالة الطابع الـمادي عن الإجراءات الإدارية وتقلي�ص �آجال معاجلة كل الـملفات الإدارية وتب�سيط �إجراءات منح
خمتلف االعتمادات والرخ�ص الـمطلوبة لـممار�سة الن�شاطات بكل �أنواعها،
• مكافحة البريوقراطية من خالل ت�شكيل جلنة للتحكيم تتعلق بعالقات الإدارة بالـم�ستثمرين،
• تعزيز التن�سيق بني خمتلف الهيئات الـمكلفة باال�ستثمار من �أجل تدخل من�سق وفعال للفاعلني يف القطاع
العمومي،
• و�ضع �آلية للتقييم والـمتابعة لـمناخ الأعمال،
• �إن�شاء هيئة لليقظة واال�ستعالم االقت�صاديني لـم�ساعدة الـم�ستثمرين على التوقع واال�ستباقية،
• �إر�ساء �أر�ضية �إعالمية اقت�صادية وخارطة للم�ؤ�س�سات وفر�ص اال�ستثمار ك�أداة للم�ساعدة على اتخاذ القرار
وكو�سيلة لتقييم ال�سيا�سات العمومية.
• يف جمال التمويل:
• ت�شجيع توفري �أدوات التمويل الـمالئمة (القر�ض الإيجاري ،تخ�صيم الديون ،ر�أ�سمال ـ اخلطر،)...
• تطبيق ن�سب فوائد جذابة ومعقولة اقت�صاديا ،ح�سب القطاع ويف �إطار عقود االلتزام بالنتائج،
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ت�شجيع القر�ض الإيجاري العقاري وتطوير �شبكات الـم�ؤ�س�سات الـمالية الـمخ�ص�صة لهذا الن�شاط،
ت�سهيل طرق احل�صول على القرو�ض ل�صالح الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة،
منح الأولوية للـم�ؤ�س�سات التي ال يحتاج جمال ن�شاطها �إىل العملة ال�صعبة.
�إ�صالح ال�شباك الوحيد:
تو�سيع �صالحيات ال�شباك الوحيد لأداء دوره كمركز حقيقي لتقدمي اخلدمات �إىل الـم�ستثمرين (�إن�شاء
الـم�ؤ�س�سات وفروعها ،زيادة ر�أ�س الـمال ،تغيري الن�شاط� ،أعمال الت�صفية،)...
تعزيز رقمنة كل الإدارات وربطها ببع�ضها البع�ض،
تعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار كو�سيط لدى الإدارات الـمعنية باال�ستثمار،
اللجوء �إىل جاليتنا الوطنية يف الـمهجر مع �ضمان امتيازات حتفيزية ل�صاحلها،
�ضمان الأمن القانوين للـم�ستثمرين،
و�ضع �آلية للتقييم الـمنتظم مع حتديد م�ؤ�شراته بدقة (مثل �آجال ت�أ�سي�س ال�شركات� ،إعداد العقود،)..
ا�ستحداث حماكي للنوعية الـم�ؤ�س�ساتية من �أجل حت�سني ترتيب اجلزائر على ال�صعيد الدويل يف جمال جاذبية
اال�ستثمارات،
�إ ر�ساء نظام مالئم للإدارة الإلكرتونية من خالل ا�ستحداث من�صات لتجميع كل الإجراءات الإدارية للم�ؤ�س�سات
واخلوا�ص ،ويكون مزودا بنظام لال�ست�شارة من �أجل �سرب �آراء الـمتعاملني.

 .4.1ترقية إطار تطوير الـمؤسسة والـمقاوالتية:

ي�ستوجب تطوير الـم�ؤ�س�سة والـمقاوالتية توفري بيئة �أعمال منا�سبة وحمفزة ترتكز على حميط ي�ضمن ال�شفافية وترقية
الت�شغيل واالبتكار والإنتاجية وتنويع االقت�صاد.
وبهذا ال�ش�أن� ،ستقوم احلكومة بالأعمال الآتية:
• مرافقة وتوجيه الـم�ؤ�س�سات الـمن�ش�أة يف �إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية الـمقاوالتية والوكالة الوطنية لت�سيري
القر�ض الـم�صغر وال�صندوق الوطني للت�أمني على البطالة ،التي تواجه �صعوبات يف الت�سيري والتمويل،
• �إدراج مفهوم الـمقاوالتية والـمقاوالتية االبتكارية عرب خمتلف مقررات الأطوار التعليمية،
• مكافحة البريوقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية بالن�سبة لإجراءات تر�سيم امل�ؤ�س�سات (�إجراءات
�إن�شاء امل�ؤ�س�سات وغلقها ،النظام ال�ضريبي� ،إج���راءات اال�سترياد ،احل�صول على رخ�ص البناء وكل الرخ�ص
الـمتعلقة باال�ستغالل)،
• ت�سهيل الولوج �إىل عوامل الإنتاج �إىل الأ�سواق (الـمالية ،العقارية واليد العاملة) من خالل و�ضع �أرا�ضي
لال�ستثمار حتت الت�صرف والتخفيف من تنظيم العمل من �أجل �إ�ضفاء الـمرونة على الت�شغيل،
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و�ضع �آليات للتحفيز على اال�ستثمار (الإعفاء ال�ضريبي ق�صري الـمدى ،نظام القر�ض ال�ضريبي )..ل�صالح
الـم�شاريع ال�صناعية ،ال�سيما يف قطاع الـمناجم ،وال�صناعة ال�صيدالنية والطاقات الـمتجددة واالقت�صاد الرقمي
والفالحة،...
دعم انت�شار الـمتعاملني االقت�صاديني اجلزائريني على الـم�ستويني الوطني والدويل،
�إعادة تن�شيط التن�سيق بني الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة والـم�ؤ�س�سات النا�شئة واجلامعات ومراكز البحث،
ت�شجيع بروز �شركات للخرباء متفتحة على ر�سملة الـمهن واخلربات والـمهارات،
ترقية الـمقاوالتية يف اجلنوب واله�ضاب العليا ومناطق الظل،
تكييف الإطار القانوين والتنظيمي بغر�ض ا�ستحداث عطلة خا�صة من �أجل �إن�شاء م�ؤ�س�سات.

 .5.1تعزيز اندماج القطاع الـموازي ضمن القنوات الرسمية:

تلتزم احلكومة ،يف مواجهة ظاهرة ا�ستفحال القطاع غري الر�سمي و�آث��اره ال�سلبية على االقت�صاد الوطني ،بو�ضع
الآليات والأدوات ال�ضرورية ،مبا ي�سمح بت�سخري كل موارد هذا القطاع و�إدماجها �ضمن القنوات الـم�شروعة لالقت�صاد،
وذلك من خالل الأعمال الآتية:
• ا�ستحداث الأدوات ال�ضرورية لتقييم نطاق الأن�شطة غري الر�سمية يف القطاع االقت�صادي و�إح�صاء دافعي
ال�ضريبة الـمحتملني ،ومن ثمة ،تقييم اخل�سائر اجلبائية الـمرتتبة عن هذه الأن�شطة،
• اتخاذ تدابري الإدماج والتحفيز والرقابة الكفيلة بالـم�ساعدة على حتويل الن�شاط الـموازي نحو القطاع الر�سمي،
• ا�سرتجاع الأر�صدة الـموجودة يف ال�سوق الـموازية و�إدجمها �ضمن القنوات الر�سمية،
• و�ضع �آليات مالئمة للت�سويق (حرية البيع من خالل اجلمعيات الـمتخ�ص�صة �أو غريها،)...
• ا�ستحداث الو�ضع القانوين للـمقاول الذاتي،
• دعم ت�شغيل ال�شباب و�إن�شاء الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة وت�شجيع ن�شاطات ال�صناعة التقليدية والفنية،
• تعزيز ن�شاطات االت�صال من �أجل تعميم حقوق و�ضمانات دافعي ال�ضرائب واتخاذ تدابري الـمرافقة وترتيبات
الت�سهيل يف جمال دفع ال�ضرائب،
• حتديد القطاعات ذات الـمخاطر والـممار�سات التي ت�شجع تطور القطاع غري الر�سمي،
• تعزيز وظيفة الرقابة من خالل اال�ستعانة ب�أح�سن الـمناهج والأدوات اخلا�صة بجمع الـمعلومات اجلبائية ودعمها
وتوزيعها وا�ستغاللها،
• و�ضع �أدوات التن�سيق والت�شاور والرقابة الـمختلطة على الـم�ستويني الـمحلي والـمركزي (اجلمارك ،الـم�صالح
التجارية ،ال�ضمان االجتماعي ،)...ال�سيما من خالل و�ضع واجهة التعامل ت�سمح بتنا�سق قواعد البيانات،
• تعزيز ال�ضمانات الـممنوحة لدافعي ال�ضريبة اخلا�ضعني للرقابة،
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• تعزيز دور الـم�ؤ�س�سات النا�شئة ك�أداة للإ�شراف الـمايل من خالل الدفع الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية،
• موا�صلة تب�سيط �إجراءات احل�صول على ال�سجل التجاري وتخ�صي�ص ف�ضاءات م�ؤطرة للن�شاطات التي كانت
متار�س �سابقا يف القطاع غري الر�سمي (ال�شراء ،و�إعادة البيع ،وال�صناعة التقليدية.)...
 .6.1تطوير العقار االقتصادي وتحسين استغالله:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يتطلب الإنعا�ش االقت�صادي االهتمام بت�سيري العقار الذي يعيق حاليا الـمقاوالتية وتطوير اال�ستثمار .ومن �أجل �إزالة
كل هذه العراقيل ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
مراجعة الرتتيبات الـمتعلقة بالعقار الـموجه �إىل اال�ستثمار بهدف رفع هذه العراقيل ب�شكل نهائي ومواجهة
حاالت االن�سداد التي تعرفها عملية منح العقار ال�صناعي،
�إ�سناد كل الرتتيبات (منح الـمناطق وت�سيريها وتهيئتها وا�ستحداثها) لهيئة واحدة "وكالة" لديها ح�ضور
جهوي وحملي وت�ستفيد من الـمهارة واخلربة التقنية يف هذا الـمجال،
تب�سيط الإجراءات وترقية اال�ستثمار وحت�سني عملية تخ�صي�ص الـموارد العقارية،
تعزيز العر�ض العقاري الـموجه �إىل �إجناز م�شاريع اال�ستثمار ال�صناعي،
ت�شجيع تطوير وجتهيز الـمناطق ال�صناعية العمومية واخلا�صة من خالل فتحها �أمام �صناعيي القطاع اخلا�ص،
وال�سيما التعاونيات ،مدعم بدفرت �شروط وا�ضح ودقيق،
و�ضع ترتيبات ال�سرتجاع الأرا�ضي الـممنوحة يف �شكل ملكية كلية والـموجهة �إىل م�شاريع اال�ستثمار التي لـم
يتم ا�ستغاللها �أو مت حتويلها عن وجهتها الأ�صلية (ف�سخ عقود الإمتياز بالطرق الإدارية وغري الق�ضائية)،
�إعادة تثمني الأوعية العقارية الـم�سرتجعة ق�صد �إعادة تخ�صي�صها للـم�ستثمرين احلقيقيني على �أ�سا�س امتياز
غري قابل للتحويل �إىل تنازل ،طبقا للت�شريع والتنظيم الـمعمول بهما،
حتيني خارطة الأمالك العقارية الوطنية،
حتيني جرد العقار ال�صناعي غري الـم�ستغل لإدماجه �ضمن العر�ض العقاري الـموجه لال�ستثمار،
موا�صلة �إجن��از مناطق �صناعية جديدة موزعة عرب ال�تراب الوطني ،ال�سيما على م�ستوى اله�ضاب العليا
واجلنوب.

 .7.1تعزيز اقتصاد الـمعرفة والبحث والتطوير واالبتكار:

تلتزم احلكومة يف �سياق الإ�صالحات االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية العميقة ،بتوفري بيئة مالئمة لالبتكار .لذا،
يجب على الــم�ؤ�س�سات النا�شئة اجلزائرية �أن تندمج ،م�ستقبال ،يف هذا الـم�سار الهام النتقال بالدنا �إىل منوذج اقت�صادي
جديد �أكرث طموحا ،ميكنه �أن ين�أى تدريجيا عن الريع النفطي ،بف�ضل تثمني مورد ال ينفد ،يتمثل يف الـمعرفة.
ولهذا الغر�ض ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
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�إعداد قانون �إطار حول اقت�صاد الـمعرفة،
�إعداد ا�سرتاتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا،
و�ضع �آليات مالئمة لتمويل �أ�شغال و�ضع النماذج والبحث والتنمية ل�صالح الـم�ؤ�س�سات النا�شئة،
ا�ستحداث حمفزات جبائية لت�شجيع الـم�ؤ�س�سات على اال�ستثمار يف جمال البحث والتنمية،
و�ضع �إطار تنظيمي ل�ضبط النفقات التي ميكن ت�صنيفها بنفقات البحث والتنمية يف الـم�ؤ�س�سات،
اتخاذ تدابري حتفيزية لت�شجيع �أطروحات البحث يف الـم�ؤ�س�سة،
و�ضع �آلية لدعم �إيداع براءات االخرتاع على الـم�ستوى الدويل،
ت�شجيع ت�شغيل اليد العاملة ذات الت�أهيل العايل يف الـم�ؤ�س�سات،
ا�ستحداث الو�ضع القانوين للباحث يف الـم�ؤ�س�سة،
رقمنة �إجراءات �إيداع براءات االخرتاع،
ا�ستحداث مناطق تكنولوجية حرة،
ت�شجيع �أ�صحاب براءات االخرتاع على �إن�شاء م�ؤ�س�ساتهم النا�شئة،
ت�شجيع التعاقد اخلارجي لإجناز �أعمال البحث والتنمية من خالل ا�ستحداث �إطار تنظيمي لالخرتاع الـمفتوح،
ا�ستحداث ور�شات و�ضع النماذج (ف�ضاءات الت�صنيع) ل�صالح حاملي الـم�شاريع االبتكارية،
اللجوء �إىل مقدمي اخلدمات اجلزائريني يف قطاع الرقمنة والتكنولوجيات اجلديدة للحد من التبعية التكنولوجية.

 .8.1اإلسراع في تحقيق االنتقال الرقمي وتطوير الـمؤسسات الناشئة.

ميثل االنتقال الرقمي �أحد الرهانات الكربى التي يجب مواجهتها فـي �سياق دويل تطبعه هوة رقمية ما انفكت تتزايد
حدتها يوما بعد يوم والتي ت�ضع اجلزائر �أم��ام حتد كبري ،يتمثل يف االعتماد على �شبابها ال��ذي يزخر بغنى الأفكار
والرباعة من �أجل تطوير القطاع الرقمي والتكنولوجيات اجلديدة و�إ�شراك الـم�ؤ�س�سات النا�شئة للم�ساهمة يف �إيجاد
احللول للرهانات اال�سرتاتيجية التي تواجه البالد (الأمن الـمائي ،واالنتقال الطاقوي ،والأمن الغذائي.)..
ولهذا الغر�ض ،تلتزم احلكومة برتقية منظومة حا�ضنة للـم�ؤ�س�سات النا�شئة واالقت�صاد الرقمي من خالل الأعمال
الآتية:
• �إن�شاء �إطار تنظيمي لالبتكار الـمفتوح وو�سائط الدفع الإلكرتوين و�إ�صدار الن�صو�ص التطبيقية من �أجل التمويل
الت�شاركي،
• مراجعة الإطار الت�شريعي للتجارة الإلكرتونية جلعلها �أكرث مرونة مع الـم�ؤ�س�سات النا�شئة،
• تب�سيط �إجراءات �إن�شاء الـم�ؤ�س�سات ل�صالح الـم�ؤ�س�سات النا�شئة وغريها من الـم�ستثمرين الـمبتدئني،
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�إن�شاء الـم�ؤ�س�سات النا�شئة لأ�صحاب الأعمال احلرة والـمقاولني الذاتيني،
تعزيز دور امل�ؤ�س�سات النا�شئة ك�أداة للإ�شراك املايل من خالل الدفع الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية،
�إن�شاء �شبكة وطنية لـمالئكة الأعمال (،)Business Angles
�إن�شاء ممثليات �إقليمية ل�صندوق الـم�ؤ�س�سات النا�شئة اجلزائرية،
�إط�لاق برنامج للإ�سراع يف �إن�شاء الـم�ؤ�س�سات النا�شئة من خالل م�سرع عمومي (Algeria Ve n
،)ture
�إن�شاء حا�ضنات وم�سرعات يف كل واليات البالد،
و�ضع نظام لتقييم احلا�ضنات وت�أهيل م�ستواها،
ا�ستحداث "خمرب مايل" ل�صالح الـم�ؤ�س�سات النا�شئة التي تن�شط جمال التكنولوجيات الـمالية،
�إح�صاء الت�صنيفات الدولية الـمتعلقة بالـم�ؤ�س�سات النا�شئة واالخرتاع واقت�صاد الـمعرفة وحت�سني مرتبة اجلزائر،
تقلي�ص �أعباء �أرباب العمل ل�صالح الـم�ؤ�س�سات النا�شئة،
ت�شجيع ر�أ�سمال الـمخاطر بالنظر �إىل دوره الأ�سا�سي يف متويل االبتكار وتخفيف الإجراءات الإدارية لإن�شاء
�صندوق لال�ستثمار و�صندوق �إيداع م�شرتك لالبتكارات،
�إدخال تدابري حتفيزية لفائدة مالئكة الأعمال والإعفاء ال�ضريبي للـمبالغ الـم�ستثمرة يف الـم�ؤ�س�سات النا�شئة
(حقوق الـم�ساهمني)،
ت�سهيل طرق اال�ستفادة من الدفع الإلكرتوين ل�صالح الـم�ؤ�س�سات النا�شئة،
ا�ستغالل �صناديق اال�ستثمار الوالئية لتمويل الـم�ؤ�س�سات النا�شئة،
تعزيز التعاون مع �صناديق اال�ستثمار الكفيلة باال�ستثمار يف الـم�ؤ�س�سات النا�شئة يف اجلزائر،
ت�شجيع الـم�ؤ�س�سات النا�شئة الأجنبية ،وال�سيما الإفريقية ،على االندماج يف الـمنظومة احلا�ضنة اجلزائرية.

 .2تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو االقتصادي.

 .1.2التطوير االستراتيجي لقطاع الطاقة والـمناجم:

يتمثل الهدف الـمن�شود ،من باب الأولوية ،يف �ضمان الأمن الطاقوي للبالد من خالل تلبية الطلب الوطني على الـمدى
البعيد ،وو�ضع الـمواد الـمعدنية حتت ت�صرف القطاعات االقت�صادية ،وكذا الـم�ساهمة يف متويل االقت�صاد الوطني من
خالل احلفاظ على م�ستوى معترب من الإيرادات ل�صالح الدولة.
ويف هذا الإطار ،تعكف احلكومة على تنفيذ الأعمال الآتية:
• يف جمال تثمني الـموارد الطبيعية� ،سيتعلق الأم��ر بتحويل الـمواد الأولية �أك�ثر ف�أكرث اعتمادا على �شعب
البرتوكيمياء والـمناجم الـمنتجة للرثوة ومنا�صب العمل .ويتمثل الهدف يف حتويل �أكرث من  50%من مواردنا
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الطبيعية مقابل  30%حاليا ،وزي���ادة ال�����ص��ادرات من ال�سلع واخل��دم��ات خ��ارج الـمحروقات (البرتوكيمياء،
الفو�سفات ،زيت الت�شحيم واخلدمات التقنية).
كما �سيتعلق الأمر بتكثيف تطوير ال�صناعة البرتولية الأفقية من �أجل جتديد احتياطات البالد من الـمحروقات ،ورفع
االنتاج الأويل للمحروقات من خالل اال�ستثمار وال�شراكة الدولية.
• يف جمال تلبية الطلب الوطني على املنتجات الطاقوية ،ف�إن الأمر �سيتعلق من باب الأولوية بربنامج حت�سني �أداة
تكرير النفط املوجود وترقية حمروقات �أخرى ،وال�سيما غاز البرتول الـمميع كوقود والغاز الطبيعي الـم�ضغوط،
التي ترمي �إىل زيادة الإنتاج �إىل حده الأق�صى ووقف اال�سترياد ب�شكل كلي.
• وفيما يخ�ص الن�شاط الـمنجمي ،ف�إنه من الـمقرر و�ضع برنامج متعدد ال�سنوات للدرا�سات والبحث الـمنجمي
يرمي �إىل التثمني ال�صناعي للـموارد املنجمية عرب تطوير م�شاريع مهيكلة لـمنجم احلديد لغار جبيالت والفو�سفات
الـمندمج والزنك بوادي �أميزور.
وجدير بالإ�شارة �أن �إجناز هذه الـم�شاريع اال�سرتاتيجية من �ش�أنه �أن ي�سمح بتلبية احلاجات الوطنية من الـمواد الأولية
وتقلي�ص فاتورة اال�سترياد وتنويع االقت�صاد الوطني وا�ستحداث منا�صب العمل والرثوة ،ال�سيما يف الـمناطق
النائية.
• يف جمال الطاقة ،من الـمقرر تعزيز و�سائل �إنتاج الكهرباء وتطوير �شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز ،وكذا
موا�صلة عملية الكهربة وتو�صيل الغاز ،مع �إيالء عناية خا�صة للـمناطق الـمعزولة والـمحرومة والن�شاطات الـمنتجة
للرثوة ومنا�صب العمل على غرار الزراعة وال�صناعة.
وبالنظر �إىل التحوالت التي ي�شهدها قطاع الطاقة عرب العامل ،ف�إن تطوير الهيدروجني �سيظل هدفا ت�سعى احلكومة �إىل
حتقيقه؛ مع الإ�شارى �إىل �أن خارطة طريق �سيتم و�ضعها لتحديد ا�سرتاتيجية وطنية من �أجل تطوير هذا الـمورد
الطاقوي اجلديد.
• يف جمال االندماج الوطني ،يتمثل الهدف الـمتوخى يف �صنع التجهيزات وقطع الغيار ال�ضرورية لل�صناعة
النفطية والـمنجمية وكذا الطاقة ،من خالل الـمناولة الوطنية (الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة ،والـم�ؤ�س�سات وال�صناعات
ال�صغرية والـمتو�سطة والـم�ؤ�س�سات النا�شئة) و�إجناز الـم�شاريع ال�صناعية عن طريق ال�شراكة.
ويف الأخري ،حتتل الرقمنة وا�ستعمال التكنولوجيات اجلديدة وكذا تعزيز البحث مب�ؤ�س�سات القطاع مكانة مف�ضلة من
�أجل ت�أهيلها وفق الـمعايري الدولية.
 .2.2القطاع الطاقوي ،من أجل انتقال ناجح وأمن طاقوي أفضل.

�إن البعد الـمتعلق باالنتقال الطاقوي نحو الطاقات اجلديدة والـمتجددة يف �إطار خمطط الإنعا�ش االقت�صادي للحكومة،
يرمي �إىل حتقيق النمو "الأخ�ضر" من خالل اللجوء �إىل التكنولوجيات الطاقوية االبتكارية والرقمية من �أجل �إعداد
هند�سة جديدة للتنمية مبا يجعل ريع الطاقات الأحفورية يف�سح الـمجال �أمام مناذج م�ستدامة تثمن الرابط االجتماعي
والـمنا�صب الـم�ستدامة لل�شغل مع توفري ظروف معي�شية �أف�ضل ومقاومة خمتلف الأزمات والأخطار الكربى.
و�ضمن هذا الـمنظور ،ين�ص خمطط الإنعا�ش على تكري�س دور الفرع الطاقوي االنتقايل مبا يتما�شى وجهود الـمجموعة
الدولية يف هذا الـميدا ،وهو حجر الزاوية لبناء" ،جزائر الغد" تكون فيها �آثار الكاربون �ضعيفة وعقالنية وفعالة يف
مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

33

ا�ستهالكها الطاقوي الذي يثمن كل قدراتها النائمة ،وال�سيما يف ميدان الطاقة ويخلق موارد جديدة على �أ�س�س م�ستدامة
ل�صالح الأمة .ويرتكز هذا الـمخطط على الـمحاور اال�سرتاتيجية الآتية:
• خمطط وطني مكثف للطاقات الـمتجددة واجلديدة،
• برنامج متعدد القطاعات يقوم على االقت�صاد يف اال�ستهالك والفعالية الطاقوية،
• خمطط وطني طموح يتعلق ب�إنتاج الهيدروجني الأخ�ضر ،على اخل�صو�ص،
• تكري�س منوذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن يف �أفق  2030مبوجب قانون االنتقال الطاقوي
الذي ينتظر �إ�صداره يف ،2021
• اتخاذ تدابري دعم لالنتقال الطاقوي ،ال�سيما من خالل التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل الـمعياري
واالت�صال والتعاون.
ويف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة بتنفيذ الأعمال الآتية:
 .1.2.2بعنوان تطوير الطاقات الـمتجددة والجديدة ،تتمثل األعمال فيما يأتي:

•
•
•
•
•

حتقيق قدرة �إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها من  15.000ميغاواط يف �أفاق  ،2035منها 1000
ميغاواط يف �سنة ،2021
�إطالق مناق�صة لفائدة الـم�ستثمرين يف �سنة  2021من �أجل �إنتاج  1000ميغاواط من الكهرباء بوا�سطة
الطاقة ال�شم�سية ،وذل��ك طبقًا للـمر�سوم التنفيذي رق��م  21ـ  158الـم�ؤرخ يف � 24أبريل  2021الـمتعلق
بالـمناق�صات لإنتاج الطاقات الـمتجددة،
تطوير الإدماج الـمكثف لعمليات الإنتاج الالمركزية للكهرباء ال�شم�سية على م�ستوى �شبكة توزيع الكهرباء ذي
التيار الـمنخف�ض واملتو�سط ،وت�شجيع الإنتاج الذاتي واال�ستهالك الذاتي يف القطاعات ال�سكنية والثانوية.
�إنتاج الطاقات الـمتجددة من �أجل اال�ستهالك الذاتي (خارج ال�شبكة) ،ال�سيما يف مناطق الظل؛ �أنظمة �شم�سية
م�ستقلة ،جمموعات جتهيزات الطاقة ال�شم�سية الفردية� ،أنظمة �ضخ الـمياه بالطاقة ال�شم�سية ...و�سوف يتم �إعداد
دليل تقني بالن�سبة لـمركبي هذه الأنظمة.
تطوير من�ش�آت نوعية يف جمال الطاقة ال�شم�سية من �أجل �إعداد معايري ذات جودة بالن�سبة للتجهيزات ،وكذا
الـمعايري الـمكيفة يف جمال ت�أهيل الـموارد الب�شرية ،والـمركبني ومقدمي اخلدمات ومكاتب الدرا�سات.

 .2.2.2بعنوان سياسة الفعالية الطاقوية ،تتعلق األعمال الـمعتمدة بما يأتي:

• التعميم ،بعنوان مكافحة التبذير ،والإنارة الناجعة يف قطاع البناء ،ال�سيما من خالل:
• �إعداد دفرت لل�شروط التقنية وتنفيذه على �أر�ض الواقع ،بعنوان التدابري التنظيمية والتقنية للأداء الطاقوي
للبنايات،
• التحويل التدريجي للإنارة التقليدية الـمنزلية �إىل �إنارة ناجعة (نوع الد) من �أجل اقت�صاد الطاقة الكهربائية
بحوايل  5600ميغاواط�/ساعة،
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•

ترقية ال�صناعة الـمحلية ل�صنع الـم�صابيح من نوع "الد"،
القيام خالل �سنة  ،2021بتوزيع واحد مليون م�صباح من نوع "الد" ب�أ�سعار مدعمة ل�صالح الأ�سر ،يف �إطار
تعوي�ض الإنارة الكال�سيكية ب�شكل تدريجي،
منع الـم�صابيح التقليدية الوهاجة اعتبارا من �سنة ،2022
ا�ستبدال م�صابيح الإنارة العمومية ب�إنارة من نوع "الد" ب�شكل تدريجي،
التمويل الـم�شرتك ،ابتداء من �سنة  2021ل�صالح  100بلدية لـ  40.000م�صباح من نوع "الد" موجه
للإنارة العمومية.
�إعداد برنامج للإنارة بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية على م�ستوى الـمقاطع الـمعنية للطريق ال�سيار �شرق ـ غرب وعلى
طرق �سيارة �أخرى؛
القيام ،خالل �سنة  ،2021ب�إعداد مرجع وطني للإنارة العمومية مبا فيها الإنارة بوا�سطة الطاقة ال�شم�سية
والهوائية.
حت�سني معايري الأداء الطاقوي للتجهيزات الكهرومنزلية من خالل:
مراجعة التنظيم الـمتعلق بو�ضع العالمات الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية،
جت�سيد م�شروع خمرب التجارب/الرقابة ب�سيدي عبد الله الذي �أطلق يف ،2021
و�ضع �آلية مالية حتفيزية ت�سمح با�ستبدال التجهيزات الكهرومنزلية الـموجودة ذات اال�ستهالك الطاقوي الكبري.
الأعمال الرامية �إىل حتويل �أمناط الـوقود يف قطاع النقل ،من خالل:
حتويل  150.000مركبة �إىل غاز البرتول الـمميع (اخلوا�ص� ،سيارات الأجرة والإدارات العمومية) ،يف
 ،2021كحلول انتقالية،
درا�سة جدوى حتويل الـمركبات ال�صناعية،
�إجناز عملية ترويجية ت�ستهدف تطوير احلركة الكهربائية ،ال�سيما من خالل و�ضع معايري ومقايي�س.
الأعمال الرامية �إىل حت�سني الفعالية الطاقوية يف القطاع ال�صناعي :ويتعلق الأمر بتح�سني الفعالية الطاقوية يف
هذا القطاع الذي ي�ستهلك ما يعادل  10,4طن من البرتول � ،Mtepأي  21,7%من �إنتاج الطاقة النهائي،
من خالل تقريبه من الـمقايي�س الدولية والق�ضاء على الكاربون يف العمليات الإنتاجية مبا ي�سمح �أي�ضا بتح�سني
تناف�سية هذا القطاع ،كما يتعلق الأمر بت�شجيع الإنتاج امل�شرتك واللجوء �إىل الطاقات الـمتجددة يف هذا القطاع.
الأعمال الرامية �إىل تعزيز و�إعادة انت�شار الوكالة الوطنية لرتقية وتر�شيد ا�ستعمال الطاقة :ويتعلق الأمر بتطوير
هذه الوكالة �إىل هياكل جهوية (�شرق ،غرب ،و�سط وجنوب).

 .3.2.2بعنوان الـمخطط الوطني الطموح للهدروجين والسيما األخضر:

بالنظر �إىل التحول الذي ي�شهده قطاع الطاقة عرب العامل ،ف�إن تطوير الهيدروجينيبقى هدفا يحظى بـالأولوية لدى
احلكومة.
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وعليه ،ف�إن عملها �سين�صب خ�صو�صا على الأ�شغال التح�ضريية لإقامة �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركاء �أجانب من �أجل
تنفيذ خمطط وطني للهدروجني وال�سيما الأخ�ضر.
 .4.2.2في مجال النموذج الطاقوي الجديد والـمزيج الطاقوي األمثل في آفاق
سنة :2030

• حت�سني مزيج الطاقة التقني واالقت�صادي ب�شكل �أمثل وفق الـموارد،
• �إعداد منوذج جديد لالنتقال الطاقوي يف �إطار متعدد القطاعات،
• تقييم دقيق بوا�سطة اخلرائط للقدرات الكامنة الـمنجزة ح�سب كل �شعبة :الطاقة ال�شم�سية ،والطاقة الهوائية
والطاقة اجليوحرارية والتثمني الطاقوي للنفايات ،على الـمدى الـمتو�سط ،و�شعبة الطاقة النووية ،بكونها م�صدرا
خاليا من �أي �آثار للكاربون التي ميكن �أن تدخل يف الـمزيج الطاقوي ابتداء من �سنة .2035
 .5.2.2تدابير دعم االنتقال الطاقوي؛ وتتمثل في اآلتي:

•
•
•
•

�إن�شاء معهد لالنتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة ،كقطب امتياز مفتوح على العالـم يجمع مهام التكوين
االحرتافـي على الـمدى الق�صري والتكوين العايل على املدى الطويل يف طور التدرج وما بعد التدرج ،وميدان البحث
والتنمية والـم�ساعدة على التثمني ال�صناعي لالبتكارات،
�إعداد وتنفيذ خمطط ات�صال يرمي �إىل توعية الر�أي العام والـمجتمع الـمدين ب�أهمية االنتقال الطاقوي،
�إعداد خمطط عمل يت�ضمن البعد الـمعياري لالنتقال الطاقوي من حيث الـمقايي�س الواجب حتيينها والـمقايي�س
اجلديدة الواجب اعتمادها وو�سائل الـمقاي�سة والـمعايرة الواجب توفريها.
تعزيز حمافظة الطاقات الـمتجددة والفعالية الطاقوية ووحداتها اجلهوية ،ق�صد الـم�ساهمة يف التنمية الوطنية
والقطاعية للطاقات الـمتجددة والفعالية الطاقوية والتقييم الدوري لل�سيا�سة الوطنية يف هذا الـمجال ،وكذا الأدوات
الـم�سخرة لتنفيذها وانعكا�ساتها.

 .3.2تطوير الشعب الصناعية الواعدة:

لقد �شهدت بع�ض الفروع ال�صناعية اختالالت حالت دون تطورها �أو ت�سببت يف بع�ض الأحيان يف التوقف التام
لأن�شطتها ،ال�سيما فروع ال�صناعات الـميكانيكية والإلكرتونية والكهرومنزلية.
وبهذا ال�ش�أن ،وبهدف �إعادة بعث هذه الفروع ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• ا�ستحداث هيئة تتمتع بال�صالحيات ال�ضرورية لإدارة خمتلف الرتتيبات التنظيمية التي متنح بع�ض االمتيازات
اجلمركية واجلبائية للـم�ؤ�س�سات ال�صناعية ل�ضمان تخ�صي�ص �أف�ضل لهذه االمتيازات،
• ت�شجيع وتوجيه هذه الـم�ؤ�س�سات للإنتظام يف جمعيات مهنية بغر�ض تعزيز عوامل ت�ضافر بني ن�شاطاتها
واندماجها ال�صناعي،
• توجيه اال�ستثمارات ال�صناعية نحو الـمجاالت التي تتوفر على ق��درات هامة وحتديد الأن�شطة التي �سجلت
تراجعا.
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 .4.2قطاعا الفالحة والصيد البحري ،من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل:
.1.4.2فيما يخص الفالحة:

�ست�سخر احلكومة كل الأدوات الالزمة من خالل �سيا�سة من�سجمة ت�سمح بتعزيز الأمن الغذائي للبالد وترقية فالحة
ع�صرية وعالية الأداء وخالقة للرثوة ومنا�صب ال�شغل من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تنويع االقت�صاد الوطني وتقلي�ص اختالل
الـميزان التجاري.
وعليه ،مت ت�صور �سيا�سة لتطوير القطاع الفالحي والريفي ،من خالل م�سعى مهيكل واندماجي قائم على بنية متنا�سقة
مع ال�سيا�سات القطاعية الأخرى .ومن �ش�أن هذه الـمقاربة �أن ت�سمح بتطوير الفالحة مبا يجعلها رافدا من روافد التنوع
والنمو االقت�صاديني.
�أما منوذج النمو االقت�صادي الـمعتمد يف جمال الفالحة الذي ي�ستجيب لعدة حتديات ،ف�إنه يقوم ،من باب الأولوية،
على ترقية اال�ستثمار الفالحي وال�صناعات الزراعية الغذائية اعتمادا على تعبئة �أكرب لر�ؤو�س الأموال والـمبادرة اخلا�صة
ال�ضرورية لإنعا�ش القطاع الفالحي والريفي،
وبهذا ال�ش�أن ،ف�إن الأعمال ذات الأولوية التي تطمح احلكومة �إىل حتقيقها يف �آفاق �سنة  ،2024تتمثل �أ�سا�سا ،يف
بعث ديناميكية التنمية يف الـمناطق الريفية والف�ضاءات الغابية وال�صحراوية واجلبلية واله�ضاب العليا التي تنطوي على
�أثر ملحوظ على النمو الفالحي ،وذلك من خالل:
• تكثيف الإنتاج من �أجل حتقيق �إنتاجية �أف�ضل مع ت�شجيع زيادة العر�ض الـمحلي وتقلي�ص ا�سترياد الـمنتجات
الفالحية والزراعات اال�سرتاتيجية وال�صناعية (احلبوب ،وال�سلجم ،والذرة وال�شمندر ال�سكري� ،إلخ)،
• ترقية اال�ستثمار اخلا�ص �أ�سا�سا من خالل ت�سهيل احل�صول على العقار والق�ضاء على البريوقراطية التي تعيق
الن�شاط االقت�صادي (ال�شباك الوحيد)،
• تنمية الـمناطق الريفية من خالل ا�ستحداث �أقطاب زراعية مندجمة باعتبارها �أح��د الـمرتكزات التوجيهية
ال�سرتاتيجيات التطور الفالحي والريفي،
• تفعيل برامج �إنتاج البذور وال�شتالت والنباتات الـمولدة،
• ع�صرنة الفالحة ،من خالل �إدراج االبتكار والرقمنة،
• تنويع الإنتاج الزراعي ،وال�سيما الإنتاج الذي يتوفر على مزايا تفا�ضلية لرتقية ال�صادرات من الـمنتوجات
الفالحية،
• تعزيز ترتيبات ال�ضبط من خالل من�صات لوجي�ستية خمتلفة،
• تعزيز تنظيم الـمهن والـتنظيم مابني الـمهن،
• �إ�صالح م�ؤ�س�ساتي للـمعاهد التقنية ومراكز البحث والدواوين والـمجمعات االقت�صادية الـمكيفة ب�شكل �أف�ضل
لال�ستجابة لأهداف �سيا�سة تطوير القطاع،
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• ع�صرنة نظم اليقظة والرقابة ال�صحية البيطرية وال�صحة النباتية.
وفيما يخ�ص الأثر الـمن�شود ،تتطلع احلكومة �إىل حتقيق ما يلي ،يف �آفاق �سنة :2024
• تطوير الإنتاج الفالحي ،وال�سيما الزراعات اال�سرتاتيجية والـمنتوجات وا�سعة اال�ستهالك ق�صد تر�شيد ا�سترياد
احلبوب واحلليب ،من خالل �إع��داد خارطة للمناطق ذات ق��درات كامنة وتو�سيع الـم�ساحات الـم�سقية و�إط�لاق
ترتيبات تتبع م�سار طحني اخلبازة وحت�سني معدالت اجلمع وت�شكيل الثالثي "الديوان الوطني لأغذية الأنعام ـ
ال�شركة اجلزائرية للحوم احلمراء ـ مر ّبو الـما�شية"،
• تطوير الزراعات ال�صناعية لتقلي�ص اال�سترياد والتغطية ال�شاملة �أو اجلزئية للحاجات من الزيوت وال�سكر
و�أغذية الأنعام من خالل ترقية زراعة ال�سلجم والذرة وال�شمندر ال�سكري،
• تنمية العقار الزراعي من خالل ترقية اال�ستثمار يف اجلنوب (دي��وان تنمية الزراعة ال�صناعية بالأرا�ضي
ال�صحراوية) وتطهري العقار وا�ستعادة الأرا�ضي غري الـم�ستغلة وت�أمني �أ�صحاب الـم�ستثمرات من خالل ت�سوية
و�ضعيتهم،
• حت�سني الإنتاج من خالل حتديد �أقطاب الإنتاج والنمو الزراعيني من �أجل توجيه �أح�سن لدعم الدولة ل�صالح
الـمناطق ذات القدرات الكامنة وتر�شيد الواردات،
• تعزيز ال��ق��درات اللوجي�ستية من �أج��ل حت�سني �ضبط عمليات الإن��ت��اج وحتقيق الـمزيد من االن��دم��اج القبلي
وال َبعدي ،وال�سيما يف الـمناطق اجلنوبية واحلدودية،
• تطوير ال�صادرات الزراعية من �أجل م�ساهمة �أكرب يف تنويع ال�صادرات خارج الـمحروقات .ويتعلق الأمر
بتح�سني تناف�سية الفروع الزراعية والزراعية ـ الغذائية وحت�سني املن�صات اللوجي�ستية من �أجل تثمني وت�سويق
الـمنتجات الزراعية ب�شكل �أف�ضل،
• تعزيز الت�أطري الـمايل والت�أمني الفالحي واحلماية االجتماعية من خالل ا�ستحداث القر�ض التعاوين الريفي
وو�ضع ترتيبات للت�أمني على الكوارث الزراعية والتغطية االجتماعية للـفالحني من �أجل ت�أمني الفاعلني يف هذا
القطاع وحماية الإيرادات،
• الإ�صالح الـم�ؤ�س�ساتي لـهيئات الت�أطري التقني واالقت�صادي من �أجل تكييف وحت�سني دورها يف تنفيذ �سيا�سة
القطاع الفالحي،
• تعزيز النظم الـمعلوماتية والإح�صائية وتنظيم الـمهن الفالحية،
"• حماية الـموارد الطبيعية وتنمية الف�ضاءات الريفية لتحقيق ا�ستقرار �سكان الريف واحلفاظ على الإيرادات ،من خالل:
( .)1تكثيف الزراعات ،ال�سيما غر�س الأ�شجار الـمثمرة والريفية .)2( ،الت�سيري الـم�ستدام للغابات ورد االعتبار لها،
( .)3ا�ستحداث �أن�شطة اقت�صادية ل�صالح الأُ�سر الريفية؛ (� .)4إجناز الـمن�ش�آت الأ�سا�سية القاعدية،
• تعزيز القدرات الب�شرية والـم�ساعدة التقنية لتح�سني الـمعارف والـمهارات للفاعلني الـمنخرطني يف برامج تطوير
القطاع.
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 .2.4.2فيما يخص الصيد البحري والـموارد الصيدية :

تكت�سي ن�شاطات ال�صيد البحري وتربية الـمائيات طاب ًعا ا�سرتاتيج ًيا ،بف�ضل قدراتها التي متكنها من الـم�ساهمة يف
حت�سني الأمن الغذائي للبالد ،من خالل تنمية وتنويع العر�ض من حيث املنتجات ال�صيدية ذات اجلودة العالية وكذا بف�ضل
م�ساهمتها يف بروز اقت�صاد وطني منتج ومتنوع والتثمني االقت�صادي الـمدمج للف�ضاء البحري وال�ساحل.
وتتمثل �أهم الأهداف الـمتوخاة يف جمال التنمية الـم�ستدامة لن�شاطات ال�صيد البحري وتربية الـمائيات يف رفع حجم
العر�ض الوطني من الـمنتجات ال�صيدية ،من خالل ترقية وتطوير ن�شاط تربية الـمائيات على نطاق وا�سع وتطوير ال�صيد
البحري يف �أعايل البحار ،وكذا احلفاظ على منا�صب ال�شغل الـموجودة وا�ستحداث منا�صب عمل جديدة.
وبالـموازاة مع ذلك� ،س ُتوىل با�ستمرار عناية خا�صة للت�سيري امل�ستدام والـم�س�ؤول لن�شاطات ال�صيد البحري الـممار�سة
�إىل ح ّد الآن ،وحت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية لـمهنيي ال�صيد البحري وتربية الـمائيات.
ويف �إطار برنامج عمل احلكومة� ،سيتم القيام بالأعمال الآتية:
• �إنعا�ش ن�شاط تربية الـمائيات ،حيث �ستن�صب اجلهود على مرافقة الـم�شاريع اال�ستثمارية يف جمال تربية
الـمائيات البحرية على نطاق وا�سع و�إطالق م�شاريع تربية الـمائيات يف الـمياه العذبة ،ال�سيما يف الـمناطق القارية
وال�صحراوية،
• تطوير ال�صيد يف �أعايل البحار من خالل مرافقة �إن�شاء وتو�سيع �أ�سطول يخ�ص�ص لـممار�سة هذا الن�شاط
لل�سماح با�ستغالل مناطق جديدة لل�صيد البحري،
• حت�سني م�ستوى ت�سيري وا�ستغالل ال�صيد البحري التقليدي وال�ساحلي من خالل موا�صلة الإ�صالحات التي مت
ال�شروع فيها ب�ش�أن طريقة عمل وت�سيري موانئ ال�صيد البحري،
• تطوير بناء ال�سفن و�إ�صالحها و�صيانتها بالقدرات الوطنية لأ�سطول لل�صيد البحري وتربية الـمائيات ،من خالل
و�ضع �إط��ار تنظيمي مالئم لـممار�سة هذا الن�شاط وتعزيز ق��درات الور�شات الـموجودة ومرافقة �إجن��از م�شاريع
جديدة،
• ت�شجيع الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية والـمتو�سطة والـم�ؤ�س�سات امل�صغرة والـم�ؤ�س�سات النا�شئة وتثمني املنتجات
ال�صيدية الـموجهة للت�صدير ،وال�سيما من خالل الأجهزة الـموجودة (الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاوالتية،
وال�صندوق الوطني للت�أمني على البطالة ،والوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض الـم�صغر)،
• مرافقة �ضبط �سوق الـمنتجات ال�صيدية من خالل و�ضع �آلية اقت�صادية ل�ضبط هذه ال�سوق (ا�ستبدالها ب�إنتاج
الـمائيات ومنتجات ال�صيد يف �أعايل البحار واللجوء �إىل الواردات املك ّملة ،وال�سيما با�ستبدال ا�سترياد الـمنتجات
الـمجمدة دون �أن ي�شكل ذلك عبئا على الـميزان التجاري �أو عن طريق الـمقاي�ضة مع البلدان الـمجاورة).
كما �سيتم الرتكيز على و�ضع �شبكة وطنية لأ�سواق بيع الأ�سماك قيد اال�ستغالل و�إدماج بيع منتجات ال�صيد البحري
وتربية الـمائيات على الأقل على م�ستوى ثالثة �أ�سواق اجلملة (ال�شرق ،والغرب ،والو�سط).
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و�سوف ي�شمل العمل �أي�ضا مرافقة ا�ستحداث م�سمكات ونقاط البيع على م�ستوى الـمراكز احل�ضرية الكربى وتنظيم
ن�شاط وكالء املنتجات ال�صيدية ،و�أخريا �إقامة �سل�سلة لوج�ستية للتوزيع.
من جهة �أخرى ،يت�ضمن برنامج احلكومة يف جمال ال�صيد البحري والـموارد ال�صيدية عدة �أعمال �شاملة ،ال�سيما
منها:
• حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية لـمهنيي ال�صيد البحري وتربية الـمائيات،
• تعزيز قدرات مهنيي ال�صيد البحري وتربية الـمائيات والبحارين،
• تعزيز الـمنظومة الإح�صائية وتطوير رقمنة القطاع.
 .5.2الصناعة الصيدالنية ،من أجل أمن صحي أفضل:

لقد �سمح �إنعا�ش قطاع ال�صناعة ال�صيدالنية بزيادة نوعية وكمية للإنتاج وكذا تقلي�ص فاتورة اال�سترياد باقت�صاد مبلغ
 500مليون دوالر متوقع خالل .2021
وبهدف جت�سيد �أمن �صحي وموا�صلة م�سرية تنمية هذا القطاع ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• موا�صلة �إ�صالحات الإطار التنظيمي من خالل:
• و�ضع الإطار التنظيمي الذي ي�ضمن النوعية والبحث والتنمية يف جمال الدرا�سات ال�سريرية والتكاف�ؤ احليوي
للأدوية اجلني�سة،
• �ضبط و�أخلقة ن�شاط الإعالم العلـمي و�إ�شهار الـمواد ال�صيدالنية،
• تكييف الإطار التنظيمي وحتديد كيفيات �إعداد وحتيني الـمدونة الوطنية للمواد ال�صيدالنية بهدف اال�ستجابة
لإ�شكالية االلتبا�س مع الـمكمالت الغذائية والـمواد الغذائية النوعية،
• �ضبط قائمة الأدوية التي ال تخ�ضع للو�صفات الطبية الإجبارية من �أجل تقلي�ص اللجوء �إىل التداوي الذاتي الذي
ميكن �أن يحدث بع�ض ال�ضغوط على وفرة الـمواد ال�صيدالنية،
• مكافحة ظاهرة الإدم���ان واال�ستعمال غري القانوين للمواد ال�صيدالنية من خ�لال ت�شكيل اللجان القطاعية
الـم�شرتكة الـمقررة لهذا الغر�ض مبوجب التنظيم الـمعمول به.
• �ضمان وفرة الـمواد ال�صيدالنية والـم�ستلزمات الطبية من خالل:
• تن�صيب جلنة للأدوية الأ�سا�سية وانطالق �أ�شغالها،
• ا�ستباق معاجلة الربامج التقديرية لال�سترياد ب�سنة واحدة من �أجل ر�ؤية �أو�ضح ب�ش�أن الواردات،
• ا�ستغالل الـمن�صة الرقمية اجلديدة من �أجل معاجلة برامج الإنتاج واال�سترياد ومتابعة �آنية للوفرة والتنب�ؤ
باالنقطاعات الـمحتملة ال�سيما عن طريق املر�صد الوطني ملراقبة وفرة الـمواد ال�صيدالنية.
• �ضمان ر�صد ا�سرتاتيجي ب�ش�أن وفرة املخزونات االحتياطية بالن�سبة للمنتجات امل�صنعة والـمواد الأولية ،على
م�ستوى الـم�ؤ�س�سات من �أجل �ضمان الأمن ال�صحي.
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�ضمان جودة و�أمن وفعالية الـمواد ال�صيدالنية وامل�ستلزمات الطبية من خالل تعزيز:
مراقبة الـم�ؤ�س�سات الإنتاجية من �أجل ال�سهر على مطابقتها مع متطلبات الـممار�سات احل�سنة اخلا�صة بالت�صنيع
الـمن�صو�ص عليها يف الأحكام التنظيمية اجلديدة،
الو�سائل الب�شرية والـمادية للوكالة الوطنية للمواد ال�صيدالنية من �أج��ل مراقبة نوعية الـمواد ال�صيدالنية
وامل�ستلزمات الطبية،
التعاون الثنائي من �أج��ل تبادل اخل�برات والـمعلومات بني الوكالة الوطنية للمواد ال�صيدالنية وغريها من
الوكاالت الأجنبية.
مرافقة التطور ال�صناعي للقطاع من خالل ال�سهر على:
توجيه اال�ستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـم�ضافة العالية ،وال�سيما الأدوية الـم�ضادة لل�سرطان والأن�سولني
وغريها من الـمنتجات التي يتم ا�ستريادها ح�صريا مبا يغطي  70%من االحتياجات الوطنية،
الإ�سراع يف معاجلة طلبات اعتماد وحدات الإنتاج اجلديدة ،ال�سيما تلك الـموجهة للمنتجات التي يكرث عليها
الطلب والـم�ستوردة ح�صريا،
ترقية جممع �صيدال �إىل �أداة للدولة من �أجل �ضمان ال�سيادة ال�صحية للبالد،
ترقية ال�صناعة الـمحلية للـمدخالت والـمواد الأولية،
موا�صلة ت�شجيع اال�ستثمارات الـموجهة نحو الـمنتجات الـم�ستعملة يف �إطار مكافحة جائحة كوفيد �( 19إنتاج
اللقاح ،والأوك�سجني الطبي ،واختبارات الك�شف املبكر ،وجتهيزات ومعدات احلماية الفردية والأدوية).
رقمنة الإجراءات و�إزالة الطابع الـمادي عنها:
ت�سجيل الـمواد ال�صيدالنية،
الـم�صادقة على الـم�ستلزمات الطبية،
اعتماد الـم�ؤ�س�سات ال�صيدالنية،
�إن�شاء بنك للبيانات خا�ص بالأ�سعار الدولية للـمواد الأولية والـمنتجات الـم�صنعة وكذا التجهيزات.

 .6.2قطاع السياحة واقتصاد الثقافة:
 .1.6.2فيما يخص السياحة:

�إن هذا القطاع االقت�صادي ما انفك يتطور ويتح�سن با�ستمرار وفق متطلبات ال�سياح والـمعطيات االقت�صادية اجلديدة
والتطورات التكنولوجية.
ويف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• تنفيذ خمطط "وجهة اجلزائر" ،ال�سيما من خالل دعم عمل وكاالت ال�سفر وت�سهيل �إجراءات الت�أ�شرية ل�صالح
ال�سياح الأجانب،
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ت�شجيع اللجوء �إىل �صيغ حتفيزية لل�سفر عن طريق رحالت ال�شارتر بهدف تعزيز جاذبية الوجهة ال�سياحية
للجزائر مع االعتماد يف الوقت نف�سه على م�ساهمة ممثلياتنا الدبلوما�سية والقن�صلية يف اخلارج،
ت�شجيع بروز �أقطاب �سياحية امتيازية ت�ستجيب للـمقايي�س الدولية ،ال�سيما ال�سياحة الثقافية والدينية وعلى
م�ستوى الـمناطق اجلنوبية،
تنمية ال�سياحة الداخلية من خالل ا�ستكمال برنامج ع�صرنة و�إعادة ت�أهيل احلظرية الفندقية العمومية وتوجيه
اال�ستثمارات ال�سياحية وتكييفها وفق احتياجات الطلب ال�سياحي الداخلي وخ�صو�صية كل منطقة وكذا ا�ستحداث
م�سالك �سياحية مو�ضوعاتية،
و�ضع �أوعية عقارية حتت ت�صرف الـم�ستثمرين لإجناز هياكل �سياحية خفيفة قابلة للتحول يف �إطار التنمية
الـم�ستدامة وتطوير ال�سياحة الداخلية مبختلف �شعبها وال�سيما ال�سياحة احلموية،
العمل على �إع��ادة بعث خمطط ج��ودة ال�سياحة اجلزائرية وحت�سني �أداء جهاز التكوين ،ال�سيما فيما يتعلق
باالرتقاء بنوعية اخلدمات �إىل م�ستوى الـمقايي�س العالـمية،
ت�شجيع و�ضع العقار ال�سياحي حتت ت�صرف الـم�ستثمرين الـمحتملني والـمرقني الذين �سيتولون التكفل مبهمة
تهيئة منطقة �أو عدة مناطق للتو�سع ال�سياحي مقابل تخفي�ض الإتاوات الإيجارية لالمتياز ،وكذا ت�شجيع خمتلف
�صيغ ال�شراكة بني القطاع العمومي واخلا�ص،
�إعادة تن�شيط الـمجل�س الوطني لل�سياحة ل�ضمان التن�سيق والت�شاور ب�شكل �أف�ضل بني خمتلف الفاعلني الـمعنيني
بالن�شاط ال�سياحي،
حتيني ومراجعة الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية من خالل �إعداد م�شروع قانون توجيهي لل�سياحة يجمع كل
الرت�سانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحوالت اجلديدة،
مرافقة اجلهود يف جمال ال�سياحة من خالل ترقية ن�شاطات ال�صناعة التقليدية واالرتقاء بها �إىل م�ستوى �صناعة
�سياحية حقيقية ،من خالل:
حماية منتوجات ال�صناعة التقليدية الوطنية ومكافحة التقليد يف جمال الـمنتوجات التقليدية ،ال�سيما فيما يخ�ص
الـم�ستوردة منها،
تعزيز عمل التكوين ل�صالح احلرفيني و�صغار الـمناولني والتعاونيات واملجمعات الـمهنية بهدف الت�أهيل ال�ضروري
للإنتاج النوعي،
تكثيف واحرتافية عمليات ترقية وت�سويق منتوجات ال�صناعة التقليدية يف ال�سوق الوطنية والدولية،
و�ضع �آليات مالية جديدة لدعم ن�شاطات ال�صناعة التقليدية ل�ضمان دميومة م�ساهمتها يف تنفيذ الربامج الـموجهة
�إىل احلرفيني (التكوين ،واملرافقة ،واحلماية ،والعمل املجتمعي واجل��م��ع��وي ،)...ال�سيما الربامج الـمخ�ص�صة
للفئات اله�شة والـمناطق الـمعزولة،
ت�شجيع الـمقوالتية الن�سوية والعمل الـمنزيل والـمقاوالتية يف الـمناطق الريفية ،وكذا تطوير كفاءات الت�سيري لدى
احلرفيني وتعاونيات ال�صناعة التقليدية،
تنظيم وتطوير ن�شاطات ال�صناعة التقليدية العائلية،
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• الإعتماد على الرقمنة يف كل الـمعامالت والإج��راءات الإدارية من خالل و�ضع وتطوير من�صة رقمية للخدمة
العمومية يف جمال ال�سياحة وال�صناعة التقليدية ،وكذا تطوير و�إط�لاق بوابة �إلكرتونية لليقظة وت�سهيل الولوج
�إىل الـمعلومات االقت�صادية.
 .2.6.2فيما يخص اقتصاد الثقافة:

�سين�صب عمل احلكومة بهذا ال�ش�أن على و�ضع �آليات ت�سمح بتوفري ظروف مالئمة وفعالة لإطالق �صناعة �سينماتوغرافية
حقيقية تقوم على حتفيز اال�ستثمار وحترير الـمبادرات مبا يجعل اجلزائر قطبا للإنتاج والت�صوير ال�سينمائيني على
الـم�ستويني الإقليمي والدويل.
ومن هذا الـمنطلق ،تعكف احلكومة على مراجعة الأحكام الت�شريعية والتنظيمية وامل�ؤ�س�ساتية املتعلقة بال�سينما والقيام
ب�أعمال فورية ،وال�سيما من خالل:
• �إع��ادة هيكلة الـم�ؤ�س�سات العمومية الـمكلفة بال�سينما من خالل �إن�شاء مركز لل�سينما اجلزائرية مبا ي�سمح
بتوحيد وت�سهيل �إجراءات تنظيم ال�صناعة ال�سينمائية وت�سيريها ومتابعتها،
• ترقية التعاون يف جمال ال�سينما مع البلدان الـمعروفة بخربتها وجناحها يف الـميدان من �أجل ا�ستقطاب
الـم�ستثمرين يف هذه ال�صناعة والـمن�ش�آت الأ�سا�سية ال�سينمائية،
• و�ضع تدابري حمفزة على اال�ستثمار يف الـمن�ش�آت ون�شاطات الإنتاج وال�صناعة ال�سينمائيني ورفع العراقيل التي
تعيق �إجناز م�شاريع اال�ستثمار والـمن�ش�آت الأ�سا�سية ال�سينمائية،
• جرد و�إح�صاء العقار الذي من �ش�أنه �أن ي�ستغل لال�ستثمار يف ال�صناعة والـمن�ش�آت الأ�سا�سية الثقافية ،ال�سيما
يف ال�صناعة ال�سينمائية ،يف الواليات،
• ا�سرتجاع قاعات ال�سينما و�إ�سنادها للـم�ستغلني اخلوا�ص لت�سيريها يف �إطار االمتيازات وت�صور �آليات من �أجل
ت�سيري خمفف يف �إطار الإعانة العمومية الـمخ�ص�صة لل�سينما،
• مراجعة ترتيبات التكوين يف جمال ال�سينما ،وخ�صو�صا املحتوى البيداغوجي للـمعهد العايل للـمهن الرتفيهية
وال�سمعي الب�صري،
• ا�سرتجاع �أر�شيف الأفالم الـمودعة باخلارج ورقمنتها،
• تنظيم مهرجانات يف جمال ال�سينما وال�سمعي الب�صري بهدف ترقية قدرات اجلزائر الثقافية وال�سياحية على
الـم�ستويني الوطني والدويل.

 .3سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات.

ترتكز ترقية الإنتاج الوطني على مطلب ملح وحيوي يتمثل يف ا�ستعادة توازن الـميزان التجاري ،على �أ�س�س م�ستدامة،
من خالل تقلي�ص ال�صادرات غري الـمنتجة وترقية ال�صادرات خارج الـمحروقات.
ويف هذا الـمجال ،ف� ّإن الآليات التي ت�شجع على مقاومة االقت�صاد الوطني لل�صدمات اخلارجية يف �صميم عمل احلكومة.
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 .1.3تثمين اإلنتاج الوطني وترشيد الواردات:

بهذا ال�صدد� ،ستعمل احلكومة على و�ضع ترتيبات قانونية تلزم كل الـمتعاملني االقت�صاديني باللجوء �إىل ال�سلع
واخلدمات الـمنتجة حمليا يف �إطار طلبياتهم .و�ستنتهج م�سعا طموحا ل�ضبط وتقلي�ص الواردات من خالل حماية
الـمنتوجات التي يلبي فيها الإنتاج الـمحلي الطلب.
وجدير بالتنويه �أن ال�سيا�سة التجارية الوطنية ،بعد �أن �شهدت حتى الآن اختالال يف ت�أطري التجارة اخلارجية ،قد
�سجلت اعتبارا من  ،2020تراجعا يف العجز الـمزمن للـميزان التجاري بف�ضل التحكم يف فاتورة ال��واردات
وحت�سني م�ساهمة ال�صادرات خارج الـمحروقات.
و�سيتوا�صل توجيه تدخل احلكومة ،من باب الأول��وي��ة ،نحو جت�سيد �سيا�سة جتارية تقوم على حمورين �أ�سا�سيني
يتمثالن حتديدا فـي ترقية ال�صادرات ،وتر�شيد الواردات ،دون الإ�ضرار بتلبية احتياجات الـمواطنني.
كما ترمي هذه ال�سيا�سة �إىل �إحالل �إنتاج وطني متنوع حمل الواردات وترقية الت�صدير وا�ستئ�صال ظاهرة ت�ضخيم
الفواتري عند اال�سترياد و�أخريا� ،ضمان توازن الـميزان التجاري ،وال�سيما من خالل:
• و�ضع وحت�سني ا�ستعمال اخل��رائ��ط الوطنية الرقمية (خ��ارط��ة الإن��ت��اج الوطني لل�سلع واخل��دم��ات وخارطة
للـم�ستوردين) من �أجل �إح�صاء دقيق للإنتاج الوطني وقدرات �إنتاج ال�سلع واخلدمات،
• العمل مب�ساعدة كل القطاعات الـمعنية ،وب�شكل دقيق ،على حتديد االحتياجات الوطنية من الـمواد الأولية
والـمواد الغذائية وال�صناعية بغر�ض مراقبة الكميات الـمرخ�ص با�ستريادها ،تكمل ًة للإنتاج الوطني وا�ستجاب ًة
لطلب الـم�ستهلكني،
• ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال �إنتاج الـمواد الأولية لتقلي�ص فاتورة ا�ستريادها،
• �إخ�ضاع الـم�ستوردين لاللتزام بت�سجيل مورديهم لدى الـم�صالح الـمعنية بهدف �ضمان نزاهة و�شفافية الـممار�سات
التجارية عند اال�سترياد.
 .2.3تعزيز قدرات التصدير:

�ستوا�صل احلكومة ت�شجيع ومرافقة ترقية ال�صادرات خارج الـمحروقات من خالل تقدمي الدعم ال�ضروري للـمتعاملني
االقت�صاديني لتح�سني تناف�سيتهم والـمبادرة ،كلما دعت احلاجة �إىل ذلك� ،إىل �إن�شاء جتمعات للت�صدير .وتتجلى
ترقية ال�صادرات فيما ي�أتي:
• و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لل�صادرات،
• تطبيق الن�صو�ص الت�شريعية والتنظيمية الـمختلفة التي ت�سري وت�ؤطر فعل الت�صدير والتي تقوم على مقاربة
تب�سيط وحت�سني الإجرءات،
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• �إجناز مناطق حرة على م�ستوى الواليات احلدودية اجلنوبية،
• ا�ستحداث �أر�ضيات لوج�ستية موجهة للت�صدير ،و�إع��ادة تن�شيط جمال�س رجال الأعمال مع خمتلف البلدان
ال�شريكة بهدف ترقية الـمبادالت التجارية خارج الـمحروقات،
• �إن�شاء مراكز �إقليمية كربى للـمعار�ض من �أجل تنظيم خمتلف التظاهرات والـمعار�ض التجارية اجلهوية ،وبالتايل
ترقية الإنتاج الـمحلي.
 .3.3ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير:

تعمل احلكومة با�ستمرار على حتيني خارطة الطريق الـمتعلقة برتقية ال�صادرات خارج الـمحروقات بهدف احلفاظ على
وترية ومعدل منو حجم وقيمة ال�صادرات خارج الـمحروقات والـم�ساهمة يف ترقيتها من خالل مرافقة الـم�صدرين
على النحو التايل:
• ت�سريع معاجلة ملفات تعوي�ض جزء من تكاليف النقل من خالل �صندوق خا�ص لرتقية ال�صادرات،
• �إ�صالح نظام تعوي�ض تكاليف النقل عن طريق ال�صندوق اخلا�ص لرتقية ال�صادرات،
• �ضبط �شروط م�شاركة الـمتعاملني االقت�صاديني يف التظاهرات االقت�صادية باخلارج ،وو�ضع ترتيبات لليقظة
االقت�صادية من �أجل ا�ستقطاب كل فر�ص ت�صدير الإنتاج الوطني ذات قيمة م�ضافة م�ؤكدة تتما�شى مع متطلبات
البلدان الـم�ستوردة،
• متابعة درا�سة �إ�شكالية ح�صة العملة ال�صعبة التي تعود �إىل الـم�صدر،
• مرافقة الـم�ؤ�س�سات �ضمن م�سار الت�صديق على منتجاتها،
• تطوير ت�صدير اخلدمات ،ال�سيما يف قطاع الرقمنة والهند�سة.
 .4.3تحيين وتطوير االتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر.

لقد �شرعت احلكومة ،منذ �سنة  ،2020يف تقييم معمق التفاقيات التبادل احلر القائمة ,.وبهذا ال�ش�أن� ،سيتم القيام
مبا ي�أتي:
• تقييم االتفاقيات الـمتعددة الأطراف واالتفاقيات الثنائية (اتفاقية ال�شراكة مع االحتاد الأوروبي ،منطقة التبادل
احلر العربية الكربى واالتفاقية التفا�ضلية مع تون�س)،
• تقييم م�سار ان�ضمام اجلزائر للـمنظمة العالـمية للتجارة،
• درا�سة ملف مفاو�ضات ان�ضمام اجلزائر للمنظمة العالـمية للتجارة من �أجل ا�ستكمال اندماج االقت�صاد الوطني
يف النظام التجاري الـمتعدد الأطراف،
• متابعة الـملف الـمتعلق بقواعد الـمن�ش�أ يف �إطار مناطق التبادل احلر بهدف حتديد دقيق ل�شروط منح االمتيازات
التعريفية الـمتعلقة بكل اتفاقية،
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• اال�ستعداد لالن�ضمام الفعلي لـمنطقة التبادل احلر القارية الإفريقية بهدف اال�ستفادة من االمتيازات الـممنوحة،
• حتديد مقايي�س �إبرام اتفاقيات جتارية جديدة ترمي �إىل ت�سهيل دخول ال�سلع اجلزائرية �إىل الأ�سواق الأجنبية،
و�ضمان توازن الـميزان التجاري مع ال�شركاء التجاريني الـمعنيني باالتفاقيات،
 .5.3تطهير الـمجال التجاري:

يف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة بو�ضع الأدوات والآليات ال�ضرورية ل�ضمان تنظيم �أح�سن وت�أطري التجارة الداخلية
التي تتمثل �أهدافها الأ�سا�سية يف مكافحة التجارة غري الر�سمية وتطهري ال�سوق و�أخلقة الفعل التجاري وتكثيف
التجهيزات التجارية ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة الإلكرتونية ومراجعة الأطر الت�شريعية والتنظيمية
الـمتعلقة بالن�شاطات التجارية وحماية الـم�ستهلكني وترقية الـمناف�سة وتعزيز احل��وار والت�شاور مع ال�شركاء
االجتماعيني واملهنيني.
ويف ال�سياق ذاته ،اعتمدت احلكومة التدابري ذات الأولوية الآتية:
• تكثيف احلملة الوطنية ملكافحة التبذير،
• امت�صا�ص التجارة غري الر�سمية ودمج الـمتدخلني يف الن�سيج التجاري القانوين،
• تو�سيع قائمة رم��وز �أن�شطة التجارة الـمتنقلة و�إن�شاء رم��وز جديدة لإدم���اج ال�شباب يف الن�شاط التجاري
واالقت�صادي مع االهتمام بتب�سيط الت�سجيل يف ال�سجل التجاري ب�شكل �أكرب،
• و�ضع برنامج ا�ستعجايل خا�ص با�ستغالل � 656سوقا مغطاة وجوارية غري م�ستغلة وكذا و�ضع 51.972
حمال مت �إجن��ازه��ا يف �إط��ار برنامج  100حمل لكل بلدية ،حيز الإ�ستغالل ،وا�ستكمال عملية �إجن��از �أ�سواق
اجلملة الإقليمية وكذا تطوير م�ساحات التوزيع الكربى،
• �إعداد خمطط توجيهي وطني لإقامة التجهيزات التجارية وال�سهر على اندماجها يف الـمخطط الوطني لتهيئة
الإقليم،
• رقمنة عمليات الربط بني القطاعات الـمعنية بالفعل التجاري وتعميم الدفع الإلكرتوين،
• �إ�صالح الرتتيبات اخلا�صة بتموين واليات اجلنوب من خالل تعزيز جتارة الـمقاي�ضة وتعوي�ض تكاليف النقل.
 .6.3عصرنة وتعزيز أداة الرقابة:

تتمثل الأهداف الـمتوخاة يف مراجعة اال�سرتاتيجية ال�شاملة للرقابة االقت�صادية وقمع الغ�ش وتعزيز القدرات التحليلية
لقطاع التجارة ،و�إزالة الطابع املادي عن �إجراءات الرقابة ،وتعزيز �آليات حماية �صحة الـم�ستهلك و�أمنه وم�صاحله.
وبهذا ال�ش�أن ،تتمثل الأعمال الـمقرر اعتمادها فيما ي�أتي:
• مراجعة اال�سرتاتيجية الوطنية للرقابة االقت�صادية وقمع الغ�ش بكل �أ�شكاله ،وال�سيما يف جوانبه الـمتعلقة
بالعقوبات الـمطبقة على الـمخالفني،
• تعزيز احرتام الـمعايري والـموا�صفات القانونية والتنظيمية التي ت�ؤطر على ال�سلع واخلدمات،
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رقمنة �إجراءات رقابة ال�سوق الداخلية وعلى م�ستوى احلدود،
و�ضع برنامج للتكوين بغية �ضمان م�ستوى تقني عال ل�صالح �أعوان الرقابة،
�إطالق وا�ستكمال التحقيقات االقت�صادية اخلا�صة الـمتعلقة بت�أطري الن�شاطات التجارية احل�سا�سة والرامية ،على
اخل�صو�ص� ،إىل مكافحة الـممار�سات التجارية غري امل�شروعة،
ا�ستكمال العملية الـمتعلقة بال�سجل التجاري الإلكرتوين،
ا�ستكمال بنك البيانات للإنتاج الوطني (املواد الفالحية ،وال�صناعية واخلدماتية)،
تعزيز القدرات التحليلية للمخابر اخلا�صة بالتحليل ،وعددها  45خمربا،
تعزيز دور الـمخرب الوطني للتجارب،
ا�ستكمال اخلارطة الوطنية ل�شبكة الـمخابر ورقمنتها .ويف هذا الإطار� ،سوف يتم �إن�شاء وكالة للأمن ال�صحي
للـمواد الغذائية،
�شراء ثمانية ( )08خمابر متنقلة لتعزيز رقابة نوعية الـمواد الغذائية وغريها يف الـموانئ والـمطارات والـمراكز
احلدودية،
متابعة عملية تنفيذ برنامج اعتماد خمابر وزارة التجارة وترقية ال�صادرات الذي ين�ص على اخل�صو�ص على
اعتماد  15خمربا حتى نهاية .2021

 .4ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خالل مقاربة اقتصادية.

يعترب النمو االقت�صادي الت�شاركي �إحدى الدعائم التي يجب تف�ضيلها يف ا�سرتاتيجية ترقية ودميومة الت�شغيل يف ظل
حميط اقت�صادي غري م�ستقر ومعر�ض لعوامل انكما�ش دورية ومتكررة مع تركيز �أكرث حدة على قابلية متا�سك الن�سيج
االقت�صادي وال�صناعي.
ويف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة بتعزيز وتنفيذ برامج دعم املورد الب�شري وتنميته.
 .1.4دعم تطوير الـمؤسسات الـمصغرة والـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة

يتطلب تطوير الـم�ؤ�س�سات وال�صناعات الـم�صغرة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية والـمتو�سطة دع��م حميط مالئم لإن�شاء
الـم�ؤ�س�سات مبا ي�سمح لها باال�ستفادة من خدمات تتما�شى مع البحث و�أدوات االبتكار ون�شر معايري ومقايي�س
الإنتاج والإدارة التي ت�شكل �أهم العنا�صر لتعزيز التناف�سية وخلق القيمة الـم�ضافة .وقد قامت ال�سلطات العمومية
بو�ضع الأدوات ال�ضرورية لدعم ومرافقة تطوير الـم�ؤ�س�سات.
وي�ستدعي حت�سني تناف�سية الـم�ؤ�س�سة اللجوء �إىل ا�ستعمال تكنولوجيات الإعالم واالت�صال اجلديدة يف بيئة يطبعها
االنت�شار الوا�سع للو�سائل الرقمية ق�صد حت�سني جتاوبها مع متطلبات ال�سوق.
وعلى هذا ال�صعيد ،ف���إن الأم��ر يتعلق بتعزيز فعاليتها و�ضمان تنا�سق م�صالح الدعم الـموجودة من خالل الأعمال
الواجب تنفيذها على الـمدى الق�صري ،والتي تتعلق مبا ي�أتي:
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• الإ�سراع يف تنفيذ �أدوات الدعم التي يجب ن�شرها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية
والـمتو�سطة وترقية االبتكار يف �إطار �صالحياتها،
• تثمني القدرات الب�شرية الـمبدعة واالبتكارية من خالل حت�سني نظم الإدارة،
• ع�صرنة الـمن�ش�آت الأ�سا�سية النوعية بهدف حت�سني تناف�سية امل�ؤ�س�سات ونوعية الـمنتوجات واخلدمات ق�صد
تو�سيع العرو�ض القابلة للت�صدير،
• �إنعا�ش عملية ت�أهيل امل�ؤ�س�سات ّب�إخ�ضاع اال�ستفادة من هذه الرتتيبات ل�شروط الأهداف اال�سرتاتيجية للقطاع
(الفروع الواجب ترقيتها)،
• درا�سة كيفيات ا�ستفادة هذه الـم�ؤ�س�سات من التمويل البنكي،
• ت�سهيل ا�ستفادة الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية والـمتو�سطة من التمويل وتعزيز �ضمان القرو�ض من خالل تنويع
الـمنتوجات ،وال�سيما �صندوق �ضمان القر�ض ل�صالح الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية والـمتو�سطة و�صندوق �ضمان
قرو�ض اال�ستثمار ل�صالح الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية والـمتو�سطة،
وي�ستدعي رد االعتبار للـمحيط ال�صناعي بف�ضل ترقية االبتكار وو�ضع �سيا�سة تتمحور حول حت�سني �أداء احلا�ضنات
القطاعية و�إقامة ممرات بني خمابر البحث واجلامعات واحلا�ضنات والـم�ؤ�س�سات،
وتندرج عملية ت�أهيل الـم�ؤ�س�سات �ضمن الـم�سعى العام لتح�سني تناف�سية االقت�صاد الوطني ب�شكل عام والـم�ؤ�س�سة
ب�شكل خا�ص ،بهدف تعزيز وا�ستمرارية الـم�ؤ�س�سة يف ظل منو ديناميكي خارج الـمحروقات ومن خالل بروز
حميط جذاب.
• بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الـم�صغرة ،ترمي �أعمال برنامج احلكومة �إىل ما يلي:
• ت�شجيع بروز حميط مالئم لإن�شاء م�ؤ�س�سات م�صغرة و�صغرية وتطويرها ودميومتها،
• تعزيز و�سائل دعم الـمرقني لـمواجهة �صعوباتهم وحت�سني نوعية مرافقة حاملي الـم�شاريع من خالل و�ضع منط
�شخ�صي،
• تنفيذ الرتتيبات التنظيمية املتعلقة مبنح  20%من الطلبيات العمومية ل�صالح امل�ؤ�س�سات الـم�صغرة و�إعداد دفرت
�أعباء خا�ص،
• ت�شجيع الـمناولة ل�صالح الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة ب�إ�شراك املجمعات ال�صناعية العمومية الكربى،
• تخ�صي�ص ف�ضاءات مهي�أة على م�ستوى املناطق ال�صناعية ومناطق الن�شاط ال�ستقطاب الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة
وال�صغرية و�ضمان منوها ودميومتها،
• فتح مكاتب لال�ست�شارة والـمرافقة ل�صالح الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة،
• ترقية �إن�شاء جتمعات للـم�ؤ�س�سات الفالحية الـم�صغرة بهدف اال�ستفادة من الأرا�ضي الزراعية و�/أو الـم�ساحات
الزراعية الـمهي�أة يف اله�ضاب العليا واجلنوب ل�صالح ال�شباب الـمعنيني باال�ستثمار الفالحي على الـم�ستوى
الوطني،
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ت�شجيع �شبكات الـم�ؤ�س�سات يف �شكل جتمعات لتطوير الفروع وحت�سني جاذبية الـمناطق وول��وج �أ�سواق
جديدة،
ت�شجيع بروز �سال�سل القيم التي �أنتجتها الـم�ؤ�س�سات الرائدة الكربى والتي ت�ساهم يف مرافقة وت�أطري ن�سيج
الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة الـموجودة حولها،
ت�سهيل �إجراءات ت�أ�سي�س الـم�ؤ�س�سات الـممولة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار من خالل �إن�شاء �شباك
وحيد على م�ستوى هذه الوكالة،
تطوير نظام �إعالمي اقت�صادي ل�صالح الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة يرمي �إىل:
تقييم ومتابعة ال�سيا�سة العمومية يف جمال �إن�شاء الـم�ؤ�س�سات ال�صغرية وال�صغرية جدا والـمتو�سطة،
تقدمي الـم�ساعدة يف اتخاذ القرار عند �إعداد وتنفيذ برامج الدعم،
تطوير من�صة رقمية لت�سويق الـمنتوجات واخلدمات ل�صالح الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة،
توفري ف�ضاء للحوار ي�سمح بتطوير الـم�ؤ�س�سات الـم�صغرة.

 .2.4تطوير الكفاءات ومواءمة التكوين مع التشغيل:

�ستعمل احلكومة على حت�سني نوعية الـمنظومة التعليمية الوطنية ،والتعليم التقني والتكوين الـمهني ب�شكل ي�سمح
بتكيف ذلك مع الـمحيط االقت�صادي للبالد ومواءمة املورد الب�شري مع حاجات ال�سوق الوطنية بهدف تعزيز فعالية
اقت�صادنا الوطني ومردوديته وت�شجيع اندماج جمتمعنا يف االقت�صاد الع�صري.
و�سيتعلق الأمر بع�صرنة قطاع التكوين والتعليم الـمهنيني بهدف تكوين موارد ب�شرية ذات نوعية من �ش�أنها الـم�ساهمة
يف النمو االجتماعي واالقت�صادي من خالل:
• تكييف التكوين مع حاجات القطاعات االقت�صادية ذات الأولوية،
• ا�ستحداث فروع امتياز يف مهن البناء والزراعة وال�صناعة وتكنولوجيات الإعالم واالت�صال،
• تعزيز �آليات الت�شاور بني القطاعات بهدف حت�سني قابلية ت�شغيل طالبي ال�شغل من خالل و�ضع �سيا�سة للتكوين
والتمهني بناء على الطلب،
• ترقية وتطوير التكوين املهني الـمتوا�صل بهدف حت�سني قابلية ت�شغيل العمال وتناف�سية الـم�ؤ�س�سات.
 .3.4ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات:

بالن�سبة ال�ستحداث الن�شاطات ،تلتزم احلكومة بتج�سيد ما يلي على اخل�صو�ص:
• تب�سيط �إجراءات ت�أ�سي�س الـم�ؤ�س�سات من خالل تقلي�ص عدد الـمتدخلني الإداريني وكذا تقلي�ص التكاليف،
• تب�سيط الإجراءات والق�ضاء على البريوقراطية بالن�سبة ا�ستحداث الن�شاطات الأخرى (بطاقة احلريف ،الـمهن
احلرة ،الو�ضع القانوين للـمقاول الذاتي)،
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• زيادة عدد الـم�ؤ�س�سات الـمن�ش�أة بالن�سبة لكل � 1000ساكن،
• رقمنة �إجراءات �إن�شاء الـم�ؤ�س�سات.

 .5تطوير منشآت الدعم األساسية
 .1.5تطوير الـمنشآت األساسية لدعم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:

يندرج حت�سني نوعية ربط الـمواطنني والـمتعاملني االقت�صاديني والـم�ؤ�س�سات العمومية مبختلف �شبكات االت�صال
والتوا�صل وتعميم تو�صيل �شبكة الإنرتنت بتدفقها العايل والعايل جدا على �أو�سع نطاق �ضمن �أولويات عمل
احلكومة التي �ستوا�صل تنفيذ الأعمال الآتية:
• حت�سني ا�ستعمال الـمن�ش�آت الأ�سا�سية املوجودة ب�شكل �أمثل و�إجناز قدرات جديدة ت�ستجيب للمقايي�س العالـمية،
• حت�سني نوعية خدمات ربط الـمواطنني والـمتعاملني االقت�صاديني والـم�ؤ�س�سات العمومية ب�شبكات االت�صال
والتوا�صل،
• حت�سني وتر�شيد طيف الذبذبات الكهرو�إذاعية،
• تعميم تو�صيل الـمواطنني ب�شبكة الإنرتنت بتدفقها العايل جدا من خالل ع�صرنة وتكثيف �شبكة االت�صاالت
وتكثيف �أعمال تنفيذ الـم�شاريع الـم�سجلة بعنوان �صندوق اخلدمة العامة لالت�صاالت الإلكرتونية،
• ت�أمني الـمن�ش�آت الأ�سا�سية لالت�صاالت وتكنولوجيات الإعالم واالت�صال وحماية الـم�ستخدمني،
• تطوير مراكز بيانات وفق الـمقايي�س العالـمية وزيادة مردودية القدرات الوطنية يف جمال االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية ،مثل اخلط العابر لل�صحراء والكوابل البحرية والقدرات ال�ساتلية للإرتقاء باجلزائر �إىل م�ستوى قطب
�إقليمي يف جمال االت�صاالت والتكنولوجيات الـمعلوماتية،
• ترقية الـمحتويات الرقمية الـمحلية وو�ضع �آليات لت�سيري وحوكمة �شبكة الإنرتنت من �أجل تطوير الـمجتمع
اجلزائري للإعالم،
• تطوير خدمات وو�سائل الدفع الإلكرتوين وت�شجيع التجارة الإلكرتونية من خالل م�شاركة �أكرب للم�صالح
الربيدية يف الإدماج االجتماعي والـمايل.
 .2.5تطوير الـمنشآت األساسية اللوجستية:

�إن التكاليف اللوج�ستية الباهظة تعيق القدرة التناف�سية للمنتوجات� ،سواء على م�ستوى اال�سترياد �أو على م�ستوى
الت�صدير .ومن �أجل معاجلة هذه الو�ضعية التي مازالت ت�ؤثر �سلبا على تناف�سية منتوجاتنا يف الت�صدير ،وكذلك ميزان
مدفوعاتنا بالنظر �إىل �أهمية الأعباء اللوج�ستية للمواد الـم�ستوردة ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• تزويد البالد مبن�صات لوج�ستية توزع توزيعا عادال ح�سب خ�صو�صيات كل الـمناطق؛ علما �أن حتقيق الثالثية
(الإن�صاف بني الأقاليم ،تقلي�ص التكاليف ودعم فروع ت�صدير ال�سلع) يبقى دائما و�أبدا هو الغاية الـمن�شودة،
• تطوير �شبكة ال�سكة احلديدية �أكرث ف�أكرث مع مراعاة امتيازاته من حيث انخفا�ض تكاليفها واحلفاظ على البيئة
وتخفيف ال�ضغط على الـمن�ش�آت الأ�سا�سية الـمتمثلة يف الطرق والطرق ال�سيارة،
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تطوير �أ�سطول الـمالحة البحرية والنهو�ض به �إىل م�ستوى ي�سمح له بالتكفل بنقل الب�ضائع>يف �إطار التحكم
يف فاتورة اخلدمات عند اال�سترياد وتقلي�صها مع ترقية ال�صادرات،
تعزيز التكوين يف جمال الإمداد من �أجل حت�سني قدرات الـموارد الب�شرية ومن ثمة اال�ستجابة لـمتطلبات �سوق
خدمات النقل،
جتريد/رقمنة الإجراءات الـمتعلقة بن�شاطات خمتلف �أنواع النقل،
مواءمة الإطار التنظيمي مع الـممار�سات احلميدة والـمقايي�س الدولية معا،
ت�شجيع وترقية اجلمعيات الوطنية التي تن�شط يف جمال الإمداد،
تعزيز قدرات اال�ستقبال للمن�ش�آت الأ�سا�سية الـمينائية وت�أهيل �أمناط �إدارتها بهدف تقلي�ص التكاليف الباه�ضة
التي ت�ؤثر مبا�شرة على الـم�ستهلك،
تعزيز قدرات التخزين من �أجل حتقيق �إمداد فعال ل�ضبط الإنتاج الزراعي وال�صناعات الزراعية التحويلية،
مواءمة الرت�سانة القانونية التي ت�ضبط الأن�شطة املينائية واجلمركية.

 .3.5قطاع الـموارد الـمائية من أجل أمن مائي أفضل:

يعترب تعهد ال�سيد رئي�س اجلمهورية "ب�إنهاء انقطاعات الـماء و�ضمان الـم�ساواة بني الـمواطنني يف اال�ستفادة من
خمتلف خدمات الـماء عرب كامل الرتاب الوطني" من �أولويات احلكومة لل�سنوات القادمة.
وبناء على ذلك� ،سوف حتظى ا�ستفادة كافة الـمواطنني من الـماء بدعم الدولة التام ،لـما له من �آثار مبا�شرة على نوعية
حياتهم ودوره يف مرافقة التنمية االجتماعية واالقت�صادية للبالد.
ويف هذا ال�سياق ،ف�إن �آثار التغريات الـمناخية تقت�ضي منا ،اليوم قبل الغد ،تر�شيد ا�ستغالل الـموارد الـمائية وزيادة
قدرات التعبئة التقليدية وغري التقليدية ،ومن ثمة ،تفادي الأخطار الكربى الـمرتبطة بالـماء والق�ضاء على تبذير هذا الـمورد
احليوي وتلوثه ،ب�شكل �أمثل.
وي�شمل خمطط احلكومة اجلمع بني حتلية مياه البحر �شمال البالد يف عمق  150كلم ،انطالقا من ال�شريط ال�ساحلي
والربط بني ال�سدود و�أنظمة حتويل الـماء وا�ستعمالها ب�شكل منتظم وكذلك ت�صفية الأوحال للأغرا�ض ال�صناعية والزراعية.
ويف الأخري ،ا�ستغالل الـموارد الـمائية الباطنية النائمة �شمال ال�صحراء.
ومن �أجل احلفاظ على االحتياطي اال�سرتاتيجي من الـماء� ،سوف تعمل احلكومة على ما يجعل حتلية مياه البحر من
�أهم م�صادر الـماء ال�صالح لل�شرب ( )60%واللجوء �إىل مياه ال�سدود يف حدود ( )20%والـمياه اجلوفية يف حدود
(.)20%
و�سوف حتظى اجلهود الرامية �إىل تعبئة هذا الـمورد وا�ستعماله ب�شكل �أمثل بدعم �أكرب بهدف تقلي�ص كميات الـماء
التي تت�أثر بالتقلبات الـمناخية من خالل تطوير الـموارد الـمائية غري التقليدية حيثما تتجلى فائدتها فعليا ويف ظل االحرتام
ال�صارم للتوازن البيئي ،ال�سيما بف�ضل �إجناز حمطات جديدة لتحلية مياه البحر و�أخ��رى لإزال��ة الـمعادن يف الـمناطق
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اجلنوبية للبالد؛ مع الإ�شارة �أن حمطات حتلية مياه البحر ،وعددها  11حمطة حاليا ،بطاقة �إنتاج  760مليون مرت مكعب
يف ال�سنة� ،سيتم رفعها �إىل  19حمطة ،بطاقة �إنتاج  1,4مليار مرت مكعب يف ال�سنة،
بل �إنه �سيتم رفع هذه القدرات الوطنية يف جمال تخزين الـمياه ال�سطحية ،بف�ضل �إجناز وا�ستغالل �سدود جديدة وربط
الـمن�ش�آت الكربى بالـمركبات الـمائية للبالد؛ مع العلم �أن ال�سدود احلالية وعددها � 80سدا ،توفر طاقة تخزين قدرها
 8,30مليار مرت مكعب يف الـمجموع ،و�أن هذا العدد �سيتم رفعه يف �سنة � ،2024إىل � 85سدا بطاقة �إجمالية قدرها
 09مليار مرت مكعب ،وقدرة تعبئة قدرها  04مليار مرت مكعب يف ال�سنة.
ف�ضال عن ذلك� ،سوف يتم �إجناز �آبار موجهة لال�ستهالك الزراعي والـمنزيل بوترية �أ�سرع وال�سهر يف الوقت نف�سه
على حماية الـمياه اجلوفية من الإفراط يف ا�ستغاللها والعمل على جتديدها .وجدير بالذكر �أن احلجم الإجمايل لإنتاج
الـمياه اجلوفية يقدر بنحو  6,6مليار مرت مكعب يف ال�سنة ،من خالل  281.000بئرا ،حاليا ،منها  255.000بئرا
موجهة لل�سقي.
كما جتدر الإ�شارة �أن احلجم الإجمايل لـمختلف الـموارد الـمائية� ،سوف ينتقل يف �سنة � ،2024إىل  12مليار مرت
مكعب يف ال�سنة.
غري �أن ا�سرتاتيجية ت�سخري هذه الـموارد الـمائية الـمختلفة ال تقت�صر على احلواجز الـمائية الكربى ،و�إمنا ت�شمل
�أي�ضا الـمنافذ املائية ،مثل ال�سدود ال�صغرية واحلواجز التلية التي ت�شكل موارد ال ي�ستهان بها ،ال�سيما يف الـمناطق
الـمتفرقة والأرياف.
 .4.5تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:

تبدو اليوم ال�شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص ،باعتبارها منطا من �أمناط متويل اال�ستثمار و�إجنازه يف جمال
من�ش�آت الدعم الأ�سا�سية ،ك�أداة مف�ضلة يف توفري اخلدمة العمومية و�إدارتها ،وهذا بالنظر �إىل االمتيازات العديدة التي
توفرها هذه ال�شراكة (حت�سني العالقة بني التكاليف والنتائج لعمل القطاع العام واقت�سام الـمخاطر .)...على هذا النحو،
�سوف يتمحور عمل احلكومة �أ�سا�سا حول:
• و�ضع �إطار قانوين من خالل �إ�صدار قانون خا�ص بال�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام و�إ�صدار
الن�صو�ص التطبيقية ذات ال�صلة،
• و�ضع �إطار م�ؤ�س�ساتي من خالل �إن�شاء هيئة متخ�ص�صة لـمتابعة اال�ستثمارات الـمنجزة �أو الـمقرر �إجنازها يف
�إطار ال�شراكة،
• �إعداد الوثائق ال�ضرورية لتنفيذ ال�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاع العمومي من خالل �إعداد دالئل و�إر�شادات
خم�ص�صة لل�شراكة بني القطاع اخلا�ص والقطاع العام،
• �إعداد قائمة للم�شاريع الـم�ؤهلة لل�شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام من خالل انتقاء الـم�شاريع التي �أثبتت
مردوديتها االقت�صادية والـمالية وترتيبها هرميا ح�سب م�ستوى مردوديتها االقت�صادية.
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 .1تعزيز الرأسمال البشري

 .1.1الصحة ،من أجل تحسين جودة العالج:

�إن التحديات الرئي�سية التي تواجهها منظومتنا ال�صحية هي نتاج التحول ال�صحي والدميغرايف الذي متر به بالدنا،
ويظل هذا التحول مرتبطا مببد�أ حماية وترقية �صحة الـمواطنني .كما تهدف �إىل بلوغ تغطية �صحية �شاملة وت�ستهدف
مع �آفاق  ،2030و�ضع اجلزائر �ضمن الـمعدل الدويل فيما بخ�ص جمموع الـم�ؤ�شرات الـمرجعية يف جمال ال�صحة
العمومية.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إن خمطط عمل احلكومة �سوف يخ�ص ب�صورة رئي�سية التدابري الـمتعلقة بتعزيز وتنظيم العر�ض
يف جمال العالج �ضمن هدف �ضمان خدمات اجلودة يف ظل احرتام كرامة الـمر�ضى .وتتعلق خطوطه العري�ضة مبنظومة
�صحية خمططة ،والتدرج يف �سلـم العالجات ،وتعزيز الوقاية ،وتطوير العالج اجلواري ،وكذا التكفل بالتحول الوبائي
والفوارق اجلغرافية .وبذلك ،ف�إن خمطط عمل احلكومة �سوف يركز على ثالثة ( )3حماور رئي�سية ،وهي:
• �أن�سنة الن�شاط ال�صحي ،من خالل حت�سني اال�ستقبال يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى م�صالح
مهنيي ال�صحة.
اال�ستعجاالت الطبية ـ اجلراحية وكذا من خالل توعية وجتنيد وحتفيز ّ
• ال�سيا�سة الـمتعلقة بال�سكان ،التي �سوف تتعزز �ضمن مقاربتها الـمتعددة القطاعات والـمتعددة التخ�ص�صات،
�سواء على امل�ستوى الوطني �أو على امل�ستوى املحلي ،حيث يتم يف �آن واح��د �إدخ��ال قطاعات الدولة واملجتمع
الـمدين ،و�سوف تعمل هذه ال�سيا�سة على تدعيم وحت�سني �إدراج الـمتغري الدميغرايف �ضمن ا�سرتاتيجيات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ق�صد �ضمان التوازن بني الـموارد الب�شرية والـموارد االقت�صادية والبيئة.
• حت�سني التغطية ال�صحية لل�سكان ،التي ت�شمل عدة �أبعاد ،منها احلوكمة والتكوين والوقاية ومكافحة الأمرا�ض
الـمتنقلة ،والتكفل بالأمرا�ض غري الـمتنقلة والـمخاطر ال�صحية الـمرتبطة بالبيئة والـمناخ ،والتغطية ال�صحية يف
اجلنوب واله�ضاب العليا.
 mيف جمال احلوكمة وتنظيم العر�ض يف جمال العالج ،حيث �سيتعلق الأمر مبا يلي:
• و�ضع اخلارطة ال�صحية وخمطط التنظيم ال�صحي؛
• جتميع الهيئات على امل�ستوى املحلي من �أجل تلبية احلاجات ال�صحية بكيفية متكاملة ومتدرجة ودائمة على
م�ستوى م�ساحة جيو ـ �صحية حمددة ،مع توحيد الـموارد الب�شرية واملادية،
مبن�صات تقنية موحدة الـمقايي�س وتوزيع
• �ضبط الـمقايي�س ،على كل الـم�ستويات ،من �أجل توفر هياكل فعالة ّ
عادل للو�سائل الب�شرية والـمادية مبا ي�ضمن الو�صول العادل والـمن�صف �إىل الـم�صالح ال�صحية؛
• تعزيز قدرات الهياكل اجلوارية والـمن�ش�آت الأ�سا�سية اال�ست�شفائية وتطوير ال�صحة اجلوارية عرب اال�ستعانة
بفحو�صات متخ�ص�صة خارج هذه الهياكل اجلوارية ،وجت�سيد مفهوم الطبيب الـمرجعي؛
• تعزيز تنظيم و�سري الهياكل اال�ستعجالية ،من خالل �ضبط الـمقايي�س ،وو�ضع �شبكات التكفل الـمت ّدرجة،
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وتعزيز نقاط اال�ستعجاالت اجل��واري��ة ،و�إع���ادة تنظيم م�ؤ�س�سة الـم�ساعدة الطبية اال�ستعجالية ()EAMV
وم�صلحة الـم�ساعدة الطبية اال�ستعجالية ()SAMU
• تعزيز برامج العالجات املتعلقة مب�شاكل ال�صحة العمومية مثل اجللطة القلبية وحوادث ال�سكتة الدماغية ،والقدم
ال�سكرية ،وت�صفية الدم ،وزراعة الأع�ضاء ،والتهاب الكبد ،والت�صلّب الـمتعدد...،؛
• حت�سني ال�شراكة بني خمتلف الهياكل وم�ؤ�س�سات ال�صحة وتطوير التعاون املتعدد القطاعات،
• �ضبط مقايي�س الن�شاط على م�ستوى القطاع اخلا�ص كقطاع مك ّمل للقطاع العمومي وتقييم ن�شاطه؛
• تطوير النقل اجلوي الـمخ�ص�ص لعمليات الإجالء يف اجلنوب واله�ضاب العليا؛
• تعزيز التموين الـمنا�سب للـم�ؤ�س�سات ال�صحية بالأدوية والتجهيزات ،من خالل �ضمان اجلودة والفعالية وعدم
ال�ضرر يف الـمواد ال�صيدالنية والـم�ستلزمات الطبية واللقاحات؛
ـمن�صات
• تطوير منظومة �إعالمية �صحية ناجعة ،من خالل �إدخ��ال تكنولوجيات الإع�لام واالت�صال وتطوير ال ّ
الداخلية واخلارجية يف الـم�ؤ�س�سات ال�صحية والطب عن ُبعد؛
• التوزيع العقالين للـممار�سني الطبيني الـمتخ�ص�صني على الـم�ستوى الوطني.
 mيف جمال التكوين ،حيث يتم:
• تعزيز تكوين مهن ّيي ال�صحة لتلبية احلاجات من حيث تعدد االخت�صا�صات وتطوير تقييم جودة الـممار�سات
و�أمن العالجات؛
• و�ضع منظومة تقييم وتدقيق يف جمال ال�صحة وكذا م�شاريع الأق�سام ،وم�شاريع الـم�ؤ�س�سات ،وعقود الأهداف
والنجاعة ،من باب االهتمام بالتخطيط والتحكم يف النفقات ؛
• و�ضع برنامج متخ�ص�ص للتكوين ال�ضروري لتدارك العجز احلايل لدى بع�ض الـمهنيني مثل الـم�ساعدين الطبيني
يف التخدير والإنعا�ش والقابالت واملولّدات يف الأري��اف ومعاجلي الت�صوير بالأ�شعة وتطوير فروع �أخ��رى يف
التكوين من �أجل التكيف مع التطور التكنولوجي.
ويف جمال الوقاية من الأمرا�ض املتنقلة ومكافحتها� ،سوف يتم تدعيم برنامج الوقاية من الأمرا�ض القابلة للـمراقبة عن
طريق التلقيح ومكافحتها .ويتعلق الأمر خ�صو�ص ًا بال�سهر على ( )1الإبقاء على اجلزائر �ضمن "الـمناطق اخلالية
من �شلل الأطفال" وبال كزاز الأمومة والـمواليد اجلدد و ( )2الق�ضاء على ال ّدفترييا واحل�صبة واحل�صبة الأملانية و
ال�سل الـمعدي.
( )3على تدعيم عملية قلب املنحى الت�صاعدي لـمر�ض ّ
 mيف جمال تعزيز مكافحة جائحة كوفيد ،19 .ف�إن الأمر �سيتعلق مبا يلي:

• تعزيز ن�شاطات توعية ال�سكان ب�ضرورة تطبيق تدابري الوقاية من الفريو�س بهدف التقليل من انت�شاره؛
• حت�سني ظروف التكفل بالـمر�ضى الـم�صابني بوباء كوفيد ،19.من خالل تدعيم الـم�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية بالو�سائل
الب�شرية والـمادية ،وال�سيما بالأوك�سجني .وه��ك��ذا ،فقد متت برجمة االن��ط�لاق يف عمليات �صيانة جتهيزات التزويد
بالأوك�سجني على م�ستوى الـم�ؤ�س�سات ال�صحية واقتناء وحدات �إنتاج الأوك�سجني؛
مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

55

• تلقيح  70%من ال�سكان الرا�شدين� ،أي حوايل  20مليون �شخ�ص ،وذلك قبل تو�سيع حملة التلقيح لت�شمل جمموع
ال�سكان الـمعن ّيني عن طريق تنفيذ الربنامج الوطني للتلقيح.

 mيف جمال التكفل بالأمرا�ض غري الـمتنقلة والـمخاطر ال�صحية الـمرتبطة بالبيئة والـمناخ� ،سيتم:
التدرج يف التكفل (ا�ستعجاالت �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،وال�سرطان،
• �إ�ستحداث �شبكات للعالج مع ّ
والإنعا�ش ،واجللطة الدماغية ،والن�ساء �أثناء احلمل )....،من �أجل التكفل الأمثل بالأمرا�ض غري الـمتنقلة ؛
• ترقية عملية ا�ستك�شاف �أمرا�ض ال�سرطان وتدعيم ال�شبكة الوطنية ل�سجالت �أمرا�ض ال�سرطان ،والتقليل من
الأثر البيئي على ال�صحة؛
• تفعيل الـمخطط الوطني لرتقية ال�صحة العقلية ؛
• تطوير زرع الأع�ضاء.
 mيف جمال التغطية ال�صحية يف اجلنوب واله�ضاب العليا ،حيث �سيتم:
• تطوير وتعزيز الربامج اخلا�صة لواليات اجلنوب واله�ضاب العليا ،وهي )1( :برنامج مكافحة الأمرا�ض الـمتنقلة
الرمد ،و ()5
عن طريق الـمياه ،و ( )2برنامج مكافحة اللّ�شمانيا اجللدية ،و ( )3الت�س ّمم العقربي ،و ( )4داء ّ
ح ّمى الـم�ستنقعات وغريها من الأمرا�ض الـمتنقلة ،و ( )6بقايا ب�ؤر البلهار�سيا.
• تعزيز الرقابة الوبائية على م�ستوى الواليات احلدودية ،نظر ًا �إىل الأخطار ال�صحية النا�شئة والعائدة ،ذات
اخلطر الوبائي؛
• �إن�شاء مر�صد للأمرا�ض اال�ستوائية يف والية مترنا�ست ؛
• حت�سني الظروف والتدابري التحفيزية لـمهن ّيي ال�صحة على م�ستوى مناطق اجلنوب واله�ضاب العليا؛
• و�ضع برنامج خا�ص لفائدة �أطباء الطب العام الـمنحدرين من اجلنوب واله�ضاب العليا ق�صد متكينهم من
التكوين يف خمتلف التخ�ص�صات وتعيينهم يف هذه الـمناطق؛
• تعزيز جهاز التو�أمة والطب عن ُبعد بني الـم�ؤ�س�سات ال�صحية يف اجلنوب واله�ضاب العليا والـم�ؤ�س�سات
ال�صحية يف �شمال البالد ،ل�ضمان املرافقة يف جمال التكوين والعالجات املتخ�ص�صة اجلوارية؛
• تطوير ق��درات تدخل الفرق الطبية الـم�ستقرة والـمنتقلة يف ميدان اال�ستك�شاف الـمبكر وال��ر ّد ال�سريع على
الظواهر الوبائية؛
• تعزيز عملية ا�ستك�شاف الأمرا�ض الـمرتتبة على الإ�شعاعات �ضمن عموم ال�سكان يف واليتي �أدرار ومترنا�ست.
 mيف جمال �صحة الأم والطفل ،حيث �سيتم العمل على التقليل من الوفيات يف �أو�ساط الأمهات
وتعزيز التدقيق يف وفيات الأمهات وتنفيذ الـمخطط الوطني للتقليل من وفيات الـمواليد اجلدد.
 mيف جمال التمويل ،حيث �سيتم �صياغة منظومة التعاقد بني الـم�ؤ�س�سات ال�صحية وهيئات ال�ضمان
االجتماعي.
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 .2.1تحسين نوعية منظومة التربية والبحث العلمي.

 .1.2.1تحسين نوعية التعليم:

�إن الـمدر�سة مطالبة ،لتح�سني نتائجها ،برفع كل التحديات ،الداخلية واخلارجية التي يتعني عليها مواجهتها ،وبهده
ال�صفة ،ف�إن احلكومة �ستعمل على القيام مبجموعة من الأعمال التي ترتكز على خم�سة ( )5حماور رئي�سية ،وهي:
• �إ�صالح البيداغوجيا ،ويتمثل هذا الـمحور يف و�ضع م�سار لإ�صالح البيداغوجيا ور ّد االعتبار لـمجاالت
التخ�ص�صات .وي�ستهدف هذا الـم�سار �أ�سا�س ًا ما ي�أتي:
• �إدخال االن�سجام على الربامج البيداغوجية لتح�سني مالءمتها ،وجودة التلقني ،ومراجعة الربامج الدرا�سية،
وال�سيما يف الطور االبتدائي ،وحتيني مناهج التعليم/التلقني ب�صفة منتظمة ،ق�صد متكني التلـميذ من اكت�ساب
الكفاءات والـمهارات القابلة للنقل يف و�ضعيات احلياة؛
• تعزيز ن�شاطات االنتباه يف الطور االبتدائي والن�شاطات الـمرافقة للدرا�سة والن�شاطات الثقافية والريا�ضية يف
خمتلف �أطوار التعليم ،من خالل �ضمان الـموارد التعليمية ال�ضرورية؛
• �إعداد كتب مدر�سية جديدة خمففة ،كفيلة بالتخفيف من ثقل حمفظة التالميذ املتمدر�سني وجت�سيد الـمدر�سة
الرقمية والعمل على تعميم الكتاب الرقمي؛
• ترقية ف��روع الريا�ضيات ،والتقنية الريا�ضية والعلـمية ،وك��ذا تعليم الإع�لام الآيل مع �أخ��ذ متطلبات التنمية
االقت�صادية والتكنولوجية بعني االعتبار؛
• تعزيز التعليم والتكوين عن ُبعد ،من خالل القيام ب�إعادة ن�شر مهام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن ُبعد؛
• تو�سيع تعليم متازيغت مبختلف تنوعاتها الل�سانية؛
• تعميق التحكم يف عمليات تلقني التعليم الأ�سا�سي؛
• تكثيف �إدماج تكنولوجيات الإعالم واالت�صال وتكنولوجيات الإعالم واالت�صال من �أجل التعليم؛
• حتيني خمططات التعليم و�أ�ساليب التعليم/التلقني بكيفية متوا�صلة بهدف تلقني التالميذ الكفاءات والـمهارات
الفعلية والقابلة للنقل يف و�ضعيات احلياة.
• �إ�صالح منظومة التقييم والتقدم والتوجيه؛ وتتمثل يف �إدخال االن�سجام على �أجهزة التقييم والتقدم والتوجيه
يف خمتلف الأطوار (االبتدائي والثانوي) ويتعلق الأمر مبا ي�أتي:
• �إعادة النظر يف جهاز التقييم البيداغوجي للتلقني؛
الت�سرب الـمدر�سي من خالل تعزيز جهاز الإ�شراف الدرا�سي من �أجل التكفل الأمثل باجلانب
• التقليل من
ّ
البيداغوجي والنف�سي واالجتماعي للتالميذ ؛
• �إعادة النظر يف منظومة االمتحانات الدرا�سية الوطنية وتكييفها.ذ
• حت�سني ج��ودة الت�أطري :ويتمثل الهدف الـمن�شود من ذل��ك يف توفر مكونني ميتلكون ،بالإ�ضافة �إىل القيم
وال�صفات الإن�سانية املطلوبة ،تكوين ًا �أكادمييا كافي ًا وثقافة عامة معتربة وتكوين ًا بيداغوجي ًا ،ومتكّ ن ًا جيد ًا يف
التكنولوجيات اجلديدة للإعالم واالت�صال ،ويتعلق الأمر مبا ي�أتي:
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تكثيف �شبكة م�ؤ�س�سات تكوين الـم�ستخدمني (الـمعاهد الوطنية لتكوين م�ستخدمي قطاع الرتبية الوطنية)
ـمدر�سني؛
وتعزيز مهماتهم القانونية الأ�سا�سية لتمكينهم من التكفل بالتكوين الأويل لل ّ
مبا�شرة التفكري مع ال�شركاء االجتماعيني يف �إعداد قانون �أ�سا�سي خا�ص للـموظفني الـمنتمني �إىل الأ�سالك
ـمخولة للرتبية والتكوين.
النوعية للرتبية والتكوين ق�صد جت�سيد الأولوية ال ّ
حت�سني حوكمة الـمنظومة الرتبوية؛ وتتمثل فيما ي�أتي:
دعم �أعمال رقمنة وتطوير الـمنظومة الإعالمية ق�صد �ضمان الفعالية والتت ّبع وال�شفافية؛
تعزيز طاقات اال�ستقبال من خالل ت�سجيل م�شاريع الهياكل الأ�سا�سية الـمدر�سية والدعم ،من �أجل حت�سني
معايري التمدر�س (الـمواقيت الدرا�سية ،ن�سبة �شغل املحالت ،ن�سبة الت�أطري )...،والتقليل من التوقيت الـمزدوج
يف الطور االبتدائي؛
دعم اال�سرتاتيجية الوطنية للوقاية من العنف وحماربته يف الو�سط الـمدر�سي؛
تطوير منظومة جمع وحتليل نتائج التالميذ يف االمتحانات الدرا�سية وعمليات التقييم الوطنية والدولية،
التكفل بان�شغاالت الأ�سرة الرتبوية ورفع م�ستوى الـموارد الب�شرية والـمالية والـمادية؛
موا�صلة تطوير م�شروع الـم�ؤ�س�سة والتحكم يف �أدوات �إعداده ومتابعته وتقييمه؛
�إ�صالح خمتلف جمال�س الـم�ؤ�س�سات الـمدر�سية و�إيالئها الـمكانة التي تليق بها من �أج��ل احلوكمة الفعلية
وال�شفافية ؛
ترقية الت�سيري الالمركزي و�إقامة منظومة الـم�ساءلة على كل الـم�ستويات.
دعم التمدر�س ،ويتمثل فيما ي�أتي:
حت�سني وتعزيز النقل الـمدر�سي للتالميذ ،وهياكل النظام الداخلي ون�صف الداخلي والـمطاعم الـمدر�سية؛
دعم ن�شاطات الت�ضامن الـمدر�سي لفائدة التالميذ الـمعوزين (الـمنحة الدرا�سية ،اللوازم الـمدر�سية ،جمانية
الكتب الـمدر�سية)؛
تطوير الرتبية ال�صحية وال�سري احل�سن لوحدات الك�شف والـمتابعة.

 .2.2.1تحسين نوعية التعليم العالي والبحث العلـمي:

�إن بالدنا حمكوم عليها بالتطور �ضمن ظرف يطبعه ت�سارع العولـمة وبروز اقت�صاد الـمعرفة .ويف ظل مثل هذا الظرف،
والتحول �إىل ف�ضاءات تكوين منفتحة على
ف�إن م�ؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلـمي مطالبة ب�شدة ب�ضرورة التكيف
ّ
بيئتها من جهة ،وف�ضاءات انفتاح وخلق الرثوة والإبداع من جهة �أخرى ،وذلك لكي تكون روافع حقيقية لتنمية اقت�صاد
الـمعرفة.
يتميز التعليم العايل بن�سبة متدر�س جامعي مرتفعة بفعل الت�أثري الـمزدوج للحركية الدميغرافية وحاالت التطور يف
جمال التنمية .ولقد مت ال�شروع يف عمليات تغيري تلتزم احلكومة مبوا�صلتها ل�ضمان تعليم ج ّيد ،والت�شجيع على تكوين
النخب ،وتطوير �أقطاب البحث الـمرجعي القادر على تلبية حاجات القطاع االقت�صادي واالجتماعي ،من خالل تزويده
مبورد ب�شري ذي جودة عالية مبا يكفل اال�ستجابة لتطلعات �سوق العمل الوطنية ،بل وحتى العالـمية.
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وتوجد ثالث جمموعات رئي�سية للتحد ّيات التي تهيكل �أهداف خمطط عمل احلكومة يف جمال التعليم العايل والبحث
العلـمي ،وهي حت ّدي اجلودة يف ميادين التكوين العايل والبحث العلمي ،والإبداع ،واحلوكمة ،وحتدي قابلية التوظيف
واالندماج املهني لأ�صحاب ال�شهادات ،ويف الأخري ،حت ّدي التكفل بالـمهمة االجتماعية والـمجتمعية للـم�ؤ�س�سات اجلامعية
كمتعاملني فـي التنمية االقت�صادية واالجتماعية الـمحلية وال�شاملة.
وعم ًال على جت�سيد هــذه الأهداف� ،ستعكف احلكومة على تفعيل الـمحـاور الآتية الـتي تــتفرع �إىل �أجهزة:
• حت�سني نوعية التكوين اجلامعي ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
• مراجعة الإطار الت�شريعي الذي يحكم قطاع التعليم العايل ،بوا�سطة قانون جديد يت�ضمن القواعد العامة للتعليم
العايل وي�ستهدف الإ�صالحات الـمعتربة الـمرتبطة بالتكوين وحوكمة منظومة التعليم العايل؛
• مراجعة خارطة التكوين اجلامعي ،وهو ما �سي�سمح بالتال�ؤم الأمثل يف توزيع النقاط وعرو�ض التكوين ،يف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل و�أقطاب االمتياز ،وذلك باالن�سجام مع متطلبات البيئة االجتماعية واالقت�صادية والـمهن
احلالية والـم�ستقبلية؛
• تعزيز منوذج التعليم عن ُبعد ،من خالل و�ضع ال ُع ّدة القانونية ذات ال�صلة ،واقتناء التجهيزات التكنولوجية التي
يتطلبها هذا النموذج؛
• موا�صلة م�سار �إ�صالح برامج التكوين عرب �إعطاء الأولوية للعلوم الطبية يف خمتلف فروعها (الطب وال�صيدلة
وطب الأ�سنان) والدرجات (دكتور يف الطب ،طبيب مقيم ،والدكتوراه) وكذلك يف العلوم البيطرية؛
• و�ضع جلان بيداغوجية وطنية ح�سب الفروع ،تكمل اللجان الـموجودة مبا ي�سمح بالـمراقبة اجليدة ل�ضبط
برامج التكوين وحتيينها من �أجل حتقيق االن�سجام الأمثل عموم ًا ،من جهة ،وحت�سني جودة الـمحتوى ،من جهة
�أخرى؛
• ت�صميم مقاربة جديدة للتكوين يف الدكتوراه من خالل ثالثية التو�سع والرت�شيد والتعاون ،وذلك عن طريق
ت�شجيع مدار�س الدكتوراه من جهة ،وتفعيل الدكتوراه يف الـم�ؤ�س�سة ،من جهة �أخرى؛
موحد القتناء الكتاب اجلامعي ومراجعة
• �إعداد �سيا�سة جديدة للوثائق اجلامعية ،من خالل و�ضع ترتيب قانوين ّ
القانون الأ�سا�سي لديوان الـمطبوعات اجلامعية؛
• �إعادة تنظيم �شبكة الـمدار�س الوطنية العليا يف �شكل �أقطاب امتياز وتعزيزها لتلبية احلاجات ذات الأولوية يف
البالد من حيث التكوين العايل الـمتخ�ص�ص وذي الأولوية ،على غرار القطب التكنولوجي يف �سيدي عبدالله؛
• القيام ،مع الدخول اجلامعي  ،2021/2022ب�إطالق الـمدر�سة الوطنية العليا للذكاء اال�صطناعي التي
�ستتوىل تكوين الـمهند�سني الذين ت�ؤهلهم كفاءاتهم العملية والنظرية للإندماج ب�سرعة يف �سوق ال�شغل والـمدر�سة
الوطنية العليا للريا�ضيات التي من الواجب �أن حتفز خ�صو�صا القطاع ال�صناعي من خالل �إدماج الباحثني الـمحتملني
ليتكفلوا باالحتياجات يف جمال التنمية والإبتكار.
• ت�شجيع القطاع اخلا�ص على الـم�شاركة يف اجلهد الوطني للتعليم العايل بالنظر �إىل �شدة الطلب على القطاع
العام ،وذلك ب�إعداد دفرت �شروط جديد لإن�شاء الـم�ؤ�س�سات اخلا�صة للتكوين العايل؛
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تعزيز �إطار الت�شاور بني التعليم العايل والرتبية الوطنية حول الـم�سائل الـم�شرتكة ،وال�سيما منها البكالوريا،
وتطوير الريا�ضيات ...،نظرا �إىل ت�أُثريها يف م�ستقبل التكوين يف اجلامعة ،وكذا التكوين يف الـمدار�س العليا
لتكوين الأ�ساتذة؛
حت�سني جودة البحث العلـمي ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
تنفيذ الـم�شاريع امل�سجلة يف �إطار الربامج الوطنية للبحث بعنوان الفرتة املمتدة من � 2020إىل ،2024
وذلك يف الـميادين ذات الأولوية يف جمال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي و�صحة الـمواطن؛
ترقية �إن�شاء احلا�ضنات ومرافقة الطلبة �أ�صحاب الـم�شاريع الـمبتكرة ،يف �إطار الـم�ؤ�س�سات النا�شئة ودور
الـمقاوالتية؛
تفعيل جميع �أجهزة حتويل نتائج البحث نحو القطاع االقت�صادي واالجتماعي ،وال�سيما من خالل تفعيل مراكز
االبتكار ونقل التكنولوجيا؛
الـمبادرة بتدابري حتفيزية يف �إطار �إيداع براءات االخرتاع ،من �أجل رفع وترية االبتكار يف الو�سط اجلامعي
والبحثي؛
الت�شجيع على التفعيل التدريجي لن�شاط البحث والتنمية على م�ستوى الـم�ؤ�س�سات االقت�صادية؛
ترقية ن�شاط �إن�شاء الفروع على م�ستوى الـم�ؤ�س�سات اجلامعية والبحثية ،للتمكني من و�ضع الـمنتوج واخلربة
العلـمية يف متناول حاجات القطاع االقت�صادي واالجتماعي؛
حت�سني معي�شة الطالب ،والـمتمثل فيما يلي:
�إقامة منظومة متابعة دائمة لظروف معي�شة الطلبة على م�ستوى الإقامات اجلامعية ق�صد �ضمان خدمات �أح�سن،
موا�صلة م�شروع الإ�صالح التدريجي للخدمات اجلامعية ،الذي يرمي يف القريب العاجل �إىل و�ضع منوذج
جديد لتخ�صي�ص الـموارد ي�ستهدف الفاعلية يف الت�سيري وع�صرنه اخلدمات املقدمة للطلبة يف جمال الـمنح و
الإقامة و الإطعام والنقل و التغطية ال�صحية،
تكثيف وتطوير الن�شاط الريا�ضي والثقايف يف الو�سط اجلامعي ،مبا يف ذلك من خالل �إعداد قانون �أ�سا�سي
للطالب الريا�ضي،
مراجعة �شروط وكيفيات �سري اجلمعيات الطالبية من �أجل جعلها ف�ضاء للـممار�سات اجلمعوية النبيلة وال�سليمة
وقوة حية و فعالة يف خدمة مرافقة الـم�ؤ�س�سة اجلامعية يف حتقيق �أهدافها.
تثمني القوة الكامنة للت�أطري والبحث ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
�إقرار ترتيبات جديدة من خالل مراجعة القوانني الأ�سا�سية لتثمني ممار�سة الأ�ستاذ الباحث والباحث الدائم
عم ًال على �إدخ��ال الإن�سجام بني اخلدمات الـمقدمة والـم�ستجدات الـمدرجة �ضمن منظومة التكوين والبحث يف
�إطار العولـمة ،و�سوف يتم �إعداد �شبكات جديدة للتقييم تتعلق برتقية الأ�ساتذة والباحثني ،من خالل و�ضع مقايي�س
عملية ومو�ضوعية مطابقة للـمعايري الدولية الـمعمول بها يف هذا الـمجال.
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و�ضع جهاز جديد للأ�ستاذ الباحث الزائر ،وهو ما �سي�سمح بجلب الكفاءات العلـمية الوطنية امل�ؤكدة للمقيمني
يف اخلارج بكيفية جتعلهم ي�شاركون يف الت�أطري ذي الـم�ستوى العايل،
ت�شجيع احلركية داخل الوطن كبديل جزئي للتكوين يف اخلارج بهدف وتو�سيع وتر�شيد ا�ستثمارات الدولة
يف التجهيزات العلـمية ،والـمن�صات التكنولوجية والأر�صدة الوثائقية ،الـمتاحة على امل�ستوى الوطني من جهة،
وتقلي�ص حجم الإنفاق بالعملة ال�صعبة من جهة �أخرى،
تكثيف م�شاركة الـم�ؤ�س�سات اجلامعية والبحثية يف برامج التعاون الدويل ،ح�سب مبد�أ "رابح ـ رابح" وحت�سني
و�ضوح الر�ؤية واالنفتاح على العالـم،
ت�شجيع م�سعى تو�أمه الـم�ؤ�س�سات اجلامعية والبحثية اجلزائرية مع نظرياتها الأجنبية،
تعزيز جاذبية م�ؤ�س�سات التعليم العايل اجلزائرية �إزاء الطلبة الأجانب من خمتلف البلدان (احلركية الداخلة)
ويف جميع �أطوار التكوين،
تو�سيع وتر�شيد التكوين الإقامي يف اخل��ارج ،من خالل ت�شجيع تطوير الدكتوراه يف الإ�شراف امل�شرتك
الدويل والتقليل من تخ�صي�ص الـمنح �إ َال لل�شعب الإ�سرتاتيجية فقط ،التي ت�ؤثر يف التنمية البيداغوجية والبحث
التكنولوجي؛
حت�سني احلوكمة اجلامعية وع�صرنتها ،والـمتمثلة فيما يلي:
ت�صميم تنظيم جديد للـم�ؤ�س�سات اجلامعية والبحثية ق�صد تعزيز ا�ستقالليتها ع َما قريب ،وتزويدها بالأدوات
اجلديدة للحوكمة،
خا�صا ي�سمح بتطويرها
مراجعة تنظيم و�سري جامعة التكوين الـمتوا�صل من خالل منحها قانو ًنا �أ�سا�س ًيا ً
كجامعة وطنية منفتحة على العالـم االفرتا�ضي،
تزويد الـمنظومة الوطنية للتعليم العايل والبحث بوكالة وطنية ل�ضمان اجلودة كجهاز العتماد عرو�ض التكوين
و تقييم ن�شاطات الـم�ؤ�س�سات اجلامعية للتكوين و البحث،
و�ضع وكالة للت�صديق والـمعادلة على غرار ما هو معمول به يف العديد من بلدان العالـم،
موا�صلة م�سار رقمنة القطاع ،عن طريق منظومة �إعالمية مندجمة تغطي الن�شاطات البيداغوجية ،والبحث
واحلوكمة.
�أخلقة احلياة اجلامعية ،والـمتمثلة فيما يلي:
تزويد الـم�ؤ�س�سات اجلامعية والبحثية بجهاز تنظيمي ي�ؤ�س�س لثقافة الأدبيات والأخالقيات على م�ستوى الف�ضاء
اجلامعي ،الـممثلة يف املك َونات الثالثة للأ�سرة اجلامعية ،مع تكثيف العمل اجلواري للجان الأدبيات والأخالقيات
الـمن�ش�أة لهذا الغر�ض .و�سوف ي�سمح هذا الهدف بتوطيد الثقة بني خمتلف الفاعلني يف الـم�ؤ�س�سة اجلامعية ،ور َد
االعتبار تدريجيا ل�صورة هذه الـم�ؤ�س�سة وتعزيز احرتام العلـم و الـمعرفة،
تكثيف ثقافة احلوار والت�شاور مع جميع ال�شركاء الإجتماعيني (الأ�ساتذة والباحثني ،والطلبة ،والعمال) بهدف
�إر�ساء معالـم م�سعى ت�شاركي وم�س�ؤول �ضمن الف�ضاء اجلامعي والبحثي.
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 .3.2.1تحسين نوعية التكوين والتعليم الـمهنيين:

�إن الهدف الذي تن�شدة احلكومة يرمي �إىل حت�سني النتائج النوعية للـمنظومة الرتبوية الوطنية للتعليم التقني والتكوين
الـمهني ،من �أجل تكييفها مع احلاجات �سوق العمل ويرتكز ذلك حول ثالثة ( )3حماور ،وهي:
• حت�سني جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والعلـمي والتكنولوجي ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
• تنمية العر�ض يف جمال التكوين يف الفروع التقنية والعلـمية والتكنولوجية،
• تطوير التكوين الـمهني والتعليم الـمهني عن بعد،
• تطوير التكوين املهني جلميع الفئات االجتماعية ،مبا يف ذلك الفئات التي حتتاج اىل حاجات خا�صة،
• تطوير الن�شاطات الثقافية والريا�ضية يف الـم�ؤ�س�سات التكوين،
• ال�شروع يف �إ�صالح تنظيم و�سري درو�س التعليم الـمهني ونظام التوجيه،
• و�ضع جهاز لليقظة يف جمال الـم�ؤهالت و�إدماج �أ�صحاب ال�شهادات،
• �إدخال اللغة الإجنليزية الوظيفية يف برامج التكوين.
• ربط التكوين والتعليم الـمهنيني بالقطاع الإقت�صادي  ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
• ت�شجيع التكوين الـمهني والـمتوا�صل والتكوين الـمهني عن طريق التمهني،
• مالئمة هند�سة التكوين مع حاجات �سوق الت�شغيل من خالل تعميم الـمقاربة عن طريق الكفاءة،
• تطوير التكوين يف الـمقاوالتية لدعم �أجهزة ترقية الت�شغيل،
• تطوير فروع االمتياز مع ال�شركاء ذوي الريادة يف التخ�ص�صات ذات الأولوية بالن�سبة لالقت�صاد الوطني،
• حت�سني خارطة التكوين والتعليم الـمهنيني لـمالءمة برامج التكوين مع حاجات �سوق العمل.
• رقمنة وع�صرنة القطاع ،والـمتمثل فيما ي�أتي:
• حتديث �أدوات و�أعمال الت�سيري التقني والبيداغوجي والإداري والـمايل وع�صرنة منظومة الـمتابعة البيداغوجية،
• و�ضع منظومة �إعالمية �إح�صائية داخلية وخارجية،
• ع�صرنة منظومة قيادة القطاع من خالل �إقامة م�سعى اجلودة �ضمن �إطار م�شروع الـم�ؤ�س�سة.
 3.1الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتنميته وترقيته:

�ستعكف احلكومة على احلفاظ على ال�تراث الثقايف وتثمينه من �أج��ل نقلة اىل �أج��ي��ال الـم�ستقبل ،وتفعيل دوره
االقت�صادي واالجتماعي والرتبوي .و�سوف يتمثل عملها فيما ي�أتي:
• تنظيم ور�شات للـم�سرح والكتاب والتفكري الت�شاركي للأطفال ،من خالل م�شاركة اجلمعيات يف تكوين ال�شباب
على التن�شيط الثقايف و الفني،
• تنظيم العرو�ض ال�سينمائية ،والعرو�ض الـم�سرحية ،واملعار�ض الفنية يف الـمدار�س ،من خالل تكري�س ممار�سة
"فيلـم �سينمائي وعر�ض م�سرحي يف كل مدر�سة" وكذا �إن�شاء نوادي ال�سينما على م�ستوى الثانويات واجلامعات،
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• �إ�ستكمال م�سار مراجعة الرتتيب الت�شريعي والتنظيمي للرتاث الثقايف،
• ت�أمني الـمواقع الأثرية وو�ضع �أجهزة الإنذار و�آليات الك�شف عن اجلرائم الـمرتكبة يف حق الرتاث الثقايف،
وتعزيز التن�سيق يف جمال حماربة اجتار غري الـم�شروع بالـممتلكات الثقافية،
• ترقية الفر�ص ال�سياحية فيما يخ�ص املواقع والآثار واملتاحف و�إقامة م�سارات �سياحية مع القطاعات الـمعنية
من �أجل تطوير ال�سياحة الثقافية،
• تكثيف �أ�شغال ترميم الـمواقع الأثرية والـمعالـم التاريخية وفق برنامج متعددة ال�سنوات من خالل �إيالء الأولوية
للـم�ساجد والزوايا ،وكذا الـمواقع الـم�صنفة �ضمن قائمة الرتاث العالـمي،
• موا�صلة عمليات اجلرد والت�صنيف والرتميم املتعلقة باملواقع الأثرية ،واملعالـم التاريخية واملمتلكات الثقافية،
• تكوين الـمر�شدين ال�سياحيني يف الـمواقع الثقافية الـمحمية ويف الـمتاحف،
• ت�سجيل ورقمنة الرتاث غري الـمادي ق�صد ترقية الثقافات ال�شعبية �ضمن جميع تنوعاتها وتعابريها الل�سانية.
و�ستعكف احلكومة �أي�ضا على �إحداث بيئة مالئمة لظهور وازدهار الـمواهب والـملكات الفنية ،وال�سيما من خالل ترقية
الـمواد الـمدر�سية واجلامعية الفنية و�إحداث البكالوريا الفنية.
ويف الأخري�،ستويل احلكومة كل الإهتمام الـمطلوب للبعد املتعلق باحلفاظ على كل الرتاث الوطني الثقاي ،الـمادي و
غري الـمادي،و ترقيته.
 4.1ترقية النشاطات البدنية والرياضية:

تندرج ن�شاطات احلكومة يف �إطار �إ�صالح تنظيم الن�شاطات البدنية والريا�ضية .وترمي �إىل ترقية الريا�ضة يف الو�سط
الـمدر�سي واجلامعي ،والريا�ضة اجلماهرية من جهة ،واكت�شاف الـمواهب الريا�ضية ال�شابة ومرافقتها ،وريا�ضة النخبة،
وريا�ضة ذوي الإحتياجات اخلا�صة ،والريا�ضة الن�سوية من جهة �أخرى.
و�سوف يتم تدعيم هذه الن�شاطات عرب تعزيز و�صيانة و�إجناز التجهيزات الريا�ضية اجلوارية وذات الـم�ستوى العايل
عرب كامل ال�تراب الوطني وحت�سني �أجهزة ت�سيريها من �أجل مرونة �أكرب وم�شاركة فعلية للحركة الوطنية الريا�ضية.
وهكذا ،وبهدف حت�سني الأداء الريا�ضي لـمختلف الريا�ضات� ،ستعمل احلكومة على تطوير م�ستوى التكوين الريا�ضي،
عرب تو�سيع جمال تدخله وال�سيما من خالل �إن�شاء مدار�س ،و�أكادمييات ،ومراكز خا�صة للتح�ضري الريا�ضي ،مع �إ�شراك
�أع�ضاء اجلالية الوطنية الـمقيمة باخلارج.
و�سيتم تعزيز مكانة ومهمة الرتبية البدنية والريا�ضية من خالل مراجعة وترية الدرا�سات ،وتدعيم حظرية الـمن�ش�آت
الأ�سا�سية وتعبئته الـموارد البيداغوجية على م�ستوى كل �أطوار التعليم التي متثل م�شتلة حقيقية لظهور الـمواهب الريا�ضية
ال�شابة،ال�ضامنة لتجديد النخبة الريا�ضية الوطنية.
كما ترمي ن�شاطات احلكومة �إىل ترقية �سيا�سة حقيقية للك�شف عن املواهب الريا�ضية ال�شابة وتكوينها ومرافقتها،
املتخ�ص�صة الـمن�ش�أة لهذا الغر�ض (الثانويات الريا�ضية ومراكز حت�ضري النخبة والـمدار�س الوطنية،
من خالل الهياكل
ّ
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و�أق�سام ريا�ضية/درا�سات) وكذا تطوير الريا�ضة االحرتافية التي تندرج هي الأخ��رى �ضمن نف�س دينامية الأه��داف
اال�سرتاتيجية لـمخطط عمل احلكومة .وفيما يخ�ص ن�شاطات التكفل بالنخبة الريا�ضية ف�إنها تتعلق بتحقيق الأه��داف،
على الـمدى الق�صري واملتو�سط ،ال�سيما منها �ألعاب وهران الـمتو�سطية  ،2022والألعاب الأولـمبية لذوي االحتياجات
اخلا�صة بباري�س.2024 ،
ف�ضال عن ذلك ،يرمي خمطط عمل احلكومة �إىل �إ�ضفاء االن�سجام على الو�سائل امل�سخرة من قبل ال�سلطات العمومية
لفائدة ريا�ضة النخبة وال�سيما على ال�صعيد املايل ،وكذا تكوين لإطارات ذات امل�ستوى العايل ،وتطبيق القانون الأ�سا�سي
أي�ضا بتعزيز الـمن�ش�آت الأ�سا�سية الريا�ضية
لريا�ضي النخبة وامل�ستوى العايل ،وترقية الطب الريا�ضي .و�سوف يتم القيام � ً
ذات الـم�ستوى العايل الـموجهة لتح�ضري ريا�ضي النخبة.
من جهة �أخرى ،ف�إن �أخلقة الريا�ضية واحلوكمة الر�شيدة يف هذه الـمجال �سوف حتظى بعناية خا�صة من احلكومة.ويف
هذا ال�صدد �سوف يتم �إعداد خارطة لـمخاطر الف�ساد يف الأو�ساط الريا�ضية .و�سيتم القيام بن�شاطات الوقاية والتوعية
باالت�صال مع احلركة الريا�ضية الوطنية ،مبا يتما�شى مع الأحكام القانونية والتنظيمية الـمعمول بها .ويف نف�س الوقت
الإطار� ،سوف يتم تطوير برامج الوقاية من العنف وحماربته يف الأو�ساط الريا�ضية.
ويف الأخ�ير ،وعمال على ترقية البعد الدبلوما�سي للريا�ضة ودعم الن�شاط ال��دويل للبالد والـم�ساهمة يف �إ�شعاعها
ال��دويل� ،سوف يتم القيام بت�صميم وتفعيل ا�سرتاتيجية الدبلوما�سية الريا�ضية الرامية �إىل تعزيز متثيل اجلزائر يف
الهيئات الريا�ضية الدولية.
 5.1تنفيذ الـمخطط الوطني لترقية الشباب:

�إن ال�شباب ،القوة احلية للأمن ميثل �أولوية من الأوالويات الكربى يف برنامج رئي�س اجلمهورية ،الذي ي�سعى �إىل جعله
�شريكا حقيقيا وفاعال كامال يف م�سار حركية بناء اجلزائر اجلديدة.
ولذلك� ،سرتتكز ترقية ال�شباب و�إ�شراكه يف م�سار التنمية الوطنية على تنفيذ الـمخطط الوطني لل�شباب 2020
خم�ص�صة لل�شباب يف ظل مقاربة متعددة القطاعات
ـ  2024ال��ذي مت �إع��داده ك�سيا�سة عمومية موحدة ومن�سجمة ّ
وت�شاركية ،تـ�أخذ بعني الإعتبار �إن�شغاالت ال�شباب وتطلعاته و�سيتم �إ�شراك ال�شباب واحلركة اجلمعوية لل�شباب الذين
�شاركوا يف الـمخطط الوطني لل�شباب ب�صفة كاملة يف تنفيذ هذا الـمخطط.
وبهذه ال�صفة� ،ستعمل احلكومة على:
• تقلي�ص الفوارق الـمرتتبة على خمتلف الأجهزة الـم�ؤ�س�ساتية.
• بذل �أق�صى اجلهود وتوحيدها لفائدة ال�شباب يف الـمجاالت الـمتعلقة بالـمواطنة وانخراط ال�شباب وم�شاركتهم
يف احلياة العامة وال�سيا�سية والرتبية والتكوين وتدعيم قدرات ال�شباب والت�شغيل والـمقاوالتية واالبتكار وكذا
الولوج �إىل التكنولوجيات والثقافة والريا�ضة والرتفيه.
ولهذا الغر�ض� ،سي�شكل الـمجل�س الأعلى لل�شباب ف�ضاء متميزا للم�شاركة الفعلية لل�شباب يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية االقت�صادية للبالد و�سيكون مبثابة �صوت ال�شباب اجلزائري واملتحدث الرئي�سي مع ال�سلطات العمومية فيما
يخ�ص تنفيذ وتقييم ال�سيا�سات والتجهيزات العمومية املتعلقة بال�شباب.
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ومن �أجل تعزيز الـم�شاركة الـمواطنة لل�شباب� ،سيتم �إقامة �شبكة وطنية لتطوع ال�شباب ،ال�سيما �إ�صدار ميثاق لل�شباب
الـمتطوع و�إن�شاء هيئة وطنية لتن�سيق تطوع ال�شباب.
وبخ�صو�ص خمتلف الـمقومات البيداغودجية ،ال�سيما منها م�ؤ�س�سات ال�شباب� ،سيتم اتخاذ تدابري ا�ستعجالية
ل�صاحلهم كتطوير �أمناط الت�سيري ومراجعة الـم�ضامني البيداغوجية وتدعيم الت�أطري باالعتماد ب�شكل خا�ص على ال�شراكة
اال�سرتاتيجية مع احلركة اجلمعوية لل�شباب .
و�أخريا� ،ستعمل احلكومة على حت�سني الدعم الـمقدم للحركة اجلمعوية لل�شباب ،وذلك خ�صو�صا من خالل تدعيم فعالية
�أدوات التمويل ومرافقة �أف�ضل عن طريق التكوين وتعزيز قدرات ال�شباب الإطارات اجلمعويني .و�ستتمحور الـمهرجانات
والـم�سابقات اخلا�صة بال�شباب حول االبتكار وك��ذا ا�ستك�شاف ومرافقة ال�شباب �أ�صحاب املواهب ال�سيما من خالل
�إقامة �أولـمبياد وطنية للإبتكار وال�شباب املخرتعني .كما �أنها �ستتوىل التكفل باالن�شغاالت الـمت�صلة بالوقاية من الآفاق
االجتماعية وحماربتها.
وترمي كل هذه الأفكار التي ت�صب يف هدف واحد� ،إىل حت�ضري ال�شباب ال�ستعادة الـم�شعل وحتمل م�س�ؤولياتهم على
ال�صعيدين ال�سيا�سي واالجتماعي االقت�صادي.

 .2تحسين اإلطار المعيشي للمواطنين

 . 1.2الحركة والنقل.

�إن �أهداف احلكومة يف جمال النقل وهو عامل للتنمية االقت�صادية واالجتماعية وحت�سني الإطار املعي�شي للـمواطن،
تتمثل يف اال�ستجابة ب�شكل فعال الحتياجات تنقل الأ�شخا�ص والب�ضائع عرب حت�سني ظروف التنقل وذلك بتطوير �أمناط
نقل ع�صرية وفعالة وت�ستجيب لـموا�صفات الأمن والرفاهية وربح الوقت والكلفة والبيئة.
و�ست�ستفيد خمتلف ال�شبكات من تدفق �أف�ضل لربط �إقليم البالد وذلك ب�أعمال فك العزلة وحت�سني الو�صول �إىل الـمناطق
اجلبلية واله�ضاب العليا واجلنوب مما ي�ساهم يف تثبيت ال�سكان.
و�سيتم تطوير �سيا�سة النقل الـمتعدد الأمناط من خالل بناء �شبكات للطرق وال�سكك احلديدية تكون مهيكِ لة وع�صرية
تو�صل �إىل الـموانئ و الـمطارات و الـمناطق اللوج�ستية.
و�ست�سهر احلكومة على احلفاظ على الهياكل الأ�سا�سية للنقل وع�صرنتها وكذا �إجناز هياكل �أ�سا�سية جديدة خم�ص�صة،
على وجه التحديد للتجارة واخلدمات وتطوير ن�شاطات ال�صيد البحري وال�سياحة .كما تلتزم بتعزيز �شبكات الهياكل
الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف حت�سني الإطار الـمعي�شي للـمواطن يف جمال النقل ،ال�سيما:
• موا�صلة �إجناز م�شاريع رفع طاقة ا�ستيعاب ال�شبكة عرب �إزدواجها ،وجتنب الـمدن الكربى والتهيئات احل�ضرية،
وذلك من �أجل التخفيف من الإزدحام الـمروري،
• مبا�شرة وا�ستكمال �أ�شغال تو�سعة خطوط مرتو اجلزائر وخطوط الرتامواي الـموجودة،
• ا�ستكمال �أ�شغال الت�أهيل والتحديث التكنولوجي للتليكبني وو�سائل النقل بالكابل (امل�صاعد الهوائية)،
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• ا�ستكمال �أ�شغال الطريق ال�سيار �شرق ـ غرب ،وو�ضع �أنظمة اال�ستغالل والدفع وحتويل ذلك تدريجيا �إىل حمور
الطريق ال�سيار العابر لل�صحراء،
• ا�ستكمال �أ�شغال الربط والـمداخل يف الطرق ال�سيارة واحلفاظ على �شبكة الطرقات عرب م�شاريع ال�صيانة
والت�أهيل،
• �إدخال منظومات ذكية لت�سيري حركة الـمرور على م�ستوى الـمدن الكربى وتنفيذ برنامج ع�صرنة �أدوات االنتاج
فيما يخ�ص نقل ال�سافرين والب�ضائع،
• حت�سني ظروف اال�ستقبال على م�ستوى الـمحطات ورفع م�ستوى نوعية اخلدمات على منت القطارات وتنفيذ
التدابري الالزمة ل�ضمان احرتام �أف�ضل للـمواقيت فيما يخ�ص القطارات،
• �إطالق برامج �إجناز هياكل �أ�سا�سية ال�ستقبال الـم�سافرين والتكفل بهم (املحطات الربية ،واملحطات احل�ضرية،
و�أقطاب التبادل) وتو�سيع الـمحيط اجلغرايف لعر�ض النقل وذلك عرب �إطالق وجهات جديدة،
• ا�ستكمال برنامج تو�سعة �شبكة ال�سكك احلديدية وكهربتها وع�صرنتها وذلك ب�إن�شاء خطوط مزدوجة و �إجناز
خطوط جديدة،
• ا�ستكمال �أ�شغال الـمحطة اجلوية وكذا الـمطار الدويل لوهران و�أ�شغال تو�سعة الهياكل الأ�سا�سية الـمينائية،
واالنطالق خ�صو�صا يف �أ�شغال الـم�شروع ال�ضخم لـميناء الو�سط،
• �إعادة فتح جممل الهياكل الأ�سا�سية الـمطارية ال�ستغاللها للحركة اجلوية مع تدعيم وجتديد الأ�سطول اجلوي
الوطني،
• تقلي�ص مدة �إقامة ال�سفن وال�سلع يف الـموانئ وذلك للتحكم يف التكاليف اللوج�ستية وخ�صو�صا تلك الـمتعلقة
بغرامات الت�أخري فيما يخ�ص ال�سفن واحلاويات.
و�أخريا� ،ستعكف احلكومة على حت�سني خدمة النقل العمومي وفعالية الأنظمة الـموجودة ،فيما يخ�ص عدد الرحالت
ومدة التنقل والرفاهية والأمن من خالل تعزيز مهام ال�سلطات الـمنظمة للنقل احل�ضري.
وبهذه ال�صفة ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• تعزيز الن�صو�ص التنظيمية التي حتكم ن�شاط النقل وع�صرنة االدارة من خ�لال رقمنة اخلدمات وتب�سيط
الإجراءات،
• �إجناز درا�سات احلركة (خمططات النقل وحركة الـمرور) وذلك لال�ستجابة ب�شكل فعال لطلب النقل ب�شكل منظم
وهادف من �أجل مكافحة ظاهرة االزدحام الـمروري والتلوث وتندرج بذلك يف التنمية الـم�ستدامة وحت�سني نوعية
حياة الـمواطنني.
 .2.2التهيئة العمرانية والـمشاريع الـمدمجة.

تتمثل �أهداف احلكومة يف "تطبيق �سيا�سة حقيقية للتهيئة العمرانية" من �ش�أنها ت�أمني حميط ح�ضري وريفي حممي
مثمن مواتي الزدهار الـمواطن ي�ضمن له �إطارا معي�شيا ذي نوعية وحمرتما لـمتطلبات التنمية الـم�ستدامة،
وبهذه ال�صفة� ،سيتمثل خمطط عمل احلكومة فيما ي�أتي:
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• تعزيز و�إعادة �صياغة اجلهاز القانوين والتنظيمي املتعلقني بالتهيئة والتعمري و�سيا�سة الـمدينة ق�صد �إدماج جميع
الأبعاد البيئية والجتماعية والطبيعية مرتكزة على �أُ�س�س ومبادئ �أهداف التنمية الـم�ستدامة والرزنامة احل�ضرية
العالـمية اجلديدة،
• �إن�شاء ومتابعة �إجن��از الـمدن اجلديدة ،مع �إدم��اج جممل متطلبات التنمية الـم�ستدامة ال�سيما مبد�أ الفعالية
الطاقوية وت�شجيع ا�ستعمال الطاقات الـمتجددة وجت�سيد اال�ستثمارات وفقا لـمخططاتها للتهيئة ومهامها وال�سهر
على تكييف وت�أهيل الـمدن،
• العمل ،على الـمدى الق�صري ،على �إن�شاء جتزئات اجتماعية و�أقطاب جديدة حول الـمدن الكربى يف ال�شمال كما
يف اجلنوب ،من �أجل تهيئة �إقليمية �أف�ضل وتوزيع �أف�ضل لل�سكان وذلك من خالل:
• تكثيف �إن�شاء التجمعات االجتماعية كو�سيلة لال�ستجابة لطلبات ال�سكن يف واليات اجلنوب واله�ضاب العليا،
• �إن�شاء �أقطاب ح�ضرية جديدة يف ظل احرتام �سيا�سة التهيئة العمرانية.
من جهة �أخرى ،ين�ص خمطط عمل احلكومة على ما ي�أتي:
• حتيني الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ق�صد تعديل اال�سرتاتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم ،يف ظل ال�سياق احلايل
والجتماعي االقت�صادي وال�سيا�سي وكذا حتيني الـمخطط الرئي�سية لتهيئة املناطق احل�ضرية،
• مراجعة خمططات تهيئة الإقليم للوالية ق�صد حتديد ر�ؤي��ة �شاملة جماعية وم�شرتكة واق�تراح �إط��ار مرجعي
لل�سيا�سات الـم�ستقبلية للتنمية وتهيئة الإقليم وترقية ا�سرتتيجية متو�سطة وبعيدة الـمدى لإقليم الوالية،
• تكييف خمطط تهيئة وتطوير �إقليم البلدية ق�صد تعزيز الفعالية والتنا�سق يف العمل العمومي على م�ستوى هذا
الف�ضاء من �أجل تهيئة جوارية،
• �إعادة التوازن بني م�صالح ال�سكان الذين يعي�شون يف الف�ضاءات احل�سا�سة (الـمناطق احلدودية ،وف�ضاءات
الواحات ،اجلبال وال�سواحل) وحماية هذه الأو�ساط اله�شة جدا وذلك من خالل درا�سات تهيئة الف�ضاءات،
• تعزيز الـمخطط الرئي�سي لتهيئة ال�ساحل الذي ي�شكل �أداة تقنية وم�ؤ�س�ساتية وقانونية ،ق�صد التحكم يف منو
الـمناطق ال�ساحلية و�ضمان تطور ذي نوعية،
• تقييم وتهيئة الأنظمة البيئة يف الواحات ،من خالل الـم�شاريع الـمدجمة للقطاعات الأ�سا�سية من �أجل تنمية
حملية تتالئم مع قدرات هذه الأقاليم وتثبيت ال�سكان عرب حت�سني ظروفهم االجتماعية واالقت�صادية،
• التنمية االقت�صادية ب�شكل م�ستدام لل�سال�سل اجلبلية،
• حتديد وتطوير الـمناطق الواجب ترقيتها وتطوير الـمخططات الرئي�سية للهياكل القاعدية الكربى واخلدمات
اجلماعية ذات الأهمية الوطنية التي تتفرع منها الإ�سرتاتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم �إىل الـم�ستويات القطاعية.
 .3.2احترام قواعد التعمير والـمقاييس.

�ستعكف احلكومة على تنفيذ �سيا�سة حقيقية للتعمري ت�أخذ بعني االعتبار الـمقايي�س الـمعمارية وحتافظ على الرتاث
وتتمثل هذه الأعمال ،على اخل�صو�ص يف ما ي�أتي:
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• تثمني الإنتاج الـمعماري من خالل تعزيز ال�سياق التنظيمي من �أجل بروز معمار وهند�سة بناء ذات نوعية و�إعداد
ميثاق معمارية ذات نوعية،
• تعزيز وتكييف مهام التفتي�ش والـمراقبة يف جمال التعمري من خالل ترقية دور الأع��وان امل�ؤهلني وتغطية
الـمناطق الريفية ومتابعة تنفيذ معاينات الـمخالفات.
 .4.2البيئة و التنمية الـمستدامة.

�سين�صب عمل احلكومة يف املجال ،على حماية وتثمني الطبيعة والتنوع البيئي والتكنولوجيات اخل�ضراء وت�سريع
تنفيذ االقت�صاد الدائري وكذا على مكافحة االحتبا�س احلراري والتلوث بجميع �أ�شكاله.
وهكذا ،ي�سجل احلفاظ على البيئة والتنمبة الـم�ستدامة يف قلب �سيا�سة احلكومة كمحاور ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف
للح ْو َكمة ترتكز على �إعادة التوازن الإقليمي بني ال�شمال واجلنوب وت�ضع البيئة ال�صحراوية من بني
بروز ر�ؤية جديدة َ
الأولويات ،وذلك من خالل �أعمال تثمني كل ثرواتها والـمحافظة على مواردها الطبيعية.
و�أمام هذه التحديات البيئية� ،ستعكف احلكومة على تنفيذ �سيا�سة �شاملة جامعة وت�شاركية م�ستمرة ومتوا�صلة وذلك
ق�صد �ضمان احلق لكل جزائري يف العي�ش يف بيئة نظيفة.
وتتمحور هذه ال�سيا�سة حول حت�سني نوعية الإطار املعي�شي رفاهية الـمواطن واحلفاظ على الـموارد الطبيعية واللجوء
�إىل الطاقات الذمتجددة بغية تقلي�ص التبعية للطاقات الأحفورية وا�ستخدام التكنولوجيات الـمبتكرة الأكرث خ�ضرة والأكرث
ا�ستدامة و�أخريا تعزيز الدور الن�شيط والت�شاركي للـمواطن.
ومن �أجل حتقيق هذه الأهداف ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• تطوير وترقية الـمهن الـمقاوالتية اخل�ضراء ،من خالل التعجيل بتنظيم فروع تثمني النفايات على ال�صعيد
القانوين والتنظيمي والتقني والـم�ؤ�س�ساتي والـمايل واالقت�صادي،
• تعزيز حماية البيئة ومكافحة جميع �أ�شكال التلوث وترقية تكنولوجيات الإنتاج الأكرث نظافة مع الوقاية و تقلي�ص
الآثار ال�سلبية على البيئة،
• حتيني وتنفيذ خمطط العمل الوطني لأمن��اط اال�ستهالك والإن��ت��اج امل�ستدام وترقية �أمن��اط ال�ستهالك الأك�ثر
م�س�ؤولية بيئية،
• �إعداد خمطط وطني وخمططات حملية للتكيف مع التقلبات البيئية وتقوية الـمقاومة جتاه �آثارها،
• احلفاظ والـمحافظة على التنوع البيئي والأنظمة البيئية و�إن�شاء فروع تثمني اخلدمات البيئية التنظيمية وتو�سيع
�شبكة الـمناطق الـمحمية،
• حماية البيئة ال�صحراوية وترقية ومرافقة الت�سيري الـمدمج للـمناطق ال�صحراوية وتنفيذ برنامج وطني للأعمال
الـمتعلقة بالت�سيري الـمدمج للأنظمة البيئية ال�صحراوية،
• تهيئة حمميات كحماية الأنواع الـمحمية و�/أو التي يف طريق االنقرا�ض،
• الـمحافظة على الـموارد اجلينية البيولوجية من خالل �إن�شاء بنوك جلينات الأنواع الـمحلية والـمتوطنة (احليوانات
والنباتات)،
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تطوير ت�سيري متكامل وناجع �إيكولوجيا للنفايات ،وذلك خ�صو�صا من خالل التقلي�ص التدريجي حلجم النفايات
التي يتعني الق�ضاء عليها ،وتعزيز قدرات النقل وحت�سني طرق الـمعاجلة؛
حت�سني الفعالية الإقت�صادية لـمختلف الن�شاطات الـمرتبطة بت�سيري النفايات من خالل ت�شجيع بروز بع�ض فروع
الر�سكلة ،وال�سيما يف �إطار و�ضع اقت�صاد دائري دائم وم�ستدام.
�ضمان �إعداد الـم�سح الوطني للنفايات ال�سائلة والتلوث اجلوي احل�ضري وال�صناعي وجميع الأو�ساط الـم�ستقبلة
اله�شة (م�ستقبالت الـمخلفات) وموارد هذه النفايات،
تكييف الن�صو�ص القانونية والإطار الـم�ؤ�س�ساتي واجلبائي الالزمة لتنفيذ الأدوات التي ت�سمح بتح�سني حت�صيل
الر�سوم على البيئة،
توحيد اجلهود مع الن�سيج اجلمعوي النا�شط يف الـمجال البيئي والتنمية الـم�ستدامة من خالل و�ضع �أر�ضية
وطنية موجهة لتقا�سم وت��ب��ادل اخل�برات وترقية الـمبادرات يف جم��ال الـمواطنة البيئية ال�سيما الـمتعلقة منها
باحلفاظ على الإطار الـمعي�شي واعتماد �سلوكات بيئية م�ستدامة،
تعزيز التعاون الدويل ال�سيما مع بلدان حو�ض الـمتو�سط والبلدان الـمجاورة (منطقة �شمال افريقيا وال�ساحل)
وكذا التعاون مع الـم�ؤ�س�سات والهيئات الدولية،
تنفيذ ا�سرتتيجية وطنية لالت�صال الأخ�ضر من �أجل التح�سي�س والإعالم فيما يخ�ص الـمحافظة على البيئة،
تعزيز الرتبية يف احلفاظ على البيئة والتنمية الـم�ستدامة والـمواطنة البيئية منذ الطور الأول يف الرتبية الوطنية.

 .5.2تأهيل وتنمية الـمناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل).

ي�شكل ت�أهيل الـمناطق التي تعاين من ت�أخري يف جمال التنمية� ،إحدى الأولويات الكربى من برنامج رئي�س اجلمهورية
الذي ما انفك ي�ؤكد ،منذ تقلده مهام ال�سلطة العليا يف البالد� ،أن ت�شييد اجلزائر اجلديدة «ال ميكن �أن يتج�سد بدون ترقية
هذه الـمناطق».
وجدير بالتذكري �أن العمل الذي �شرع فيه يف هذه الإطار ،قد �سمح ب�إح�صاء �أزيد من  13.000منطقة عرب الرتاب
الوطني ،وب�إبراز حاالت العجز الـم�سجلة على م�ستوى كل منطقة ،مع الإ�شارة �أن برنامج الت�أهيل الـمحدد بالن�سبة لـمجمل
الـمناطق الـمعنية ي�شمل  43.705م�شروعا ،مببلغ  548مليار دينار يف املجموع.
ولقد جت�سدت الـمجهودات الـمبذولة من طرف ال�سلطات العمومية ،منذ تاريخ ال�شروع يف هذا الربنامج يف مار�س
 ،2020بح�شد مبلغ  310مليار دينار ،انطالقا من م�صادر متويل خمتلفة :ميزانية الدولة� ،صندوق الت�ضامن للجماعات
املحلية ،م�ساهمات الـميزانيات الـمحلية ..،وقد �سمح هذا الـمبلغ بتمويل  24.093م�شروعا على م�ستوى  9805مناطق
موزعة على  1343بلدية �أي �أكرث من  55%من الـم�شاريع الـمحددة.
ويقدر عدد الـم�شاريع الـمنجزة بـ � ،12.532أي بن�سبة 52%من الـم�شاريع الـممولة ،والتي ا�ستفاد منها 04
ماليني �ساكنا على م�ستوى  6709مناطق� .أما باقي الـم�شاريع التي مت متويلها فهي قيد الإجناز حاليا �أو يف م�ستوى
الإجراءات الإدارية.
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وتتمثل و�ضعية الـم�شاريع الـمنجزة ،فيما يلي:
•  4.177م�شروع يتعلق بعمليات التزويد مبياه ال�شرب والتطهري،
•  2.926م�شروع يتعلق بعمليات فك العزلة،
•  2035م�شروع يتعلق بتو�صيل الـم�ساكن بالكهرباء والغاز،
•  1.631م�شروع موجه لتح�سني ظروف متدر�س التالميذ،
•  859م�شروع يتعلق ب�إجناز �شبكات الإنارة العمومية،
•  408م�شروع موجه لل�صحة اجلوارية،
•  377م�شروع يتعلق ب�إجناز م�ساحات للعب وف�ضاءات للرتقية،
•  119م�شروع �آخر (النقل العمومي ،الهياكل الأ�سا�سية الإدارية و�شاريع �أمنية.)...
وعلى �ضوء ما �سبق ،ف�إن خمطط عمل احلكومة من �أجل ت�أهيل وتنمية الـمناطق التي ت�شهد ت�أخ ًرا� ،سيتمثل فيما ي�أتي:
• موا�صلة ح�شد التمويل الالزم لتج�سيد الربنامج الـم�سطر،
• �إعادة ت�أطري الربنامج من خالل ا�ستهداف دقيق للأعمال ذات الأولوية الواجب االنطالق فيها مع العمل على
�إ�شراك ال�سكان الـمعنيني،
• التكفل ببع�ض االحتياجات الـمعرب عنها من قبل ال�سكان ،من خالل �إيجاد حلول بديلة وقابلة للتنفيذ على عجل،
يف انتظار برجمة ومتويل عمليات �أكرث �أهمية،
• �إجن��از الـم�شاريع وفق ح�ص�ص �صغرية ،على نحو ي�سهل ح�شد الأم��وال وتب�سيط الإج���راءات واللجوء �إىل
الـم�ؤ�س�سات الـمحلية،
• �ضمان الـمتابعة الدائمة والدقيقة للـم�شاريع اجلارية واال�سراع يف رفع جميع العقبات التي من �ش�أنها تعطيل
الربامج.
وبالإ�ضافة �إىل الأعمال اخلا�صة باجلوانب املتعلقة باملن�ش�آت الأ�سا�سية� ،سيخ�ص خمطط عمل احلكومة كذلك تثمني
وموا�صلة �أعمال مرافقة الـم�ؤ�س�سات من خالل خمتلف الأجهزة الـموجودة.
و�سيهدف على اخل�صو�ص �إىل �إن�شاء منا�صب عمل وتطوير ن�شاطات اقت�صادية خا�صة بهذه الـمناطق .ويتمثل فيما
ي�أتي:
• موا�صلة الأعمال التي �شرع فيها على م�ستوى هذه الـمناطق من طرف وكالة التنمية االجتماعية التي حتتاج �إىل
يد عاملة كبرية،
• جتديد عقود جهاز ن�شاطات الإدماج االجتماعي وو�ضع برنامج التطوير الـمجتمعي حيز التنفيذ،
• تطوير زراعة الأ�شجار وتربية املوا�شي ،ال�سيما تربية النحل (توزيع خاليا النحل) ومرافقة امل�ستثمرين ال�شباب
يف الـميدان الفالحي،
• متابعة وموا�صلة الربامج التي با�شرتها الوكالة الوطنية لت�سيري القر�ض امل�ص ّغر والوكالة الوطنية لتطوير
الـمقاوالتية،
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• التعجيل مبعاجلة ملفات طلبات القرو�ض العالقة ،التي �أودعها �سكان الـمناطق املعنية وتو�سيع مدونة الـم�شاريع
الـممولة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الـمقاوالتية ق�صد تكييفها مع االحتياجات اخلا�صة بهذه الـمناطق،
خ�صو�صا ،بتنظيم التظاهرات التي ت�سمح بعر�ض الـمنتجات الـمت�أتية من العمل
• موا�صلة الن�شاطات الـمتعلقة،
ً
العائلي وت�سويقها.
ويف الأخري ،وق�صد �ضمان متابعة �صارمة وم�ستمرة لهذا الربنامج� ،ستعزز احلكومة التطبيق الـمخ�ص�ص لذلك ،الذي
مت و�ضعه ،من خالل تطوير �أر�ضية حقيقية ،يف �إطار قطاعي م�شرتك من�سق ،ت�سمح بالتوفر على جميع الـمعطيات
الـمتعلقة بالأعمال التي مت تنفيذها لفائدة �سكان هذه الـمناطق ،من جهة ،ومتابعة تطور الـم�ؤ�شرات الرئي�سية
االجتماعية االقت�صادية على م�ستوى هذه الـمناطق ،من جهة �أخرى.

 .3سياسة اجتماعية فعالة وعادلة

 .1.3الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها.

�ست�شرع احلكومة يف �إج��راء تقييم لـم�ستويات الأج��ور يف القطاع االقت�صادي والوظيفة العمومية ق�صد حت�سني
القدرة ال�شرائية للـمواطنني .ولأجل ذلك� ،سيتم الرتكيز على �إجناز درا�سات وبحوث ترمي �إىل و�ضع م�ؤ�شرات منا�سبة
بخ�صو�ص حتديد الأجور وحتليل الرهانات ق�صد ال�سماح للحكومة بانتهاج �سيا�سة للأجور حتقق التوازن بني البعدين
االجتماعي واالقت�صادي وموجهة نحو الفعالية والتنا�سق االجتماعي والـم�ساواة يف احلظوظ.
وبالـموازاة مع ذلك� ،ستعمل احلكومة على تنفيذ قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية املتعلق بت�أ�سي�س منحة البطالة التي
�ستوجه للعاطلني من طالبي العمل لأول مرة ،الذين لي�س لهم �أي دخل.
ولهذا الغر�ض� ،سيتم تكليف الوكالة الوطنية للت�شغيل بت�سيري هذا الرتتيب اجلديد.
 .2.3تحسين التكفل بالسكان األكثر هشاشة.

تعمل الدولة على ترقية وحت�سني التكفل بالفئات اله�شة بتنمية الآليات ال�شفافة مع �ضمان ا�ستهداف �أمثل للـم�ستفيدين
احلقيقيني ،ال�سيما ا�ستكمال م�شروع الدفرت االجتماعي الـموحد مع �إ�شراك جميع القطاعات الـمعنية يف �إطار قانوين وكذا
�إ�شراك احلركة اجلمعوية مع تعزيز دعم ذلك لل�سيا�سة الرامية �إىل �ضمان االدماج االجتماعي االقت�صادي .وبهذه ال�صفة،
ترمي اعمال خمطط احلكومة �إىل حماية ورفاهية ( )1الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة )2( ،الأ�شخا�ص الـم�سنني،
( )3والأطفال والـمراهقني )4( ،والأ�سرة والـمر�أة.
 .1.2.3حماية وترقية األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وإدماجهم عن طريق اعتماد
مقاربة قطاعية مشتركة وبالتعاون مع الـمجلس الوطني لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة وذلك بغرض:

• حتيني النظام القانوين احلايل مبطابقته مع االن�شغاالت احلالية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ومع
الـمبادئ الأ�سا�سية لالتفاقية الدولية الـمتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة،
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•
•
•
•
•

ت�سهيل �شروط الإدماج الـمهني والجتماعي للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتكييف الف�ضاءات ومنا�صب
العمل و�إن�شاء م�ؤ�س�سات للـم�ساعدة بوا�سطة العمل والور�شات الـمحمية وكذا و�ضع �آليات لت�سويق الـمنتجات التي
تنجزها هذه الـم�ؤ�س�سات،
ا�ستكمال اجلهاز الكفيل بتمكني الأ�شخا�ص املعوقني بن�سبة  100%من اال�ستفادة من تخفي�ض الأ�سعار عند
ا�ستئجار �أو �شراء ال�سكنات االجتماعية،
�ضمان الرتبية والتعليم الـمتخ�ص�صني لفائدة الأطفال والـمراهقني ذوي االحتياجات اخلا�صة وت�شجيع �إدماجهم
يف الو�سط الـمدر�سي العادي ،من خالل فتح �أق�سام خا�صة وتكوين الـم�ؤطرين،
تدعيم قنوات احل��وار مع اجلمعيات وخمتلف التنظيمات والـمجال�س اال�ست�شارية ب�إن�شاء خاليا متخ�ص�صة
للإ�ستماع،
اعتماد �آليات الـمراقية والـمتابعة بغر�ض تفادي اال�ستفادة الـمزدوجة من الـم�ساعدات االجتماعية من خالل
عمليات التطهري.

 .2.2.3حماية ورفاهية األشخاص الـمسنين الذين يشكل إدماجهم في الوسط العائلي
أولوية ترمي إلى ضمان التماسك االجتماعي،

ولأجل ذلك ،تلتزم احلكومة مبا ي�أتي:
• ت�شجيع الو�ساطة العائلية وتقدمي الـم�ساعدة لتمكني الفروع من التكفل ب�أ�صولهم،
• تعزيز قنوات الت�صال بني الأجيال بتنظيم زيارات منتظمة للأطفال وال�شباب �إىل دور الأ�شخا�ص الـم�سنني،
• تدعيم اجلهاز اخلا�ص بالتكفل بالأ�شخا�ص الـم�سنني ذوي الأمرا�ض العقلية املقيمني بدور الأ�شخا�ص الـم�سنني.
 .3.2.3حماية وترقية الطفولة والـمراهقة من خالل مخطط أعمال قطاعي مشترك يندمج
فيه الجهاز الوطني لحماية وترقية الطفولة ويرمي ذلك إلى الحفاظ على الـمصلحة العليا
للطفل وضمان ازدهاره ،وستعمل الحكومة ،في هذا اإلطار على ما يأتي:

• تدعيم التدابري الرامية �إىل تطوير املعاملة والأخطار اجل�سدية والنف�سية ومن كل �أ�شكال اال�ستغالل ،ال�سيما
عمل الأطفال وا�ستحمالهم يف الت�سول،
• تعزيز �آليات الو�ضع يف الو�سط العائلي وذلك من خالل ترقية نظام الكفالة الذي �سيتم تكييفه مع متطلبات
الـمجتمع وتركيبة الهوية الوطنية بالن�سبة للعائالت يف اخلارج مع ت�سهيل الإجراءات الـمت�صلة بذلك،
• ترقية برامج الت�ضامن الـموجهة لل�شباب عرب مقاربة تقوم على �أ�سا�س الإ�صغاء الن�شغاالتهم مع �إ�شراك اجلمعيات
النا�شطة يف هذا الـمجال.
 .4.2.3حماية وترقية األسرة والـمرأة :تلتزم الحكومة ،في هذا اإلطار ،بما يأتي:

• موا�صلة تدعيم التما�سك االجتماعي وتنمية روح الت�ضامن ال�سيما اجلواري منه مع بناء ج�سور التوا�صل مع
�أع�ضاء جاليتنا يف اخلارج،

72

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

•
•
•
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تن�شيط دور الـمجل�س الوطني للأ�سرة والـمر�أة كجهاز ا�ست�شاري،
تدعيم قدرات الـمر�أة والبنت بالتن�سيق مع الـمجل�س الوطني للأ�سرة والـمراة وت�شجيع احلركة اجلمعوية النا�شطة
يف هذا الـمجال،
موا�صلة تنفيذ الربنامج القطاعي الـم�شرتك لدعم ان�ضمام الـمر�أة الريفية والـمر�أة الـماكثة يف البيت يف الـمجال
االقت�صادي،
العمل على ال�صعيد ال��دويل ،على التعريف بالـمكانة التي تتبو�أها الـمر�أة اجلزائرية وذل��ك من خالل تبادل
اخلربات،
ـمدرة للـمداخيل ،من الـوكالتني :وكالة التنمية االجتماعية
العمل على التنمية االجتماعية ومتويل الن�شاطات ال ّ
والوكالة الوطنية لت�سيري القرو�ض الـم�صغرة مع ا�ستهداف االدماج االجتماعي االقت�صادي لفئات اله�شة.

 .3.3الحفاظ على نظامي الضمان االجتماعي والتقاعد وتعزيزهما.

يندرج احلفاظ على نظام ال�ضمان االجتماعي والتقاعد وتعزيزه �ضمن االعمال التي حتظى ب�أولوية لدى احلكومة.
وبهذه ال�صفة� ،ستعمل احلكومة على تو�سيع قاعدة اال�شرتاك واالدم��اج التدريجي للأ�شخا�ص العاملني ،النا�شطني يف
القطاع غري الر�سمي.
و�س ُينطلق يف حمالت ات�صال اجتماعي لت�شجيع وترقية عمل االن�ضمام ل�صناديق ال�ضمان االجتماعي مع تثمني فائدة
و�أهمية احلماية االجتماعية بالن�سبة للـمواطنني وذوي حقوقهم.
ويف هذا الإطار� ،ستبا�شر احلكومة ،ال�سيما من خالل التعاون الإداري ،تدعيم �أنظمة الإعالم لدى هيئات ال�ضمان
االجتماعي التي من �ش�أنها �أن ت�سمح بتطهري الـمعطيات واملتابعة ال�صارمة لعمليات التح�صيل.
و�ستعمل احلكومة كذلك ،على تطوير �أداءات اخلدمات االلكرتونية عن ُبعد ل�صناديق ال�ضمان االجتماعي ،وتكييف
وظيفة التح�صيل وتدعيم مراقبة الـمنت�سبني وتطوير التقييم الطبي االقت�صادي يف جمال التامني على الـمر�ض.
كما �سيتم تعزيز ودعم الإطار الت�شريعي والتنظيمي لـمحاربة التهرب من خالل الـمراقبة الطبية وكذا و�ضع خارطة
خا�صة مبمار�سات التهرب �شبه اجلبائي.
من جهة �أخرى� ،سيتم ال�شروع يف عملية التعاقد بني �صناديق ال�ضمان االجتماعي والـم�ؤ�س�سات العمومية لل�صحة
وكذا قطاع الت�ضامن الوطني من خالل ت�صميم الـمرحلة التجريبية للفوترة على بيا�ض ،قبل البدء التدريجي لـمرحلة
الفوترة احلقيقية.
�أخ�ير ًا وبعنوان التقاعد� ،ست�شرع احلكومة يف التفكري يف �إن�شاء فرع التقاعد التكميلي وذلك ق�صد حتيني القدرة
ال�شرائية للـمتقاعدين الـم�ستفيدين والـم�ساهمة يف �إنعا�ش التوازنات الـمالية لفرع التقاعد وكذا زيادة م�ساهمة التعا�ضديات
االجتماعية يف �إطار النظام الوطني لل�ضمان االجتماعي من خالل تعزيز دورة كنظام تكميلي.
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 .4.3الحصول على سكن الئق:

يف هذا الـمجال ،تتم�سك احلكومة ب�إيجاد الأجوبة الـمالئمة ل�ضمان ح�صول الـمواطن على �سكن الئق ،ح�سب ال�صيغ
الـمكيفة الـموجودة �أو التي �ستن�ش�أ ،مع ا�ستهداف العائالت ذات الدخل ال�ضعيف من باب الأولوية.
ويف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة بتكثيف �إنتاج ال�سكنات ،وح�شد وتوجيه الـموارد الـمالية والعقارية الالزمة ب�أكرث
فعالية و�ضمان العدل والإن�صاف االجتماعي عرب �إن�شاء بنك لل�سكن وتنظيم للت�سيري العقاري احل�ضري ،وبهذه ال�صفة،
�ستعمل احلكومة على ما ي�أتي:
• الق�ضاء النهائي على البيوت الق�صديرية من خالل الإح�صاء وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة �إ�سكان الأ�سر،
مع و�ضع نظام اليقظة �ضد كل حماوالت االنت�شار من جديد والعود؛
• التكفل بالبناء القدمي ،عرب تكري�س �آليات التخ�ص�ص لـمختلف الـمتدخلني وح�شد الـموارد الـمالية مع �إ�شراك
الـمواطنني الـمعنيني؛
• و�ضع الو�سائل الـمالئمة لـمحاربة الغ�ش يف جمال منح ال�سكنات بتدعيم جهاز الـمنح والـمراقبة القبلية؛
• ت�سريع وترية �إجناز م�شاريع ال�سكنات اجلارية واحرتام �آجال الإجناز عرب حتميل الـمتعهدين بالرتقية الـم�س�ؤولية
الـمالية؛
• موا�صلة �إطالق ما تبقى من برنامج  1.000.000م�سكن ،بجميع ال�صيغ ،مع التجهيزات الـمرافقة والقابلية
للـمعي�شة الالزمة خ�لال اخلما�سي  2020ـ  .2024و�سيتم الرتكيز على ال�سكن الريفي والبناء الذاتي يف
الـمجمعات االجتماعية؛
• �إحداث �سوق عقارية ،ال�سيما يف جمال الكراء ،من خالل �إعتماد �إطار قانوين مالئم وحتفيز مايل ي�سمح بت�أطري
وت�شجيع ال�سوق الإيجاري العقاري مع �إ�شراك خمتلف الـمتدخلني وح�شد الطاقات العقارية العمومية كو�سيلة
لت�شجيع متعاملي الرتقية العقارية.
 .5.3الحصول على الخدمات العمومية األساسية:
 .1.5.3الخدمة العمومية للـمياه والتطهير:

�إن التزام رئي�س اجلمهورية "باالنتهاء من انقطاع الـمياه و�ضمان ح�صول الـمواطنني بالت�ساوي على خمتلف خدمات
الـمياه عرب كامل الرتاب الوطني" يبقى �إحدى �أولويات احلكومة بالن�سبة لل�سنوات القادمة.
وهكذا ،ف�إن احلكومة �ستويل اهتماما لتح�سني اخلدمة العمومية للـمياه ال�صاحلة لل�شرب والتطهري من خالل:
• �صيانة وت�أهيل ال�شبكات والتجهيزات لتح�سني الـمردود التقني والتجارب مع ا�ستعمال �أو�سع للطاقات الـمتجددة،
• و�ضع برنامج خا�ص لال�ستدراك خا�ص بالواليات واملناطق التي ت�سجل عجزا هاما وتذبذبا يف التموين،
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•
•
•
•

تعزيز التدابري يف جمال اقت�صاد الـمورد واحلفاظ عليه (تدابري عقابية ،من�صو�ص عليها مبوجب القانون
الـمتعلق بالـمياه وحتفيزية :التحكم يف التعريفات ،حمالت التح�سي�س) ومكافحة التبذير والتو�صيل غري القانوين
للـمياه.
ت�ألية ورقمنة خمتلف الـمهام الـمت�صلة مبهن الـمياه (نظام الإعالم اجلغرايف والت�سيري عن بعد والت�ألية والعدادات
الذكية� ،إلخ )....وت�أهيل ت�سيري الـم�ؤ�س�سات العمومية الـمكلفة بت�سيري خدمات الـمياه،
تثمني الـموارد الـمت�أتية من الت�صفية (الـمياه والأوحال) مع التكفل بت�أثريها الـمزدوج على البيئة واالقت�صاد،
تكثيف �شيكة خمابر التحاليل لنوعية الـمياه و�إدم��اج اخلدمات وال��وك��االت البلدية يف وكالة توزيع الـمياه
والديوان الوطني للتطهري.

 .2.5.3في مجال الطاقة.

تتمثل �أهداف احلكومة يف هذا الـميدان ،يف تلبية االحتتياجات الطاقوية للمواطن وال�سوق الوطنية و�ضمان ت�أهيل
وتنمية خدمة عمومية ذات نوعية مطابقة للـمعايري الدولية.
ولبلوغ هذه الأهداف ،ين�ص خمطط عمل احلكومة على ا�ستكمال الربامج العمومية اجلاري �إجنازها ،وهي حتديدا:
• برنامج تو�صيل  398.000م�سكن بالغاز و  112.000م�سكن بالكهرباء،
• «الربامج التكميلية» التي تتوقع تو�صيل  10.000م�سكن بالغاز و  7.000م�سكن بالكهرباء،
• برنامج التو�صيل بالكهرباء والغاز للمدينة اجلديدة ذراع الري�ش ( 4.000م�سكن بالغاز و  5.000م�سكن
بالكهرباء)،
• خمطط العمل اخلا�ص بالربامج الـم�ستقبلية العمومية للكهربة والتوزيع العمومي للغاز .و�سيتم تنفيذه ح�سب
الـمراقبة الآتية:
• متوين الـمناطق الـمنت�شرة والـمحرومة بالكهرباء يف �إطار الربامج اخلا�صة للكهرباء (العادية �أو ال�شم�سية)،
• تو�صيل الـمدن اجلديدة ،والأقطاب احل�ضرية والـمناطق ال�صناعية.
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�ستندرج ال�سيا�سة اخلارجية لبالدنا ،بحزم ،يف �إطار االلتزامات التي تعهد بها رئي�س اجلمهورية ،ال�سيد
عبد الـمجيد تبون ،يف برناجمه ،وب�شكل �أخ�ص �إرادته يف حتيني �أهداف ومهام الدبلوما�سية اجلزائرية
يف ظل القيم والـمبادئ الثابتة التي تقوم عليها ،على �ضوء العوامل الهيكلية والظرفية التي متيز م�سارها.
و�ستعمل الدبلوما�سية اجلزائرية حتت قيادته وعم ًال بتوجيهاته وتعليماته ،على تقدمي كل م�ساهمتها يف جمهود التجديد
الوطني وبروز جزائر جديدة على ال�صعيد ْين الداخلي والدويل .و�س ُتدرج ن�شاطها يف �إطار الد�ستور اجلديد الذي متت
تزكيته يف الفاحت نوفمرب  2020والإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي � ّأقرها ال�سيد رئي�س اجلمهورية.
التحرري� ،ست�ستمر يف الدفاع عن
�إن اجلزائر الوفية لتاريخها والـمبادئ الأ�سا�سية التي ا�سرت�شدت بها يف كفاحها ّ
�سيادة الدول وا�ستقاللها و�سالمتها الرتابية ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ودعم الق�ضايا العادلة والـم�شروعة
وح�سن اجلوار والتعاون والت�سوية ال�سلـمية للنزاعات.
وتتموقع اجلزائر بحزم ،ب�صفتها قوة و�سيطة تتوخى وتعمل على ن�شر ال�سلـم واال�ستقرار والأمن الذي تن�شده يف
نطاق تراكزي يف �شتى جماالت ال�سيادة والأم��ن والنفوذ ،يف خدمة م�صاحلها الـمعنوية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
واالقت�صادية والب�شرية واالجتماعية واحل�ضارية.
كما �أن اجلزائر التي �ساهمت ثورتها التحريرية الـمجيدة ب�شكل كبري يف انهيار النظام اال�ستعماري ،لديها ال�سلطة
والقدرة على التموقع �ضمن ال��دول التي تبني وتنتفع من نظام جديد للذكاء الب�شري يف خدمة �سلـم ورخ��اء عالـميينْ
تتقا�سمهما جميع البلدان ب�إن�صاف .فالرتاث التاريخي لل�شعب اجلزائري من �ش�أنه �أن ي�ضع اجلزائر يف موقع ميكنها من
ترقية وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وكذا حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها وب�سط �سيادتها الدائمة على
ثرواتها ومواردها الطبيعية.
�إن ن�شاط بالدنا الدبلوما�سي �سيرتكز خالل ال�سنوات القادمة ،على الدفاع عن م�صالح الأمة وامل�ساهمة يف ا�ستتباب
الأمن واال�ستقرار الإقليميينْ وتعزيز الروابط مع �إفريقيا والوطن العربي ،وتنمية ال�شراكة وال�سلـم يف العالـم و�إعادة ن�شر
الدبلوما�سية االقت�صادية يف خدمة تنميتنا وع�صرنة الأداة الدبلوما�سية وت�سيري الـموارد الب�شرية و�إعداد ا�سرتاتيجية
جديدة جتاه جاليتنا الوطنية املقيمة باخلارج ولفائدتها.

 .1الدفاع عن الـمصالح العليا لألمة.

يف عالـم تطبعه �أحداث غري متوقعة ،ويف ظرف �إقليمي حمفوف بالـمخاطر� ،ستحر�ص احلكومة على وقاية اجلزائر من
كل التهديدات والـمحاوالت الرامية �إىل الـم�سا�س مبقوماتها ووحدتها و�سالمتها وحيادها عن �أهدافها الـمتمثلة يف التنمية
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وعن دورها كفاعل هام يف ال�ساحتينْ الإقليمية والدولية.
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و�سريتكز الأمن الوطني يف اجلزائر ،بكامله ،على عوامل التكامل والتفاعل والتعاون بني جميع الفاعلني يف الدولة
والقِ وى احلية يف الـمجتمع يف م�سارات من �ش�أنها ت�أكيد ال�سيادة واال�ستقالل الوطنيينْ والتطور بان�سجام مع خطوات
ثابتة يف جمال تغيري ظروف معي�شة كل الفئات االجتماعية.
كما �ستتجند احلكومة وتلتزم بالت�صدي لكل الأهداف الراهنة والـم�ستقبلية التي من �ش�أنها الإ�ضرار مب�صالح اجلزائر
�أو الـم�سا�س بوحدة �شعبها و�سالمة ترابها .ومن �أج��ل حتقيق هذه الغاية� ،س ُتنمي اجلزائر قدراتها يف جمال الردع
الدبلوما�سي ،م�ستندة �إىل جبهة داخلية قوية واقت�صاد مزدهر.

 .2الـمساهمة في االستقرار واألمن اإلقليمييْن

�إن اجلزائر ،بحكم تاريخها ووزنها وموقعها اجلغرايف الـمركزي بني القارة الإفريقية والوطن العربي والبحر الأبي�ض
الـمتو�سط� ،ستلتزم �أكرث من �أي وقت م�ضى برتقية مبادرات والقيام مب�ساع وبذل جهود من �أجل الـم�ساهمة يف ت�سوية
الأزمات والنزاعات يف الـمنطقة على غرار النزاع يف ال�صحراء الغربية والأزمة يف ليبيا �أو عدم ا�ستقرار الأو�ضاع يف
منطقة ال�ساحل ال�صحراوي ،وكذا عرب القارة الإفريقية وال�شرق الأو�سط واحلو�ض الغربي للبحر الأبي�ض الـمتو�سط.
ويف هذا الإطار:
• يجب ت�سوية النزاع القائم بني الـمغرب وجبهة البوليزاريو يف �إطار م�سار �إنهاء اال�ستعمار وتنظيم ا�ستفتاء حول
تقرير الـم�صري حتت �إ�شراف منظمة الأمم الـمتحدة .ويتوجب على مملكة الـمغرب واجلمهورية العربية ال�صحراوية
الدميقراطية ،ب�صفتهما دولتينْ ع�ضوتينْ يف االحتاد الإفريقي ،الـم�ساهمة يف ا�ستتباب اال�ستقرار يف الـمنطقة ،مع
االحرتام ال�صارم لقِ يم و�أهداف ومبادئ العقد الت�أ�سي�سي لالحتاد الإفريقي.
• ويف ليبيا� ،ستعمل اجلزائر على تعزيز حركية م�صاحلة ال�شعب الليبي وتنظيم االنتخابات بعي ًدا عن �أي و�ساطة
وتدخل �أجنبيينْ .
• �أما يف ال�ساحل ،ف�ست�ضاعف اجلزائر جهودها للـم�ساعدة على ا�ستتباب اال�ستقرار والأمن يف هذه الـمنطقة التي
تنتمي �إليها والتي جتمعها بهذه البلدان روابط تاريخية و�سيا�سية و�إن�سانية قوية وعديدة وكذا م�صري م�شرتك
�أمام حتديات وجودية.

 .3توطيد الروابط مع الوطن العربي وإفريقيا

�سيتم جت�سيد ال ُبعد ْين العربي والإفريقي ب�شكل كبري يف �إطار �إعادة تفعيل الن�شاط الدبلوما�سي اجلزائري ،من �أجل
توطيد روابط الأخوة وال�صداقة مع بلدان هاتني الـمنطقتني اللتني ُتع ّدان جزء من العمق اال�سرتاتيجي والتجذر احل�ضاري
لبالدنا.
فعلى م�ستوى الوطن العربي� ،ستعمل اجلزائر خالل الأ�شهر القادمة على �إعادة ت�أ�سي�س الن�شاط العربي الـم�شرتك،
بف�ضل توفري الظروف الـمواتية لعقد القمة العربية الـمقبلة وجناحها .وف�ض ًال عن تعزيز القِ يم الـم�شرتكة ،ينبغي �أن تكر�س
هذه القمة الطابع الأ�سا�سي للق�ضية الفل�سطينية وحتيني مبادرة ال�سلـم العربية ل�سنة  2002التي تظل فر�صة جلميع بلدان
الـمنطقة للعي�ش م ًعا يف كنف �سلـم �شامل من �ش�أنه �أن ي�ضمن �إقامة دولة وطنية فل�سطينية وعا�صمتها القد�س.
78

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

�أما يف �إفريقيا ،ف�إن الأمر �سيتعلق بالعمل جم ّد ًدا على تعزيز العالقات الت�ضامنية التقليدية التي ت�أثرت بفعل االن�شغاالت
الداخلية للدول وجائحة كوفيد 19.خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث �سيتم العمل مع �شركائنا الأفارقة على تعزيز اال�ستقرار
والأمن وال�سلـم ،وم�ضاعفة عمليات الو�ساطة والـم�ساعي احلميدة من �أجل ت�سوية الـم�شاكل دون تدخل بلدان خارج القارة
الإفريقية وتوحيد جهودنا لتحقيق تنميتنا االقت�صادية واالجتماعية والب�شرية.
ويف هذا الـمنظور ذاته� ،ستعمل بالدنا على دعم الـمنظمات الإفريقية والـم�ساعدة على جت�سيد منطقة التبادل احلر
القارية الإفريقية وتنمية م�شاريع الـمن�ش�آت الأ�سا�سية على م�ستوى القارة الإفريقية ،على غرار الطريق العابر لل�صحراء
و�أنبوب الغاز بني اجلزائر ونيجرييا وكوابل الألياف الب�صرية.
كما �ستعمل بالدنا على دعم وتفعيل الوكالة اجلزائرية اجلديدة للتعاون الدويل من �أجل الت�ضامن والتنمية ،وذلك
بهدف جت�سيد م�شاريع التعاون والتكوين والـم�ساعدة الإن�سانية والتنمية يف �إفريقيا وب�شكل �أخ�ص لفائدة بلدان ال�ساحل.
و�سيتم تطوير العالقات مع �إفريقيا والوطن العربي دون �إغفال ا�ستئناف وتوطيد عالقاتنا مع بلدان �آ�سيا و�أمريكا
الالتينية وجزر الكراييب ،حيث �ست�ضاعف اجلزائر االت�صاالت على جميع الـم�ستويات و�ستعمل على تو�سيع التعاون مع
البلدان ال�صديقة يف هذه الـمنطقة.

 .4ترقية السلـم في العالـم والشراكة

على ال�ساحة الدولية� ،ستقوم اجلزائر بن�شاط ا�ستباقي ومتع ّدد الأ�شكال ،من �أجل متكني بالدنا من تعزيز مكانتها
كفاعل ن�شيط ،بحيث ت�ساهم ،كما كانت كذلك يف الـما�ضي ،يف ت�سوية الأزمات والتوترات على الـم�ستوى الدويل وت�ؤثر
على جمرى الأحداث الهامة يف تاريخ الـمجتمع الدويل ويف حياة الب�شرية.
و�ست�ستمر اجلزائر ب�شكل منهجي وعقالين ،يف تطوير العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية مع �أهم �شركائها
يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا مع ال�سهر ،يف كل مرة ،على الـمحافظة على الـم�صالح الوطنية وحتقيق هدف الـم�ساهمة
يف التنمية الفعلية القت�صادنا.

 .5الدبلوماسية االقتصادية في خدمة مخطط اإلنعاش االقتصادي
 2020ــ 2024

�ستوا�صل احلكومة الأعمال الـمج ّددة التي متت الـمبادرة بها يف بداية �سنة  ،2021حتت رعاية ال�سيد رئي�س
اجلمهورية ،يف جمال الدبلوما�سية االقت�صادية ،من �أجل تقدمي كل م�ساهمتها يف حتقيق الأهداف الـمح ّددة يف الندوة
الوطنية حول الإنعا�ش االقت�صادي التي انعقدت يف �شهر �أوت .2020
كما �ست�ضاعف البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية الـمبادرات من �أجل العمل على احل ّد من التبعية ل�صادرات الـمحروقات،
من خالل اجتذاب اال�ستثمارات الـمبا�شرة الأجنبية والـم�ساعدة على رفع حجم �صادرات الـمنتجات واخلدمات اجلزائرية،
ال�سيما جتاه �أوروبا ،يف �إطار القدرات الـمحتملة التفاق ال�شراكة مع االحتاد الأوروبي وكذا يف الوطن العربي و�إفريقيا
بف�ضل الفر�ص الـمتاحة من خالل تفعيل مناطق التبادل احلر على م�ستوى هاتني الـمجموعتني وكذا �إمكانيات االندماج
االقت�صادي الـمرتبطة بها.
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ويف ه��ذا الإط���ار� ،ستتم هيكلة �شبكة الـمكلفني بال�ش�ؤون االقت�صادية والتجارية يف بعثاتنا �إىل اخل��ارج و�ضمان
احرتافيتهم ،من خالل جتديد عمليات التكوين ودورات حت�سني الـم�ستوى.
وهكذا� ،سيتم تنظيم ندوة وطنية حول الدبلوما�سية االقت�صادية ،ت�ض ّم جميع الفاعلني ،خالل الثالثي الأخري من �سنة
 ،2021من �أجل �إيجاد حلول للـم�سائل العالقة يف جمال اال�ستثمارات الـمبا�شرة الأجنبية وترقية ال�صادرات على م�ستوى
الأ�سواق اخلارجية ،وال�سيما يف �إفريقيا والبلدان الـمجاورة.

 .6عصرنة األداة الدبلوماسية وتسيير الـموارد البشرية.

يف �إطار خمطط عمل احلكومة الرامي �إىل ع�صرنة الإدارة وتعميم التكنولوجيات اجلديدة للإعالم وت�سيري الـموارد
الب�شرية� ،سيتم جت�سيد الأعمال الآتية:
• تعزيز مكانة ال�شباب والن�ساء والكفاءات الوطنية يف ت�أطري اجلهاز الدبلوما�سي؛
• توظيف �إطاراتنا يف الـم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية ،مبا ي�سمح بتعزيز وجودنا ونفوذنا على م�ستوى هذه
الـمنظمات؛
• م�ضاعفة عمليات التكوين وحت�سني الـم�ستوى ،من خالل تعزيز اخت�صا�صات و�صالحيات الـمعهد الدبلوما�سي
والعالقات الدولية ()IDRI؛
• �إن�شاء جلان خا�صة للتكفل بالـملفات الـمتعلقة بت�صنيف الـمنا�صب الدبلوما�سية والقن�صلية ح�سب الـمناطق
و�ضمان الرعاية الطبية لكافة الـم�ستخدمني قيد الن�شاط باخلارج وتر�شيد الت�سيري الـمايل وم�س�ألة الأم�لاك غري
الـمنقولة للدولة اجلزائرية باخلارج.

 .7استراتيجية مجدّدة تجاه جاليتنا الوطنية الـمقيمة بالخارج.

يجدر التذكري بالروابط الـمتينة ج�� ًّدا التي تربط �أف��راد جاليتنا الـمقيمة باخلارج ببلدهم الأ�صلي ،مبختلف فئاتها
و�أجيالها ،حيث ي�شهد على ذلك دورهم احلا�سم يف الوعي اجلماعي ب�أهمية التمتع ب�سيادتنا وهويتنا ،وم�ساهمتهم يف
الكفاح من �أجل اال�ستقالل ،دون �إغفال مظاهر الت�ضامن الـمثايل �إزاء مواطنيهم للت�صدي جلائحة كوفيد ،19.مع الإ�شارة
�إىل تفاعلهم الـم�ؤثر مع رايتهم ون�شيدهم الوطني وفريقهم الوطني.
�إن قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية القا�ضي ب�إ�ضافة ال ُبعد املتعلق "باجلالية الوطنية باخلارج" �إىل الت�سمية الر�سمية
لوزارة ال�ش�ؤون اخلارجية ،ي�ؤكد مدى الأهمية اال�سرتاتيجية التي مت �إيال�ؤها لهذه الفئة الهامة من مواطنينا.
ويف هذا الإطار ،تلتزم احلكومة بتج�سيد �إرادة القا�ضي الأول يف البالد ،من خالل مقاربات ومناهج جمددة للتكفل
بان�شغاالت هذه اجلالية وتطلعاتها وتعزيز روابطها مع الأمة و�إ�شراكها يف جميع اجلوانب الـمتعلقة بتنمية البالد.
و�ستندرج هذه الـمقاربة الـمج ّددة �ضمن ر�ؤية �شاملة وطويلة الأمد ،ترمي �إىل تعزيز مكانة ودور مواطنينا الـمقيمني
باخلارج باعتبارهم جزء ال يتجز�أ من الأمة.
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وهكذا� ،ست�شرع احلكومة يف عمل يرمي �إىل تكملة و�ضبط جممل الـمعطيات الإح�صائية الـمتعلقة بجاليتنا ،بف�ضل
�شبكتنا الدبلوما�سية والقن�صلية ،بحيث يتم و�ضع جدول و�صفي مف�صل ح�سب البلدان والفئة العمرية والفئة االجتماعية
ـ الـمهنية� ... ،إلخ.
و�سيتم اعتماد اال�ست�شارة والت�شاور مع الأع�ضاء الـممثلني جلاليتنا واحلركة اجلمعوية ،كمنهجية عمل منتظمة ،مبا
ي�سمح ب�إ�شراكهم منذ البداية ،يف التفكري و�إعداد اقرتاحات حول الـموا�ضيع التي تعنيهم.
و�سيتمحور عمل احلكومة بخ�صو�ص ملف اجلالية الوطنية باخلارج ،حول الـموا�ضيع والأهداف الآتية:
 mالـمحور السياسي والجمعوي ،حيث سيتعلق األمر بما يلي:

• حتديد الآليات والإجراءات الكفيلة ب�إ�شراك جاليتنا �أكرث ف�أكرث ،وال�سيما نخبتها ،يف تعزيز التما�سك الوطني
ودولة القانون والدميقراطية وحماربة �أ�شكال التطرف التي قد تتعر�ض لها؛
• ت�شجيع انتظام احلركة اجلمعوية يف �شكل �أفواج اجتماعية ـ مهنية وفدراليات ومراكز اهتمام وح�سب البلدان
على �أ�سا�س برنامج �أدنى م�شرتك.
 mالـمحور الـمؤسساتي والتنظيمي :يتعلق الأمر بتحديد بنية جديدة للهياكل الـممثلة جلاليتنا
�سواء يف البلدان الـم�ضيفة �أو على الـم�ستوى الوطني يف اجلزائر ،ال�سيما من خالل حتيني الن�ص الـمت�ضمن �إن�شاء
الهيئة اال�ست�شارية جلاليتنا الوطنية باخلارج.
 mالـمحور االقتصادي والـمالي :من �أجل �إ�شراك جاليتنا يف التنمية االقت�صادية الوطنية� ،ستتخذ
احلكومة تدابري ملـمو�سة وعملياتية ،منها على �سبيل الـمثال حتفيز رعايانا على اال�ستثمار يف م�شاريع اقت�صادية
و�إ�شراكهم يف ا�سرتاتيجية ترقية ال�صادرات خارج الـمحروقات وجلب مدخراتهم من خالل فتح بنوك ووكاالت باخلارج
وت�أطري الآالف من التجار ورجال الأعمال الـمهاجرين.
 mالـمحور العلـمي والتكنولوجي :ت�ض ّم جاليتنا عد ًدا متزاي ًدا من الكفاءات والباحثني والأ�ساتذة
واخلرباء رفيعي الـم�ستوى .وقد �أبدوا ا�ستعدا ًدا كب ًريا للـم�ساهمة مبهارتهم و�ضمان عمليات تكوين يف اجلزائر.
ـمخ�ص�صة للكفاءات الوطنية باخلارج ق�صد
ويف هذا الإطار� ،ستقوم احلكومة با�ستكمال م�شروع البوابة الإلكرتونية ال ّ
جعلها حم�ض ًنا حقيق ًيا وهمزة و�صل بني العر�ض والطلب الذي قد تعبرّ عنه الوزارات واجلماعات الـمحلية والهيئات
والـم�ؤ�س�سات والـم�ست�شفيات ومراكز البحث � ...إلخ ،يف �شتى الـميادين مثل ال�صحة ـ الطب والرتبية والتكوين
والطاقة والت�سيري والهند�سة والتكنولوجيات اجلديدة للإعالم واالت�صال والذكاء اال�صطناعي � ...إلخ.
 mالـمحور الديني والثقافي واالجتماعي� :إن جاليتنا عرب جميع مناطق العالـم متم�سكة� ،أكرث من
�أي وقت م�ضى ب�أ�صولها والعنا�صر الـمكونة ل�شخ�صيتها .و�ستعمل احلكومة على �ضمان متابعة مطالبها والتكفل بها يف
الـمجال الديني (الـم�ساجد) وتعليم اللغات الوطنية والثقافة والرتاث.
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و�سيتم اتخاذ تدابري جم ّددة لت�سوية الـم�شاكل االجتماعية التي تعاين منها بع�ض الفئات من هذه اجلالية كالأ�شخا�ص
الـم�سنني والأ�شخا�ص الـمتقاعدين وال�شباب وال�سجناء �أو الـم�س�ألة الـمتكررة الـمتعلقة برتحيل اجلثامني.
كما يتعلق الأمر ببناء �شراكة حقيقية ـ بعي ًدا عن ذهنية االتكال ـ من �أجل اال�ستجابة ل�شكاوى رعايانا والعمل ،يف �آن
واحد ،على حمايتهم من بع�ض �أ�شكال التطرف �أو "ا�ستغالل" بع�ض العنا�صر من هويتنا الوطنية.
 mمواصلة عملية عصرنة وتبسيط التسيير القنصلي :لقد مت حتقيق مكا�سب عديدة على
مدى ال�سنوات الأخرية يف جمال ع�صرنة الت�سيري القن�صلي ،ال�سيما بف�ضل العمل الـمن�سق للحكومة.
و�ستعمل احلكومة ،م�ستقب ًال ،على تي�سري �إجراءات الت�سجيل وت�سليم وثائق ال�سفر �أو الت�أ�شرية �أكرث ف�أكرث ،ف�ض ًال عن
�إدراج وتعميم الت�سيري القن�صلي الإلكرتوين عرب التكنولوجيات اجلديدة للإعالم واالت�صال واالنرتانت.
وم���وازا ًة مع ذل��ك� ،ستتم الـمبادرة بعمليات تكوين الـم�ستخدمني يف القن�صليات من �أج��ل و�ضع ح ّد لكل العراقيل
البريوقراطية ،ال�سيما يف جمال ا�ستقبال اجلمهور و�أهمية احلوار والإ�صغاء.
و�أخ ًريا� ،ستنظم احلكومة ندوة كربى باجلزائر ،عندما �ست�سمح الظروف ال�صحية بذلك ،مب�شاركة عدد كبري من �أفراد
جاليتنا ،حيث �س ُتمثل فيها جميع الفئات (من منتخبني وباحثني ورجال �أعمال و�إطارات جمعوية و�شباب� ...إلخ).
و�سيتم تنظيم هذه الندوة ب�صيغة ب�سيطة وتفاعلية وبذهنية جديدة ،حيث �ستتم مناق�شة الـموا�ضيع الرئي�سية يف ور�شات
واخلروج بتو�صيات واقعية وتوافقية.
وبف�ضل ر�ؤية وا�ضحة ومتب�صرة للأهداف الـمخولة لها� ،ستحقق الدبلوما�سية اجلزائرية مزي ًدا من الـم�صداقية والفعالية،
من خالل اال�ضطالع ب�شكل كامل مبهامها ال�سيادية يف خدمة اجلزائر اجلديدة ،باعتبارها جت�سي ًدا جم ّد ًدا للجزائر
اخلالدة.
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�إن اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،يف �إطار �أداء واجباته ال�سيادية يف ظل االحرتام ال�صارم لـمهام الدفاع
الوطني التي يخولها له الد�ستور ،وطبقا لتعليمات وتوجيهات ال�سيد رئي�س اجلمهورية ،القائد الأعلى
للقوات الـم�سلحة ووزير الدفاع الوطني ،ما انفك يوا�صل جهوده الرامية �إىل ع�صرنة عتاده واحرتافية
�أفراده.
وبهذا ال�صدد ،ف�إن انعدام اال�ستقرار الأمني وبع�ض التهديدات التي ت�شهدها حدودنا الغربية واجلنوبية ال�شرقية،
ي�ستوجب بال�ضرورة تعزيز ت�أمني حدودنا الربية والبحرية واجلوية ،عرب اعتماد خمططات عمل مالئمة ،ومزودة بو�سائل
ب�شرية ومادية تتنا�سب وطبيعة اخلطر الـمحتمل.
و�سوف يحظى اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،على غرار كافة م�صالح الأم��ن ،بدعم احلكومة التام والكامل يف عمليات
مكافحته دون هوادة لفلول الإرهاب وحماربة اجلرمية الـمنظمة العابرة للحدود ،والإجتار بالـمخدرات والتهريب والهجرة
غري ال�شرعية وذلك ،يف ظل احرتام التزامات بالدنا يف جمال ترقية ال�سلم والأم��ن على الـم�ستويني اجلهوي والدويل
واحرتام حقوق الإن�سان.
ولهذا الغر�ض� ،سي�سهر اجلي�ش الوطني ال�شعبي على تكثيف التعاون الثنائي والـمتعدد الأطراف ،مع بلدان اجلوار يف
جمال حماربة الإرهاب والتخريب ،واجلرمية الـمنظمة العابرة للحدود ،وذلك من خالل �آليات عملياتية مكيفة.
وجدير بالذكر �أن د�ستور  ،2020يتيح للجي�ش الوطني ال�شعبي �إمكانية الـم�شاركة يف عمليات حفظ ال�سالم خارج
الرتاب الوطني ،يف �إطار احرتام مبادئ و�أهداف الأمم الـمتحدة ،واالحتاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
وبهذا ال�ش�أن ،وبناء على قرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية� ،سيتخذ اجلي�ش الوطني ال�شعبي كل التدابري الالزمة ل�ضمان
التكوين ال�ضروري للم�ستخدمني والتزود بالو�سائل اللوج�ستية الـمنا�سبة ،حت�سبا لأداء حمتمل لـمهمة حفظ ال�سالم.
من جهة �أخرى ،ف�إن جمال ال�صناعة والبحث من �أجل التنمية لدى اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،الذي ي�شهد دفعا جديدا
تطبعه ال�شراكة مع �أداة ال�صناعة الوطنية ،من �ش�أن نتائجه �أن ت�ساهم يف تنمية الإقت�صاد الوطني.
كما �ستحر�ض احلكومة على تدعيم و�سائل وقدرات الدفاع ال�سيرباين وتعزيزها ،بغر�ض تنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية
فعالة لت�أمني االنظمة املعلوماتية التي �ست�شمل جممل م�ؤ�س�سات الدولة و�أجهزتها.
عالوة على ذلك ،ف�إن عمليات فك العزلة عن مناطق الظل التي يقوم بها اجلي�ش الوطني ال�شعبي� ،ستتخذ بعدا جديدا،
بالـموازاة مع التكفل ال�صحي مبواطني الـمناطق الـمعزولة ،وال�سيما على م�ستوى اله�ضاب العليا واجلنوب.
ويف الأخري� ،سيتوىل اجلي�ش الوطني ال�شعبي �ضمان التغطية ال�صحية للمواطنني عرب كامل الرتاب الوطني ،كلما
تطلب الو�ضع ذلك ،وبالأخ�ص من �أجل تقدمي يد العون لقطاع ال�صحة العمومية يف هذه الفرتة التي تطبعها هذه اجلائحة.
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.I.I
.I

ﺳﯾﺔﺔﻟ ﻟﻼﻼﻗﺗﻗﺗﺻﺎ
اﻟاـﻟـﻣﻣﻌﻌطﯾطﺎﯾﺎتتاﻟاﻟرﺋرﯾﺋﯾﺳﯾ
ﺻﺎدداﻟاﻟﻛﻠﻛﻠﻲﻲ
اﻟـﻣﻌطﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ

 .Iالـمعطيات الرئيسية لالقتصاد الكلي

اﻟاﻟووﺣﺣددةة
اﻟو ﺣ دة

اﻟاـﻟـﻣﻣﻌﻌطﯾطﺎﯾﺎتت
اﻟـﻣ ﻌ ط ﯾﺎت
18.723,5
اﻟاﻧﻟﺎﻧﺗﺎﺗﺞﺞاﻟاـﻟـداداﺧﻠﺧﻠﻲﻲاﻟاﻟﺧﺎﺧﺎمم
18.723,5
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
18.723,5
16.344,7
اﻟاﻧﻟﺎﻧﺗﺎﺗﺞﺞاﻟاـﻟـداداﺧﻠﺧﻠﻲﻲاﻟاﻟﺧﺎﺧﺎممﺧﺎﺧﺎررججاﻟاـﻟـﻣﻣﺣﺣرروﻗوﺎﻗﺎتت
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
16.344,7
اﻧﻟﻧﻣﻧﺎﻣوﺗواﺞﻟاﻧﻟاﺎﻧﻟﺗﺎـﺗدﺞاﺞاﺧﻟاﻠـﻟـدﻲادااﺧﻟﻠﺧﻠﺧﻲﺎﻲماﻟاﻟﺧﺎﺧﺎمرمج اﻟـﻣﺣروﻗﺎت
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
16.344,7
 4,9-4,9
%%
 4,9-3,6
ﻧ ﻧﻣﻣوواﻟاﻧﻟﺎﻧﺗﺎﺗﺞﺞاﻟاـﻟـداداﺧﻠﺧﻠﻲﻲاﻟاﻟﺧﺎﺧﺎممﺧﺎﺧﺎررججاﻟاﻟﻣﻣﺣﺣرروﻗوﺎﻗﺎتت
3,6
%%
ﺿﺿاﺧﻟـﺧمدماﺧﻠﻲ اﻟﺧﺎم ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻧ ﻧﻣﺳﺑوﺳﺑﺔاﺔﻟاﻧﻟاﺎﺗﻟﺗﺗﺞ
 3,62,4
2,4
%%
2,4
ﺿرﺧم
دﯾدﻧﯾﺎﻧﺎر/ر%د/دووﻻﻻرر
126,8
ف
ﻧﺳﺳﺳﻌﺑﻌﺔررااﻟﻟاﺗﻟﺻ
126,8
ف
ر
ﺻ
ﻲ
ﻛ
ﯾ
ر
ﻣ
أ
دﯾﻧﺎأرﻣ/ردﯾوﻛﻻﻲر
126,8
ر
ﻣﻠﻣﯾأﻠﺎﯾﻣﺎرررﯾدﻛدووﻲﻻ
فﻊ
ﺻﻟاﻟرﺳﻠ
وﺳاوﻌاررردادااﻟتتا
ر
ﻻ
ﻊ
ﻠ
ﺳ
34,4
34,4
ﻣﻠﯾأﺎأﻣرﻣرﯾردﯾﻛوﻛﻲﻻﻲر
و ار د ات اﻟﺳ ﻠﻊ
34,4
1.394,7
1.394,7
ﻣﻠﻣأﯾﻠﺎﻣﯾﺎرﯾردﻛﯾدﻧﯾﻲﺎﻧﺎرر
اﻟاﻟﺟﺑﺟﺎﺑﯾﺎﯾﺔﺔاﻟاﺑﻟﺗﺑﺗرروﻟوﯾﻟﯾﺔﺔاﻟاـﻟـﻣﻘﻣﯾّﻘﯾدّةدةﻓ ﻓﻲﻲاﻟاـﻟـﻣﯾﻣﯾزازﻧاﯾﻧﯾﺔﺔ
1.394,7
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟـﻣﻘﯾّدة ﻓﻲ اﻟـﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟـﻣﺿﺎ ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر
ﺿﻓﺎﻓﺔﺔﺣﺣﺳﺳببﻗﻗطﺎطﺎععاﻟاﻧﻟﻧﺷﺎﺷﺎطط
اﻟﻘ ﯾﻣ ﺔ اﻟـﻣ
ط
ﺎ
ﺷ
ﻧ
ﻟ
ا
ع
ﺎ
ط
ﻗ
ب
ﺳ
ﺣ
ﺔ
ﻓ
ﺎ
ﺿ
ﺻﯾدداﻟاﺑﻟﺑﺣﺣرريي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟـﻣ
631,4
اﻟاﻔﻟﻔﻼﻼﺣﺣﺔﺔواوﻟاﻟﺣﺣراراﺟﺟﺔﺔواوﻟاﻟﺻﯾ
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
22631,4
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
2
631,4
ي
ر
ﺣ
ﺑ
ﻟ
ا
د
اﻟاـﻔﻟـﻣﻼﻣﺣﺣﺣرﺔروﻗووﺎﻗاﺎﻟتﺣتراﺟﺔ واﻟﺻﯾ
378,8
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
2 378,8
378,8
ﺻﺎﻧرﺎﻋوﺎﻋﻗﺎﺎتتت
ﺻﻧﺣ
اﻟاـﻟﻣ
176,4
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
112176,4
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
1 176,4
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
تﺷﺷﻐﺎﻐﺎللاﻟاﻟﻌﻌﻣﻣووﻣﯾﻣﯾﺔﺔواوﻟاﻟررييﺑ ﺑﻣﺎﻣﺎﻓ ﻓﻲﻲذﻟذﻟككاﻟاﻟﺧﺧددﻣﺎﻣﺎتت
ﺻﺎﻧءﺎءوﻋاوﺎاﻷﻷ
اﻟاﺑﻟﻧﺑﺎﻧ
462,2
22462,2
اﻟواﺑوﻧاﺎﻷﻷءﺷﺷﻐوﺎاﻐﺎلﻷلاﺷﻟاﻐﻟﻌﺎﻌﻣلﻣواوﻟﻣﯾﻣﻌﯾﺔﻣﺔاوﻟاﺑﻣﻟﺗﯾﺑﺗﺔرروﻟاوﯾﻟﯾﺔ
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
ت
ﺎ
ﻣ
د
ﺧ
ﻟ
ا
ك
ﻟ
ذ
ﻲ
ﻓ
ﺎ
ﻣ
ﺑ
ي
ر
ﺔ
2 462,2
361,4
تاﻟاﻟﺗ ﺗﻌﺟﻣﺎﺟﺎورﯾرﻣﯾﺔﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
اﻟواﻟﺧﻷﺧددﻣﺷﺎﻣﻐﺎتل
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
55361,4
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
5
361,4
ﺔ
ﯾ
ر
ﺎ
ﺟ
ﺗ
ﻟ
ا
166,8
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
33166,8
اﻟاﻟﺧﺧددﻣﺎﻣﺎتتﻏﯾﻏﯾرراﻟاﺗﻟﺗﺟﺎﺟﺎرﯾرﯾﺔﺔ
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
3 166,8
اﻟﺧ د ﻣ ﺎت ﻏ ﯾر اﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ

الـمتعلقةقاﻟاﺗﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻐﯾل
الـمعطياتـﻣﺗﻣﺗﻌﻠﻌﻠﻘﻘﺔﺔﺑﺑﺳﺳووق
II
 .II..IIاﻟاـﻟـﻣﻣﻌﻌطﯾطﺎﯾﺎتتاﻟاـﻟ
بسوﻕل التشغيل
 .IIاﻟـﻣﻌطﯾﺎت اﻟـﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳوق اﻟﺗﺷﻐﯾل

اﻟاﺗﻟﺗﻌﯾﻌﯾﯾﯾنن
ن
ﯾ
ط
ﺷ
ﻧ
ﻟ
ا
ن
ﻋﻋددداﻟداﺗﻟاﻌﻟﯾﺳﯾﺳﻛﺎﻛنﺎن اﻟﻧﺷطﯾن
ﻋﻋدددداﻟاﻟﺳﺳﻛﺎﻛﺎنناﻟاﻧﻟﻌﺎﻌﺷﺎﻣﻠﻣطﯾﻠﯾﯾننن
ﻋدد اﻟ اﺳﻟاﺗﻟﻛﺗﺎﺷنﺷﻐﯾﻐاﯾﻟلﻌلﺎﻓ ﻓﻣﻠﻲﯾﻲﻣنﻣﺟﺎﺟﺎللاﻟاﻔﻟﻔﻼﻼﺣﺣﺔﺔ
اﻟاﺗﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻐﯾللﻓ ﻓﻲﻲﻣﻣﺟﺎﺟﺎللاﻟاﻔﻟﺻﻼﻧ
ﺻﺎﺣﻧﺎﺔﻋﻋﺔﺔ
ﺻﺎﻧءﺎءﻋواوﺔاﻷﻷﺷﺷﻐﺎﻐﺎللاﻟاﻟﻌﻌﻣﻣووﻣﯾﻣﯾﺔﺔواوﻟاﻟرريي
اﻟاﺗﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻐﯾللﻓ ﻓﻲﻲﻣﻣﺟﺎﺟﺎللاﻟاﺑﻟﻧﺑﺎﻧ
اﻟاﺗﻟﺗﺷﺷﻐﯾﻐﯾللﻓ ﻓﻲﻲﻣﻣﺟﺎﺟﺎللاﻟاﺑﻟﻧﺧﺎﺧدءدﻣﺎﻣﺎواتتﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟري
اﻟاﻟﺳﺎﺳﺎﻛﻧﻛﻧﺔاﻟﺔاﺗﻟاﻟﺷﻌﺎﻌﻐﺎﯾطﻠطلﻠﺔﻓﺔﻋﻲﻋنﻣناﻟﺟاﺎﻟﻌﻌلﻣﻣالﻟلﺧدﻣﺎت
اﻣﻟﻣﻌﺳﻌدﺎدﻛلﻧلاﺔﻟاﺑﻟاﻟﺑطﻌﺎطﺎﻟﺎﻟﺔطﺔﻠﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل
ب) ) 16ـ
ﻣﻣﻌﻌددللاﻟاﺑﻟﺑطﺎطﻟﺎﻟﺔﺔﻟ ﻟددىىاﻟاﻟﺷﺑﺷﺎﺑﺎب
16ـ ــ2424ﺳﻧﺳﻧﺔ(ﺔ(
ﻣﻣﻌﻌددللاﻟاﺑﻟﺑطﺎطﻟﺎﻟﺔﺔﻟ ﻟددىىاﻟﺣﺎﺣﺷﺎﻣﺑﻠﺎﻣﻠﻲبﻲ )ﺷﺷﮭ16ﺎﮭ ـﺎدـادات
24تاﻟﺳاﺗﻧﻟﺗﻌﺔﻠﻌ(ﯾﻠﯾمماﻟاﻟﻌﺎﻌﻟﺎﻟﻲﻲ
ﻲ
ﻟ
ﺎ
ﻌ
ﻟ
ا
م
ﯾ
ﻠ
ﻌ
ﻲ
ﻧ
ﮭ
ﻣ
ـ
ﻟ
ا
ن
ﯾ
و
ﻛ
ﺗ
ﻟ
ا
ت
ﻣﻣﻌﻌددللاﻟاﺑﻟﺑطﺎطﻟﺎﻟﺔﺔﻟ ﻟددىىﺣﺎﺣﺎﻣﻠﻣﻠﻲﻲﺷﺷﮭﺎﮭﺎدادات اﻟﺗﻛوﯾن اﻟـﻣﮭﻧﻲ
ﻣ ﻌ د ل اﻟﺑط ﺎﻟﺔ ﻟد ى ﺣ ﺎﻣ ﻠﻲ ﺷ ﮭ ﺎد ات اﻟﺗﻛ و ﯾن اﻟـﻣ ﮭ ﻧ ﻲ

العموميةﺎررةةاﻟاﻟﺧﺎﺧﺎررﺟ
وﺿعيةﻟاـﻟـﻣﺎﻣﻟﺎﯾﻟﯾﺔﺔاﻟاﻟﻌ
 ..IIIووﺿﺿﻌﯾﻌﯾﺔﺔا
والتجارةﯾﺟﯾﺔﺔالخارجية
الـماليةﻌﻣﻣووﻣﯾﻣﯾﺔﺔواوﻟاﺗﻟﺗﺟﺎﺟ
III.III
.III

وﺿﻌﯾﺔ اﻟـﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

اﻟاﺗﻟﺗﻌﯾﻌﯾﯾﯾنن
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
إﯾإﯾراراداداتت اﻟاـﻟـﻣﯾﻣﯾزازﻧاﯾﻧﯾﺔﺔ
تاﻟاﺑﻟاﺗﺑﻟﺗـرﻣروﯾﻟوﯾﻟزﯾاﺔﻧﺔﯾﺔ
اإﻟﯾاﻟرﺟاﺑﺟﺎدﺑﯾاﺎﯾﺔﺔ
اﻣﻟﻣوﺟاوﺑاﺎرﯾردﺔدأاأﻟﺧﺑﺧﺗرررىوىﻟﯾﺔ
ﻧﻣﻔﻧﻘوﻔﺎاﻘﺎرتدتاأﻟاـﻟﺧـﻣﯾﻣرﯾزاىزﻧاﯾﻧﯾﺔﺔ
تﯾﺳﯾﯾاﻟﯾرـرﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻧﻔاﻘﻟاﺎﺗﻟﺗﺳ
اﻟﺗﺳ ﯾﯾر

78
78
86 78

اﻟاﻟووﺣﺣددةة
ﻣﻠﯾﺎ ارﻟ دوﯾﻧﺣﺎدرة

ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
~~79
~~79
~ ~ 79

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

2020
2020
2020

اﻟاﻟووﺣﺣددةة
اﻟ أﻟوأﻟﺣفدفة
أﻟأﻟفف
أﻟأﻟفف
أﻟأﻟفف
أﻟأﻟفف
أﻟأﻟفف
أﻟأﻟفف
أﻟف
%%
%%
%%
%%
%

ا اﺧﺗﺧﺗﺗﺎﺗﺎمماﻟاﻟﺳﻧﺳﻧﺔﺔ
2020
اﻟاـﻟﺧـﻣﺗﺎﻣﺗﻟﺎﺎﯾﻟمﯾﺔﺔاﻟﺳﻧﺔ
2020
2020
اﻟـﻣﺎ,1ﻟ,1ﯾﺔ
150
55150
150
,1
394,7
151394,7
1
394,7
755,4
33755,4
3
755,4
7
152,4
7 152,4
752,4
152,4
447752,4
4 752,4

ﺗ ﺗوﻗوﻗﻌﺎﻌﺎتتﻗﺎﻗﻧﺎﻧوونن
ﻲ
اﻟاﺗـﻟـﻣوﺎﻣﻗﻟﺎﻌﯾﻟﺎﯾﺔﺔتاﻟاﻗﺗﻟﺎﺗﻛﻧﻛﻣوﯾﻣﻠﯾنﻠﻲ
2021ﻣﯾﻠﻲ
2021ﻛ
اﻟـﻣ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗ
2021
20
741
20
741
20639
741
16
639
16
16
639
4,2
4,2
4,2
3.1
3.1
3.1
4,9
4,9
4,9
142.2
142.2
142.2
30,4
30,4
30,4
927
11927
1 927

783,6
22783,6
2
783,6
101,6
44101,6
4
101,6
1
230,3
1 230,3
1 230,3
561,1
22561,1
2 354,7
561,1
55354,7
354,7
505,5
353505,5
3 505,5

ﻣﺎﻣﺎيي2019
2019
2019
ﻣ ﺎي
12730
730
12
12
730
11281
281
11
11
281
083
11083
083
450
11450
450
890
11890
1
890
6
858
6 858
858
449
116449
111,4
449
11,4
11,4
26.9
26.9
26.9
18.0
18.0
18.0
13.5
13.5
13.5

ﻗﺎﻗﻧﺎﻧوونناﻟاـﻟـﻣﺎﻣﻟﺎﯾﻟﯾﺔﺔ
2021
اﻟﻗاﺗﺎﻟﻧﺗﻛﻛوﻣﯾﻣنﻠﯾﻠاﻲﻟﻲـﻣﺎﻟﯾﺔ
2021
331,84
2021
اﻟﺗﻛﻣ ﯾﻠﻲ
55331,84
331,84
927,05
151927,05
1
927,05
3
404,7
3 404,7
404,7
642,7
883642,7
8
642,7
664,5
55664,5
5 664,5

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج رئيـس الجمهــوريــة
الحكــومــة
عمـــلالحكــومــة
مخـطـطعمـــل
مخـطـط
الحكــومــة
عمـــل
مخـطـط
الحكــومــة
عمـــل
مخـطـط
الجمهــوريــة
رئيـس
بـرنــامــج
تنفيـذ
بـرنــامــج رئيـس الجمهــوريــة
أجـلتنفيـذ
من أجـل
من
2 978,18
اﻟﺗﺟ ﮭ ﯾز
بـرنــامــجر دﯾﻧﺎر
بـرنــامــجﺎ
ﻣ ﻠﯾ
2 400,0
الجمهــوريــة
تنفيـذ
رئيـسالجمهــوريــة
رئيـس
أجـلتنفيـذ
من أجـل
من
- 3 310,85
ر ﺻ ﯾد اﻟـﻣ ﯾز اﻧﯾﺔ
-2 002,2
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
2 978,18
ر ااﻟﻟﺗ
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾﺎرردﯾدﻧﯾﺎﻧﺎرر
2 -2
400,0
2 400,0
-24978,18
140,4
883,7
ﺻﺗﯾﺟﺟدﮭ اﯾﻟزﺧزﯾﻧﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
2
978,18
2
978,18
ز
ﯾ
ﮭ
ﺟ
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
2
400,0
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
2
400,0
- 3-310,85
3 310,85 2020 -2-2002,2
ﺻﯾﺗﯾﻌدﯾاﯾﻟـنﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ﻣﻠﻣﯾﻠﺎﯾاﺎرﻟرودﯾدﻧﺣﯾﺎدﻧﺎرةر
002,2
ﺻﻟ
رارﻟﺗا
34 310,85
ﺻ
310,85
-2
002,2
002,2
140,4 1 202.6 -2-2-2
ﻣﻣﻣﻠﻠﻣﻠﯾﻠﯾﻣﯾﺎﯾﻠﺎوﺎﯾرﺎرنردردﯾددﯾﻧﯾدﻧﺎوﻧﯾﺎﺎﻧرﻻﺎرررر
-- 43--140,4
883,7
883,7
ﺻ
ﺻﯾﯾﯾدودﻧاﯾاﻟﻟـﺔﻣﺧاﯾﻟززﻌﯾاﻧﻣﻧﯾﺔوﺔاﻣﯾﻹﺔﺟاﻟﻣﺎﺧﻟﺎﻲرﺟﯾﺔ
اﻟرررـرﻣد
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
4 140,4 2020 -2-2883,7
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
- 4- 140,4
883,7
2020
ﻣﻠﯾﺎ ارﻟادﻟوﯾﻧوﺣﺎدﺣرةدة
9 333.7
ﺻااﯾﻟﯾﻟدﺗوﻧﻌاﯾﻟﺔﯾﺧانﻟزﯾﻌﻧﻣﺔواﻣﯾﻹﺔﺟاﻣﻟﺎدﻟاﻲﺧﻠﯾﺔ
اﻟررـﻣد
2020
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
ن
ﯾ
ﯾ
ﻌ
ﺗ
ﻟ
2020
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
ااﻟﻟــﻣﻣاددﯾﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
1 202.6
ﻣﻠﻣﯾﻠﯾوونندودوﻻرﻻر
1 202.6
1 333.7
202.6
ااااﻟﻟﻟـــﻣﻣﻣدددﯾﯾﯾووﻧﻧﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟﻌﻌﻣﻣووﻣﻣﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟدﺧاﺎرﺧﻠﯾﺟﯾﺔﺔ
ﻣﻣﻠﻣﻠﯾﻠﻣﯾﯾﻠﺎوﯾوﺎرننرددﯾددوﻧﯾﺎوﻧﻻﺎرﻻررر
9202.6
91333.7
ﺔ
ﯾ
ااﻟـﻣدﯾوﻧﯾﺔ .1اﻟﻌاﻣﻟﺗوﻣﺟﯾﺎﺔر اةﻟدااﻟﺧﺧﻠﺎﯾﺔرﺟ
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
9
333.7
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎ ر
9 333.7
اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻟﺳﻧﺔ 2021
اﻟو ﺣ دة
 .1اﻟﺗﻌﯾﯾ 1ن
الخارجيةﺟﯾﺔ
التجارةﺗ
ت ..اﻟ
ﺔ
ر
ﺎ
ﺧ
ﻟ
ا
ة
ر
ﺎ
ﺟ
1
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د و ﻻ ر
16,4
اﻟﺻﺎدرا  ..11اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
2021
ﺻااﺎﻟﻟدﺗﺗﻌرﻌﯾاﯾﯾﯾتنن اﻟـﻣﺣروﻗﺎت
2021
14,3ﻟلﺳﻟﻧﺔﺳﻧﺔ
ااﻟﻟ اﺳﺳﻟددااﺳﺳدﺳاﻲﻲﺳااﻲﻷﻷاوولﻷلو
ﻣﻠﯾﺎاارﻟﻟاودﻟوﺣوﺣدﻻدﺣةةردة
16,4ﻟلﺳﻟﻧﺳﺔﻧﺔ2021
ﺻﺎﺗﺗﺎددﻌﻌدﯾرﯾرﯾاﯾراانن
ﺻﻟ
ااﻟاﻟﻟ اا
2021
و
ﻷ
ا
ﻲ
ﺳ
ا
د
ﺳ
ﻟ
ا
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
ﺻﻟ
ر
ﻻ
و
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
تت ﺧﺎرج اﻟـﻣﺣروﻗﺎت
ت
ﺎ
2,03
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د و ﻻ ر
16,4
ت
ﺻ
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د و ﻻ ر
16,4
تت
ﺻﺎ
ﺻ
ت ااﻟﻟــﻣﻣﺣﺣررووﻗﻗﺎﺎت
ﺻرﺎﺎﺎددددارررارااا
16,4
14,3
اااﻟﻟﻟوا
18,8
ﻣﻣﻣﻠﻠﻣﻠﯾﻠﯾﻣﯾﺎﺎﯾﻠﺎﺎﯾررﺎرردردددووودوﻻوﻻﻻﻻررﻻررر
ت
ت
14,3
ت
ﺎ
ﻗ
و
ر
ﺣ
ﻣ
ـ
ﻟ
ا
ت
ا
ر
د
ﺎ
ﺻ
14,3
تﯾ ا
ﺻ
تزﻟاـﻣﺧنﺧﺎﺎﺣاﻟرررﺗججوﺟﻗﺎااﺎﻟﻟـرـﻣ
ر ااﻟﻟ
14,3
2,03
ت(
تﻣيﺣﺣ)رارﻟووﻌﻗﻗﺎﺎﺟتز
ﺻﺎﺎرداداﻟـررااﻣ
ﺻدد
ﺻﺎﯾ
2,4
ﻣﻣﻣﻠﻠﻣﻠﯾﻠﯾﻣﯾﺎﺎﯾﻠﺎﺎﯾررﺎرردردددووودوﻻوﻻﻻﻻررﻻررر
ت
2,03
ت
ﺎ
ﻗ
و
ر
ﺣ
ﻣ
ـ
ﻟ
ا
ج
ر
ﺎ
ﺧ
ت
ا
ر
د
ﺎ
ﺻ
اﻟ
2,03
ﻣﻣﻠﻠﻣﯾﯾﻠﺎﺎﯾﺎرررددو
%ووﻻﻻﻻرر
تﻣﺑﺎﺣﻟرو
تطﯾتﺔ اﻟﺧﺎواررجدااﻟـ
ﺻرﺎددﺗاداﻐرتا
18,8
2,03
87,1%
تات
ﺻﻗﺎﺎدر
ااﻣاﻟﻟاﻟﻌﻟووواداارل
ر
د
ر
18,8
ر
ﻻ
و
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
ت
ا
د
18,8
اﻟررواﺻر
2,4
18,8
ﻣﻣﻠﻣﻠﯾﻠﻣﯾﺎﯾﻠﺎﺎﯾرﺎرردرددوودوﻻوﻻﻻرﻻررر
تﻟـــﻣﻣﻣﯾﯾﯾزززاااننن اااﻟﻟﻟﺗﺗﺗﺟﺟﺟﺎﺎﺎرررييي ))ا)اﻟاﻟﻟﻌﻌﻌﺟﺟﺟززز(((
ﺻﯾﯾﯾددداد اااﻟﻟ
2,4
2,4
ﻣﻠﯾﺎر د%و%ﻻر
يﺑﺎﺎﻟﻟ)اﻟ
ﺻﯾللد ﺗﺗاﻟﻐﻐـﻣططﯾﯾﯾﺔزﺔا ااﻟﻟنووااﻟﺗررددﺟااﺎر
87,1%
ﺻﻌﺎﺎددﺟررزاا(ت
ﺻ
تﺑ
ت
ﺻد
رﻣرﻣﻌﻌ
2,4
87,1%
ت
د
تﺔ ﺑاﺑﺎﺎﻟﻟﻟﻧﻘﺻد
87,1%
ﺿدداﻌاﯾت
%%
87,1%
ﺻﺎﺎﯾددﺔررااتت
ﻣﻣﻌﻌددلل ﺗﺗﻐﻐ2ط.طﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟوواارر
2020
اﻟو ﺣ دة
ﺿﻌﻌﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟﻧﻧﻘﻘددﯾ
الوضعيةﺿ
 .2اﻟﺗﻌﯾﯾ 22ن ..ااﻟﻟوو
النقديةﯾﺔﺔﺔ
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
632,33
ﺿﻌﻌﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟﻧﻧﻘﻘددﯾ
اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟ22ﺑ..ﻧﻛﯾااﺔﻟﻟووﺿ
ﺔ
ﯾ
2020
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
ﻗ ر و اﻟﺗ
ﻣﻠﯾﺎارﻟودﯾﺣﻧﺎدةر
11 181,30
ضﻌﯾﯾﯾﯾاﯾﯾنﻻننﻗﺗﺻﺎد
2020
ﻌ
اﻟﺗ
2020
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
ﻌ
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
632,33
ﺻﯾﺔ
ا اﻟﺣﺗﺳﯾااﯾﺎﻟﻟﺗﺗوطﻟﻌﯾﺔﻲﯾ ااﻟنﻟﺑﻧﻛ
2020
ة
د
ﺣ
و
ﻟ
ا
48,16
ر
ﻻ
و
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
ف
ر
ر
ﺎ
ﻧ
ﯾ
د
ر
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻣ
632,33
ااﻟﻗﻟرﺳﺳﯾﯾوووﻟﻟﺔﺔ
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د ﯾ ﻧ ﺎر
11632,33
181,30
ضاااﻟﻟاﻟﺑﺑﺑﻧﻧﻻﻧﻛﻗﻛﻛﯾﺗﯾﯾﺔﺔﺔﺻﺎد
ﻣﻣﻠﻠﻣﯾﯾﻠﺎﺎﯾﺎرررددﯾﯾدﻧﻧﺎﯾﺎﻧرﺎر
اﻟﺳ ﯾو ﻟﺔ
ر
11632,33
181,30
د
ﺎ
ﺻ
ﺗ
ﻗ
ﻻ
ا
ض
1148,16
181,30
ﻗارﺣﺗوﯾﺎطﻲ اﻻﻟﻗﺗ
ﻣﻣﻠﻠﻣﯾﯾﻠﺎﺎﯾﺎرررددﯾدﻧوﯾﺎﻧﻻﺎرر
ﺻرﺎﺎددف
ﺻ
ر
1148,16
181,30
ﻣﻠﯾﻣﺎﻠﯾرﺎ درودﻻورﻻر
ﺻر
ﻗارIVﺣ.ﺗوﯾﺎ اط
48,16
ف
ﺻر
ﺻ
فﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
تا
ضﻟـﻲﻲاﻣاﻧاﻻﻟﻟﻟﻗﺗﺷﺂ
48,16
ﻣ ﻠ ﯾ ﺎر د و ﻻ ر
ف
ﺻر
اﺣ ﺗﯾﺎط

الـمنشآتاﯾﻷﺔﺳاﺎﻟوﺳﯾطﺔﻧﯾﺔ
 .IVاﻟـ1ﻣ.ﻧﺷاﺂﻟﺗترﺑ
األساسية
 .IVاﻟـﻣﻧﺷﺷﺂﺂتت ااﻷﻷﺳﺳﺎﺎﺳﺳﯾﯾﺔﺔ
.IV

 .IVاﻟـﻣ1ﻧ.ﺷﺂاﻟتﺗ ارﺑﻷﯾﺔﺳﺎاﻟﺳوﯾطﺔ
الوطنيةﻧﯾﺔ
التربيةﺗﺗررﺑﺑﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟووططﻧﻧﯾﯾﺔﺔ
 .1اﻟﺗﻌﯾﯾ.11ن .ااﻟﻟ
اﻟطور اﻻ.1ﺑﺗداﺋاﻟﺗﻲرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟطواﻟرﺗﻌاﻟﯾـﯾﻣنﺗوﺳط
اﻟاﻟططااوﻟﻟوﺗﺗرﻌرﻌﯾاﯾﻟاﯾﯾﺛﺎﻻنﻧنﺑﺗودايﺋﻲ
اﻟطور اﻻﺑﺗﺗددااﺋﺋﻲﻲ
ااﻟاﻟـﻟطﻣططووطوﺎرررﻋااامﻟﻟﻻــاﺑﻣﻟﻣﺗﺗـﺗﺗدوﻣاووﺋدﺳﺳﺳرﻲطططﺳﯾﺔ
ااﻟاﻟﻟطططووورر ااﻟﻟـﺛﺛﺎﻣﺎﻧﺗﻧﻧووويﺳيط
يرﺳﯾﺔ
اﻟاﻟـطﻣوطرﺎ اﻋﻟﺛمﺎﻧاﻟوـﻣيد
ﺔ
ﯾ
ﺳ
ر
ﺔ
ﯾ
ﺳ
ر
اﻟـﻣطﺎﻋم.2اﻟﻟــﻣﻣادﻟدﺗﻛو ن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻣﮭﻧﯾﯾن
اﻟـﻣ ط ﺎﻋ م اﻟـﻣ د ر ﺳ ﯾﺔ
الـمهنيين
والتعليماﻟـﻣﮭﻧﯾﯾن
التكوينﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم
 .2 .2اﻟﺗﻛو
اﻟﺗﻌﯾﯾ.22ن .ااﻟﻟﺗﺗﻛﻛووﯾﯾنن واواﻟﻟﺗﺗﻌﻠﻌﻠﯾﯾمماﻟاـﻟـﻣﻣﮭﻧﮭﯾﻧﯾﯾﯾنن
 .2اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻣﮭﻧﯾﯾن
ا ﻟ ـ ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﻣ و ﻣ ﯾ ﺔ ذ ا ت ا ﻟ ط ﺎ ﺑ ﻊ ا ﻹ د ار ي ا ﻟ ـ ﻣ و ﺟ ﮭ ﺔ ﻟ ﻠ ﺗ ﻛ و ﯾ ن
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
(CFPAداري اﻟـﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن
ﻣاﻟرـاﻣااﻛﻟﻟؤﺗﺗزﻌﻌﺳاﯾﯾﻟﯾﯾﺗﺳﺎنﻛنوتﯾ انﻟﻌاﻟﻣـوﻣﮭﻣﻧﯾﺔﻲ ذاواﻟتﺗﻣاﻟﮭﯾطﺎنﺑ )ﻊ اﻹ
(CFPAوﻣوﺟ
(INSFPﮭﺟﺔﮭﺔﻟﻠﺗﻟﻠﻛﺗوﻛﯾونﯾن
CFPAﻟا(ـﮭداﯾرﻣرنﮭيﻧ )ياﻲﻟاـ )ﻟﻣـ
ﺻنﻲذﺔاذااوﻓﻟاتـﻟتﺗﻲاﻣﻟاﻣﮭاﻟﻟﻧﮭطﺗﯾﺎطﻲﺑﻛﺎنﺑﻊو)وﯾﻊااﻟناﺗﻹ اﻣدﻹ
ﺻﯾوﮭﯾﯾﻧﺔﺔ
تﯾوﯾاﺳﺳﻟﻣﺎطﺎﺗنﻧرﻛﯾتاتوﺔﻛاﯾاﻟﻟزﻣنﻌﺗﻌاﻣاﻟﻣﻟﺧﺗوـوﻛﻣﻣﻣ
ااﻣﻣﻟﻟﻠﻣــﻌﺎرﺣﻣﻣااﻘھﻟؤﺎؤﻛﺗدﻌﺳزﺳ
(CFPAوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن
CFPAﻣ(داﮭﯾرني )اﻟـﻣ
تﻟﺳﺗﺎﻣﻛترواﯾاﻛﻟنﻌزاﻣﻟاـﻟوﺗﻣﻣﻛﮭﯾﻧوﺔﯾﻲنذاوااﻟتﻟﺗـ اﻣﻣﻟﮭﮭﯾﻧطﺎنﺑﻲ )ﻊوااﻟﺗﻹ
اﻟﻣﻣـﻣﻠررﻣااؤﻛزﺳ ا
(CFPA
ﺣﻛﻘﺎز اﻟﺗﻛوﯾن ـﻣﮭﻧﻲ واﻟﺗﻣﮭﯾن )
CFPAو(ﯾن اﻟـﻣﮭﻧﻲ )(INSFP
(CFPAﮭﯾﻓنﻲ )اﻟﺗﻛ
تاﻟاﺗﻟﻣـﻛرﻣاوﯾﻌﻛﺎنزھداﻟـاﺗﻟﻣﻛوﮭوﻧﯾطﻧﻲنﯾﺔ اﻟـﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻣ ﻠﺣ ﻘ ﺎت
(INSFP
ﻲ )
IEPو(ااﻟاﻓﻟـﻟﺗـﻣﻲﻣﻣﮭﮭاﻧﮭﻟﯾﻧﺗﻲنﻛﻲ )ووﯾاوﻟاﺗنﻟﺗﻣاﻟﻣـﮭﻣﯾﮭ
ﻣﻣﻣﻣﻣﻠﻠﻌرﺎﻌاﺣﺣﺎﻘﻛھﻘﺎھﺎدزد اتﻟوﺗﻌﻣطﻠﻧﯾرﯾامﺔﻛاﻟزـﻣﺗﻣاﻟﺧﮭﺗﻧﻛﺻﻲوﯾ)ﺻنﺔ
(CFPA
نﻧ )
ﻣﻣﻣﻠﻣﻠﻌﻌﺎﺣﺎﺣﻘھھﺎﻘﺎددتتووﻣاططﻟﻧـرﻧﯾاﯾﻣﺔﻛﺔﻌﺎزﻣﻣھﺗﺗادﻟﺧﺗﺧاﻟﻛﺻوو
(INSFP
ﺻﯾﺔﺔﺔاﻓﻟاﻓـﻟﻲـﻣﻲﻣاﮭﻟﺗاﻧﺗﻟﺧﺗﻛﻲﻛوﯾ
INSFPا(ﻟـﻣﮭﻧﻲ )(INSFP
(CFPAﯾن
ﺻاﻣﻟﺔاـﻟﮭـﻣﻓﯾﮭﻣنﻲﻧﮭﻧ)اﻲﻟﺗﻲ)ﻛ)و
ﺻنﻧ
ﺻﯾط
ﺻوواﯾانﻟﻹﺗن
م
ﻋ
د
ﻟ
ا
و
ﺔ
ﺳ
د
ﻧ
ﮭ
ﻠ
ﻟ
ي
ر
ا
د
ﻊ
ﺑ
ﺎ
ط
ﻟ
ا
ت
ا
ذ
ﺔ
تﻣﯾﺔﻌامﺎﻟ اﻣﻌھﻟﺗـدﻣﻣﺧاوﻟﮭﻣﻧوﯾ
INSFPا(ﻟـﻣﮭﻧﻲ )(INSFP
ﺻﺔاﻟـﻓﻣﻲﮭﻧاﻟﺗﻲﻛ)وﯾن
ﺻطﻧ
اﻣﻟﻣﻣـﻠﻌﺎﻌﻣﺣﺎھﻘؤﺎھددﺳت
ﺻﻧﯾﯾﺔ IEPاﻓﻟـﻲﻣﺗاﻟﺧﺗﻛﺻوﯾن
ﺳاﺗاﺎﻟطﻟـﻧﻌـﻠﯾ
ﻲط)
تواﻟ
ﺔ( اﻟـﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟـﻣﮭﻧﻲ )(INSFP
و
ﻟ
ا
د
ھ
ﺎ
ﻌ
ﻣ
IEPا(ﺟاﯾ
ﺳﻟﻌﺎـﮭﻠﻧﯾﻣتدمﻌﺎااﺳﻟﻟھﺔـﻌدﻣاﻣﻟاﮭﻟوﺑﻧﯾﻣودﻲﯾاطﺔ)ﻧﻏﯾذو
ﺳﻟاﺗاﻟ
ﻣﻣﻣاﻣﻠﻟﻠؤﻌـﺎﺣﺣﻣﺳﻘﻘھﺎﺎؤدﺳﺔ
تا
ﻲم )(INSFP
ﺻ
تﻟـﺔاﻣﻟﺗطﺧ
ﺔ
(INFEPودﯾﺳنﺔاﻟـواﻣﻟﮭدﻧﻋ
ﺻﻹﻧﺔدﯾاﯾﻓرنﻲي) اﻟﻟﻠﺗﮭﻛﻧ
ا
ﻊ
ﺑ
ﺎ
IEPو(ا
تﺟﻟﯾﺗاﺔﻟﻌﻠطﯾﺎمﺑ اﻊﻟـاﻣﻹﮭداري ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ واﻟدﻋم
ااﻣﻟﻣﻟـﻣـﻌﻌﺎﻣؤﻣﺎﻌھؤھﺳدﮭدﺳدﺳااﺔﻟاﻟﺗﺳﻟﺗاﺎﻌﻟوﻌﻠﻠﮭﯾتﯾﻧطمﻧمداﻟااﻟﺳﻲﻌﻟــﺔﻣﻟﻣﻠﻣاوﺗﮭﻟﮭﻧﺑﻣﻛﻧﯾﯾوﻲدﻲﺔﯾا))نﻏذا
(IEP
و
IFEPا(ﻹﻹدداارريي ﻟﻟﻠﻠﮭﮭﻧﻧددﺳﺳﺔﺔ واواﻟﻟددﻋﻋمم
ااﻟﻣﻟــﻌؤﻣﮭﻣﺳؤدؤﺳاﺳﻟﺳﺔﺗﺳاﻛﺳﺎﻟﺎوﮭﯾتﻧتدنااﻟﺳﻟﻌوﺔﻌاﻣﻟﻣاﺗﻟووﺑﻌﻠﻣﯾﻣﯾﯾدﯾامﺔﺔﻏاﻟذـوذااﻣﺟتﯾﮭتﻧﺔاﯾاﻟﯾﻟطنطﺎﺎ)ﺑﺑﻊ
ﻊﻟـاﻣﮭﻧﯾﯾن )(INFEP
اﻟـﻣ ﻌ ﮭ د اﻟو ط ﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛ و ﯾن و اﻟﺗﻌ ﻠﯾم ا
اﻣﻟﻣﻣـؤؤﻌﻣﺳﮭﻌﺳدﮭﺳﺳداﺔﺔﻟﺗااﻟﻛﻟوﮭوﮭﻧﯾﻧطددﻧنﺳﺳﻲﺔوﺔاﻟاﻟﻠاﻟﺗﺗﻟﺑﺑﻌﻛﯾﻠﯾدوﯾداﯾامﻏناﻏﻟوـووﻣﺟاﺟﻟﯾﮭﯾﺗﻧﺔﺔﯾﻌﻠﯾﯾنم )اﻟـﻣ
(IFEPﮭﻧﯾﯾن )~ 80 ~ (INFEP
اﻟـﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻣﮭﻧﯾﯾن )(INFEP
(IFEPﻣ
اﻟﻣـﻌﻣﮭﻌدﮭ ادﻟﺗاﻟﻛوﯾطنﻧﻲواﻟﻠﺗﺗﻌﻠﻛﯾومﯾ انﻟـﻣواﮭﻟﻧﺗﯾﯾﻌﻠﯾنم) اﻟـ
(IFEPﮭﻧﯾﯾن )~ 80 ~ (INFEP
ﻣ ﻌ ﮭ د اﻟﺗﻛ و ﯾن و اﻟﺗﻌ ﻠﯾم اﻟـﻣ ﮭ ﻧﯾﯾن )
ﻣﻌﮭد اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟـﻣﮭﻧﯾﯾن )(IFEP
~
80
~
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج
~ ~ 80
~ ~ 80
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اﻟـﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺔ اﻟو ط ﻧﯾﺔ ﻟـﻣ ﻌ د ات اﻟﺗﻛ و ﯾن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﺑﯾد اﻏ و ﺟ ﯾﺔ
)(ENETPFﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز(
تاﺗﻟﻘﺗاﻧﻟﻘﯾﺗﻧﯾﺔﻛﺔووﯾاوﻟانﺑﻟﯾﺑﯾدوادﻟاﺗﻏﻏﻌوﻠوﯾﺟمﯾﺔاﻟ )ـﻣﮭﻧﯾﯾ
اﻟـﻣ ر ﻛ ز اﻟو ط ﻧﻲ ﻻ ﻣ ﺗﺣ ﺎﻧﺎت و ﻣ ﺳ ﺎﺑﻘ ﺎ
ن(
ENETPF
ﺟﯾﯾﺔﺔ ) )(ENETPF
ااﻟﻟـاـﻟﻣـﻣؤﻣؤؤﺳﺳﺳﺳﺔﺳﺔﺔااﻟﻟاﻟوووططﻧﻧطﯾﯾﻧﺔﯾﺔﺔﻟﻟــﻟﻣـﻣﻣﻌﻌدﻌدااداتتااﻟﻟاﺗﺗﻟﺗﻛﻛﻛووﯾﯾوﯾنننااﻟﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾداﻏوﺟ
تاتﻟووطوﻣﻣﺎﻣﺑﺳﺳﺎﻊﺎﺳﺑﺑﺎﻘاﻘﺑﺎﻟﺎﻘﺎت
تت
يمممااﻟاﻟـﻟــﻣﻣﻣﮭﮭﻧﮭﻧﯾﻧﯾﯾﯾﯾننن)))ﻗﻗﯾﻗﯾﯾددد اااﻹﻹﻹﻧﻧﻧﺟﺟﺟﺎﺎﺎززز(((
ﺻتﻧااﺎﻟﻟاﺗﺗﻟﻋﺗﻛﻛﻛﻲووﯾوﯾﯾوننانﻟﺗووااوﻟﺟﻟاﺗﻟﺎﺗﺗﻌﻌرﻠﻠﻌﯾﻠﯾﯾ
ﺳﻛززﺳزﺎااﻟﻟاتﻟووواططﻟﻧﻧطﻌﻧﻲﻲﻣﻲوﻻﻻﻣﻣﻻﯾﻣﺗﺗﻣﺔﺗﺣﺣﺎذﺎﺣﻧاﻧﺎﺎﻧﺎ
ت
اااﻟﻟﻟــاـﻟﻣﻣـﻣؤﻣررﻛرﻛ
(CNFEPD
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ﺻﻧ
ااﻟاﻟـﻟـاـﻣﻟﻣـﻣرﻣؤؤﻛؤﺳﺳﺳﺳﺳﺎﺎﺳﺎتتتااﻟﻟاﻌﻟﻌﻌﻣﻣﻣوووﻣﻣﯾﯾﻣﯾﺔﺔﺔذذااذاتتتااﻟﻟاﻟططﺎﺎطﺑﺑﺎﺑﻊﻊﻊااﻟﻟاﻟﺻ
ﺻﻧﺎﺎﻧﺎﻋﻋﻋﻲﻲﻲووااوﻟاﻟﺗﻟﺗﺗﺟﺟﺎﺟﺎﺎرررييي
(ONDEFOC
اﻟد ﯾو ان اﻟو ط ﻧﻲ ﻟﻠﺗﻛ و ﯾن اﻟـﻣ ﺗو ا
ﻋن ﺑﻌد )(CNFEPD
ﺻماالﻟﻟاــﻟ)ـﻣﻣﻣﮭﮭﻧﻧﯾ ن
(CNFEPD
ﮭﯾﻧﯾﯾﯾنن ﻋﻋنن ﺑﺑﻌﻌدد) )(CNFEPD
ااﻟﻟـاـﻟﻣـﻣﻣررﻛرﻛﻛزززااﻟﻟاﻟوووططﻧﻧطﻧﻲﻲﻲﻟﻟﻠﻠﻟﺗﺗﻠﻛﺗﻛﻛووﯾﯾوﯾنننووااوﻟﻟاﺗﺗﻟﺗﻌﻌﻠﻠﻌﯾﯾﻠمﯾم
ﺻ ل )(ONDEFOC
اااﻟﻟﻟادﮭدﻟﯾﯾﯾدﺋوﯾوﺎااوان
(ONDEFOC
ﺻلل) )(ONDEFOC
تنناااﻟﻟﻟاوﻟوﺧﺎوططﻧﻧطﺻﻧﻲﻲﺔﻲﻟﻟﻠﻠﻟﺗﺗﻠﻛﺗﻛﻛووﯾﯾوﯾنننااﻟﻟاــﻟـﻣﻣﺗﺗﻣﺗووااواﺻ
ﻲ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻣﮭﯾن واﻟﺗﻛوﯾن اﻟـﻣﺗواﺻ ل )(FNAC
ﻧ
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ﻟ
ا
ق
ﺻﯾﯾﮭﻧﺋﺋﯾﺎدﺎﺋﺎوتتتااﻟﻟاﻟﺧﺧﺎﺎﺧﺎﺻ
ﺻﺻﺔﺔﺔ
ااﻟاﻟﻟاﮭﻟﮭ
واﺻ ل )(FNAC
ااﻟﻟاﻟﺻ
(FNAC
ﺻلل ) )(FNAC
ﺻددﻧودووق3ق.قااﻟﻟاﻟوواﻟوطﺗطﻧﻧطﻌﻧﻠﻲﻲﯾﻲﻟمﻟﺗﺗﻟاﺗطﻟططﻌووﺎﯾﯾوﻟﯾررﻲرااﻟﻟاﺗﺗﻟﺗﻣﻣﻣﮭﮭﯾﯾﮭﯾنننووااوﻟﻟاﺗﺗﻟﺗﻛﻛﻛووﯾوﯾﯾنننااﻟﻟاــﻟـﻣﻣﺗﻣﺗﺗووااﺻ
ﺻﻧﻧ
العاليﻲﻲﻲ
التعليمﻌﻠﻠﻌﯾﯾﻠمﯾممااﻟﻟاﻌﻟﻌﺎﺎﻌﻟﻟﺎﻟ
.3ﻟﺗﻌﯾﯾ 33ن .3..ااﻟﻟاﺗﺗﻟﻌﺗ
ا
تﯾﯾنن +ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟـﻣﺗواﺻل
ﺎ
ﻌ
ﻣ
اﻟﺟﺎااﻟﻟاﺗﺗﻟﻌﺗﻌﯾﯾﻌﯾ
ن
ﯾ
ااﻟﻟـاﻟﻣﺟﺎرﺟﻣاﺎﻌﻛﻣﺎﻌزﺎتا
تتااﻟﻟاﺗﺗﻟﺗﻛﻛﻛووﯾﯾوﯾنننااﻟﻟاــﻟـﻣﻣﺗﺗﻣﺗووااواﺻ
تﻟتﺟ++ﺎ+ﻣﺟﺟﻌﺎﺎﯾﺟﻣﺎﻣﺔﻌﻣﻌﺎﺎﻌﺎت
ﺻﺻللل
ااﻟﻟـﻣﺟدﺎاﻣرﻌﺎ
ﺎ
ﯾ
ﻠ
ﻌ
ﻟ
ا
سزااﻟﻟاﻟﺟﺟﺎﺎﺟﻣﺎﻣﻌﻣﻌﯾﯾﻌﺔﯾﺔﺔ
ااﻟﻟـاـﻟﻣـﻣﻣرراارﻛاﻛﻛزز
سااﻟﻟﺟاﺎﻌﻟﻌﻠﻠﻣﻌﯾﯾﻠﺎﻌﺎﯾﯾﺎﺔ ـــ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ  56إﻗﺎﻣﺔ ﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻟﺧدﻣﺔ
ساﻟ
اااﻟﻟـﻹاـﻟﻗﻣـﻣﺎددﻣﻣااﺎداررترس
تﺑﺣ
اﻣ اﻹراﻗﻹﺎﻛﻗﻣﺎزﺎﻣﺎاﻟ
ثﺎﺎﺟﻣﺎﻣﻌﻣﻌﯾﯾﻌﺔﯾﺔﺔــــــــﻣﻣﻣنننﺑﺑﯾﯾﺑﻧﻧﯾﻧﮭﮭﺎﺎﮭﺎ56
5656إإﻗﻗإﺎﺎﻗﺎﻣﻣﻣﺔﺔﺔﻟﻟ ﻟمممﺗﺗﺗدددﺧﺧﺧلللﺣﺣﯾﺣﯾﯾزززااﻟﻟاﻟﺧﺧﺧدددﻣﻣﻣﺔﺔﺔ
تتااﻟﻟاﻟﺟﺟ
اﻹ ﻗﺎﻣ ﺎ
ﻣﻣﻣرراارﻛاﻛﻛزززااﻟﻟاﺑﺑﻟﺑﺣﺣﺣث
ثث
)(ENETPF

 .4اﻟﺻﺣﺔ
.4ﻣؤﺳ 4ﺳ.4ﺎ.4.ت ااﻟﻟا
الصحةﻟﺻ
ﺻﺻﺣﺣﺣﺔﺔﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ

ﺻﺣﺔﺣﺔ اﺔاﻟﻻاﻌﻟﺳﻌﻣﺗﻣوﺷوﻣﻔﺎﯾﻣﺋﯾﺔﯾﺔﺔ
تاﻟﻣاﻟوﺻﻣﯾ
اﻟـﻣؤﻣﺳﻣؤؤﺳﺳﺎﺳﺳت اﻟﻌ
)(EHوﻣﯾﺔ
ﺻﺷﻔﺣﺎﺋﺔﯾﺔاﻟﻌﻣ
تﺎﺎﺳﺎاتتﻻاﻟ
ﻣؤﺳ ﺳ
ﺗ
ﺳ
)(EPH
ااﻟﻟــاﻟﻣﻣـؤؤﻣﺳؤﺳﺳﺳﺎﺎﺳﺎتتاﻟاﻌﻟﻣﻌﻣوﻣوﯾﻣﺔﯾﺔا اﻻﻻﺳﺗﺳﺗﺷﻔﺷﺎﻔﺋﺎﯾﺋﯾ
ﺔﺔ)(EPH
اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ )(EPH
)(EHﻣﻌﯾﺔ )(EHU
)(EHﺎ
تاا اﻻﻻﻻﻻﺳﺳﺳﺗﺗﺗﺳﺗﺷﺷﺷﻔﻔﻔﺎﺷﺎﺎﺋﻔﺋﺋﯾﺎﯾﯾﺋﺔﺔﯾﺔ اﺔﻟﺟ
تا
)(EH
اااﻟﻟﻟــاـﻟﻣﻣـﻣؤؤﻣؤﺳؤﺳﺳﺳﺳﺎﺎﺎﺳﺎتت
)(CHU
)(EHU
ااﻟﻟــاﻟﻣﻣـرؤﻣاؤﺳﻛزﺳﺎﺳاﺎتﻻتاﺳﺗاﻻﺷﻻﺳﻔﺗﺎﺳﺋﺗﺷﯾﻔﺔﺷﺎﻔﺋاﺎﯾﻟﺋﺔﯾﺟﺔﺎاﻟﻣاﻟﺟﻌﺎﯾﺟﺎﻣﺔﻣﻌﯾﻌﯾﺔﺔ
)(EHU
اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ )(EHU
)(CHUﯾﺔ )(EPSP
)(CHUر
ﺻﺟﺎﻣﺣﻣﻌﺔﯾﻌﯾﺔاﻟﺔﺟوا
ااﻟﻟــاﻟﻣﻣـؤﻣراﺳرﻛاﺳﻛزﺎزاتاﻻاﻟﻻﺳﺗﻌﺳﻣﺗﺷﻔوﺷﺎﻔﻣﺋﺎﯾﺋﺔﯾﺔﻟاﻠﻟاﻟﺟﺎ
اﻟـﻣراﻛز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ )(CHU
)(EHS
ﺻﻟـ
تاﻟاﻻﻌﻟﺳﻣﻌﺗﻣوﺷﻣوﻔﯾﻣﺎﺔﯾﺋﯾﺔﻟﺔﻠﻟﻠ ا
ااﻟﻟــاﻟﻣﻣـؤؤﻣﺳؤﺳﺳﺎﺎﺳﺎتت ا
)(EPSP
ﺻارﺔﯾرﯾﺔﺔ
ﺻﺟواو
)(EPSP
ﺻﺣﻣﺗﺣﺔﺔاﺧﻟاﻟﺟ
اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ )(EPSP
ااﻟﻟـاﻌﻟﯾﻣـﺎؤﻣداؤﺳتﺳﺎﺳﻣﺎﺗ
)(EHS
تﺧﺧﺻﺻﺻﺻ
ﺻﻟﺎـﻣﺗﻣﺗ
تﻌتاد ادﻻةﻻﺳاﺗﺳﺗﻻﺷﻔﺷﺧﺎﻔﺗﺋﺎﯾﺋﺔﯾ
ﺔﺔ)(EHS
ﺻﺔﺎ اﻟاـ
اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟـﻣﺗﺧﺻ ﺻ ﺔ )(EHS
ج
ﻼ
تد اتﻟﻌ
ﻗ ﺎﻋ ﺎ
تت
ﺻﺎت
ﺻﺎﺻ
تﻣﻣﺗﺗﻣﻌﺗﻌدﻌدددةةدةاا اﻻﻻﻻﺧﺧﺗﺗﺧﺗﺻ
ﺻﺎﺎ
ﺻﺎﺎ
ااﻟﻟاﻌﻟﻌﯾﯾﻌﺎﺎﯾددﺎاات
ﺻﻌﻔﻼﻼﯾﻼﺔجج اجﻟدم
تﺗ
ﻗﻣﻗﺎﺎﻗرﺎاﻋﻋﺎﺎﻛﻋﺎز
ت
تااﻟﻟاﻌﻟﻌ
ﺻﯾﯾﻔﺔﯾدﺔاﻟادﻟﺟمدومارﯾﺔ
ﻣﻋﯾﻣرﺎادرﻛاﻛزتزﺗاﻟﺗﺗﺻوﻔﻟ
ﺟواوطارﺎﯾرنﺔﯾﺔ)*(CAC
ﺻﻓﺗوﻔﻟﯾﺣوﯾﻟﺔﺔدﯾ اادﻟﻟ ادﻟﺳﺟمر
ﻣﻣﻋرﯾراﻋﺎاﯾدﻛﺎاﻛدزازتﻣﺗﻛﺎ
تتااﻟﻟاﺗﺗﻟوﻟﯾد اﻟﺟوارﯾﺔ
ﻋ ﯾﺎد ا
)*(CAC
ﻣﻣﻣرراارﻛاﻛﻛزززﻣﻣﻛﻣﻛﺎﺎﻛﻓﻓﺎﻓﺣﺣﺔﺣﺔﺔااﻟﻟاﻟﺳﺳﺳرررططﺎﺎطنﺎ
)**(CAC
نن)(CAC
)(EPH

اﻟـﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎت اﻟﺻ ﺣ ﯾﺔ اﻟﺧ ﺎﺻ ﺔ
ﺻﺻﺔ
اﻟـﻣ اؤﻟـاﺳﻟﻣـﺳﻣؤﺎؤﺳتﺳﺳاﺎﺳﻻﺎتﺳتﺗاﻟاﺷﻟﻔﺻﺎﺋ
ﺻﺻﺔﺔﺔ
ﺻﯾﺣﺣﯾﺔﯾﺣﯾﺔﺔاﻟﺔااﻟﻟﺧاﻟﺎﺧﺧﺎﺎﺧﺎ
ﻋﯾاﻟﺎـدااﻣﻟـؤتﻣﺳؤﺳطﺎﺳبﺳ
ﺻﺻﺔاﺔ
ﺻﺎﻔﺋﺎوﯾﺋﺔﯾأﺔﻣاﻟارﻟاﺧﺎﺧﺎ
تاﺎااﻟﻻتﻌﻻﺳﯾاﺗﺳوﻟﺗﺷنﻔﺷ
) (EPHواﻷذن واﻟﺣﻧﺟرة
ف
ﻧ
ﻷ
ض
)(EPH
اﻟـﻣ ؤ ﺳ ﺎت
اﻟـﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ )(EPH
ضا اﻷﻧﻷﻧففواواﻷﻷذذننواوﻟاﻟﺣﻧﺣﻧﺟﺟرةرة
بﺔباﻟااﻟﻌﻟدﯾﻌمﯾووننووأ أﻣﻣرارا
ﻣﻋرﯾاﻋﺎﯾدﻛﺎادزاتﺗت
ﺻﻔطﯾ
ض
صﯾﻟداوﻟمنطﺑوﻲأﻣراض اﻷﻧف واﻷذن واﻟﺣﻧﺟرة
بﻔﯾﯾاﻟﺔﻌ
تازﻟﺗﺗطط
ﻋ ﯾﺎد ا
ا
ﺻ
ﺧ
ﺷ
ﺻﻔﻔﯾﯾﺔﺔ ااﻟﻟددمم
ﻣﻣﻣرﻣررااارﻛﻛاﻛزﻛزز ﺗﺗﺻ
صاﻟﺟاﺑﻟﯾطﺑطرﺑﯾﻲﺔﻲ
صﺗ
ﻣﻣﻣرﻣررااارﻛﻛاﻛزﻛزز ازااﻟﻟﻷاﺗﺗﻟﺗﺟﺷﺷﮭﺷﺧﺧﯾزﯾﺧةﯾ اﻟ
ص
ﻲ
ﺑ
ط
ﻟ
ا
ﻣﻣرﻣراارﻛﻛازﻛز إزاﻋاﻷﺎﻷدﺟةﮭﺟ اﮭﻟزﺗةزﺄةاھﻟﯾاﺗﻟﺗلﺟﺑﺟاﯾﻟﺑﯾروﯾرﺔﯾظﯾﺔﻔﻲ
ﻋﻣﯾﻣﺎرادراﻛﻛز
بةدﮭاةزﻟاﻷﺗةﻟﺄﺗاﺳﺄھﻟﻧﯾﺗﺎھﯾلﺟنﺑلاﯾﻟارﻟوﯾوﺔظﯾظﻔﯾﻔﻲﻲ
تزا إطﻷﻋﺟﺎ
ﻣﻣررﻋااﯾﺎﻛﻛدزاز إإتﻋﻋﺎﺎطددةباﻟاﺗﺄﻷھﯾﺳﻧﺎل انﻟوظﯾﻔﻲ
ﺻﺻﺗﯾن ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﺳرطﺎﻧﯾﺔ(
ﺻنﺔ اﻟﻧﮭﺎرﯾﺔ )ﻣﻧﮭﺎ ﻋﯾﺎدﺗﯾن ﻣﺧ ّ
بﺔ ااﻟـﻷﻷﻣﺳﺧﺳﻧﺗﻧﺎﺎن
تاﻟططﺑﯾب
اﻟﻋﻌﻋﯾﯾﺎﺎددااتت
ضاﻟاﻟﺳﺳررطﺎطﻧﺎﯾﻧﯾﺔﺔ((
ا
ر
ﻣ
ﻷ
ﺎ
ﺑ
ل
ﻔ
ﻛ
ﺗ
ﻠ
ﻟ
ن
ﯾ
ﺗ
ﺻ
ﺻ
ﺧ
ﻣ
ن
ﯾ
ﺗ
د
ﺎ
ﯾ
ﻋ
ﺎ
ﮭ
ﻧ
ﻣ
)
ﺔ
ﯾ
ر
ﺎ
ﮭ
ﻧ
ﻟ
ا
ﺔ
ﺻ
ﺗ
ﺧ
ﻣ
ـ
ﻟ
ا
ﺔ
ﯾ
ﺑ
ط
ﻟ
ا
ت
ﺻﺗﺗﯾﯾنن ﻟﻟﻠﻠﺗﺗﻛﻛﻔﻔلل ﺑﺑﺎﺎﻷﻷﻣﻣررااض
ﺻ ّﺻ
ﺻ
بﻟﻟــﻣﺑﻣﺧﺧﺗﺗﺳﺎﺻ
تا ااﻟﻟﻹﻧططﺑﺑﺟﯾﯾﺎﺔﺔ ا
اﻣاﻟﻟاﻌرﻌﻟﯾاﯾﺎﻌﺎﻛﯾددﺎاادزات
ﺻﻋﺔﺔدااةﻟﻟﻧﻧﮭﮭﺎطﺎﺑررﯾﯾﺔﺔ ))ﻣﻣﻧﻧﮭﮭﺎﺎ ﻋﻋﯾﯾﺎﺎددﺗﺗﯾﯾنن ﻣﻣﺧﺧ ّ
ض اﻟﺳرطﺎﻧﯾﺔ(
ا
ّ
ﺻطﯾﺑﯾﺔﺻﺔﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺄﻣراض اﻟﺳرطﺎن
تﻹﻧﺟاﺎﻟﺟﻧﺎﮭ
بﺎبﺑﺑرﻣﯾﺑﻣﺔﻣﺳﺳﺎﺎاﺳﻟﺎـﻋﻋدﻣﻋدةةدﺧةططﺑ
ب
اﻟﻣﻣـرﻣراارؤﻛاﻛﺳﻛززﺳزااﺎ اﻹﻹﻧ
ﺔ
ﯾ
ﺑ
ﺎ
ﺟ
ﻧ
ضاﻟاﻟﺳﺳررطﺎطﺎنن
تت اﻟﻧﮭﺎ
اﻣاﻟﻟـاـرﻟﻣـﻣﻛؤﻣؤزؤﺳﺳدﺳاﺳﺳﺎﺎءﺳﺎا
ﺻﺻﺔﺔﺔﻟﻟﻠﻠﻟﺗﺗﻠﺗﻛﻛﻔﻛﻔﻔلللﺑﺑﺄﺄﺑﺄﻣﻣﻣررااراض
ﺻﺻﺻ
يﯾﯾرﺔﯾﺔﺔااﻟﻟاــﻟـﻣﻣﻣﺧﺧﺧﺻ
ض اﻟﺳ ر ط ﺎن
تﻟ اااﺳﻟﻟﻟﻧﻧﻛﺳﮭﮭرﺎﻛﺎررر
ي
ء
بﺳاﻟﻛﻌرﻣيل اﻟﺧﺎص
ﺻﻛرﻠﻛﻛززﺣزﺔدداادءاءط ااﻟ
ﻣﻣﻣﻣر
ي
ر
ﻛ
ﺳ
ﻟ
ر
صﺳرطﺎن:
صاﻟ
ﺻاﻌﻟﺔﻣﻌﻟـﻣلﻣلاﻛﻟﺎاﻟﻓﺧﺎﺧﺣﺎﺔ
ﺻﻠﻛﺣﺔزﺣﺔاﻟططﺧﺎ
اﻟﻣـﻣﺻرﻠا
ببااﻟ
ب
ص
ﺎ
ﺧ
ﻟ
ا
ل
ﻣ
ﻌ
ﻟ
ط
ﺔ
ﺣ
ﺻﻠ
اﻟﻣـاﻟﻣـ
تﻟاﻟاﺳﺳﺳرﻻررطﺳطﺎﺎﺗطﺎنﺷن:نﻔ:ﺎ:ﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣزودة ﺑـ  08ﻣﺳرﻋﺎت ﺧطﯾﺔ
04ﻣرﻣرااﻋرﻛﻠاﻛزﻛزﻰزااﻟﻟﻣاﻟﺧﺧﺳﺎﺎﺗﺧﺎو
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 .14اﻟﺗﺿﺎﻣن
التضامنن
 .14اﻟﺗﺿﺎﻣ
.14ﯾن
اﻟﺗﻌ ﯾ
 .14اﻟﺗﺿﺎﻣن

اﻟﻌدد
162د
اﻟﻌد
162د
اﻟﻌد
70
اﻟﻌدد
162

ﻣرااﻛﻟﺗزﻌﯾﻟﯾﻸنطﻔﺎل اﻟـﻣﻌوﻗﯾن ذھﻧﯾًﺎ
ﻣدرا ارﻟﻛﺗزﻌ
ﺻموﻗﯾوانﻟﺑذﻛمھﻧﯾًوﺎاﻟـﻣﻛﻔوﻓﯾن
سﯾﯾﻟﯾﯾاﻸننﻷططﻔﻔﺎﺎلل ااﻟﻟـﻣﻌ
اﻟﺗﻌ
ﺎ
ﯾ
ﻧ
ھ
ذ
ن
ﯾ
ﻗ
و
ﻌ
ﻣ
ـ
ﻟ
ا
ل
ﺎ
ﻔ
ط
ﻸ
ﻟ
ً
صاـﻟﻣذﻌو
ﺻومﻗيﯾواناﻟﻹﺑذﻛﻋھﺎمﻧﻗﯾًﺎﺔوااﻟﻟـﻣﺣﻛرﻔﻛوﯾﻓﯾﺔن
ﻣﻣﻣدرراااﻛﻛرززسﻟا اﻸﻷﻷﺷطﻔطﺎﺧﻔﺎلل
ﻟ
ا
ﺻﻛﺔﻋمﺎﻗوﺔاﻟاـﻟﻣﺣﻛﻔروﻛﻓﯾﯾﺔن
صﻟﻣﺗذﺻوﺧميواﻟﺑ
س اﻷ ط ﻔ ﺎل ا
ﻣﻣﻣددااراررﻛز
ﺻااﻟﺑﻹﻛم واﻟـﻣﻛﻔوﻓﯾن
س ااﻟﻷﻷﺣﺷﻣطﺎﻔﯾﺧﺎﺎﺔلاﻟاـﻟﺻم و
ﺻﻋﺔنﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ
صـلﻣاذﺗﻟـوﺧﻣيﺳ اﻹ
ﻣﻣررؤراااﺳﻛﻛﻛزﺳززﺎ اااﻟتﻷﻷﺣاﺷﺷﻣﻷﺎﺧﺧﯾﺎﺎطﺔﻔﺎاﻟ
ﺻاﻌﻔﻹﯾﻋﺎﻗﺔ اﻟﺣرﻛﯾﺔ
ص ذوي
ﺔ
ﺻ
ﺻ
ﺧ
ﺗ
ﻣ
ـ
ﺻﯾﺔن
ﻣﻣررؤااﺳﻛﻛززﺳﺎااﻟﻟتﺣﺣاﻣﻣﺎﺎﻷﯾﯾﺔﺔطﻔااﺎﻟﻟـلﻣﺗاﻟﺧـﻣﺻﺳﻌﻔ
ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎت اﻷ ط ﻔ ﺎل اﻟـﻣ ﺳ ﻌ ﻔﯾن
ﻣؤﺳﺳﺎت ا.15ﻷ اطﻟﻔﻔﺎلﻼ اﺣﻟـﺔﻣﺳواﻌﻟﻔﯾﺻنﯾد اﻟﺑﺣري

 .15اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري
البحري
.15ﯾنالفالحة
والصيداﻟﻟﺑﺑﺣﺣرريي
ﺻﯾﯾدد ا
 ..15ااﻟﻟﻔﻔﻼﻼﺣﺣﺔﺔ ووااﻟﻟﺻ
اﻟﺗﻌﯾ 15
اﻹﻣاﻛﻟﺎﺗﻧﻌﺎﯾﯾتناﻟزراﻋﯾﺔ )ﻣﻠﯾون ھﻛﺗﺎر(
ﺻﺎﻟراﺣﻋﺔﯾﺔﻟﻠ )زﻣرﻠاﯾوﻋﺔن )ھﻣﻠﻛﯾﺗﺎورن( ھﻛﺗﺎر(
اﻟـﻹﻣﻣااﻟﻟﺳﻛﺗﺗﺎﻌﻧﻌﺎﺣﯾﯾﯾﯾﺔتنناﻟاﻟز
(
ر
ﺎ
ﺗ
ﻛ
ھ
ن
و
ﯾ
ﻠ
ﻣ
)
ﺔ
ﯾ
ﻋ
ا
ر
تﺳاﺗااﻟﺛﻟﻟﻣزز
تﯾﺔاﺔ ﻟﻔﻠ)زﻣﻼﻠرﯾﺣاﯾوﻋﺔنﺔ ھ)ﻛﻣﻠﺗﺎﯾور(ن ھﻛﺗﺎر(
ﺻرﺎراﻟاﺣﻋ
ااﻟﻋـﻹﻹدﻣﻣدﻛﻛﺳﺎاﺎﺎﻟﻧﻧـﺎﺎﺣﻣﺔت
ﻼررااﺣﯾﻋﻋﺔﺔﺔ ))ﻣﻣﻠﻠﯾﯾوونن ھھﻛﻛﺗﺗﺎﺎرر((
تﺔﺔﻟ اﻌﻟﻟﻟﻠﻠدﻔدزز(
ﺻﺎﺎروﻟﻟاﺣ)ﺣا
ااﻟﻟﺷـﻋـدﻣﻣوادﺳﺳﺎﺎاطﻟـﺣﺣﺊﻣﺔﺔاﻟﺳااﻟﺗﻟرﺛﻣﺳ
ﺻ
ﻣﻋﻋﺷددروادداﻛااطﻟﻟزــﺊﻣﻣاﻟاﺳﺳﻟﺗﺗﺛﺛ
تاﺣﻟااﻟﻌﻟرﻔﻔدديﻼﻼ(اﺣﺣﻟﯾﯾﻘﺎﺔﺔري )اﻟﻌدد(
ﺻرﯾﻣﻣﺳدرراواﻟﺑ)
ت
(
د
د
ﻌ
ﻟ
ا
)
و
ﺳ
ر
ﺻاﯾﺳدﻷو اﺳﻟ)ﺑﻣاﺎﻟﺣﻌكرددﺑﺎ
ي(ﻟ اﻟﺟﻘﻣﺎﻠرﺔي)اﻟ)ﻌاﻟدﻌدد(د(
أﻣﺷﺷﺳوورااواﻛططقزﺊﺊﺑاﻟﯾااﻟﻟﻊر
ييﺎﻟااﻟﻟﺟﻘﻘﺎﺎﻣﻠررﺔيي)ا)ﻟ)ااﻟﻌﻟدﻌﻌدد(دد((
ﺻﯾﯾاددﻷااﻟﻟﺳﺑﺑﻣﺎﺣﺣررك ﺑ
أﻣﻣﺳررااوﻛاﻛززق ااﺑﻟﻟﯾﻊ
ﺻ
أأﺳﺳووااقق ﺑﺑﯾﯾﻊﻊ ااﻷﻷﺳﺳﻣﻣﺎﺎكك ﺑﺑﺎﺎﻟﻟﺟﺟﻣﻣﻠﻠﺔﺔ ))ااﻟﻟﻌﻌدددد((
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
ﺻ ﯾد ا ﻟ ﺑ ﺣ ر ي
ﻣوااﻧﻟﺗﺊﻌ اﯾﻟﯾن
فر)يرﺻﯾف ﺟر اﻟﺳﻔن(
ﯾ
ﻔ
ﺟ
ﺗ
ﻟ
ا
ﺗﻣﺟو ااﮭﻧﻟﻟﯾﺗﺗزﺊﻌﻌاﯾﯾاﯾﯾﻟتننﺻﯾد اﻟﺑﺣ
ﺻﻟﯾﯾ
أﺗﻣﻣوو
ﺻﺗددﯾدﺟااﻟﻔﻟاﺑﯾﺑﻟﺑﺣﺣفرﺣرر)ييري )
ﺻاﯾﻟﻌفدد(ﺟر اﻟﺳﻔن(
ﺳﺟااﻧﮭﻧطﯾوﺊﺊزالااﻟﻟاتﻟﺻا
فددﺟﺟ(رر ااﻟﻟﺳﺳﻔﻔنن((
ﯾ
ﺻ
ر
)
ف
ﯾ
ﻔ
ﺟ
ﺗ
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ا
ت
ا
ز
ﯾ
ﮭ
فﺣ)رريﺻ)ﯾاﻟﻌ
ﺻﯾﺟدﻔﯾاﻟﺑ
ف
ﺗﺗأﺟﺟﺳﮭطﯾوزالتاﻟاﻟﺗ
ﺻﯾﯾدد ااﻟﻟﺑﺑﺣﺣرريي ))ااﻟﻟﻌﻌدددد((
ﺳططوولل ااﻟﻟ
أأﺳ
ﺻ اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
.16
 .16اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
 ..16ااﻟﻟﺷﺷؤؤوونن ااﻟﻟددﯾﯾﻧﻧﯾﯾﺔﺔ
16
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
اﻟـﻣ اﻟﺳﺎﺗﻌﺟﯾدﯾن
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اﻟو ﺣ دة/اﻟﻌدد
03ددﻣواﻧﺊ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
 42ﻣﯾﻧﺎء ﻗﯾد اﻻﺳﺗاﻟﻐوﻼﺣلدةو/اﻟﻌ
د
د
 42ﻣﯾﻧﺎء ﻗﯾد اﻻ اﺳﻟاﺗﻟوﻐوﺣﻼﺣدلدة/ة6ا/وﻟاﻟﻌﻌد03د ﻣواﻧﺊ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
862و 03035ﻣﻣواوﻧاﻧﺊﺊﻗﯾﻗدﯾدا اﻹﻧﻹﻧﺟﺎﺟﺎزز
ﺳﺗﻐﻐﻼﻼللو6
4242ﻣﻣﯾﯾﻧﺎﻧﺎءءﻗﯾﻗﯾددا اﻻﻻﺳﺗ
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5 862
55862
862

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
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اﻟ

أﺳ و اق ﺑﯾﻊ اﻷ ﺳ ﻣ ﺎك ﺑﺎﻟﺟ ﻣ ﻠﺔ ) اﻟﻌ د د (
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اﻟو ﺣ دة/اﻟﻌدد
 42ﻣﯾﻧﺎء ﻗﯾد اﻻﺳﺗاﻟﻐوﻼﺣلدة/واﻟﻌ03ددﻣواﻧﺊ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز
 42ﻣﯾﻧﺎء ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻐﻼل 6و  03ﻣواﻧﺊ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز

اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
ﻣوااﻧﻟﺗﺊﻌﯾاﯾﻟنﺻﯾد اﻟﺑﺣري
ﺻﻟﯾﺗدﺟاﻔﻟﯾﺑﺣفر )يرﺻﯾف ﺟر اﻟﺳﻔن(
ﺗﻣوﺟاﮭﻧﯾﺊزااﻟت ا
فددﺟ(ر اﻟﺳﻔن(
ﺗأﺟﺳﮭطﯾوزالتاﻟ اﻟﺗ
ﺻﯾﺟدﻔ اﯾﻟﺑفﺣ)رريﺻ)اﯾﻟﻌ
أﺳ ط و ل اﻟﺻ ﯾد اﻟﺑﺣ ري )اﻟﻌدد(

6
5 862
5 862

الدينية
الشؤونون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
 .16 .16اﻟﺷؤ
 .16اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
اﻟـﻣاﻟﺳﺗﺎﻌﺟﯾﯾدن
ااﻟﻟــﻣﻣدﺳاﺎرﺟدس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
س ااﻟﻟﺛﻘﻘﺎرﻓآﯾﻧﺔﯾﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮭﺎ
ااﻟﻟــﻣﻣدارارﻛز
اﻟـﻣ ر اﻛ ز اﻟﺛﻘ ﺎﻓﯾﺔ اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾﺔ و ﻣ ﻠﺣ ﻘ ﺎﺗﮭ ﺎ

اﻟﻌدد
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408
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47

 .17اﻟـﻣﺟﺎھدﯾن
الـمجاهدين
 .17 .17اﻟـﻣﺟﺎھدﯾن
اﻟﺗﻌ ﯾﯾن
ﻣﺗﺎ اﺣﻟﺗﻌ
فﯾﯾاﻟـنﻣﺟﺎھدﯾن
ف ااﻟﻟـراﻣﺣﺟﺎﺔھدﯾن
ﻣﻣﺗﺎراﺣﻛز
ﺔ
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ا
ﻣﻣررااﻛﻛزز اﻟﺗﺟﮭﯾز ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ
ضﻟﺗ اﻟﺟذﮭاﯾﻛزرةﺑﺎﻷﻋﺿﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﮫ
ﻣﻣﻌراﺎﻛرز ا
مخـطـط عمـــل الحكــومــة
ﻣ ﻌ ﺎر ض اﻟذ اﻛ ر ة
مخـطـط عمـــل الحكــومــة

اﻟﻌدد
42د
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والالسلكية.
السلكيةﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.
والـمواصالتﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟ
البريدﯾد واﻟـﻣواﺻﻼت ا
 .18 .18اﻟﺑر
 .18اﻟﺑرﯾد واﻟـﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ.

اﻟو ﺣ دة
اﻟو ﺣ دة

ا ﻟ ﺧ د ﻣ ﺎ ت ا ﻟ ﺑر ﯾ د ﯾ ﺔ
ا ﻟ ﺧ د ﻣ ﺎ ت ا ﻟ ﺑر ﯾ د ﯾ ﺔ
اﻟﻛ ﺛﺎﻓﺔ اﻟﺑر ﯾد ﯾﺔ ﺟ ﺳ ب ﻛ ل ﻣ ﻛ ﺗب ﺑر ﯾد ي
اﻟاﻟﻛﺛﻛﺎﺛﻓﺎﻓﺔﺔاﻟاﺑﻟﺑرﯾرﯾدﯾدﯾﺔﺔ ﺟﺣﺳﺳبب ﻛﻛلل ﻣﺷﻛﺑﺗﺎبك ﺑرﯾدي
بدﯾاﻟﺔﺑرﺣﯾدﺳ ـباﻟﺛﻛﺎﺑلتﺷﺑﺎك
اﻟﻛﻋﺛدﺎدﻓﺔﻣ اﻛﻟﺎﺑﺗرﯾ
ﻋﻋدددﻣﻣﻛﺎﻛﺗﺎﺗبب اﻟاﺑﻟﺑررﯾﯾدد ــ اﻟإﺛﻧﺎﺗﺑرﻧتت
ﻋﻋدددﻣﻣﻛﺎﻛﺗﺎﺗبب اﻟاﺑﻟﺑررﯾﯾدد ـاﻟإﺗﻧﺗﻲرﻧأﻋتﯾد ﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ
بﺑﺎاﻟﺑتراﯾﻟدﺑ ارﻟﯾﺗدﯾﻲﺔ أاﻟﻋﯾﺟدﺎ ﺗرﺄﯾﺔھﯾاﻠﻟﮭـﺎﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻋﻋدددﻣاﻟﻛﺎﺣﺗﺳﺎ
ﻋﻋددداﻟاﻟﺑﺣﺳطﺎﺑﻗﺎت ا"ﻟاﺑﻟذرﯾھدﺑﯾﺔ "اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟـﻣﻔﺗوﺣﺔ
تا/ﻟذھ
ﻋﻋددداﻟ ـﺑﻣطوﺎﻗزﺎﻋتﺎ "
DABﺑﯾوﺔا"ﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ GAB/ﻟﻠﺳﺣب اﻵﻟﻲ
ﻋدد اﻟـﻣوزﻋﺎت DAB/واﻟﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ GAB/ﻟﻠﺳﺣب اﻵﻟﻲ
اﻟـﻣ و اﺻ ﻼ ت اﻟﺳ ﻠﻛ ﯾﺔ و اﻟﻼ ﺳ ﻠﻛ ﯾﺔ
اﻟـﻣ و اﺻ ﻼ ت اﻟﺳ ﻠﻛ ﯾﺔ و اﻟﻼ ﺳ ﻠﻛ ﯾﺔ
ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟو ﻟو ج ـ اﻟﮭ ﺎﺗ ف اﻟﺛ ﺎﺑ ت
ت اﻟﺛﺎﺑت
ﻧﺳﻋﺑدﺔد اﻟـوﻟﻣوﺷﺗجرـﻛﯾاﻟنﮭﺎﻓﺗﻲفاﻟاﻟﮭﺛﺎﺎﺗﺑف
فﮭاﺎﻟﺗـﻣفﺣ اﻣﻟﺛوﺎﺑلت
ﻋﻧدﺳدﺑﺔاﻟـاﻟﻣوﻟﺷﺗورجﻛﯾـناﻟ ﻓﮭﺎﺗﻲ اﻟ
ﻧﺳﻋﺑدﺔد اﻟـوﻟﻣوﺷﺗجرـﻛﯾاﻟنﮭﺎﻓﺗﻲفاﻟاﻟﮭـﺎﺗﻣﺣفﻣ اوﻟـلﻣﺣﻣول
فﺎﺑاﻟـتﻣﺣﻣول
ﻋﻧدﺳدﺑﺔاﻟـاﻟﻣوﻟﺷﺗورجﻛﯾـناﻹﻓﻧﺗﻲراﻧﻟﮭتﺎﺗ اﻟﺛ
ﻧﺳﻋﺑدﺔد اﻟـوﻟﻣوﺷﺗجرـﻛﯾانﻹﻧﻓﺗرﻲﻧ اتﻹﻧاﺗﻟﺛرﺎﻧﺑت اﻟﺛﺎﺑت
تﺗ اﻟرـﻧﻣتﺣ اﻣﻟﺛوﺎﺑلت
ﻋﻧدﺳدﺑﺔاﻟـاﻟﻣوﻟﺷﺗورجﻛﯾـناﻹﻓﻧﺗﻲراﻧﻹﻧ
تﺣاﻟﻣـوﻣلﺣﻣول
ﻧﺳﻋﺑدﺔد اﻟـوﻟﻣوﺷﺗجرـﻛﯾانﻹﻧـﺗ ارﻧﻹﻧﺗ
تراﻟﻧـﻣ
ﻋ د د اﻟـﻣ ﺷ ﺗر ﻛ ﯾن ـ اﻹ ﻧﺗر ﻧت اﻟـﻣ ﺣ ﻣ و ل

اﻟﺴ ﻜ ﺎن /م ب
اﻟ اﻟﺴﻜﺴﺎﻜﺎن/ن/ﺷﺒمﺎﺑبﯿﻚ
اﻟﺴوﻜﺎﺣند/ةﺷﺒﺎﺑﯿﻚ

10.997
3.654
3.654
3.976
3.976
65
65
1765
1765
23,6
23,6
7,2
7,2
1.402
1.402

وﺣ دة
وﺣ دة
وﻣﻠﺣﯾدوةن
ﻣ ﻠﯾو ن
ﻣوﻠﯾﺣودةن
وﺣ دة

اﻟو ﺣ دة
اﻟو ﺣ دة

اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻤ ﺌﻮ ﯾﺔ ﻟﻸ ﺳ ﺮ اﻟﻤ ﺸ ﺘﺮ ﻛ ﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻣﺳﺸﺮﺘ اﺮﻟكﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
) (2
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻣﻜﺎﺸنﺘﺮاﻟكﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
) (2
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻜﻣﺎﺸنﺘ اﺮﻟكﻤﺸﺘﺮﻛﯿﻦ
) (1
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻣﺳﺸﺮﺘ اﺮﻟﻤكﺸﺘﺮﻛﺔ
) (1
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻸﻣﺳﺸﺮﺘ اﺮﻟﻤكﺸﺘﺮﻛﺔ
) (2
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻣﻜﺎﺸﺘنﺮاﻟكﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
) (2
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻣﻜﺎﺸنﺘﺮاﻟكﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻣ ﺸ ﺘﺮ ك

) (1ﻗدر ﻋدد اﻷﺳر ﺑﻌﺷر ) (10ﻣﻼﯾﯾن ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2000
.2000ﺳﻧﺔ .2020
) )(2(1ﻗدﻗدررﻋدﻋددا اﻟﻷﺳﻛرﺎ ﺑنﻌﺑﺄﺷرﺑﻌ)ﺔ10و(أرﻣﺑﻌﻼﯾﯾﯾنن) ﻓ44ﻲ(ﻧﻣﮭﻠﺎﯾﺔونﺳﻧﻓﺔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
يفﮭﺎﯾﺔ ﺳﻧ
مالينيﻲ ﻧ
( )10ﻣﻠﯾون ﻓ
بع�سرﯾن )(44
أ�سرﺔ وأرﺑﻌ
عددنا ﺑﺄالرﺑﻌ
قدراﻟﺳﻛﺎ
()1ر ﻋدد
) (2ﻗد
.2000.2020
نهايةﺔ�سنة

( )2قدر عدد ال�سكان باأربعة واأربعني ( )44مليون يف نهاية �سنة .2020
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ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼ ﺛﻲ اﻷ و ل
2021ﻷول
ﻧﮭﺎﯾﻟﺔﺳاﻧﻟﺛﺔﻼﺛﻲ ا
2021
ﻟﺳ ﻧﺔ
10.997

مخـطـط عمـــل الحكــومــة
من أجـل تنفيـذ بـرنــامــج السيد رئيـس الجمهــوريــة

) (1
) (1

ﻧﮭ ﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼ ﺛﻲ اﻷ و ل
2021ﻷول
ﻧﮭﺎﯾﻟﺔﺳاﻧﻟﺛﺔﻼﺛﻲ ا
2021
ﻟﺳ ﻧﺔ
%48
%48
4.824.369
4.824.369
%105
%105
46.046.797
46.046.797
%39
%39
3.858.308
3.858.308
%90
39.664.811
%90
39.664.811

