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 الفـهــرس
 
 

 
 الـمقدمة.

 
i مراجع مخطط عمل الحكومة 
ii الظرف الـمالي الذي تمر به البالد 

iii  مواصلة تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهوريةمخطط عمل الحكومة من أجل 
 

 القسم األول
 الحفاظ على أمن البالد واستقرارها ووحدتها

 
 الحفاظ على األمن داخل البالد

 حماية أماكن العبادة والعاملين فيها
 الحفاظ على األمن والنظام العموميين
 الحفاظ على االستقرار السياسي للبالد

 تعزيز االستقرار االجتماعي
 تدعيم الوحدة الوطنية

 
 القسم الثاني

 مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية
 ودولة القانون وعصرنة الحكامة

 
 تعزيز الديمقراطية التعددية الفصل األول:

 
 تدعيم حرية الصحافة وحق الـمواطن في اإلعالم الفصل الثاني:

 : تدعيم حرية الصحافةفي الـمقام األول     
 : حق الـمواطن في اإلعالمالثانيفي الـمقام      
 

 تدعيم دولة القانون الفصل الثالث:
 : مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة في شكل نصوص قانونيةفي الـمقام األول     
 : مواصلة إصالح العدالةفي الـمقام الثاني     
 : الترقية الـمتواصلة لحقوق اإلنسانفي الـمقام الثالث     
 

 مواصلة عصرنة الحكامة لرابع:الفصل ا
 : بعنوان الحكامة اإلقليمية واإلداريةفي الـمقام األول     
 : بعنوان تطوير مجتمع الـمعلوماتفي الـمقام الثاني     
 : بعنوان عصرنة الحكامة الـماليةفي الـمقام الثالث     
 : بعنوان عصرنة الحكامة التجاريةفي الـمقام الرابع     
 : بعنوان تهيئة اإلقليمالـمقام الخامسفي      
 : بعنوان المحافظة على البيئة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددةفي الـمقام السادس     
 

 القسم الثالث
 الحفاظ على حركية النمو والتقدم

 في تنمية الصادرات خارج الـمحروقات
 

 مواصلة تحسين البيئة الـمناسبة لألعمال الفصل األول:
 : تحسين جو األعمالفي الـمقام األول     
 : تلبية الطلب على العقار الصناعيفي الـمقام الثاني     
 : ترقية اإلنتاج الوطني للسلع والخدمات في السوق الـمحليةفي الـمقام الثالث     
 : تشجيع الصادرات خارج الـمحروقاتفي الـمقام الرابع     
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 ل االستثمار الـمنتج للسلع والخدماتتشجيع وتسهي الفصل الثاني:
 : الحفاظ على الـمزايا الـمنصوص عليها في قانون االستثماراتفي الـمقام األول     
 : إعداد خارطة إقليمية لفرص االستثمارفي الـمقام الثاني     
 : تشجيع الشراكة بين الـمؤسسات العمومية والشركاء الخواصفي الـمقام الثالث     
 : ترقية عمليات الشراكة مع الـمستثمرين األجانبي الـمقام الرابعف     
 : تعزيز التقييس واالندماج االقتصاديينفي الـمقام الخامس     
 : تنمية اقتصاد الطاقةفي الـمقام السادس     
 : تطوير الصناعة الـمنجميةفي الـمقام السابع     
 ناعات التقليدية: تطوير السياحة والصفي الـمقام الثامن     
 : مواصلة التنمية الفالحية والريفية والـموارد الصيديةفي الـمقام التاسع     
 

 مواصلة تطوير الـمنشآت القاعدية الفصل الثالث:
 : بخصوص نشاط النقلفي الـمقام األول     
 : في مجال منشآت النقلفي الـمقام الثاني     
 الـموارد الـمائية وتوزيعها : في مجال حشدفي الـمقام الثالث     
 

 الرابع القسم
 تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها

 
 مواصلة التطوير الكمي والنوعي للمنظومة التربوية والتكوين والتعليم  الفصل األول:

 العالي والبحث العلمي                      
 : في مجال التربية الوطنيةفي الـمقام األول     
 : ترقية التعليم التقني والتكوين الـمهني وتكييفهما مع الـمحيطالـمقام الثانيفي      

 االجتماعي واالقتصادي                                
 : تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطهفي الـمقام الثالث     
 البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه : تنميةفي الـمقام الرابع     
    

 مواصلة تحسين اإلطار الـمعيشي للسكان الفصل الثاني:
 : في مجال السكنفي الـمقام األول     
 : التزويد بمياه الشرب والتوصيل بشبكات التطهيرفي الـمقام الثاني     
 : ربط البيوت بشبكة الطاقةفي الـمقام الثالث     
 

 تحسين الحصول على العالج وأداءات الـمصالح الصحية والحفاظ على  ثالث:الفصل ال
 النظام الوطني للضمان االجتماعي والتقاعد                        

 : بخصوص الـمنظومة الصحية الوطنيةفي الـمقام األول     
 : فيما يخص منظومة الضمان االجتماعي والتقاعدفي الـمقام الثاني     
     

 حماية الـمجاهدين وذوي الحقوق  الفصل الرابع:
 

 مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل ورفع قدرات الدعم المتصاص البطالة الفصل الخامس:
 : فيما يخص محاربة البطالةفي الـمقام األول     
 : فيما يخص ضبط سوق العملفي الـمقام الثاني     

 
 الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة االجتماعية الفصل السادس:

 
 حماية الـمرأة وترقيتها الفصل السابع:

 
 ترقية الشباب وممارسة الرياضة الفصل الثامن:

 : فيما يخص ترقية الشبابفي الـمقام األول     
 : فيما بخص تطوير الـممارسة الرياضيةفي الـمقام الثاني     
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 صلة جهد ترقية الثقافةموا الفصل التاسع:
 
 

 القسم الخامس
 السياسة الخارجية والدفاع الوطني

 
 : مواصلة دبلوماسية نشطةفي الـمقام األول     
 : دعم سياسية الدفاع الوطني في الـمقام الثاني     
 

 مالحـــق.     
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 ةالمقـدمـ

 
 

 ـ ب ـالحكومة،  عمل مخطط مشروع راجعم تحديد ـ أ ـإلى:  ،بداية هذه الـمقدمة تهدف
 تنفيذ على ظله في الحكومة ستعمل الذي الـمالي، والسيما الوطني، لظرفا إلى والتطرق

 مخطط العمل. مشروع محاوروأخيرا،  ـ ج ـمهمتها؛ 
 

I  . راجع مخطط عمل الحكومةم. 
 

الجمهورية الذي زكاه الشعب  وبرنامج السيد رئيس (ii) الدستور، (i)في:  الـمراجع هذه تتمثل
 (iv)، 7102جويلية  شهر عليه في الـمصادق الجديد للنمو والنموذج (iii)، 7102 أفريل في

أيضا في شهر جويلية  اوخريطة الطريق من أجل تقويم الـمالية العمومية الـمصادق عليه
7102. 
 
 فإن للحكومة، وبالنسبة الـمؤسسات. كل األول لعمل الـمرجع بداهة، الدستور يعد الدستور: أ:

ما دامت  حقيقي، {مخطط أعباء} حد ذاته، في ، يشكل7102 فبراير شهر في الـمراجع الدستور
منها في شكل  عدد نقلبالتالي،  األحكام تقتضي، هذه مادامتو وأثريت، جددت بل قد أحكامه

 الـمترتبة الهيئات الجديدة إقامة الدستورية األحكام هذه نفس تتطلب كما ،تشريعية نصوص

  .الحكامةعنها، أو ببساطة، إدراجها ضمن 
 
، الذي كلفت حيث يجدر التذكير أن هذا البرنامج :برنامج السيد رئيس الجمهورية :ب

 الحكومة بمواصلة تجسيده، يتمحور حول الخطوط التوجيهية اآلتية:
 
 استقرار البالد؛ تعزيزـ  0ـ 
 
 أكثر فأكثر؛ هادئةـ ترسيخ ديمقراطية  1ـ 
 
وتحقيق وثبة نوعية في تهيئة   (ii)، اسبالـمك  استدامة (i) إلى الـموجه النمو برنامج تنفيذـ  0ـ 

 ـ ب ـ ،إعادة التصنيع في البالد ـ أ ـوخصوصا، مع وبناء اقتصاد ناشئ  (iii)اإلقليم، 
 وتطوير اقتصاد الخدمات. ـ دـ وتفعيل قطاع الطاقة،   ـ ج ـوالتنمية الفالحية والريفية، 

 
في مختلف   (i)ة نوعية، والسيما البشري للبالد مع تحقيق قفز تعزيز الرصيدـ  3ـ 

 إطار تحسين وفي (iii) الصحة، مجال وفي  (ii) العلمي، والبحث والتكوين قطاعات التعليم

 وكذا في ترقية الثقافة. (v)وفي ترقية الـمرأة والشباب،  (iv) الـمعيشة،
 
  (ii) ،تسوية العجز في الـمساكن  (i) االجتماعي من خالل التضامن روابط ـ تعزيز 0ـ 

 (iv) ،وتعزيز نظام الحماية االجتماعية والتقاعد (iii) ،الضعيفة االجتماعية الفئاتوحماية 

 .ومواصلة سياسة التضامن الوطني
 
 .البالد والجالية الوطنية في الخارجتعزيز الروابط بين ـ  0ـ 
 

الشعب في االنتخابات الرئاسية  زكاه الذي الجمهورية رئيس السيد برنامج أن التنويه وينبغي
  ، قد سجل أصال أشواط تقدم جوهرية:7102أفريل  02ليوم 
 



 تضحياتجهود وحدودها بفضل  وعلى البالد داخل األمن على بالحفاظ األمر تعلق سواء أوال،
 الجديرة بالثناء. ،الجيش الوطني الشعبي ومصالح األمن

 

 :يتمثالن أساسيين بتطورين مؤخرا استفاد الذي السياسي االستقرار بتعزيز األمر تعلق أو ا،ثاني
 
 تميزت التيو ،7102 فبراير شهر في أجريت التي الدستورية الـمراجعة في ،أولى جهة من 

 الحقوق وتعزيز (ii) القانون، دولة تعزيز (i) مجال يـف جوهرية تقدم أشواط تحقيقب

وتعزيز الحقوق   (iv)وتحيين الـمبادئ التي تحكم اإلقتصاد،   (iii)والحريات، 
   (vi)في ذلك لفائدة الـمعارضة،  للبرلـمان، بما الرقابية السلطات وتأكيد (v)االجتماعية، 

  .والهيئات االستشارية أو تنظيم هيئات الـمراقبة (vii)مكانة العدالة  ودعم
 الهدوء، ظل في جرت التي 7102 فبراير لشهر في االنتخابات التشريعية ،أخرى جهة ومن 

 وقد .ملحوظة تعددية تطبعه جديد شعبي وطني مجلس عنها انبثق والتي والشفافية، والتعددية

 الجزائري، الذي الديمقراطي التعددي النظام متانة مدى ،أخرى مرة االنتخابات هذه أثبتت

 عن طريق اإلقتراع. الـمواطنين حتكاما إلى سنوات، خمس كل اللجوء على يرتكز
 

بأشواط التقدم الـمحققة في تجسيد األهداف االقتصادية، السيما من تعلق أيضا  ، أوثالثا
 الوطنية االستثمارات حجم خالل من أو (ii) األعمال، مناخل التدريجي التحسين (i) خالل

  حتى حيز االستغالل. دخلت أووعمليات الشراكة التي شرع فيها 
 

، بالنتائج الـمسجلة في هذه السنوات األربع األخيرة، في مجال ، أو تعلق أخيرارابعا
  التنمية البشرية، والتي نذكر منها خصوصا:

  نحو مليون سكن؛ وهو رقم سيتم تجاوزه في نهاية هذه السنة؛ ـ تسليمiـ
 ؛تلميذ إضافي 211.111 قدره بما ينرستمدتالميذ الـمالعدد تزايد  ـiiـ
 
 مليون طالب؛ 0,2عدد الطلبة الذي أصبح يقدر بنحو تزايد  ـiiiـ
 
 عيادة متعددة االختصاصات؛ 98مستشفى و  72استالم  ـivـ
 
 بيت بالغاز وما يعادل هذا العدد بشبكة الكهرباء. 811.111أو ربط نحو ـ vـ
 

السوق الدولية،  في الـمحروقات ألسعار الشديد باإلنهيار اصطدم قد الرئاسي البرنامج أن أكيد
 يراداتاإل تراجع وكذا %01 تفوق بنسبة لبالدل الخارجية يراداتاإل مستوى بالتالي، تراجع حيث

 .الجبائية للدولة
 

 مواصلة على البالد عزم البتة تقوض لم (الحقا إليها سنعود التي) الـمالية األزمة هذه أن غير

 يؤكد ذلك النموذج الجديد للنمو واالجتماعية، كما االقتصادية التنمية درب على قدما الـمضي
 .مجلس الوزراء في السنة الفارطة عليه الذي صادق

 
بأهدافه ومراحله  من الـمفيد التذكير في هذا الـمقام الذي  :النموذج الجديد للنمو :ج

 وخطوطه التوجيهية ووسائله.
 

 الصناعة حصة مضاعفة ـ ـ بللنمو،  الـمتواصل الـمسار ـ أ ـفي:  األهداف تتمثل، أوال

تنويع  ـ هـ ـو االنتقال الطاقوي، ـ د ـ عصرنة القطاع الفالحي، ـ ج ـ  التحويلية،
 الصادرات.

 



 مرحلة ـ ـ ب، (7108إلى  7102من )اإلقالع  مرحلة ـ أ ـفي:  مراحل هذا الـمسعى تتمثل ،ثانيا
 .(7101إلى  7172من )ومرحلة االستقرار ـ ج ـ  (7170إلى  7171من )االنتقال 

 الخارجي الـمالي راليس على الحفاظ ـ أ ـفي:  للنمو الجديد النموذج هذا وسائل ، وتتمثلثالثا

 على والتحفيز ـ ب ـ محروقات،ال خارج الصادرات وتطوير الواردات تقليص خالل من للبالد،

واستكمال اإلصالح البنكي، ـ د ـ وتطوير سوق رؤوس ـ ج ـ  الـمؤسسات، إنشاء
 األموال؛

 
 ، أما الخطوط التوجيهية للنموذج الجديد للنمو فتتوزع كالتالي:رابعا

 
الـمنتج، والسيما في القطاعات التي تتوفر  االستثماردعم  على يرتكز صناعي تنويعـ  0ـ 

  (ii)، ةإللكترونيا لصناعةا  (i) أو مزايا مقارنة، وباألخص قاعدة على أصال فيها البالد

والصناعة الصيدالنية،   (iv)واإلسمنت؛  والسيارات الغذائية، والصناعات   (iii) ة،يوالرقم
(v)   ،وقطاع السياحة(vi)    ،والنشاط البعدي للمحروقات(vii)   والنشاط البعدي للموارد

 الـمنجمية.
 
 الطاقوية وتنويعها، وخصوصا بفضل ترقية النجاعة الطاقوية الـموارد ـ تأمين 7ـ 

 غير التقليدية. األحفوريةوالطاقات الـمتجددة، فضال عن ترقية الطاقات 
 
 وتحسين  (ii) ،لالستثمارات إقليمية خريطة إعداد (i) مع الصناعية، للتنمية اإلقليمي االنتشار ـ 0 ـ

وكذا التسليم التدريجي للمناطق الصناعية الجديدة الـمقررة  (iii) ،الصناعي العقار تسيير
 .منطقة 01وعددها 

 
 القانون مراجعة  (i) مع وخصوصا الـمحروقات، خارج الصادرات تطوير شروط توفير ـ 2ـ 

 وطني مجلس وإقامة ،{CAGEX} الصادرات لتأمين وضمان الجزائرية للشركةاألساسي 

ودعم  (iii)؛ مصدرة إنشاء مؤسسات على والتشجيع  (ii) الصادرات، أجل ترقية من استشاري
 .الصادرات الناشئة

 
 ،يخصه فيما فيظل للنمو، الجديد النموذج في إليه التطرق يتم لم الذي الفالحي القطاع تطوير أما

ة عى الـمحددابالـمس وكذا ،7118 في الجمهورية رئيس السيد أمالها التي الدعم بتدابير يسترشد
 . 7102في البرنامج الرئاسي لشهر أفريل 

 
الذي صودق عليه في مجلس  الـمسعى ذلك وهو  :مسعى تقويم الـمالية العمومية :د

 .والذي سيتم شرحه أدناه ،7102الوزراء في شهر جويلية 
 

II . الذي تمر به البالدمالي الظرف ال. 
 

للبالد،  ةالـمالي يةالوضع  (i) مؤشرات حول تقديم على الـمقدمة، هذه بداية في الحكومة تحرص
(ii)   والـمخاطر التي تنطوي عليها ،(iii)   مواجهتهالـ الالزمةوالحلول. 
 

ألسعار  شديد انهيار نتيجة هذه األزمة لقد كانت :في الـمقام األول: حقائق األزمة الـمالية
األزمة  هذه وطأة تحت 7102 سنة منذ الجزائر أصبحت حيث الدولية، السوق في الـمحروقات

 البترول ألسعار محسوس بتقويم ريبش   شيء أنه ال من انطالقا ،يبدو ما على أمدها سيطول التي

  على األمدين القصير والـمتوسط.
 



مليار دوالر  71 بلغ أزيد من) تجاريا هاماعجزا تسجل  ، فإن الجزائرالعالم بقية ومقابل
 .(7102 سنة في مليار دوالر 72 من أزيد بلغ) الـمدفوعات لـميزان مستمرا وعجزا (7102 في سنة

 سيادتها على محافظة الخارجي مستوىال على تظل ،النهاية في الجزائر، فإن ذلك، ومع

 هذه أن غير السابقة. السنوات خالل جمعةستمالـ الصرف احتياطات بفضل ،االقتصادية

 ، إلى7102 ماي في دوالر مليار 080 من حيث انتقلت ،باستمرار تتهاوى انفكت ما اإلحتياطات

 .7102جويلية  في دوالر ماليير 010
 

 حيث العمومية تبعث على االنشغال؛ الـمالية وضعية ، فإنوعلى الـمستوى الداخلي
 مجمل استهالك إلى أدى مما ،البترولية الجباية تراجع جراء متكررة مالية صعوبات ترتبت

  . 7102منذ فبراير  ذالذي استنف صندوق ضبط اإليرادات يحتضنهالخزينة الذي كان  ادخار
 
 ،وطني قرض  (i): األخيرتين السنتين منذ تكميلية أخرى موارد إلى تلجأ الخزينة أصبحت كما

(ii) ؛الجزائر بنك قبل من لألرباح استثنائية مدفوعات (iii) اإلفريقي  البنك لدى خارجي وقرض
 نحو مائة مليار دينار. بما يعادل للتنمية
 

 مستوى ميزانية الدولة: حيث من الـمتوقع في على الوضعية متوترة بشدة تبقىذلك،  ومع

 أكثر تعقيدا. 7109 سنة تبدو حين في ،حقيقية بصعوبات 7102 تختتم سنة أن الراهنة الوضعية
 
أوضاع  تطرأ لم ما على البالد،تلقي بظاللها مخاطر األزمة الـمالية  فإن ،الثاني الـمقام فيو

 :جديدة، وقد تتمثل هذه الـمخاطر
 
نتائج اقتصادية  عن ذلك من يترتب ما كل مع العمومي، اإلنفاق ضمان عن العجز في سواء ـ أ ـ

 وخيمة بالنسبة للبالد؛ واجتماعية وحتى سياسية
 
 إلى الـمكثف اللجوء من انطالقا (i)االقتصادية، السيادة فقدان مسار في حينها الدخول أو ـ ب ـ

 ؛الـمديونية هذه بخدمة الوفاء على متوسط،ال الـمدى في القدرة، عدم مع (ii) ،الخارجية االستدانة
(iii) إلى الـمؤسسات الـمالية الدولية اللجوء الذي يفرض األمر، (iv)   اقتصادية تدابير مقابل

واجتماعية صارمة، مع العلم أن الجزائر قد شهدت هذه الوضعية في سنوات 
 التسعينيات.

 
األزمة الـمالية بصفة  األمر يتعلق بسبل ووسائل مواجهة فإن، الثالث الـمقام فيأما

 :انتقالية
 

 األليمة التجربة جديد من شيليع مستعد غير الجزائري الشعب أن الـمؤكد من هنفإ الصدد، وبهذا

 إن كما حقيقي. تحكم فيها للجزائر ليس التي البترولية السوق تقلبات بفعل ،اتيالثمانين لسنوات

بتخطي هذه األزمة  يسمح أن شأنه من ما كل عمل يتعين أنه يعتبر الجمهورية رئيس السيد
  الـمالية دون ضرر.

 
الستعادة  مالي موجه، على مسعى 7102 أوت شهر في الوزراء مجلس صادق الغرض، ولهذا

 اجتماع في الجمهورية، رئيس السيد إن كما الـمتوسط. الـمدى على ،العمومية توازن الـمالية

قد أكد للحكومة ضرورة االستمرار في  ،7102في شهر جوان  الـمنعقد مجلس الوزراء
 مسعى ترشيد النفقات الـمالية.

 



 كل لجوء إلى االستدانة الخارجية، قدجديد  الذي منع من الدولة فإن رئيس ذلك، على عالوة

التقليدية، التي  غير الداخلية التمويالت ترقية على االستثناء، من باب بالعمل، الحكومة كلف
  .انتقال مالييمكن تعبئتها خالل فترة 

 
 ويتمثل هذا الـمسعى الـمزدوج والـمتزامن، فيما يلي:

 
 :التي الـمالية العمومية خريطة الطريق من أجل تقويم ـ أ ـ
 
، العمومي هتسيير وإصالح  (ii) ،العمومي اإلنفاق استمرارية ضمان (i) في: أهدافها تتمثلـ  0 ـ
(iii) ؛السكان لفائدة االجتماعية للتحويالت عادل توزيع وضمان (iv)  النشاط  وتحفيز

 .الـمتوسطالـمدى  على ميزانية الدولة واستعادة توازن  (v)، االقتصادي
 

 إصالح  (i) خالل:  من فستتجسد ،هذه أما اإلصالحات التي تمليها خريطة الطريقـ  7ـ 

 (iii) ،محليةال الجباية ووضع (ii) ،التحصيالت تحسين في يساهم نحو على اإلدارة الجبائية

 أقصى تحديد خالل من العمومية النفقات وترشيد (iv) ؛الدولة لـميزانية السنوات متعدد وتسيير

 الـمساعدات سياسة وإصالح  (v) ؛فقط العادية الجباية إيرادات مستوى على ،لنفقات التسيير

 .العمومية
 
  :حشد التمويل الداخلي غير التقليدي ب ـ ـ

في ضرب اقتصاد جميع البلدان تقريبا  ،7119ـ  7112الـمالية الدولية لسنة  األزمة تسببت لقد
 زعزعت الخارج، من آتية بأزمة يتعلق دول،ال معظمل بالنسبة ،األمر كان وقد .العالم عبر

  العولـمة. استقرار اقتصادياتها الـمندمجة في
 غير التمويل إلى اللجوء خالل من الغربية، االقتصادية القوى عمدت الوضعية، هذه وأمام

بغرض تمكين السلطات العمومية  مباشرة لدى البنك الـمركزي اإلقتراض إلى التقليدي،
  من تفادي انهيار االقتصاد والحفاظ على ديناميكية النمو.

. وأمام 0881التقليدي كان قد أدخل إلى اليابان منذ سنوات  غير التمويل أن باإلشارة وجدير
في  طريقة هذا التمويل، تم استئناف العمل ب7112التي ظهرت سنة  الـمالية العالـمية األزمة

، 7112 سنة أسست قد الـمتحدة الواليات أن العلم مع الـمتحدة؛ الـمملكة في ثم الـمتحدة الواليات
  هذا التمويل غير التقليدي الذي ال يزال مستمرا إلى حد  اليوم.

اآلن موضوع مشروع قانون  التقليدي هو غير التمويل إدخال أن إلى اإلشارة تجدر كما
 0 مدتها انتقالية لفترة االستثناء سبيل على تنفيذه وسيتم والقرض. النقد قانون تعديليتضمن 

 من أجل الجزائر، بنك لدى مباشرة باالقتراض العمومية للخزينة يسمح أن شأنه ، ومنسنوات

 عمومية، مؤسسات أو البنوك لدى عليها متعاقدال الديون بعض وتحويل الـميزانية، عجز مواجهة

   االقتصادية. التنمية في الـمساهمة من لتمكينه  لإلستثمار الوطني الصندوق وتموين
العمومية  النفقات ترشيد أجل من طريقها خريطة تجسيد في الدولة ستستمر ذلك، مع وبالـموازاة

  قصد استعادة توازن الـميزانية في أجل خمس سنوات.
انزالق  خطر باستبعاديسمحا  أن شأنهما من مسعيينـال هذين فإن ،معا انتهاجهما سيتم وإذ

 تضخمي.
 

III .  برنامجتنفيذ  مواصلة أجل منالحكومة  عمل مخطط 
 .الجمهورية رئيس السيد

 



 يرتكز مخطط العمل هذا على الـمحاور اآلتية: 
 
  ؛الحفاظ على أمن البالد واستقرارها ووحدتهاـ iـ
 ؛الحكامةتعزيز الديمقراطية التعددية، ودولة القانون وكذا عصرنة  ـiiـ
 
 الحفاظ على ديناميكية النمو وتنويع الصادرات؛ ـiiiـ
 
 ؛تدعيم أشواط التقدم الـمحققة في مجال التنمية البشرية ـviـ
 
 الحفاظ على قدرة الدفاع الوطني؛ـ vـ
 
  ثوابتلالوفاء  في ظلمهورية، جقبل رئيس ال من محددة خارجية سياسية وتنشيط    ـivـ

 الدبلوماسية. البالد    
 

*                   ** 

 
 األول القسم

 
 الحفاظ على أمن البالد واستقرارها ووحدتها

 
من  تصن ف الحاضر الوقت في أصبحت الجزائر إن من داخل البالد:األالحفاظ على ـ   أـ 

الوئام الـمدني والـمصالحة  سياسة بفضل وذلك ،العالم في األكثر استقراًرا لدانالب ضمن
الوطني  الجيش وتضحيات جهود بفضل وكذلك الجمهورية، رئيس السيد رعاها التي الوطنية

يتم تفاديها تماًما، في الوقت الذي  مفإن الـمخاطر ل ذلك، األمن. ومع الشعبي ومصالح
عت فيه التهديدات وتعد دت.  تنو 

 
خالل  من والـممتلكات، السكان ألمن أي  تهديد احتواء على تحرص سوف الحكومة فإن ولذلك،

 مسعى يقظة متعد د األبعاد:
 
جاد   بدعم األمن الشعبي ومصالح الجيش الوطني ، يخوضهامكافحة مستمرة لإلرهابـ iـ

 السلطات العمومية. من ومجتهد
 
ترفه قدعًما لمصالح األمن من أجل َوأِْد أي  عمل جبان ي تجنيد يقظة السكان ـiiـ

 اإلرهاب.
 
 قطعمستعد ل الطريق ضل   أي  مواطن ، لفائدةسياسة الـمصالحة الوطنية مواصلة  ـiiiـ

 صلته بالجريمة والعودة إلى كنف األمة.
 

على تنفيذ التدابير والترتيبات الوقائية قصد حماية الشباب من  ستعمل كما إن الحكومة
.  جميع أشكال التطرف واالنحراف والتشد د في الغلو 

 
 االستقرار ، للوقاية من أي  تهديد قادم من بؤر عدمعلى الحدوداليقظة  الحفاظ على  ـviـ

   تالف اإلرهاب بالجريمة العابرة للحدود.ائفي بلدان الجوار وكذلك 
 
 بلدان انطالقا من بالدنا على يتكالب الذي بالـمخدرات، الـمحاربة الصارمة لالتّجارـ vـ

جي  أشد  العقوبات ضدهذه الـمحاربة مدعومة بالتماس  وار، وسوف تكونجال مرو 
 .غيم مجتمعنا، والسيما الشباب منهتلالـمخدرات الذين يقومون ب

 
، الل ذين يلحقان الض رر باالقتصاد الوطني ويساهمان قمع التهريب وتبييض األموال     ـivـ

 في تمويل اإلرهاب والجريمة الـمنظ مة.



 
الذين  اإلرهاب وبالـمواطنين بضحايا واالهتمام العناية إيالء في تستمر سوف الحكومة كما إن

 شاركوا في الحفاظ على البالد من الهمجية اإلرهابية.
 

س لفائدة الوطنية والـمصالحة السلم ميثاق أحكام أيضا تنفيذ الحكومة تواصل وسوف ُُ ي تال راألُ
 عانت وْيالت الـمأساة الوطنية.

 
لقد نص  ميثاق السلم والـمصالحة الوطنية، : حماية أماكن العبادة والعاملين فيهاـ ب ـ 

ديننا الحنيف،  أبدًا باستغالل يرضى لن الجزائري الشعب أن على التطبيقية، أحكامه على زيادة
 ألي   للتصدي تشريعية أحكام توجدو ووحدتها. واستقرارها بالدنا أمن ضرب في اإلسالم،

 انحراف في هذا االتجاه.
 
 حماية الـمساجد واألئمة، كما ستسهر على على الـمطلوبة الصرامة بكل الحكومة ستسهرو

طوائف  طرف من صفوفه، في البلبلة لزرع محاولة أي   من القانون، بقوة الـمجتمع، على الحفاظ
 غريبة عن تقاليدنا اإلسالمية الثرية.وملل دينية 

 
الحفاظ على أمن : إن الحكومة ستعمل على الحفاظ على األمن والنظام العموميين  ـ جـ 

 الـمواطنين والنظام العام لفائدتهم.
 
 شكل آخر أيالعام، و باألمن جرام، واإلخاللواإل العنف الفردي أو الجماعي، إلى اللجوء إن

دن يتين، الـم وعيةتوال الوقاية بواسطة جميعا احتواؤها يتم سوف بالقانون اإلخالل من أشكال
 واإلمكانيات مطلوبةال مهارةال يمتلكان الل ذين الوطني ألمنوا الوطني الدرك بواسطة ليس فقط

 تحريك الدعوى العمومية على مستوى الـمحاكم. بل كذلك من خاللاألكيدة، 
 

 منهم، األطفال والسيما لألشخاص، اإلجرامي االختطاف عمليات مكافحة فإن الصفة، وبهذه

 األشد . الجزائية األحكام وتطبيق العمومية السلطات طرف من شديدة صرامة محل   تكون سوف
 
تمتلك مؤسسات سياسية ديمقراطية  الجزائر : إن  للبالد السياسي االستقرار على الحفاظـ  دـ 

وشرعية، من القاعدة إلى قمة الدولة، بفضل الشعب صاحب السيادة، وبفضل  مستقرة
 اللجوء إلى صناديق االقتراع مرة كل خمس سنوات.

 
إزدهار التعددية السياسية،  على يشجعان وتشريع بدستور تتمتع الجزائر فإن ذلك، على وزيادة

حيث يوجد في البالد عشرات األحزاب السياسية الـمعتمدة وعشرات اآل الف من 
 الجمعيات الوطنية والـمحلية.

 
 السلطات إن كما البالد، أرجاء كل عبر نشطة وجمعوية سياسية حياة تشجع سوف الحكومة إن

الحوار بين اإلدارات الوطنية والـمحلية على تقريب  خالل من تعمل سوف العمومية
التشريع والتنظيم اللذين ينظ مان بوجه خاص  احترام على الفاعلين الـمعنيين وحملهم

 الـمظاهرات في الطريق العام.
 

تهم  التي  الـمسائل في السياسية األحزاب للحوار مع االستعداد أهبة على دوًما الحكومة وستبقى
 الـمواطنين.

 
نص  عليها القانون لتنظيم انتخابات  الشروط الى جميع توفير على ستسهر الحكومة إن كما

ظل الهدوء  القادم، في نوفمبر شهر في الوالئية، الشعبية والـمجالس البلدية الشعبية الـمجالس



 االنتخابات ستستفيد من العليا الـمستقلة لمراقبة الهيئة فإن الغاية، لهذهوالشفافية. و والسكينة

 سبيل القيام بمهمتها الدستورية على أكمل وجه. في تلتمسها التي والوسائل الدعم كل
 
بفعل  بالدنا على فُرضت التي الـمالية الـمصاعب : إنتعزيز االستقرار االجتماعيـ هـ ـ 

أجل  من للتجنيد مجتمعنا العالـمية تَْستَْنِهضُ  السوق في الـمحروقات ألسعار االنهيار الشديد
 مواصلة مساره على درب التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 
ها االقتصاديين             ستعمل على ترقية الحوار الدؤوب مع شركائ الحكومة فإن الغاية، ولهذه

 االجتماعيين، ضمن روح العقد الوطني االقتصادي واالجتماعي للتنمية.و
 
الـمعتمدين  الـممثلين مع والتشاور الحوار توطيد على القطاعية اتاإلدار مختلف ستسهر كما
 مستخدميهم.ـل
 

الشعب  السنين، ومعاناة آالف إلى يمتد الذي بالدنا تاريخ : إنالوطنية الوحدة تدعيمـ و ـ 
الوحدة  ىعلكل ها مقومات الحفاظ  تمثل الجزائر، في السائد التعبير حريات نظام وكذلك

 الوطنية. 
 

الحكومة تعتزم عدم ادخار أي  جهد من أجل تعزيز هذه الوحدة الوطنية، بمختلف  كما إن
 الـمقاربات التكميلية.

 
 في الـمقام األول، يجب تعزيز مكّونات الهوية الوطنية.

 
الشؤون الدينية واألوقاف،  قطاع مهمة عبر تستمر ، سوفترقية اإلسالم، دين الدولة ـiـ

بتكوين األئمة وبناء الـمساجد وصيانتها، ومنها مسجد  الخصوص على التكفل يتم وسوف
 الصالح العام للمجتمع والبالد. خدمة في رمزا، ومساهمة األئمة يعتبر الذي الكبير الجزائر

 
وجه.  أحسن على للقيام بمهمته الالزمة بالوسائل األعلى اإلسالمي الـمجلس تزويد يتم وسوف

األئمة، طبقا  الديني وتكوين جيهالتو مجال في مساهمته لتقديم إليه اللجوء كما سوف يتم
 لصالحياته الدستورية.

 
كما ستسهر السلطات العمومية على تشجيع ودعم نشاط الزوايا، والسيما للمساهمة في 

أوساط  في الـمدني الحس ترقية وكذا واحترامها، لشعبنا العريقة الدينية الـممارسات على الحفاظ
 .مجتمعنا

 
أحكام الدستور فيما يخص ممارسة  احترام على العمومية السلطات ستسهر ذلك، جانب وإلى

، في ظل الشفافية وضمن إطار التشريع ذي الديانات السماوية األخرى في الجزائر
 .الصلة

 
سوف يحظى أيضا بعناية  اللغة الوطنية والرسمية، تعزيز مكانة اللغة العربية، ـiiـ

 للتكوين، الوطنية منظومةال مستويات مختلف في تعليمها مستوى على الحكومة ونشاطها،

 مستوى تعميم استعمالها، على حد  سواء، وعلى
 

العربية بالوسائل الالزمة للقيام بمهامه الدستورية على  للغة األعلى الـمجلس تزويد وسيتم
 مستوى على استعمالها تعميم وفي العربية، اللغة ازدهار في مشاركةوال وجه، أكمل

 التخصصات العلمية والتكنولوجية، وكذا تشجيع الترجمة في هذا الـمجال.
 
 سوف ترافقها الحكومة.، ترقية تمزيغت اللغة الوطنية والرسمية  ـiiiـ



 
وسوف يتم  تعليم تمزيغت عبر واليات الوطن. توسيع عملية ستستمر الصدد، هذا وفي

 التراب أرجاء وعبر القطاعات كل في تعميمها مهمة في لألمازيغية السامية تدعيم الـمحافظة

 الوطني.
 
للبرلـمان بغية تحديد كيفيات إقامة وسير األكاديمية  عضوي قانون مشروع تقديم سيتمو

تأسست بموجب الدستور وتم وضعها لدى رئيس  التي األمازيغية للغة الجزائرية
 الجمهورية.

 
األمر يتعلق بالترقية النشطة لكتابة التاريخ وتلقينه لألجيال  فإنوفي الـمقام الثاني، 

 .الصاعدة وتعميمه أيضا
 
اإلسالم عبر أرجاء العالم وعلى  نشر في أجدادنا مساهمة على يشهد الجزائر تاريخ إن

 العلماء الذين ولدوا في بالدنا في إثراء الـمعرفة البشرية.مساهمة 
 

 الكفيلة بتعزيز تمسك مواطنينا واعتزازهم بوطنهم. ذلك من قبيل الدواعي كل ويعتبر
 

الـمجيدة ألجيالنا الصاعدة من شأنه أن يخلد في  0802أول نوفمبر  ثورة تاريخ تعليم إن كما
اإلحترام واالمتنان لشهدائنا ومجاهدينا الذين حرروا الوطن، ومن  واجب مجتمعنا أوساط

تعزيز الوعي الدائم بالتضحيات الجسام التي بذلها الشعب الجزائري في  شأنه أيضا
 .سبيل استعادة استقالله وسيادته

 
 رفض الـمجتمع ألي للحكومة، يتعلق بتأييد بالنسبة الـمقام الثالث، فإن األمر وفي

 .مشروع يستهدف الـمساس بوحدة البالد
 
الحريات الشعب، زيادة على الحقوق وووحدة  الوطني التراب سالمة على الحفاظ إن

 الـمكفولة بموجب الدستور لكل مواطن، يمثالن واجبا دستوريا لكل جزائري.
 

الـمواطنين  توعية خالل البالد من وحدة الحفاظ على على خاص بوجه الحكومة ستعمل كما
 التي تسعى إلى تشجيعها، بما في ذلك لدى الطبقة السياسية والـمجتمع الـمدني.

 
 ومواطنيها بين الجزائر العالقة تعزيز أواصر الـمقام الرابع، ستعكف الحكومة على وفي

 الـمقيمين في الخارج، إلى جانب تجنيد مساهمتهم في التنمية الوطنية.
 

على مستوى بلدان  الحماية الوطيدة لـمواطنينا بكل فعالية ضمان الصفة، سوف يتم وبهذه
 تفاقيات الدولية ذات الصلة.احترام اال إقامتهم، وذلك في ظل

 
بين السلطات العمومية وممثلي الجالية الوطنية في  تكريسه يستمركما إن الحوار سوف 

 حدود اإلمكان. ، فيتلبيتها أجل من الثقافية االحتياجات ذلك في بما احتياجاتها، حول الخارج
 

في ذلك من  الخارج، بما في الـمقيمين مواطنينا اتصال مع وقنوات مد  جسور وسوف يتم
خالل فروع البنوك الجزائرية وممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وكذلك من 

التنمية  في الطوعية مساهمتهم تعبئة أجل من والقنصلية، الدبلوماسية خالل ممثلياتنا
 لهذا الغرض، رصد حوافز يتموسوف االقتصادية للبالد، 

 
*          *         * 



 
 قسم الثانيال

 

 مواصلة تدعيم الديمقراطية التعددية،

 ودولة القانون وعصرنة الحكامة
 
 ظل رئيس الجمهورية، وفي بوتفليقة، العزيز عبد السيد فخامة إشراف تحت الجزائر عكفت لقد

الجمهورية القائمة على  الزمن، على تدعيم الدولة من عقدين قرابة منذ الـمستعاد، السلم
 مقراطية التعددية ودولة القانون والعصرنة الـمتواصلة للحكامة.أسس الدي

 
من خالل مراجعة  7102 فبراير سنة في ذلك معتبرة، وتأكد نجاحات العملية هذه أحرزت قدو

 هامة للدستور.
 

 نقل مواصلة ـ أ ـ :خالل من السيما الجبار العمل هذا مواصلة على إذن، الحكومة، وستعكف

 ـ ج ـترقية حقوق اإلنسان،  ـ ب ـالدستورية الجديدة إلى النصوص القانونية،  األحكام
تدعيم الحق في اإلعالم  ـهـ ـ مواصلة إصالح العدالة،  ـ د ـتعزيز الديمقراطية التعددية، 

واإلدارية  اإلقليمية الـميادين في عصرنة الحكامة وكذا ـ و ـالقانون،  إطار في وحرية الصحافة
 واالقتصادية والتجارية.والـمالية 

 
 الفصل األول

 عّدديةتتعزيز الديمقراطية ال
 
ز انفك   ما ،0898 سنة مراجعته منذ الدستور، إن  وقت إلىو بالدنا. في التعددية ديمقراطيةال يعز 

الشروط  يحد د الذي للبالد األساسي القانون من 07 الـمادة (i) خالل من امبادئه تأكيد تم   قريب،
التي تنص على  00وكذا الـمادة  (ii)األحزاب السياسية،  تأطير إنشاء قصد توف رهاالواجب 

 اإلعالمية التغطية مجال وحقوقها في السياسية األحزاب واجتماع حري ة الرأي والتعبير

البرلمان.  في تمثيلها مع الـمتناسب العمومي التمويل على ُحصولها االقتضاء، وعند لنشاطاتها
الدستور الذي تم تعديله بتقد م جديد لفائدة الديمقراطية التعد دية من خالل الـمادة  تمي ز ولقد
 مانية.ـالتي تنص على حقوق الـمعارضة البرل 002
 

ما يلي على  وستعمل الحكومة على تجسيد هذه الـمبادئ الدستورية من خالل
 :الخصوص

 
، القادم نوفمبر 70 بتاريخ مجالس الشعبية البلدية والوالئيةتحضير انتخابات ال ـ 0 ـ

 ممكنة وفي شفافية مطلقة.ـلاوالعمل على إجرائها في أحسن الظروف 
 

على تجنيد جميع الوسائل الضرورية وتقديم دعمها الكامل  الحكومة ستعمل الصفة، وبهذه
 مراقبة االنتخابات قصد القيام بمهمتها على أكمل وجه.ـللهيئة العليا الـمستقلة ل

 
العليا الـمستقلة لمراقبة االنتخابات في التكفل بمهامها الدستورية  الهيئةدعم  ـ 7 ـ

 االستحقاق بعد االنتخابات لمراقبة الـمستقلة العليا للهيئة صاغية الحكومة : ستبقىاألخرى

 الدستورية مهامها تحقيق في لها الـمساعدة يَدْ  تقديم قصد وذلك القادم، نوفمبر االنتخابي لشهر

 التشريعية التراتيب تحسين قصد لتوصياتها متأنيةال الدراسة (i) خالل: من وذلك األخرى



 الـمدني، نيللتكو الـمستقبلية برامجها وتدعيم (ii) االنتخابات، تحكم والتنظيمية التي

 بمراقبة عمليات االقتراع. المتعلقة صوصاوخ
 
 على الحكومة ستعكف حيث :الساسية باألحزاب الـمتعلق ويالعض القانون مراجعة ـ 0 ـ

 الدستور الـمراجع في معناه ومبناه. تكييفه أكثر فأكثر مع
 
 :وخصوصا من خالل؛ مانـبين الحكومة والبرل الكاملالتعاون  ـ 2 ـ
 
الستجابة امانيين وـاستعداد أعضاء الحكومة للرد  على األسئلة الشفهية والكتابية للبرلـ iـ

 مان؛ـللبرلكذلك، الستدعاءات الل جان الدائمة 
 
 ألحكام وفقا مانية،ـالبرل الـمعارضة من الـمقترح عمالاأل جدول دراسة في الكامل اتعاونهـ iiـ

 الدستور؛
 
 مان في ظل احترام الدستور؛ـاستعدادها لدراسة كل مقترح قانون صادر من البرلـ iiiـ

 
العالقات ب مختصةوزارة،  كل مستوى وعلى الوزارة األولى تنظيم خاليا على مستوىـ ivـ

العام  بالصالح متعلقةال بانشغاالتهم والتكفل إليهم اإلصغاء تسهيل قصد وذلك مانيين،ـالبرل مع
 كل  في دائرته االنتخابية؛

 
الوالة والوالة الـمنتدبين، لتوطيد عالقة دائمة مع أعضاء  إلى التعليمات إصدارـ vـ

تطل عات الـمواطنين وبرامج  فيما يخص السيما منهم، لكل االنتخابية الدوائر شأنمان بـالبرل
 التنمية.

 
 الثانيالفصل 

 تدعيم حرية الصحافة وحق المواطن في اإلعالم
 

ضاء اإلعالمي الوطني بمختلف فستعكف الحكومة على مواصلة ترقية وتحسين ضبط ال
 تركيباته وكذا تلبية حق الـمواطنين في اإلعالم.
 
 

 حرية الصحافة في الـمقام األول: تدعيم
  

شبكات وفي  البصرية والسمعية الـمكتوبة الصحافة حرية احترام على الحكومة ستسهر
 االجتماعية في إطار القانون.التواصل 

 
وسائل اإلعالم الوطنية بمختلف تركيباتها وذلك في ظل احترام  تطوير على كذلك وستسهر

 األدبيات واألخالقيات الـمهنية.
 

العمومية، على توفير األجواء لنشر الـمعلومات بكل حرية وكذا  كما ستسهر السلطات
وابت والقيم الدينية والروحية والثقافية ثال ظل في ذلك ممارسة ولتتم واآلراء والصور األفكار
الحقوق الفردية للمواطنين السيما فيما يخص الحياة الخاصة  احترام ظل وكذا في لألمة،

 والشرف.
 

السمعي البصري بالوسائل الالزمة للقيام بمهامها الـمحددة في  سلطة ضبط تزويد وسيتم
 القانون، على أكمل وجه.

 



د كذلك، بالوسائل  ضبط سلطة تنصيب سيتم كما الصحافة الـمكتوبة دون تأخير، وستزو 
 الضرورية إلنجاز مهمتها بشكل فعال.

 
مكتوبة ال الصحافة دعم صندوق تفعيل إعادة على الصحافة، مساعدة بعنوان الحكومة، ملعوست

 الخدمة العمومية. دفتر أعباءفي شفافية تامة وفي إطار 
 

 : حق الـمواطن في اإلعالموفي الـمقام الثاني
 
الـمعلومات والوثائق  على عالماإل وسائل حصول ترقية على ستسهر الحكومة إن
 بموجب قانون لتتم تلك الـمستجدات تأطير وسيتم الـمواطنين. لفائدة اإلحصائيات، وتداولهاو

الغير، والـمصالح الـمشروعة  الخاصة، وحقوق الحياة على الحفاظ ظل في ارستهامم
 في ظل احترام متطلبات األمن الوطني. للمؤسسات، وكذا

 
 

 الثالثالفصل 

 دولة القانونتدعيم 

 
في تدعيم دولة القانون مع انطالق إصالح العدالة التي قطعت أشواطا  الشروع لقد تم  

 7102اجع في فبراير رهذا التدعيم كذلك، من خالل نص  الدستور الـمُ  توطيد هامة وتم  
 الذي ستعكف الحكومة على نقله في شكل نص  قانوني.و

 
 مواصلة نقل التراتيب الدستورية الجديدة :في الـمقام األول

 في شكل نصوص قانونية.
 

را شهدت بورشة األمر يتعلق وهنا  تحيين خالل من خصوصا التطور، هذا يستثمر   سوف تطو 

على  الحصول في بالحق (ii)الـمعطيات ذات الطابع الشخصي؛  بحماية (i)  الـمتعلقة: القوانين
العمومية؛  والتظاهرات باالجتماعات (iii)تداولها؛  وكذا تواإلحصائيا والوثائق الـمعلومات

(iv) السياسية؛ باألحزاب (v) بالجمعيات؛ (vi)  الـمصلحة العمومية؛  الـملكية من أجلبنزع
(vii) .وكذا شروط إخطار الـمجلس الدستوري بشأن الدفع بعدم دستورية القانون 

 
 .إصالح العدالة: مواصلة الثانيوفي الـمقام 

 
بمواجهة التحديات  القضائية للجهات يسمح بشكل عد ة، محاور على العدالة إصالح سيتواصل
اإلصالحات الجارية في مختلف مجاالت  البالد، ومرافقة فيبدأت تطرأ  التي الجديدة

 الحياة الوطنية.
 

 :الخصوص على من خالل مراجعة، القانونية بتكييف النصوص سيتعلق األمر بداية ـ 0 ـ
(i) العقوبات، قانون (ii) الجزائية؛ اإلجراءات قانون (iii) ج اوإعادة اإلدم السجون تنظيم قانون

 غير واالتجار االستعمال من بالوقاية متعلقال والقانون (iv) للمحبوسين؛ االجتماعي

 الـمؤثرات العقلية وقمعهما.والـمشروعين للمخدرات 
 

 الـمالية. منظومةـال وإصالح األعمال جو   لتحسين مرافقة أخرى قوانين بمراجعة مبادرةال وستتم
 في شقه الـمتعلق بالضمانات العينية،سميا  القانون الـمدني؛ ال (i) ا:سيم ال األمر وسيخص

 بالعقود؛ الـمتعلقة السيما أحكامه التجاري، القانون (ii) الـمالية؛ للصفقات ضمانات منح قصد



(iii) حركة األموال بالص رف و الخاص ين ريع والتنظيممخالفة التش بقمع الـمتعلق التشريع
 واإلدارية.انون اإلجراءات الـمدنية وق (iv) نحو الخارج؛ 

 
وذلك عبر وضع أدوات جديدة  وسيتعلق األمر، بعد ذلك، بتحسين مكافحة الجريمة ـ 7 ـ

االقتصادية  والجريمة الـمدن في الجنوح الخصوص على تستهدف فعالية أكثر العقابية للسياسة
 .والجريمة السبرانيةوالـمالية والجريمة الـمنظمة واإلرهاب 

 
متجانس، على تطوير اآلليات إطار مسعى شامل والحكومة، في  الصفة، ستعمل وبهذه

 :الخصوص بما يأتي التي ستسمح، على
 

وضع سياسة وقائية تعمل على إشراك جميع القطاعات الـمعنية وكذا مختلف شرائح ـ iـ
 الـمجتمع الـمدني؛

 
التنسيق بين الهيئات والـمصالح الـمكلفة بمكافحة الـمخالفات الـمالية  تحسين مواصلةـ iiـ

 واالقتصادية 
 

 مواصلة محاربة الفساد وتدعيم ذلك؛ ـ iiiـ
 

وذلك قصد  العمومية، الحياة مجاالت مختلف في والنزاهة، الشفافية قواعد احترام تدعيمـ ivـ
 أوجه اإلنحراف األخرى.، وتنازع الـمصالح والـمحسوبية والوقاية من الفساد

 
وسائل الـمالئمة، بالعصرنة العدالة،  عملية رافقةم ،األخير في األمر، يخصسو ـ 0 ـ

 :خصوصا، من خالل
 

 عصرنة مناهج العمل؛ـ iـ
 

 إلكترونية؛ عدالة إنشاء قصد وذلك القضائية والجهات اإلدارات لرقمنة الـمتواصل التطويرـ iiـ
 

 وضع النظام الجديد للتكوين لفائدة القضاة؛ ـ iiiـ
 

 تحسين الوسائل والقدرات الخاصة بالجهات القضائية والهياكل األساسية للسجون.ـ ivـ
 

 في الـمقام الثالثو
 الترقية الـمتوصلة لحقوق اإلنسان.

  
 اإلنسان، حقوق وحماية زائر بترقيةجتمسك ال  ،أكبر بشكل 7102 سنة الـمراجع الدستور أكد   لقد

مجلس الوطني ال دسترة وكذا الحقوق هذهل مخصصةال الـمتعد دة الـمواد على ذلك تشهد كما
ر  .الحقوق اإلنسان الذي تم تنصيبه مؤخ 

 
 السيما وتساعده االنسان لحقوق الوطني للمجلس دعمها ستقدم الحكومة فإن بالدستور، عمالً و

س يسوالتح اإلنسان، بحقوق مساس كل بشأن والتحري الـمبكر باإلنذار الـمتصلة مهامه في
 والتربية في مجال حقوق اإلنسان في أوساط الـمجتمع.

 
يتعلق بترقية  فيما الـمجلس وتوصيات واقتراحات آلراء خاصة عناية الحكومة تولي سوف كما

مساعيه من أجل استعادة  االنسان في لحقوق الوطني الـمجلس االنسان. كما سترافق حقوق
 وحقوقه لدى الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان.مكانته 

 



 نشر أجل من وفي الخارج، الداخل في الدولة، جهاز تجنيد على األخير في الحكومة وستسهر

أي االنسان ومن أجل صد  ورد   حقوق مجال بالدنا في هاحققت يتال التقدم أشواط كل   وتعميم
 هذا الـمجال.حملة تشويه أو سوء تقدير للحقائق في الجزائر، في 

 
 مواصلة عصرنة الحكامة:  الفصل الثالث

 
 ام األول: بعنوان الحكامة اإلقليمية واإلداريةقفي الـم

 
اإلقليمية والنهوض  الحكامة لتحسين الـموجهة والنشاطات اإلصالحات ستواصل الحكومة إن

 بالديمقراطية الـمحلية.
 

 خصوًصا ستعمل الحكومة فإن ،محليةالـ الجماعات تحسين تسيير وفيما يخصولذلك، ـ  0

  :على
 الحقل في ذلك في بما العمومية، السلطة ممارسة ميادين جميع في الال مركزية تعزيزـ iـ

  االقتصادي،
الوالية، ومرافقة ذلك بتعزيز السلطات الـمحلية  وقانون البلدية قانون ومالءمة مراجعةـ iiـ

  البلدي الـمشترك،وتوضيح صالحياتها، وكذا إحالل التسيير 
الـمناسبة لترقية  تزويدها باألدوات سيتم التي الـمحلية للجماعات االقتصادي الدور ترقيةـ iiiـ

  جاذبية االستثمار على مستوى أقاليمها؛
وتحسين  للموارد أفضل تثمين بهدف الـمحليتين، والجباية الـمالية إصالح مواصلة ـivـ

  عمليات تحصيل الضرائب والرسوم. وسيتم إعداد قانون للجباية الـمحلية؛
الحفاظ على إعادة التوزيع العادل للموارد بين الجماعات اإلقليمية، وذلك عبر ـ vـ

 اآلليات الـمناسبة الـموجودة؛
 

بتعزيز تأطيرها الـمحلية، ومرافقة ذلك  للجماعات ليةاوالـم الـميزانية تسيير عصرنةـ viـ
  وتكوينها الـمستمر، وكذا تطوير التسيير اإللكتروني للبلدية؛

  مواصلة دورات التكوين لفائدة الـمنتخبين الـمحليين؛ـ viiـ
الـمصالح  تسيير ذلك في بما النجاعة، مقاربات نحو الـمحلية العمومية الـمؤسسات توجيهـ viiiـ

  والشراكة، كلما كان ذلك ممكنا،العمومية الـمحلية عن طريق التفويض 
 للحوار الـمالئمة الشروط وتوفير إطار وضع خالل من التشاركية الديمقراطية تعزيزـ xiـ

والتبادل الدائمين بين الجماعات اإلقليمية والـمواطنين والجمعيات والفاعلين الـمحليين 
 من أجل حسن التكفل بالحاجات الـمحلية. وذلكاآلخرين، 

 
  تحسين التنظيم اإلقليمي، ستواصل الحكومة ما يأتي:يتعلق بفيما ـ  1
 وجه أكمل القيام على من لتمكينها البالد، جنوب في الـمنتدبة الواليات ووسائل قدرات تعزيزـ iـ

التنمية الـمحلية، وتشجيع التنمية االقتصادية  الـمواطنين، وترقية من اإلدارة تقريب بمهمة
الـمنتدبة  الواليات انتقال ألشغال الطريق سيمه د التعزيز هذا أن حيث الـمنتدبة؛ الواليات لهذه

  في جنوب البالد، في نهاية الـمطاف، إلى الوضع القانوني للواليات ذات التسيير الكامل.
في فضاء الهضاب العليا لتمكينها من تحسين  حاليا الكبرى رئالدوا لبعض التأطير تعزيزـ iiـ

 القانوني الوضع إلى لالنتقال نفسه الوقت في تحضيرها مع العمومية، الخدمات مجال في أداءاتها



األداءات الـمقدمة لخدمة الـمواطنين واألعوان  الـمنتدبة، وكذا تحسين للوالت
  االقتصاديين.

تسمح لهذه الدائرة  بكيفية الجزائر، والية مستوى على مبتكرة، وتسيير تنظيم طريقة وضعـ iiiـ
 الـمعتبرة التي تقيم فيها. حاجات الساكنة بتلبية متطلبات العاصمة، وتلبيةاإلقليمية 

 
 جهود تبذل لقد العام: الـمرفق وتحسين جودة فيما يخص عصرنة اإلدارة العموميةـ  0

السيما  العام. وستتواصل هذه الجهود، والـمرفق العمومية عصرنة اإلدارة أجل من معتبرة
  من خالل:

مستخدمي اإلدارة العمومية وتجديد معارفهم، وكذا عصرنة الـمرافق العمومية تكوين ـ iـ
  وإدخال اإلعالم اآللي فيها؛

ة بطاق)عملية وضع وتداول الوثائق والـمستندات اإلدارية الـمعصرنة  في اإلسراع ـiiـ
 الدبلوماسية مراكزال مستوى على ذلك في بما (البيومتريين السفر وجواز التعريف الوطنية

الخارج، وكذا العمل على اإلدخال القوي لبطاقة الترقيم اإللكتروني  والقنصلية في
  للسيارات ورخصة السياقة البيومترية اإللكترونية؛

التصديق  تعميم وكذا العمومية اإلدارات مستوى على اإللكترونية الوطنية الخدمة تطويرـ iiiـ
 اإللكتروني.

 
الذي باشرته في  العملستواصل الحكومة  البيروقراطية:فيما يخص محاربة ـ  3

ـ iiاإلدارية، ـ اإلجراءات ـ تبسيطiأجل: ـ من والسيما الصدد، هذا في هافتحت الوشات التي
 بين العالقات تحكم نأ يجب التي القواعد تأهيل ـiiiـ وفروعها، عموميةال تحسين تنظيم اإلدارة

 دإعدا خالل في ذلك من الـمواطنين، بما بحاجات التكفل تحسين ـivـمواطنين، وال اإلدارة
التشاور والحوار بين اإلدارة والـمواطنين، بما في  تطويرـ vـميثاق مرتفقي اإلدارات، 

 ذلك جمع آراء هؤالء الـمواطنين من أجل تحسين أداء الـمرفق العام.
 

 مع الـمعلوماتتفي الـمقام الثاني: بعنوان تطوير مج
 
ترقية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم، وتطوير  طريق وحزم بعزم انتهجت الجزائر إن

 جميع في الحكامة عصرنة عملية يرافق ضروريًا مالزًما ذلك يعتبر بحيث مجتمع الـمعلومات،

 ميادين، كما سيكون ذلك وسيلة لتسريع عملية تقدم بالدنا نحو مصاف البلدان الناشئة.ال
 

 يحد د الذي القانون مشروع تجسيد إلى يفضي ما على ستسهر التي الحكومة نفإ السياق، هذا وفي

 هذا على وستعرض ،البرلمان أمام الـمودع اإللكترونية واالتصاالت للبريد العامة القواعد

في العديد من  ستعمل أيضاير قريبا مشروع قانون يتعلق بالتجارة اإللكترونية. واألخ
 االتجاهات.

 
ستسهر الحكومة  تطوير القدرات الرقمية والتدرج في استعمالها:ب يتعلقفيما أوال: 

  خصوًصا على:
  مجموع التراب الوطني،ـالتغطية الرقمية لـ iـ
 جميع حاجات وتلبية الحكامة عصرنة مرافقةـل جدًا العالي التدفق إلى النفاذ تطوير ـiiـ

  الـمستعملين، بما في ذلك األعوان االقتصاديين،
دي الـمرافق الـمحلية،ـ iiiـ ر مزو    التشجيع على تطو 



مرافقة اللجوء الـمتزايد من األعوان االقتصاديين والـماليين إلى استعمال  ـivـ
  ا وخدماتها.هتكنولوجيات اإلعالم في إطار عصرنة تنظيم

الـمخاطر وتأمين الهياكل القاعدية والشبكات الخاصة بالـمواصالت  من الوقاية تحسينـ vـ
 ووضع استراتيجية وطنية في مجال أمن منظومة اإلعالم. إعداد وكذا والالسلكية، سكليةال
 

 اإلعالم: تكنولوجيات ميدان في الوطنية التكنولوجية فيما يخص تحسين القدراتثانيا: 

 لقدرات لترقية والتطوير والبحث العلمي البحث مراكز تشجيع على الحكومة ستعمل

ع نقل التكنولوجيا ضمن للبالد في  التكنولوجية مجال تكنولوجيات اإلعالم، كما ستشج 
 نفس هذه الدائرة.

 
تعليم اإلعالم  على مواصلة الحكومة ستسهر مجتمع اإلعالم: وبخصوص ترقية ثالثا:
 للتربية الوطنية الـمنظومة مستويات جميع في لالتصال الجديدة التكنولوجيات وتعميم اآللي

ل بالبروز الفعلي لمجتمع اإلعالم والرقمنة في بالدنا. والتعليم والتكوين بكيفية  تعج 
 

من  البريدي القطاع عصرنة على الحكومة ستعكف :البريدية وفيما يتعلق بالخدمات رابعا:
 االقتصادية، الـمساهمة من قدر أكبر أجل ومن للخدمة، أحسن ونوعية فضلاأل هسير أجل

 البريدي العمومي وتحفيزه وعصرنته. السيما من خالل إعادة تأهيل الـمتعامل
 

 في الـمقام الثالث: بعنوان عصرنة الحكامة الـمالية
 

للمالية،  العمومية اإلدارة على نفسه األمر وينطبق .فعالة مالية بحكامة مرهونا بالدنا يبقى تطور
 وكذا بالنسبة للقطاع البنكي والسوق الـمالية.

 
اإلنفاق  ـiـ مجاالت في الـمطلوبة التغييرات تطبيق سيتم العمومية: ماليةعلى مستوى الـ: أ

 وتسيير األمالك الوطنية للدولة.ـ iiiـوالفعالية الجبائية،    ـiiـالعمومي، 
 

 7102 جويلية شهر مسعى في تم  اعتماد لقد الدولة: بتوازنات ميزانية لنهوضل : بالنسبةأوال

تثقل كاهل  نظرا للضغوطات التي إلحاًحا أكثر الـمسعى هذا وأصبح الوزراء، مجلس قبل من
عمليات التمويل غير التقليدية وذلك  إلى واالنتقالي االستثنائي واللجوء العمومية الـمالية

 قصد ضمان اإلبقاء على حركية التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 

 بعصرنة (i) :خصوًصا تعلق،سي األمر فإن ،العمومي مستوى اإلنفاق وعلى وهكذا،ثانيا: 

 غير الـمالية مواردال وتوجيه (ii) السنوات، متعد دة برمجة إلى الوصول قصد الـميزانية تسيير

 التنمية الحتياجات العقالنية لالستجابة وذلك الدولة، استثمار ميزانية نحو التقليدية خصيصا

عقلنة نفقات تسيير  ومواصلة (iii) والنمو، التنمية ومرافقة القاعدية الهياكل وإنجاز البشرية
 العمومية لإلعانات النفقات وترشيد (iv) فقط، العادية، بالـمالية النهاية، في تغطيتها، لتتم الدولة

 التحضير الجي د للملف باستكمال مرهونا الـمباشرة اإلعانات ترشيد السكان. ويبقى لفائدة

االقتصاديين واالجتماعيين ثم بعد متبوعا بالتشاور مع الـمتعاملين  ويكون بذلك الـمتصل
 مان.ـذلك مع البرل

 
 هذه العملية خالل عرفت لقد العادية: جمع موارد الجباية فيما يخص تحسين عمليةثالثا: 

الدورية  جعةاللمر بالنسبة الشأن هو كاف. وكما غير أنه غير متواصالً  تطوًرا األخيرة السنوات
بإدارة جبائية أكثر فعالية  وثيقا ارتباًطا يرتبط الجبائية الـموارد تحسين فإن الجبائي، للوعاء
ين، االقتصادي باألعوان كذلك يمس الذي الجبائي التهرب بةمعاق العمومية على القوة بقدرة وكذا

 بشكل رادع.
 



، الـمجال اهذ في تقد م إحراز إن  (ii) الجبائية، اإلدارة عصرنة (i) عبر: الخصوص، على سيمر 

إقامة إجراءات جديدة تسمح لإلدارة الجبائية بتحصيل  (iii) الـمحلية، تطوير الجباية
تفعيل منظومة رصد  (iv)التقويم الجبائي،  عمليات خالل ذلك في بما أسرع مستحقاتها بشكل

 الـمتهربين الجبائيين ومعاقبتهم.
 

 وكذا األراضي مسح استكمال سيكونالدولة:  أمالك فيما يخص تحسين تسييررابعا: و

  (ii)؛ بتحسين موارد الدولة (i)ولويات الحكومة بشكل يسمح أمن  إدارة األمالك عصرنة

 .وتسهيل حصول الـمتعاملين على العقار  (iii)؛ وتسهيل الصفقات العقارية بين الـمواطنين
 
 ستعمل الحكومة على تنشيط عملية والـمالي: البنكي النظامين مستوى على: ب

 متعددة.اإلصالحات بأبعاد 
 

على استكمال االصالحات  منصبا التركيز سيبقى عصرنة النظام البنكي: يخص فيما أوال:
  :وتنافسيتها بفضل تها ومردوديتهافعالي الـمالية وذلك قصد تحسين والـمؤسسات البنكية

  تكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط البنكي؛ـ iـ
  الدفع، السيما تعميم األدوات العصرية للدفع؛ مواصلة عصرنة منظومات  ـiiـ
تعزيز انظمة الـمعلومات الخاصة بالبنوك قصد السماح لها برفع مستوى الرقابة ـ iiiـ

  على عملياتها ليكون بمستوى الـمعايير الدولية الـمعمول بها.
القرار وتفعيل الالمركزية الـمتزايدة التخاذ  بفضل القروض دراسة ملفات آجال تقليص ـivـ

  سوق القروض؛
احتياجات وطلبات الزبائن بما فيها اإلئتمان  الـمكيفة مع البنكية الـمنتوجات عرض تعزيز ـvـ

 اإليجاري والـمنتوجات الـمالية التي تدعى اسالمية.
 

 سوق تنمية على الحكومة ستسهر والبورصة: األموال سوق رؤوس وبخصوصثانيا: 

لتمويل االستثمارات ورفع رأس كذا البورصة وذلك قصد عرض بدائل األموال و رؤوس
 الـمال.

 
 

الحكومة على ترقية استعمال البنوك  ستعمل :وبخصوص أدوات مرافقة االستثمارثالثا: 
 (i) شاكلة االستثمار على تشجيع ومرافقة قصد الـموضوعة األدوات مختلفـل والـمستثمرين

مستوى جميع الواليات.  على الـمنشئة الجهوية الدعم وصناديق (ii)االستثمار، ضمان صناديق
 للنصوص الخاصة به، وذلك ألخذ طبقا لالستثمار الوطني الصندوق إلى اللجوء سيتمو

 متوسطة أو الكبيرة.بما فيها الخاصة، ذات األهمية الاالستثمارات،  في مؤقتةال المساهمات
 

 التجارية. وفي الـمقام الرابع: بعنوان عصرنة الحكامة
 
 التجارية النشاطات ضبط (i) بغية وذلك األهمية بالغ رهانًا تشكل التجاري مجالال عصرنة إن

 ترقية في مساهمةوال (ii) الـمستهلكين؛ ولفائدة القانون إطار في االقتضاء، عند  ها،وتطهير

 (iii)عمليات االستيراد؛  بما فيها أثناء الغش، أنواع مختلف عن بمنآى اإلنتاج الـمحلي

وكذا الحفاظ على االستقالل  (iv)والـمشاركة في استعادة توازن ميزان الـمدفوعات؛ 
 الـمالي للبالد.

 



شبكات  على ترقية  (i) الخصوص، الحكومة، على ستعمل فيما يخص ضبط السوق:أوال: 
 (ii)الخواص، لضمان التموين الـمنتظم والشفاف؛  الكبرى، بمساهمة الـمستثمرين التوزيع

ذلك احترام الهوامش  االستهالك الواسع، بما في الـمنتوجات ذات ومراقبة متابعة وضمان
 ومراقبة األسعار.

 
الخصوص، على تحسين  على الحكومة، ستعمل فيما يخص جودة االستهالك:ثانيا: 

التجارية وذلك قصد الوقاية من  الشبكات خالل ومن الحدود عند الـمنتوجات مراقبة جودة
 األخطار الصحية.

 
على تعزيز قدرات   (i)ستسهر الحكومة، السيما،  مجال التجارة الخارجية: فيثالثا: 

 في الغش من والوقاية (ii) الجمارك؛ قانون مراجعة عبر بما فيها الجمارك، وأدوات إدارة

 الـمستوردين ومعاقبة (iii) األسعار؛ في للتدقيق الدولية الهيئات الفواتير  بمشاركة تضخيم

وترقية  (v) الواردات؛ فاتورة لتقليص الـموجهة الوقاية تراتيب ووضع (iv)للغش؛  الـممارسين
 كبديل لالسيتراد بمساهمة منظمات الـمتعاملين االقتصاديين. الـمحلي االنتاج

 
 علىستواصل الحكومة عملها  محروقات:ترقية الصادرات خارج ال فيما يخصعا: راب

وتيرة ذلك، السيما، من خالل وضع  من وستزيد الـمحروقات خارج تشجيع الصادرات
 وآلية (ii)الصادرات؛  على آليات قوية للتأمين وضع (i) بينها من تدابير وتراتيب مالئمة،

 عنودعم وتشجيع البحث  (iii)الصادرات؛  نشاط مع مكيفة تكون القروض مجال في مرافقة
والتشجيع العمومي على استحداث مراكز  (iv)األسواق الخارجية للمنتوج الجزائري؛ 

شرشال في لصرنة الـموانئ الـموجودة ومساهمة الـميناء الـمركزي وع (v) للصادرات
ي بأدوات وطنية أو بفضل إدراج وت (vi)مستقبل؛ ال نمية قدرات الشحن البحري أو الجو 

 الجزائرية في الشبكات الدولية للشحن الـموجه للتصدير.الـموانئ والـمطارات 
 

 بعنوان تهيئة اإلقليم: في الـمقام الخامس
 
الحكومة ستواصل سياسة تهيئة اإلقليم، التى تبقى خاضعة لتأطير التشريع ذي الصلة  إن

 في هذا الـمجال وكذا الـمخطط الوطني لتهيئة اإلقليم.
 

 

المتمركزين ) والتنمية للسكان توازنا األكثر التوزيع استهداف اإلقليم تهيئة سياسة وستواصل
 والجنوب. العليا الهضاب السيما للبالد األخرى الفضاءات خالل من (الساحلي الشريط في حاليا

 
والـموانئ والـمطارات  الحديدية والسكك للطرقات القاعدية الهياكل شبكات تطوير وسيبقى
 الهياكل إنجاز في الـمؤقت التوقف وسيسمح لتهيئة اإلقليم. الوطني مخططال اهتمامات ضمن

صيانة الهياكل القاعدية الـموجودة بما فيها الطريق السريع  ، بتحسينالجديدة القاعدية
لتوقف الـمؤقت كذلك بتحسين شبكات الطرقات أكثر في ا"شرق غرب"، وسيسمح هذا 

 داخل الواليات والبلديات.
 

سياسة الجهد الـمتزايد لتنمية الـمناطق الريفية بفضل مخصصات انتهاج  البدأ، في وسيتم
 ميزانية متزايدة لفائدة البرامج البلدية للتنمية.

 
لجنوب وسيتم تمويلها االعليا و الهضاب مناطق في التنمية لتعزيز إضافية برامج تنفيذ وسيتم

 من الصناديق الخاصة التي قام كل من هذه الفضاءات بوضعها.
 



محل  اهتمام متزايد وذلك قصد تحسين ظروف معيشة السكان  الجبلية لـمناطقا وستكون
ة للمداخيل ومناصب الشغل.  والعمل على استقرارهم باإلسهام بدعم النشاطات الـمدر 

 
 للبالد من الـمجهود الـمتزايد للنمو السيما فيما يخص إنشاء الحدودية األشرطة ستستفيد كما

زالشغل والـمداخيل. و مناصب سيتواصل  عبرالحدود الذي التهريب محاربة الجهد هذا سيعز 
 ويتعزز.

 
الـمدن والـمناطق الحضرية تنفيذ السياسة العمرانية التي ستسند على التشريع  وستعرف

يدخر أي جهد لتفادي بروز األحياء القصديرية من جديد أينما تم القضاء  ولن الصلة، ذي
خالل إنجاز السكنات. وسيتم ترقية تحسين وصيانة الـمجمعات الحضرية  وذلك من عليها

 كذلك، بالتوازي مع التمس ك بالحفاظ على الصحة والنظافة.
 

 في الـمقام السادس:
 بعنوان الـمحافظة على البيئة وتنمية الطاقات

 الجديدة والـمتجدّدة
 

للمحافظة على البيئة؛  لقد أحرزت البالد تقدما معتبرا فيما يخص الهياكل القاعدية
ويتعلق األمر إذن، بالحفاظ عليها واستغاللها أكثر، كما هو الشأن بالنسبة لمحطات ردم 

 الفضالت ومحطات معالجة الـمياه القذرة.
 
 فيما يخص الحفاظ على البيئة تعد  واقعا موجودا، بما الـمنتهجة والتحسيس التربية سياسة إن

األمر هنا، بضمان نقل ذلك على أرض الواقع عبر تجنيد الـمدارس؛ ويتعلق  في ذلك في
 الحس الـمدني، وعند االقتضاء، الـمعاقبة قصد الحفاظ على البيئة.

 
الجديدة والـمتجد دة، السيما عبرالبرامج العمومية الـمشجعة  الطاقات ترقية انتهاج وسيتم

 للمبادرات واالستثمارات الخاصة في هذا الـمجال.
 

 لفعالية الطاقوية.اومة، من جهة أخرى، تنفيذ البرنامج وستواصل الحك
*          *         * 

 

 الثالثالقسم 
 

 الحفاظ على حركية النمو والتقدم في تنمية

 محروقات الصادرات خارج ال
 

 تمهيد
 
على مدار عقدين متتاليين من الزمن تقريبا، حركية كثيفة بفضل  الوطنية، التنمية طبعت لقد

 تها الدولة.داالستثمارات الضخمة التي رصبرامج 
 

 7111مرحلة الـممتدة من سنة ال متتالية من التنمية برامج (0) شملت ثالثة فقد الصفة، وبهذه
وحققت  (ii) دوالر، مليار 211 تساوي ما يعادل عمومية موارد لها دتحيث ُرص (i) ؛7102 إلى
تأثير  من لها ما  مع (iii) القاعدية، الـمنشآت البشرية وإنجاز التنمية مجال في ملموسة نتائج

 الذي أُنجز خالل هذه الـمدة كلها. وجوهري في النم
 



تقليًصا في اإلنفاق العمومي على االستثمار والتجهيز، وذلك بفعل  الحالية الفترة وشهدت
 النفطأسعار  انهيار على ترتب للدولة، الذي الـمالية الـموارد في والحاسم الجذري االنخفاض

 في يواجه أصبح إنه حتى بل ،متكرر عجز حاليا العمومية الخزينة اجهويو العالـمية. في السوق

 برامج اإلنجاز. لالسنتين األخيرتين أزمة حادة في مجال السيولة، وهو ما عرق
 

 الثالث السنوات في ،عليها الـمصادق االستثمارات برنامج رخصة تدشه فقد وهكذا،

في سنة  مليار دينار 0011 قرابة من  (i) انخفضت متتابعة؛ بحيث انخفاض حاالتة، األخير
. 7102دينار في سنة  مليار 0211 قرابة (iii) و 7102سنة  في دينار مليار 0811 قرابة (ii) إلى   ،7100

 االقتصاديين على الـمتعاملين من العديد لدى لم تسد د الديون التي في التدرج تراكم ورافق هذا

 الفروع الـمختلفة في الدولة. مستوى
 

 محدودية وأمام للبالد، التنمية حركية على والحفاظ للدولة الـمالية األزمة هذه تجاوز على وعمالً 

 الداخلية، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى تمويل غير تقليدي سبق توضيح الـمالية السوق

القسم التمهيدي  العمومية في الـمالية توازن استعادة مسعى وغايته وتضافره مع مشتمالته
 مخطط العمل هذا.ـل
 

الحكومة على تفعيل ومرافقة مسار التنمية  ستعكف الجديد، الـمالي السياق هذا وضمن إذن،
  للبالد في االتجاهات اآلتية: يةاالقتصاد

  مواصلة تحسين البيئة الـمناسبة لألعمال، ـiـ
الـمتعاملين العموميين  طريق وعن القطاعات، كل في االستثمار وتسهيل تشجيع ـiiـ

  والخواص والشراكات الـمختلفة،
األخيرة، وكذا  في السنوات تم اعتمادها التيمواصلة إنجاز برامج التجهيز العمومية ـ iiiـ

  إنضاج الدراسات الـمتعلقة بالـمشاريع الـمؤجلة.
عملية تنفيذ هذه الـمقاربة عن طريق الحوار الدؤوب مع البيئة  مرافقة وإثراء وسوف تتم

واالتحاد العام  الحكومة، من تتألف التي الثالثية فإن الصفة، االقتصادية واالجتماعية. وبهذه
للحوار،  مفضال إطاًرا العمل، ستبقى للعمال، ومنظمات أرباب الجزائريين ممثال للعمال

 االقتصادي واالجتماعي للتنمية.على أساس العقد الوطني 
 

 الفصل األول

 مناسبة لألعمالمواصلة تحسين البيئة ال

 
، وسوف يتم تدعيمه خالل هذه السنوات األخيرة الـمجال في هذا تم تحقيق تقدم كبير لقد

 وتعميقه.
 

 في الـمقام األول: تحسين جّو األعمال
 

استقرار اإلطار الضرورة القصوى، على  في حالة إال   البداية، في ،الحكومة تسهر سوف
 ، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين.القانوني والتنظيمي للنشاط االقتصادي

 
التي ما زالت موجودة  إزالة العراقيل واألثقال البيروقراطيةكما ستعمل الحكومة على 

 في الـميدان على حساب حركية االستثمار.



 
مشاريع االستثمارات الكبرى واالستثمارات مع الشركاء  الصفة، وباستثناء وبهذه

فإن تظل خاضعة لدائرة اختصاص األجهزة الوطنية الـمكلفة باالستثمار،  األجانب التى
 اإلجراءات والرخص الـمرتبطة باالستثمار ستكون المركزية على مستوى الواليات .  

 
 ر سوف تضع هياكلها الالمركزية فيالوطنية لتطوير االستثما الوكالة فإن السياق، هذا وفي

العملياتي الـمناسب. وسيكون كذلك الشأن بالنسبة إلى جميع  الـمستوى على الواليات
 السلطات اإلدارية األخرى الـمشاركة في عملية االستثمار.

 
 منالثاني  الجزء يف عرضه تم الذي) النظام الـمصرفي والـماليعصرنة  إصالح مواصلة إن

 سوف يرافقها تعزيز شبكة البنوك عبر أرجاء التراب الوطني كله. (هذه الوثيقة
 

إيالء عناية خاصة للواليات والواليات الـمنتدبة في جنوب  سيتم الصدد، فإنه اذه وفي
 البالد.

 
الـمؤسسات  تأهيل لعملية متزايد تفعيل على ستسهر الحكومة فإن الـمؤسسات، مرافقة وبعنوان

 ي تتمتع بإطار قانوني وتنظيمي ومالي.الت الصغيرة والـمتوسطة،
 

العمومية  برنامج تأهيل الـمؤسساتالـمنوال، فإن الحكومة ستواصل  وفي نفس
الهائل، الذي رصدته الدولة الـمالكة لدى البنوك والصندوق الوطني  االقتصادية
 لالستثمار.

 
مرافقة أجل  من الـمختصة العمومية السلطات تبذله سوف معتبًرا جهدًا ذلك، فإن على وزيادة

عن  نشأت التي جدًّا الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطةوكذا تطوير  الشركات الريادية
 تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة أجهزة الوكالة الوطنية لدعم

 اللذين أثبتا وجودهما على مستوى سوق إنتاج السلع والخدمات.
 

للمتعاملين االقتصاديين  مستحقةال للديون العاجل التطهير على مةالحكو ستسهر األخير، وفي
توريدات  وكذا اإلنجازات، مستحقات دفع في التأخر إثر على وذلك للدولة، التابعة الفروع على

 السلع والخدمات.
 

 
 

 في الـمقام الثاني: تلبية الطلب على العقار الصناعي
 
القيام باالستجابة لذلك عبر  الحكومة كبيرا، وتعتزم الصناعي العقار على الطلب زال ما

 التنمية انتشار ضمان أجل من (ii) و االستثمار، تفعيل أجل من (i) الوطني: التراب أرجاء

 االقتصادية عبر ربوع البالد كلها.
 

وتأهيل مناطق النشاطات االقتصادية حيثما  توسيع على ستسهر الحكومة فإن الصفة، وبهذه
 على ذلك. ُوجد الطلب

 
النشاط، وذلك  قيد الـمناطق الصناعية الـموجودة تأهيل إعادة عملية الحكومة سترافق كما

 بمساهمة الـمتعاملين االقتصاديين الذين يوجدون على مستواها.
 



منطقة ( 01)دفع وتفعيل عملية اإلنجاز التدريجي لخمسين  على أيضا الحكومة تعكف وسوف
وذلك بواسطة القروض طويلة األجل التي رصدها  والية، 08 عبر جديدة صناعية

 الصندوق الوطني لالستثمار.
 

وتسيير الـمناطق الصناعية سوف يكونا موضوع مقاربة  فإن إنجاز ذلك، على وزيادة
منح االمتياز للمتعاملين الـمحليين الجاهزين لالستثمار في هذا  ذلك عبر في جديدة، بما

 في الخدمات. الـمجال، مع جودة مناسبة
 

ملف العقار ـاألخير، فإن السلطات العمومية ستسهر على الـمتابعة الدائمة ل وفي
لتحويل هذا  وعند االقتضاء قمع، أي محاولة تفادي، خاللها من يتم التي الصناعي، بالكيفية
 إنجاز دون الـمعقولة، اآلجال ما بعد إلى تجميده أو لها، الـمرصود اإلرث عن الوجهة

 الـمعلقة. االستثمارات
 

 في الـمقام الثالث: ترقية اإلنتاج الوطني للسلع
 والخدمات في السوق الـمحلية

 
االنتقال، أو حتى أحيانًا االنطالق، التي توجد عليها أغلب الـمؤسسات  مرحلة إن

العمومية، الخاصة أو ذات األصول الـمختلطة، تقتضي بأن تستفيد منتجاتها من السلع 
 ت من األولوية في السوق الوطنية.والخدما

 
 ميزان توازن باستعادة ممكن، وقت بأسرع للقيام الـملحة الضرورة فإن ذلك، على وزيادة

الـمدفوعات عن طريق الصادرات خارج الـمحروقات وكذلك والسيما من خالل التقليل 
 من الواردات، تتيح فرًصا جديدة لإلنتاج الـمحلي للسلع والخدمات.

 
الـميزانية  فرصالـمسي رين واآلمرين ب مجموع نادت أن لها سبق الحكومة فإن الصفة، وبهذه

العمومية بضرورة اللجوء إلى اقتناء السلع والخدمات الـمنتجة محليا في إطار طلبياتهم. 
ولقد تم القيام بنفس الـمسعى مع الـمؤسسات العمومية. وبذلك تم توجيه نداء في هذا 

 االقتصاديين الخواص. الـمنحى إلى األعوان
 

من  والتقليص الضبط مجال في الطوعي مسعاها الحكومة ستواصل أخرى، جهة ومن
يقوم االنتاج الـمحلي  التيالواردات، من خالل اللجوء أوال إلى الـمنتجات التامة الصنع 

 بتلبيتها.
 

 
 في الـمقام الرابع: تشجيع الصادرات خارج الـمحروقات

 
 تولي اهتماما متزايدًا لترقية الصادرات خارج الـمحروقات.إن الحكومة سوف 

 
التفاقات الشراكة واالنتاج االقتصادي الـموجود  العناية الالزمة إعطاء بدء بادئ ذي ويجب

كذلك في الحفاظ على السيادة االقتصادية للبالد من خالل  القادم. ويتمثل التحدي أو
في  يفتح سوف الـمحروقات خارج الصادرات تشجيع إن كما الـمدفوعات. ميزان تصحيح

 النهاية آفاقًا واسعة وواعدة أمام تطوير االنتاج الـمحلي في جميع الـميادين.
 



 خاللها من تعتزم التي التدابير هذا، العمل مخطط من الثاني الجزء في الحكومة استعرضت لقد

خارج الـمحروقات، وسوف تظل على استعداد،  الصادرات افقة ترقيةومر تشجيع
 باستمرار، لتوسيع هذه التدابير، على ضوء التشاور مع الـمتعاملين االقتصاديين.

 
منتجاتهم.  يخص فيما التنافسية معركة وربح خوض االقتصاديين الـمتعاملين هؤالء على ويبقى
لـموجهة للتصدير، من خالل ا تقديم الخدمات الـمحليين الـمتعاملين دائرة على يبقى كما

 النظام الـمبسط.
 

 الفصل الثاني

 منتج للسلع والخدماتتشجيع وتسهيل االستثمار ال
 
 من ما يشهد به حجم الواردات ضوء على الـميادين، جميع في كبيرة الوطنية السوق حاجات إن

 االقتصاد يتمتع ذلك، مع وبالـموازاة سنويًا، دوالر مليار 21 من قريبة تبقى التي والخدمات السلع

كامنة معتبرة في مجال النمو حيث  بقدرات يزخر ومتينة، كما متنوعة بقدرات الوطني
تثمينها عن طريق تحسين جو األعمال وذلك من خالل  ودعم تشجيع الحكومة تعتزم

مختلف تدابير الـمرافقة التي سبق عرضها في هذا الـمخطط، وهذا هو الجهد نفسه الذي 
 بواسطة الـمقاربات األخرى التي سيتم عرضها فيما يأتي: سيستمر بذله

 
 في الـمقام األول: الحفاظ على الـمزايا

 الـمنصوص عليها في قانون االستثمارات
 

ستحافظ على  الحكومة فإن العمومية، الـمالية على مستوى الحالية الصعوبات من الرغم على
لفائدة الـمستثمرين. ويعتبر هذا اإلنفاق  االستثمارات قانون عليها نص   التي الـمزايا مختلف
الوطنية ثماره، من حيث استحداث  الـمجموعة تقطف سوف يذال التوظيف قبيل من الجبائي
 ميزان تصحيح في مشاركةوال القادمة، اإلضافية الجبائية واإليرادات الشغل، مناصب

 مدفوعات.ال
 

التنمية االقتصادية عبرمجموع التراب الوطني،  االهتمام بترقية باب ذلك، ومن على وزيادة
الـمقررة لفائدة  االستثمار ىفإن الحكومة ستحافظ على األنظمة التفضيلية للتشجيع عل

 الـمشاريع التي سيتم إنجازها في واليات الهضاب العليا والجنوب.
 

 لفرص االستثمار في الـمقام الثاني: إعداد خارطة إقليمية
 

مجال التقويم  العمومية في السلطات مهمة أن غير الدستور، بموجب مضمونة رااالستثم حرية
قصد التشجيع على تثمين  (i)على الحكومة إنجاز خارطة إقليمية لفرص االستثمار،  تملي

وكذا تفادي حاالت اإلشباع الـمفرطة  (ii) اإلقليم،  كامل الفرص والـموارد الـموجودة عبر
 الـمستثمرين أنفسهم.لفروع االنتاج على حساب 

 
بمشاركة الواليات ومساهمة جمعيات  االستثمار سيتم إنجاز الخارطة اإلقليمية لفرصو

 أرباب العمل وكذا الغرفتين الوطنية والجهوية للتجارة والصناعة.
 

 في الـمقام الثالث: تشجيع الشراكة بين 
 الخواصالـمؤسسات العمومية والشركاء 

 



العمومية االقتصادية تمثل إرثا هاما لألمة وتزخر بقدرات انتاجية الـمؤسسات  إن
النشاط،  قطاعات جميع في العمومية الـمؤسسات هذه لتأهيل برامج الدولة باشرت ضخمة. ولقد

 وتعتزم الحكومة مواصلة وتفعيل هذه العمليات.
 

 مؤسسات بين الشراكة فرص من فرصة كل تشجيع على الحكومة ستعمل ذلك، مع وبالـموازاة

عمومية ومتعاملين أو مستثمرين خواص جزائريين أو أجانب. وستوجه مثل هذه 
، لتثمين القدرة االقتصادية العمومية والرفع من يسندها القانون التي تمتلك الشراكات
 تنافسيتها.

 
 في الـمقام الرابع: ترقية عمليات الشراكة 

 مع الـمستثمرين األجانب.
 

جميع الـميادين  في الـمستثمرين األجانب مع الشراكة عمليات تشجيع على الحكومة ستعمل
 على أساس اإلطار القانوني الـمعمول به.

 
بقدرات السوق الجزائرية.  التعريف قصد االقتصادية الدبلوماسية تفعيل سيتم الصفة، وبهذه

 ،والخواص العموميين الجزائريين، الـمتعاملين تشجيع على أيضا العمومية السلطات وستعمل
استعمال  سيتم األخير، وفي أجانب. مستثمرين مع كاتاشر إقامة ُسبُل عن بأنفسهم البحث على

بالدنا، لالستثمار  في العاملين ءلتحفيز الشركا االنجازات، ميدان في العمومي الطلب خارطة
 محل يا في نفس الـمجال.

 
 االقتصاديين.في الـمقام الخامس: تعزيز التقييس واالندماج 

 
الوطنية في مجال الـمعايير ومخابر الرقابة الصناعية.  القدرات تنمية على الحكومة ستسهر

 .تهوسيسمح ذلك بمرافقة تحسين نوعية اإلنتاج الصناعي والتدرج في تنافسي
 

اإلدماج  نسبة رفع وتيرة تفعيل على الشروط دفاتر بواسطة أخرى،جهة  من الحكومة، وستسهر
في الصناعات الـميكانيكية والكهربائية وااللكترونية  والتجميع التركيب نشاطات في الوطني
 وغيرها.

 
 في الـمقام السادس : تنمية اقتصاد الطاقة.

 
الطاقة  وجود ويعد   للبالد. الخارجية للموارد األول الـمصدر الوقت من لمزيد الطاقة قطاع سيبقى

 في األخير، هذا الطاقة ويشكل توفر .األخرى النشاط قطاعات لتنمية كذلك، ضروريا وتوف رها
السكان. ولهذا السبب ستبقى تنمية قطاع الطاقة من أولويات  ازدهار أساسيا لتحسين عامالً 

 الحكومة.
 
تنمية  مخطط عسترافق وض إن الحكومة مواصلة التنقيب وتحسين إنتاج الـمحروقات: أ:
البترول  إكتشاف عمليات زيادة بهدف ضروريين، تسهيلمساهمة أو  بأي، التقليدية محروقاتال

 والغاز وتنمية استغالل القدرات الـموجودة.
 

 وتجنيد السياسة بهذه للقيام الـمالئمة الظروف من سوناطراك مؤسسة ستستفيد الصفة، وبهذه

 لسوناطراك على مستحقةال الديون تطهير وسيتم الالزمة. األجنبية مشاركاتوال كاتاالشر

يسمح لهذه الشركة بتمويل على نحو  نقدية، سيولة شكل في اتدريجي العمومية الخزينة
 بأموال خاصة، بداية. ااستثماراته

 



أي مراجعة لقانون الـمحروقات  بشأن الطاقة لقطاع الدائم اإلصغاء حالة في الحكومة لظوست
محروقات ال عن التنقيب يخص فيما األجانب، الـمتعاملين تجاهاب بالدنا تنافسية لتحسين ذلكو

ا قطاعا يبقى تثمينه الواجب منجميال القطاع أن إلى إضافة واستغاللها  مجال في هام 

 محروقات.ال
 

الـموجهة للتعريف بشكل  الحكومة من جهة أخرى، على تشجيع عمليات التنقيب وستعمل
ضرورة مجال الـمحروقات من الغاز الصخري. ويعد  ذلك  في الوطنية بالقدرات أكير

 مل حة للحفاظ على استقالل البالد في مجال الـمحروقات.
 
 ،والتقييم البحث من سنوات سيتطلب "الذي الصخري الغاز من الـمحروقات عن التنقيب إن

وصحة السكان. وسيتم مرافقته بمجهود خاص  للبيئة الصارم االحترام ظل انتهاجه في سيتم
 من الشرح والتقييم باتجاه الرأي العام.

 
جهة أخرى، سيتم تحسين قدرات التكرير، والتخزين، والتوزيع للمنتوجات  ومن

 البترولية.
 
اعفة ضسيتم بذل مجهودات م: تطوير صناعات الـمحروقات في مراحلها النهائيةـ  ب

وذلك بمساهمة الـمستثمرين الجزائريين  النهائية مراحلها في الـمحروقات صناعات لتطوير
 واألجانب.

 
ثمين الـمحلي للمحروقات، كذلك، تمضافة في ال سيحقق الذي الـمجهود هذا وسيسمح
 للصناعة الـمحلية. الفروع األخرى تطوير  مرافقة شأنها من التي الكيميائية الصناعة بتطوير

 
البرنامج  إن الحكومة ستسهر على مواصلة :الكهرباء على ج ـ تلبيه الطلب الوطني

ميغاوات في  01.111الذي يُفترض أن يرفع اإلنتاج من الكهرباء إلى أكثر من  لضخما
 .7171آفاق 

 
ـ  (أ)على تطوير القدرات، فإن نجاح هذا البرنامج البد  أن يتحقق عن طريق  وزيادة

عيتها الـمالية الـمختلة بشكل تصحيح وض ـ (ب) الـمعنية، العمومية الـمؤسسة تحسين تسيير
مكافحة صارمة  (ii) متدرج في تحديد التعريفة،  تطوير (i) يتطلب إذن خطير، وذلك

وكذا سياسة صارمة لتحصيل الديون الـمستحقة  (iii) لعمليات الربط غير الـمشروعة، 
 على الـمستهلكين، بما في ذلك اإلدارات العمومية.

 
في هذا الـمجال على العمل على التقدم  ستسهر الحكومة تطوير الطاقات الـمتجدّدة: د ـ

 .7100في إنجاز البرنامج الوطني الـمصادق عليه في مجلس الوزاراء، سنة 
 

محف ز إلنتاج  وتنظيمي تشريعي إطار (i) :حول خصوصا، البرنامج، هذا يتمحور وسوف
وإقامة نشاط  (iii) الـمعتبرة، لقدرات الوطنيةل كاملوت (ii)  الـمتجد دة وتسويق الطاقات

 الطاقات الـمتجد دة. اقتصادي حقيقي موجه نحو
 

إعداد أطلس  (i) على إنجاز دراسات من أجل مل برنامج تطوير الطاقات الـمتجددةتكما يش
 طاقة الرياح. الكبيرة في مجال القدرات ذات الـمواقع حديدوت (ii) الشمسية الطاقة لمكامن وطني
النموذجية التي تم إنجازها في مجال الطاقات الـمتجددة الـمشاريع  فإن أخرى، جهة ومن

 سوف يتم تثمينها وتوسيعها.
 

 في الـمقام السابع : تطوير الصناعة الـمنجمية.  



 
تزودت، خالل السنوات  تثمينها. كما إنها يتم   أن انتظار في هامة منجمية ممتلكات للجزائر
 التشريع في هذا الـمجال تحسينات عد ة.عرف  هام. كما منجمي اقتصادي بمجمع األخيرة،

 
مختلف اإلدارات والوكاالت العاملة  الحكومة على تطوير وتأهيل ذلك، ستسهر أعقاب وفي
 ميدان الصناعة الـمنجمية.في 
 

 وسيتم تنفيذ برامج استكشاف ودراسة الـمكامن والقدرات الـمنجمية في كل والية.
 

قصد تثمين  الثمار، قطف مرحلة إلى الشراكة بمشاريع على الوصول أيضا، الحكومة وستعمل
الفوسفات الـممزوج بالغاز الطبيعي، وإنتاج مختلف أنواع الس ماد  الكامنة من القدرات

 بغية تلبية احتياجات السوق الوطني وتغذية الصادرات خارج الـمحروقات.
 

ستغالل مكامن ين الفي الدراسات وتجنيد الـمتعامل تحقيق تقدم على الحكومة ستعمل كما
 جبيالت ومشري عبد العزيز في والية تندوف. معادن الحديد بغار

 
 الثامن:في الـمقام و

 تطوير السياحة والصناعات التقليدية
 

عبر  مرض بشكل تقدما يسجل السياحية في الـمنشآت االستثمار فإن فيما يخص السياحة: أ:
تطلبت تعبئة أزيد  التي الـمنشآت السياحية تأهيل ل عملياتتواصت كما الواليات، من العديد
 .مليار دينار من القروض البنكية الـميسرة من قبل الدولة 01من 
 

 وكذلك االستثمارات قانون بموجب الـممنوحة الهامة الـمزايا على اإلبقاء سيتم السياق، هذا وفي

الحظيرة الخاصة، من أجل تشجيع تطوير  العديد من األحكام التشريعية األخرى بموجب
 السياحية وعصرنتها في جميع أقسامها، الفندقية والحموية والشاطئية وغيرها.

 
 .يهااالستثمارات إل جلبتأهيل مناطق التوسع السياحي بغرض ستسهر الحكومة على و
 

 {الجزائر}ترقية وجهة  على الـمعنيين، االقتصاديين للمتعاملين تدعيما ،جاهدة عملست كما
 السياحية لدى الزبائن األجانب.

 
ستتم مواصلة تكوين الحرفيين ودعم  :ترقية أنشطة الصناعات التقليديةفيما يخص  :ب
بما في ذلك إزاء الـمرأة الـماكثة  القائمة، العمومية البرامج مختلف خالل من النشاط، هذا

 بالبيت.
 

التراب الوطني. كما سيتم  عبر السياحية تجاتالـمن تسويق تطوير دوائر الحكومة وستشجع
بمساهمة رعايانا  جهد في هذا الـمجال بالذات، في اتجاه األسواق الخارجية، بذل

في هذا الـمجال االقتصادي الـمقيمين في الخارج، الذين قد يكونوا مستعدين لإلستثمار 
 الـمربح.

 
 التاسع:في الـمقام و

 لـموارد الصيديةمواصلة التنمية الفالحية والريفية وا
 
الجمهورية في  رئيس السيد قبل من عنه أعلن الذي الفالحية التنمية لدعم الهام البرنامج تنفيذ إن

 بتحقيق قفزة كمية مؤكدة. لإلقتصاد الفالحي ، قد سمح7118، سنة بسكرة
 



من الناتج الداخلي  %07، أزيد من 7102كانت تشكل في سنة  التي الفالحة أن باإلشارة وجدير
تعد القطاع اإلقتصادي إنها  كما دينار. مليار 0111 مبلغ يقارب إنتاجا تمثل أصبحت قد الخام،
الحكومة  ستعكف الديناميكية هذه فإن وبالتالي، البالد. في الشغل مناصب عرض حيث من األول

 مستواها. رفعو على الحفاظ عليها
 
 :على ما يلي الحكومة، ستسهر في الـميدان الفالحي أ ـ
 
  ؛7118التي وضعها رئيس الدولة في  اإلبقاء على كافة برامج الدعم الفالحي .0
تثمين  (i) مليون هكتار، بفضل: (0) واحد إلى لتنتقل الـمسقية الفالحية الـمساحات توسيع .1

استحداث مساحات جديدة  (ii) ،هكتار 720.111 مساحة على الـموجودة القدرات وتعزيز
مساحات كبرى  واستحداث (iii)   ؛هكتار 021.111فعلي لـمساحة قدرها   استصالحمع 

  ؛هكتار في الـمجموع 000.111، قدرها للريجديدة 
  ؛مواصلة تنمية الفالحة الصحراوية من خالل استحداث مساحات جديدة لإلستصالح .0
أساس الـمزارع النموذجية عن طريق منحها باإلمتياز إلى مستثمرين على  تثمين .3

 ؛دفاتر شروط
 
وعصرية،  وأجانب من أجل تطوير فالحة مكثفة وطنيين مستثمرين بين شراكات تجنيد .0

 في الـمجاالت الحيوانية والنباتية، السيما في جنوب البالد والهضاب العليا؛
 
 للبقول العلفية؛هكتار وتخصيصها  001.111على مساحة  امتصاص األراضي البور .0
 
واستعمال  تطوير وكذا الفالحية، الـمكننة وتطوير النباتية، ةوالصح الصحية الحماية تعزيز .0

 البذور ذات القدرات اإلنتاجية العالية.
 

 ضمان ، قصدلتطوير الصناعات الغذائية خاصة أهمية الحكومة ستولي ذلك، وبالـموازاة مع
 الصناعة لخال من وذلك ،باستمرار الـمتنامي الفالحي إلنتاجل بالنسبةبعديا  أوسع سوق

 ومن خالل ترقية الصادرات. يةالتحويل
 

، التخزين في غرف التبريدذلك  في بما التخزين قدرات لتعزيز دعمها الحكومة ستواصل كما
 الـمذابح وتوسيعها. لعصرنة وكذا
 

الـمهنة، على تعزيز قدرات ومناهج الحكومة بالتشاور مع شركاء  عن ذلك، ستعمل فضال
 .الفالحيضبط أسعار اإلنتاج 

 
متابعة من موضوع و هو اآلخر محل دعم فرع الحليب جعل علىالعمل  يتواصلوس

 طرف الحكومة.
 

الطماطم الصناعية، البقول  البطاطا، الحبوب، الحليب،) االستراتيجية الفروع ستمرست كما
  .ومتابعة الحكومةفي االستفادة من دعم الدولة  (...افةجال
 
 القدرات رفع أجل من الجهد سيتواصل ،الـمائيات وتربية البحري الصيد مجالفي  ـ ب

 اإلنتاجية للصيد البحري وتربية الـمائيات.
 

في  بما والتقليدي، البحري الصيد تطوير أجل من االستثمار على الحكومة بقيالغاية، ستُ  ولهذه
ومالجئ األسطول، وكذا إعادة تأهيل وتوسيع موانئ  وعصرنة إعادة تأهيل خالل ، منذلك

 الصيد البحري.
 

 حجمه. بهدف زيادةية الـمائيات بدعم السلطات العمومية، بكما سيستفيد قطاع تر
 

 



الـمائيات. وسيكون تسويق منتجات  ميدان الصيد البحري وتربية في تطوير التكوين وسيتم
  الصيد البحري وتربية الـمائيات محل متابعة وتأطير صحي وتجاري.

، على استئناف صيد الـصيدية الـموارد ثروة تثمين إطار في أيضا، الحكومة وستسهر
الستغالله وتسويقه على نحو  نظام ووضع ه،وتوالد هتجديد برنامج يضمن الـمرجان وفق
  الـكميات التي يتم صيدها.أثر يضمن تقفي 

 مخططات تهيئة (i) من خالل: سيتواصل التكفل باألمالك الغابية، ميدان الغاباتفي  ـ ج
مساحة إلعادة التشجير يشمل  هام وبرنامج (ii) هكتار، 711.111 بنحو تقدر مساحة على الغابات
من األشجار الـمثمرة الريفية. وفي هذا  هكتار 011.111 منها هكتار، 001.111 بنحو تقدر

 .بأحواض مصبات السدود اإلطار، سيتم إيالء عناية خاصة
 

الحد   بغرض الهضاب العليا خضراء عبر أحزمة وضع أخرى، جهة من الحكومة وستواصل
  من زحف الصحراء.

برنامج التجديد الريفي تنفيذ  في ستستمر الحكومة فإن، ميدان التنمية الريفية أما في ـ د
. وتثبيت استقرارهم في الـمناطق الجبلية األرياف لسكان العيش ظروف لتحسين الـموجه
سيتم إيالء مختلف الـمناطق الريفية للبالد،  على عن التركيز اإلطار، وفضال وفي هذا

  بالـمناطق الحدودية، لـمرافقة محاربة التهريب التي سيتواصل خوضها. اهتمام خاص
 سيستفيد من مثلما مخصوصا، له منح الذي التمويل من سيستفيد الريفي ديدجالت برنامج إن بل

وصندوق الهضاب العليا. كما  إعادة تفعيل صندوق الجنوب عن ستترتب التي التمويالت
الريفي، السيما في  التجديد تكثيف في كذلك ساهمي أن للتنمية البلدية تنفيذ البرامج شأن من

 الـمناطق الجبلية.
 

 الثالثالفصل 
 

 مواصلة تطوير المنشآت القاعدية
 
 القاعدية، منشآتال مجال في وهائلة هامة تطورات الزمن، من عقدين نحو منذ البالد سجلت لقد

الطرق  من شبكات كلم 77.111 من أزيد (ii) ،جديدا سدا 02 (i) :منها نذكر أن الـمثال سبيل على يمكن
 الطرق من كلم 0211 السيار، ونحو الربط بالطريق طرق من كلم 0.011 من أكثر (iii) ؛الجديدة

وكذا  (v) الحديدية؛لخطوط الجديدة للسكك اكلم من  7.711 (iv) ؛السريعة والطرق االجتنابية
 عصرنة وتهيئة عشرات الـمطارات والـموانئ.

 
بصفة  الـمالية األزمة تفرضه الذي الجديدة، الـمنشآت مشاريع في االنطالق تباطؤ فإن وبالتالي،
، خاصة وأن حافظة الورشات التي يتعين بالنسبة للتنمية الوطنية انشغاال يشكل لن ظرفية،

  استكمالها، تبقى جد كبيرة.
 

 األول:في الـمقام 
 نشاط النقل بخصوص

 
 زيادة ضمان أجل من والبضائع، الـمسافرين نقل نظام تحسين نحو الحكومة جهد توجيه سيتم

  ذات مردودية. فيه جعل االستثمارات الـمبذولةو ارتيادهمستوى 
لتزام بمكافحة ظاهرة انعدام األمن إلا مزيد من مع سيتم تدعيم شروط حركة الـمرور أ ـ

 في الطرقات. 
 
 أفضل تأطير  (i)بفضل  خصوصا، وذلك خدمات النقل العمومي، تحسين سيتم ـ ب

، النقل البري تسيير محطات وعصرنة (ii)  مجال،ال هذا في الـمتدخلين الـمتعاملين واحترافية
 .متعددة الصيغ محطة برية 20واستالم 



 
القائم، من  النظام رفع فعالية بهدف جهود بذل سيتم بالسكك الحديدية، النقلعلى مستوى  ـ ج

 الراحة واألمن. وشروط، ومدة التنقالت، اإلرتياد عليهحيث 
 
 ذات الطابع التدابير من سلسلة في الحكومة ستشرع فإن البحري، النقل مجال وفي ـ د

 .التشريعي والتنظيمي والتقني، الكفيلة برفع فعاليته
 

، بما في والـمسافرين للشحن بالنسبة البحري للنقل الوطني األسطول تعزيز ذلك إلى ويضاف
 الساحلية بين الـموانئ الـمحلية. الـمالحة تطوير خالل من وكذا االستئجار طريق ذلك عن

 
الحكومة ستعزز قدرات الشركات الوطنية، باإلضافة  فإن ،النقل الجوي مجال في أما ـ هـ

وتأهيله بما يتماشى والـمعايير الدولية،  ستتم مراجعته الجوي النقل يحكم الذي التنظيم إلى أن
 .والتصديق على الـمطارات كما ستتواصل عصرنة التجهيزات الـمطارية

 
 الثاني:في الـمقام و

 في مجال منشآت النقل
 

 ستسهر الحكومة، بوجه خاص، على ما يلي:
 

لفك العزلة عن سكان إنجاز وتهيئة شبكة الطرق الـموجهة  (i) مجال الطرق: في أ ـ
 نحو السيار الطريق استكمال (iii) ؛النائية مناطقال إلى الوصول سبل تحسين   (ii) ،األرياف

 . وصيانة شبكة الطرقات الـموجودة  (iv) ؛الشرقية الحدود
 
   (ii) ،الجديدتيناستكمال بناء محطتي الجزائر ووهران  (i) مجال الـمطارات: في ـ ب

 . الـمنشآت الـموجودةوصيانة 
 
الـميناء الجديد للوسط في منطقة االنطالق في إنجاز  (i) الـمجال الـمينائي: في ـ ج

   (ii) ،منشآت النقل في البالدوخطوط السكك الحديدية لربطه بشبكة الطرق  شرشال وشق

 وصيانة الـمنشآت الـموجودة.
 
 ،اإلنجاز الجاري لخطوط السكك الحديديةاستكمال  (i) الحديدية:وفي مجال السكك  ـ د
(ii)    وعصرنتها الـموجودة الشبكاتوصيانة. 

 
 الثالث:في الـمقام و

 حشد الـموارد الـمائية وتوزيعهافي مجال 
 

مواصلة إنجاز منشآت   (i) خصوصا، على: : ستعكف الحكومةيما يخص الـمنشآتف أ ـ
 منشآت نقل مواصلة إنجاز   (ii) مكعب؛ متر ماليير 8 إلى 9 من قدرتها ستتطور التي حشد الـمياه

ومواصلة برنامج  (iii) ؛الـمناطق الـمعرضة لشح الـمياه نحو الكبرى السدود الـمياه من
 . حماية الـمدن من الفيضانات

 
شبكات ستواصل الحكومة إنجاز وصيانة  :يما يخص التزويد بالـماء الشروبف ـ ب

 الصالحة الـمياه بشبكات السكان ربط نسبة برفع يسمح نحو على الشروب، بالـماء تزويد السكان

  الصالحة للشرب الـمياه استعمال ترشيد سياسة ستتواصل كما .%88 إلى %89 من للشرب

مياه البحر  تحلية محطات على ما يجعل شبكة . وأخيرا، ستعكف الحكومةالتبذير ومكافحة
 أكثر فأكثر.ذات مردودية 



 
شبكات  تأهيل وتوسيع عادة (i) :على الحكومة ستعملفيما يخص شبكات التطهير،  ـ ج

الـمياه  البيئة منحماية    (ii) ،%88 إلى %80 ربط السكان من رفع نسبة بهدف الـموجودة التطهير
 . وصيانة وتثمين محطات تصفية الـمياه الـمستعملة (iii)الـمستعملة؛ 

 
ذلك  إلى أشير كما تطويرها، سيتم الفالحي الري قدرات فإن :يتعلق بالري الفالحيوفيما  ـ د

 والسيما مع توسيع وإعادة تأهيل مساحات الري الكبري. أعاله،
 
الـمتوسط  من حيث وفرة الـمياه على األمدين تأمين السكان والفالحةأما فيما يخص  ـ د

تشهد في الـمستقبل، صعوبات  شبه جافة، قدموقعها في منطقة بالدنا بحكم  فإن :والطويل
 .بالعالقة مع التغييرات الـمناخية على الـمستوى العالـمي متزايدة في الـميدان الـمائي،

 
السكان  ارتفاع مع كذلك بما يتصل استشرافية، دراسات إجراء سيتم الواقع، هذا من وانطالقا

الدراسات  هذه أن إلى اإلشارة ؛ مع7101 آفاق في نسمة مليون 01 عددهم يبلغ أن الـمتوقع من نالذي
معمقة بالنسبة إلنجاز  أيضا دراسات ستشمل إضافية، مائية مواردحشد  أجل من االستشرافية

 نحو مناطق الهضاب العليا. تحويالت كبرى من الـمياه الجوفية
 

 القسم الرابع
 

  تعزيزالتنمية البشرية وتوسيعها
  
 هائلة تطورات ،الوطنية والـمصالحة الـمدني الوئامو عادالـمست السلم ظل في بالدنا، حققت لقد
 والتجهيزات اتاالستثمار برامج ثمارب يتعلق األمر فإن وهنا، .البشرية مجال التنمية في

 ستعكف الحكومة فإن ،وإذن الجمهورية. رئيس السيد فخامة قيادة تحت تنفيذها تم التي العمومية

 العدد ا، وأن هذباستمرار يتنامى عدد السكان خاصة وأنت، تطوراال هذه تعزيز على
 .7101مليون نسمة في آفاق  01مليون نسمة حاليا إلى  20، من التوقعات، حسب سيتطور

 
 الفصل األول

 مواصلة التطوير الكمي  والنوعي للمنظومة التربوية

 والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي
 

 في الـمقام األول :
 مجال التربية الوطنيةفي 

 
 بعد قرابة عقدين من الجهودققة سيرتكز تطوير التربية الوطنية على الـمكتسبات الـمح

ارتفاع حظيرة  أ ـ ـفي:  والتي تتجلى خصوصا ،7102 وسنة 7111 سنة بين بذلت التي
مؤسسة عند  72111عددها  سيقارب حيث وحدة، 2111 من بأكثر الـمؤسسات الـمدرسية

وكذا ارتفاع نسبة تمدرس األطفال الذين يتراوح  ـ ب ـالدخول الـمدرسي لهذه السنة؛  
لدى  %82إلى  %99لدى الذكور ومن  %82إلى  % 80سنة التي انتقلت من  00إلى  2سنهم من 
 اإلناث. 

 
 :فيما يخص تحسين ظروف العمل أ ـ
 



رفع الحظيرة البيداغوجية للتربية الوطنية وكذا الـمرافق التابعة  ستسهر الحكومة على
 لها.

 

وثانويات  ومتوسطات ابتدائيات من الـمدرسية الـمؤسسات بناء تواصليالصدد، س هذا فيو
 االستغالل كثافة فيها تكون التي الـمناطق في واالستدراكات الجديدة االحتياجات ضوء على

 االستخالف الـمزدوج. كبيرة وقصد وضع حد لنظام
 

السكن والتربية من أجل إنجاز  قطاعي التنسيق بين من قدر أكبر ضمان الغرض، سيتم ولهذا
 جديدة.السكنية المجمعات الـترافق تسليم التي يتعين أن مدرسية الـمنشآت الـ
 

كما ستكون البطاقة الـمدرسية محل دراسة استشرافية لتحديد الحاجيات الجديدة التي 
 سترافق ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي.

 
وفي الوقت نفسه، ستُبذل جهود خاصة لصيانة وتأهيل الـمؤسسات الـمدرسية التي 

 .حالتها للتدهورتعرضت 
 
الريفية. وسيتم  الـمناطق عبر السيما الحاجة، حسب الـمدرسية الـمطاعم شبكة تطوير سيتمو

 على نحو يسمح بتفادياإلداري والـمالي للبلديات،  الواقعمع الـمطاعم  هذه تسيير تكييف
 أي انسداد في استغاللها.

 
 تعزيز النقل الـمدرسي السيما في الـمناطق الريفية. أيضا سيتمو
 
بفعالية في قطاع التربية الوطنية من أجل رفع مستوى  مساهمته قطاع الصحة قدمسيو

 خدمات الصحة الـمدرسية.
 
سيتم تنفيذها بهذا  التي الطريق خريطة إن :يخص تحسين اآلداءات البيداغوجية فيما ـ ب ـ

 دعائم أساس على النوعية مؤشرات من انطالقا التربوي النظام نشر إعادة تتضمن الشأن

الـمهني  والتأهيل (iii) ،مةاكالح (ii) البيداغوجي، اإلصالح (i)في:  الثالثة والـمتمثلة اإلصالح
  يلي:  ما حول التسلسلية األولويات ستتمحور اإلطار، هذا التكوين. وفي خالل من للمستخدَمين

مرحلة هيكلة بصفته االبتدائي،  الطور على ستراتيجيتركيز ا مع التمهين نوعية ـ تحسينiـ
  قاعدية لتمهين التالميذ.

  واللغات األجنبية. الـمتمثلة في اللغة العربية والرياضيات األساسية الـمواد على التركيزـ iiـ
الرسمية الوطنية السيما  االمتحانات ونظام الـمتواصل البيداغوجي التقييم نظام تنقيحـ iiiـ

  امتحان نهاية الطور االبتدائي والبكالوريا.
  .، بصفة تدريجيةلتعليم التحضيري وتعليم األمازيغيةاتعميم مواصلة ـ ivـ
  االحتياجات الخاصة.التربية الشاملة لألطفال ذوي ـ vـ
  تطوير التعليم الرياضي والثقافي.ـ viـ
حيث  ،التربية اإلسالمية والتربية الـمدنية بمساهمة التالميذ لدى الـمواطنة حس تنميةـ viiـ

الجسدي واللفظي في الوسط  هذه الـمقاربة في القضاء على العنف تساهم الواجب أن من



االنسجام وتراجع العنف  في تعزيز ستساهم كما .بالهدوء تتسم واستعادة مدرسة الـمدرسي
 وغياب التحضر داخل الـمجتمع.

 
 

إنتاج كتب مدرسية  (i): خصوصا بما يلي مرفوقا البيداغوجية األولويات هذه تنفيذ كونوسي
مطابقة الكتب شبه الـمدرسية وفق القانون وسوق الكتاب،  (ii)البرامج،  تتكيف وإصالح

(iii) الخاصة واإلشراف عليها في إطار القانون، الـمدرسية الـمؤسسات مراقبة(iv)  عصرنة
واإلدارية للنظام الـمدرسي الذي سيتواصل بفضل تعزيز محيطه  البيداغوجية الحكامة
ورسكلة الـمستخدَمين البيداغوجيين واإلداريين للتربية  تكوين مواصلة (v) الرقمي،
 .وسيرها االمتحانات الوطنيةتعزيز تأمين تحضير   (vi)الوطنية، 

 
 :في الـمقام الثاني

 ترقية التعليم التقني والتكوين الـمهني
 وتكييفهما مع الـمحيط االجتماعي واالقتصادي

 
 ،7102وسنة  7111سنة  ، بينسمح  مما كبير بدعم الـمهنيين والتعليم التكوين قطاع يحظى

مركز تكوين مهني. وتتكون الحظيرة البيداغوجية  020 و مهني معهد 20تعزيز قدراتهما بـ ب
 مركز، تشكل شبكة كثيفة عبر التراب الوطني.  289معهد و  078الحالية للقطاع من 

 
سيؤدي إلى رفع قيمة آداة  ،بالد نحو اقتصاد متنوع وتنافسيلل الـملححول الت شك أن وال

اليد العاملة  إلىالقطاعات  في كل البالد حاجيات مواكبةـل الـمهني والتكوين التقني التعليم
 .جيدوتأطير 

 
 متكاملالـمهنيين  والتعليم للتكوين وطني نظام تعزيز على الحكومة ستعمل الـمنظور، هذا وفي

ضروري للمؤسسة وللتنمية المؤهل الـبشري المورد الـ بتحضير (أ) :كفيل ،وناجع وفعال
 الشباب في سوق العمل بفضل التحكم في الـمهن. إدماج وكذا تسهيل (ب)، ةاالقتصادي

 
  على: خصوصاولتحقيق هذه الغاية، ستسهر الحكومة 

 بالشراكة االمتياز،  مراكز تطوير خالل من السيما ،فأكثر أكثر التكوين منشآت شبكة توسيعـ iـ

  والـمهن.بما يتماشى والتطور العالـمي للتقنيات  الـمطلوبة، التخصصات في الـمؤسسة، مع
  مواصلة تحسين تنظيم مسار التعليم الـمهني والتعليم عن بعد.ـ iiـ
  تحسين الجهاز الـمختلط لتوجيه تالميذ التربية الوطنية.ـ iiiـ
التقنية والبيداغوجية وتعزيز الـمحيط  الوسائل وتحيين للمكونين الدائم التكوين تكثيفـ ivـ

  الرقمي.
للتكوين من خالل التمهين وكذا إعداد إطار قانوني وتنظيمي إطار قانوني جديد  وضعـ vـ

  مالئم موجه للتكوين الـمتواصل والـمصادقة على الكفاءات الـمكتسبة عن طريق الخبرة.
إدماج حاملي الشهادات من التعليم الـمهني في عالـم  على جهاز الـمساعدة تعزيزـ viـ

 الشغل.
 



 وكذا الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص فئة باتجاه القطاع تكوين عروض تعزيزوـ viiـ

 األشخاص الـمحبوسين. 
 

 

 :في الـمقام الثالث
 تحسين أداءات التعليم العالي وتفتحه على محيطه

 
 7111 منذ سنة كبير جهد ، منباقي القطاعات الـمكونة غرار علىالتعليم العالي،  استفاد لقد

الطالبية ثالث مرات حيث انتقلت  الفئة تضاعف  (i): خالل من مايالساليوم  غاية إلى تجسد
 تضاعف (ii) ،7102 سنة الجامعي الدخول مع طالب مليون 0,2 من أكثر إلى 7111 سنة 011.111 من

 من تعداد األساتذة الجامعيين لاانتق (iii) مؤسسة، 012 اليوم إذ يبلغ العالي مؤسسات التعليم عدد

 الـمقاعد ارتفاع عدد  (iv)أستاذ هذه السنة،  21.111حوالي  إلى 7111سنة  أستاذ 09.111 قرابة

 ارتفاع قدرات (v)  السنة، هذه مليون 0,0 نحو إلى 7111 سنة مقعد 211.111 قرابة من البيداغوجية

 سرير هذه السنة.  211.111 من أكثر إلى 7111سنة  سرير 711.111أقل من  من الجامعية اإليواء
 

تحسين أداءات  ستواصل الحكومة، على أساس هذه الـمكتسبات الهامة، فإن وعليه،
الفعالة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  امنظومة التعليم العالي لضمان مساهمته

للبالد، كما يتعين على هذه الـمنظومة أن تنفتح أكثر فأكثر على محيطها الوطني 
 والدولي.

 
تعزيز إصالح منظومة ب  (i)ا الـمجال، أن تسمح التي ستبذل في هذالجهود  شأن ومن

الشبكة  استغالل تحسين خالل من الطلبة تعداد بتطور والتكفل (ii) العالي التعليم والتكوين
 الجامعية.

 
 ستعمل الحكومة على: فيما يخص التكوين العالي:  ـ أ ـ
 
 ؛تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسةـ iـ
 
 ؛التأطير من صف الـماجستيررفع  نسبة ـ iiـ
 
 ؛التطبيقيةلعلوم والتقنيات لإنشاء معاهد ـ iiiـ
 
االستشفائية الجامعية واستحداث مسابقة وطنية  والـمسابقات الطب في التكوين مواءمةـ ivـ

 لإلقامة.
 
 خصوصا، سيتعلق األمر فإن فيما يخص نظام التوجيه والـمتابعة البيداغوجية: ـ ب ـ

تحسين نسبة تلبية طلب تسجيل حاملي شهادات البكالوريا خالل  (i): بالعمل على
تحسين  (iii)العليا،  الثاني في الـمدارس الطور إلى الولوج نظام مراجعة (ii)التوجيهات، 

 الـمؤسسات ومراقبة متابعة ن نظاميسوتح (iv) األجنبية نظام معالجة معادالت الشهادات

 العالي. للتكوين الخاصة
 
 على: خصوصا ستسهر الحكومة: محيطها الدولي نفتاح الجامعة علىفيما يخص ا ـ ج ـ 
(i)  الخارج لتحسين معارفهم واستكمالها بما  جامعيين في أساتذة برنامج إقامة مواصلة

 اإلعالم شبكات إلى الجامعات كل نفاذ قدرات رفع (ii) العالـم، العلمية في التطورات يتوافق مع



وتطوير  (iii)تمويل االشتراكات الضرورية،  بفضل العالـم عبر الجامعات لباقيوالتوثيق 
برامج  إطار في خرى،األ بلدانال جامعاتالوطنية و الجامعات بين والتبادلالتوأمة  برامج

 التعاون الدولي.
 
تحسين    (i) على: خصوصاستعكف الحكومة : معيشة الطلبة يما يخص ظروفف ـ د ـ

 للخدمات الحالي التسيير وترشيد (ii) والنقل، واإلطعام اإليواء مجال في الطلبة ظروف معيشة

 الجامعية.
 

 في الـمقام الرابع:
 نتائجه تنمية البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين

 
 خالل إنجاز من للبحث، للمنظومة الوطنية الـمتواصلة التنمية على   (i) ستعمل الحكومة:

وإعداد مخطط تنمية البحث العلمي والتكنولوجي  (ii)؛اوتجهيزه جديدة وحدات بحث
 مينها.البحث وتث نتائج تحويل آليات وتعزيز (iii) للبالد؛ االقتصادية للتنمية مرافقا ليكون

 
ستعمل الحكومة على مطابقة القانون ذي الصلة في مجال تنظيم البحث العلمي: ـ  أ

خصوًصا لتحديد مهام الـمجلس لألحكام الدستورية الجديدة الـمتعلقة بالبحث العلمي، 
وتشكيلته وعمله، كما ستسهر على تنصيب  للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي نيطالو

 هذا الـمجلس.
 
إطالق  الـمدى القريب، على في (أ)سيتم العمل: في مجال برمجة نشاطات البحث: ـ  ب

 الـمواطن؛ صحة  (ii)الغذائي؛  األمن  (i) أولوية وهي: ذات للبحث تعتبر ثالثة برامج وطنية

(iii) خالل الفترة الـممتدة بين  بحث مشروع 201في تنفيذ  واالنطالق (ب) واألمن الطاقوي؛
 مشروع في السنة. 001بمعدل  7177إلى  7102

 
ية عالتب من الـمساهمة بإخراج البالد في الحكومة تطمحفي مجال تثمين منتوج البحث: ـ  ج

خالل توفير الظروف الـمطلوبة لتعمل مخابرنا ومراكزنا للبحث  من وذلك التكنولوجية،
مخابر البحث  (i)إقامة:  بفضل والتنافسية، االبتكار لتطوير الـمؤسسات الـمحلية مع بالتعاون
االقتصاديين؛  الـمتعاملين من عنها الـمعبر لالحتياجات تستجيب والتي مؤسسة،ال في والتطوير

(ii)  وأقسام "البحث والتطوير" في الـمؤسسات االقتصادية الكبرى؛ (iii)  وعقود البحث
أخرى،  جهة من االقتصادية جهة والـمؤسسات للبحث من العمومية والـمراكز بين الجامعات

سيتم تعزيز هذا الـمسعى، كذلك، من خالل استحداث الباحثين وتثمين نتائج البحث.  بغية
 ت للمؤسسات "الرائدة".والطلبة حاملي الشهادا

 
ستعمل الحكومة، تنفيذا للقرارات التي اتخذها  فيما يخص التمويل العمومي للبحث:ـ  د

 71 إلى العلمي للبحث الـموجهة السيد رئيس الجمهورية، على رفع اعتمادات الـميزانية
هذا االلتزام الـمالي العمومي في ظل  مرحلة أزمة الـموارد  في السنة. ويعد   مليار دينار

فوائد  منه تمثل استثمارا تحني البالد كما العلمي للبحث البالد شهادة على األهمية التي توليها
 كبيرة على الـمدى الـمتوسط.

 
 الفصل الثاني



 معيشي للسكانمواصلة تحسين اإلطار ال

 
الجزائر بفضل التطورات التي أنجزتها من االرتقاء إلى مصاف البلدان التي  لقد تمكنت

 حققت أهداف التنمية لهذه األلفية التي سطرتها األمم الـمتحدة.
 

 
 في مجال السكن  :في الـمقام األول

 
تجسيده على  استثنائيًا، تم تقدما 7102و  7111 سنتي بين الصعيد، هذا الجزائر، في حققت لقد

وقرابة مليون وحدة سكنية  (ii)يمها؛ لمليون وحدة سكنية تم  تس 0,2بة رابق (i)الخصوص 
 في طور اإلنجاز.

 
والكيفي، وذلك المتصاص العجز من  الكمي الصعيدين على االلتزام اذبه ةمالحكو وستتمسك

 السكن في البالد بشكل نهائي.
 

وحدة سكنية  0.211.111 هالالزمة الستكمال ما مجموع الجهود استثمار سيتم اإلطار، هذا وفي
مختلف  بمساهمتها في ذلك ، او يكون7108 سنة نهاية عند الدولة، من االنجاز طور في

السكن  اإليجار أو طريق عن أو البيع ريفي وسكن إيجاري اجتماعي سكن األصناف من
 العمومي. الترقوي

 
تكييف  خالل من السكن، عروض إلى تنويع (i)موجهة:  الـمجهود بأعمال هذا وسيترافق

  (ii)الفروع الـموجودة مع القدرات الـمالية للدولة وكذا مع مداخيل أصحاب الطلبات؛ 

وتثمين مهام القوة العمومية، السيما في مجال  (iii) العمومي؛ السكن إنجاز وترشيد تكاليف
 العمران.

 
إنجاز برامج السكن االجتماعية  على الحكومة، زيادة ستعمل السكن: يخص فيماأ ـ 

الريفي، على إنجاز سكنات عمومية  السكن مجال الـمساعدة في منح اإليجارية ومواصلة
 من مالية بمساهمة والريفي، الحضري الوسطين يف فيعالض الدخل لفائدة السكان ذوي

الـمدعم" مع على تشجيع صيغة "السكن الترقوي  التركيز سيتم الـمستفيدين، وبهذه الصفة،
 إشراك الجماعات الـمحلية.

 
كما ستعمل الحكومة على رصد موارد وتمويل جديدة لمواصلة الـمجهود العمومي 

ادخار طالبي   (ii)الـمتنوعة والـمكيفة،  البنكية الـمنتوجات (i)بما في ذلك،  إلنجاز السكنات،
 وموارد التسيير العقاري للممتلكات العمومية. (iii) السكن، 

 
من خالل ترقية الشراكة  (i)تفعيل النشاط العقاري  على أيضا العمومية السلطات وستعمل

ووضع نظام تحفيزي لالستثمار في إنجاز السكن الـموجه  (ii)العمومية والخاصة، 
 لإليجار، السيما من خالل تنمية السوق اإليجاري الخاص.

 
بناء جديدة تسمح بتقليص التكاليف أنظمة  إدخال على ذلك، على زيادة الحكومة، وستعكف
تشجيع اإلنتاج الوطني  (i)السكن. وبهذه الصفة، سوف يتم التركيز على  إنجاز وآجال

وترقية القدرات الـمحلية للدراسات وكذا اللجوء إلى مواد   (ii)والوسائل الوطنية لإلنجاز، 
 البناء الـمحلية.

 
اإلطار  إعادة صياغة لىع عكف الحكومةست في مجال التعمير والهندسة الـمعمارية:ب ـ 

بالتعمير وسياسة الـمدينة لتكييفه مع الـمتطلبات الـمتصلة  الـمتعلق والتنظيمي القانوني
 بالبيئة والطاقات الـمتجددة. كما ستسهر على مواصلة تحقيق أدوات التعمير.



 
وأرضيات  الحضرية واألقطاب الجديدة الـمدن تهيئة مشاريع إنجاز على وستسهر أيضا

 النشاط التي تستقطب االستثمار واستحداث مناصب الشغل.
 

تحسين نسيج الـمدن، من خالل إعادة الهيكلة والتأهيل  الحكومة ستواصلعلى ذلك،  زيادة
االستثمار الخاص في إنجاز الـمدن الجديدة واألقطاب  ةالحضريين.كما ستشجع مساهم

 الحضرية وتهيئتها.
 
 

 
والرقابة العمومية في ميدان التعمير  التفتيش قدرت تأهيل أخرى، جهة من الحكومة، وستعيد

وتعمل على تعزيز ذلك. وفي نفس السياق ستسهر على تثمين االنتاج الـمعماري 
 وتأطيره.

 
 في الـمقام الثاني:

 التزويد بمياه الشرب والتوصيل
 بشبكات التطهير

 
، على تطوير نسبة توصيل الـمساكن بالتزويد 7108سنة  نهاية قبل الحكومة بالعمل ستقوم

 .%88إلى  %89بالـمياه الصالحة للشرب بمعدل 
 

 %80كما ستسهر، في ذات اآلجال، على رفع نسبة توصيل الـمساكن بشبكات التطهير من 
 . وسيرافق هذا التقدم تحسين معالجة الـمياه القذرة.%82إلى 
 

 :الثالثفي الـمقام 
 بالطاقةبخصوص ربط البيوت 

 
التي بلغت بشبكة الكهرباء أكثر فأكثر على تحسين نسبة ربط البيوت  ستعمل الحكومة

  %00 حاليا تلغب التي ،الـمساكن إلى الطبيعي الغاز ولوج نسبة رفع على ستعمل كما .%88 حاليا

 كمعدل وطني.
 

 الفصل الثالث

 الصحية مصالحج وأداءات التحسين الحصول على العال

 على النظام الوطني للضمان االجتماعي والتقاعدوالحفاظ 
 

 
 في الـمقام األول

 بخصوص الـمنظومة الصحية الوطنية
 
الصحة، سترتكز على الشبكة الهيكلية الهائلة  مجال في ستنتهجها الحكومة التي السياسة إن

مستشفى جديد مما رفع مجموعها  010إنجاز  (i)مع  ،7102 و 7111 سنتي بين تطويرها تم التي
هيكل  0207يرتها ظح مجموع عيادة متعددة الخدمات التي يبلغ 070 وكذا إنجاز (ii)؛ 000 إلى

 عبر التراب الوطني.
 



قي غير كاف، بالـمؤطرين الطبيين وشبه الطبيين تطوًرا هاما حتى وإن ب تكوين فرع كما
 البالد.مع نتائج موزعة بطريقة غير عادلة عبر إقليم 

 
اآلفاق التي سطرتها الحكومة على الـمديين القصير والـمتوسط، في مجال  وتأخذ

 (ii)معدل الحياة،  (i)الديمغرافية والوبائية، السيما  االعتبار، التوجهات الصحة، بعين

 والسن واألنماط الـمعيشية. (iii)تطور األمراض الخطيرة، 
 
 تعزيز (ii)صحة األم والطفل،  (i) الحكومة على  مجهود سينصب الوقاية: مجال فيـ  أ

 وتقليص وفيات حديثي الوالدة. (iii)لوطني للتوليد، االبرنامج 
 

 
 (iii)الحماية الصحية،  (ii)التخطيط العائلي،  توسيع (i) إلى ترمي جديدة برامج تطوير سيتم كما

راض موكذا األ (v) الـمعدية، األمراض محاربة (iv)بها، يمكن تجن التي اإلعاقة الوقاية من
 التي يمكن مراقبتها من خالل التلقيح.

 
مخاطر  لعناصر الـمدمجة للمكافحة الوطني مخططال (i) تنفيد كذلك، الحكومة وستواصل
 واإلدمان، التدخين ومحاربة (iii) ،7108ـ  7100السرطان  مخطط (ii) الـمعدية؛ غير األمراض

(iv) .د  وكذا التكفل بمرض التوح 
 

 التدريجي التكييف على بالعمل الحكومة ستقوم العالج: وتنظيم الصحية التغطية مجال فيب ـ 

 تأهيل تشريعي يعيد إطار وضع خالل من ةللصح الوطنية الـمنظومة يخص فيما الحكامة لنمط

 العالج، ةشبك تطوير (ii) وتثمينها، الوسائل تقييم (i) تشجيع طريق عن العرض، وضبط التخطيط

(iii) نين مستخدمين توفر توفر  (v)والتزويد بتجهيزات فعالة،  (iv) كاف، عددبو ومؤهلين مكو 
 الـمواد الصيدالنية ومنها األدوية.

 
 مناطق كامل في وجودهم وضمان الطبي وشبه الطبي التأطير حتياجاتا تلبية أجل ومن وهكذا،

الطبي والـمسابقات  انسجام التكوين على (i) الخصوص، على الحكومة ستسهر البالد،
 تحفيزية قصد تدابير إقامة (ii) الداخلي، للطب وطنية مسابقة وتنظيم الجامعية االستشفائية

ذلك في مناطق  في بما العمومي، القطاع في الـمتخصصين الـممارسين استقرار ضمان
 تحقيق يتم لم التي الطبي شبه إطارات يخص فيما التكوين وتكثيف (iii) والجنوب، الهضاب العليا

 شخص. 27.111االحتياجات منها بعد، حيث يقدر عددها بـ 
 

 وتجسيد الصحة لقطاع اإلعالمية الـمنظومة استكمال على الحكومة ستسهر أخرى، جهة ومن

 تشكل مرحلة حاسمة في عملية التحول الرقمي للقطاع. "صحتك" التي منظومة
 
الصحة، ستفتح الطريق على الـمدى القصير، بقطاع  الخاصة اإلعالمية الـمنظومة إقامة إن
 مؤسسات الصحة العمومية وتنظيمات الضمان االجتماعي. العالجي بين التعاقد نظام امام
 

بالصحة التي  الخاصة القاعدية الهياكل ومتابعة الرقابية مهمتها أيضا، الحكومة، وستواصل
 تشكل إسهاما في الـمقدرات الوطنية في هذا الـمجال.

 



 الجنيسة التي األدوية ترقية خالل في ذلك من بما الصيدالنية، الـمواد توفير على ستسهر كما

 بالنسبة للمواطنين أنفسهم. بالنسبة للدولة أو سواء الصحة نفقات في بالتحكم ستسمح
 

الصحة والهيئات  بين إدارة الـمشترك العمل خالل من األدوية من الوطني اإلنتاج تشجيع وسيتم
سنة  %21 إلى حاليا %01للطلب بنسبة  الوطنية غطيةتبال تسمح بكيفية األدوية، بتعويض الـمكلفة

7108. 
 

تم  إيداعه  الذي بالصحة الـمتعلق القانون مشروع دراسة على الحكومة ستسهر األخير، وفي
 .والـمصادقة عليهه ئمان وإثراـعلى مستوى البرل

 
 

 في الـمقام الثاني
 والتقاعد فيما يخص منظومة الضمان االجتماعي 

 
رضة، مع  أنها في العالـم. غير األفضل بين من تعد   االجتماعي للضمان بمنظومة تتمتع بالدنا إن

 وتأهيلها،  (ii) ترشيدها،  (i)  لضغوط مالية شديدة، ويتطلب ذلكالتقاعد،  نظام منها السيما

(iii)  مجال التصريح بالعمال ودفع الـمستحقات.وتحسين احترام تشريع العمل في 
 

 :ستعمل الحكومة، على الخصوص على فيما يخص منظومة الضمان االجتماعي:أ ـ 
 
ا تصل أن ينبغي للضمان اإلجتماعي، التي الوطني النظام في اكاإلشتر اعدةق توسيع ـ أ  عمَّ

 على يدمج الذي والتنظيمي القانوني السند وضع عبر منخرط، وذلك ماليين 0 إلى قريب

القطاع  في العاملين األشخاص  (ii)ي، مأشكال العمل الجديدة لالقتصاد الرق (i) الخصوص
 وكذا عمال الـميدان الفالحي، (iv)، تغلونشالعملين الذين ال ي األشخاص (iii) الرسمي، غير
 
التصريح والتنظيمي لقمع عدم  تعزيز أجهزة الرقابة، وعند االقتضاء، السند القانونيـ  ب

 وعدم تسديد االشتركات،
 
قصد تحسين  االجتماعي الضمان بعد لصناديق الخدمات االلكترونية عن تطويرـ  ج

 وتسهيل إجراءات الـمنخرطين ومساعديهم،
 
االجتماعي في ميدان  الضمان يخص أداءات فيما والغش التجاوزات محاربة وتعزيزـ  د

 التأمين على الـمرض،
 
ة على تحسين جاذبيته وتمويله، السيما : ستعمل الحكومـ فيما يخص ترتيبات التقاعد ب

 :من خالل
 
ك اتوسيع قاعدة اإلشتر (i)مواصلة تكييف النظام الوطني للتقاعد، خصوصا من خالل ـ  أ
(ii)  مراجعة معدالت االشتراك لبعض أصناف الـمؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم

 كات العمال.اوكذا عن طريق َرْصْد موارد جديدة للتمويل غير اشتر (iii) الدولة، 
 
فرع للتقاعد التكميلي ضمن الصندوق الوطني للتقاعد ولدى صندوق  وإنشاءـ  ب

 الضمان االجتماعي لغير األجراء مما سيسمح برفع جاذبية النظام الوطني للتقاعد.



 
 الفصل الرابع

 مجاهدين وذوي الحقوق.حماية ال
 
الحقوق وحمايتهم،  وذوي بالـمجاهدين التكفل مجال في نوعه من فريد بنظام تتمتع الجزائر إن

ة األمة تجاه أبناء الشهداء والـمجاهدين وأقاربهم وذوي  وهو تعبير عن دَْين في ذم 

بذلها هؤالء الشهداء والـمجاهدين في سبيل  التي التضحيات الجسام لقاء حقوقهم الشرعيين،
 تحرير البالد.

 
اج هذه السياسة ولن تدخر جهدا في تحسين هوستواصل الحكومة بحزم وعزم انت

 الظروف االجتماعية والصحي ة والنفسية للمجاهدين وذوي الحقوق. 
 

خصوًصا على مواصلة التكفل طبيًّا بهؤالء الـمعنيين، بما في ذلك عن طريق  ستسهر كما
 اتخاذ تدابير خاصة لفائدة كبار الـمعطوبين.

 
وحسن صيانة الـمنشآت القاعدية الستقبال الـمجاهدين  تعزيز على أيضا الحكومة وستسهر

 وذوي الحقوق وراحتهم وعالجهم، وغيرها من أصناف التكفل األخرى بهم.
 

 الفصل الخامس

 مواصلة ترشيد ضبط سوق العمل 

 ورفع قدرات الدعم االمتصاص البطالة
 

 البطالة.في الـمقام األول: فيما يخص محاربة 
 
وخلق الثروات في جميع القطاعات كفيل  العمل مناصب استحداث دعم على الحكومة عزم إن

ارتفاع البطالة  احتواء بالتالي في والـمساهمة العمل مناصب مجال في العرض بتحسين الشك
 التي تفاقمت في السنوات األخيرة.

 
تفعيل مساهمة األجهزة العمومية أي جهد من أجل  تدخر لن الحكومة فإن ذلك، جانب وإلى
 إحداث أنشطة من أو (ii) األجر، الـمدفوع األمر بالتشغيل تعلق سواء (i)التشغيل،  لترقية

 طرف الشباب ذوي الـمشاريع أو من طرف العاطلين عن العمل.
 

 وبهذه الصفة، فإن جهود الحكومة سوف توجه خصوًصا نحو ما يأتي :
 
اقتصادية  مقاربة خالل من وذلك الـمهني، االندماج على الـمساعدة في الحالي الجهاز تبسيط ـ أ

 ، وهو ما يعزز آفاق الطابع الدائم للمستفيدين من ذلك،ة البطالةأكثر في معالج
 

بين  وتحسين التآزر برنامج عصرنة وتعزيز الخدمة العمومية للتشغيل، مواصلة ب ـ
 تنصيب إلى بذلك والوصول العمل، لسوق أكثر فعالية تسيير آفاق ضمن مختلف الـمتدخلين،

 طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل. 211.111
 
االندماج الـمهني وعقود  ألجهزة الـمساعدة على االستغالل األكثر نجاعة ممكنة ـ ج

 العمل الـمدعم،
 



الوطنية الوكالة )الشباب  طرف من الصغرى الـمؤسسات إحداث أجهزة مردود تدعيم د ـ
 (البطالة على للتأمين الوطني الصندوق) اآلخرين العمل طالبي طرف ومن( الشباب تشغيل لدعم

 إنشاء إلى تُْفضي أن يمكن التي مهنيال التكوين فروع تشجيع (i) بفضل: خصوًصا وذلك

 الـمؤسسات الصغيرة الكفيلة إلى الحاجات لخريطة الـمحلية السلطات إعداد (ii)مؤسسات، 

 طريق عن الصغيرة مؤسساتال بإنشاء القائمين مرافقة (iii) محلية،ال التنمية بالـمساهمة في

 الذي العمومية الصفقات قانون في عليه منصوصال للحكم الفعلي التنفيذ (iv) االستشارة، تقديم

 محلي في مجال الـمؤسسة الصغيرة.ـال العمومي من الطلب   نسبة صصيخ
 

من  سنة كل في مشروعا 70.111 أدناه عدد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة ستمول وهكذا،
أما منصب شغل في السنة.  001.111مع أثر استحداث نحو  ،7108و  7109الـماليتين  السنتين
فإن األمر سيتعلق بمرافقة إطالق أزيد  لصندوق الوطني للتأمين على البطالة،بالنسبة ا

منصب  91.111مع استحداث نحو  7108ـ  7109على مدى الفترة  مشروعا 01.111من 
 شغل.

 
 خالل من مؤهالت، وال لهم دخل الذين ال األشخاص لفائدة نشاطات أخرى ستتواصل ـ هـ

 جهاز الـمساعدة على االندماج االجتماعي.
 
 االستغالل ذات العمومية الـمنفعة أشغال ورشات فتح برنامج أيضا الحكومة ستواصل ـ و

  الـمكثف لليد العاملة.
 النساء طرف من النشاطات برنامج الـمساعدة لتمويل مساهمة إلى اللجوء سيتم كما ـ ز

  الـماكثات في البيوت، قصد احتواء البطالة.
استحداث  على التشجيع الــريفية قصد التســاهمية التنمية االستعــانة أيضا ببرامج ستتم ـ ح

 فالحي.أنشطة ذات طابع 
 

  :العملفيما يخص ضبط سوق  : مقام الثانيالـفي 
منع تشغيل  (i) مجال في ذلك في بالعمل، بما الـمتعلق على احترام التشريع ستسهر الحكومة

 .العمل وطب (iv)بالعمل، التص ريح (iii) األدنى، األجر (ii) األطفال،
 

 لتفادي وذلك مهنيةـال الفضاءات ضمن االجتماعي الحوار لترقية خاصة عناية إيالء سيتم كما

  االجتماعية. األزمات
  وسوف يتم احترام الحق في اإلضراب في إطار القانون.

مراجعة  أن تؤدي إلى شأنها من التي والتحضيرات الـمشاورات وتستكمل ستتواصل كما
 قانون العمل.

 
 الفصل السادس

 الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة االجتماعية
 

الـموروث عن ثورة أول نوفمبر الـمجيدة،  د االجتماعي يمثل أحد أسس الدولةإن البع
 ل ى في الوقت الحاضر في عدة أشكال.جوهو يت

 
البطالة بما في ذلك  لتقليص نسبة الـمبذولة جهودها على زيادة الحكومة، فإن اإلطار، هذا وفي
الـماكثات في البيوت، ستواصل العمل على  مؤهالت لهم والنساء الذين ال األشخاص لفائدة



األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة:  لفائدة الوطني للتضامن األخرى اآلليات جميع تجنيد
 سواء تعلق األمر باألشخاص الـمسنين أو الـمعوقين.

 
 مباشرة أوال اإلعانات وكذلك االجتماعية التحويالت مجال في سياستها الحكومة ستواصل كما

هذه،  في الوقت نفسه بورشة لترشيد النفقات العمومية للتضامن القيام مع الـمباشرة، غير
  بكيفية تستهدف بثقة الـمستفيدين الحقيقيين منها.

أيضا  ستحرص فإنها الصفة، وبهذه األطفال، حقوق حماية ضمان على أيضا الحكومة وستسهر
 مؤسساتيال التكفل تحسين طريق نع األمر اقتضى إن االجتماعية، ورفاهيتهم ازدهارهم على

 بهم.
 

حالة خطر  في يوجدون الذين والـمراهقين السلطات العمومية على حماية األطفال وستعكف
  معنوي، من جميع أشكال العنف واالنحراف وانتهاك حقوقهم.

الـمعوقين فإنهم سيحظون بدعم عمومي من خالل التكفل النفسي والتربوي  األطفال وأما
العادي بفضل  الـمدرسي الوسط في اندماجهم وكذا الـمتخصص، الوسط الـمؤسساتي في بهم

 فتح أسام خاصة.
 

 الفصل السابع

 مرأة وترقيتهاحماية ال
 
المي الحنيف اإلس الدين بها جاء الصعيدين: أولهما على باإلعتبار تحظى الجزائر في الـمرأة إن

النساء الجزائريات الفعالة في حرب مشاركة  عن ثانيهما ناتجالـمرأة، و شرف الذي
 التحرير الوطنية.

 
فقد عمدت الدولة إلى وضع ترتيبات قانونية  ،مواجهة اإلنحرافات في الـمجتمعـول

ضمانات ذلك في وسط بيت الزوجية، كما أن القانون يقدم  في بما العنف لحماية الـمرأة من
 ومي لدفع النفقة.عند اإلقتضاء تدخل جهاز عمللمرأة في حالة الطالق، و

 
احترام هده األحكام وعلى السير العادي لهذه الترتيبات كما أن  على إذن ستسهر الحكومةو

 ترقية مكانة الـمرأة ودورها تتقدم بفعل العديد من الـمعطيات.
 
قرابة  منذ وتدعمت اإلستقالل منذ الـمرأة نالتها التي السياسية بالحقوق جهة من يتعلق األمرو

 ،الـمنتخبة الشعبية مجالسال يف الـمرأة مكانة ثبت دستوري حكم خالل من ودلك الزمن، من عقد
مشرف مقارنة  موقع في بالدنا إذ تضع بالتنويه جديرة الـمحققة النتيجة تعتبر مجال،هذا ال فيو

جهة  من األمر الـمسار، ويتعلق هذا مواصلة وستسهر الحكومة على من البلدان، بغيرها
اإلحصائيات  تؤكدها البنات في الـمنظومة الوطنية للتربية والتعليم التي أخرى بمكانة

منحى يبشر بتقدم ت على جميع الـمستويات،إن هذا الاإلمتحانا في محققةالسنوية والنتائج ال
 الصحة غرار على القطاعات، بعض معتبرة في نسبا تمثل حيث الشغل، عالـم في مستمر للمرأة

  أو التعليم أو القضاء.
 
مسؤوليات  لا مجال في الـمرأة ترقية في فيتمثل رفعه على الجزائر عكفت الذي الجديد التحدي أما

للدستور  طبقا وذلك ،مؤسساتال مستوى على وكذا العمومية، اإلداراتو الهيئات مستوى على
 .ذا التقدم الذي صار واقعا ملموساجهدا في العمل على تطور ه ولن تدخر الحكومة

 
 



 الثامن: الفصل

 ترقية الشباب وممارسة الرياضة
 

 فيما يخص ترقية الشباب مقام األول:ـي الف
   
تمثل هدفا أسمى بالنسبة إلى الحكومة التي تسهر على ترقية مسعى يقوم  الشباب ترقية إن

الطاقات لدى هذه الفئة من السكان ومساهمتها في مسار التنمية الوطنية على  تجنيد على
ضوء  على ،للشباب الـمشروعة للطموحات االستجابة وعلى الـميادين جميع مستوى

 التطورات الحاصلة في الـمجتمع عموما.
 
 لتحرير طاقات الشبيبة وازدهارها، الـمطلوبة الحكومة على توفير جميع الشروط ستعملو

 والتشغيل، وبمشاركتها في الحركة والتكوين بالتربية الـمرتبطة السياسات خالل من وذلك
 الجمعوية والـمواطن وبالثقافة  وبالـممارسة الرياضية.

 
 

الهياكل القاعدية الـمخصصة للشباب  مجال العرض في تحسين على الحكومة ستسهر كما
سواء تعلق األمر بدور الشباب أم تعلق بتجمعات الشباب من ، وكذا على تحسين أداءاتها

 التنصيب عما قريب للمجلس للشباب. إنالحركة الجمعوية  األنشطة الرياضية أو أجل

سيكونون أعضاء فيه إلى جانب  الذين من السكان الفئة هذه ممثليـل للشباب سيسمح األعلى
بترقية  الـمحفل بالقيام صمن هذا ،ختلف اإلدارات العمومية الـمعنيةالـمشاركين من م

ستجابة لتطلعات جديدة من أجل مشاركة الشباب في بناء البالد ومن أجل اإل مقاربات
 وحاجات هذا الجيل 

 
 في الـمقام الثاني:

 فيما يخص تطوير الـممارسة الرياضية:
 

أهدافا ثابتة  يمثالن الـممارسة هذه وتطوير الرياضية الـممارسة مجال في إن تحقيق الـمساواة
تراكمت  التي ذلك اإلنجازات على شاهد وخير أجل ترقيتها، من جهدا تدخر لم التي الدولة لدى

 ارتفع عددهاملعبا متعدد الرياضات بحيث  22  (i) وخصوصا مع: ،7102 و 7111بين سنة 

 (iii) ،280تمتلك الجزائر حاليا إلى قاعة متعددة الرياضات بحيث  071 (ii)، وحدة 29إلى 
 ،كب رياضي جواريمر 210 (iv)،امسبح 020مسبح بحيث ارتفع عددها حاليا إلى  000

 مركب. 229رتفع عددها إلى ابحيث 
 

الحكومة على هذا الجهد الـمبذول في مجال تزويد مختلف الـمناطق والجهات  وستحافظ
 بالـمنشآت الرياضية الضرورية.

 
 ،لـمخصصة لرياضات الـمنافسةالـمنشآت القاعدية الكبرى ا الحكومة إنجاز ستواصل كما

 7102وستعمل أيضا على توفير الشروط الـمطلوبة إلنجاح األلعاب اإلفريقية في 
على  أيضا وستعمل الحكومة بوهران، 7170ألعاب البحر الـمتوسط و ،بالجزائر العاصمة

 الـمنافسة في الوسط الجامعي.ترقية الـممارسة الرياضية و
 

 دي للدولة.كما ستظل رياضة النخبة تستفيد من الدعم الـمالي والـما
 



وفي األخير، ستسهر الحكومة على وجود عالقات االحترام والتكامل بين مختلف 
 الهيئات الرياضية الوطنية للبالد. 

 
 الفصل التاسع

 مواصلة جهد ترقية الثقافة
 
وخير شاهد على ذلك حجم اإلنجازات  بدعم متواصل من الدولة، حظيتالثقافة  ترقية إن

دار ثقافة جديدة  72  (i)  ويمكن ذكر ما يأتي: ،7102 و  7111سنة  بين مجالال الـمحققة في هذا
مسرحا بحيث ارتفع عددها إلى  00 (ii)عبر الوطن، ادار 28عددها حاليا إلى  رتفعابحيث 

مكتبة  090 (iv)متحفا،  20متحفا بحيث ارتفع العدد اإلجمالي حاليا إلى  00 (iii)مسرحا، 77
 وكذا دار أوبرا الجزائر. (v)مكتبة، 092بحيث تحصي الشبكة الكاملة اآلن 

 
الثقافية ظهرت إلى الوجود تحت  القاعدية الـمنشآت جل أن على يشهد الذي هذا التذكير إن

يؤكد أيضا على أن الجهد ينبغي أن يركز في الوقت  ،السيد عبد العزيز بوتفليقة إشراف
 النشاط الثقافي في حد ذاته.الحاضر على ترقية 

 
 ستسهر الدولة خصوصا على ما يأتي: ،ي هذا السياقوف
 
الصفة،  وبهذه .الثقافية األنشطة إلى الوصول مجال وتوسيع والثقافية الفنية مواهبال تشجيع ـiـ

 سن  في الفنية ممارسةـبال اإللتحاق ضمان أجل من مدرسيـال الوسط مشاركة على العمل سيتم

ارتياد  مضاعفة قصد الثقافية الفضاءات فتتاحا مواقيت تكييف سيتم نفسه، الوقت وفي مبكرة،
 الـمتاحف والـمكتبات وقاعات الـمطالعة.

 
 السياحي الصعيدين على استغالله أدوات وتطوير الوطني الثقافي التراث حماية ـiiـ

 واالقتصادي؛
 
ومن  (ب) الثقافية، الحياة تنشيط في محليةال الجماعات قبل من أكبر مشاركة (أ)  على: العمل ـiiiـ

 بعض الصالحيات قصد تحقيق ترقية أحسن للثقافة. أجل المركزية
 
الرعاية،  عقود طريق عن في ذلك الثقافي بما النشاط لتمويل موارد على رصد التشجيعـ ivـ

واألحداث الثقافية على  التظاهرات مضاعفة أجل من وذلك العمومية مساهماتـال إلى تضاف
 مستوى الهياكل القاعدية التي أنجزتها الدولة.

 
على مستوى  الثقافية واإلدارة والعروض بالفن الـمتعلقة الـمهن مجال في التكوين تطويرـ vـ

 فروع جديدة في قطاع التكوين والتعليم. 
 
  اإللكترونية، في ذلك بما ه،اتدعام بكل للكتاب االقتصادية السلسلة تطوير عملية دعمـ viـ

 .الـمطالعة العمومية الترجمة، وترقية والتشجيع على
 
القاعات  في لالستثمار تحفيزية تدابير خالل ذلك من في بما السينمائي، النشاط تفعيل ـviiـ
 وفي اإلخراج واإلنتاج. االستوديوهاتو
 
 الرسم والفنون التشكيلية.زدهار فن ا على بالتشجيع الكفيلة الفنية األعمال سوق تطوير ـviiiـ
 
االعمال  نةصقر محاربة وكذلك الـمجاورة، والحقوق الـمؤلفين حقوق عن الدفاع مواصلةـ xـ

 الفنية.
 



 دعم وتشجيع مبادرات الفنانين الشباب. ـ ـixـ
 
في إطار التظاهرات  ،نشر الثقافة الوطنية عبر العالـممواصلة ترقية وـ  ـiixـ

 والـمبادالت.
 
االجتماعية  الحقوق وتدعيم البارعون الفنانون قدمه بما األمة اعتراف نشاطات مضاعفة ـiiixـ

 والحماية االجتماعية للفنانين. 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 القسم الخامس
 

 السياسة الخارجية والدفاع الوطني

 

 األول:في الـمقام 

 مواصلة دبلوماسية نشطة
 
 
 السيد فخامة قيادة تحت للحكومة دائمة مهمة سيبقيان العالم في ودورها الجزائر مكانة ترقية إن

 يف الـمساهمة  (ii) البالد، سيادة تأكيد (i) كثوابت هاأعين نصب تضع أن على ،الجمهورية رئيس
 أجل من وتناضل تكافح التي للشعوب العادلة القضايا عن الدفاع (iii) الدوليين، واألمن السلم

فضاءات  والتعاون وحسن الجوار في والصداقة األخوة ترقية (iv) األساسية حقوقها رداداست
الـمشتركة وترقية  الـمصالح أساس على الشركاء مع التعاون عالقات وتطوير (v) انتمائنا،

 الـمصالح االقتصادية في الخارج.
 

الجزائر ملتزمة ببناء صرح اتحاد الـمغرب  ستظل فعلى مستوى الـمغرب العربي:
ونهائي لقضية الصحراء  عادل حل إليجاد الـمتحدة األمم جهود دعم في ستساهم العربي، كما

 تقرير مصير شعب هذا اإلقليم.الغربية بما يفضي إلى 
 

 سريعة استعادة بغرض ليبيا، في الـمتحدة لألمم الخاص الـممثل جهود دعم في الجزائر وستستمر

السالمة  على الحفاظ في الشقيق، الليبي الشعب فائدةل الوطنية والـمصالحة للسلم واألمن
 وسيادته الوطنية. ووحدته الترابية لهذا البلد الـمجارو

 
عالقات الحوار واألخوة والتضامن  بناء الثنائي، ستستمر الجزائر في الصعيد وعلى

إلى جميع جيراننا الـمغاربيين في  في أن تتوسع هذه العالقات تأمل وحسن الجوار؛ حيث
 ظل احترام الشرعية الدولية.

 



والعمل  والتضامن الوحدة ملتزمة بتعزيز الجزائر ستظل فإن :العربي العالم في بقيةو
 جامعة الدول العربية. كما لن تدخر أي جهد للمساهمة في ، والسيما لدىالـمشترك العربي

 دولة، وضمن الوفاء سيادة كل احترام ظل في العربية، األمة لدى والتوترات فض النزاعات

 عدم التدخل.ب هالـمبادئ
 

 الفلسطيني الشقيق الشعب مع تضامنها لواجب الوفية الجزائر قضية الفلسطينية القضية وستظل

وذات السيادة وعاصمتها القدس حقوقه الثابتة ودولته الـمستقلة  استعادة أجل من الـمكافح
 الشريف.

 
الـمنطقة التي  متضامنة مع بلدانالجزائر ستبقى  : فإنالساحل اإلفريقيعلى مستوى  أما

 وحسن الجوار والتعاون.فعال وعالقات متينة لألخوة  وتضامن عميق، وإياها ماض تتقاسم
 

السلم والـمصالحة الوطنية  اتفاق عن الـمنبثقة التزاماتها ضمان بإخالص الجزائر وستواصل
 على استعادة السلم في شمال مالي اآلخرين، الشركاء مع ستعمل الشأن،مالي. وبهذا  في

 وفي هذا البلد عموما، في ظل احترام سالمته الترابية وسيادته الوطنية ووحدة شعبه.
 

الـمنطقة الساحلية، في مكافحة اإلرهاب  بلدان جميع مع بفعالية متضامنة كذلك وستظل
 التنمية لفائدة شعوب هذه الـمنطقة.والجريمة العابرة لألوطان، وفي بناء 

 
نشطة دوما لدى االتحاد اإلفريقي،  ستكون الجزائر فإن إلفريقيا، األخرى ماكنلأل وبالنسبة

 كل الدول األعضاء ظل احترام مبادئه وميثاقه من قبل في واندماجها، القارة وحدة خدمة في
 في هذه الـمنظمة.

 
 عالقات تضامن بناء إلى سعىتسالجزائر  فإن الـمجموعة اإلسالمية:وعلى مستوى 

كما  اإلسالمي. التعاون منظمة لدى ،األمة، وباألخص هذهل الـمنتمية البلدان كل وتعاون مع
في الحفاظ على صورة أكثر فأكثر  على االجتهادالـمجموعة االسالمية  حمل على ستعمل

الحضارات والتنديد الصارم ديننا اإلسالمي الحنيف، وترقية الحوار العالـمي بين 
 باإلرهاب.

 
نشيط من أجل ترقية السلم والحوار  شريك الجزائر فإن: الـمتوسطي الفضاء وفي

 .{0 + 0}والتعاون، السيما ضمن إطار ألـ 
 

عليها  التي تعاقدت الشراكة تجسيد على العمل ستواصل الجزائر فإن األوروبي: االتحاد ومع
 سياسي حوار في ستشارك للمصالح. كما فعلي تقاسم ضمن االقتصادية، الـمجموعة هذه مع

 .واستراتيجي نشيط حول كل القضايا ذات االهتمام الـمشترك
 

 اإلرادة أساس على ،األوروبي االتحاد في األعضاء البلدان مع ثنائية عالقات إنها تقيم كما

 وعادلة.، وفي إطار مصالح مشتركة الـمتبادلة واالستعداد الـمشترك
 

الـمتحدة  بميثاق منظمة األمم فإن الجزائر متمسكة أما مع بقية الـمجموعة الدولية:
 العالـمي الـمنتدى في نشيطا عضوا كذلك ستكونو الدوليين. واألمن السلم على والحفاظ

 ستساهم في توثيق التعاون الدولي ضد هذه اآلفة.كما  مكافحة اإلرهاب،لـ
 

 والتعاون والحوار التقليدية، الصداقة عالقات إقامة في الجزائر ستستمر الثنائي، الصعيد وعلى
  التي ربطتها مع شركائها في القارة األوروبية وفي آسيا واألمريكيتين. الفعال

 



 أجل من الضرورية والتكييفاتالتعديالت  تحقيق على الوطني الدبلوماسي الجهاز وسيعمل

وفتح االقتصادية الخارجية،  الشراكات ترقية في السيما فأكثر، أكثر ةالحكوم عمل مرافقة
  أسواق في الخارج إلنتاجنا الوطني.

 
كل  ، أمامعنها والذود بدقة الجزائر صورة ترقية في جهودها الدبلوماسية أداتنا ستثمرست كما

 ، في وسائل اإلعالم أو في الـمنتديات الدولية.محاولة خارجية لتزييفها
 

وستسهر على توثيق روابطها  بالخارج، هارعايا حماية في بالتزام الجزائر ستستمروأخيرا، 
مخطط العمل  من األول القسم في توضيح ذلك كما تم الخارج، في الـمقيمة الوطنية الجالية مع
  هذا.
 
 

 الثاني:في الـمقام و

 دعم سياسة الدفاع الوطني
 
 
في الحفاظ على أمن األشخاص بمساهمة الجيش الوطني الشعبي  نوهتو الحكومة تشيد إن

في جوار يطبعه االضطراب الشديد  ،حماية حدود البالد وفي ،اإلرهاب ضد والـممتلكات
 وجراء تغلغل اإلرهاب العابر للحدود.بفعل نزاعات لم تتم تسويتها، 

 
 

السيد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع  فخامة قيادة تحت ستعمل، الحكومة فإن وعليه،
كل الدعم الضروري لتمكين الجيش  تقديم ة، علىحلالـمس للقوات األعلى والقائدالوطني 

، ومكافحة أجل تأمين حدود البالد من يؤديها، التي بالـمهام القيام من الوطني الشعبي
 اإلرهاب، وكذا محاربة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

 
وعصرنته،  الشعبي الوطني الجيش احترافية مرافقة على الحكومة ستحرص ذلك، عن فضال

التوفر على القدرات الـمطلوبة للحفاظ  نحو يمكنه من على الالزمة، والـموارد بالوسائل
، ووحدة البالد وسالمتها الترابية، الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية على االستقالل

 وكذا حماية فضائها البري والجوي والبحري.
 

االقتصادية  التنمية في مساهمتها وكذا العسكرية، الصناعة تطوير وتدعم الحكومة ستشجع كما
 الوطنية.

  
** 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 الملحق

  7102 ـ 7111تطور مؤشرات التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل الفترة 
 

 
 المؤشرات

 
 الوحدة

 الموجود

 سنة في

7111 

 الموجود

 سنة في
7102 

 المنجز

 7102ــ  7101

 
 التربية الوطنية

    

 2010 72.822 71.908 العدد العدد اإلجمالي للمؤسسات المدرسية

 0.220.090 8.012.712 2.220.170 العدد تعداد المتمدرسين في التربية الوطنية

 001.982 202.200 072.002 العدد تعداد المعلمين

 
 العالي التعليم

    

 00 012 00 العدد عدد المؤسسات

 070.111 200.111 087.111 العدد طاقات اإليواء فيما يخص األسرة

 0.177.711 0.220.711 208.111 العدد الطاقات البيداغوجية

 08.021 22.111 02.221 العدد تعداد األساتذة

 0.020.090 0.202.111 299.202 العدد تعداد الطلبة المسجلين

 
 التكوين المهني

    

 20 078 02 العدد معاهد التكوين المهني

 020 289 202 العدد مراكز التكوين المهني

 
 الصحة

    

 010 000 701 العدد عدد المستشفيات

 0700 0207 282 العدد عدد العيادات المتعددة الخدمات

 
 الموارد المائية

    

 02 90 22 العدد عدد السدود

 - 89 91 % النسبة الوطنية للربط بشبكة المياه الصالحة للشرب

 - 87 27 % نسبة الربط ــ شبكة التطهير

   ل 070 ل/ي/س كمية التزويد اليومي بالماء الشروب لكل مواطن

 

 السكن
    

 0.090.027 - - العدد 7102وسنة  7111عدد السكنات المسلمة بين سنة 

 802.910 - - العدد 7102عدد السكنات قيد اإلنجاز في سنة 



 
 الثقافة

    

 72 28 77 العدد دور الثقافة

 092 092 17 العدد المكتبات

 00 20 19 العدد المتاحف

 00 77 12 العدد المسارح

 
 الشباب والرياضة

    

 22 29 02 العدد المالعب المتعددة الرياضات

 210 229 20 العدد الجواريةالمركبات الرياضية 

 280 071 072 العدد القاعات المتعددة الرياضات

 000 020 79 العدد المسابح

 
 الطاقة

    

 0.209.200 0.721.220 0.007.107 العدد عدد السكنات الموصولة بالغاز

 0.022.220 8.000.200 0.229.829 العدد عدد السكنات الموصولة بالكهرباء

 - 09 00 % بشبكة الغازنسبة الربط 

 - 88,9 99,2 % نسبة الربط بشبكة الكهرباء

 
 األشغال العمومية والنقل

    

 قوام شبكة الطرقات )ط و ــ ط و ــ ط ب(.

 الطريق السيار شرق ــ غرب

 072.082 012.201 كلم

0007 

77.222 

0007 

 0029 0029  كلم الطرق االجتنابية والطرق السريعة

 7711 2111 0911 كلم السكة الحديديةقوام شبكة 

 

 1 الملحق
 7102ــ  7111 معطيات حول برامج التنمية والواردات  خالل الفترة

 
 :7102ــ  7111 معطيات حول برامج التنمية خالل الفترة ـأ 

المبلغ  

)ر  بالدينار

 ب(

المبلغ 

 )ر ب( بالدوالر

معدل 

 الصرف

  20,7 12 070 7112ــ  7110برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

  20,0 080,9 02.718,8 7118ــ  7110البرنامج التكميلي لدعم النمو 

  22,2 717,20 00.108,0 7102ــ  7101البرنامج الخماسي للتنمية 

  22,0 2272 7102ـ  7100مجموع ميزانيات التجهيز  

 011,2 02,2 0222,7 7100سنة  -

 018,2 02,0 0982,7 7102سنة  -

 001,1 07,2 0092,2 7102سنة  -

  000,9 02.070,2 7102ــ  7110مجموع البرامج  -

 )*( 22,88 228,8 01.278,2 7102ــ  7111مجموع ميزانية التسيير  -

 7102ــ  7111نسبة الصرف الـمتوسطة بالنسبة للفترة  )*(

 
 :7102ــ  7111 معطيات تتعلق بالواردات خالل الفترة ــب 

 

المبلغ بماليين  السنوات

 الدوالرات

 8.020 7111سنة 

 8.821 7110سنة 

 07.118 7117سنة 

 00.002 7110سنة 

 09.019 7112سنة 

 71.002 7110سنة 

 70.202 7112سنة 



 72.200 7112سنة 

 08.228 7119سنة  

 08.782 7118سنة 

 21.220 7101سنة 

 22.722 7100سنة 

 01.022 7107سنة 

 00.179 7100سنة 

 09.091 7102سنة 

 00.217 7100سنة 

 22.198 7102سنة 

 020.222 7102ــ  7111 مجموع الواردات:

 
 


