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د يـباج ـة
لقد عبّر الشعب اجلزائري في هبّة تاريخية رائعة ميزّها طابع سلمي ال مثيل له ،وأكّد على تطلّع قوي إلى التغيير والدميقراطية
والعدالة االجتماعية ودولة القانون.
وقد كانت هذه القيم األساسية منطلق االحتياجات التي عبّر عنها اجلزائريون واجلزائريات الذين خرجوا إلى الشارع بكل سلمية
في  22فيفري  ،2019لوضع حد ألخطاء السلطة احلاكمة آنذاك ،والـمطالبة بإصالحٍ حوكمة الدولة على نحو يصب في اجتاه بناء
دميقراطية حقيقية متكن الشعب من أن يكون الـمصدر الوحيد جلميع السلطات.
إن هذا الوعي اجلماعي كان وليد أزمة متعددة األشكال؛ أزمة نتجت بحد ذاتها عن انحرافات متتابعة في تسيير الشؤون العامة
وعن تأثير قوى خفية غير دستورية على القرار السياسي .وقد أثّرت هذه األزمة بشدة وبشكل عميق على مؤسسات الدولة ،جراء
الفساد الذي حتوّل كنظام للحكم ،فأضعف اللُحمة االجتماعية وسلّط ،بفعل مخاطر داخلية وخارجية ،تهديدات على سيادتنا
الوطنية؛ فوجدت الدولة الوطنية نفسها في خطر من حيث سالمتها الترابية وأمنها الوطني ،بل وحتى من حيث وحدة شعبها.
وإذ ستجعل هذه الديناميكية التاريخية من صميم عملها ،فإن احلكومة ستسهر ،مباشرة بعد مراجعة الدستور ،على جتسيد التزام
رئيس اجلمهورية ،الـمتمثل في إعادة النظر بشكل عميق في منظومة تنظيم االنتخابات بهدف جعلها وسيلة تعبير حقيقية لإلرادة
الش ع ب ي ة .
كما تتعهد احلكومة بأن يشمل مشروع مراجعة الـمنظومة القانونية التي حتكم النظام االنتخابي ،مجموعة من التدابير التي تهدف
إلى تشجيع بروز جيل جديد من املنتخبني يحتل فيه الشباب والنساء مكانة متميزة ،من أجل الـمشاركة في إدارة شؤون البالد،
والسيما من خالل التمويل العمومي للحمالت االنتخابية للشباب.
وتتطلب تطلعات الشعب اجلزائري التي عبّر عنها من خالل هذه الهبّة السلمية واجلديرة بالتقدير ،تشييد جزائر جديدة ،فخورة
بتاريخها الذي بني على تضحيات الـماليني من اجلزائريني واجلزائريات ،قوية مبؤسساتها التي يُعاد بناؤها انطالقًا من رؤية وروح
مبتكرتني وواعدتني باحلداثة والبراغماتية والعقالنية والشفافية والذكاء ،والسيما في مجال االقتصاد واقتصاد الـمعرفة.
إن احلكومة تعتزم رفع هذه التحديات التي تترجمها جيّدا رؤية رئيس اجلمهورية الشاملة ،التي تغذيها احلقائق السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وتُلهمها التطلعات الـمعبّر عنها بصفة واضحة وحاسمة من طرف الـمواطنني والـمواطنات.
وبذلك ،فإن إقامة اجلمهورية اجلديدة التي نصبو إليها جميعا ،ستمثل حجر الزاوية في عمل احلكومة ،وذلك من خالل:
 .1ترسيخ الدميقراطية الفعلية وتفعيل طريقة جديدة في احلكامة مؤسسة على شفافية النشاط العمومي ،وأخلقة احلياة السياسية
من خالل خوض معركة حازمة ضد الفساد والفاسدين وتأسيس شراكة حقيقية مع الفاعلني االجتماعيني من أجل تشاور
وحوار دائمني يتسمان بالـمسؤولية والهدوء.
 .2تكريس دولة القانون ،التي هي دعامة اجلزائر التي حتمي حقوق وحريات املواطنني،
 .3الفصل بني السلطات وتوازنها وتناسق نشاطاتها كمتطلبات أساسية لنظام مستقر بقوته وشرعية مؤسساته واستدامتها.
 .4تعزيز وتطوير حرية الصحافة ووسائل اإلعالم التعددية والـمستقلة،
 . 5ع ص ر نة الد و لة و م ؤ س س ا ت ه ا الت ي ت ف ر ض ن ف س ه ا ك ش ر ط ض ر و ر ي م س ب ق لل ت ط و ر الذ ي ي ن ش د ه م ج ت م ع ن ا .
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إن إعادة تنظيم اإلدارة املركزية واملحلية وحتسني أداء الـمرافق العمومية ،تصبح بذلك نشاطات يجب على احلكومة أن تباشرها من
باب األولوية عبر الرقمنة وترشيد الوسائل على وجه اخلصوص ،وعبر تكوين وتأهيل الـمورد البشري على وجه أخصّ ،بغرض
إدخال الـمعايير الدولية في التسيير واإلجراءات الداخلية جلميع القطاعات ،السيما في كل مناحي احلياة اإلقتصادية.
كما إن تبوأ مناصب الـمسؤولية سوف يصبح من اآلن فصاعدًا مرهونا باألهلية واجلدارة ،وذلك عن طريق وضع آليات وإجراءات
التقدير والتقييم الـمقننة .سيتم تولي مناصب املسؤولية ،من اآلن فصاعدا ،عن طريق اجلدارة والكفاءة والنزاهة.
وستمثل السياسة االقتصادية والـمالية اجلديدة ،رأس حربة في النشاط احلكومي الذي يصبو ،من خالل مخطط العمل هذا ،إلى
استحداث اآلليات واملنظومة البيئية الـمناسبة إلنعاش التنمية وبعث اقتصاد متنوع ومستدام ومنشئ لـمناصب الشغل والثروات،
ومحرّر في األخير من األغالل البيروقراطية التي ال تكبح الـمؤسسات فحسب ،وإمنا تعيق أيضًا قدرة اقتصادنا على النمو بشكل
م س تد ام .
وسوف متثل سياسة صناعية متجددة ،وعصرنة الفالحة ،وقيام اقتصاد حقيقي للـمعرفة ،الرّكائز الرئيسية لضمان منوّ يتناسب
والـمقدرات الهائلة التي تزخر بها بالدنا.
إنّ استحداث مناصب الشغل ومحاربة البطالة سوف يخضعان من اآلن فصاعدا إلى مقاربة اقتصادية خالصة من خالل تشجيع
النشاطات ذات املردودية ،والسيما فيما يخص املؤسسات الصغيرة واحلاضنات والـمؤسسات الناشئة وفي الـمجال الرقمي.
كما تعتزم احلكومة العمل على إصالح املنظومة التربوية والتكوينية التي ،فضال عن توحهها إلى تعزيز تلقني قيم مجتمعنا وتراثنا
التاريخي ،ستتجه بحزم نحو الـمعرفة والتحكم في التكنولوجيات ،مما سيسمح لنخبتنا وشبابنا بالـمساهمة في مسار البناء
الوطني ،قصد تثمني جميع القوى احليّة خدمةً لتقدم بالدنا وتطورها.
إن عصرنة املرفق العام للصحة ،وكذا حتسني احلصول على العالج للجميع ،سوف يستفيدان بألوية أكيدة ضمن نشاط احلكومة،
وذلك من خالل تعزيز وسائل الوقاية وضمان التغطية الصحية الكاملة والتكفل الصحي األمثل للمواطنني عبر كامل التراب الوطني.
إن التعليم والصحة هما املرجعان الدائمان لهذه اجلزائر اجلديدة التي نتطلع إليها جميعًا.
كما سوف يتجسّد هذا االهتمام بتحسني املرافق االجتماعية في حرص احلكومة على ضرورة استحداث ظروف االنفتاح الثقافي
ملواطنينا ،وذلك من خالل إعادة بعث احلياة الثقافية وتعميمها على جميع الفئات ،ويُعد كذلك تعميم املمارسة الرياضية عامالً
في انفتاح شبابنا من خالل دعم الرياضة والرياضيني في األوساط املدرسية واجلامعية.
وتلتزم احلكومة املتمسكة بالطابع االجتماعي للدولة بشدة ،برفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها ،والسهر على التكفل بالسكان
األكثر هشاشة ،واحلفاظ على منظومة وطنية لضمان اجتماعي فعال وعادل.
إن حتسني إطار معيشة الـمواطن ونوعيتها سوف يكون عمالً ذا أولوية ومستمرًا للحكومة التي ستدرج نشاطها ضمن رؤية متكاملة
لتهيئة اإلقليم حتترم فيه معايير وقواعد التعمير ومستلزمات احترام البيئة وضرورة تفعيل آليات التنمية الـمستدامة.
وعلى الصعيد الدولي ،فإن احلكومة ستعتمد دبلوماسية أكثر فعالية في الـمجاالت اإلقتصادية والثقافية والدينية خدمةً لإلشعاع
الدولي وتقوم على مبادئ احترام حسن اجلوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وإيالء األولوية للحوار في تسوية
الن ز اع ا ت .
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كما تلتزم احلكومة بسياسة خارجية نشطة واستباقية تعزز اجلزائر في مكانتها الطبيعية ودورها الديناميكي على املستويني اإلقليمي
و الد و لي .
إنّ اجلالية الوطنية املقيّمة في اخلارج جزء ال يتجزأ من الـمواطنني ،وهي في صلب اهتمامات الدولة ،حيث ستكون احلكومة في
اإلصغاء إليها من أجل احلفاظ على صلتها العاطفية مع الوطن األم ،والتكفل باملشاكل التي تواجهها ،من خالل وضع آليات تسمح
ألخواتنا وإخواننا املقيمني في اخلارج باملشاركة بشكل فعّال في تنمية بلدهم.
وبشكل أخصّ ،فإن احلكومة عازمة على االستعانة بكل الكفاءات الوطنية باخلارج لالستفادة من معارفها في الـمجاالت العلمية
والتقنية والثقافية لبناء هذه اجلزائر اجلديدة واالنفتاح على العالـمية.
وسوف حترص احلكومة على اعتماد منهجية وعقيدة تضعان ضمن صميم أولوياتها انشغاالت الـمواطن ،الذي تعبّر له عن التزامها
الـمطلق بخدمته مبا يضمن له حياة كرمية في كنف السلـم والسكينة.
إن اجلزائر تتطور في محيط جيوسياسي إقليمي ودولي معقد .ولهذا السبب ،فإن احلكومة ،فيما يتعلق بالدفاع واألمن الوطنيني،
ستعكف ،بقيادة رئيس اجلمهورية ،القائد األعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني ،على تشجيع ودعم اجلهود الـمبذولة
في مجال عصرنة مكوناتها وإضفاء الطابع االحترافي عليها .وستدعم تطوير صناعة الدفاع وإدماجها في األداة الصناعية الوطنية
لتساهم بذلك ،في تنمية االقتصاد الوطني.
وأخيرا ،تلتزم احلكومة أيضا بالتكفل بجميع انشغاالت الـمواطنني والـمواطنات وتوفير جميع الشروط الـمناسبة لـمشاركتهم
الكاملة والفعالة في تنمية البالد.
وغني عن البيان أننا ما لم نتقيد مببدأ تكافؤ الفرص ونتسلح بقيم العمل بني كل املواطنني اجلزائريني ،لن نتمكن في يوم ما ،من
القضاء على احلقرة واإلقصاء والتهميش واستعادة أواصر الثقة في مجتمعنا بني الـمواطنني في حد ذاتهم والـمواطنني وممثلي الدولة.
***
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الفصل األول
م ن أج ل ج م ه و ر ية ج د يد ة نابع ة م ن التط لع ات الش ع بي ة
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يأتي مخطط عمل احلكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي في ظرف خاص يستدعي جتّند اجلميع من أجل مجابهة التحديات الكبرى التي
تستوجب على بالدنا رفعها ،وعلى رأسها تأسيس جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات شعبنا الـمشروعة ،تقوم أسسها على ترسيخ
املبادئ الدميقراطية وحماية احلقوق واحلريات في ظل احترام القانون ،حيث يتمتع اجلميع على حد سواء ودون أي متييز باألمن واحلرية
والكرامة وتكافؤ الفرص ،وهي احلقوق التي يجب أن تقترن بااللتزامات التي متليها الـمواطنة
 .1منط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية.
لقد أبان منط إدارة الـمؤسسات العمومية الـمنتهج حتى اآلن محدوديته في ضمان الرقي االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمواطنني مبا
يتناسب واحتياجات املجتمع وتطلعاته.
وبالتالي ،فإن احلكومة عازمة على املبادرة مبشروع شامل لإلصالحات اجلذرية سيفضي إلى إقامة نظام حكم حديث وعصري ،سيشكل
دعما قويا لتأسيس اجلمهورية اجلديدة.
وإن هذا الـمسعى ،الذي سيحدث قطيعًة جذريًة مع أمناط احلوكمة القدمية ،التي أدت إلى انحرافات وانزال قات خطيرة ،سيرتكز على
الـمحاور اآلتية:
 .1.1إصالح املنظومة التشريعية لتنظيم االنتخابات:
ستسعى احلكومة فور االنتهاء من الـمراجعة الدستورية ،إلى تكريس التزام رئيس اجلمهورية مبراجعة جهاز تنظيم االنتخابات في مجمله
بشكل عميق مبا يجعله وسيلة حقيقية للتعبير عن اإلرادة الشعبية.
صا على تعزيز املسار الدميقراطي للبالد من خالل
ولذلك ،تعتزم احلكومة تعزيز الطابع الشامل للسلطة الوطنية الـمستقلة لالنتخابات ،حر ً
ترسيخ مبادئ حياد وقانونية وشفافية ومصداقية العمليات االنتخابية.
إن إصالح الـمنظومة التشريعية التي حتكم االنتخابات سيمّكن من تكريس انسحاب اإلدارة من عملية تنظيم االنتخابات بصفة نهائية من
خالل إنشاء اآلليات الالزمة لضمان االستقاللية التامة لهذه السلطة جتاه السلطة التشريعية والسلطة القضائية ،والتي سيتم تعزيز
صالحياتها ،أكثر فأكثر ،في مجال تنظيم االنتخابات.
كما ستسهر احلكومة على أن تكرس املنظومة التشريعية اجلديدة ،بدقة ومواءمة ،املعايير والشروط الـمطلوبة جلميع الـمرشحني لالنتخابات،
سواء تعلق األمر باالنتخابات املحلية أو الوطنية.
بل تتعهد بأن يشمل مشروع مراجعة املنظومة القانونية التي حتكم النظام االنتخابي ،على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تشجيع
بروز جيل جديد من املنتخبني أكفاء ونزهاء ،يحتل فيه الشباب والنساء مكانة متميزة ،من أجل الـمشاركة في إدارة شؤون البالد ،والسيما
من خالل التمويل العمومي للحمالت االنتخابية للشباب.
 .2.1أخلقة احلياة العامة:

تعتزم احلكومة إدراج مكافحة الفساد بجميع أشكاله ،وأخلقة وشفافية عمل السلطات العمومية ضمن صميم عملية إصالح مصالح
الدولة ،التي تعتزم جتسيدها.
إن الرهان من وراء هذا املسعى ،الذي يهدف إلى ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة األشخاص الذين ميارسون أعلى الـمسؤوليات على
مستوى السلطة العمومية ،يكتسي أهمية حاسمة ،ليس لضمان سيادة دولة القانون فحسب ،بل أيضا وبشكل أعم ،لتعزيز ثقة الـمواطنني
في مؤسساتهم.
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الو قا ية م ن الف س ا د و م ك ا فح ت ه د و ن ه و اد ة :
إن الفساد ،زيادة على كونه ممارسة غير أخالقية وغير قانونية ،تسبب في أضرار جسيمة لالقتصاد وشوه الفعل السياسي وأّدى إلى تدهور
العالقة بني الـمواطن والدولة.
وتعتزم احلكومة خوض معركة حازمة ضد الفساد والـمحاباة والـمحسوبية .وستجعل من هذه الـمعركة التزاًما حازًما ومحور عمل ذا أولوية،
يتض م ن :
§

§

§

§
§
§

§
§

مراجعة األحكام القانونية الـمتعلقة مبكافحة الفساد بهدف حتسني فعالية إجراءات مصادرة وإدارة األصول اخلاضعة للرقابة القضائية،
من خالل إنشاء وكالة وطنية مكّرسة لهذا الغرض؛
إعادة تكييف مفهوم املعاملة في بعض قضايا الفساد التي يتورط فيها أشخاص اعتباريون ،وذلك بهدف استرجاع سريع لألمالك
الـمنهوبة.
وضع أحكام تشريعية بشأن حماية الـمبلغني عن الفساد وكذا جهاز تكميلي بخصوص تضارب الـمصالح في القطاعني العام واخلاص
وحتديد عدد العهدات في الـمنظمات الـمهنية واجلمعيات ذات الطابع غير السياسي الـمّمولة من اخلزينة العمومية.
رفع مقدار العقوبات الـمالية الـمفروضة على األشخاص االعتباريني في جرائم الفساد جلعلها أكثر ردًعا.
إعادة النظر في النصوص التي تكرس اإلمتياز القضائي لتكريس مبدأ املساواة أمام القضاء.
تعريف وتكريس مفهوم نشاط التسيير الذي تنجر عنه املسؤولية اجلنائية ،إلدراجه ضمن األحكام اجلزائية مع مراعاة مبدأ الشرعية
وحماية الـملكية العامة واخلاصة.
تشديد األحكام التشريعية والتنظيمية الـمتعلقة مبكافحة تبييض األموال.
وضع قواعد جديدة تضمن شفافية متويل احلمالت االنتخابية واألحزاب السياسية ،التي ستكون حساباتها مّحل نشر رسمي.

ترسيخ القيم واملعايير األخالقية وجتديد اإلطار القانوني املطبق على األعوان العموميني.

ستتولى احلكومة وضع آليات جديدة للوقاية والرقابة ،من أجل ضمان نزاهة الـمسؤولني العموميني والتسيير السليم ألموال الدولة ،وستعمل
على إقامة عالقة جديدة بني املواطن والدولة تقوم في الواقع على مفهوم الـمسؤولية والـمساءلة ،وذلك من خالل آليات قانونية وعملياتية
من شأنها أخلقة وضمان شفافية النشاط العمومي وحمايته من أي انزالق.
وتخطط احلكومة في هذا اإلطار ،لوضع منظومة قانونية حتدد ألعضاء احلكومة وسامي الـمسؤولني في الدولة ،القواعد الـموضوعية واإلجرائية
والسلوكية؛ التي من شأنها منع تضارب الـمصالح في احلياة العامة.
كما تعتزم احلكومة جتديد اإلطار األخالقي الـمطبق على كافة األعوان العموميني ،مبا يسمح بتأطير اجلمع بني أنشطة الـموظفني ،والوقاية
من تضارب املصالح وكذلك توسيع االلتزامات بالتصريح لتشمل فئات جديدة من الـمسؤولني الـمنتخبني واألعوان العموميني ،وكذا وضع
قواعد جديدة حتول دون الـمكوث طويال في املناصب العمومية ،الذي يعد مصدر انزالقات وجتاوزات.
الكفاءة كمعيار أساسي لاللتحاق بوظائف الدولة.

تعتزم احلكومة جعل الكفاءة والنزاهة معيارين أساسيني في شغل مختلف الوظائف في الدولة .وفي هذا الصّدد ،فإنها تتطلع إلى التأطير
الصارم لعمليات التوظيف على مستوى اإلدارة ،التي ستتم من اآلن فصاعدا على أساس اجلدارة ،السيما من خالل تعميم ) (1الـمسابقات
كوسيلة لاللتحاق بالوظيفة العمومية و) (2اعتماد االنتقائية بالنسبة للتعيينات في مناصب الـمسؤولية.
وستعمل احلكومة من خالل وضع اآلليات القانونية الالزمة ،على ضمان استقاللية املوظفني جتاه السلطة السياسية.
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كما ستسهر على أن تكون أجور األعوان العموميني متناسبة مع جودة العمل الـمطلوب ،وعلى تفضيل تسيير الـموارد البشرية على أسس
مهنية أكثر منها إدارية ،حيث سيتعلق األمر بتكييف اإلطار القانوني حتى يتسنى للدولة توسيع إمكانيات التوظيف ،على مختلف
الـمستويات ،للكفاءات التي حتتاجها ،انطالقا من قطاعات أخرى غير الوظيفة العمومية.
تعزيز الشفافية في إدارة األموال العمومية.

ستعكف احلكومة على حتقيق الـمزيد من الشفافية في إدارة األموال العمومية والصفقات العمومية ،السيما من خالل:
§ ضمان الشفافية على احلصول على الطلبات العمومية؛
§ ضمان أكبر قدر من التتبع ألعمال تسيير األموال العمومية من أجل ضمان فعالية عمل السلطات العمومية ،فضال عن الشفافية؛
§ توسيع قاعدة الشفافية وتتبع أعمال التسيير لدى الـمؤسسات بغرض مكافحة الغش والتهرب الضريبي والفساد؛
§ ترقية الشفافية الـميزانية من خالل نشر التقارير الـميزانية والـمالية بصفة دورية ،وفقا للمعايير الدولية.

حتسني نظام املتابعة والرقابة والتدقيق.
تلتزم احلكومة في هذا الـمجال بـما يأتي:
§
§

§

تعزيز مهام أجهزة الدولة للرقابة ،والسيما منها الـمفتشية العامة للـمالية ومجلس الـمحاسبة ،وتزويدها بالـموارد الكافية.
إعادة تنظيم أجهزة الرقابة ،عبر توجيه مهامها نحو الوقاية من حاالت التنافي وتضارب املصالح وأي حالة أخرى تتعلق بأخلقة عمل
السلطات العمومية وحماية األموال العمومية.
تعزيز أجهزة التدقيق والتقييم وتوسيعها إلى جميع اإلدارات والـمؤسسات العمومية.

فت ح الب ي ا نا ت الع م و م ي ة :

تعتزم احلكومة العمل على إتاحة الولوج إلى البيانات الـعمومية ،من أجل توفير قدر أكبر من الشفافية والـمسؤولية والفعالية في عمل
السلطات العـمومية.
والواقع أن سياسة احلكومة لفتح البيانات العمومية "البيانات الـمفتوحة" تعكس رغبتها في إنشاء نظام فعال إلنتاج بيانات إحصائية
عمومية،
وسيتم تشجيع هذه السياسة من خالل تعزيز حتفيز اإلدارات على توفير البيانات.
كما يرمي هذا الـمسعى ،عالوة على أهداف الشفافية والفعالية التي يتوخاها ،إلى توفير الشروط الضرورية لتطوير اقتصاد رقمي يقوم
خصوصا على استغالل البيانات.
مكافحة اإلجراءات البيروقراطية وترقية الدميقراطية التشاركية:
من أجل محاربة البيروقراطية ،تعتزم احلكومة ترقية وتطوير اإلدارة الرقمية ،مع تسريع عملية اعتماد الـمبادالت غير الـمادية في الـمرافق
العمومية ،والتي تعد وسيلة هامة إلضفاء الشفافية وحتسني الكفاءة وتقريب عمل السلطات العمومية.
كما تعتزم احلكومة وضع آليات جديدة تسمح للـمجتمع الـمدني بالـمساهمة بشكل كامل في بناء الـملك العام ،وبإشراك الـمواطن في
عمل السلطات العمومية .وستعمل على توفير الظروف الـمواتية التي تسمح بالتبادل الدائم مع الـمواطنني واجلمعيات والـمؤسسات
والنقابات ،مما يسمح بتحديد الـمشاكل وتقييم السياسات العامة.
ويهدف هذا النهج إلى ترقية الدميقراطية التشاركية من خالل انفتاح عملية صنع القرار العام ،بحيث يتم تنسيقه ومناقشته على نحو أفضل
ويّتسم مبزيد من التشاركية واإلنصاف والفعالية ويتم استيعابه بشكل أحسن.
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 .3.1إصالح تنظيم وأمناط تسيير الدولة وفروعها :
إن احلكومة تدرج إصالح تنظيم وأمناط تسيير الدولة وفروعها كمحور ذي أولوية في عملها .وسينعكس هذا اإلصالح بأعمال ستشمل
بصفة تدريجية ،مجمل الهيئات العمومية الـمركزية والـمحلية.
كما سيساهم هذا اإلصالح في بناء دولة القانون التي تكون في خدمة الشعب ،دولة حديثة ،تتسم بالكفاءة والشرعية في أدائها
اإلستراتيجي؛ دولة ُمعِززة للتنمية وضامنة للـمصلحة العامة.
إصالح تنظيم اإلدارة العمومية:

يعتمد إصالح تنظيم اإلدارة الذي يهدف إلى إضفاء الفعالي والنجاعة على عمل السلطات العمومية ،على الـمحاور اآلتية:
§ إعادة تنظيم وتأهيل وعصرنة املصالح الرئيسية للدولة واإلدارات املركزية والـمؤسسات العامة ،من أجل تكييفها مع متطلبات الكفاءة
والنجاعة .وسيتم حتقيق هذا الهدف من خالل توحيد معايير الهياكل واعتماد تسلسلها الهرمي وتنسيق مهام كل هيئة وفًقا لـمخطط
توجيهي مالئم للتنظيم والعصرنة.
§ إعادة تأهيل أجهزة دعم احلوكمة ،والسيما منها سلطات الضبط ،من خالل تعزيز استقالليتها وتزويدها بالوسائل الالزمة لتأدية
مهامها.
§ حتديد أفضل لصالحيات واختصاصات الدولة واجلماعات الـمحلية ،سيتم وفق مقاربة تكاملية.
§ إعادة حتديد دور كل مستوى إقليمي) ،البلدية ،الدائرة ،الـمقاطعة اإلدارية(.
§ إعادة تنظيم الشبكة الالمركزية للدولة مبا يستجيب بشكل أفضل ألولويات احلكومة.
§ مراجعة عميقة لقانون البلدية والوالية ،تعتمد على تعميق الالمركزية وتعزيز صالحيات اجلماعات الـمحلية ومواردها.
§ اإلنشاء الفعلي للواليات اجلديدة الـمستحدثة.
§ وضع تقسيم إداري جديد يهدف إلى تغيير الهيكل اإلقليمي للبالد ،من خالل إنشاء بلديات جديدة ،من أجل التكفل بشكل أفضل
باحتياجات الـمواطنني واالستجابة للتحوالت االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها البالد.
§ وضع تنظيم إداري مالئم للعاصمة والـمدن الرئيسية فـي البالد ،كفيل بضمان تسيير فعال وعصري لـمدننا الكبرى.
إصالح أمناط تسيير اإلدارة العمومية:

فيما يتعلق بإصالح أمناط تسيير اإلدارة العمومية ،سيتم تنفيذ ذلك وفق املسعى والـمبادئ اآلتية:
• محاربة التبذير الناجم عن مقاربة ريعية للتنمية.
• إعادة توجيه الـموارد العمومية نحو تلبية احلاجيات الضرورية للـمواطن.
• تقليص نفقات الدولة قصد استعادة الثقة التي فقدها الـمواطن في مؤسساته.
• ترشيد النفقات من خالل تشجيع جتميع الوسائل لـمزيد من النجاعة.
• ترقية وتطوير تسيير عمومي قادر على التكّيف مع التطورات االجتماعية واالقتصادية.
• تثمني استقاللية الـمسِّيرين واإلدارات.
• تأهيل الـمورد البشري من خالل تكييف جهاز التكوين وتخصيص املوارد املالية الضرورية وإعادة النظر في البرامج والطرق البيداغوجية
وتكييفها مع متطلبات العصرنة.
• ورقمنة وإزالة الطابع الـمادي لـمختلف اخلدمات العمومية.
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ففي إطار الصعوبات الـمالية ،ال بد من تقييم استعمال كل دينار تنفقه ميزانية الدولة .ولهذا السبب ،ستعمل احلكومة على إرساء حوكمة
مناسبة وجديدة لتقييم مستقل للمشاريع والسياسات العمومية ،ومبنية على استشارة املستفيدين من املشاريع والسياسات والـمؤسسات
العمومية األخرى والـمنتَخبني والشركاء االجتماعيني ،حيث سُتؤخذ نتائجها بعني االعتبار من أجل تصحيح هذه السياسات وتطويرها.
 .2املمارسة الكاملة للحقوق واحلريات.

في إطار تعزيز دولة القانون وإرساء اجلمهورية اجلديدة ،ستقوم احلكومة مبراجعة مجموعة من النصوص التشريعية قصد ترسيخ احلقوق
واحلريات على ضوء الترتيبات اجلديدة التي ينص عليها الدستور القادم.
 .1.2حرية االجتماع والتظاهر السلمي.

يشكل االجتماع والتظاهر السلـمي القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم احلريات الدميقراطية التي سُتتّوج مسار اإلصالحات السياسية العميقة
الذي ُشرع فيه منذ انتخاب رئيس اجلمهورية.
وفي هذا اإلطار ،ستعيد احلكومة النظر ،بشكل معّمق ،في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا احلق من خالل تعزيز الضمانات ملمارسة حرية
التظاهر السلـمي كفعل مدني مياَرس بعيدا عن كل أشكال العنف ،في ظل احترام قوانني اجلمهورية.
وسيتم تكييف اإلطار القانوني الذي ينظم االجتماعات العامة التي ستخضع مستقبال إلى نظام التصريح ،وذلك اعتبارا للتطورات السياسية
واالجتماعية التي شهدها بلدنا.
 .2.2إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول.

ستساهم احلكومة بعزم في إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كامال كمرافق ومقِّيم للعمل العمومي في خدمة
الـمواطن بصفة حصرية.
ولكي يتسنى ذلك ،تنوي احلكومة ،على ضوء مراجعة الدستور ،الشروع في مراجعة القانون الـمتعلق باجلمعيات والتشجيع على بروز
مجتمع مدني حر ومسؤول.
وسترتكز إعادة النظر هذه التي تهدف إلى تعزيز دور اجلمعيات ومساهمتها في مسار تنمية البالد وتسيير الشؤون العامة ،أساًسا على:
§ تكريس مبدأ التصريح عند تشكيل اجلمعيات.
§ اعتماد آليات جديدة شفافة وفّعالة للتمويل.
§ تعزيز الشراكة بني الهيئات العمومية واحلركة اجلمعوية السيما في املجاالت املتعلقة بالـمنفعة العامة.
§ ترقية مكانة الشباب والـمرأة في احلياة اجلمعوية.
وتعتزم احلكومة ،من خالل هذه الـمقاربة اجلديدة ،إقامة دميقراطية تشاركية حقيقية وفعالة ،حيث يكون الـمواطن ،من خالل احلركة
اجلمعوية ،الفاعل احلقيقي للنشاط العام وغايته.
 .3.2تعزيز احلوار والتشاور:

تلتزم احلكومة ،انطالقا من متسكها الراسخ بقيم احلوار والوفاء بااللتزامات الـمعلنة أمام الشعب ،بإرساء التشاور مع مختلف الشركاء االجتماعيني
كوسيلة أساسية للحوكمة.
وسيجري احلوار والتشاور مع كافة الفاعلني السياسيني واالجتماعيني واالقتصاديني في إطار الـمشاركة والشراكة .ففي هذا اإلطار ،سيتم عرض ومناقشة
أهم الـمسائل االقتصادية واالجتماعية للبالد ،بكل صراحة وشفافية ،ضمن روح تسودها الشراكة والتعاون والتفّهم.
ووعًيا منها بأن التهدئة واالستقرار يشكالن شرطني مسبقني لتحقيق الـمشروع الطموح للتجديد الذي شرع فيه رئيس اجلمهورية ،سُتسِّخر احلكومة
كل جهودها لكي توّفر له الظروف الـمالئمة من أجل اإلسراع في جتسيده وإجناحه.
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إن احلكومة التي حتدوها إرادة حازمة بوضع بلدنا على نهج التنمية املستدامة ،ستكون بحاجة إلى دعم كل اجلزائريني الفاعلني لبناء اجلزائر اجلديدة
ومشاركة كل أولئك الذين يصنعون ثراء مجتمعنا وتنّوعه.
وتلتزم احلكومة ،في إطار احلوار والتشاور ،بإعادة االعتبار للـمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي لتمكينه من أداء دوره كهيئة استشارية للحكومة،
مبا يتيح إطارا مالئما لـمشاركة الـمجتمع الـمـدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية وتقييمها.
 .4.2ترقية املرأة وحتقيق استقالليتها:
ستسهر احلكومة على توفير كل الظروف التي من شأنها أن متكن الـمرأة اجلزائرية من تبوأ مكانتها في الساحة السياسية ،بغض النظر عن نظام احلصص.
وفي هذا اإلطار ،ستعمل على تشجيع ترقية الـمرأة لتقلد مناصب الـمسؤولية في مؤسسات الدولة واإلدارات العمومية.
وأمام التبعية ،والهشاشة ،والعنف ،والتحرش واالستغالل التي تقع ضحية لها فئة معينة من النساء ،فإن احلكومة عازمة على وضع آليات من شأنها
حماية الـمرأة ومتكينها من استقالليتها ،والسيما:
§ الوقاية من كل أشكال العنف إزاء الـمرأة ومحاربته ،ووضع حد إلفالت مرتكبي هذه األفعال من العقاب.
§ إنشاء مصالح نفسية واجتماعية مخصصة للنساء الـمعرضات للخطر وضمان مرافقة مالية من أجل إعادة إدماجهن في املجتمع.
§ ضمان االستقاللية الـمالية للـمرأة ،من خالل تيسير وتبسيط استفادتها من التحفيزات العمومية في مجال استحداث مناصب شغل و/أو نشاطات
اقتصادية.
§ تسهيل وضمان االستفادة من نظام التأمني والضمان االجتماعي.
وفي السياق ذاته ،ستعملؤ احلكومة على حتقيق الـمساواة بني الرجل والـمرأة في شتى الـميادين ،مبا يتطابق وثوابتنا الوطنية.
 .5.2وضع مخطط وطني لترقية الشباب:
تشكل ترقية الشباب إحدى األولويات الكبرى للعهدة الرئاسية ورزنامة عمل احلكومة ،وستكون موضوع مخطط وطني خماسي  2020ـ ،2024
على أساس مقاربة شاملة قائمة على الشراكة.
وسيتم جتسيد إشراك الشباب في مسار تنمية البالد بصفتهم قوة اجتماعية كامنة ،من خالل انتهاج سياسة وطنية مبتكرة وشاملة ومتعددة القطاعات،
تتكفل بانشغاالت الشباب وتطلعاتهم .ويتمثل هدفها في جعل الشباب فاعال وشريكا كامال في مسار بناء اجلمهورية اجلديدة ومستفيدا من ذلك.
وبهذا الشأن ،ستعمل احلكومة على تقليص الفوارق الناجمة عن مختلف األجهزة الـمؤسساتية وتوحيد اجلهود الـمبذولة وتظافرها في فائدة الشباب،
من أجل إضفاء مزيد من النجاعة على السياسات العمومية الـمتعلقة بترقية الشباب.
كما ستسهر احلكومة ،من خالل تصحيح أنظمتها البيداغوجية ،على ترقية روح الـمواطنة لدى الشباب ،وحتقيق استقالليتهم ومنحهم حرية أكبر
في الـمجال العلـمي والتكنولوجي والثقافي والفني.
إّن تصميم مخطط وطني لترقية الشباب الذي ال ميكن أن يتم دون مشاركة فعلية للشباب باعتبارهم فاعال رئيسيا ،ستعتمد مقاربة مبينة على
تشخيص موضوعي للشباب من خالل تنظيم فضاءات استشارية على الـمستوى الـمحلي ،قصد تبني هؤالء للسياسة اجلديدة للشباب.
وبهذا الصدد ،سيتم وضع إطار مالئم للتشاور يضم كل القطاعات والفاعلني الـمعنيني بقضايا الشباب ،من أجل اقتراح تدابير ملـموسة ترمي إلى
إصالح معمق للنشاط العمومي الـموجه للشباب ،مع االعتماد خصوصا على الـمحاور االستراتيجية الـمتمثلة في :الـمواطنة واالنخراط في احلياة
العامة ،والتكوين ،والتشغيل ،واملقاوالتية ،واالستفادة من السكن ،والرياضة والثقافة والتسلية والتكنولوجيا والرقمنة.
إن تنصيب املجلس األعلى للشباب الذي سيكون مبثابة منبر للشباب اجلزائري ،وشريكا ومحاوًرا مفضال للسلطات العمومية ،وأداة فعالة لإلسهام
الفعلي في احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للبالد ،سيعّزز ،بشكل حاسم ،االستراتيجية الوطنية اجلديدة الـمعتمدة لتمكني الشباب من أداء
الدور الـمنوط به بكل حرية وترقيته ،مع التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص.
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أما فيما يخص مختلف الدعائم البيداغوجية الـمتمثلة خصوصا في مؤسسات الشباب والرياضة اجلوارية ،فسيتم اتخاذ تدابير استعجالية لفائدتها من
حيث مراجعة وعصرنة منط التسيير ومضامني البرامج وكذا تعزيز تأطيرها البيداغوجي وتأهيله .وستعتمد إعادة تفعيل هذه الـمؤسسات على الشراكة
مع احلركة اجلمعوية للشباب.
ويجب أن تتوخى مختلف البرامج البيداغوجية تعزيز الـمواطنة والتماسك الوطني ،السيما في الـمخيمات الصيفية لفائدة شباب اجلنوب والـمناطق
الـمحرومة وتيسير حركة واحتكاك الشباب من مختلف واليات البالد وترقية التطوع وسياحة الشباب وانفتاح الشباب على العالـم ومتكينهم من
اإلطالع على التطورات حلاصلة في العالـم .كما يجب أن تتكفل هذه البرامج باالنشغاالت الـمتعلقة بالوقاية من اآلفات االجتماعية ومحاربتها.
ومن شأن هذه األعمال أن تساهم كلها في تهيئة الشباب الستالم املشعل وحتّمل مسؤولياته على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي.
 .3عدالة مستقلة وعصرية:

يندرج مخطط عمل احلكومة في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقاللية القضاء في صلب أولوياته.
وتأكيدا على هذا االلتزام القوي ووفقا للمراجعة الـمقبلة للدستور ،ستقوم احلكومة بالتعديالت املالئمة للترسانة التشريعية التي ترمي ،على اخلصوص،
إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وحتديد اللجوء إلى احلبس املؤقت غير املبّرر والوقاية من األخطاء القضائية.
ويتعلق األمر أساسا ،مبا يلي:

 .4تعزيز استقاللية القضاء:

إن مراجعة القانون األساسي للقضاء والقانون الذي يحكم الـمجلس األعلى للقضاء وكذا ميثاق أخالقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش ،تهدف
إلى تكريس استقاللية القضاء وأخلقة العمل القضائي.
وعليه ،سيتم وضع آليات من أجل حماية استقاللية القاضي ونزاهته ،مع تثمني وضعه االجتماعي .كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم
من أجل ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة على احلقوق واحلريات.

 .2.3حتسني نوعية احلكم القضائي:

فضال عن تأكيد قرينة البراءة والطابع االستثنائي للتوقيف املؤقت من خالل وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة ،سيتم إدراج أحكام
تسمح بتكييف تشريعنا مع تطور الدعاوى واألنواع اجلديدة لإلجرام ،من خالل:
§ مراجعة إجراءات الـمثول الفوري ،التي اجنرت عنها زيادة نسبة التوقيف الـمؤقت ،حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد
إدراجه.
§ إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في الـمسائل اجلنائية مثل اإلقرار بالذنب ،وتوسيع نطاق األمر اجلنائي ليشمل جميع
الـمخالفات ،وتعميم الـمصاحلة في القانون الـمتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس األموال ،وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي
في الـمسائل الـمدنية.
§ مراجعة بعض األحكام التي تسّير املحاكم ذات االختصاص اإلقليمي املوسع ،مما يسمح باالعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات.
§ متديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض اجلرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على اإلجراء.
§ مراجعة أحكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة االتهام التي تأمر باإلحالة إلى محكمة اجلنايات ،من أجل حتسني احترام قرينة البراءة
واحلد من حاالت التوقيف الـمؤقت.
§ مراجعة األحكام الـمتعلقة مبحكمة اجلنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها ،قصد جعلها أكثر فعالية.
§ مراجعة إجراءات التبليغ في الـمسائل اجلنائية.
§ تعميم التحادث بواسطة الفيديو خالل اإلجراءات القضائية.
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§
§
§

تكييف تقسيم اجلهات القضائية اإلدارية واعتماد المركزية التسيير اإلداري واملالي وكذا إدراج وظيفة الـمدّقق الـمالي.
تعزيز دور الـمحكمة العليا ومجلس الدولة في مسائل توحيد ونشر االجتهاد القضائي.
تعميم اللجوء إلى األحكام البديلة للحبس ،السيما العمل للمنفعة العامة.

 .3.3تيسير التقاضي:

فضًال عن تعميم رقمنة مختلف مراحل معاجلة الـملف القضائي ،تعتزم احلكومة توسيع اخلدمات اإللكترونية واإلعالم عن ُبعد وإلغاء إجراءات إيداع
مختلف الـملفات لفائدة الـمتقاضني ،مبا في ذلك جاليتنا الـمقيمة في اخلارج ،في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة و إلغاء الدعامة الورقية
تدريجًيا.
ومن أجل ترسيخ مبدأ الـمساواة أمام القضاء ،سيتم كذلك إلغاء إلزامية اللجوء إلى الـمحامي في بعض الـمنازعات ،والسيما لفائدة الـمتقاضني
غير الـمستأنفني.
 .5حتسني أداء النظام العقابي:
وفي هذا اإلطار ،ستشرع احلكومة في:
§

§
§

مراجعة قانون تنظيم السجون من خالل إضفاء الـمزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل
تشجيع االنضباط وترقية اإلدماج االجتماعي.
إدخال نظام الـمراقبة اإللكترونية )السوار اإللكتروني( كعقوبة بديلة عن السجن.
تعزيز أسالك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف احلبس.

 .6ضمان أمن األشخاص واملمتلكات:

انطالقا من كونه حجر الزاوية لبناء دولة القانون ،فقد ُوضع أمن األشخاص والـممتلكات في صميم عمل احلكومة ،التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية
والـمادية لـمصالح األمن من أجل التصدي لكل محاوالت الـمساس بحقوق األشخاص والـمجتمع.
وستعكف على تعزيز مكافحة اجلرمية بكل أشكالها )تبييض األموال ،اجلرمية الـمنظمة ،اجلرمية السيبرانية ،االجتار بالـمخدرات ،(...من خالل:

§ عصرنة وسائل وأساليب مكافحة اجلرمية؛
§ تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني بشبكة متكيفة؛
§ تدعيم تكوين الـموارد البشرية مبا يستجيب ألهداف االحترافية؛
§ العمل االستباقي والوقاية من الـمخاطر والتهديدات؛
§ تكييف الـمناهج مع األشكال اجلديدة للجرمية الناشئة ،والسيما اجلرمية السيبرانية؛
§ تعزيز التنسيق بني الـمؤسسات والـمصالح الـمكلفة بحماية األشخاص والـممتلكات.
فضال عن ذلك ،ستضع احلكومة سياسة جديدة للوقاية ومكافحة الالأمن عبر الطرق ،سترتكز على إدخال فعلي لنظام رخصة السياقة بالنقاط،
واالستعمال الـمعمم جلهاز قياس السرعة والـمسافة ،وتشديد شروط احلصول على رخص السياقة بالنسبة لسيارات النقل العمومي للبضائع
والـمسافرين ،وكذا تكثيف أعمال التكوين والتحسيس.
أخيرا ،وعالوة على تعزيز تعدادات ووسائل احلماية الـمدنية ،من أجل تغطية عملياتية أفضل للتراب الوطني أمام األخطار والكوارث ،سيتم
القيام بترقية وتعميم ثقافة الوقاية من الـمخاطر لدى الـمواطن.
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 .7تكريس حرية الصحافة ووسائل اإلعالم.
في ظل هذه الـمحطة التاريخية االستثنائية اجلديدة التي تشهدها بالدنا ،وهي مرحلة حتّول حاسم نحو بناء جمهورية جديدة ،يعد االتصال بطبيعة
احلال ،حتديا كبيرا يتعني رفعه؛ خصوصا وأن األمر بات يتعلق بترقية اإلصالحات الدستورية الـمؤسساتية والسياسات العمومية ،وهي ورشات كبرى
للجمهورية اجلديدة التي يعمل رئيس اجلمهورية على إقامتها ،منذ انتخابه يوم  12ديسمبر .2019
إن الرقمنة الـمتنامية في مجال إنتاج الـمعلومات وإيصالها والسيما عبر شبكات التواصل االجتماعي ،جعلت الـمناهج التقليدية لإلعالم واالتصال،
على مستوى الهيئات والـمؤسسات وعلى مستوى الـمجتمع كله ،أمرا جتاوزه الزمن ،وبالتالي ،يتعني حتما االستجابة لـمتطلبات الرقمنة من خالل
إحداث ثورة في أمناط التفكير ومناهج اإلعالم واالتصال.
ومن أجل االستجابة اليوم ،بذكاء ومنهجية ،لالحتياجات الـملحة للرقمنة ،ستشرع احلكومة في إصالحات واسعة قصد توسيع مجال حرية التعبير وحرية
الصحافة وحرية االتصال ،بشكل أمثل .ويعد فضاء احلريات توسيعا لدائرة الفرص؛ حيث متارس هذه احلريات دون قيود وفي كنف الطمأنينة ،بعيدا عن
مختلف أشكال الـمساس بهذه احلريات ،الناجمة عن التطور الهائل لالنترنت واتساع نطاق شبكات التواصل االجتماعي.
إن التجاوزات وغيرها من مظاهر االنتهاك والـمساس باألشخاص والشخصيات املعنوية ،السيما سهولة التشهير وبث أخبار كاذبة على نطاق واسع ،حتتم
علينا حتديد قواعد واضحة وفعالة تؤطر بقوة القانون الواجب األخالقي الذي ميلي تقدمي معلومات ميكن التحقق من صحتها ،ومصدرها ،وموثوقيتها
ومصداقيتها.
ويقتضي التحول العميق لقطاع اإلعالم واالتصال من احلكومة الشروع في سلسلة من اإلصالحات الكبرى والشاملة والـمنسقة .فاألمر يتعلق إذن بالقيام
خصوصا مبراجعة جوهرية للقانون الـمتعلق باإلعالم وبالسمعي البصري  ،مع حمل ،على اخلصوص ،القنوات التلفزيونية التي تبث برامجها من اخلارج
على االمتثال للقانون اجلزائري وتشجيع إنشاء قنوات إذاعية في الفضاء الهرتزي وعبر شبكة االنترنت.
كما سيتم حتديد أطر قانونية لإلشهار ،وسبر اآلراء والصحافة الرقمية ،والتشجيع على تطوير صحافة جوارية قريبة من واقع الـمناطق وسكانها.
كما ستتم مساعدة الفاعلني في قطاع اإلعالم واالتصال على تنظيم نشاطهم ضمن إطار جمعيات للدفاع عن مصاحلهم ونقابات مهنية وإخضاع
الـممارسة احلرة للنشاط اإلعالمي ألخالقيات الـمهنة التي سيتم الدفاع عنها في أطر منظمة.
 .8ترسيخ مكونات الهوية والذاكرة الوطنيتني ،وترقيتها وحمايتها:
إن احلكومة اقتناعا منها بأن اإلعتراف بكامل تراثنا الثقافي واللغوي لشعبنا يحافظ ويعزز الوحدة الوطنية ،قد أدرجت ضمن مخطط عملها محورا
ذا أولوية ويصب في هذا االجتاه ،من خالل ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية الـمتمثلة في اإلسالم والعربية واألمازيغية
وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسالفه العريقة.
كما إن األفضلية التي توليها احلكومة لترسيخ مكونات الهوية الوطنية سوف تكون جنبا إلى جنب مع ترقية قيم االعتدال والتسامح واحلوار
والتفتح على الثقافات واحلضارات اإلنسانية وعلى اللغات احلية.
من جهة أخرى ،وأمام تصاعد اخلطاب الـمحرض على الكراهية والفتنة ،الذي يشكل خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية ،فقد أدرجت
احلكومة ،ضمن أولى أولوياتها ،الـمبادرة مبشروع قانون يجرم كل أشكال العنصرية واجلهوية واخلطاب الـمحرض على الكراهية.
 .1.6تعزيز املرجعية الدينية الوطنية وترقيتها:

تعتزم احلكومة تدعيم قواعد الـمرجعية الدينية الوطنية وتعزيز أسسها ،من خالل ترقية خطاب ديني يطبعه ومييزه االعتدال واإلنسانية
واالنسجام االجتماعي والوسطية .كما تعتزم العمل على نشر الثقافة اإلسالمية األصيلة وبث روح التسامح واحلوار والـمشاركة االجتماعية
والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية.
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كما ستسهر احلكومة على حماية النشاط الديني من أي انحراف وستعكف على تدعيم شبكة الـمنشآت الدينية قصد تعزيز مكانة
املسجد والـمدرسة القرآنية والزاوية والفضاءات الدينية والروحية والثقافية ،بهدف متتني األسس السليمة للـمجتمع اجلزائري وتوطيد دور
الشبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل بتسيير النشاط الديني؛ حيث سيشكل جامع اجلزائر اجلديد مركزا لإلشعاع الروحي والعلـمي.
وسوف يتعلق األمر كذلك بتعزيز مكانة املمارسات الدينية العريقة للمجتمع اجلزائري من أجل إحداث تأثير ديني مييزه االعتدال والتسامح
ونشر السلـم في إفريقيا وفي بلدان أخرى في العالم.
فضال عن ذلك ،ستعمل احلكومة على ترقية األمالك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض متكينهما من الـمساهمات أكثر في تدعيم التماسك
االجتماعي.
وأخيرا ،ستبذل احلكومة اجلهد الضروري من أجل تدعيم سياسة تكوين األئمة من أجل ضمان تأطير أمثل للشبكة الوطنية للـمساجد
والـمدارس القرآنية .كما سيتم تدعيم مسار التأطير الديني لفائدة اجلالية الوطنية املقيمة في اخلارج بهدف توطيد العالقة التي تربطها

بالوطن.

 .2.6تعزيز العربية واألمازيغية وترقيتهما:

حرصا منها على تعزيز أسس ثقافتنا ونسيج هوية أمتنا الثرية بتنوع روافدها ،فإن احلكومة تعتزم ترقية اللغة العربية وتعزيزها ،والسيما من
خالل تعميم استعمالها في امليادين العلمية والتكنولوحية وتدعيم وتعزيز استعمال متازيغت في الـمنظومة التربوية.
كما ستعمل على إعطاء الطابع الرسمي للغة األمازيغية من خالل تدابير ترمي إلى إدماج هذه األخيرة في مجاالت احلياة العمومية ذات
األولوية ،وفق مسار يتوخى الشراكة مع كافة الفاعلني في مجال ترقية اللغة والثقافة األمازيغيتني ،الذين سيشركون في الـمشروع الذي
تعتزم احلكومة الـمبادرة به ضمن مسعى علمي يتميز بالرصانة ،بهدف استعادة املراجع الثقافية واللغوية األمازيغية عبر استعادة أسماء
أماكنها العريقة ،والسيما البلديات والـمدن التي ستستعيد تسميتها األصلية.
وستسهر على ترقية الثقافة األمازيغية بكل مظاهرها ،مثلما ستعمل على إشعاع الثقافة األمازيغية في الفضاء االجتماعي والثقافي واإلعالمي الوطني.

 .3.6صون الذاكرة الوطنية:

ستسهر احلكومة على اتخاذ كل التدابير والترتيبات التنظيمية والقانونية والـمادية الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية وضمان تكفل أمثل بهذه الفئة
النبيلة من الـمجاهدين وذوي احلقوق.
كما ستسهر على تسوية الـملفات الـمتعلقة مبفقودي حرب التحرير الوطني وتعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية واسترجاع األرشيف
الوطني واستعادة التراث الوطني الذي سلب إبان احلقبة االستعمارية.
وستعمل احلكومة جاهدة على ترقية تدريس التاريخ وتبليغه إلى األجيال الصاعدة وتكثيف عمليات جمع وتسجيل الشهادات احلية من أجل
تصنيفها واستغاللها.

 .9عالقة تكاملية بني السلطتني التنفيذية والتشريعية:

ستعمل احلكومة على حتسني العالقات الوظيفية بني غرفتي البرلـمان وتعزيزها وتكثيف اجلهود الرامية إلى ترقية ممارسة النشاط البرملاني ،من خالل
املساهمة في تعزيز دور البرملان ،وذلك في ظل االحترام الصارم لـمبدأ الفصل بني السلطات واألحكام الدستورية بهدف تأكيد النظام الدميقراطي القائم
على التعددية السياسية.
وفي هذا اإلطار ،حددت احلكومة من بني أولوياتها التزام أعضائها الكامل بحضور األشغال البرلـمانية وبالرد على األسئلة الشفوية والكتابية ألعضاء البرلـمان
في اآلجال الـمحددة في الدستور .كما تلتزم احلكومة بتقدمي بيان السياسة العامة سنويا.
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وستعمل احلكومة ،من جهة أخرى ،على دراسة أي مقترح قانون يبادر به أعضاء البرلـمان وتؤكد استعدادها التام لدراسة جدول األعمال الـمقترح
من قبل الـمعارضة البرلـمانية ،طبقا لألحكام الدستورية.
إن العالقات بني الهيئتني التنفيذية والتشريعية يجب أن مييزهما االحترام والثقة الـمتبادلة ،من خالل التزام أعضاء احلكومة باستقبال أعضاء البرلـمان
قصد اإلصغاء النشغاالت مواطني دائرتهم االنتخابية ،بهدف التكفل بها ،وهو ما يجب أن تلتزم به كذلك السلطات الـمحلية ،مما يعكس مدى
احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية.
وفي هذا اإلطار ،تلتزم احلكومة بضمان متابعة التكفل باالنشغاالت الـمثارة من قبل البرلـمانيني ،كما تلتزم باحترام آليات الـمراقبة والتعاون الكامل
خالل تنفيذها؛ السيما جلان التحقيق والـمهام اإلعالمية الـمؤقتة.
ويهدف الـمسعى الذي تعتزم احلكومة انتهاجه ،إلى تعزيز روح احلوار والتشاور والتكامل الوظيفي التي ينبغي أن متيز العالقة بني احلكومة والبرلـمان،
مما سيساهم في تسريع مسار التنمية الوطنية وحتسني إطار معيشة الـمواطنني.
وأخيرا ،ستسهر احلكومة على جتسيد مشروع إنشاء قناة تلفزيونية برلـمانية ،مبساهمة البرلـمان ،وذلك في اإلطار الشامل للـمسعى الرامي إلى إضفاء
مزيد من الشفافية على عمل السلطات العمومية.

***
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الف ص ل الثاني
اإلصالح املالي والتجديد اإلقتصادي
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 .1اإلصالح املالي:
تطمح احلكومة من خالل مخطط عملها ،إلى اإلصالح العميق للـمنظومة الـمالية الوطنية في ظرف خاص يتميز مبا يأتي:
§ ضعف توازنات الـميزانية واخلزينة ،وذلك بسبب تراجع محسوس لإليرادات اجلبائية ،الذي يكمن مرّده أساًسا في التراجع الـمستمر
ألسعار النفط ؛
 .10تراجع اجلباية البترولية التي انخفضت إيراداتها من  4054مليار دينار سنة  2012إلى  2 669مليار دينار سنة 2019؛
§ ضعف مستوى اجلباية العادية التي بالكاد حتقق تغطية ميزانية تسيير الدولة؛
§ تقلص قدراتنا الـمالية أمام الطلب الداخلي الـمتزايد في مجال االستثمار واالستهالك على حّد سواء؛
 .11شبكة مصرفية عمومية ضعيفة األداء متثل نسبة  %90من األصول البنكية ،موّجهة لتمويل الهياكل األساسية الـمتأتية أساسا من الطلب
العمومي؛
§ تدخل الدولة لفائدة الـمؤسسات العمومية العاجزة؛
§ غياب الـمؤشرات الواضحة فيما يخص التكلفة الضمنية للـميزانية الـمترتبة على التدابير التحفيزية الـمتعددة الـممنوحة.
وانطالقا من ذلك ،فإن اإلصالح الـمزمع سيخص تطبيق مبادئ احلكم الراشد في مجال اجلباية والـميزانية والـمالية ويقوم على التسيير
الناجح من خالل حتديث ورقمنة الـمصالح والشفافية والتحكم في املخاطر والتي ستشكل كلها حجر الزاوية للنظام الـمالي الوطني.
 .1.1مراجعة النظام اجلبائي:

ستعّد احلكومة استراتيجية جبائية جديدة على املدى القصير واملتوسط والبعيد ترمي إلى ضمان تنافسية االقتصاد الوطني والتمويل املالئم
للنشاط العمومي والعدالة االجتماعية.
وستسهر ،من جهة أخرى ،على ضمان انسجام وتقدير أمثل ملنظومتنا اجلبائية ،من أجل زيادة اإليرادات اجلبائية السيما من خالل توسيع
النشاط االقتصادي وليس من خالل رفع مستوى الضرائب.
وفي هذا الصّدد ،فإن احلكومة تلتزم مبحاربة التهرب اجلبائي دون هوادة وذلك بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في القانون ،والتي سيتم
تشديدها.
وفضًال عن ذلك ،ستسهر احلكومة على الشروع في اإلجراءات املناسبة من أجل حتسني بشكل محسوس فعالية حتصيل الضرائب وتقليص
تكاليفه .وفي هذا الصّدد ،ستزود اإلدارة اجلبائية بالوسائل التي تسمح مبعاجلة عمليات التصريح بالضرائب ودفعها عن بعد ،كما ستزود
هياكلها بالوسائل الالزمة قصد القيام بعمليات تقدير ودراسات األثر بخصوص األحكام الـمقترحة.
وعالوة على تبسيط اإلجراءات اجلبائية ،ستسهر احلكومة على حتسني تنظيم الـمصالح اجلبائية وتسييرها وعملها ،عبر مواصلة جهود
التكوين وتثمني الـموارد البشرية ،من أجل ضمان مراقبة جبائية أحسن للخاضعني للضريبة.
إن حتسني احلوكمة الـمالية ستتجسد السيما من خالل تعزيز الضوابط األخالقية فيما يخص القطاع العمومي واخلاص على حّد سواء ،عبر
تدعيم الوقاية ومحاربة الغش الـمالي بكل أشكاله .وسيتم بهذا الصدد ،إبالء أهمية خاصة لتعزيز الرقابة الداخلية لإلدارة اجلبائية
واجلمركية.
ولـمحاربة اآلفات املالية ،سيتم حشد جميع وسائل الدولة من أجل تكثيف محاربة التصريح الكاذب والغش اجلبائي وكذا الـمخالفات
اجلمركية ،خصوصا في محال تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس األموال.
وفي هذا اإلطار ،ستشهد أجهزة الرقابة ،السيما مجلس املحاسبة والـمفتشية العامة للـمالية ،توسيعا لصالحياتها وتدعيما لوسائلها وذلك
من أجل محاربة هذه اآلفات .كما سيتم تنصيب هيئة متعددة القطاعات قصد محاربة الغش اجلبائي والـمالي بشكل فّعال.
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ويتعني أن يستجيب اإلصالح اجلبائي لضوابط االستشراف واالستقرار والتنافسية في مجال اجلباية من جهة ،ودميومة مناصب العمل
والعدالة االجتماعية من جهة أخرى ،من أجل ضمان الـمساهمة العادلة في متويل النفقات العمومية ملختلف فئات اخلاضعني للضريبة.
 .12وستقوم احلكومة ،على اخلصوص ،مبراجعة مستويات الضريبة على الدخل لألجراء بتكييفها حسب مختلف شرائح الدخل حسب
مسعى يهدف إلى بلوغ العدالة االجتماعية .وفي هذا اإلطار ،فإن الدخل الشهري الذي يقل عن  30.000دينار ،سيتم إعفاؤه من
الضرائب.
فضًال عن ذلك ،وقصد تشجيع العمل في البيت ،فإنه سُيعمد إلى إلغاء الضريبة على مداخيل هذا النوع من النشاطات .وضمن السياق
نفسه ،ستستفيد النشاطات احلرفية من مزايا جبائية معتبرة .وعموما ،فإن أي مشروع إصالح جبائي يجب أن يشجع على التشغيل
ويحرص على حتسني القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف.
وعمال على حتسني التنافسية وجاذبية االقتصاد اجلزائري لالستثمارات املباشرة األجنبية ،فإن احلكومة ستتخذ سلسلة من التدابير لطمئنة
الـمستثمرين األجانب املحتملني .ولهذا الغرض ،ستدرج احلكومة قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات االقتصادية ،تقوم على ما
يأتي:
§ وضع إجراءات واضحة وشفافة فيما يخص حتويل األرباح مبا يطابق املبادئ والقواعد الدولية؛
§ عصرنة النظام اجلبائي للـملكية الفكرية؛
§ عصرنة النظام املطبق على الشركات الرئيسية وفروعها؛
§ استقرار األحكام القانونية التي حتكم النظام اجلبائي الـمطبق على االستثمار.
وفي مجال اجلباية الـمباشرة ،فإن احلكومة ستضع إجراء موّحدا في مجال القرارات اجلبائية بهدف حتقيق الشفافية واالنسجام واألمن القانوني
للـمتعاملني.
وبذلك ،سوف يتجّسد تبسيط النظام اجلبائي الذي سيكون في صلب اإلصالح املرتقب ،على الـمدى الـقصير ،في إلغاء الرسوم ذات
الـمردودية الضعيفة من جهة ،ومراجعة نظام الـمزايا اجلبائية وشبه اجلبائية الذي ترتبت عليه في الـماضي انحرافات خطيرة ،من جهة أخرى.
وإلى جانب ذلك ،ستعكف احلكومة على استحداث ضرائب جديدة تتصل برأس املال والثروة ،مع احلرص على احلفاظ على أداة اإلنتاج
الـمنشئة للتشغيل والقيمة الـمضافة ،وستسهر على دعم االستثمارات التي متكن من التنمية والنمو االقتصادي الدؤوب ،السيما منها
الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة والـمؤسسات الناشئة.
كما ستضع احلكومة آلية لإلعفاء اجلبائي من أجل تشجيع الـمؤسسات على تعزيز متويلها مبواردها اخلاصة .كما ستعزز ،من جهة أخرى،
تأطير مهنة الـمستشار اجلبائي من باب احلرص على تعزيز الـمهنيني العاملني في هذا الـميدان.
أما فيما يخص اجلباية املحلية ،فإن مراجعتها ستقوم على تنويع اإليرادات اجلبائية املحلية من أجل تزويد اجلماعات الـمحلية مبوارد معتبرة
من أجل تعزيز الـمدينية بني الـمواطنني واجلماعات من خالل توفير اخلدمات الـمناسبة على الـمستوى املحلي .وفي هذا اإلطار ،سوف يتم
على الـمدى القصير ،إلغاء الرسم على النشاط الـمهني ،كما ستتم مراجعة الضريبة العقارية مراجعة عميقة في إطار اإلصالح الـمرتقب،
الذي سوف يحّدد من جديد طرق متويل اجلماعات اإلقليمية دون الـمساس بدميومتها.
 .2.1اعتماد قواعد جديدة حلوكمة امليزانية:
إن الديناميكية االقتصادية اجلديدة التي تعتزم احلكومة إدراجها ،سيتم إرفاقها بسياسة مالية مجّددة ،تعتمد على ترشيد اإلنفاق العام
وتهدف إلى جعله دعامة لتحفيز النشاط االقتصادي.
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ومن بني األعمال ذات األولوية التي يتعني القيام بها في هذا اإلطار ،استعادة االنضباط وصرامة امليزانية ،والتي سوف تنعكس في نهاية
املطاف بتكريس أداء النفقات ومواءمتها مع الـموارد الـمالية الـمتوفرة.
وسيتم ضمان جناعة اإلنفاق العام من خالل إنشاء آليات للمتابعة والتقييم اإلقتصادي لكل تدبير يلتمس ميزانية الدولة ،في إطار تعميم
النظام املعلوماتي والتسيير املالي على جميع الدوائر الوزارية ،مما سيعزز إنشاء إطار اإلنفاق املتوسط املدى وإطار امليزانية املتوسط املدى اللذين
يشكالن أداتني أساسيتني لتطوير مسار ميزانية متعدد السنوات.
 .13كما سيتم ضمان فعالية اإلنفاق العام من خالل تنفيذ إصالح تدريجي وشامل لعمليات الدعم ،والتي يبلغ مستواها حاليًا حوالي %25
من الناجت الداخلي اخلام ،من خالل وضع نظام جديد الستهداف فئات السكان األكثر هشاشة.
 .14وفيما يتعلق بتوازنات الـميزانية ،التي تشمل رصيد الـميزانية وعجز صندوقي الضمان االجتماعي والتقاعد ،فإن الهدف الذي تتوخاه
احلكومة من خالل اإلصالحات املخطط لها ،يتمثل في التوصل بحلول سنة  ،2024إلى ضمان متويل ميزانية التسيير بأكملها ،انطالقا
من اإليرادات اجلبائية العادية وحدها.
 .15وجتدر اإلشارة ،على سبيل التوضيح ،إلى أن اإليرادات الـمحصلة من الضرائب العادية في سنة  ، 2019والتي بلغت  3110مليار دينار،
ال متثل سوى  %64من نفقات التسيير.
 .3.1عصرنة النظام البنكي واملالي:
سيشهد القطاع البنكي والـمالي إصالًحا هاًما ،من أجل عصرنته وتنويع الـمنتجات الـمالية ،حيث سيتم التركيز أساًسا على تعميم وسائل
الدفع اإللكترونية على عمالء البنوك ،بهدف التقليل من الـمعامالت "النقدية".
عالوة على ذلك ،ستشهد سنة  2020إنشاء بنوك متخصصة وصناديق استثمار مخصصة على التوالي ،للسكن والـمؤسسات الصغيرة
واملتوسطة واملؤسسات الناشئة ،فضًال عن انتشار بعض البنوك الوطنية في اخلارج ،من خالل افتتاح وكاالت لها.
كما سيتم تشجيع الـمؤسسات البنكية والتأمينية على تنويع مصادر التمويل من خالل تنشيط سوق القروض وتعميم الـمنتجات الـمالية
وتطوير سوق السندات.
وسيتم حتفيزها على استخدام الوسائل الالزمة إلدماج مالي واسع النطاق من أجل تشجيع االدخار وجتفيف السيولة املتداولة خارج الدائرة
املصرفية وتوجيهها نحو األنشطة الرسمية.
وبالتالي ،سيتم دعم الـمؤسسات الـمصرفية والتأمينية من أجل تشجيع االبتكار الـمالي ،وتوزيع الـمنتجات الـمالية الـمبتكرة ،مبا في ذلك
طرح األوراق الـمالية في السوق في إطار التمويل البديل مثل "الصكوك" وتطوير شبكات الدفع اإللكتروني.
عالوة على ذلك ،فإن البنوك مدعوة إلى حتسني متابعة ديونها وحتصيلها ،حتت سلطة ومراقبة بنك اجلزائر.
وأخيًرا ،ستولى أهمية خاصة لتطوير سوق البورصة ،لكي تؤدي دوًرا أساسًيا في متويل املؤسسة وكذا في تنشيط أسواق رؤوس األموال،
وبالتالي في حتسني الكفاءة العامة للنظام الـمالي وفي تخصيص الـموارد الـمالية.
 .4.1تطوير املعلومات اإلحصائية ووظيفة االستشراف:

تعتمد فعالية العمل االقتصادي للدولة على قدراتها على التنبؤ والتي يتعني أن تعتمد بحد ذاتها ،على أداة إحصائية قوية وموثوقة
ستستفيد من تعزيز معتبر من حيث املوارد البشرية والـمادية.
وفـي هذا السياق ،ستشكل عملية اإلحصاء العام للسكان واإلسكان الـمقبلة ،عنصًرا هاًما للحصول على رؤية أوضح ،تدعيًما لألعمال
حول آفاق تطور االقتصاد اجلزائري وحتقيق رؤية "اجلزائر ."2035
كما يتعني أن تكتسي الوظيفة اإلستشرافية واإلحصائية دوًرا أساسًيا في إعداد مختلف االستراتيجيات القطاعية  ،بالنظر إلى طابعها الشامل.
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وتتمثل اإلجراءات التي يتعني اتخاذها لتعزيز قدرات الدولة وفروعها فيما يخص وسائل دعم القرار ،فيما يلي:
§ استكمال الدراسة االستراتيجية بعنوان " رؤية اجلزائر  ،"2035املوّجهة إلى أن تستعمل كإطار مرجعي أساسي لـمختلف القطاعات.
§ تطوير نظام وطني للمعلومات اإلحصائية واالجتماعية يدمج معايير الشفافية والتحيني وتوثيق البيانات وسيولتها لفائدة األعوان
االقتصاديني ومؤسسات الدولة.
 .2التجديد االقتصادي:
إن األعمال التي ُشرع فيها فيما يخص الـمجاالت االقتصادية وكذلك في مجال ترقية االستثمار في بالدنا ،سواء من قبل الدولة أو من طرف
املؤسسات ،لم يكن لها األثار الـمرجوة على جناعة االقتصاد مبجمله.
كما أن األداء الضعيف الـمسّجل السيما فيما يخص القطاعني الصناعي والـمنجمي والنمط الـمتعثر للنمو االقتصادي في بالدنا ،أبعد
بكثير من أن يعكس احلاجة الـملّحة للتنمية االقتصادية واإلقليمية والتكنولوجية ومن أن يدمج الرهانات اجلديدة للتنافسية والتحّول
االقتصادي ،والسيما تلك الـمرتبطة بالتطور الـمذهل لالقتصاد الرقمي.
ومراعاة لهذه االحتياجات والرهانات التي تستدعي إيالء أهمية قصوى من قبل السلطات العمومية ،وسعيًا منها لـمجابهة حتديات إعادة
بناء االقتصاد الوطني ،ستقوم احلكومة بتبني سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول االجتاهات اإلستراتيجية الرئيسية اآلتية:
§ هيكلة االقتصاد حول القطاعات التي توفر فرص العمل وتشّجع اإلدماج وتثّمن على وجه األولوية جميع موارد البالد ،وتتّجه في
نهاية الـمطاف نحو التصدير.
§ إنشاء مناخ أعمال شفاف ومنصف ،مواتيا لالستثمار وريادة األعمال.
§ وضع منط جديد للحوكمة االقتصادية وتسيير الـمؤسسة.
§ إنشاء اقتصاد جديد قائم على االبتكار و التنافسية واجلودة والـمعرفة.
ومن ثمة ،فإن إصالح االقتصاد الوطني يتطلب بال شك تدابير تقومي فعالة حول منوذج جديد للتنمية االقتصادية يرتكز على تنمية الـموارد
الوطنية واإلمكانات البشرية.
 .1.2تعزيز إطار تطوير املؤسسة:
تشكل الـمؤسسات موردا اقتصادًيا هاًما للبالد وتتوفر على قدرات إنتاجية هامة ،وبالتالي ،فإن احلكومة تعتزم مواصلة وتنشيط برامج
تأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في جميع قطاعات النشاط.
صًا منها على تطوير ومحو جميع أشكال التمييز الـمصطنعة التي طبعت العالقات بني املؤسسات اخلاصة والعمومية ،ستعمل احلكومة
وحر ً
على تبني تفكير اقتصادي لتطوير املؤسسة اجلزائرية دون متييز بني الـمؤسسات العمومية واخلاصة.
وستسعى في هذا الصّدد ،إلى تشجيع الشراكات بني الـمؤسسات العمومية واخلاصة ،في إطار منظم يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية
وزيادة استخدام القدرات اإلنتاجية الـمتاحة ،إلى أقصى حّد ،في جميع قطاعات النشاط.
كما ستشجع على تعزيز الشراكات مع املستثمرين األجانب في جميع املجاالت ،ضمن إطار قانوني مجّدد.
وستهتم احلكومة بتطوير القدرات الوطنية من حيث املعايير ومختبرات الرقابة الصناعية ،بهدف حتسني جودة اإلنتاج الصناعي والقدرة
التنافسية.
كما سيتم السعي إلى تعزيز القطاع العمومي التجاري وضمان فرص جناحه ،من خالل مراجعة النظام القانوني الذي يؤطر تسيير مساهمات
الدولة واملؤسسة العمومية والشراكة ،لتكييفها مع الـمتطلبات اجلديدة التي متليها سياسة التجديد االقتصادي ،املقررة من قبل السيد رئيس
اجلمهورية.
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وفي هذا السياق ،سيتم إجراء التعديالت الضرورية التي تضمن االستقاللية الفعلية لقرار الـمؤسسة العمومية وزيادة الـمرونة في تسييرها
وتفضيل إطار عمل سلس يشجع الشراكة ،دون أن يؤثر ذلك على فعالية اإلشراف.
وفيما يخص دعم الـمؤسسات ،ستسهر احلكومة على وضع جهاز مالئم لدعم الـمؤسسات الـمتوسطة والصغيرة ،يسمح بتطهير الديون
الـمستحقة للمتعاملني االقتصاديني لدى فروع الدولة.
 .2.2التحسني اجلوهري ملناخ األعمال:
متثل التنمية االقتصادية حتديا ورهانا أساسًيا مما يستوجب إدراجها ضمن مسعى شامل لتحسني القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني بشكل
ط جذاب.
عام وللمؤسسة بوجه خاص ،من أجل تعزيز وضمان دميومة الـمؤسسة في ديناميكية منو حقيقي ،من خالل بروز محي ً
وبهذا الصّدد ،ستسهر احلكومة على جتديد واستقرار اإلطار القانوني ،من أجل تشجيع النشاطات االستثمارية واستقطاب االستثمارات
األجنبية الـمباشرة ،بشكل أكبر ،كما ستسعى إلى؛
§ إزالة العراقيل واألعباء البيروقراطية التي ال تزال متجدرة في الـميدان على حساب دينامكية االستثمار ،وذلك من خالل تطوير
عمليات الرقابة البعدية.
§ تبسيط وتضييق مجال التراخيص الـمتعلقة باالستثمار ،من خالل حتديد معايير قابلية االستفادة من مزايا الـمشاريع االستثمارية،
بكل شفافية.
§ تقييم مختلف الـمزايا التي ينص عليها قانون االستثمارات ،من أجل التحقق من أن األعباء اجلبائية التي تتحملها الدولة جتد
انعكاسها في التنمية االجتماعية واالقتصادية وفي استحداث مناصب الشغل وحتصيل إيرادات جبائية إضافية مستقبلية،
واملساهمة في تقومي ميزان الـمدفوعات.
§ إنشاء شبكة تقييم وتعديل الـمزايا الـممنوحة للمشاريع االستثمارية.
§ اإلبقاء على األنظمة التفاضلية التحفيزية على االستثمار الـمقررة لفائدة املشاريع التي سيتم إجنازها في واليات الهضاب العليا
واجلنوب.
 .3.2ترشيد االنتشار االقليمي للتنمية الصناعية واستغالل العقار االقتصادي:
إن االستجابة للطلب الكبير على العقار الصناعي تستلزم ترشيد وتكثيف توزيع األنشطة اإلنتاجية عبر كامل التراب الوطني ،لضمان
انتشار التنمية االقتصادية في جميع أنحاء البالد.
ولهذا الغرض ،ستعمل احلكومة على احليلولة دون التمركز الساحلي لألنشطة االقتصادية ،من خالل وضع خريطة وطنية لفرص االستثمار
وفتح فضاءات جديدة إلنتاج العقار االقتصادي ،السيما في الهضاب العليا واجلنوب.
كما ستعمل احلكومة على:
§ حتسني تسيير العقار الصناعي ،من خالل تكثيف مكافحة ظاهرة عدم استغالل األراضي الـممنوحة لإلستثمار.
§ التعجيل بوضع الـمناطق الصناعية اجلديدة حيز اخلدمة ،مع إعطاء األولوية إلجناز تلك الـمشّيدة في الـمناطق التي تشهد عجزا كبيرا
من حيث العقار.
§ تهيئة مناطق نشاط اقتصادي جديدة وتزويدها بالـمرافق الالزمة.
§ إشراك الـمتعاملني االقتصاديني في إعادة تأهيل الـمناطق الصناعية قيد النشاط.
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وعلى أي حال ،سيكون إنشاء وتسيير الـمناطق الصناعية محل مسعى جديد ،من خالل وضع إطار مؤسسي وقانوني جديد يعيد حتديد
أدوار جميع األطراف الـمعنية .وفي هذا اإلطار ،ستسهر احلكومة على التصدي بصرامة وقمع الـمحاوالت الرامية إلى حتويل الـملك العقاري
االقتصادي عن غايته ،أو جتميده بدون وجه حق ،دون إجناز االستثمارات الـمعلنة.
 .4.2التطوير االستراتيجي للشعب الصناعية واملنجمية:

وسيتعلق األمر بوضع إطار قانوني متناسق لتشجيع االستثمار الـمنتح السيما فيما يخص:
§ الصناعات الزراعية الغذائية ،
§ اإللكترونيات واألجهزة الكهرونزلية،
§ صناعات مواد البناء،
§ الصناعات الـميكانيكية،
§ الصناعة الصيدالنية،
§ الصناعات الكيميائية،
§ صناعات النسيج واجللد.
وسيتم بذل املزيد من اجلهود السيما لتطوير صناعات حتويل الـمواد األولية ،خاصة في مجاالت :الصناعات الزراعية الغذائية واحلديد
والصلب ،وحتول الـمحروقات ،مبساهمة الـمستثمرين املحّليني واألجانب ،وستسمح هذه اجلهود التي ستنعكس بقيمة مضافة عالية في
التثمني املحلي للموارد الفالحية واملنجمية واملعدنية ،بتطوير شعب أخرى للصناعة الـمحلية.
فضال عن ذلك ،ستهتم احلكومة مبراجعة النصوص التنظيمية التي حتكم نظام  CKDمن أجل رفع معدل االندماج الوطني ضمن أنشطة
التركيب والتجميع في الصناعات امليكانيكية والكهربائية واإللكترونية ،وكذا ترقية شعب املناولة في مجاالت هذا النشاط.
ولهذا الغرض ،ستستفيد االستثمارات في العمليات الصناعية ألنشطة الـمناولة ،من إطار حتفيزي في احلصول على العقار والتمويل وكذلك
من نظام جبائي تفاضلي ،كما سيتم حتديد الـمنتجات الـمؤهلة لإلدماج الوطني والتي ستستفيد منها اآلليات واألدوات الالزمة لتطويرها
وترقيتها .
ستحرص احلكومة على وضع الشروط الـمطلوبة لتثمني الـمورد االقتصادي املنجمي الهام الذي تتوفر عليه البالد .وسيتم تنفيذ برامج
استكشاف ودراسات القدرات الـمنجمية ،في كل مناطق البالد ،إلى جانب جتسيد مشاريع الشراكات الكبرى التي يجري إنضاجها،
السيما من أجل:
§ تثمني قدرات الفوسفات الـمدمج وإنتاج مختلف أنواع األسمدة ،من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية ودعم الصادرات؛
§ تكثيف اإلنتاج الوطني للحديد والذهب والرصاص والزنك والرخام واحلجارة الزخرفية؛
§ العمل على التعجيل بالدراسات من أجل استغالل مناجم احلديد لغار جبيالت ومشري عبد العزيز بوالية تندوف؛
§ تطوير واستغالل منجم الرصاص والزنك لوادي أميزور ببجاية؛
§ وضع برامج تنموية تتالءم مع الـمناطق احلدودية والـمناطق النائية التي تزخر بإمكانات عالية للتعدين ،من خالل تشجيع االستغالل احلرفي للذهب
في منطقة الهقار/متنراست وإيليزي وتطوير عروق الذهب الـمكتشفة  ،والتي ال ميكن القيام بتثمينها صناعيا.
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وستسهر احلكومة ،من ناحية أخري ،على:
§
§
§

تنويع مصادر التمويل من خالل توسيع مساهمة القطاع اخلاص الوطني واألجنبي؛
تشجيع الشراكات السيما التكنولوجية في نشاطات االستغالل املنجمي السيما الباطني.
إنشاء وكالة للرقابة التنظيمية للقطاع املنجمي من أجل تسيير أفضل للنشاطات املنجمية.

 .5.2تعزيز القدرات املؤسساتية في مجال التطوير الصناعي واملنجمي:

وسيتعلق األمر بإجراء دراسة معمقة لوضعية الّشعب الصناعية على أساس مسعى وتشخيص استراتيجي ،من خالل مقاربة من حيث
األنظمة والشعب ،قصد حتديد العقبات التي تعيق التطوير الصناعي لهذه الشعب ،وكذا العراقيل الـملحة التي تكبح االنفتاح على األسواق
اخلارجية .كما سيتعلق األمر بتقييم النضج التكنولوجي والتنظيمي والرقمي للمؤسسات الصناعية ومراجعة آليات التمويل العمومي
للصناعة والـمناجم واالبتكار.
فضال عن ذلك ،ستضع احلكومة إطاًرا وطنًيا تشاورًيا حول التطوير الصناعي واملنجمي ،السيما من خالل إعادة تأهيل املجلس الوطني
االستشاري للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة .وستعمل على توعية مجمل الفاعلني بالرهانات والتحديات ،وعلى توفير مناخ حقيقي من
الثقة.
 .6.2تثمني اإلنتاج الوطني:

تعتمد ترقية اإلنتاج الوطني على مطلب حيوي يتمثل في استعادة توازن ميزان الـمدفوعات ،على أسس ثابتة ،من خالل تقليص الواردات
غير املنتجة وترقية الصادرات خارج املحروقات.
وبهذا الصّدد ،ستتولى احلكومة وضع اآلليات القانونية التي تلزم املتعاملني العموميني واخلواص ومجمل مّسيري امليزانية العمومية واآلمرين
بصرفها ،إلى اللجوء في إطار طلباتهم ،إلى السلع واخلدمات املنتجة محلًيا .وسيتم جتسيد هذه االلتزامات في دفاتر األعباء املتعلقة
بالصفقات العمومية.
كما ستواصل احلكومة مسعاها الطوعي لضبط وتقليص الواردات ،من خالل حماية املنتجات التي ميكن تلبية الطلب عليها عن طريق
اإلنتاج الـمحلي.
 .7 . 2ت ر ش ي د ا ل و ا ر د ا ت و ت ر ق ي ة ا ل ص ا د ر ا ت :
لقد شهدت السياسة التجارية الوطنية حتى اآلن اختالالت في تأطير التجارة اخلارجية ،وفشل يعزى إلى العجز الـمزمن في الـميزان التجاري،
بسبب االرتفاع الكبير لفاتورة الواردات ،وضعف الصادرات خارج الـمحروقات.
ومن أجل تقومي هذا الوضع ،الذي يضر بشدة باالقتصاد الوطني ،سيتم توجيه تدخل احلكومة نحو التنفيذ العاجل لسياسة جتارية جديدة،
ستترتكز على محورين رئيسيني؛ ترقية الصادرات وترشيد الواردات ،دون أن يؤثر ذلك ،على تلبية احتياجات املواطنني.
كما تهدف هذه السياسية إلى استبدال الواردات باإلنتاج الوطني املتنوع ،وترقية الصادرات والقضاء على ظاهرة تضخيم فاتورة االستيراد،
وأخيًرا ،إلى حتقيق توازن ميزان املدفوعات.
ك ،تلتزم احلكومة التزاًما راسًخا بتشجيع الصادرات خارج املحروقات ومرافقة ترقيتها ،من خالل تقدمي الدعم الالزم للمتعاملني
فضال عن ذل ً
االقتصاديني لتحسني قدرتهم التنافسية وإنشاء احتادات التصدير حسب الضرورة.
ويجب أن تنعكس ترقية الصادرات بتدابير حتسني مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية التي حتكم وتؤطر فعل التصدير ،مبا في ذلك
الـمقايضة ،تقوم على أساس مقاربة لتبسيط اإلجراءات وحتسينها.

26

إن عمليات إجناز مناطق حرة على مستوى واليات احلدود اجلنوبية ،وإنشاء منصات لوجستيكية مخصصة للتصدير ،ووضع تدابير حتفيزية
تخص املناطق االقتصادية اخلاصة وإنشاء مراكز كبرى للمعارض ،سيرافقها تعزيز إطار دعم التصدير ،والسيما إعادة بعث نشاطات الـمجلس
صدرة.
الوطني االستشاري لترقية الصادرات وتعزيز دور الدبلوماسية االقتصادية ،لصالح الـمؤسسات الـُم ّ
من جهة أخرى ،تعتزم احلكومة الشروع في عمليتي تقييم ومراجعة عميقتني التفاقات التبادل احلّر القائمة .وبهذا الصّدد ،سيتم القيام مبا
يأتي:
§ حتديد معايير إبرام االتفاقات التجارية اجلديدة التفاضلية.
§ تقييم االتفاقات الـمتعددة األطراف والثنائية )اتفاق الشراكة مع االحتاد األوروبي والـمنطقة العربية الكبرى للتبادل احلر واالتفاق
التفاضلي مع تونس(.
§ إمتام االنضمام إلى منطقة التبادل احلر القارية اإلفريقية}.{ZLECAF
§ تقييم مسار انضمام اجلزائر إلى الـمنظمة العالـمية للتجارة }.{OMC
§ وجتسيد االستراتيجية الوطنية للصادرات.
 .8.2تطهير املجال التجاري:

تعتزم احلكومة تركيز جهودها في هذا املجال للسنوات اخلمسة ) (05القادمة حول محورين أساسيني هما:
تنظيم وتأطير التجارة الداخلية ،حيث تتمثل أهدافه الرئيسية في محاربة التجارة املوازية وتطهير السوق وأخلقة النشاط التجاري وتكثيف
التجهيزات التجارية ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة االلكترونية ومراجعة األطر التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنشاطات التجارية
وتعزيز احلوار والتشاور مع الشركاء االجتماعيني والـمهنيني.
وفي هذا اإلطار ،ستعتمد احلكومة التدابير ذات األولوية اآلتية:
§ تكثيف احلملة الوطنية لـمكافحة التبذير.
§ القضاء على التجارة الـموازية وإدماج الـمتدخلني في النسيج التجاري القانوني.
§ وضع برنامج استعجالي حول استغالل  625سوًقا مغطاة وجوارية غير مستغلة واستكمال إجناز أسواق اجلملة اجلهوية ،وكذا تطوير
الـمساحات الكبرى للتوزيع.
§ إعداد مخطط توجيهي وطني إلقامة التجهيزات التجارية.
§ رقمنة العمليات والربط مع القطاعات املعنية بالنشاط التجاري وتعميم الدفع اإللكتروني.
§ مراجعة اجلهاز الـمتعلق بتسديد تكاليف النقل لواليات اجلنوب.
عصرنة أداة الرقابة وتعزيزها ،التي تتمثل أهدافها في مراجعة اإلستراتيجية الشاملة للرقابة االقتصادية وقمع الغش ،وتعزيز القدرات التحليلية
في القطاع التجاري ،ورقمنة إجراءات الرقابة وتعزيز آليات حماية الصحة والسالمة ومصالح الـمستهلك .وفي هذا الصدد ،سيتم تنفيذ
اإلجراءات اآلتية:
§ إعداد بنك معطيات اإلنتاج الوطني )الـمنتجات الفالحية والصناعية واخلدمات(.
§ استكمال العملية املتعلقة بالسجل التجاري اإللكتروني.
§ تعزيز احترام املعايير واملواصفات القانونية والتنظيمية التي حتكم املنتجات واخلدمات.
§ مراجعة اإلستراتيجية الوطنية للرقابة االقتصادية وقمع الغش السيما في جوانبها الـمتعلقة بالعقوبات املطبقة على املخالفني.
§ رقمنة إجراءات مراقبة السوق الوطنية واحلدودية.
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§
§
§

§

تعزيز القدرات التحليلية لـمخابر التحليل اخلمسة واألربعني )(45؛
تعزيز دور الـمخبر الوطني للتجارب.
وضع شبكة وطنية للمخابر في املوانئ والـمطارات لـمراقبة نوعية الـمواد الغذائية وغيرها من املواد .وفي هذا اإلطار ،سيتم وضع
استحداث وكالة وطنية لألمن الصحي لألغذية.
وضع مخطط تكويني يهدف إلى ضمان قدر أكبر من التقنية ألعوان الرقابة.

 .9.2االنتقال الطاقوي:

يحتل االنتقال الطاقوي مكانة هامة في عمل احلكومة الذي يرمي ،فضال عن مضاعفة جهود التنقيب وإنتاج املحروقات ،إلى تنويع الـموارد
الطاقوية من خالل تطوير الطاقات املتجددة وترقية الفعالية الطاقوية.
إن هذا االنتقال من شأنه أن ميكن بالدنا من التحرر بشكل تدريجي من التبعية للموارد التقليدية وإطالق ديناميكية لبروز طاقة خضراء
ومستدامة تعتمد على تثمني موارد ال تنضب.
ويتمحور هذا الـمسعى حول االعتبارات اآلتية:
§ الـمحافظة على الـموارد األحفورية وتثمينها.
§ تغيير منط اإلنتاج واالستهالك الطاقوي.
§ التنمية الـمستدامة وحماية البيئة.
§ التحكم في تكاليف إجناز منشآت الطاقات املتجددة.
فيما يخص تطويرالطاقات املتجددة:

مع مراعاة القدرات الـموجودة وكذا قدرات شبكتنا الوطنية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ،المتصاص الطاقة الـمتجددة ،سيتم وضع برنامج
لتطوير الطاقات الـمتجددة ،بقدرة  15.000ميغاواط ،في آفاق سنة  ،2035منها  4.000ميغاواط ،يحلول سنة .2024
إن حتقيق هذه القدرات لن يؤدي فقط إلى توفير ما يقارب  240مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وبالتالي جتنب انبعاث  200مليون طن من ثاني
أوكسيد الكربون ،بل سيسمح أيضا بتطوير فعال لنسيج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مجمل سلسلة القيمة للمكونات املخصصة للطاقات
املتجددة.
إّن استبدال إنتاج الكهرباء على مستوى جنوب البالد ،من الـمصدر التقليدي إلى اإلنتاج بواسطة الطاقة الشمسية ،يشكل بالنسبة للحكومة عمال
ذا أولوية في هذا املجال.
وعليه ،سيتم التعجيل بتكييف التنظيم الـمتعلق بتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات الـمتجددة ،بحيث تدرج ضمنه اآلليات الـمالئمة
لإلنتاج الذاتي للسكنات.
فيما يخص سياسة الفعالية الطاقوية:

ستسمح التدابير الهامة التي تعتزم احلكومة تنفيذها في مجال الفعالية الطاقوية باحلد ،بشكل كبير ،من التبذير واحلفاظ على املوارد الطاقوية
للبالد.
وسوف يرتكز هذا املسعى ،الذي سُيشجع في مختلف قطاعات النشاط ،على التدابير اآلتية:
§ تعميم عمليات العزل احلراري في البنايات اجلديدة ؛
§ إنشاء برنامج وطني لتحويل املركبات إلى غاز البترول املميع )) (GPLج( وتطوير الغاز الطبيعي املضغوط) (GNCملركبات النقل اجلماعي؛
§ جتهيز شبكة اإلنارة العمومية واإلدارات العمومية بأجهزة إضاءة منخفضة االستهالك؛
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§ وضع إطار تنظيمي يحظر استيراد وإنتاج املعدات كثيفة االستهالك للطاقة؛
§ توسيع اجلهاز الـمحّفز على االستثمار ليشمل الّشعب التي تتيح توطني نشاطات إنتاج التجهيزات والـكونات املخصصة للنجاعة
الطاقوية.
وتشكل هذه التدابير استجابة مناسبة لتحدي احلفاظ على الطاقة ،مع كل اآلثار املفيدة التي ستنجم عنها على االقتصاد الوطني من حيث
خلق فرص العمل والثروة ،باإلضافة إلى احلفاظ على البيئة.
في مجال املحروقات:

إلى جنب اجلهود املبذولة لتنويع االقتصاد الوطني في إطار مشروع التجديد االقتصادي ،ستعكف احلكومة ،في مجال الـمحروقات ،على
تلبية االحتياجات الوطنية وضمان أمن التموين وكذا تزويد االقتصاد الوطني باملوارد املالية .وتستلزم هذه الـمقتضيات:
§ مضاعفة جهود التنقيب واالستكشاف ،مبا في ذلك في مناطق عرض البحر وشمال البالد قصد الكشف عن احتياطات جديدة من
املحروقات.
§ االستغالل األمثل لـمكامن الـمحروقات ،من خالل استعمال مناهج االسترجاع الـمدعم ،مع ضمان الـمحافظة على هذه الـمكامن.
§ تعزيز قدرات اإلنتاج.
فضًال عن ذلك ،حّددت احلكومة برنامًجا لتثمني الـمحروقات ،من أجل إرساء صناعة بتروكيماوية وصناعة التكرير ،من خالل:
§ إطالق مشاريع مدمجة ذات قيمة مضافة عالية مثل التكسير البخاري لإليثان لصناعة الـبوليمير والـمنتجات الـمشتقة؛
§ تطوير صناعة حتويل الفوسفات؛
§ تعزيز قدرات التكرير من أجل تلبية الطلب الوطني على الـمواد البترولية.
كما سيتم ضمان التموين املستمر للسوق الوطنية باملواد البترولية ،من خالل رفع قدرات تخزين الوقود إلى  30يوًما مقابل  12يوًما حالًيا.
أما فيما يتعلق باملحروقات غير التقليدية ،فإن احلكومة ،فضال عن تكثيف جهودها لتحديد اإلمكانات التي يزخر بها باطن أرضنا ،ستشرع
في إجراء دراسات مناسبة حول تأثير استغالل هذه الثروة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،وستسهر على أن يحافظ أي
استغالل محتمل لها على صحة الـمواطن والنظم البيئية وعلى وجه اخلصوص ،على الـموارد الـمائية.
 .10.2فالحة وصيد بحري عصريني من أجل أمن غذائي أمثل :

بالنسبة للفالحة:
تعتزم احلكومة جتسيد سياسة فالحية مستدامة من شأنها تعزيز األمن الغذائي للبالد واحلّد من اختالل الـميزان التجاري للمنتجات الزراعية
ـ الغذائية األساسية والـمساهمة بشكل فعال في تنويع االقتصاد الوطني.
كما ستوّجه جهود التنمية الفالحية وتهيئة الـمناطق الريفية والفالحة الصحراوية واجلبلية نحو تنفيذ أعمال مهيكلة ترمي إلى ضمان
االنسجام في شغل األقاليم الريفية مع استغالل مستدام للموارد الطبيعية ،من خالل تشجيع مبادرات اخلواص التي من شأنها خلق الثروة
واستحداث مناصب الشغل.
صا ،من شأنهما أن يسمحا بتنمية إنتاج
إن احلماية والتثمني املستدامني للفضاءات الطبيعية ،عموًما ،واألمالك الغابية ومناطق احللفاء خصو ً
السلع واخلدمات لفائدة السكان الـمحليني واالقتصاد الوطني.
كما تسعى احلكومة ،في آفاق سنة  ،2024إلى بلوغ األهداف اآلتية:
§
§

تلبية االحتياجات الغذائية األساسية ،من خالل رفع اإلنتاج واإلنتاجية الفالحيني.
تطوير منوذج فالحي وريفي جديد بفضل االستثمار اخلاص وبروز جيل جديد من املنتجني.
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§
§
§

حتسني تنافسية املنتجات الزراعية ـ الغذائية والغابية وإدراج سلسلة القيم الدولية.
ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لألقاليم الريفية والسيما املناطق اجلبلية والصحراوية.
عصرنة الفالحة من خالل إدماج منتجات املعرفة والرقمنة.

ولتحقيق هذه األهداف ،سيتم تنفيذ األعمال اآلتية:
§

§

§

§

§

§

§

§
§
§

صدة للماء والطاقات الـمتجّددة في
تنمية اإلنتاج الزراعي ،من خالل توسيع الـمساحات الـمسقية وتعميم استعمال األنظمة الـمقت ِ
مجال الفالحة.
رفع اإلنتاج واإلنتاجية الفالحيني ،وذلك من خالل -(1استعمال التقنيات العصرية في ميدان الفالحة ،و -(2عصرنة برامج إنتاج
البذور والـمغروسات والشتائل وتعزيز أنظمة اليقظة الصحية والصحة النباتية ،و-(3ترقية الـمنتجات الفالحية والغابية التي تتوفر
اجلزائر بشأنها على مزايا مقارنة ميكن أن تسمح بتنمية الصادرات ،و -(4تعزيز نظام التصديق ووسم الـمنتجات وترشيد استيراد
الـمنتجات الغذائية الـمدعمة.
االستغالل العقالني للعقار الفالحي ،من خالل تعزيز اجلهاز القانوني مبا يسمح باملحافظة على األراضي الفالحية وحمايتها وذلك،
من خالل (1 :تطهير واسترجاع األراضي غير الـمستغلة وإعادة تخصيصها لفائدة االستثمارات الزراعية ـ الصناعية والشباب حاملي
املشاريع و  (2تسهيل االنطالق الفعلي للمشاريع االستثمارية من أجل استصالح األراضي في الصحراء والهضاب العليا.
إطالق جهاز خاص للتنمية الفالحية والريفية للمناطق اجلبلية حول نشاطات (1تكثيف الزراعات املوجودة وتوسيع عمليات غرس
األشجار املثمرة ،و (2إنشاء وحدات صغيرة لتربية املواشي ،و (3تثمني املنتجات التقليدية واملهن الريفية و (4تشجيع املؤسسات
الصغيرة والشباب حاملي الـمشاريع في أشغال إجناز الـمنشآت األساسية والتهيئة في الـمناطق اجلبلية.
إعادة تأهيل الغابات ومناطق احللفاء ومكافحة التصحر ،من خالل إعادة تأهيل السّد األخضر وتكثيف عمليات التشجير والسيما
العائلية منها ،في إطار البرنامج الوطني للتشجير ،على مستوى املناطق اجلبلية والسّد األخضر وكذا التثمني املستدام للموارد الطبيعية
لفائدة سكان الـمناطق الريفية والسهوب.
وضع نظام جديد للتمويل الفالحي لفائدة الـمستثمرات الفالحية الصغيرة واملتوسطة وتعزيز جهاز التأمني على الـمخاطر والكوارث
الفالحية.
التحفيز على االستثمار في الـمشاريع الفالحية الكبرى في اجلنوب والهضاب العليا وترقية الشراكة واالستثمارات الـمباشرة األجنبية،
السيما في الزراعات اإلستراتيجية )احلبوب الزيتية والسكر( وفي مجال تنمية قدرات طحن احلبوب والتصفية.
دعم تنمية قدرات التخزين في غرف التبريد ومراكز التوضيب ،السيما في اجلنوب.
تعزيز التأطير املهني واملهني الـمشترك للفروع الفالحية والفروع الزراعية ـ ـ الغذائية.
دعم احترافية الـمؤسسات الـمصَّدرة ،من خالل تأهيلها وضمان مرافقة وثيقة لها من أجل تطوير نظام تسويقي مستمر القتحام
األسواق اخلارجية.

فيما يخص الفالحة اجلبلية :
سيتم تطوير نظام خاص من أجل التنمية الفالحية والريفية للمناطق اجلبلية حول نشاطات مختلفة .ويتعلق األمر مبا يلي ) .(1تكثيف
الـمزروعات الـموجودة وتوسيع غرس األشجار الـمثمرة .(2) ،إنشاء وحدات صغيرة لتربية املواشي .(3) ،وتثمني املنتجات التقليدية
والـمهن الريفية .(4) ،تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والشباب حاملي الـمشاريع الـمتعلقة بأشغال إجناز الـمنشآت األساسية والتهيئة في
الـمناطق اجلبلية.
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كما سيتم اتخاذ تدابير إلعادة تأهيل الغابات ومناطق احللفاء ومكافحة التصحر من خالل إعادة تأهيل السد األخضر وتكثيف عمليات
إعادة التشجير النافع؛ والسيما العائلي ،في إطار البرنامج الوطني إلعادة التشجير على مستوى الـمناطق اجلبلية والسد واألخضر ،وكذا
التثمني الـمستدام للموارد الطبيعية لفائدة سكان الـمناطق اجلبلية والسهبية.
فيما يخص الفالحة الصحراوية:

إن خيار تثمني الـمناطق الصحراوية واجلبلية يبرز بشكل قوي في مقاربة احلكومة التي تولي أهمية خاصة لتنمية هذه األقاليم من خالل
جتسيد برنامج تنموي طموح يتمحور حول ما يلي:
§ تهيئة الـمسالك الصحراوية من أجل تنمية نشاطات تربية اإلبل والـماعز ،عبر القيام بعمليات تهيئة و/أو إعادة تأهيل منابع الـمياه
والتغطية الصحية للمواشي.
§ تثمني منتجات اإلبل ،من خالل إنشاء وحدات صغيرة للخدمات والذبح وملبنات صغيرة وكذا وحدات صغيرة للصناعات التقليدية.
§ إعادة تأهيل أنظمة الواحات التقليدية وتطوير األعمال الـمهيِكلة.
صدة للماء ،وجتديد أنظمة الصرف.
§ حماية بساتني النخيل وجتديدها وإعادة تأهيل الفقارات واقتناء أنظمة سقي مقت ِ
§ إعادة تأهيل الـمساحات الزراعية ونظام الواحات العصري ،من خالل تعزيز آليات دعم استعمال الطاقات املتجّددة.
فيما يخص الصيد البحري واملوارد الصيدية :

تكتسي نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات طابًعا استراتيجًيا ،بفضل قدراتها التي متكنها من الـمساهمة في حتسني األمن الغذائي
للبالد ،من خالل تنمية وتنويع العرض من حيث املنتجات الصيدية ذات اجلودة العالية وكذا بفضل مساهمتها في بروز اقتصاد وطني منتج
ومتنوع والتثمني االقتصادي الـمدمج للفضاء البحري والساحل.
وتتمثل أهم األهداف املتوخاة في مجال التنمية املستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية املائيات في رفع حجم العرض الوطني من
املنتجات الصيدية ،من خالل ترقية وتطوير نشاط تربية املائيات على نطاق واسع وكذا تطوير الصيد البحري في أعالي البحار ،.وموازاة
مع ذلك ،سُتولى عناية خاصة باستمرار للتسيير املستدام واملسؤول لنشاطات الصيد البحري املمارسة إلى حّد اآلن ،وحتسني الظروف
االجتماعية واالقتصادية ملهنيي الصيد البحري وتربية املائيات.
كما سُتبدل جهود لـمرافقة االستثمار الـمنتج في فروع الصيد البحري وتربية الـمائيات ،من خالل:
§ إعادة بعث تطوير الصناعات الوطنية في هذه الفروع؛
§ التشجيع على إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة في مجال حتويل الـمنتجات الصيدية وتثمينها؛
§ ترقية صناعة وطنية إلجناز ورشات لصناعة السفن وصيانة األسطول.
كما سيتم القيام باألعمال اآلتية من أجل إعادة تفعيل قطاع الصيد البحري واملنتجات الصيدية ) 2020ـ  ،(2024من خالل:
إعادة بعث نشاط تربية الـمائيات ،حيث ستتمحور اجلهود حول:
• مرافقة املشاريع االستثمارية في مجال تربية املائيات في البحر على نطاق واسع ،واالنطالق في مشروع تربية الـمائيات في الـمياه
العذبة ،السيما في الـمنطقتني القارية والصحراوية؛
• تعزيز تثمني تربية الـمائيات في الـمسطحات الـمائية ،السيما السدود؛
• تعميم إدماج نشاط تربية األسماك في قطاع الفالحة؛
• ترقية مناطق نشاطات مدمجة لتربية الـمائيات تكون مبثابة أقطاب امتياز؛

31

• ضمان تسيير واستغالل مسؤول لنشاطات الصيد البحري التقليدي وفي الساحل ،من خالل التوفير الفعلي ألدوات التسيير املستدام
للمنتجات الصيدية وترقية نشاط الصيد البحري التقليدي وتطويره وإعادة بعث االستغالل املستدام للمسمكات النوعية )املرجان
األحمر واألنقليس (...؛
• تعزيز الشبكة الوطنية جلمع املعلومات اإلحصائية اخلاصة بالقطاع.
فضًال عن ذلك ،سيتم االستمرار في تطوير الصناعة التحويلية املحلية للمنتجات الصيدية ،مبا يسمح بتلبية احتياجات مهنيي الصيد
البحري وتربية املائيات وتقليص في نهاية املطاف فاتورة استيراد مدخالت وجتهيزات وُمعّدات الصيد البحري وتربية املائيات.
صص ملمارسة هذا النشاط مبا
وفي إطار تطوير الصيد البحري في أعالي البحار ،ستتمحور اجلهود حول مرافقة إجناز وتوسيع أسطول يخ ّ
يسمح باستغالل مناطق جديدة للصيد البحري وحتسني متوين السوق الوطنية.
صصة إليواء أسطول الصيد البحري في أعالي البحار ،على األقل
وعليه ،سيتم تكييف وتأهيل املنشآت األساسية واخلدمات املرفئية املخ ّ
بالنسبة للمناطق الثالث الكبرى للواجهة البحرية )ميناء الصيد البحري بسيدنا أوشاعة في الغرب وقوراية في الوسط وعنابة في الشرق(.
وفي مجال تسيير وإدارة اخلدمات العمومية في موانئ الصيد البحري ،سيتم تدعيم القدرات املوجودة للهيئات التي تتولى تسيير هذه
املنشآت األساسية وكذا وضع منط جديد للتسيير ،سيسمح بضمان دميومة تطوير قطاع الصيد البحري واملنتجات الصيدية واملرفق العمومي
ملوانئ الصيد البحري.
كما سيتم تعزيز مرافقة الـمستثمرين من أجل تأهيل وإنشاء وحدات لتوضيب منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات وتثمينها وحتويلها
)سلسلة القيم ووسم منتجات الصيد البحري التقليدي .(...ويتعلق األمر كذلك بتشجيع وتسهيل تصدير الـمنتجات الـمحولة
والـمنتجات النبيلة ذات القيمة التجارية العالية .ولهذا الغرض ،من الضروري تعزيز عصرنة شبكة تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري
وتربية الـمائيات واإلدماج التدريجي لهذه النشاطات ضمن شبكة التجارة الـمشروعة ،من خالل إجناز أسواق لألسماك الطازجة على
مستوى موانئ الصيد البحري وكذا إدماج هذه الـمنتجات في الدوائر التجارية.
 .11.2من أجل صناعة سياحية وسينماتوغرافية حقيقية:
الص ن ا ع ة الس ي ا ح ي ة :
تهدف احلكومة ،في مجال ترقية السياحة ،إلى جتسيد "مخطط الوجهة اجلزائرية" الذي سيعتمد ،أساًسا ،على دعم نشاط وكاالت السفر،
من جهة ،وتسهيل إجراءات احلصول على التأشيرة لفائدة السياح األجانب ،من جهة أخرى.
وعليه ،سيتم اللجوء إلى الصيغ التحفيزية للسفر عبر رحالت شارتر من أجل تعزيز اجلاذبية السياحية الوطنية ،مع االعتماد على مساهمة
ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية باخلارج في هذا اإلطار.
فضًال عن ذلك ،ستشجع احلكومة بروز أقطاب امتياز في مجال السياحة ،تستجيب للمعايير واملقاييس الدولية ،والسيما ذات الطابع
الثقافي والديني وعلى مستوى مناطق اجلنوب ،بالنظر إلى القدرات الوطنية الـمتوفرة في هذا الـميدان.
كما تعتزم احلكومة إرفاق جهودها في مجال السياحة بترقية نشاطات الصناعة التقليدية بغرض جعلها صناعة حقيقة وذلك ،من خالل:
§ حماية منتجات الصناعة التقليدية الوطنية ومحاربة التقليد في مجال منتجات الصناعة التقليدية والسيما الـمستوردة منها.
§ تعزيز عمليات التكوين لفائدة احلرفيني والـمناولني الصغار والتعاونيات والـمجمعات الـمهنية من أجل ضمان التأهيل الضروري إلنتاج
ذي جودة.
§ تكثيف عمليات ترقية وتسويق منتجات الصناعة التقليدية اجلزائرية سواء على مستوى السوق الوطنية أو الدولية.
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§

§

وضع آليات مالية جديدة لدعم نشاطات الصناعة التقليدية من أجل ضمان دميومة مساهمتها في تنفيذ برامج موجهة للحرفيني
صا تلك املوجهة للفئات الهشة واملناطق النائية.
)التكوين والـمرافقة واحلماية والعمل اجلماعي واجلمعوي إلخ (...وخصو ً
تنظيم وتنمية نشاطات الصناعة التقليدية العائلية ،باعتبارها عنصًرا مكمًال لتعزيز النسيج االجتماعي واالقتصادي الوطني.

الص ن ا ع ة الس ي ن م ا تو غ ر افي ة :

تسعى احلكومة إلى ترقية صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية من خالل تفضيل االستثمار في التكوين في مختلف املهن السينمائية ،في
مرحلة أولى ،مع االستعانة باخلبرات والكفاءات الدولية من أجل وضع التكنولوجيات الـمتطورة في متناول الـمهنيني في مجال السينما.
وعليه ،سيتم استحداث تخ ّ
صصات في ميادين التقنيني السينماتوغرافيني وتقنيي صيانة التجهيزات السينماتوغرافية في مراكز التكوين
وذلك بغرض تعزيز قدرات املهن السينمائية وكذا تطوير اإلنتاج الوطني من التجهيزات الـموجهة للسوق السينماتوغرافية.
كما سيتم اتخاذ تدابير حتفيزية لفائدة الـمنتجني األجانب من أجل أن تصبح اجلزائر وجهة مفضلة لتصوير األفالم والـمسلسالت.
فضًال عن ذلك ،سيتم إقرار تسهيالت جمركية وإعفاءات جبائية ومزايا بنكية لفائدة الـمنتجني والـمستثمرين في مجال اإلنتاج
السينماتوغرافي وتوزيع األفالم واستغالل قاعات السينما .وسيتم تشجيع الشراكة بشكل خاص إلنشاء استوديوهات صناعة السينما
واستوديوهات التصوير والتسجيل وقاعات العرض.
وستعكف احلكومة على مرافقة مهنيي السينما وتعزيز الـمهنة من خالل نظام يقنن مسارهم الـمهنية ،كما ستشجع على بروز نوادي خاصة
بالسينما وحركات جمعوية ستعد مبثابة الشريك الثقافي الـمتميز.
أما فيما يخص املنشآت األساسية ،فستشجع احلكومة إجناز قاعات السينما وقاعات متعددة النشاطات على مستوى الـمجمعات السكانية
والـمراكز التجارية من أجل ترقية استهالك الـمنتوج الثقافي.
وأخيًرا ،ستدعم احلكومة االستثمار في الـميدان السينماتوغرافي ،من خالل اعتماد تدابير حتفيزية وترتيبات مبسطة لالستفادة من التمويل
البنكي.
 .12.2تطوير منشآت دعم تكنولوجيات االعالم واالتصال

إن تطوير منشآت دعم تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،بالنظر إلى الدور األساسي الـمتزايد الذي تؤديه في تطوير النشاطات االقتصادية،
يشكل محوًرا هاًما في اإلستراتيجية احلكومية الرامية إلى جتديد االقتصاد الوطني.
وبالتالي ،فإن عمل احلكومة سيرمي إلى ضمان االستعمال األمثل للمنشآت املوجودة وإجناز قدرات جديدة تستجيب للمعايير الدولية،
كروافد ضرورية لبروز وتطوير اقتصاد رقمي حقيقي.
ولهذا الغرض ،ستعكف احلكومة على:
§ حتسني نوعية خدمة الربط لفائدة الـمواطنني والـمتعاملني اإلقتصاديني؛
§ تعميم النفاذ إلى اإلنترنت ذات التدفق العالي جدا من خالل عصرنة وكذا تكثيف شبكة املواصالت السلكية والالسلكية ،وتأمني
منشآت املواصالت السلكية والالسلكية /تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال وحماية الـمستعملني؛
§ حتويل اجلزائر إلى محور إقليمي في مجال املواصالت السلكية والالسلكية /تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من خالل تطوير مراكز
بيانات مطابقة للمعايير الدولية واالستفادة القصوى من القدرات الوطنية للمواصالت السلكية والالسلكية ،املتمثلة في الوصلة
املحورية لأللياف البصرية العابرة للصحراء ،والكوابل البحرية والقدرات الساتلية؛
§ تطوير مجتمع الـمعلومات اجلزائري من خالل ترقية الـمضامني الرقمية املحلية ووضع آليات لتسيير وحوكمة اإلنترنت على الـمستوى
الوطني.
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وستكون هذه اجلهود مرفوقة بتحسني نوعية اخلدمات الـمقدمة ومبساهمة أكبر للـمصالح البريدية في اإلدماج اإلجتماعي والـمالي من
خالل تطوير خدمات ووسائل الدفع اإللكتروني والتشجيع على بروز التجارة اإللكترونية.
 .13.2اقتصاد املعرفة والتحول الرقمي السريع.

يعّد إنشاء دائرة وزارية جديدة تعنى بالـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة ،إشارة قوية بالنسبة خليارات احلكومة اإلستراتيجية ،ومن شأنها
أن تعمل على توفير الظروف الـمطلوبة الندماج بالدنا ضمن اقتصاد الـمعرفة بشكل سريع وُمنَّظم.
ولهذا الغرض ،سيهدف عمل احلكومة إلى إرساء األسس التنظيمية والعملية لبروز اقتصاد يقوم على الـمعرفة من خالل االعتماد على
الـمؤسسات الـمبتِكرة والـمؤسسات الناشئة.
فضال عن ذلك ،فإنه من املتوقع القيام ،على أساس مقاربة نظامية بيئية ترمي إلى تطوير ثقافة اإلبتكار ،مبا يأتي:
§ إنشاء وتعزيز اجلسور الضرورية بني احلاضنات واملسّرعات وحاضنات املؤسسات واجلامعات وتدعيم التعاون بني مختلف الشركاء.
§ تعزيز الشراكة واملقاوالتية االجتماعية كدعامة استراتيجية من خالل تنفيذ األعمال الـمهيِكلة في مجال احلوكمة الرقمية.
§ دعم احلاضنات عند اقتناء التكنولوجيات اجلديدة واستعماالت الرقمنة.
§ تثمني خبرات النخبة من بني اجلالية اجلزائرية الـمقيمة في اخلارج واالستفادة منها ،في مجال مرافقة وتطوير الـمؤسسات الناشئة.
§ تشجيع ودعم إقامة عالقات للتعاون بني املؤسسات الناشئة اجلزائرية واألجنبية.
§ إنشاء وسم احلاضنة.
§ استحداث شباك وحيد من أجل دعم الـمؤسسات الصغيرة الـمبتِكرة.
§ تأهيل احلظائر السيبرانية " "cyberparcsواحلاضنات الـمـوجودة وإنشاء حاضنات لكل قطاع نشاط )الصناعة ،الفالحة ،االتصاالت،
الـمحاور التكنولوجية...إلخ(.
وموازاة مع ذلك ،ستسهر احلكومة على وضع جملة من اآلليات التي تسمح بتمويل ودعم اقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الصغيرة وباألخص
الـمؤسسات الناشئة ،والسيما من خالل:
• ترقية وتشجيع توصل الـمؤسسات الناشئة إلى مصادر التمويل مالئمة ،السيما من خالل استحداث صندوق موجه خصيصا
للمؤسسات الناشئة.
• تشجيع وترقية االستثمارات ذات رؤوس األموال الـمخاطر.
• التأطير القانوني للتمويل التشاركي ،كدعامة هامة لتمويل الـمؤسسات الناشئة.
• وضع إطار قانوني جديد" "Start-up ACT nationalمخصص لتطوير الـمؤسسات الناشئة ،يحدد تعريف الـمؤسسة الناشئة وإنشاء
آليات تسمية الـمؤسسات الناشئة وتكريس نظام تسهيلي يشجع على تطويرها.
• وضع تدابير حتفيزية لفائدة الـمؤسسات الناشئة )مزايا جبائية وشبه جبائية(؛
• ترقية وتبسيط إجراءات تصدير اخلدمات؛
• تسهيل وصول الـمؤسسات الناشئة إلى خدمات الدفع اإللكتروني.
• مراجعة الـمنظومة القانونية الـمتعلقة بالتوقيع اإللكتروني بغرض تطوير اخلدمات اإللكترونية وجتريد الـمعامالت التي تتم عبر اإلنترنت
عن طابعها الـمادي
• وضع قانون خاص موجه للعمال األحرار " "freelancerمن أجل تسهيل جلوء املؤسسات الناشئة إلى مورد بشري متخصص.
• إقرار فئة جديدة في مجال القانون األساسي للمؤسسات ،أكثر مرونة وأحسن تكيفا مع الـمؤسسات الناشئة.
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•
•
•
•
•

•

•

استحداث صندوق موجه خصيصا لدعم حتويل التكنولوجيا.
الـمبادرة بإجراءات حتفيزية موّجهة لرؤوس األموال االستثمارية لنخبتنا الـمغتربة وحتيني االتفاقيات من أجل تفادي اإلزدواج الضريبي.
مراجعة وحتيني الـمزايا اجلبائية لفائدة الـمشاريع الصناعية القائمة على استراتيجيات االبتكار و/أو مراكز البحث والتطوير.
اإلعفاء اجلبائي لفائدة الـمستثمرين الـمخاطرين برؤوس أموال في الـمؤسسات الناشئة.
استحداث قانون جزائري خاص باألعمال التجارية الصغيرة قصد متكني الـمؤسسات الصغيرة من الولوج إلى األسواق في شكل بورصة
لـمناولة الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الـمبتكرة.
ترقية دور احلاضنات على مستوى النظام البيئي الـمدمج ،ويتعلق األمر بـ :اجلامعات ،احلاضنات املتخصصة ،الوسطاء الـمسهلون أو
الـمسرعون ،حاضنات الـمؤسسات الناشئة ،الـمؤسسات والـمتعاملني العموميني ،البنوك ،مراكز البحث وفضاءات التأطير والعمل
التشاركي.
دعم إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملؤسسات الناشئة على املستوى اجلامعي عن طريق احلاضنات اجلامعية وحتويل مشاريع البحث
ذات اإلمكانات الصناعية القوية إلى منتجات.

 .3مقاربة اقتصادية ملكافحة البطالة وترقية التشغيل:

ستظل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أحد األهداف االستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية خالل الفترة  2020ـ  ،2024من خالل اجلهود
الرامية إلى بناء اقتصاد ناشئ ،متنوع وكفيل بتوفير مناصب شغل دائمة وخلق الثروات ،يقوم على استراتيجية ترمي إلى حتقيق النجاعة
والتنمية الـمستدامة الشاملة والـمنصفة.
وبهذا اخلصوص ،فإن احلكومة واعية بالفعل بأن العامل األساسي الذي يسبب البطالة ويزيد من حّدتها في بالدنا ،يتمثل في اختالل توازن
الكفاءات بني نتاج الـمنظومة التربوية والتكوينية واحتياجات االقتصاد وسوق العمل ،اّمم يؤدي إلى بطالة هيكلية لدى الشباب ،بوجه
خاص ،وتنامي النشاط الـموازي في االقتصاد.
ف من مناصب الشغل التي تسمح
أما العامل اآلخر فيكمن في ضعف النمو االقتصادي للبالد الذي يصعب في ظله استحداث عدد كا ِ
بامتصاص فئة الشباب الذين سجلت نسب البطالة لديهم ارتفاًعا كبيًرا.
وانطالًقا من هذه املعاينة ،فإن احلكومة عازمة على االستفادة إلى أقصى حّد من القدرات البشرية التي ميثلها شبابنا ،من خالل اعتماد
مسعى جديد يكتسي صبغة اقتصادية محضة ،يقوم على النمو باعتباره محرًكا رئيسًيا الستحداث مناصب شغل دائمة ،ومن شأنه إحداث
قطيعة مع الـمقاربة املعتمدة إلى حّد اآلن والتي تفضل معاجلة اجتماعية محضة لـمسألة البطالة ،من خالل استحداث مناصب شغل غير
مستقرة.
وهكذا ،تسعى احلكومة ،على الـمدى القصير جًّدا ،إلى تقليص نسبة البطالة إلى أدنى من  %10ورفع حصة مناصب الشغل املأجورة
الدائمة بشكل محسوس خالل الفترة  2020ـ ـ .2024
 .1 . 3ت ك ي ي ف ب ر ا م ج ا ل ت ك و ي ن م ع ا ح ت ي ا ج ا ت س و ق ا ل ع م ل :
ستعمل احلكومة على حتسني األداء النوعي للمنظومة التربوية الوطنية والتعليم التقني والتكوين الـمهني ،بحيث يتكيف مع املحيط
االقتصادي للبالد ،من أجل الـمالئمة بني الـمورد البشري واحتياجات سوق العمل ،وذلك بهدف تعزيز فعالية ومردودية اقتصادنا وتشجيع
اندماج مجتمعنا في االقتصاد العصري.
وستشهد الفترة  2024/2020عصرنة قطاع التكوين والتعليم الـمهنيني بهدف تكوين مورد بشري ذي نوعية من شأنه الـمساهمة في
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،من خالل:
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§
§
§
§

تكييف برامج التكوين مع احتياجات القطاعات االقتصادية ذات األولوية؛
إنشاء فروع امتياز في مهن البناء والفالحة والصناعة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال؛
تعزيز آليات التشاور ما بني القطاعات من أجل حتسني قابلية تشغيل طالبي العمل ،من خالل سياسة للتكوين والتمهني حسب الطلب؛
ترقية التكوين املهني الـمتواصل وتطويره بهدف حتسني قابلية تشغيل العمال وتنافسية الـمؤسسات.

 . .2 . 3ف ي م ج ا ل ت ر ق ي ة ا ل ت ش غ ي ل :
إن سياسة التشغيل التي ستجسدها احلكومة لن تقتصر على تسيير مرحلة اإلدماج األولي حلاملي الشهادات بل سُتوسع لتشمل تسيير
الـمراحل االنتقالية في سوق العمل ،والسيما اجلانب الـمتعلق بحركة العمال.
وستسهر احلكومة على ضمان تسيير أمثل لسوق العمل ،من خالل تدارك الفارق بني العرض والطلب في مجال العمل ،من خالل وضع
آليات جديدة للمساعدة على اإلدماج الـمهني .وستوّجه هذه اآلليات من اآلن فصاعدا نحو القطاع االقتصادي حصرًيا ،على نحو يضمن
مزيًدا من االنسجام.
ويتعني على هذه الـمقاربة القائمة على الـمعاجلة االقتصادية لـمشكل البطالة ،أن تستجيب لتطلعات الشباب ،فيما يخص احلصول على
مناصب الشغل الدائمة والتغطية الصحية وكذلك إلى احتياجات الـمستخِدمني.
ولذلك ،ستسهر احلكومة على تشجيع استحداث مناصب الشغل ،من خالل تعزيز التدابير التحفيزية ،السيما اإلعفاءات اجلبائية وتخفيف
أعباء أرباب العمل.
كما سيتم حتسني جناعة آليات البحث والوساطة العمومية واخلاصة على مستوى سوق العمل بهدف ضمان تفاعل أكبر بني هتني الطريقتني
للوساطة.
 . 3 .3د ع م ا س ت ح د ا ث ا ل ن ش ا ط ا ت :
سيتم ،أساًسا ،حتفيز االستثمار واستحداث النشاطات الـمنتجة لـمناصب الشغل ضمن القطاعات التي توفر مناصب العمل كالفالحة
والصناعة والرقمنة والسياحة والصناعة التقليدية ،وكذا التشجيع على تطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملؤسسات الناشئة.
وسيتم تعزيز أجهزة دعم استحداث النشاطات من أجل التمكني من دعم املرقني الذين يواجهون صعوبات ،وتعزيز مرافقة حاملي الـمشاريع
من خالل متابعة شخصية.
فضًال عن ذلك ،سيتم استحداث جهاز جديد يتمثل في "عطلة بغرض إنشاء مؤسسة" لفائدة األجراء ذوي كفاءات ومهارات في مجال
نشاطهم من أجل حتفيز وتشجيع الـمقاوالتية لدى هذه الفئة.
كما أدرجت احلكومة كمحور ذي أولوية في مخطط عملها ،تعزيز االندماج االقتصادي للنساء واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
وطالبي الشغل الـمقيمني على مستوى الـمناطق التي يفتقر إلى إمكانيات التشغيل ،من خالل وضع آليات حتفيزية جديدة.
وأخيًرا ،فإن إعداد خارطة ونظام إعالمي دقيق ومفصل للسوق واالقتصاد الوطني ،على أساس الـمعلومات الـمستقاة لدى مختلف الهيئات
الـمعنية ،سيسمح بتحليل واستباق أمثلني في مجال متويل النشاطات الصغيرة.

***
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 . 1الت ن م ي ة الب ش ر ية :
 .1 . 1ا ل ت ر ب ي ة :

سوف يتم توجيه عمل احلكومة أساسا نحو جتديد الـمؤسسة الـمدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية األساسية أكثر من  27.634مؤسسة
تستقبل  9.597.267تلـميذا ،يؤطرهم  479.081أستاذا ومعلـما و  250.533إداريا.
ويتعلق األمر بتعزيز النشاطات في مجال دمقرطة التعليم وتعميقه ليس فحسب بهدف ضمان املساواة بني اجلميع في االلتحاق بالـمدرسة،
بل وكذلك ضمان النجاح ألكبر عدد ،ضمن منظومة تربوية تقوم على الـمساواة واجلودة والقيم التربوية األخالقية والعالـمية ،مبا يجعل
املدرسة "الوسيلة الـمثلى للرقّي االجتماعي".
إن جتسيد هذه األهداف سوف يتحقق من خالل جملة من األعمال الـموجهة لـمالءمة مسار اإلصالح مع الـمتطلبات اجلديدة وإدخال
التحسينات الالزمة.
وتتمحور هذه األعمال حول الـمحاور اآلتية:
في م ج ا ل إج ب ا ر ية الت م د ر س :
•
•

•

ضمان التمدرس اإلجباري للتالميذ غير الـمتمدرسني أو الـمهملني للدراسة ،مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية،
التكفل بالتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة ،وضمان الـمرافقة البيداغوجية للتالميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية
ألزمتهم الـمستشفيات ،ووضع ترتيب لتكوين الـمعلـمني الـمكلفني باألقسام ذات الـمستويات الـمتعددة.
تقليص الفوارق داخل الواليات وفيما بني الواليات في مجال معايير التمدرس.

في مجال االصالح البيداغوجي:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

إدخال االنسجام على البرامج البيداغوجية قصد حتسني فاعليتها وجودة التعّلـم ،ومراجعة البرامج الدراسية السيما في الطور االبتدائي
وحتيني مناهج التعليم والتمهني بكيفية منتظمة ،مع منح التلـميذ إمكانية اكتساب الـمهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل
احلياة،
تعزيز نشاطات اليقظة في الطور االبتدائي والنشاطات الـمدرسية الـمكملة ،والرياضية ،والثقافية في مختلف األطوار ،مع ضمان
الـموارد التعليمية الضرورية،
إعداد كتب مدرسية جديدة مخّففة من شأنها تخفيف عبء الـمحافظ لدى التالميذ،
ترقية شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلمية ،وكذا تلقني املعلوماتية ،مع أخذ متطلبات التنمية االقتصادية والتكنولوجية
في احلسبان،
تعزيز التعليم والتكوين عن بعد مع القيام بإعادة حتديد مهام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد )،(ONEFD
توسيع تدريس متازيغت مبختلف تنوعاتها اللسانية،
التقليل من التسرب الـمدرسي من خالل تعزيز جهاز اإلرشاد الدراسي لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي واالجتماعي األمثل
بالتالميذ،
تعميق التحكم في تلقني الدروس في التعليم االساسي،
إدراج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال التعليمية ) (TIC/TICEبشكل مكثف ،ووضع جهاز جديد
للتقييم البيداغوجي للدروس.
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في مجال حتسني حوكمة املنظومة التربوية:
•
•

•
•
•

دعم نشاطات الرقمنة وتطوير منظومة اإلعالم ،من أجل ضمان الفعالية والتتبع والشفافية،
تعزيز قدرات االستقبال عن طريق إجناز الـمنشآت األساسية البيداغوجية والدعم قصد حتسني معايير التمدرس )الوقت الدراسي،
نسبة شغل األقسام ،نسبة التأطير ،(..والتقليل من الدوام الـمزدوج في الطور االبتدائي،
دعم االستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في الوسط الـمدرسي ومحاربته،
تطوير منظومة جمع وحتليل نتائج التالميذ في االمتحانات الدراسية وعمليات التقييم الوطنية والدولية،
التكفل بانشغاالت األسرة التربوية ورفع مستوى املوارد البشرية والـمالية والـمادية.

في مجال احترافية املستخدمني من خالل التكوين:
•
•

إعداد مرجعيات للكفاءات الـمهنية ومخططات التكوين لفائدة كل سلك مهني وترقية التكوين عن بعد لـمستخدمي التربية،
تكثيف شبكة مؤسسات تكوين الـمستخدمني )املعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية( وتعزيز مهامها القانونية
األساسية.

في م ج ا ل د ع م الت م د ر س :
•
•
•

حتسني وتعزيز النقل الـمدرسي للتالميذ ،وهياكل النظام الداخلي ،ونصف الداخلي ،والـمطاعم الـمدرسية،
دعم نشاطات التضامن الـمدرسي لفائدة التالميذ الـمعوزين )الـمنحة الدراسية ،اللوازم الدراسية ،ومجانية الكتب الـمدرسية(،
تطوير التربية الصحية وحسن سير وحدات الكشف و الـمتابعة.

في مجال احلوار االجتماعي :ويتعلق األمر بتعزيز احلوار والتشاور مع الشركاء االجتماعيني وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على

توفير مناخ للتعبئة وحّل الـمشاكل وحتسني ظروف العمل.
 .2 . 1ا ل ت ع ل ي م ا ل ع ا ل ي :

إن بالدنا مطالبة بالتطور في ظرف يطبعه تسارع العولـمة وظهور قوى فكرية جديدة ،والبّد ضمن هذا السياق من دعم اجلامعات واملدارس
الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيف لكي تصبح إطارا للتعليم والتفتح واإلبداع وتشكل عندئذ دعائم حقيقية
للتنمية االقتصادية والنمو.
وسوف يتم الشروع في التحوالت الضرورية بهدف ضمان تعليم ذي جودة عالية ،وتكوين النخب وأقطاب البحث الـمرجعية ،الكفيلة
بتلبية تطلعات الـمؤسسات ،من خالل إمدادها بالـموارد البشرية التي متّكنها من تبوأ مكانتها في السوق الـمعولـمة.
ومن أجل بلوغ هذه األهداف ،فإن احلكومة ستعكف على ما يأتي:
§

§

§

التشجيع على تطوير أقطاب االمتياز ،بالشراكة مع الـمؤسسة ،ضمن التخصصات الـمتماشية مع التطور العالـمي للتكنولوجيات
والـمهن ومع حاجات االقتصاد الوطني،
حتسني جناعة حوكمة اجلامعة وتفتحها على املحيط الوطني والدولي ،من خالل حتديد مهامها ضمن دفاتر شروط واضحة ومكيفة مع
احلاجات الوطنية،
مراجعة خارطة التكوين في الـميادين والفروع للتمكني من مواءمة الدروس مع احلاجات االقتصادية واالجتماعية ومع الـمتطلبات في
مجال التأطير والـمنشآت األساسية،
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§

§

§

§

§

§

§

§
§

§
§

جتنيد األسرة اجلامعية حول ضرورة تعزيز فلسفة ميثاق األخالقيات واألدببات الـمهنية ،قصد متتني الثقة بني مختلف الفاعلني في
اجلامعة ،ورّد االعتبار تدريجيا لصورة اجلامعة وتعزيز احترام العلـم،
تثمني الوظائف وتعزيز اختصاصات البيداغوجية والبحث ،على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي مع حتسني وضعها ،وخصوصا
من خالل إنشاء جلان بيداغوجية وطنية حسب الشعب،
مضاعفة نسبة استعمال الـمنح اجلامعية في اخلارج ،ورفع مستوى الـمبادالت اجلامعية وعمليات التوأمة بني اجلامعات ،وتنويع الشراكة
والتشجيع على السياحة العلـمية ،والسيما في مستوى الدكتوراه.
تطوير البحث العلمي والتكنولوجي وتثمني منتج البحث عبر مفهوم "البحث بناءا على الطلب" وعقود البحث من طرف اجلامعات
ومراكز البحث مع املؤسسات االقتصادية ،من أجل تسويق الـمنتجات ،في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة .وفي هذا اإلطار ،سوف
يتم تشجيع الباحثني والطلبة حملة الشهادات على إنشاء املؤسسات اخلاصة بهم )املؤسسات الناشئة(.
توجيه اجلامعة نحو مهن الـمستقبل ،وتعليم الذكاء االصطناعي ،وأنترنت األشياء والطب احلديث  ،2.0والتحوالت الكبرى
االقتصادية واجليوسياسية ،والروبوتية ،والتنمية البشرية املستدامة ،والتحّول الطاقوي الضروري تخلص من التبعية املحروقات،
التشجيع التدريجي للتكوين التكنولوجي ،من خالل إدراج تكوين الـمهندسني في مستوى مسار  LMDفيما يخص بعض
التخصصات في العلوم التقنية والتكنولوجية ورّد االعتبار لـمهمة التكوين الـمتواصل وتثمينه،
مرافقة اجلامعة في مسار تطورها ،اّمم يجعل جودة العمل البيداغوجي في صميم االنشغاالت ،ويستند إلى الصرامة والـموضوعية
العلـميتني ،حيث ال ميكن منح اجلدارة إال بناءا على بذل اجلهد والنتيجة الّلذين يتم تقييمهما علميا ،وخصوصا من خالل الفصل
بني اجلانب اإلداري في التسيير والعمل البيداغوجي الذي سيظل من اختصاص الـمجلس العلـمي،
تنصيب املجلس الوطني للبحث العلـمي والتكنولوجيات وجعله دعامة للتطور االجتماعي واالقتصادي،
الشروع في إعادة تنظيم منظومة اخلدمات اجلامعية قصد متكني الطالب من إطار معيشي كرمي وذي جودة من حيث اإليواء واإلطعام
والنقل،
ترقية الرياضة اجلامعية من خالل إجناز هياكل ضمن األحياء اجلامعية وتنظيم منافسات بني اجلامعات على الـمستوى اجلهوي والوطني،
ترقية الثقافة العلـمية واجلامعية في أوساط اجلمهور الواسع ،وذلك من خالل تكثيف تنظيم الندوات الوطنية على اخلصوص.

 .3.1التكوين املهني:

في هذا اإلطار ،ستتمحور نشاطات مخطط عمل احلكومة حول ما يلي:
حتسني جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي ،من خالل:
• ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني ونظام التوجيه :من شهادة التكوين الـمهني
الـمتخصص ) (CFPSإلى دبلوم شهادة التقني السامي )،(BTS
• توسيع شبكة املنشآت األساسية للتكوين وإنشاء فروع االمتياز ضمن الشعب ذات األولوية في االقتصاد الوطني من خالل تطوير
الشراكة وتفعيل مؤسسات الهندسة البيداغوجية،
• تطوير التكوين عن طريق التمهني والتكوين عن بعد وتعزيز عروض التكوين الـموجهة لالشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وفي
أوساط السجون،
• إدراج اللغات الوظيفية والسيما منها اإلجنليزية ،على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيني،
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• وضع برنامج للتعاون والتبادل ومشاريع التوأمة بني املؤسسات ومع الـمؤسسات في البلدان الرائدة في ميدان التكوين والتعليم
الـمهنيني،
• إعداد وتنفيذ برنامج سنوي ومتعدد السنوات لتكوين مستخدمي القطاع وحتسني مستواهم وجتديد معارفهم،
• تطوير قدرات التكوين لدى الـمؤسسات اخلاصة ومرافقتها،
• تثمني سلك الـمّدرسني ومستخدمي التكوين والتعليم املهنيني وحتسني ظروف عملهم.
جتسيد البكالوريا املهنية :من خالل مراجعة الـمنظومة احلالية للتوجيه نحو مسار التعليم الـمهني ،ووضع هندسة بيداغوجية خاصة
بالبكالوريا الـمهنية وإحداث ديوان لالمتحانات والـمسابقات للتكوين والتعليم الـمهنيني.
عصرنة ورقمنة النشاطات ،من خالل:
•
•

حتيني أدوات التسيير البيداغوجي واإلداري واملحاسبي والـمالي ومواصلة برنامج رقمنة أعمال التسيير،
وضع منظومة جديدة للـمتابعة البيداغوجية التكميلية ومنظومة إعالم إحصائي داخلي وخارجي.

حتسني محيط العمل وظروفه ،من خالل:
•
•
•

تهيئة وجتهيز مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيني،
التكفل بنقل املتربصني على مستوى الـمناطق الريفية والـمعزولة ،والسيما منهم النساء وذوي االحتياجات اخلاصة،
إدراج النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيني.

 .4.1الصحة واحلصول على العالج:

إن أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها منظومتنا الصحية هي نتاج التحول الصحي والدميغرافي الذي متّر به بالدنا حيث تظل متمسكة
مببدأ الوقاية والترقية الصحية للـمواطنني ،وهدف بلوغ التغطية الصحية الشاملة وجعل اجلزائر ،في آفاق  ،2030ضمن مصاف الـمعدل
الدولي بالنسبة جلميع الـمؤشرات املرجعية في مجال الصحة العمومية.
وبذلك ،فإن مخطط عمل احلكومة سوف يشمل في مجال الصحة ،بصورة رئيسية ،التدابير الـمتعلقة بتعزيز وتنظيم عروض العالج التي
تتضمن خطوطها العريضة منظومة صحية قائمة على التخطيط من أجل تقريب الصحة من الـمواطن ،والتدّرج الُسّلـمي للعالج ،وتعزيز
الوقاية والعالج اجلواري ،والتكفل بالتحّول الوبائي والتكفل بالفوارق اجلغرافية ،وذلك توخيا لتحقيق هدف ضمان خدمات ذات جودة،
ضمن احترام كرامة الـمرضى.
وتتوزع الـمحاور ذات األولوية في مخطط عمل احلكومة ،كما يأتي:
أنسنة النشاط الصحي ،من خالل:
§ حتسني االستقبال واألنسنة في الـمؤسسات الصحية ،وخصوصًا على مستوى مصالح االستعجاالت الطبية واجلراحية،
§ توعية مهنّيي الصحة وجتنيدهم وحتفيزهم.
الت غ ط ي ة الص ح ي ة لل س ك ا ن :
أ( في مجال ضبط مقاييس عروض العالج وحوكمتها وتنظيمها ،من خالل:
•
•

وضع اخلارطة الصحية ومخطط التنظيم الصحي حيز التنفيذ،
جتميع الكيانات على الـمستوى الـمحلي من أجل تلبية احلاجات الصحية بصورة متكاملة ومتدّرجة ودائمة على مستوى مساحة
جغرافية وصحية واضحة ،عن طريق االستغالل املشترك للـموارد البشرية والـمادية،
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•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

صات تقنية موحدة الـمعايير وتوزيع
ضبط الـمقاييس ،على كل الـمستويات ،من أجل التوفر على هياكل ذات جناعة مزودة من ّ
عادل للوسائل البشرية والـمادية ،مبا يضمن احلصول العادل على اخلدمات الصحية،
تعزيز قدرات الهياكل اجلوارية والـمنشآت األساسية اإلستشفائية وتطوير الصحة اجلوارية عن طريق تقدمي االستشارات الطبية
املتخصصة خارج املستشفى ،وتكريس مفهوم الطبيب الـمرجعي.
تعزيز تنظيم وتسيير الهياكل االستعجالية من خالل تقييس ووضع شبكات التكفل الُسّلـمية وتعزيز نقاط االستعجال اجلوارية
وإعادة تنظيم مؤسسة الـمساعدة الطبية االستعجالية ) (EAMUومصالح الـمساعدة الطبية االستعجالية )(SAMU؛
تعزيز برامج العالج املتعلقة مبشاكل الصحة العمومية ،على غرار :النوبة القلبية ،واجللطة الدماغية ،والقدم السكري ،وتصفية
الدم ،وزرع األعضاء ،والتهاب الكبد ،تصلب األنسجة الـمتعدد ...
حتسني الشراكة بني مختلف الهياكل والـمؤسسات الصحية وتطوير القطاعات الـمشتركة،
ضبط مقاييس النشاط على مستوى القطاع اخلاص بوصفه قطاعا تكميليا للقطاع العام وتقييم نشاطه،
تطوير النقل اجلوي للمرضى بالنسبة للجنوب والهضاب العليا،
تدعيم التموين املالئم للـمؤسسات الصحية باألدوية والتجهيزات ،مع ضمان اجلودة الطبية والفعالية وسالمة املنتجات الصيدالنية
والتجهيزات الطبية واللقاحات،
تطوير نظام معلومات صحي ناجع ،مع إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وكذا تطوير الـمنصات الداخلية واخلارجية
للـمؤسسات الصحية والطب عن بعد،
التوزيع العقالني لألطباء األخصائيني على الـمستوى الوطني.

ب( .في مجال األدوية :ستعمل احلكومة على إتاحة جميع الظروف التي تسمح بضمان الوفرة الدائمة للمنتجات الصيدالنية ،السيما
منها األدوية الرئيسية .وستسهر على وضع األدوات الالزم ـة وإعداد جهاز قانوني يضمن اجلودة والفعالية واألمن ،وذلك بإصدار النصوص
التنظيمية املتعلقة بتسيـير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدالنيـة ،والقان ـون األساسي للمؤسسات الصيدالنية.
ج (  .في م ج ا ل الت ك و ين :
•

•

•

دعم تكوين مهنيي الصحة قصد االستجابة لالحتياجات فيما يخص النشاطات الـمتعددة والتطوير وتقييم نوعية الـممارسات
وأمن العالج،
وضع برنامج خاص لتكوين بعض الـمهنيني قصد سّد العجز احلالي الذي يخص الـمساعدين الطبيني في التخدير واإلنعاش
والقابالت ومساعدات التوليد في األرياف والعاملني على أجهزة الراديو وكذا تطوير فروع أخرى للتكوين قصد التكيف مع التطور
التكنولوجي،
وضع نظام تقييم وتدقيق في الصحة وكذا مشاريع خدمات ومشاريع لـمؤسسات وعقود ذات أهداف وجناعة ،وذلك حرصا على
التخطيط والتحكم في النفقات.

د( .الوقاية من األمراض املتنقلة ومحاربتها :بتعزيز برنامج الوقاية من األمراض القابلة للـمراقبة ومحاربتها بواسطة التلقيح ويتعلق األمر

في هذا الشأن بالسهر خصوصا على ـ  1ـ إبقاء اجلزائر منطقة خالية من مرض شلل األطفال مرض الكزاز الذي يصيب األم واألطفال حديثي
الوالدة ـ  2ـ القضاء على الدفتيريا والبوحمرون واحلصبة واحلد من تفاقم مرض السل الـمعدي.
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هـ( .التكفل باألمراض غير املتنقلة واملخاطر الصحية املتصلة بالبيئة واملناخ ،من خالل:
•

•
•

إنشاء شبكات عالج مع التكفل التسلسلي )استعجاالت القلب واألعصاب ،السرطان ،اإلنعاش ،اجللطة الدماغية ،الـمرأة
احلامل،(...،
ترقية الكشف عن أمراض السرطان ،وتعزيز الشبكة الوطنية لسجالت السرطان وتقليص تأثير الـمحيط على الصحة،
تشجيع الـمخطط الوطني لترقية الصحة العقلية وتطوير زرع األعضاء.

و( .التغطية الصحية في اجلنوب والهضاب العليا:
•

•
•
•
•
•

•

تطوير وتعزيز البرامج اخلاصة بواليات اجلنوب والهضاب العليا وهي ـ  1ـ برنامج محاربة األمراض الـمتنقلة عن طريق الـمياه ،ـ 2

ـ برنامج محاربة مرض الليشمانيوز اجللدي ،ـ  3ـ التسمم العقربي ،ـ  4ـ داء الرمد احلبيبي ،ـ  5ـ حمى الـمستنقعات واألمراض
األخرى التي حتملها النواقل ،ـ  6ـ بقايا بؤر مرض البلهاريسيا،
تعزيز الـمراقبة الوبائية على مستوى الواليات احلدودية جّراء التهديدات الصحية الظاهرة والـمتكررة ذات القدرة الوبائية،
استحداث مرصد لألمراض االستوائية بتمنراست،
تطوير قدرات التدخل للفرق الطبية الثابتة والـمتنقلة في مجال الكشف الـمبكر والتكفل السريع بالظواهر الوبائية،
تعزيز الكشف عن األمراض الناجمة عن اإلشعاعات في الوسط العام لسكان واليتي أدرار ومتنراست،
تدعيم جهاز التوأمة والطب عن بعد بني املؤسسات الصحية في اجلنوب والهضاب العليا مع املؤسسات الصحية في الشمال
وذلك قصد ضمان العالج املتخصص اجلواري،
حتسني ظروف مهنيي الصحة على مستوى مناطق اجلنوب والهضاب العليا ،واتخاذ تدابير حتفيزية لفائدتهم.

ز( .في مجال الرعاية الصحية لألم والطفل:
•
•

تسريع تقليص نسبة حاالت الوفاة لدى األمهات وتعزيز عمليات التحقيق في حاالت وفاة األم،
تنفيذ املخطط الوطني لتسريع تقليص الوفيات لدى حديثي الوالدة.

ح( .في مجال التمويل :ترسيم النظام التعاقدي بني املؤسسات الصحية وهيئات الضمان االجتماعي.

فيما يخص السكان :سيتم تدعيم السياسة فـي مقاربتها القطاعية الـمتعددة ومتعددة االختصاصات ،على الـمستوى الوطني والـمحلي
على حّد سواء ،مع إدماج القطاعات التابعة للدولة والـمجتمع الـمدني كذلك .وستعمل على تع ـزيز وحتسـني إدمـاج الـمتغير الدميغرافي
ضمن استراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية قصد ضمان التوازن بني الـموارد البشرية والـموارد االقتصادية والبيئة.
في مجال الصناعات الصيدالنية :سيتعلق األمر بتطوير صناعات الدواء واملنتجات األخرى ذات االستعمال الطبي لتصل إلى نسبة  %70من
االنتاج الـمحلي من األدوية اجلنيسة ونسبة  %30من منتوجات االختصاص وجعل الصناعة الصيدالنية الوطنية قطاعا منتجا للثروة.
وبهذا الشأن ،فقد اعتمد مخطط احلكومة النشاطات اآلتية:
• حتيني اإلطار التنظيمي الـمتعلق باالستثمار في اإلنتاج والبحث والتطوير في الـمجال الصيدالني والـمناولة املحلية للـمدخالت
الصيدالنية وكذا الدراسات السريرية قصد التمكني من تطور هذا الفرع،
• إجناز خارطة لـمواقع االنتاج وتوجيه مشاريع االنتاج الصيدالني نحو أنواع اإلنتاج األساسية وذات قيمة مضافة عالية التي ال تزال
ُتستوَرد ،من أجل التحكم في فاتورة االستيراد واحلفاظ على التوازنات الـمالية لصناديق الضمان االجتماعي،
• مراجعة اإلطار التنظيمي املتعلق باستيراد املنتجات الصيدالنية من أجل حماية اإلنتاج املحلي وضمان دميومة متوين السوق،
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•

تعزيز مراقبة مؤسسات اإلنتاج للتأكد من مطابقة متطلبات الـممارسات اجليدة املتعلقة بالصنع وحتديد اإلطار التنظيمي في مجال
مقتضيات جتريب الـمعادلة احليوية لألدوية اجلنيسة وشروط الترخيص لـمركز الـمعادلة احليوية.

 .5 . 1ا ل ث ق ا ف ة :

سيقوم مخطط عمل احلكومة على مسعى يرمي إلى دعم ومرافقة اإلبداع الفني واملقاوالتية الثقافية من خالل توفير فضاءات موجهة في
الفضاءات الصناعية الـمهملة والفضاءات احلرة للفنانني والـمبدعني .كما سيعمل على تثمني مهنة الفنان وجميع الفاعلني في الثقافة وترقية
دورهم ومركزهم االجتماعي.
وفي هذا اإلطار ،سيلتزم بجعل جميع قدرات الهياكل األساسية الـمتصلة باإلشعاع الثقافي ذات مردودية واستخدامها استخداما أمثل:
قاعات العرض ،والـمسارح ،وقاعات السينما ،والـمتاحف ،إلخ.
كما ستعكف احلكومة على دعم وتطوير الـمبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب ،من خالل أجهزة املرافقة وترقية اإلبداع وضمان الدفاع
عن حقوق الـمؤلف واحلقوق املجاورة ومحاربة قرصنة األعمال الفنية.
ويولي مخطط عمل احلكومة كذلك ،مكانة هامة للثقافة في الوسط الـمدرسي ،ويضع بذلك ،الـمدرسة في خضم تطوير األنشطة الفنية
والثقافية بجعلها "حاضنة" للفنون واإلبداع .وبهذا الشأن ،يتضمن مخطط عمل احلكومة ،خصوصا ،ما يلي:
• تنظيم ورشات للنشاط املسرحي والتفكير التشاركي لألطفال وورشات الكتاب من خالل مشاركة اجلمعيات لتكوين الشباب في
التنشيط الثقافي والفني؛
• التنظيم الـمنتظم للعروض )السينما توغرافية واملسرحية( واملعارض الفنية في الـمدارس بتكريس ممارسة "فيلـم سينمائي في كل
مدرسة" و"مسرحية لكل مدرسة" ،وكذا إنشاء نواد سينمائية على مستوى الثانويات واجلامعات.
• ترقية الكتاب واملطالعة واستحداث مكتبات إلكترونية.
كما ستعكف احلكومة على توفير محيط مالئم لبروز ملكات ومواهب فنية ،السيما من خالل ترقية الـمسار املدرسي واجلامعي الفني
واستحداث بكالوريا فنية.
وأخيرا ،سيستفيد البعد الـمتعلق باحلفاظ على التراث الوطني الثقافي الـمادي والالمادي وحمايته وترقيته ،من كل العناية الـمطلوبة.
 .6 . 1ت ر ق ي ة ا ل ن ش ا ط ا ت ا ل ب د ن ي ة و ا ل ر ي ا ض ي ة و ر ي ا ض ة ا ل ن خ ب ة :

تندرج أعمال احلكومة ضمن إطار إصالح تنظيم النشاطات البدنية والرياضية .وترمي إلى ترقية الرياضة في الوسط الـمدرسي واجلامعي
والرياضة في البلدية وكذا رياضات ذوي االحتياجات اخلاصة والرياضة النسوية.
وستستفيد من.مرافقة دؤوبة من احلكومة وذلك من خالل إجناز جتهيزات رياضية ذات امتياز وجوارية عبر كامل التراب الوطني وحتسني
أجهزة تسييرها نحو مرونة أكبر وإشراك فعال جلمعيات األحياء.
وستتعزز مكانة ومهمة التربية البدنية والرياضية عبر مراجعة وتيرة الدراسة وتدعيم حضيرة الـمنشآت األساسية ورصد الـموارد البيداغوجية،
السيما على مستوى الطور األول الذي يشكل بيئة حية حقيقية لبروز الـمواهب الرياضية الشابة ،الضامنة لتجديد النخبة الرياضية الوطنية.
وتهدف أعمال احلكومة إلى ترقية سياسة حقيقية الكتشاف الـمواهب الرياضية الشابة وتكوينها من خالل الهياكل املتخصصة الـمنشئة
لهذا الغرض )الثانويات الرياضية ،ومراكز حتضير النخبة والـمدارس الوطنية( وكذا تطوير الرياضة الـمهنية التي تندرج كذلك ضمن نفس
حركية األهداف اإلستراتيجية لـمخطط عمل احلكومة.
وفي نفس هذا اإلطار ،سيتم رفع ترقية وتثمني رياضة النخبة التي تعد مصدر إشعاع لبالدنا في العالـم ،إلى مصاف أولويات احلكومة،
ويندرج تعيني كاتب الدولة الـمكلف برياضة النخبة ضمن هذه األهداف.
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وانطالًقا من تشخيص ُأعّد بالتعاون مع احلركة الرياضية الوطنية ،فإن األعمال الـموجهة للنخبة الرياضية تتكفل مبختلف األهداف على
الـمديني الـمتوسط والبعيد ،السيما منها األهداف ذات األولوية :األلعاب األولـمبية وشبه األولـمبية لطوكيو . 2020
ويرمي مخطط العمل ،زيادة على ذلك ،إلى إضفاء االنسجام على الوسائل املوفرة من قبل السلطات العمومية على الصعيد الـمالي وتكوين
الـمؤطرين من الـمستوى العالي وتطبيق القانون األساسي للنخبة وذات الـمستوى العالي وكذا ترقية الطب الرياضي وإنشاء مخبر مكافحة
الـمنشطات .كما سيتم تعزيز نسيج الـمنشآت للرياضة رفيعة الـمستوى ،من أجل حتضير رياضيي النخبة.
وعلى صعيد آخر ،فإن األخلقة واحلكم الراشد في الرياضة سيحضيان باهتمام خاص من احلكومة .وستتم مباشرة أعمال للوقاية والتحسيس،
باالتصال مع احلركة الرياضية اجلمعوية ووفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية .وبهذا الصدد ،سيتم إعداد برامج للوقاية من العنف ومكافحته
في األوساط الرياضية.
وفيما يخص حتسني التغطية في مجال الهياكل األساسية فقد مت اعتماد ما يأتي:
• تسليم مختلف البرامج االستثمارية عند نهاية هذه السنة ،السيما منها املشاريع الكبرى للـمالعب التي من شأنها أن حتتضن
التظاهرات الدولية على الـمدى القصير )ألعاب البحر األبيض الـمتوسط في سنة  2021بوهران والبطولة اإلفريقية لكرة القدم لالعبني
الـمحليني في سنة  2022على مستوى أربع مدن(؛
• وضع الـمنشآت األساسية متعددة النشاطات حتت تصرف النخبة الرياضية وذات املستوى العالي ،مع اعتماد تسيير مرن وفعال؛
• مساعدة األندية املحترفة من حيث تسخير املالعب ومنح قطع أرضية مخصصة إلجناز مالعبها وهياكلها األساسية قصد حتسني مردودية
األندية وكذا تنويع متويل الرياضة؛
• مرافقة النوادي الـمحترفة من أجل التوفر على مراكزها اخلاصة للتكوين؛
• إعداد وتنفيذ مخطط احلفاظ على حضيرة املنشآت األساسية الـموجودة والرفع من قدراتها )أزيد من  6000منشأة رياضية( ،وذلك
من خالل رد االعتبار لها وتأهيلها؛
• إقامة هياكل اقتصادية لتسيير الـمجمعات الرياضية الكبرى واستغاللها.
 .2السياسة االجتماعية:
 .1.2رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها:

تتعهد احلكومة برفع األجر الوطني القاعدي األدنى الـمضمون ،من أجل ضمان حصول الـمواطن على دخل الئق.
وبهذا الشأن ،ستشرع احلكومة ،من خالل آليات التشاور مع مختلف الفاعلني والشركاء االجتماعيني السيما عقد اجتماعات الثالثية ،في حتديد
أجر وطني أدنى مضمون جديد ،مما سيسمح بتحسني القدرة الشرائية للـمواطنني ،وكذا إعداد النصوص الالزمة.
وفي هذا اإلطار ذاته ،سيتم اتخاذ تدابير اإلعفاء الضريبي لفائدة ذوي الدخل الضعيف.
ولهذا الغرض ،ستشرع احلكومة في تقييم سياسات األجور من خالل إجراء حتقيقات:
§ بشأن مستويات األجور في القطاع االقتصادي للحصول على مؤشرات ذات صلة باملمارسات واألمناط الـمتعلقة بالرواتب في القطاع
االقتصادي التي متكن من متابعة الدخل؛
§ وبشأن نظام دفع الرواتب في الوظيفة العمومية قصد تكييفه واالستجابة لرهانات االستقطاب لدى الوظيفة العمومية وإدخال اإلصالحات
الالزمة على نظام األجور اخلاص بها.
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 .2.2التكفل بالفئات الهشة من السكان:
تعمل الدولة على ضمان ترقية وحتسني التكفل بالفئات الهشة ،من خالل تطوير آليات شفافة تضمن االستهداف األمثل للـمستفيدين
احلقيقيني ،ضمن إطار قانوني ومن خالل إشراك احلركة اجلمعوية ،مع تعزيز دعمها للسياسة الرامية إلى تشجيع االندماج في احلياة العملية.
ولهذا الغرض ،تهدف أعمال مخطط احلكومة إلى:
حماية وترقية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وإدماجهم في احلياة العملية ،من خالل اعتماد مقاربة قطاعية مشتركة وبالتعاون مع املجلس
الوطني لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،وذلك من أجل:
§ حتيني املنظومة القانونية احلالية مبا يجعها تتماشى واالنشغاالت الراهنة لذوي االحتياجات اخلاصة وكذا الـمبادئ األساسية لالتفاقية الدولية
املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛
§ تسهيل شروط اإلدماج الـمهني واالجتماعي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،السيما من خالل تطبيق قاعدة تخصيص  %3من
مناصب العمل لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وتكييف مساحات ومناصب العمل واستحداث مؤسسات للـمساعدة عن
طريق العمل وورشات محمية ،وكذا وضع آليات تسويق الـمواد التي تنتجها هذه الـمؤسسات؛
§ اعتمادد آليات للـمراقبة والـمتابعة لتجنب االستفادة الـمزدوجة من الـمساعدات االجتماعية من خالل القيام بعمليات التطهير؛
§ استكمال النظام الذي من شأنه متكني األشخاص الـمعوقني بنسبة  %100من االستفادة من تخفيض مبلغ استئجار وشراء السكن االجتماعي؛
صني لفائدة األطفال واملراهقني ذوي االحتياجات اخلاصة والتشجيع على اندماجهم في الوسط الـمدرسي
§ ضمان التربية والتعليم املتخص َ
العادي ،من خالل فتح أقسام خاصة وتكوين الـمؤطرين؛
§ تعزيز قنوات احلوار مع اجلمعيات ومختلف الهيئات والـمجالس االستشارية من خالل إنشاء خاليا استماع متخصصة.
حماية األشخاص املسنني ورفاههم ،حيث يعد إدماجهم في الوسط األسري أولوية تهدف إلى حتقيق التماسك االجتماعي .ولهذا الغرض،
تلتزم احلكومة مبا يلي:
§
§
§

تشجيع الوساطة العائلية وتقدمي إعانة لتكفل الفروع بأصولهم؛
تعزيز قنوات احلوار بني األجيال ،من خالل تنظيم زيارات منتظمة من قبل األطفال والشباب إلى دور العجزة؛
تعزيز نظام التكفل بالـمسنني الـمصابني بأمراض عقلية والـمقيمني في دور العجزة.

حماية األطفال واملراهقني وترقيتهم ،عن طريق البرامج التضامنية قصد احلفاظ على الـمصلحة العليا للطفل وضمان تفتحه .وفي هذا اإلطار،
ستعمل احلكومة على:
§

§

§

تعزيز اإلجراءات الرامية إلى تطوير قدرات الطفل وترقية مشاركته وضمان حمايته من الـمعامالت السيئة واألخطار الـمادية والـمعنوية
ومن كل شكل من أشكال االستغالل ،السيما تشغيل األطفال واستغاللهم في التسول؛
تعزيز آليات وضع الطفل في الوسط العائلي وذلك من خالل ترقية نظام االستقبال الشرعي "الكفالة" الذي سيتم تبنيه وفق متطلبات
الـمجتمع ومكونات الهوية الوطنية بالنسبة للعائالت في اخلارج مع تسهيل اإلجراءات ذات الصلة؛
ترقية برامج التضامن الـموجهة للشباب واعتماد مقاربة تقوم على االستماع النشغاالتهم مع إشراك اجلمعيات التي تنشط في هذا الـمجال
) 3754جمعية محصاة(.
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 .3.2احلفاظ على نظامي الضمان االجتماعي والتقاعد وتعزيزهما:
إن احلفاظ على نظام الضمان االجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرجان ضمن أولويات عمل احلكومة .وبهذا الشأن ،ستعكف احلكومة على
توسيع وعاء االشتراكات واإلدماج التدريجي لألشخاص الذين ينشطون في القطاع املوازي.
كما سيتم إطالق حمالت اتصال اجتماعي لتشجيع وترقية االنخراط في صناديق الضمان االجتماعي من خالل تثمني فائدة وأهمية احلماية
االجتماعية للـمواطنني وذوي حقوقهم.
وفي هذا اإلطار ،فإن احلكومة ستقوم من خالل الـمساعدة اإلدارية ،خصوصا ،بتعزيز األنظمة اإلعالمية لهيئات الضمان االجتماعي مبا يسمح
بتطهير الـمعطيات والـمتابعة الدقيقة لعمليات التحصيل.
كما ستعمل على تطوير خدمات إلكترونية عن بعد لصناديق الضمان االجتماعي وتكييف وظيفة التحصيل وتعزيز مراقبة املكلفني بدفع
االشتراكات وتطوير التقييم الطبي االقتصادي في مجال التأمني على الـمرض.
وأخيرا ،سيتم تعزيز ودعم اإلطار التشريعي والتنظيمي لـمحاربة الغش والـمراقبة الطبية ،السيما من خالل وضع خارطة تتعلق مبمارسات
التهرب شبه اجلبائي.
من جهة أخرى ،سيتم الشروع في عملية التعاقد بني صناديق الضمان االجتماعي واملؤسسات العمومية للصحة من خالل تعميم مرحلة جتريب
الفوترة على بياض قبل الشروع التدريجي في مرحلة الفوترة احلقيقية.
وفيما يخص التقاعد ،ستشجع احلكومة على إنشاء فرع للتقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان
االجتماعي لغير األجراء ،من أجل حتسني القدرة الشرائية للـمتقاعدين الـمستفيدين والـمساهمة في تقومي التوازنات الـمالية لفرع التقاعد.
 .4.2احلصول على السكن:
في مجال السكن ،تبقى احلكومة عازمة على حل مشكل السكن وضمان متكني املواطن من سكن الئق وفق صيغ مكيفة ،من خالل استهداف
األسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية.
وفي هذا اإلطار ،تلتزم احلكومة بتكثيف بناء السكنات وحشد وتخصيص الـموارد الـمالية الضرورية بنجاعة أكبر ،وضمان اإلنصاف والعدل
االجتماعي .وبهذا الشأن ،ستعمل احلكومة على:
§ القضاء الكلي على البيوت القصديرية الـمحصاة وتنفيذ برامج جديدة موجهة إلعادة إسكان األسر من خالل وضع نظام مراقبة ضد
محاوالت االنتشار والعود؛
§ تهيئة السكنات القدمية من خالل اعتماد آليات تخصص مختلف الـمتدخلني وحشد الـموارد الـمالية مع إشراك الـمواطنني الـمعنيني؛
§ وضع الوسائل الـمالئمة لـمحاربة الغش في مجال توزيع السكنات من خالل تعزيز آليات التوزيع والـمراقبة الـمسبقة؛
§ تسريع إجناز مشاريع السكنات اجلارية واحترام آجال اإلجناز من خالل جعل الـمقاولني مسؤولني ماليا .وفي هذا اإلطار ،ستطلق احلكومة
برنامجا جديدا قوامه  1.000.000سكن بكل األصناف وكذا الـمرافق وضروريات احلياة خالل الـمخطط اخلماسي  2020ـ  ،2024حيث
سيتم أعطاء األولوية للسكن الريفي والبناء الذاتي في التجزئات االجتماعية؛
§ استحداث سوق للعقار ،السيما في مجال اإليجار ،من خالل تبني إطار قانوني مناسب وحتفيزات مالية ،حيث ستعمل احلكومة على
تأطير وتشجيع سوق إيجار العقار من خالل إشراك مختلف املتدخلني وتسخير العقار العمومي كوسيلة تشجيع للفاعلني في الترقية
العقارية.
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 .5.2التزويد باملاء الشروب والطاقة:
في مجال املاء الشروب :يشكل التزام السيد رئيس اجلمهورية "بالقضاء على انقطاع الـماء وضمان متكني الـمواطنني من االستفادة من مختلف
اخلدمات في مجال الـماء بصفة عادلة ،عبر كافة التراب الوطني" أولوية في مخطط عمل احلكومة بالنسبة للسنوات اخلمس القادمة.
ونظرا ألثره الـمباشر على نوعية معيشة الـمواطنني ودوره في مرافقة التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد ،سيحظى احلصول على الـماء بدعم
الدولة الكامل.
وتقتضي اآلثار السلبية للتغيرات املناخية ترشيد استغالل الـمورد الـمائي ورفع قدرات احلشد التقليدية وغير التقليدية والوقاية ،بشكل أمثل،
من األخطار الكبرى ذات الصلة بالـماء والتبذير وتلوث هذا الـمورد احليوي.
ويشمل مخطط عمل احلكومة الـمزج بني حتلية الـمياه بالنسبة للشريط الساحلي والربط البيني للسدود وأنظمة التحويل وتعميم استعمال
الـمياه واألوحال الـمطَّهرة في الصناعة والفالحة ،وأخيرا ،استغالل الـموارد الباطنية الكامنة في الصحراء الكبرى.
وسيتم دعم جهود حشد هذا الـمورد أكثر فـأكثر واستعماله بشكل أمثل ،بهدف تقليص نسب املوارد الـمائية الـمتأثرة بعامل الـمناخ من
خالل تطوير الـموارد غير التقليدية في املوضع الذي يتبني أنها أكثر نفعا وفي ظل االحترام الصارم لتوازن األنظمة البيئية املوجودة ،السيما من
خالل إجناز محطات جديدة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة األمالح الـمعدنية من الـمياه في مناطق اجلنوب.
وسوف يتم رفع القدرات الوطنية لتخزين الـمياه السطحية إلى عشرة ) (10ماليير متر مكعب ،من خالل إجناز سدود جديدة وإدخالها حيز
اخلدمة والربط بني الـمنشآت الكبيرة والـمركبات الـمائية للبالد .كما سيتم تسريع وتيرة إجناز اآلبار الـموجهة للفالحة واالستهالك الـمنزلي،
مع السهر على حماية الـمياه اجلوفية من االستغالل الـمفرط ،والتمكني من جتديدها.
إن استراتيجية حشد الـمياه ال تقتصر على هذه االستقطابات الكبرى ،بل ستشمل أيضا مصادر أخرى ،على غرار السدود الصغيرة واحلواجز
اجلبلية التي تشكل مصادر ال يستهان بها ،السيما في الـمناطق الـمتناثرة وفي األرياف.
وبالتالي ،سوف يتم إيالء عناية خاصة لتحسني اخلدمة العمومية للـماء الشروب والتطهير ،من خالل:
§ صيانة وتأهيل الشبكات والتجهيزات لتحسني املردود التقني والتجاري مع استعمال أوسع للطاقات الـمتجددة؛
§ تسطير برنامج خاص لالستدراك لفائدة الواليات والـمناطق التي تسجل عجزا كبيرا وتذبذبا في التزويد؛
§ تعزيز التدابير الـمتخذة في مجال االقتصاد واحلفاظ على الـمورد )التدابير الردعية الـمنصوص عليها في القانون املتعلق بالـمياه ،والتدابير
التحفيزية املتمثلة في التحكم في التسعيرات واحلمالت التحسيسية( ومحاربة التبذير والربط غير القانوني بشبكة الـمياه؛
§ إدخال املعاجلة اآللية والرقمية على مختلف العمليات ذات الصلة مبهن الـماء )نظام الـمعلومات اجلغرافية ،والتسيير عن بعد ،واستخدام
الروبوت ،والعدادات الذكية ،الخ( وتأهيل تسيير الـمؤسسات العمومية الـمكلفة بتسيير خدمات الـمياه؛
§ تثمني املنتجات املتأتية من التطهير )املياه واألوحال( مع التكفل بأثرها املزدوج البيئي واالقتصادي؛
§ تكثيف شبكة مخابر حتليل نوعية الـمياه وإدماج الـمصالح والهيئات البلدية الـمسيرة في كل من مؤسسة اجلزائرية للـمياه والديوان الوطني
للتطهير.
في مجال الطاقة:
تتمثل أهداف احلكومة في تلبية االحتياجات الطاقوية للمواطن وللسوق الوطنية ،وضمان تأهيل وتطوير خدمة عمومية ذات نوعية وفق
الـمعايير الدولية.
ومن أجل بلوغ هذه األهداف ،يرمي مخطط احلكومة إلى استكمال البرامج العمومية اجلاري إجنازها ،ويتعلق األمر مبا يأتي:
§ ربط  398 000بيت بالغاز و  112 000بيت بالكهرباء؛
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§ "البرامج التكميلية" التي ترمي إلى ربط  10 000بيت بالغاز و  7000بيت بالكهرباء؛
§ ربط الـمدينة اجلديدة ذراع الريش بشبكة الكهرباء والغاز ) 4000بيت بالغاز و  5000بيت بالكهرباء(.
وسيتم تنفيذ مخطط العمل املتعلق بالبرامج العمومية الـمقبلة للكهربة والتوزيع العمومي للغاز حسب الـمقاربة اآلتية:
§ تزويد املناطق الـمتناثرة واملحرومة بالكهرباء في إطار البرامج اخلاصة للكهربة )التقليدية أو الشمسية(؛
§ توصيل الـمدن اجلديدة واألقطاب احلضرية واملناطق الصناعية بهذه الشبكات.
 .6.2النقل والتنقل:

ترمي أهداف احلكومة ،في مجال النقل الذي يعتبر عامال للتنمية االقتصادية واالجتماعية وحتسني إطار معيشة الـمواطن ،إلى االستجابة بفعالية
حلاجيات تنقل األشخاص ونقل البضائع من خالل حتسني ظروف التنقل وذلك بتطوير أمناط النقل العصري والفعال الذي يستجيب لـمعايير
األمن والراحة وربح الوقت والتكاليف واحترام البيئة.
وسوف تستفيد الشبكات الـمختلفة من ربط أفضل للنقل عبر التراب الوطني ،من خالل أعمال فك العزلة وحتسني الوصول إلى الـمناطق اجلبلية
والهضاب العليا واجلنوب مبا يسمح باستقرار السكان.
وسيتم تطوير سياسة متعددة األمناط لوسائل النقل من خالل بناء شبكات طرق وسكك حديدية مهيِكلة وعصرية تربط الـموانئ والـمطارات
والـمناطق اللوجستيكية بشبكات النقل.
صص ،السيما،
وهكذا ،ستسهر احلكومة على احلفاظ على الهياكل القاعدية للنقل وعصرنتها وكذا على إجناز منشآت قاعدية جديدة ستخ َّ
للتجارة واخلدمات وتطوير نشاط الصيد البحري والسياحة.
ومن جهة أخرى ،تلتزم احلكومة بتعزيز شبكات الهياكل القاعدية التي تسهم في حتسني اإلطار الـمعيشي للمواطن في مجال النقل ،السيما:
§ مواصلة إجناز مشاريع الرفع من طاقة الشبكة من خالل ازدواجها ،والطرق االجتنابية للتجمعات السكنية الكبيرة والتهيئة احلضرية للتقليل
من االزدحام الـمروري؛
§ الشروع في أشغال متديد خطوط مترو اجلزائر وخطوط التراموي القائمة واستكمالها وإجناز خطوط جديدة؛
§ استكمال أشغال إعادة تأهيل وإعادة التهيئة التكنولوجية للمصاعد الكهربائية وعربات التليفيريك؛
§ استكمال أشغال الطريق السيار شرق ـ غرب ووضع أنظمة االستغالل والدفع ،وحتويل الطريق العابر للصحراء ،تدريجيا ،إلى محور للطريق
السيار؛
§ استكمال أشغال الربط ومنافذ الطريق السريع وحماية شبكة الطرقات بواسطة مشاريع الصيانة وإعادة التأهيل؛
§ إدراج أنظمة ذكية لتسيير حركة الـمرور على مستوى الـمدن الكبرى وتنفيذ برنامج عصرنة وسائل اإلنتاج ونقل الـمسافرين والبضائع؛
§ حتسني ظروف االستقبال على مستوى الـمحطات ورفع مستوى نوعية اخلدمات على منت القطارات وتنفيذ اإلجراءات الضرورية التي
تضمن احترام أفضل لـمواعيد القطارات؛
§ إطالق برامج إجناز هياكل استقبال والتعامل مع الـمسافرين )الـمحطات البرية والـمحطات احلضرية ،وأقطاب تبديل ،وتوسيع املساحة اجلغرافية
للعرض اخلاص بالنقل من خالل إطالق وجهات جديدة(؛
§ استكمال برامج التوسعة ،والكهربة وعصرنة شبكة السكك احلديدية من حيث ازدواجية اخلطوط وكذا إجناز خطوط جديدة؛
§ استكمال أشغال الـمحطة اجلوية والـمطار الدولي بوهران وكذا توسيع الـمنشآت الـمرفئية؛
§ إعادة فتح كافة الـمطارات أمام احلركة اجلوية الستغاللها ،مع تعزيز وجتديد األسطول اجلوي للشركة الوطنية؛
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وفي األخير ،ستعمل احلكومة على حتسني نوعية خدمة النقل العمومي وجناعة األنظمة القائمة من حيث وتيرة ومدة التنقل والرفاهية واألمن ،السيما من
خالل تعزيز مهام السلطات الـمنظمة للنقل البري .وبهذا الشأن ،تلتزم احلكومة:
§ بتعزيز اإلطار التنظيمي الذي يحكم نشاط النقل وعصرنة اإلدارة من خالل رقمنة الـمصالح وتبسيط اإلجراءات؛
§ وإجناز الدراسات املتعلقة بالتنقل )مخططات النقل وحركة الـمرور( ،قصد االستجابة بفعالية للطلب على النقل بصفة منظمة ومحددة،
ومحاربة ظواهر االزدحام الـمروري والتلوث ،واالنخراط ،بالتالي ،في التنمية الـمستدامة وحتسني نوعية معيشة الـمواطنني.
 .3من أجل إطار معيشي ذي نوعية:
 .1.3تهيئة اإلقليم واملشاريع املدمجة:

ترمي أهداف احلكومة إلى "تنفيذ سياسة حقيقية لتهيئة اإلقليم" تضمن محيطا حضريا وريفيا محميا ومثّمنا ومشجعا على تفتح الـمواطن،
وتوفر له إطار معيشي ذي نوعية يحترم شروط التنمية الـمستدامة.
وبهذا الشأن ،سيتمحور مخطط عمل احلكومة السيما حول ما يلي:
§ تعزيز اجلهاز الـمتعلق بالتهيئة والتعمير وسياسة الـمدينة من أجل إدماج كل األبعاد البيئية واالجتماعية والطبيعية ،باإلرتكاز على أسس
ومبادئ أهداف التنمية الـمستدامة واألجندة احلضرية العالـمية اجلديدة؛
§ إجناز مدن جديدة من خالل إدماج كافة متطلبات التنمية الـمستدامة السيما مبدأ الفعالية الطاقوية وتشجيع استعمال الطاقات الـمتجددة
واالستثمار ،وفقا لـمخططات التهيئة اخلاصة بها ومهامها ،وكذا تكييف ورفع مستوى الـمدن.
§ القيام ،على الـمدى القصير ،بإنشاء جتزئات اجتماعية ثانوية جديدة وأقطاب جديدة حول الـمدن الكبرى للشمال واجلنوب من أجل
تهيئة إقليمية أفضل وتوزيع أمثل للسكان ،من خالل:
§ تكثيف إنشاء التجزئات االجتماعية ،كوسيلة لتلبية الطلب على السكن في واليات اجلنوب والهضاب العليا؛
§ إنشاء أقطاب حضرية جديدة ،في ظل احترام سياسة تهيئة اإلقليم؛
فضال عن ذلك ،يتضمن مخطط عمل احلكومة ما يلي:
§

§

§

§

§

§

حتيني املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم من أجل تكييف اإلستراتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم وفق السياق االجتماعي واالقتصادي
والسياسي الراهن وكذا حتيني املخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات املدن الكبرى؛
مراجعة مخطط تهيئة اإلقليم الوالئي بهدف حتديد رؤية شاملة وجماعية ومشتركة واقتراح إطار مرجعي للسياسات املستقبلية لتنمية
وتهيئة اإلقليم وترقية إستراتيجية خاصة باإلقليم الوالئي على املديني املتوسط والطويل؛
تكييف مخطط تهيئة وتنمية إقليم البلدية قصد تعزيز فعالية عمل السلطات العمومية وانسجامه على مستوى هذا الفضاء من أجل
تهيئة جوارية؛
إعادة التوازن بني مصالح السكان الذين يعيشون في الفضاءات احلساسة )املناطق احلدودية والواحات واجلبال والساحل( وحماية هذه
األوساط الهشة جّدا من خالل إجناز دراسات تتعلق بتهيئة الفضاءات؛
تعزيز املخطط التوجيهي لتهيئة الساحل ،الذي يشكل أداة تقنية ومؤسساتية وقانونية ،بهدف التحكم في منو املناطق الساحلية وضمان
تنمية ذات نوعية أفضل؛
تثمني وتهيئة األنظمة البيئية للواحات ،من خالل مشاريع ُتدِمج القطاعات األساسية لضمان تنمية محلية مكيفة مع قدرات هذه
األقاليم واستقرار السكان ،من خالل حتسني ظروفهم االجتماعية واالقتصادية؛
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§
§

ضمان التنمية االقتصادية املستدامة للمناطق اجلبلية؛
حتديد وتنمية املناطق التي يتعني ترقيتها وتطوير املخططات التوجيهية للمنشآت األساسية الكبرى واخلدمات اجلماعية ذات املصلحة
الوطنية ،التي جتسد اإلستراتيجية الوطنية لتهيئة اإلقليم على املستويات القطاعية.

 .2.3احترام قواعد التعمير واملعايير:
يرمي عمل احلكومة في هذا اإلطار ،إلى تنفيذ سياسة حقيقية للتعمير تأخذ في احلسبان الـمعايير الـمعمارية وتصون التراث.
وتتعلق هذه األعمال خصوصا مبا يأتي:
§ تثمني اإلنتاج املعماري ،من خالل تعزيز السياق التنظيمي بهدف بروز هندسة معمارية وهندسة بناء ذات جودة ،ووضع ميثاق هوية معمارية
جهوية وتشجيع ظهور أعمال معمارية ذات جودة.
§ تعزيز وتكييف مهام التفتيش والرقابة في مجال العمران من خالل ترقية دور الوكالء الـمعتمدين ،وتغطية الـمناطق الريفية ومتابعة تنفيذ
معاينات الـمخالفات.
 .3.3البيئة والتنمية املستدامة:
سيوَّجه عمل احلكومة نحو حماية وتثمني الطبيعة والتنوع البيئي والتكنولوجيات اخلضراء واالقتصاد الدائري وكذا نحو محاربة االحتباس
احلراري والتلوث اجلوي.
وبذلك ،تندرج الـمحافظة على البيئة واللجوء إلى الطاقات الـمتجددة في صلب سياسة احلكومة كمحورين استراتيجيني يساهمان في
تطوير الرؤية اجلديدة للحوكمة التي تقوم على استعادة التوازن اإلقليمي بني الشمال واجلنوب ،وتضع البيئة الصحراوية ضمن األولويات،
وذلك من خالل أعمال ترمي إلى تثمني كل ثرواتها.
وأمام التحديات البيئية والطاقوية الكبرى ،ستعكف احلكومة على جتسيد سياسة شاملة وتشاركية طويلة األمد ،من أجل ضمان حق العيش
في بيئية سليمة لكل مواطن جزائري
وتتمحور هذه السياسة حول حتسني إطار ونوعية معيشة الـمواطن والـمحافظة على الـموارد الطبيعية واللجوء إلى الطاقات الـمتجددة من
أجل احلد من التبعية للطاقات األحفورية واستعمال التكنولوجيات اجلديدة وكذا تعزيز الدور الفاعل والتشاركي للـمواطن.
ومن أجل حتقيق هذه األهداف ،تلتزم احلكومة مبا يأتي:
§
§
§
§
§

§
§

§

تعزيز حماية البيئة ومكافحة كل أشكال التلوث ،وترقية تكنولوجيات إنتاج أقل تلوثا مع الوقاية من اآلثار السلبية على البيئة واحلد منها؛
حتيني وتنفيذ الـمخطط الوطني ألمناط االستهالك واإلنتاج الـمستدام؛
إعداد مخطط وطني ومخططات محلية للتكيف مع التغيرات الـمناخية وتعزيز مقاومة آثارها؛
الـمحافظة على التنوع البيولوجي واألنظمة البيئية وتثمينهما وإنشاء فروع لتثمني مصالح النظام البيئي وتوسيع شبكة الفضاءات الـمحمية؛
حماية البيئة الصحراوية والتسيير الـمدمج للـمناطق الصحراوية وتنفيذ برنامج وطني لألعمال الـمتعلقة بالتسيير الـمدمج لألنظمة البيئية
الصحراوية؛
تهيئة محميات احلفاظ على األصناف الـمحمية والـمهددة باإلنقراض؛
إعداد الـمسح الوطني للنفايات السائلة ،والتلوث اجلوي ،واحلضري والصناعي وكل األوساط الهشة املستقبلة لهذه النفايات )أوعية
استقبال الفضالت( ،ومصادر هذه النفايات؛
تطوير الطاقات الـمتجددة خارج الشبكة من أجل بلوع إنتاج  1000ميغاواط في آفاق  ،2030منها  500ميغاواط بحلول سنة 2024؛
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§
§

§

§

§

§

ترقية التحكم في الطاقة،
تكييف النصوص القانونية واإلطارين الـمؤسساتي واجلبائي وكذا إعداد النصوص التنظيمية من أجل حتسني عمليات حتصيل الرسوم
البيئية؛
تعزيز اإلطار التنظيمي من خالل إدراج التصديق اإلجباري للمجهزين واعتماد مكاتب الدراسات وحتديد اآلليات الـمالية لتنمية الطاقات
الـمتجددة خارج الشبكة؛
تظافر اجلهود مع الشبكة اجلمعوية التي تنشط في مجال البيئة والطاقات الـمتجددة من خالل وضع أرضية وطنية مخصصة لتقاسم وتبادل
وجهات النظر؛
تعزيز التعاون الدولي ،السيما مع البلدان الـمتوسطية والبلدان الـمجاورة )منطقة شمال إفريقيا والساحل( وكذا التعاون مع الـمؤسسات
والهيئات الدولية؛
إعداد استراتيجية وطنية لإلعالم والتحسيس والتربية واالتصال الـمستمر بشأن البيئة.
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تندرج السياسة اخلارجية لبالدنا ،بشكل طبيعي ،حتت قيادة السيد رئيس اجلمهورية ،ضمن امتداد سياسة التقومي الوطني التي التزم
بتجسيدها على الصعيد الداخلي .وستكون دبلوماسيتنا ،بطبيعة احلال ،في خدمة سياستنا الشاملة للتجديد الوطني وبناء جمهورية
جديدة.
وسيتمثل ذلك ،قبل كل شيئ ،في إعطاء اجلزائر الـمكانة والدور الالئقني بها في محافل األمم مبا يتناسب ومركزها "كقوة إقليمية".
ووفاء لعقيدتها ومبادئها األساسية التي قامت دوما عليها؛ وهي احترام سيادة الدول واستقاللها وسالمتها الترابية ،وعدم التدخل في شؤونها
الداخلية واحترام قواعد حسن اجلوار ،والتسوية السلـمية للنزاعات ودعم القضايا العادلة ،فإن العمل الدبلوماسي للجزائر سيجرى ضمن
األبعاد الـمتمثلة في ثالثية "السيادة واألمن والتنمية" وذلك من أجل الدفاع عن الـمصالح العليا لألمة ،واحلفاظ على أمننا الوطني واستقالل
قرارنا ،وتعبئة الشراكة األجنبية والتعاون خدمة لتنمية بالدنا.
وألجل ذلك ،ستعمل احلكومة على جتسيد التوجهات الكبرى وأولويات السياسة اخلارجية مع إيالء أهمية خاصة إلفريقيا وتركيز وجودنا
وتأثيرنا في دول اجلوار في منطقتي الساحل والـمغرب الكبير.
وستبذل الدبلوماسية اجلزائرية جهدا كامال وستولي أولوية لترقية حركيات التعاون والشراكة ،واإلندماج في كل التجمعات التي تنتمي
إليها اجلزائر وهي الـمغرب الكبير والساحل وإفريقيا والعالـم العربي واألمة اإلسالمية والفضاء الـمتوسطي.
وفي هذا اإلطار ،سيتم تطبيق استراتيجية لدعم حضور بالدنا في الهياكل التنفيذية للـمنظمات اجلهوية والدولية التي تكون عضوا فيها.
كما سيتم تقييم العالقات مع الشركاء االستراتيجيني للجزائر جلعل بالدنا كقوة توازن .ويجب أن حتكم اعتبارات البراغماتية واحلفاظ على
مصالح بالدنا ،من اآلن ،التعامالت مع الشركاء األجانب للجزائر ضمن مقاربة الكّل رابح.
وسيعاد بناء اجلهاز الدبلوماسي ليضطلع مبهامه العادية وكذا الدبلوماسية االقتصادية احليوية وذلك خدمة للـمصالح االقتصادية والتنموية
للجزائر.
وفي هذا اإلطار ،سيتم إدخال تعديالت مدروسة بدقة على اجلهاز الدبلوماسي من خالل مراجعة اخلريطة الدبلوماسية وطرق العمل قصد
جعل شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية تساهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنّوع منتج لنمو شامل منشئ لـمناصب العمل والقيمة الـمضافة.
وسترتكز هذه الدبلوماسية االقتصادية كذلك ،على وكالة للتعاون والتنمية ستكون الرافعة الـمفضلة للدبلوماسية االقتصادية والنشاطات
االنسانية لبالدنا في إفريقيا خاصة ،مع مرافقة وإرشاد املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني العموميني واخلواص في إدارة استثماراتهم وتبادالتهم
التجارية الدولية.
كما إن الدبلوماسية اجلزائرية ستستفيد بشكل كامل من الفضاءات االقتصادية التي تنتمي إليها ،السّيما منها منطقة التبادل احلّر القارية
االفريقية ومنطقة التجارة احلرّة العربية الكبرى ،مع تركيز عملها االستكشافي واإلرشادي قصد حتسني ظروف ولوج املتعاملني اجلزائريني إلى
األسواق االفريقية والعربية.
وستعمل شبكتنا الدبلوماسية والقنصلية بشكل دائم ومستمر على جلب االستثمارات األجنبية والترويج للسوق اجلزائرية وترقية اجلزائر
كوجهة سياحية .وبهذا الصدد ،يجب اإلشارة إلى أهمية مراجعة إجراءات منح التأشيرات خصوصا لرجال األعمال والسّياح ،ذلك أن
الهدف هو وضع منظومة للتأشيرة إلكترونية ).(e-visa
كما سيتم اعتماد دبلوماسية ثقافية تخدم إشعاع بالدنا وتأثيرها على الصعيد الدولي ،السيما عبر تطوير شبكة الـمراكز والـمعاهد الثقافية
اجلزائرية والـمدارس اجلزائرية في اخلارج.
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وبالتزامن مع ذلك ،ستكون الدبلوماسية الدينية أيضا مبثابة ركيزة عمل لصالح النهوض بحضورنا الروحي في إفريقيا وفي العالـم مع
الـمساهمة في الترويج لالسالم احلق الذي كان سائدا على مّر العصور في بالدنا وتقدمي خطاب ديني متسامح ومعتدل.
إن اجلالية اجلزائرية في اخلارج ستكون في صلب انشغاالت السياسة اخلارجية .وستسهر احلكومة على حماية الرعايا اجلزائريني عبر العالم
واحلفاظ على حقوقهم ومصاحلهم وكذا أمنهم وكرامتهم في بلد اإلقامة .وستعمل احلكومة أيضا على تعزيز عالقة مواطنينا في اخلارج مع
الوطن األم ،وأخذ انشغاالتهم بعني االعتبار على الصعيد الداخلي ،السيما فيما يخص تنقل االشخاص واسترجاع جثامني اجلزائريني
الـمتوفني في اخلارج.
وسيتدّعم عمل احلكومة جتاه جاليتنا في اخلارج من خالل تطوير اإلدارة القنصلية وإدخال الرقمنة واإلدارة االلكترونية وكذا تنفيذ سياسة
ترمي إلى إبراز حركة جمعوية ذات متثيل وحيوية.
وستعكف احلكومة ،على اخلصوص ،على تعبئة وإشراك الكفاءات الوطنية الـموجودة في اخلارج في عملية التجديد الوطني من خالل
آليات مالئمة.

***
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في مجال الدفاع الوطني ،يضطلع اجليش الوطني الشعبي في إطار مهامه الدستورية للدفاع وللسيادة الوطنيني وكذا احلفاظ على حرمة
التراب الوطني ،حتت إدارة السيد رئيس اجلمهورية ،القائد األعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني ،مبواصلة جهوده فيما يتعلق
بعصرنة واحترافية مكوناته.
إن األحداث التي ألـمت ببعض دول اجلوار ،تتطلب تعزيز تأمني احلدود البرية لبلدنا ،السيما احلدود اجلنوبية واجلنوبية الشرقية والـمجاالت
البحرية واجلوية ،عبر وضع مخططات عمل مالئمة ،وكذا إعداد العدة الـمتناسبة مع حجم التهديد ،وذلك بالكيفية التي متكن من التصدي
ألي احتمال.
وستساند احلكومة اجليش الوطني الشعبي ،املدعوم من قوات األمن األخرى ،بتكثيف العمل دون هوادة في مكافحة بقايا اإلرهاب إلى غاية
االستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة الغريبة عن تقاليدنا وقيمنا الراسخة وكذا محاربة اجلرمية الـمنظمة العابرة للحدود ،السيما منها
اإلجتار بالـمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية وذلك ،في ظل احترام التزامات بلدنا ومتسكه بترقية السلـم واألمن على الـمستويني
اجلهوي والدولي.
وفي هذا اإلطار ،فإن التعاون مع دول اجلوار ،في مجال محاربة اإلرهاب والتخريب ،وكذا اجلرمية الـمنظمة العابرة للحدود بجميع أشكالها،
سواء ضمن اإلطار الثنائي أو الـمتعدد األطراف ،سيتطور ويتعزز ،من خالل اآلليات العملياتية الـمكيفة.
وستدعم احلكومة تطوير قطاعي الصناعة والبحث والتطوير للدفاع ،الـموجهني بحزم نحو التحكم في التكنولوجيا واكتساب اخلبرة
والـمهارات ،واللذين يشهدان ديناميكية ودفعا جديدا من حيث الشراكة الـمتنوعة وجتنيد جميع القدرات الوطنية واالندماج الـمتجانس
ضمن األداة الصناعية الوطنية ،بشكل سيساهم في تطوير االقتصاد الوطني.
إن اجليش الوطني الشعبي ،الذي يستلهم مبادئ وأهداف السياسة اخلارجية والتعاون للجزائر ،سيواصل تنمية نشاطات التعاون الدولي
والثنائي والـمتعدد األطراف ،في الـميدان العسكري ،لتطوير وسائله وجتهيزاته وقدرات تدخله ،من أجل ترقية فضاءات األمن واالستقرار
ولتقدمي مساهمته في عمليات حفظ السلـم ،السيما في إفريقيا ،حتت رعاية الـمنظمات الدولية ذات الصلة.
وستدعم احلكومة قدرات اجليش الوطني الشعبي في الدفاع السيبراني مما سيسمح له بوضع اإلستراتيجية الوطنية ألمن أنظمة الـمعلومات،
بشكل يضمن الفعالية ،من أجل حماية وتأمني كافة مؤسسات وهيئات الدولة من أي تهديد من هذا القبيل.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيواصل اجليش الوطني الشعبي مساهمته في إطار السياسة التي تضطلع بها الدولة في مجال فك العزلة وتأمني
الـمناطق احلدودية للوطن.
وفي األخير ،سيساهم اجليش الوطني الشعبي ،سليل جيش التحرير الوطني ،بشكل فعال ،بالتكفل الطبي والصحي بالـمواطنني في الـمناطق
الـمعزولة السيما في الهضاب العليا واجلنوب ،وسيقدم يد العون والـمساعدة الـمطلوبة للسكان عبر كافة ربوع التراب الوطني ،في كل مرة
تفرضها الظروف.
***
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م لح ــق
مخطط عمل احلكومة
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ﻣﺧطط ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ – ﻓﯾﻔري 2020

ﻣ ﻠﺣ ق :
اﻟـﻣ ﻌ ط ﯾ ﺎت و اﻟـﻣ ؤ ﺷ ر ا ت اﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ﯾ ﺔ و اﻻ ﺟ ﺗ ﻣ ﺎﻋ ﯾ ﺔ اﻟر ﺋ ﯾ ﺳ ﯾ ﺔ
 .1الـمعطيات الرئيسية لالقتصاد الكلي:
الـم ع ط ي ات
ص ا د ر ا ت ا ل ـم ح ر و ق ا ت
س ع ر الص ر ف
و ار د ات الس ل ع
الناجت الـداخلي اخلام
الناجت الـداخلي اخلام خارج الـمحروقات
منو الناجت الـداخلي اخلام
منو الناجت الـداخلي اخلام خارج املحروقات
اجلباية البترولية الـمقيّدة في الـميزانية
نس ب ة الت ض خ م

الو ح د ة

ت و ق ع ا ت اخ ت ت ا م الس ن ة
 2019املالية

ت و ق ع ا ت الس ن ة
الـمالية 2020

34 531
120
44 551
20 706
16 502
2,1
2,5
2 714
4,5

35 232
123
38 560
21 424
17 050
1,8
1,8
2 200
4,1

مليون دوالر أمريكي
دينار /دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي
م ليار د ينار
م ليار د ينار
%
%
م ليار د ينار
%

 . 2الـم ع ط ي ات الـم تع ل ق ة بس و ق الت ش غ ي ل :
املؤشرات
§
§
§
§
§

الو ح د ة
ألف
ألف
ألف

الس ا ك ن ة الن ا ش ط ة
الس ا ك ن ة الع ا م ل ة
الس ا ك ن ة الع ا ط ل ة ع ن الع م ل
م ع د ل الب ط ا لة
معدل البطالة لدى الشباب ) 16ـ  24سنة(

%
%

 .3وضعية األموال العمومية والتجارة اخلارجية:
األموال العمومية
§
§

الو ح د ة

نفقات امليزانية
نف ق ا ت الت ج ه ي ز
نف ق ا ت الت س ي ي ر
إ ي ر ا د ا ت ا ل ـم ي ز ا ن ي ة
ر ص ي د ا ل ـم ي ز ا ن ي ة

م ليار د ينار
م ليار د ينار
م ليار د ينار
م ليار د ينار
م ليار د ينار
م ليار د ينار

الر ص ي د الك ل ي لل خ ز ي ن ة

الو ح د ة

التجارة اخلارجية

الو ار د ات
الص ا د ر ات
ر ص ي د ا ل ـم ي ز ا ن ا ل ت ج ا ر ي
م ع د ل الت غ ط ي ة

مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي
مليون دوالر أمريكي
%
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إلى غ ا ية ش ه ر
ماي 2019
12 730
11 281
1 449
11,4
26,9

نهاية 2019
8 200
3 245
4 955
6 762
-1 438
-2 386
 11شهرًا من سنة
2019
38 372
32 618
-5 753
85

ديسمبر 2019

الوضعية املالية
اﻟﺳ ﯾو ﻟﺔ اﻟﺑﻧﻛ ﯾﺔ

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

1 101

ﺳ ﯾو ﻟﺔ اﻟﺧ ز ﯾﻧﺔ

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

1 867

ﻗر و ض اﻻ ﻗﺗﺻ ﺎد

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

10 858

ﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎت اﻟﺧ ز ﯾﻧﺔ )  3ﺣ ﺳ ﺎﺑ ﺎت (

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

1 774

§

ﺣﺳﺎب اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر FNI

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

1 185

§

ﺣﺳﺎب ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻹﯾرادات FRR

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

305

§

اﻟﺣ ﺳ ﺎب اﻟﺟ ﺎر ي ﻟﻠﺧ ز ﯾﻧﺔ

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

284

ﻗر ض اﻟﺧ ز ﯾﻧﺔ ﻟد ى ﺑﻧك اﻟﺟ ز اﺋر
) اﻟﺗﻣ و ﯾل ﻏ ﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾد ي (

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

6 556

§

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2017

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

2 185

§

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2018

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

3 371

§

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2019

ﻣ ﻠﯾﺎر د ﯾﻧﺎر

1 000

ﻣ ﻠﯾ ﺎر د و ﻻ ر أﻣ ر ﯾﻛ ﻲ

,75 62

اﺣ ﺗﯾﺎط ﺎت اﻟﺻ ر ف

.4

الـمنشآت األساسية:

الو ح د ة

قط اع الس ك ن

و ﺣ د ات

10.000.000

اﻟﺣظﯾرة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 2019/12/31

%

4,5

اﻟﺑراﻣﺞ ﻗﯾد اﻹﻧﺟﺎز إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 2019/12/31

و ﺣ د ات

973 871

§

اﻟﺳﻛن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻹﯾﺟﺎري)(LPL

و ﺣ د ات

204 604

§

و ﺣ د ات

ﻣﻌدل ﺷﻐل اﻟﻣﺳﻛن )(TOL

اﻟﺳﻛن اﻟﺗرﻗوي اﻟﻣدﻋم واﻟﺳﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺳﺎھﻣﻲ (LPA /
)LSP
ﺳﻛن اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎر )(LLV

و ﺣ د ات

382 393

§

اﻟﺳ ﻛ ن اﻟر ﯾﻔ ﻲ

و ﺣ د ات

174 949

§

اﻟﺳﻛن اﻟﺗرﻗوي اﻟﻌﻣوﻣﻲ )(LPP

و ﺣ د ات

21 448

§

190 477

احلظيرة احلالية

املنشآت التربوية
الت ر بي ة الو ط ن ي ة
اﻟط و ر اﻻ ﺑﺗد اﺋﻲ

19 486

اﻟط و ر اﻟﻣ ﺗو ﺳ ط

5 647

اﻟط و ر اﻟﺛﺎﻧو ي

2 501

اﻟﻣ ط ﺎﻋ م اﻟﻣ د ر ﺳ ﯾﺔ

14 879

الت ع ل ي م الع ا لي
اﻟﺟ ﺎﻣ ﻌ ﺎت

50

اﻟﻣ ر اﻛ ز اﻟﺟ ﺎﻣ ﻌ ﯾﺔ
اﻟﻣ د ار س اﻟﻌ ﻠﯾﺎ
اﻹ ﻗﺎﻣ ﺎت اﻟﺟ ﺎﻣ ﻌ ﯾﺔ

13
43
441

ﻣ ر اﻛ ز اﻟﺑﺣ و ث

19

التكوين املهني
ﻣ ﻌ ﺎ ھ د و ط ﻧﯾﺔ ﻣ ﺗﺧ ﺻ ﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﻛ و ﯾن اﻟـﻣ ﮭ ﻧ ﻲ و ﻣ ﻠﺣ ﻘ ﺎﺗﮭ ﺎ

215
17
1090

ﻣ ﻌ ﺎھ د اﻟﺗﻌ ﻠﯾم اﻟـﻣ ﮭ ﻧﻲ
ﻣ ر اﻛ ز اﻟﺗﻛ و ﯾن اﻟـﻣ ﮭ ﻧﻲ و اﻟﺗﻣ ﮭ ﯾن

60

م ن ش آت الر ياض ة و الش باب

احلظيرة احلالية

اﻟﻣ ر ﻛ ﺑﺎت اﻟر ﯾﺎﺿ ﯾﺔ اﻟﺟ و ار ﯾﺔ

656

د و ر اﻟﺷ ﺑ ﺎب

936

اﻟﻘ ﺎﻋ ﺎت ﻣ ﺗﻌ د د ة اﻟﻧﺷ ﺎط ﺎت

281

ﺑﯾو ت اﻟﺷ ﺑﺎب

225

ﻣ د ار س اﻟﻣ و اھ ب اﻟﺷ ﺎﺑﺔ

4

اﻟﻣ ﻼ ﻋ ب اﻟر ﯾﺎﺿ ﯾﺔ اﻟﺟ و ار ﯾﺔ

3 533

أﺣ و اض اﻟﺳ ﺑﺎﺣ ﺔ و اﻟﻣ ﺳ ﺎﺑﺢ

379

املنشآت الصحية

احلظيرة احلالية

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ)(EPH

206

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ )(EH

09

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ )(EHU

01

اﻟﻣراﻛز اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ )(CHU

15

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ )(EPSP

273

اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ )(EHS

80

اﻟﻌ ﯾﺎد ات اﻟﻣ ﺗﻌ د د ة اﻻ ﺧ ﺗﺻ ﺎﺻ ﺎت

1 716

ﻗﺎﻋ ﺎت اﻟﻌ ﻼ ج

6 003

ﻣ ر اﻛ ز ﻏ ﺳ ﯾل اﻟﻛ ﻠﻰ

162

ﻣراﻛز ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳرطﺎن)(CAC

10

املنشآت التجارية

الع د د

أﺳ و اق اﻟﺟ ﻣ ﻠﺔ ﻟﻠﺧ ﺿ ر و اﻟﻔو اﻛ ﮫ

46

أﺳ و اق اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟ ز ﺋﺔ

1 485

اﻷ ﺳ و اق اﻷ ﺳ ﺑو ﻋ ﯾﺔ

640

أﺳ و اق اﻟﻣ ﺎﺷ ﯾﺔ

265

اﻟﻣﺳﻣﻛﺎت وأﺳواق اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟّﻣدة

47

اﻟﻣ ذ اﺑﺢ

1 427

اﻟﻣ ر اﻛ ز اﻟﺗﺟ ﺎر ﯾﺔ

150

م ن ش آت الر ي

الع د د

اﻟﺳ د و د ﻗﯾد اﻻ ﺳ ﺗﻐ ﻼ ل

71

اﻟﺳ د و د ﻗﯾد اﻹ ﻧﺟ ﺎز

22

م ن ش آت الط ر ق

كم

اﻟط ر ق اﻟﺳ ﯾﺎر ة

1 132

اﻟط ر ق اﻟﺳ ر ﯾﻌ ﺔ

4 568

اﻟط ر ق اﻟو ط ﻧﯾﺔ

31 816

اﻟط ر ق اﻟو ﻻ ﺋﯾﺔ و اﻟﺑﻠد ﯾﺔ

96 528

منشآت السكك احلديدية
ﺷ ﺑﻛ ﺔ اﻟﺳ ﻛ ك اﻟﺣ د ﯾد ﯾﺔ

 4 200ﻛم

61

اﻟﻣ ﺗر و

 18,2ﻛم

اﻟﺗراﻣوي )(06

 95,8ﻛم

اﻟﻣ ﺣ ط ﺎت

85

الع د د

منشآت املوانئ واملطارات
اﻟﻣ ط ﺎر ات

36

اﻟد و ﻟﯾﺔ

12

اﻟو ط ﻧﯾﺔ

10

اﻟﺟ ﮭ و ﯾﺔ

13

اﻟﻣ و اﻧ ﺊ
ﻣ ﯾ ﻧ ﺎء ﻣ ﺧ ﺗ ﻠط
ﻣ ﯾ ﻧ ﺎء ا ﻟ ﻧﻔط
ﻣ ﯾ ﻧ ﺎء ا ﻟ ﺻ ﯾ د و ا ﻟ ﻣ ﻼ ﺟ ﺊ
ﻣ و اﻧﺊ اﻟﻧز ھ ﺔ

51
11
02
37
01

املنشآت الثقافية

الع د د

د و ر اﻟﺛﻘ ﺎﻓﺔ

45

ﻣ ﻛ ﺗﺑ ﺎت اﻟﻣ ط ﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﻌ ﻣ و ﻣ ﯾﺔ اﻟر ﺋﯾﺳ ﯾﺔ

43

ﻣ ﻛ ﺗﺑ ﺎت اﻟﻣ ط ﺎﻟﻌ ﺔ اﻟﻌ ﻣ و ﻣ ﯾﺔ

144

اﻟﻣ ﺳ ﺎر ح اﻟﺟ ﮭ و ﯾﺔ

17

د و ر اﻟﺳ ﯾﻧﻣ ﺎ

81

اﻟﻣ ر اﻛ ز اﻟﺛﻘ ﺎﻓﯾﺔ

31

التض ام ن الو ط ن ي

الع د د

ﻣراﻛز ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻣﻌوﻗﯾن ذھﻧﯾًﺎ

162

ﻣ د ار س اﻷ ط ﻔ ﺎ ل ذ و ي اﻻ ﺣ ﺗﯾ ﺎﺟ ﺎت اﻟﺧ ﺎﺻ ﺔ ) اﻟﺻ م و اﻟﺑ ﻛ م و اﻟﻣ ﻛ ﻔ و ﻓ ﯾن (

70

ﻣ ر اﻛ ز اﻷ ﺷ ﺧ ﺎص ذ و ي اﻹ ﻋ ﺎﻗﺔ اﻟﺣ ر ﻛ ﯾﺔ

08

ﻣ ر اﻛ ز اﻟﺣ ﻣ ﺎﯾﺔ اﻟﻣ ﺗﺧ ﺻ ﺻ ﺔ
ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎت اﻷ ط ﻔ ﺎل اﻟﻣ ﺳ ﻌ ﻔ ﯾ ن

11
53

الز ر اع ة و الص ي د البح ر ي
اﻹ ﻣ ﻛ ﺎﻧﺎت اﻟز ر اﻋ ﯾﺔ

 44ﻣﻠﯾون ھﻛﺗﺎر

اﻟﻣ ﻧط ﻘﺔ اﻟز ر اﻋ ﯾﺔ اﻟﻣ ﻔﯾد ة

 8.6ﻣﻠﯾون ھﻛﺗﺎر

ﻋ د د اﻟﻣ ﺳ ﺗﺛﻣ ر ات اﻟﻔﻼ ﺣ ﯾﺔ

1 260 000

ﺷ و اط ﺊ ا ﻟ ر ﺳ و

6

ﻣ ر اﻛ ز اﻟﺻ ﯾ د اﻟﺑﺣ ر ي اﻟﻘ ﺎر ي

6

أﺳ و اق ﺑﯾﻊ اﻷ ﺳ ﻣ ﺎك ﺑﺎﻟﺟ ﻣ ﻠﺔ

13

62

