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اأخذت  اإفريقيا  على نف�سها عهدا بتح�سني م�ستوى احلكامة يف خمتلف ميادين احلياة 
ال�سيا�سية، القت�سادية والجتماعية للبلدان الإفريقية، وذلك من خلل و�سعها للآلية 
الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. والن�سمام لهذه الأداة طوعي، وتعمل على قاعدة 
املتبادلة  ال�ستفادة  بو�سائل  الإفريقية  البلدان  متد  كما  امل�سرتكة،  املراجعة  ممار�سة 

للخربات والتجارب وفتح اإمكانات جديدة لرتقية احلكامة على م�ستوى القارة.
ومنذ اإن�سائها يف �سنة 2003، يف اإطار ال�سراكة اجلديدة لتنمية اإفريقيا (NEPAD) ، فاإن 
الآلية �سجلت ان�سمام 29 بلدا اإفريقيا، قرروا اأن يخ�سعوا ممار�ساتهم  يف احلكامة اإىل 
جملة من القيم والقواعد والأحكام واملعايري   التي حددتها هذه الأداة. وتعد اجلزائر 
التقييمي،  تقريرها  النهج. وقد خ�سع  اختارت هذا  التي  الإفريقية  الدول  اأوائل  من 
الذي يعد الرابع من نوعه، اإىل الدرا�سة من قبل منتدى روؤ�ساء دول وحكومات الآلية، 
وتقدم به رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة اأمام الآلية التي التاأمت يف 

دورتها ال�سابعة العادية باأكرا ( غانا ) يف الفاحت من جويلية 2007.
قبل  من  للتقييم  الإفريقية  الآلية  اأم��دت  اجلزائر  ف��اإن  التقييم،  تقرير  مع  وم���وازاة 
النظراء بربنامج عمل، باعتبار الربنامج اإطارا مرجعيا جلملة  الإجراءات والأعمال 
املتخذة لتح�سني احلكامة  عرب ا�ستدراك النقائ�س و�سد الفجوات وتعزيز املمار�سات 

احل�سنة. 
وانطلقا من ال�ستنتاجات والتو�سيات الواردة يف تقرير التقييم، فاإن اجلزائر اأعدت 
تقريرها حول تنفيذ برنامج العمل املذكور. وقد عر�ست هذه الوثيقة  على اأنظار منتدى 

روؤ�ساء دول وحكومات الآلية بتاريخ 31 جانفي 2009 باأدي�س اأبابا ( اإثيوبيا) .
الوطني،  العمل  برنامج  بتنفيذ  اخلا�س  التقرير  فاإن  التقييمي،  التقرير  غرار  وعلى 
كان له �سدى اإيجابيا لدى منتدى روؤ�ساء دول وحكومات الآلية الذي اأقر باأن اجلزائر 
جملة  بذكر  احلكم  ه��ذا  وع��ززت  احلكامة  ميادين  خمتلف  يف  معتربا  تقدما  عرفت 

املمار�سات احل�سنة التي ت�سمنها التقرير.
العمل  برنامج  لتنفيذ  اجلزائر  طورتها  التي  بالتجربة  بالإجماع  الرتحيب  مت  كما 
قبل  من  للتقييم  الإفريقية  الآلية  واأه��داف  مبادئ  اإدم��اج  ت�سمن  وال��ذي  بها  اخلا�س 
لتجربة  ا  واعتربت  العامة،  �سيا�ساته  ويف  احلكومي  العمل  برنامج  يف  النظراء 
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منوذجا للتملك واإ�سفاء الطابع الداخلي املحلي للآلية �سمن الربامج احلكومية للبلدان الإفريقية. 
ولغر�س منح حمتوى حمددا ل�سيا�سة حت�سني احلكامة التي األزمت نف�سها بها والتي ت�ستدعي، مبدئيا، جهودا متوا�سلة ومعززة، فاإن 

اجلزائر بتت اإ�سرتاتيجية تغطي الآماد القريبة واملتو�سطة والبعيدة.  
ومن هذا املنطلق، يجدر اأن ن�سري اأن تقرير تنفيذ برنامج العمل الوطني، يعيد املنجزات املحققة يف اجلزائر، بف�سل مقاربة ديناميكية 
دعم  »برنامج  التنمية وهي  برامج  على  واملدر�سة علوة  العدالة  قطاعات  الدولة يف  لإ�سلح  كبرية  اإطلق ور�س  �سبيل  و�ساملة، يف 

التنمية القت�سادية 2001-2004«  و«الربنامج التكميلي للنمو 2004 – 2009 »، مرفقة بربامج خا�سة ب� »اله�ساب العليا« و«اجلنوب«.
وينبني تقرير تنفيذ برنامج العمل الوطني يف ميدان احلكامة على اأربع حماور مو�سوعاتية رئي�سية حول : الدميقراطية واحلكامة 

ال�سيا�سية، احلكامة والت�سيري القت�سادي، حكامة املوؤ�س�سات والتنمية الجتماعية والقت�سادية. 
ويف حمتواه، فاإن التقرير يعر�س للتطورات امل�سجلة باجلزائر بر�سم خمتلف هذه املحاور والتي ميكن تقدميها باإيجاز كما يلي :

ا�ستعادت اجلزائر، وب�سفة نهائية، الأمن وال�ستقرار باعتبارهما �سرطان متهيديان لتجديد فعلي للبلد. ومن جهة اأخرى، فاإن   -1  
جتربة النتخابات التي نظمت ت�سمح باجلزم باأن الدميقراطية جتذرت وباأن م�سار متتني دولة احلق والقانون ي�سري يف اجتاه 

تعزيز العلقة بني الدولة واملواطن ،

- ال�ستثمارات الكبرية التي ر�سدت و بخا�سة يف امليدان احليوي املتمثل يف املن�ساآت الأ�سا�سية جتمع �سروط التنمية القت�سادية   2  
املتوا�سلة واملتوازنة للجزائر، وت�ساهم بالتايل يف تنفيذ حمكم لإ�سرتاتيجية ما بعد البرتول. ويعزز هذا الجتاه، وبف�سل ال�سيا�سة 

احلذرة املنتهجة يف ت�سيري عائدات النفط، قدرة البلد على اإعداد  برامج جديدة للتنمية تزيد يف دعم ال�ستثمارات املحققة اأ�سل ،

ت�ساهم التطورات امل�سجلة يف ميادين حت�سني مناخ املوؤ�س�سة اجلزائرية وقدراتها على منحها وجهة ت�سمح لها باأن تكون حمل   - 3  
خللق الرثوة وت�سجيع بروز اقت�ساد وطني تناف�سي،

4  - ي�سع التقدم امل�سجل يف اجلزائر يف جمال التنمية القت�سادية والجتماعية �سمن الدول ال�سائرة يف طريق النمو القليلة التي   
هي يف وارد حتقيق اأهداف الألفية من اأجل التنمية(OMD) يف اأفق 2015،

- ت�سكل هذه املنجزات املحققة يف ميدان احلكامة والتنمية الجتماعية والقت�سادية، بغ�س النظر عن املنجزات املعرو�سة يف   5  
ال�ستفادة من  اأجل متكني كل مواطن جزائري من  الدولة اجلزائرية  من  انتهجته  الذي  الطريق  التقرير، موؤ�سرات ومعامل على 
ثمرات اجلهد الوطني يف التنمية واإ�سراكه يف الدور املنوط بالأمة يف �سبيل و�سع اجلزائر يف و�سع البلد البارز الذي ي�ستطيع 

اأن يرفع حتديات القرن 21.



5

اأول -  الدميقراطية واحلكامة ال�سيا�سية                                                                                                             

يف هذا اجلزء من التقرير اخلا�س بتنفيذ برنامج العمل الوطني، مت التطرق 
على اخل�سو�س اإىل املنجزات الهامة املحققة من قبل اجلزائر بر�سم امل�ساألة 
املركزية املتعلقة بامل�ساحلة الوطنية. كما مت تناول التقدم املعترب املحقق يف 
العديد من امليادين علوة على اجلهود الكبرية التي بذلت لتعزيز الن�سجام 

الجتماعي، و تعزيز دولة احلق والقانون وتعميق الدميقراطية. 

 التكفل باآثار املاأ�ساة الوطنية  
وا�سلت اجلزائر تنفيذ �سيا�سة امل�ساحلة الوطنية ملحو اآثار املاأ�ساة الوطنية. 

ول زالت هذه امل�ساألة حتظى بالهتمام يف اأعلى م�ستويات الدولة.
عرفت ثلث م�سائل ت�سمنها امليثاق من اأجل ال�سلم وامل�ساحلة الوطنية تقدما 

معتربا يف تنفيذها :
▄ اإجراءات دعم �سيا�سة التكفل بق�سية املفقودين (مر�سوم رئا�سي رقم 
06-93 ال�سادر يف 28 فيفري 2006 واملت�سمن تعوي�س �سحايا املاأ�ساة 

الوطنية) ،
▄ م�ساعدة الدولة للعائلت املعوزة التي عانت من ت�سرف اأحد اأقربائها 

بان�سمامه للإرهاب (وفاة يف �سفوف اجلماعات الإرهابية) ،
▄ وبر�سم الت�سامن الوطني مر�سوم رئا�سي رقم 06-94 ال�سادر يف 28 

فيفري 2006 واملت�سمن م�ساعدة الدولة لهذه العائلت) ،
للإجراءات  خ�سعوا  الذين  الأ�سخا�س  تعوي�س  اأو  اإدم��اج  اإع��ادة   ▄
الإدارية الف�سل من العمل الإدارية لأ�سباب لها علقة باملاأ�ساة الوطنية 

(مر�سوم رئا�سي رقم 124-06 ال�سادر يف 27 مار�س 2006).
اإن تطبيق الإجراءات املقررة بر�سم امليثاق من اأجل ال�سلم وامل�ساحلة 
00 ،000 000 600 22 دج حتى  بلغ  اإجمايل  الوطنية فر�ست ر�سد غلف 
تاريخ 31 جويلية 2008. وقد و�سل مبلغ التعوي�سات امل�سددة مبقت�سى 
 31 بتاريخ  دج   13 927 455 965، 00 اإىل  اآنفا  املذكورة  الثلثة  الأحكام 

دي�سمرب 2008.
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حماربة اله�سا�سة والإق�ساء :

و�سعت ال�سلطات العمومية ن�سب اهتمامها، اجناز، وب�سورة تدريجية، توفري ال�سكن للجميع والق�ساء على ال�سكن اله�س 
وغري اللئق. 

وهكذا ويف خ�سم تنفيذ تعهد ال�سيد رئي�س اجلمهورية اخلا�س باجناز مليون وحدة �سكنية يف اأفق 2009، فاإن ال�سكنات التي 
تلقت اإعانات من الدولة اأو مولتها �سمن براجمها واملنجزة من 1999 اإىل نهاية 2008 بلغ عددها 845 520 1 وحدة باعتمادات 
ر�سدت 700 1 مليار دينار ( اأي23،2 مليار دولر اأمريكي ). كما اأن هذا التقدم ميتد اإىل حت�سني م�ستوى الرفاهية يف ميدان 

ال�سكن. وبلغ م�ستوى �سغل ال�سكنات من  5،79 اإىل 5،07  (الإح�ساء العام لل�سكان وال�سكن) .
مليون   800 اإىل  القدمية، و�سلت  البنايات  م�سكل  ولت�سوية  اله�س  ال�سكن  على  للق�ساء  مالية معتربة  مبالغ  كما مت ر�سد 
دينار جزائري  وكذا حت�سني اإطار معي�سة ال�سكان الذين يعي�سون يف اأحياء مرتهلة ، من خلل عملية ا�ستدراكية طالت 
500 7 موقعا ا�ستوجبت غلفا ماليا يقدر ب� 300 مليار دينار . وقد �سمح حت�سني املن�ساآت القاعدية احلياتية التي ركزت عليها 

ال�سلطات العمومية، للجزائر بتحقيق اأهداف الألفية من اأجل التنمية يف هذا القطاع. 
ومما يجدر التنويه به اأن الدولة اأولت اأهمية لتوفري ال�سمانات الق�سوى للمو�سوعية وال�سفافية والعدالة بني املواطنني 
من اأجل ال�ستفادة من ال�سكن املدعم اأو املمول من الأموال العامة من خلل اعتماد بطاقية وطنية مرقمنة كليا وتت�سمن 

امل�ستفيدين مهما يكن �سكل الربنامج.
العاملة بكثافة،  اليد  التي ت�ستخدم  كما عرفت برامج الإدماج الجتماعي واملهني (برامج الأعمال ذات املنفعة العمومية 
100 حمل جتاري لكل بلدية)،  برنامج اجلزائر البي�ساء، برنامج الأعمال املو�سمية ذات املنفعة املحلية، وبرنامج اإجناز 

ارتفاعا ملمو�سا خلل الفرتة 2007  - 2008. وقد توجهت هذه الربامج لفائدة ال�سباب الطالب للعمل لأول مرة. 

خف�س التوترات الجتماعية  :
اإثر تو�سية �سدرت عن الثلثية (حكومة – نقابة– اأرباب العمل ) قامت ال�سلطات العمومية مبراجعة القوانني الجتماعية 
حقوق  تعزز  النهائي،  الإع��داد  طور  يف  الآن  هي  التي  املدونة،  وه��ذه  الدولية.  املعايري  تدمج  عمل  مدونة  اإع��داد  ق�سد 
العمال، بخا�سة حقوق الن�ساء وحماية الأطفال، ويت�سمن منظومة خا�سة مبحاربة العمل غري ال�سرعي والن�ساطات غري 

القانونية.  
يف جمال الوقاية من النزاعات الجتماعية، جتب الإ�سارة اإىل اإعادة تنظيم وحتديث وتعزيز الو�سائل الب�سرية واملادية 

لتدخل م�سالح املراقبة.
هذه الإجراءات، بتزاوجها مع عمل الوقاية وامل�ساحلة، قد �سمحت ب�سمان ا�ستقرار املناخ الجتماعي يف عامل ال�سغل. 

بخ�سو�س حماية ودعم القدرة ال�سرائية، فاإن عددا من املرا�سيم الرئا�سية قد ن�سرت خلل �سنة 2007 ، بالتزامن خ�سو�سا 
مع الرتفاع الكبري لأ�سعار املواد الأ�سا�سية على امل�ستوى العاملي. ومن �سمن هذه املرا�سيم نذكر :
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▄ املر�سوم اخلا�س برفع حد الأجر الوطني امل�سمون ،

▄ املر�سوم اخلا�س برفع الأجور يف القطاع القت�سادي ،

▄ املر�سوم اخلا�س برفع اأجور املوظفني.

دعم الدميقراطية الد�ستورية :
اعتمد الربملان، يف 12 نوفمرب 2008، باأغلبية كبرية، مراجعة للد�ستور تهدف اإىل تكري�س الثوابت الوطنية :

ان�سجاما  اأكرث  لتوازنات احلكم ويف ظل عمل  التام  التنفيذية يف ظل الحرتام  الهيئة  العلقات �سمن  ▄ تو�سيح 

وفعالية ملوؤ�س�سات الدولة،
▄ تعديل املادة 74 اخلا�سة بالعهدة الرئا�سية بغر�س ال�سماح بتعبري كامل للإرادة ال�سعبية ويف ظل احرتام حق 

ال�سعب ال�سيد يف اختيار قادته بكل حرية، على قاعدة �سمانات العدل وال�سفافية،
▄ تعزيز احلقوق ال�سيا�سية للمراأة، بالرفع من حظوظ ولوجها للتمثيل يف املجال�س املنتخبة.

يف جمال تعزيز دولة احلق والقانون، جتب الإ�سارة اإىل ت�سديق اجلزائر على جممل الن�سو�س املتعلقة بحماية وترقية 
الدوري  ال�ستعرا�س  اآلية  »اإط��ار  يف  تقريرها  اجلزائر  قدمت  وهكذا  اخل�سو�س.  بهذا  تقارير  وتقدمي  الإن�سان  حقوق 
ال�سامل«(Universal Periodic Review) بتاريخ 20 اأفريل 2008 ودافعت عنه اأمام جمل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم املتحدة.

عرف الإطار الت�سريعي اخلا�س مبمار�سة احلقوق واحلريات تطورات هامة خا�سة منذ اإ�سدار القانون رقم06  - 22 ال�سادر 

اجمللس الدستوري 
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1966 املت�سمن قانون الإج��راءات اجلزائية  8 جوان  155 بتاريخ   -  66 2006   املعدل واملتمم للأمر رقم  20 دي�سمرب  بتاريخ 
وخ�سو�سا عرب : 

▄ تعزيز ال�سمانات يف جمال امللحقات الق�سائية وخا�سة �سروط الو�سع حتت النظر ،

▄ تعزيز الفرتا�س بالرباءة وتقلي�س اآجال ال�ستئناف اخلا�سة باحلب�س الحتياطي واملراقبة الق�سائية ،

▄ اإ�سلح ال�سرر يف حال اخلطاأ الق�سائي واحلب�س الحتياطي غري املربر ،

▄ ت�سهيل الو�سول اإىل العدالة للأ�سخا�س املعوزين ،

▄ دعم حقوق ال�سحية.

 دعم اللمركزية  :
من بني اأهداف امل�ساريع التمهيدية التي فرغ من �سياغتها ملراجعة الن�سو�س اخلا�سة بالبلدية والولية، اإىل ترقية الت�سيري 
الت�ساركي جللب اهتمام املواطن لإدارة �سوؤون اجلماعة وتطوير العلقات ما بني البلديات لتعزيز الت�سامن بني البلديات 

واإر�ساء التعا�سدية يف ا�ستعمال و�سائلها.
يف جمال املوارد املالية للجماعات املحلية، فاإن تعزيزيها هوالأن يف طور الإعداد خا�سة فيما يتعلق باإجناز املرحلة الأوىل 
من اإ�سلح اجلباية املحلية من خلل عدم متركز م�سالح الوعاء ال�سريبي وحت�سيل ال�سرائب وتو�سيع م�ساهمة ال�سريبة 

على القيمة امل�سافة فيما يخ�س رخ�س العمران التي �ستوؤول لفائدة البلديات.

احلق يف الإعلم :
�سمحت الأعمال التي مت القيام بها يف اإطار تطوير قطاع الإعلم بتحقيق تقدم ملحوظ يف جمال تكري�س حق املواطن يف 

الإعلم وتنمية الت�سال اجلواري.
ومن �سمن املكت�سبات امل�سجلة يف هذا ال�ساأن، جتب الإ�سارة اإىل اعتماد مر�سوم تنفيذي، يف 2007، يو�سح العلقات املهنية 

لل�سحفيني.
وتت�سمن امل�ساريع املنجزة، اأوهي يف طور الإجناز، اإن�ساء حمطات اإذاعية جديدة اأو قنوات تليفزيونية جهوية بالإ�سافة 

اإىل مطبعتني اثنتني بجنوب البلد. 

الو�سول اإىل العدالة :
 29 1971 (والذي  اعتمده الربملان يف  75-71 ال�سادر يف  يف جمال امل�ساعدة الق�سائية، يهدف م�سروع  تعديل  الأمر رقم 
جانفي 2009) اإىل تعزيز امل�ساعدة املقدمة اإىل املتقا�سني املعوزين، وبخا�سة منهم �سحايا جتارة الأ�سخا�س، واملتاجرة 
يف الأع�ساء الب�سرية، وتهريب املهاجرين، والإرهاب والأ�سخا�س املعاقني. وقد ن�س القانون على م�ساعدة ق�سائية كاملة 

لهذه الفئات من املتقا�سني.
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قبل  من  امللفات  درا�سة  لأج��ال  املعترب  التقلي�س  اإىل  كذلك  الإ�سارة  ويتعني 
الق�ساء اجلزائي واملدين.     

 66 و  للمجال�س  25 مقرا  فاإن  العدالة واملتقا�سني،  اأكرب بني  وبغر�س تقريب 
للبناء  ال�سامل  الربنامج  بر�سم   ،2009 نهاية  يف  ت�سلمها  �سيتم  للمحاكم  مقرا 

الذي �سرع فيه يف ال�سنوات الأخرية. 

من اأجل وظيف عمومي كفء، فعال وم�سوؤول :
جتلى حت�سني اأداء الإدارة من خلل  التقدم املعترب امل�سجل يف تطوير امل�سالح 
اللكرتونية املخ�س�سة للمواطن ل �سيما يف قطاعات العدالة (اإن�ساء املركز 
 ،(intranet الوطني لل�سجل الق�سائي الذي ي�ستغل من خلل �سبكة الأنرتانيت
املتنقلني)،  للأ�سخا�س  املدنية  احلالة  رقمنة  (عملية  املحلية  واجلماعات 
البنكية،  امل�سالح  قطاع  على  علوة   ، اجلامعة)  يف  (الت�سجيلت  والرتبية 

واملالية والربيدية (البطاقات التي ت�ستعمل ال�سرائح الإلكرتونية...).      

الدور الت�ساركي للمجتمع املدين :
بلغ عدد اجلمعيات املعتمدة 928 78 جمعية حملية و948 جمعية وطنية.

وت�سعى ال�سلطات العمومية اإىل املزيد يف تعزيز احلركة اجلمعوية، اقتناعا 
للم�سالح  ي�سمح  حتى  امل��دين  املجتمع  فواعل  مع  الت�ساور  ب�سرورة  منها 
اخل�سو�سية واملهنية وامل�سنفة علوة عن البحث عن التوافق حول امل�سلحة 

العامة.

حماربة الف�ساد والر�سوة :
الت�سريع  تعزيز  يف  وحماربته  الف�ساد  من  للوقاية  املعدة  الن�ساطات  جتلت 
الوطني  الت�سريع  تكييف  ج�سدها  كما  الظاهرة.  حماربة  وو�سائل  الوطني 

لللتزامات الدولية للجزائر يف هذا املجال.
واملت�سمن   2006 فرباير   20 يف  ال�سادر   06-01 رقم  القانون  تطبيق  اإط��ار  يف 
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الوقاية من الف�ساد وحماربته، مت ت�سجيل ما يلي :  

▄ تقدمي 680 ق�سية اأمام العدالة يف �سنة 2006 واأف�ست اإىل احلكم على 930 �سخ�س ،

▄  1054 ق�سية اأمام املحاكم ومنها 681 ق�سية مت الف�سل فيها �سنة 2007 واأف�ست اإىل احلكم على 1789 �سخ�س،

▄  622   ق�سية على م�ستوى املحاكم من بينها 484 ق�سية مت الف�سل فيها خلل الف�سل الأول من �سنة 2008 ومت خللها 
احلكم على 1126 �سخ�س.

ترقية حقوق املراأة وحمايتها:
عرف هذا الهدف تقدما معتربا مبنا�سبة التعديل الد�ستوري ليوم 12 نوفمرب 2008.

وجاء هذا التقدم احلا�سل ليعزز التطورات التي �سبق ومت ت�سجيلها يف الت�سريع اخلا�س برتقية وحماية حقوق املراأة 
(تكييف الت�سريع الوطني مع التفاقية الدولية لإزالة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، م�سروع قانون يعدل قانون العقوبات 
وين�س على جترمي املتاجرة بالأ�سخا�س وخا�سة الن�ساء والأطفال ..) ودعم جهود الدولة للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 

جتاه الن�ساء.
وي�سب اأي�سا تطبيق قانون الأ�سرة وقانون اجلن�سية املعدل يف خانة دعم كافة اأ�سكال التمييز. 

الوقاية من الرشوة ومحاربتها 
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 ترقية حقوق الطفل وال�سباب وحمايتها:
اإن املنظومة الت�سريعية اخلا�سة بحماية حقوق الطفل وال�سباب من الكثافة ما ميكنها من تغطية كل جمالت ترقية وحماية 
حقوق هذه الفئة (قانون العقوبات، قانون الإجراءات اجلزائية، قانون الأ�سرة، الأمر املتعلق بحماية الطفل واملراهق، 
الأمر املت�سمن اإن�ساء موؤ�س�سات وم�سالح مكلفة بحماية الطفولة واملراهقة، املواد اخلا�سة التي تت�سمنها ت�سريعات العمل، 

والرتبية والتكوين وال�سحة). علوة على م�سروع قانون يف طور الدرا�سة، يعزز احلماية الق�سائية للطفل.
% من منا�سب  يف جمال العمل، فاإن القانون اخلا�س برتقية وحماية الأ�سخا�س املعاقني، ين�س على وجوب تخ�سي�س 1 

العمل للأ�سخا�س املعاقني. ومن جهة اأخرى، فاإن معا�سا يخ�س�س لهم. 

ترقية حقوق اجلماعات اله�سة وحمايتها:
يف ميدان العمل، فاإن القانون اخلا�س برتقية وحماية الأ�سخا�س املعاقني تن�س على �سرورة اأن يخ�س�س كل رب العمل 
منا�سب عمل للأ�سخا�س املعاقني. ومن جهة اأخرى فاإن معا�سا مينح لل�سخ�س املعاق الذي جتاوز عمره 18 �سنة ومن دون 

موارد معي�سية، ويعاين من اإعاقة وراثية اأو مكت�سبة مقدرة ب� 100  .%
اإعانة خا�سة  اأو نهائية، وي�ستفيدون من  العائلة، ب�سفة موؤقتة  الدولة تتكفل بالأطفال املحرومني من  اأن موؤ�س�سات  كما 
جملة  من  في�ستفيدون  منهم،  املعوزين  وخا�سة  امل�سنون،  الأ�سخا�س  اأما  واملراهقة.  بالطفولة  املتعلق  القانون  مبوجب 
000 3 دج بتاريخ 28 فيفري 2009،  من الإجراءات كالرفع من علوة الت�سامن اجلزافية التي انتقلت من 00، 000 1  دج اإىل 00، 

اإ�سافة اإىل اإن�ساء م�سلحة تلقي املكلمات  التليفونية لتقدمي املعلومات والتوجيه واملرافقة. 
بخ�سو�س الأ�سخا�س الذين يعانون ال�سعوبات ومنهم امل�سردون، فاإن ال�سلطات العمومية و�سعت يف اخلدمة »م�سلحة 

طوارئ اجتماعية« بغر�س تقدمي خدمة م�ستعجلة وكذا حلول على املدى الطويل.

املرأة حاضرة في جميع قطاعات النشاط 
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اجلزائر : حركية ونشاط دؤوب
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ثانيا - احلكامة والت�سيري االقت�سادي :
الأ�سا�سية  العديد من الجتاهات   2008  -  1999 الفرتة  للجزائر خلل  يح�سب 
والت�سيري  احل��ك��ام��ة  لإ�سكالية  وحقيقي  فعلي  تكفل  اأج���ل  م��ن  وال��واع��دة 

القت�سادي. 
القت�سادية  التوازنات  ا�ستقرار  مبوا�سلة  القت�سادي  الو�سع  متيز  لقد 
الكلية وحت�سني النمو القت�سادي والتي جتلت يف �سوق العمل يف انخفا�س 

حم�سو�س مل�ستوى البطالة.  
وقد تدعم الو�سع املايل اخلارجي للبلد ابتداء من �سنة 2000 خا�سة من خلل 

الت�سديد امل�سبق للمديونية اخلارجية بدءا من �سنة 2004.

ا�ستئناف النمو القت�سادي:
بغر�س اإ�سفاء احليوية على النمو، بادرت ال�سلطات العمومية خلل الفرتة 
525 مليار دينار  2001–2004 اإىل اعتماد برنامج دعم النمو القت�سادي مببلغ 
القاعدية،  املن�ساآت  تاأهيل  اإع��ادة  ا�ستهدفت  دولر،  مليارات   07 يعادل  ما  اأي 

ودعم الفلحة والتنمية القروية. 
وقد �سمح هذا الربنامج، املمول من ميزانية الدولة تكملة للربامج امل�سطرة 
بزيادة القيم امل�سافة يف قطاع   (2004  - يف خمتلف امليزانيات ال�سنوية(2001 
البناء والأ�سغال العمومية وكذا قطاع اخلدمات.  وقد عرف الناجت الداخلي 
 2003 �سنة   6،9% 2002 ومن   % �سنة   4،7 2001 اإىل  % �سنة    2،7 اخلام زيادة من 

%   �سنة 2004. اإىل5،2 
على  تاأثريها  بف�سل  الدعم  امل�سجعة  النمو  من  امل�ستويات  هذه  وت�ستحق   

الت�سغيل، الذي يعد ان�سغال اأ�سا�سيا لل�سلطات العمومية. 
جديدا  برناجما  العمومية  ال�سلطات  اأطلقت  فقد  ال��ه��دف،  ه��ذا  اأف��ق  ويف 
 » le»2009 وهو »الربنامج التكميلي لدعم النمو- للتنمية يغطي �سنوات 2005 
Programme complémentaire de soutien à la croissance « (PCSC) معززا بربامج 
بلغت  وق��د  العليا«.  و«اله�ساب  »اجل��ن��وب«  مناطق  لتنمية  خا�سة  تكميلية 
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240 مليار دولر اأمريكي موجهة ملوا�سلة تطوير  اأو ما يعادل  17000 مليار دينار  املخ�س�سات املالية لهذه الربامج املالية 
املن�ساآت القاعدية وال�ستجابة للحاجيات الجتماعية. 

وكانت اآثار هذا الربنامج على النمو القت�سادي، خارج قطاع املحروقات، وعلى �سوق الت�سغيل اإيجابية. فقد بلغت ن�سب 
% �سنة 2006 و6.3 % �سنة 2007  منو الناجت الداخلي اخلام خارج قطاع املحروقات، باحلجم، حدود 4.7  % �سنة 2005 ، و5.7 
% ح�سب تقديرات 2008. وانتقل م�ستوى البطالة من  17،7 % �سنة 2004 اإىل 15،3 % �سنة 2005 اإىل %12،3 �سنة 2006 اإىل  و6.1 

11.8 % �سنة 2007 و 11.3  % �سنة 2008.

اإحداث توازن جهوي على م�ستوى املن�ساآت القاعدية باعتباره عامل  ويرمي تنفيذ هذه الربامج العمومية للتجهيز اإىل 
اإعادة انت�سار يف ف�ساء الن�ساط القت�سادي بتخفيف ال�سغط على العقار ال�سناعي يف  اأفق  حت�سني لبيئة املوؤ�س�سة يف 

�سمال البلد.

ا�ستقرار التوازنات القت�سادية الكلية :
الإ�سلحات  بف�سل  م�ستمرا  حت�سنا  القت�سادي  الو�سع  عرف  ك��ربى،  وخارجية  داخلية  توازنات  بعدم  متيز  اأن  بعد 

املنتهجة. 
يتجلى انعكا�س هذا الجتاه بو�سوح من خلل املوؤ�سرات القت�سادية الكلية واملالية التالية :

▄ الت�سخم : اإن تطور موؤ�سرات اأ�سعار ال�ستهلك منا�سب اإذ ي�سع ن�سب الت�سخم يف م�ستويات مقبولة. ومبعدلت 

 .2007 �سنة   %  3،5 2006 و  %  �سنة    2،5 2005 و   % �سنة   1،6 2004 و  % �سنة   3،6 �سنوية، تقع ن�سبة الت�سخم يف حدود 
% �سنة 2008 يف ظل ظرفية متيزت بارتفاع اأ�سعار املواد الأ�سا�سية يف ال�سوق الدولية  وا�ستقر الت�سخم يف حدود 4،4 

ويف ظل زيادة النفقات العمومية املر�سودة للتجهيز وارتفاع ال�سيولة النقدية 
للقت�ساد. مقارنة بالت�سخم العاملي ل�سنة 2008 فاإن ن�سبة الت�سخم يف اجلزائر قد اأمكن التحكم فيه يف حدود اعتربت 
مقبولة من طرف املوؤ�س�سات املالية الدولية. وقد كان هذا الو�سع ثمرة لل�سيا�سات النقدية وامليزانية املنتهجة وكذا 

بف�سل دعم ال�سلطات العمومية لأ�سعار بع�س املواد الأ�سا�سية وبع�س املواد امل�ستعملة يف املنتجات الغذائية.  

▄ املالية العامة : اعتبارا  لتفوق اجلباية البرتولية يف موارد امليزانية وخ�سوعها لتقلبات اأ�سعار البرتول اخلام، 

2000 اإن�ساء �سندوق �سبط املوارد (FRR)  بغر�س تاأمني الروؤية بخ�سو�س اإعداد  قررت ال�سلطات العمومية �سنة 
امليزانية.
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تبقى الو�سعية العامة للمالية العامة للجزائر حاليا تطاق بف�سل ما يوفره هذا ال�سندوق وبفعل �سيا�سة ت�سديد الديون 
الداخلية واخلارجية.

 ، جهة  من  اخلارجية  للديون  امل�سبق  الدفع  بفعل  حاليا  التقل�س  اجلارية (encours) اإىل  العامة  املديونية  م�ستوى  يتجه 
وت�سبيقات بنك اجلزائر للخزينة، من جهة اأخرى. بلغ الدين العمومي الداخلي اجلاري (encours) 734 مليار دينار يف نهاية 
دي�سمرب 2008 مقابل 1779.7 مليار �سنة 2006. اأما الدين اجلاري اخلارجي فقد بلغ 0،46 مليار دولر �سنة 2008 مقابل اأكرث من 
20 مليار دولر �سنة 2000.  وقد رافق هذه ال�سيا�سة الرامية اإىل النتهاء من املديونية قرار من ال�سلطات العمومية باللجوء 
اإىل املوارد املالية املحلية لتمويل القت�ساد وهو ما ميثل ح�سنتني اإذ لن يتجدد اللجوء اإىل ال�ستدانة من اخلارج من جهة 

اوىل وا�ستعمال الفائ�س من ال�سيولة النقدية يف القت�ساد من جهة ثانية. 

▄  على امل�ستوى اخلارجي ، بلغ تراكم الحتياطات اخلامة لل�سرف م�ستويات ل با�س بها : 110 مليار دولر �سنة 
2007، اأي ما يعادل 40 �سهرا من ا�سترياد ال�سلع واخلدمات مقابل 11.9 مليار دولر �سنة 2000. اإن الزيادة املح�سو�سة 
لل�سادرات وانخفا�س  الدين اخلارجي اجلاري اأديا اإىل تطور اإيجابي ملن�سوب خدمة الدين الذي اأ�سبح 2،3 % �سنة 

2007 مقابل 21،2 %  �سنة 2000.

ارتفاعها.  وا�سلت  الإي��رادات  بر�سم  الدفع  م�ستوى  اأن  رغم  مريحة  التوازنات اخلارجية  بقيت و�سعية   ،2008 �سنة  يف   
واأ�سبحت الحتياطات اخلامة ت�سهد تغريات �سنوية اإيجابية ويقدر خمزونها 142 مليار دولر اأمريكي يف نهاية  2008.

قطاع املالية : إصالحات في العمق 
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مناخا  الكلية  القت�سادية  التوازنات  على  املحافظة  �سكلت  ▄ الإ�سلحات، 

وجعل  ال�سوق  انفتاح  مع  القت�ساد  لتكييف  الإ�سلحات  لتعزيز  مواتيا 
ت�سريعنا وتنظيمنا ين�سجمان واملعايري والقواعد الدولية. ويف هذا الإطار، 

تندرج الإ�سلحات التالية : 
▄ اإ�سلح امليزانية : يهدف هذا الإ�سلح اإىل حتديث الأنظمة املرتبطة 

بامليزانية من خلل املرور من ميزانية الو�سائل اإىل ميزانية النتائج. 
وقد اأدت هذه املقاربة اجلديدة اإىل اإعادة النظر يف القانون الع�سوي 
اخلا�س بقوانني املالية جلعلها من�سجمة مع اإ�سلح امليزانية ال�ساري 

ولتحقيق ال�سفافية املرجوة.
▄ الإ�سلح اجلبائي : با�سرت الإدارة اجلبائية اإ�سلحا ع�سويا لإدخال 

الإج���راءات  وتخفيف  بالتح�سيل  املكلفة  الهيئات  على  التخ�سي�س 
والإدارة. وجتلى هذا  ال�سرائب  دافعي  مع  العلقة  لتي�سري  اجلبائية 
الأمر يف اإن�ساء مديرية املوؤ�س�سات الكربى ومركز ال�سرائب خ�سي�سا 
للعلقة مع املوؤ�س�سات ال�سغرى واملتو�سطة واملهن احلرة  وكذا اإن�ساء 
مركز جواري لل�سرائب خا�س بدافعي ال�سرائب اجلزافية. ول�سبط 
رقم  اإدخ��ال  اإىل  ال�سرائب  اإدارة  عمدت  ال�سرائب�  الدافعني  ال�سكان 

لتحديد الهوية اجلبائية واإعداد بطاقات ممغنطة للمتعاملني. 
نظام  اإ�سلح  تطبيق  يف   2002 منذ  �سرع  لقد   : اجلمركي  ▄ الإ�سلح 

تعريفة موؤ�س�س على النظمة اجلمركية. وتعمد اإدارة اجلمارك حاليا 
الدولية.  التجارة  قواعد  مع  لين�سجم   اجلمارك  قانون  مراجعة  اإىل 
على  يت�سمن خمطط حتديث  م�سروع  ال�سدد بو�سع  وقامت يف هذا 
املمار�سات  مواجهة  بها  ميكن  بطريقة   املتو�سط  (2010-2007)  املدى 
غري القانونية  (التقليد،  التهرب ال�سريبي، التحويلت غري ال�سرعية 

لروؤو�س الأموال ...) 
▄ الإ�سلح البنكي : يف امليدان البنكي، مت حتديث اأنظمة الدفع بف�سل 

العمليات  وتاأمني  �سرعة  ت�سمن  تبادل  و�سبكات  دفع  و�سائل  اإدخ��ال 
البنكية. وبغر�س حت�سني اإدارة املخاطر (gestion des risques) وتعزيز 
حاليا  اجلزائر  بنك  يقوم  الأ���س��واق،  ان�سباط  وترقية  احل��ذر  قواعد 
بتنفيذ ما ورد يف منظومة بال 2  (Bale2) بطريقة تدريجية وبالت�ساور 

مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية.
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املن�سرمة، ومنها  الع�سرية  اإطلقها خلل  التي �سرع يف  املهيكلة  امل�ساريع  اإن 
اإجناز الطريق ال�سيار �سرق - غرب وا�ستكمال الطريق ال�سحراوي وحتديث 
باملوانئ  اخلا�سة  القاعدية  املن�ساآت  وتطوير  احل��دي��دي��ة  بال�سكك  ال��رب��ط 
للن�ساط  اإعادة احليوية  اإىل  تتجه  الأمثلة،  بهذه  اكتفينا  اإذا نحن  واملطارات، 

القت�سادي يف جموع الرتاب الوطني وتعزيز التوازنات اجلهوية. 
القت�سادي  النمو  الكلية وتعزيز  القت�سادية واملالية  التوازنات  ا�ستعادة  اإن 

بداأ ي�سجلن نتائج حم�سو�سة يف خمتلف دوائر الن�ساط.
القت�ساد  �سمن  ا�سرتاتيجيا  بعدا  يكت�سي  ال��ذي  الفلحة،  قطاع  ع��رف  فقد 
الوطني وي�ستفيد من برامج تنموية طموحة، منوا م�سطردا اإذ ارتفع من 1،9 
% �سنة 2007. ومن �ساأن هذا التطور اأن ي�ستمر ويتعزز من  % �سنة 2005 اإىل 5 
خلل الربامج احلالية مثل جتديد القت�ساد الزراعي(2013/2009)  الذي يهدف، 
على  الغذائي  الأمن  دعم  اإىل  امل�ستدامة،  للتنمية  معدة  اإ�سرتاتيجية  باعتباره 
(2013-2007)   مينح  الريفي معززا بربنامج دعم  التجديد  اإن  وجه اخل�سو�س. 
ن�ساطاتها  اإطلق  خلل  من  الريفية  للمناطق  متدرج  لتن�سيط  وو�سائل  اإطارا 

القت�سادية عرب م�ساريع جوارية للتنمية الريفية املندجمة.
 2009 نهاية  مع  للجزائر  �سيكون  اأي�سا،  اأهمية  يقل  ل  ال��ذي  ال��ري  جم��ال  يف 
2008. كما اأن العديد من امل�ساريع  1999 و  22 اأجنزت بني  72 �سدا منها  حوايل 
التي انطلقت �سنة 2004 على جممل الرتاب الوطني قد دخلت اخلدمة �سنة 2007. 
فهناك م�ساريع حتويل املياه خا�سة يف اجلنوب اأو من اجلنوب نحو ال�سمال 

ميناء اجلزائر : رئة االقتصاد 
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قد مت ال�سروع فيها منذ �سنة 2007 ومنها امل�سروع ال�سخم اخلا�س بتحويل 
املياه من اإن �سالح نحو مترنا�ست.

ويندرج اإجناز 12 حمطة حتلية مياه البحر (ومنها حمطتي اأرزيو واجلزائر 
التي دخلتا اخلدمة) وم�ساريع حتويل املياه يف اإطار احلكامة اجليدة للمياه 
املياه  �سياع  وخف�س  والزراعة  وال�سناعة  العائلت  حلاجيات  لل�ستجابة 
وتنقية  وتطويرها  التطهري  من�ساآت  تاأهيل  واإع��ادة  اخلدمة  نوع  وحت�سني 

املياه وتو�سيع امل�ساحات امل�سقية.
من وجهة النظر الأثر املبا�سر للتطوير ال�سامل للمن�ساآت القاعدية على �سروط 
معي�سة ال�سكان، جتدر الإ�سارة اأن ن�سبة الربط ب�سبكة التزويد باملاء ال�سروب 
% اإىل 86 % .  انتقلت من 78 % �سنة 1999 اإىل 93 % �سنة 2007 بينما ارتفع من 72 
% �سنة 1998. ويف  اأما ن�سبة الربط الكهربائي فقد و�سل 98 % بعد ما كان 84،6 
(تزود  �سم�سية  قرية   16 اإجناز  برجمة  متت  املتجددة،  الطاقات  تنمية  اإطار 
بالطاقة ال�سم�سية) علوة على 50 مركز �سم�سي. وانتقلت ن�سبة الربط بالغاز 

% �سنة 2006. % �سنة 1998 اإىل 38،4  من 30،2  

الرئي�س بوتفليقة يد�سني م�سروع نقل املياه من عني �سالح اإىل مترنا�ست على م�سافة 700 كم
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ثالثا - حكامة امل�ؤ�س�سات :
على اأكرث من �سعيد فاإن للتقدم احلا�سل يف املحور املخ�س�س للحكامة وت�سيري 
املوؤ�س�سة  على   ، الآج��ل  يف  اأو  اآنية  مبا�سرة،  وغري  مبا�سرة  اآث��ارا  القت�سادي 

وحت�سني حميطها.
التي بادرت بها ال�سلطات العمومية اجلزائرية  الن�ساطات والأعمال  فاإن  وهكذا 
املنا�سبة  ال�سروط  تخلق  اأن  طبيعتها  من  املوؤ�س�سات  حكامة  حت�سني  ميدان  يف 
خللق  مكان  وتكون  مواطنة،  ب��روح  موؤ�س�سة  اجلزائرية  املوؤ�س�سة  من  لتجعل 

الرثوة والتناف�سية على ال�ساحة القت�سادية اإن الوطنية اأو الدولية.  

1- حت�سني املنظومة اخلا�سة بال�ستثمار:

العمومية  ال�سلطات  با�سرتها  التي  واملوؤ�س�سية  القت�سادية  ال�سلحات  اإن 
منح  اإىل  ت�سعى  ال�سوق،  فتح  مع  اجل��زائ��ري  القت�ساد  لتكييف  واملخ�س�سة 
و�سائل  وامتلك  مفيدة  بطريقة  لنموها  مواتيا  حميطا  اجلزائرية  املوؤ�س�سة 

تناف�سها اأو تعزيز هذه الو�سائل.

ول تفتاأ ال�سلطات العمومية تعدل وتغري املنظومة القانونية املتعلقة بال�ستثمار 
ق�سد حت�سني حميط ومناخ الأعمال باجلزائر وت�ستهدف بذلك تخفيف الإجراءات 
الإدارية اخلا�سة بها. ويف هذا اخل�سم، فاإن تعديلت قد طالت الأمر 03-01 ال�سادر 
2009-07-15 وم�ست اأي�سا  08-06 ال�سادر يف  2001-08-20 من خلل الأمر رقم  يف 

الن�سو�س القانونية املنظمة للوكالة الوطنية لتطوير ال�ستثمارات.    
وتكر�س هذه املنظومة مبادئ حرية ال�ستثمار وعدم التمييز يف حماية ال�ستثمار 

وعدم الرجوع على املزايا املكت�سبة.
وترمي هذه التغيريات اإىل اإدماج اأف�سل املمار�سات الدولية بغر�س حت�سني مناخ 

الأعمال عرب ما يلي : 
بخ�سو�س امل�ساريع التي تخ�سع للقانون العام، اإعادة اإدراج ملزايا املمنوحة   .1

على  ال�سريبي  الإعفاء  لل�سركات،  الفائدة  على  ال�سريبي  (الإع��ف��اء  ال�ستغلل 
الن�ساط املهني )  ، وهو ما ي�سكل اإ�سافة جديدة جلذب روؤو�س الأموال ،

اأجل  ، من  ال�ستثناء  ت�ستفيد من نظام  التي  امل�ساريع  اإدخال معايري حتديد    .2

�سفافية حقيقية،
3.  تعوي�س الإعفاء من ال�سريبة على القيمة امل�سافة وتخفي�س احلقوق اجلمركية 

ت
�سا

�س
مل�ؤ

ة ا
ام

حك
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من خلل الإعفاءات ق�سد تخفيف الإجراءات مع احت�ساب الإزالة، اجلارية حاليا، للحقوق اجلمركية التي ت�ستفيد منها واردات 
التجهيزات ،

4. تخفي�س اآجال ت�سليم قرار منح املزايا والتف�سيلت املقدمة من للوكالة الوطنية لتطوير ال�ستثمارات اإىل 72 �ساعة عو�س 30 

يوما، 
املحتملة  ال�سعوبات  اأن حتكم يف  التي ميكن  اإداري��ة  ا�ستئناف  اإن�ساء جلنة  بف�سل  امل�ستثمرين  اأكرب حلقوق  �سمان حماية   .5

بخ�سو�س تطبيق منظومة ترقية ال�ستثمار التي تت�سبب فيها خمتلف الإدارات.

وتلقى اللجنة الوطنية لل�ستثمار التي وكلت لها املهمة الرئي�سة متابعة تنفيذ القانون يف هذا ال�ساأن، دعما يف دورها ال�سرتاتيجي 
لتنمية ال�ستثمار. وهو ما يف�سر اجلهود املتوا�سلة للحكومة من اأجل حت�سني مناخ ال�ستثمار.

الوكالة الوطنية لتطوير ال�ستثمار، من جهتها، فقد اأعيد انت�سارها وتركيز مهامها. وبغر�س ال�سطلع مبرافقة ومبتابعة اأف�سل 
العمليات  اأثمرت جممل هذه  2006. وقد  15 جويلية  2001 بتاريخ  اأوت   20 03-01 ال�سادر يف  الأمر  لل�ستثمارات، فقد مت تعديل 

حت�سنا ملحوظا لن�ساطات الوكالة. وهكذا مت ت�سجيل ما يلي : 

▄ ت�ساعف عدد م�ساريع ال�ستثمار املعلنة خلل �سنة 2007 لت�سل اإىل 11497 م�سروعا ،

▄ تزايد املبلغ الإجمايل لل�ستثمارات الذي ارتفع من 932 مليار دينار، اأي  اإىل 224 مليار دينار اإ�سافة مقارنة ب�سنة  

،2006

▄ بخ�سو�س خلق منا�سب عمل، فقد انتقلت التقديرات من 157295 اإىل 196754 من�سبا منتظرا ،
▄ و�سل عدد امل�ساريع التي يكون فيها الأجانب طرفا اإىل 134 مقابل 100 �سنة 2006.

ال�سلطات  وقامت  لل�ستثمار.  الرئي�سي  العائق  باعتباره  العقار،  م�سالة  حل  بغر�س  وتنظيمية  قانونية  اإج��راءات  اتخاذ  ومت 
العمومية باإن�ساء �سوق عقارية. ونلحظ يف هذا امل�سمار ما يلي :
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▄ تكري�س مبداأ التنازل املحول اإىل حق التنازل بخ�سو�س القطع الأر�سية التابعة للأملك    اخلا�سة للدولة واملوجهة 
مل�ساريع ال�ستثمار (الأمر رقم 04-08 ليوم 01 �سبتمرب 2008)،

▄ اإن�ساء الوكالة العقارية الوطنية ،
▄ اإن�ساء جلنة دعم حتديد وترقية ال�ستثمارات و�سبط العقار.

ويجدر اأن ن�سيف اأي�سا اإن�ساء الوكالة الوطنية للو�ساطة وال�سبط العقاري والتي حددت مهمتها الرئي�سة بروز ، �سوق عقارية 
منظم، �سفاف وم�سبوط يف املدى املتو�سط.

 2.  حت�سني مناخ وحميط املوؤ�س�سة :
جتب الإ�سارة اأن العديد من الإ�سلحات قد مت ال�سروع فيها و�ست�ساهم يف حت�سني مناخ الأعمال وحميط املوؤ�س�سة.

ومن �سمن هذه الإ�سلحات نذكر :

قانون التجارة :
وقد مت تكييفه ليكر�س الو�سع التجاري للموؤ�س�سة مبنح الإ�سكال الليربالية لل�سركات التجارية 

(SPA، SNC، EURL) 

النظام اجلبائي :
القيمة  كال�سريبة على  لل�سريبة  اأ�سكال جديدة  اإدراج  القت�سادية اجلديدة عرب  للمتطلبات  وقد متت مراجعته حتى ي�ستجيب 

امل�سافة وال�سريبة على الفائدة وال�سريبة على الدخل العام مع اعتماد نظام تفا�سلي خا�س يطبق على ال�ستثمارات.
الذاتي  التمويل  يف  قدراتها  زي��ادة  ق�سد  املوؤ�س�سة  على  اجلبائي  ال�سغط  بتخفيف  الإدارة  تقوم  الإ�سلحات،  هذه  ومبوجب 

وبالتايل قدراتها على ال�ستثمار.  
لقد �سمحت اجلمركة اجلديدة التي مت اإدراجها يف الإ�سلح اجلمركي بخف�س اأثمان اجلمارك على املوؤ�س�سات امل�ستوردة للمواد 
الأولية اأو املواد �سبه امل�سنعة للوفاء بحاجياتها يف الإنتاج. كما اأن املواد اخلام اأو �سبه اخلام ال�سرورية ل�ستغال اأداة اإنتاجها 

% اأو ح�سب ن�سب متو�سطة يف حدود 15 %. �ستتم جمركتها بن�سب جمركية خمف�سة ب� 5  
هذه  لأن  اخلو�س�سة،  ترقية  �سيا�سة  �سمن  يندرج  عمل  وهو  للم�ستثمرين،  املزايا  منح  اأن  اإ�سافة  يجب  �سبق  ما  على  وزي��ادة 
املزايا التف�سيلية ت�سمح للم�ستثمرين وخا�سة الأجانب منهم الذين يكت�سبون املوؤ�س�سات املعرو�سة للخو�س�سة اأن ي�ستفيدوا من 

التحويل احلر  للر�ساميل واحلماية من انتزاع امللكية واإمكانية اللجوء اإىل التحكيم الدويل.
العمومية  املوؤ�س�سات  بخو�س�سة  املتعلق   20/08/2001 بتاريخ   01-04 القانون  اإ�سدار  منذ  املتخذة  الإ�سلحات  م�سل�سل  �سمح   
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بت�سجيل 458 عملية خو�س�سة. بينما مت ت�سجيل 89 عملية من هذا النوع فقط بني 
2001 و 2004. ت�سارعت هذه الوترية بني 2005 و2006 حيث مت ت�سجيل 113 عملية 

�سنة 2005 و 116 عملية يف 2006.
�سمحت عمليات اخلو�س�سة بتحقيق النتائج القت�سادية التالية :

▄ احلفاظ على 40.000 من�سب عمل ،

▄ ترقب  اإن�ساء 19.000 من�سب عمل يف فرتة 5 �سنوات ،

▄ ا�ستثمار 890 مليار دنيار على مدار خم�س �سنوات ،

▄ اإيرادات ناجتة عن اخلو�س�سة باأكرث من 136 مليار دنيار،

التي  املوؤ�س�سات  دي���ون  ميثل  مبلغ  وه��و  دي��ن��ار  مليار   50 ب���  التكفل   ▄

خ�س�ست.

3. حت�سني �سروط تنظيم وا�ستغال املوؤ�س�سة:

اأ- برنامج و منظومة اإعادة تاأهيلملوؤ�س�سات ال�سناعية
دي�سمرب   23 بتاريخ   99-11 رقم  بالقانون   302-102 رقم  خا�س  ح�ساب  اإن�ساء   - 1

»�سندوق  عنوان  حتت   2000 ل�سنة  املالية  قانون  املت�سمن  منه)   92 (امل��ادة   1999

ترقية التناف�سية ال�سناعية« ويكر�س مبداأ تكري�س الربنامج يف الزمن من خلل 
اإعانات مالية مبا�سرة للموؤ�س�سات التي قبلت بناء على معايري و�سروط حددتها 

اللجنة الوطنية للتناف�سية ال�سناعية.
2- املر�سوم التنفيذي رقم 192-2000 ال�سادر بتاريخ 16 جويلية 2000 والذي يحدد 

وزاريا  جهازا  باعتبارها  ال�سناعية  للتناف�سية  الوطنية  اللجنة  ا�ستغال  �سروط 
م�سرتكا.

 ،2008 اأوت  نهاية  غاية  اإىل   2001 �سنة  التاأهيل  اإع��ادة  برنامج  ودعم  اإط��لق  منذ 
433 موؤ�س�سة رغبتها يف الن�سمام لهذا الربنامج وقد مت قبول طلبات  التم�ست  

310 موؤ�س�سة بناء على معايري القبول املحددة.

ترقية  �سندوق  من  املالية  الإع��ان��ات  من  لل�ستفادة  موؤ�س�سة   145 قبول  مت  كما 
التناف�سية ال�سناعية.
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اأهم خطوات اإعادة التاأهيل ان�سبت على :
اأ - على امل�ستوى املادي :

▄ تطوير اليقظة التجارية من خلل ن�ساطات التكوين يف الت�سويق، واإن�ساء و�سائل منا�سبة يف الإعلم الآيل، وترقية 

املنتجات وتطوير الت�سال ...
▄ حت�سني قدرات امل�ستخدمني ،

▄ حت�سني فعالية الت�سيري ،

▄ اإن�ساء حما�سبة حتليلية واأنظمة ت�سيري الإنتاج عرب احلا�سوب وال�سيانة وتعميم الأعلم الآيل على اأهم الوظائف ،
  réseaux intranet etوالنرتنيت النرتانيت  (�سبكات  والت�سال  الإع���لم  يف  اجل��دي��دة  التكنولوجيات  ا�ستعمال   

،(Internet

▄ ال�ستثمار يف �سيانة و�سائل الإنتاج ،
▄ ال�ستثمار يف حتديث و�سائل الإنتاج (التكنولوجيا احلديثة التي حت�سن من تناف�سية  املوؤ�س�سة على م�ستوى جودة 

املنتوج وتخفي�س التكاليف) ،
▄ اقتناء جتهيزات خا�سة باملختربات والقيا�س لتح�سني جودة املنتوج واحرتام املعايري ،

.intranet  اقتناء و�سائل الإعلم الآيل واإن�ساء �سبكة النرتانيت ▄

ب- املوؤ�س�سة املتو�سطة وال�سغرى وال�سناعة التقليدية :
علوة على القانون التوجيهي لرتقية املوؤ�س�سة املتو�سطة وال�سغرى �سنة 2001 ، الذي هو حاليا مو�سوع مراجعة ق�سد تكييفه 
اإيل ت�سهيل و�سول املوؤ�س�سة  46 ن�سا تطبيقيا تهدف باخل�سو�س  فاإن القطاع تعزز باعتماد  مع متطلبات املحيط القت�سادي، 

املتو�سطة وال�سغرى اإىل متويل وتطوير ن�ساطاتها اخلا�سة مبرافقة اإن�ساء مثل هذه املوؤ�س�سات. 

 ت - اإن�ساء نظام وطني للجودة :
يعد اإن�ساء نظام وطني للجودة حلقة هامة لكل اإ�سرتاتيجية �سناعية و�سرطا ل ميكن اإغفاله لكل اقت�ساد يرمي اإىل اأداء جيد ويلج 

العوملة كفاعل. هناك العديد من الدول قد اأن�ساأت مثل هذا النظام حلماية اقت�سادها وترقية اإنتاجها يف الأ�سواق العاملية.
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و�سعت هذه املن�ساأة يف اجلزائر من خلل موؤ�س�سات مواتية (املعهد اجلزائري ملعايري اجلودة بالن�سبة للمعايري واملعهد الوطني 
اجلزائري حلماية امللكية الفكرية بالن�سبة للملكية ال�سناعية والديوان الوطني للقيا�س القانوين ...) والغاية هي حماية القت�ساد 
يف  الوطني  النتاج  وترقية  اجلزائرية  واملنتجات  اخلدمات  جودة  و�سمان   ، منه  الإ�سرتاتيجية  القطاعات  وبخا�سة  الوطني 

الأ�سواق العاملية وتي�سري ان�سمام اجلزائر اإىل منطقة التبادل احلر مع اأوروبا واملنظمة العاملية للتجارة. 
4.  حت�سني الن�سو�س التنظيمية للمار�سة التجارية :

يف هذا ال�ساأن مت اتخاذ �سل�سلة من الإجراءات والتدابري ببعد عام اأو خ�سو�سي ومنها :
▄  تكييف وحتديث الن�سو�س الت�سريعية والتنظيمية املطبقة على املناف�سة والأعمال التجارية، والن�ساطات التجارية وال�سجل 

التجاري وحماية امل�ستهلك.
و�سروط  التجارية  واملمار�سات  واملناف�سة  الب�سائع،  وت�سدير  ل�سترياد  العامة  بالقواعد  خا�سة  ت�سريعات  اإ�سدار   ▄

ممار�سة الن�ساطات التجارية...
ال��وزراء. ويوجد الن�س حاليا يف مكتب  ▄ اعتماد م�سروع قانون خا�س بحماية امل�ستهلك وقمع الغ�س من قبل جمل�س 

املجل�س ال�سعبي الوطني. 
العملية  الغذائية وتكييف اجلوانب  اإن�ساء املجل�س الوطني ملراقبة املواد  اإجراءات يف جمال مراقبة اجلودة منها  كما اتخذت 

ملراقبة مطابقة املواد امل�ستوردة، يف النقا ط احلدودية.

▄  تعزيز تاأطري ومراقبة ال�سوق بالإ�سافة اإىل حماية امل�ستهلكني .
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رابعا -  التنمية االجتماعية االقت�سادية  :
ت�سكل التنمية الجتماعية والقت�سادية موؤ�سرا دال على احلكامة الوطنية املتبعة 
العدالة  مبداأ  يف  املكر�سة  الإ�سرتاتيجية  الرهانات  على  ردا  اجلزائر  طرف  من 
ورفع  ال�سكان،  �سرائع  ملختلف  الجتماعية  باحتياجات  والتكفل  الجتماعية 
حتدي التح�سني امل�ستمر للتنمية الب�سرية واحلاجة ل�سمان التوازنات اجلهوية 
و�سرورة اإدراج التنمية الجتماعية والقت�سادية يف اأفق تنمية م�ستدامة جتمع 

�سروط تكييف من�سجم للبلد مع التحولت والتطورات يف العامل.

ال�سغل :
ع����لوة ع��ل��ى ال���رف���ع م���ن الأج�����ر ال��وط��ن��ي الأدن������ى امل�����س��م��ون من 
تقدم  ت�سجيل  مت  ف��ق��د  ���س��ه��ري��ا،  دج   12000.00 اإىل  دج   6000.00

البطالة  خف�س  اإىل  الجت���اه  ب��دع��م  �سمح  مم��ا  الق��ت�����س��ادي  النمو 
 %  11،8 اإىل   1999 �سنة   %  29،3 م��ن  ق��وي��ة  ب�����س��ورة  قل�ست  ال��ت��ي 
يف  %  10 ن�سبة  ترقب  م��ع    ،  2008 �سنة    %  3  ،11 م��ن  ث��م    2007  �سنة 

.1010  /  2009  

3 مليون �سنة 2007  وقد ارتفعت ال�ساكنة من 6 مليني �سنة 1999 اإىل 9، 
بارتفاع  اأي   2007 و   2004 بني  خلقه  مت  عمل  من�سب    1.993.000 منها 
% خا�سة يف قطاع الفلحة وال�سناعة والبناء والأ�سغال  قدره  65،5 

العمومية والتجارة والإدارة واخلدمات.
وتعزيزه  الت�سغيل  ميدان  يف  اجليد  الأداء  على  احلفاظ  وبهدف 
خا�سة بالطالبني ملن�سب عمل لأول مرة مبوؤهلت اأو بدونها، اعتمدت 
ال�سغل  ترقية  اأج��ل  من  العمل  خمطط   2008 اأفريل  يف  احلكومة 
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وحماربة البطالة ويت�سمن �سبع حماور اأ�سا�سية ومنها حمور خم�س�س لرتقية ت�سغيل ال�سباب والذي ي�سم 
منظومة جديدة للم�ساعدة يف الدمج املهني موجهة لهذه الفئة من طالبي ال�سغل. وحتتوي املنظومة  على 
التكوين و على اإجراءات حتفيزية �سريبية و�سبة �سريبية. وقد �سمحت املنظومة منذ اإطلقها يف الفاحت من 

جوان 2008، اإدماج اأكرث من 186000 �ساب عرب وليات الوطن ال� 48.

العقد الوطني القت�سادي والجتماعي  :
ي�سكل التوقيع على هذا العقد بني ال�سلطات العمومية وال�سركاء القت�ساديني والجتماعيني تقدما معتربا يف 
جمال الت�ساور الجتماعي مما فتح الباب اأمام عقد ع�سرات التفاقيات اجلماعية ، بينما يفتح اعتماد القانون 

الأ�سا�سي العام للوظيف العمومي مرحلة جديدة يف م�سار حتديث الدولة وتعزيز  احلكامة. 

الرتبية الوطنية :
%. وبني   98 الإناث والذكور يف حدود  مع تنا�سب عدد   7 636 531 للتلميذ  الإجمايل  العدد  2008، بلغ  يف عام 
الدخولني املدر�سيني ل�سنوات 2008-1999 ، عرف الطور البتدائي تراجعا بلغ  000 910 تلميذ يف�سره الرتاجع 
يف معدلت الولدات (وهو اجتاه �سيعرف انعكا�سا ابتداء من �سنة 2011) . يف الطور املتو�سط ارتفع العدد 
لي�سل 70000 تلميذ لي�سل العدد الإجمايل اإىل   748 595 2 منهم 541 280 1 بنت اأي بتنا�سب و�سل97،  36 % اأما 
% ، وجتاوز العدد املليون تلميذ منذ �سنوات 2001 اإذا  يف طور التعليم الثانوي  فقد و�سل التنا�سب اإىل 141 

ا�ستثنينا �سنة 2007 بعد اأن مدد الطور املتو�سط من 04 اإىل 05 �سنوات.
 1536 منها   18 740 729 15اإىل  من    املدار�س  عدد  ارتفع  املذكورة،  الفرتة  ويف  القاعدية،  املن�ساآت  بخ�سو�س 
مدر�سة اأن�سئت بني الفاحت من جانفي 2004 و31 دي�سمرب 2008 ، وارتفعت املتو�سطات من 3315 اإىل 4272 منها 
904 بنيت بني الفاحت من جانفي 2004 و31 دي�سمرب 2008. و�سجلت الثانويات ارتفاعا من 1218 اإىل 1671 منها 
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321 بنيت خلل الفرتة الواقعة بني الفاحت من جانفي 2004 و31 دي�سمرب 2008. اأما املخابر والور�سات اخلا�سة 

و7939. كما مت جتهيز  بالأعمال التطبيقية يف طوري املتو�سط والثانوي فقد و�سلت على التوايل اإىل 16884 
كل موؤ�س�سة تربوية مبخرب للإعلم الآيل. 

اإىل  958 354 �سنة 2008 مع تنا�سب ارتفع من 87،5  يتوىل التاأطري عدد من املعلمني ارتفع من 584 326 �سنة 1999 
% من الن�ساء مما يعزز الجتاه اإىل تاأنيث التعليم. ويظهر هذا الجتاه جليا يف الطور املتو�سط  % اإىل 116 

%. فمن جمموع  000 116 معلم �سنة 2008 (مقابل 101261 �سنة 1999) منهم 000 64 اإمراأة. مبعدل و�سل 122،41 
اأما املن�ساآت القاعدية املدعمة فقد عرفت من جهتها تقدما ملحوظا. وف�سل عن الكتاب املدر�سي الذي تتوىل 
�سنة 1999  وزارة الرتبية اإنتاجه، فقد ارتفع عدد التلميذ الذين ي�ستفيدون من املطاعم املدر�سية من 000 600 
2008 ، كما ت�ساعفت  357 10 �سنة   1999 اإىل  �سنة   4589 2008. وقد ارتفعت هذه املطاعم من  364 381 2 �سنة  اإىل 

مليون دينار جزائري اإىل  العتمادات املالية املخ�س�سة لها 15 مرة  خلل ثماين �سنوات اإذ ارتفعت من 500 
 11،80 مليار دج. وارتفع عدد التلميذ ن�سف الداخليني يف املتو�سط والثانوي على التوايل 000 260 و 000 135 

�سنة 2008. و�سيم�س هذا النظام ثلث جمموع التلميذ. 
كما مت تنظيم عمليات ت�سامن مدر�سية ل�سالح التلميذ من عائلت معوزة اأو القاطنني يف مناطق داخلية اأو 
فقرية. ومت�س العملية كذلك املنحة املدر�سية التي مت الرفع من قيمتها من 1000.00 دج اإىل 3000.00 دج والنقل 
563 حافلة للبلديات. وبني  2009-2008 مت ت�سليم  املدر�سي ومنح الأدوات املدر�سية. بالن�سبة لل�سنة املدر�سية 
حافلة  1999 و 2008، و�سل العدد الإجمايل للحافلت التي ت�سلمتها البلديات 2721 حافلة وينتظر ت�سليم 1000 

توزيع حوايل  كما مت  02 مليار دولر.  اإىل  بتكلفة و�سلت   2009-2008 املدر�سية  ال�سنة  اأخرى خلل  �سغرية 
500.000 جتهيز من الأدوات املدر�سية وافتتح 200 مطعم مدر�سي يف املناطق الفقرية.
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ومن جهة اأخرى، تطمح اجلزائر يف اإطار اإ�سرتاتيجية حمو الأمية اأن تق�سي على الظاهرة التي مت�س 6،2 
% يف �سنة 2012. مليون �سخ�س من كل الفئات، بحلول 2016. وت�سعى اإىل خف�س الن�سبة ب� 50 

التعليم العايل والبحث العلمي :
 يف اجلزائر �سبكة من 61 موؤ�س�سة تابعة للتعليم العايل تغطي 41 ولية من جمموع الوليات ال� 48 وت�سمل 34 
جامعة ومنها جامعات التكوين املتوا�سل و13 مركزا جامعيا و 11 مدر�سة ومعاهد وطنية  متخ�س�سة و 04 

مدار�س عليا للأ�ساتذة. وي�سمل القطاع كذلك 19 موؤ�س�سة بحث و655 خمترب للبحث داخل اجلامعات. 
عدد  وبلغ  طالب.   1151459 عدد   2008-2009 اجلامعية  ال�سنة  خلل  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ا�ستقبلت  وقد 
احلا�سلني على ال�سهادات يف نهاية دورتي جوان و �سبتمرب 2008  ما يربو 674 144 �ساحب �سهادة ومن �سمنهم 

342 9 متح�سل على �سهادة النظام اجلديد LMD، تكوين لي�سان�س.

يتم اإيواء   448.032 طالب على م�ستوى 254 اإقامة جامعية. ويبلغ املعدل الوطني 47، 1 %. كما اأن هناك 531 776 
% من جمموع الطلبة امل�سجلني يف طور التدرج.   6 طالب ي�ستفيد من منحة مدر�سية اأي مبعدل  81، 

اأما التاأطري في�سمنه 886 33 اأ�ستاذ منهم 738 7 مب�ستوى عال. 

التكوين والتعليم املهنيني :
عرف هذا القطاع برناجما وا�سعا من الإ�سلحات ق�سد اإعادة العتبار له وعودته اإىل مهمته الأ�سلية ومنحه 
الو�سائل ال�سرورية لل�ستجابة حلاجات القت�ساد الوطني من املوؤهلت والكفاءات املهنية مع الأخذ بعني 

العتبار مقت�سيات القت�ساد اجلديد املوؤ�س�س على املعرفة. 
املن�ساآت  عدد  مب�ساعفة  القت�سادي  والنمو  القت�سادية  التنمية  برناجمي  يف  املدرجة  املنجزات  �سمح  وقد 
وزيادة قدرات واإمكانات التكوين. وقد ارتفع عدد موؤ�س�سات التكوين املهني من 492 �سنة 1999 اإىل 1035 يف 
عام 2008 وانتقلت الإمكانات البيداغوجية من 160000 اإىل 248000   من�سب. يف القطاع اخلا�س، ارتفع عدد 
املوؤ�س�سات خلل نف�س الفرتة من 505 اإىل 537 وعدد املنا�سب البيداغوجية من 28600 اإىل 42000. عدد املرتب�سني 
�سنة 1999 اإىل 000 474 �سنة 2008 بينما ارتفع عدد املرتب�سني الأجانب من 254  واملتعلمني ارتفع من 750 269 

اإىل 700 خلل ذات الفرتة. 
حول التكوين املتوا�سل اإىل اأداة منا�سبة ملرافقة املوؤ�س�سات القت�سادية. اإىل غاية الثلثي الأول من 2008 ، مت 
التوقيع على 7 اتفاقية اإطارية فتحت الطريق للتوقيع على 456 اتفاقية خ�سو�سية �سمحت بتكوين 27809 عامل 
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يف خمتلف التخ�س�سات. وقد جت�سد حتديث هذا القطاع يف تعميم �سبكة النرتنيت والنرتانيت املو�سلة 
.  l’Intreanefp بالتكوين املهني

 ال�سحة :
خلل العقد املن�سرم، ارتفع عدد الأطباء ب�سورة معتربة وانتقل من 21000 طبيب منهم 4000 خمت�س �سنة 1999 
اإىل 35000 طبيب منهم 13000 خمت�س �سنة 2007. وارتفع عدد الأ�سرة لكل 1000 �سخ�س من 16.1 �سنة 2000 اإىل  
1.94  �سنة 2007 بينما انخف�س عدد ال�سكان لكل طبيب (عام اأو خمت�س) من 1177 �سنة 2000 اإىل 786 �سنة 2008. 

وارتفع عدد الأ�سرة من 110 57 �سنة 2000 اإىل 829 61 �سنة 2007. 
2008 بتح�سن ملحوظ يف موؤ�سرات ال�سحة العمومية ومن ذلك :   - متيزت الفرتة 1999 

▄ موا�سلة انخفا�س الوفيات اإذ انتقلت من 4،72 يف الألف �سنة 1999 اإىل 4،32 يف الألف �سنة 2008 ،

▄ انخفا�س وفيات الأطفال من  39،4  اإىل 26،2 يف الألف �سنة 2007 ،

، ▄ زيادة ن�سبية للولدات من 19،82 اإىل 22،18 يف الألف �سنة 2007 

▄ ارتفاع حم�سو�س يف معدل العمر من 72 �سنة يف 1999 اإىل 75،7 �سنة 2007 ،

▄ معدل تغطية التلقيح جتاوزت 95 % بالن�سبة للديفترييا والتتانو�س وال�سعال الديكي و�سلل الأطفال. 

. % يف حني بلغ اللقاح �سد ال�سل 99 
84 عيادة متعددة اخلدمات و174 مركز  22 م�ست�سفى و  2008 تعزز قطاع ال�سحة باإجناز   -  1999 خلل الفرتة 

�سحي.

بني  الف�سل  على  يتاأ�س�س  وال��ذي   2008 جانفي  من  ابتداء  و�سعه  يف  �سرع  ال��ذي  اجلديد  ال�سحي  التنظيم 
باإعادة  للم�ست�سفى  �سي�سمح  الأولية  ال�سحية  العلجات  تقدم  التي  واملوؤ�س�سات  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
املواطن، وقد  العلقة اجلوارية مع  الوقاية وحت�سني  ن�ساطات  ال�ست�سفائية مع �سمان  الرتكيز على مهامه 
تطلب الأمر ا�ستثمارا عموميا بلغ 244 مليار دينار. وارتفعت نفقة ال�سحة بالن�سبة للناجت الداخلي اخلام من 
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3،80 % �سنة 2000 اإىل 6،77 % �سنة 2007.

من  النتقال  بعامل  ارتفاعها  يرتبط  التي  املتنقلة  الأم��را���س  اأم��ا 
مو�سوع  كانت  فقد    حديث،  جمتمع  اإىل  ال�سناعي  قبل  ما  جمتمع 
اإن�ساء هيكلة خا�سة �سمن وزارة ال�سحة بغر�س تطبيق 26 برنامج 

وقاية وتكفل. 

ال�سمان الجتماعي :
جت�سدت  الإ���س��لح��ات  من  جملة  الجتماعي  ال�سمان  قطاع  ع��رف 
اخلدمات،  نوعية  حت�سني   : التالية  الرئي�سية  الأه��داف  اإجن��از  عرب 
وحتديث الهياكل املوجودة، واإن�ساء �سندوق حت�سيل  ال�سرتاكات 
لل�سمان الجتماعي وال�سندوق الوطني لحتياطي التقاعد، اإ�سافة 
 16 يف  (ال�سفاء)  الجتماعي  للموؤمن  اللكرتونية  بطاقة  اإطلق  اإىل 

ولية.
العدالة مابني الفئات وما بني الأجيال :

لقد متكنت اجلزائر من حتقيق هدف الألفية املتمثل يف الق�ساء على 
الفقر املدقع. كما مت ت�سجيل انخفا�س يف جمال الفقر عامة.

يف اإطار تعزيز القر�س امل�سغر، فاإن العتمادات امليزانية املر�سودة 
ل�سندوق الدعم عرفت تطورا كبريا اإذ ارتفعت من 500 مليون دج يف 

2005 اإىل 3 مليار دج �سنة 2007.

 املقاولة :
عرب  جديدة  منظومات  اإن�ساء  مع  م�سابها  تطورا  املقاولة  عرفت 
الوطنية  والوكالة   (ANSEJ) ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة 
مت  كما  البطالة.  على  للتاأمني  الوطني  وال�سندوق  امل�سغر  للقر�س 
املوجودة  املنظومات  فعالية  لدعم  ج��اءت  جديدة  اإج���راءات  اتخاذ 
بلوغ  حتى  امل�ساريع  اأ�سحاب  ومرافقة  التكوين  خ��لل  من  وذل��ك 
واآليات  للبنوك  الفعلي  الإ�سراك  التمويل،  قرار  لمركزية  اأهدافها، 

�سمان القرو�س املمنوحة (�سندوق ال�سمان).



31

26000 من�سب عمل  اأثمرت خلق  1999 و2007،  94000 م�سروع موؤ�س�سة �سغرية مت متويلها بني  ما يربو عن 
مبا�سر. اأما الوكالة الوطنية ل�سمان املوؤ�س�سات املتو�سطة فقد حددت لنف�سها مهمة متويل 10000 ن�ساط اإىل 

غاية نهاية 2008.

حماربة الفقر :
 مت اإن�ساء 152 خلية جوارية �سنة 2008 مقابل 105 �سنة 2006 بغر�س تطوير برامج موجهة للفئات اله�سة التي 

تعي�س يف الإق�ساء. و�سي�سل عدد هذه اخلليا اإىل 200 مع نهاية 2008.
يف �سنة 2007، بلغ عدد الأ�سخا�س امل�ستفيدين من املنح اجلزافية للت�سامن (AFS) يف اإطار برنامج الإعانة 

الجتماعية والت�سامن الجتماعي 371 626 �سنة 2005 و 605870 �سنة 2006. 
ال�ستقللية  ترقية  اأجل  من  العمل  خلل  من  للإدماج  جديدة  هياكل  اخلدمة  �ستدخل   ،2008 �سنة  نهاية  ومع 

الجتماعية واملهنية للأ�سخا�س املعاقني. 

الدعم الجتماعي :
على  الجتماعي  للدعم  برامج  -2008  من خلل عدة   1999 الفرتة  الدولة خلل  املقدم من طرف  الدعم  تعاظم 
غرار عقد ما قبل الت�سغيل (CPE) وبرنامج الأعمال املو�سمية للم�سلحة املحلية (ESIL) وبرنامج الأعمال ذات 
العاملة بكثافة عالية (TUP-HIMO). وقد مت مراجعة هذه الربامج يف  اليد  التي ت�ستعمل  العامة  امل�سلحة 
2008 ومت التو�سل اإىل تعوي�سها بربنامج الإدماج الجتماعي لل�سباب احلا�سلني على ال�سهادات  (PID) الذي 

الأعمال  الذي يعو�س برنامج   (PAIS) الإدماج الجتماعي الت�سغيل، وبرنامج ن�ساطات  يعو�س عقد ما قبل 
برنامج  الذي يعو�س   (ABC) اأجل احلاجات اجلماعية  الن�ساطات من  املحلية وبرنامج  للم�سلحة  املو�سمية 

الأعمال ذات امل�سلحة العامة التي ت�ستعمل اليد العاملة.

اإعانة الدولة للفئات املعوزة :
والتكفل  امل�سعفني،  والأط��ف��ال  العائلت  من  املحرومني  والأط��ف��ال  املعاقني  الأ�سخا�س  الإعانة  وت�ستهدف 
برامج  و�سع  خلل  من  الدولة  اإعانة  جت�سدت  كما  الجتماعية.  ال�سبكة  على  ع��لوة  املعاقني  بالأ�سخا�س 
خ�سو�سية من اأجل تكييف امل�ساعدة الجتماعية حلاجات امل�ستفيدين من خلل تعزيز الإجراءات التي ت�سمح 

بالو�سول اإىل اخلدمات الجتماعية القاعدية. 
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 املعاقون : 
جويلية  �سهر  يف    %  100 للمعاقني  املخ�س�سة  املنحة  م��ن  ال��رف��ع  مت 
2007 من 3000.00 اإىل  4000.00 دج �سهريا بينما ارتفع عدد امل�ستفيدين 

املايل  الغلف  وارتفع   2007 �سنة   164384 اإىل   2005 �سنة   140181 من 
2008 عام مت ر�سد  5،408 مليار دج. يف  اإىل  5 مليارات دج  بالتايل من 
�سخ�س.   180.000 منه  لي�ستفيد  دينار  مليار   7،44 ب�  يقدر  مايل  غلف 
وبال�سكك  ال���ربي  ال��ن��ق��ل  تكاليف  لي�سمل  التكفل  ه���ذا  ت��و���س��ع  وق���د 
�سخ�س)   600 580 م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد  دج   864 000  44.  00  ) احل��دي��دي��ة 
منها ا�ستفاد  دج    1579275000.00  ) الجتماعي  ال�سمان  اإىل   اإ�سافة 

 170765    �سخ�س).
الأطفال املحرومون من عائلة غري املكفولني :

اأو  �سخ�س  لدى  عائلي  و�سع  من  ي�ستفيدوا  اأن  الأطفال  لهوؤلء  ميكن 
اأي�سا  �سهريا وهو مبلغ مينح  1300.00 دج  عائلة مبقابل منحة مبعدل 
اأو لأنثى غري متزوجة  اإذا كان يزاول درا�سة  19 �سنة  ل�سخ�س جتاوز 
وبدون عمل. مت تخ�سي�س غلف مايل ب� 180 مليون دج �سنة 2008 لهذه 

الفئة من ال�سكان.  
اأما التكفل ال�سكني  فقد ا�ستفاد منه 061 19 �سخ�س �سنة 2008 يف 276 
139 هيكل  ت�سلم  املنتظر  دج. ومن  مليار   6،68 من  اأكرث  كلفت  موؤ�س�سة 

ا�ستقبال جديد بتكلفة تبلغ  8،5 مليار دج نهاية �سنة 2008. 

 ال�سبكة الجتماعية : 

الذين  العمل  على  القادرين  غري  الأ�سخا�س  ال�سبكة  هذه  من  ي�ستفيد 
املعوزين ولكنهم  للت�سامن (AFS) وللأ�سخا�س  يتلقون منحة جزافية 
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قادرين على العمل، وذلك عرب منظومة التعوي�س عن العمل من اأجل امل�سلحة العامة (IAIG). يف عام 2007،  
مت ر�سد مبلغ 12،917 مليار دج ل�سالح 371 626 �سخ�س و�سرتتفع املنحة من 1000.00 دج �سهريا اإىل 3000.00 
دج �سهريا يف اإطار املنحة اجلزافية للت�سامن. اأما التعوي�س عن العمل من اأجل امل�سلحة العامة والذي مي�س 

980 252 فقد مت ر�سد مبلغ له يقدر 11،512 مليار دج. 

حالة النوع :
اإن م�ساهمة املراأة اجلزائرية اأ�سبحت فعلية يف جميع جمالت الن�ساط. وتزايد عدد الن�ساء اللتي مت تعيننهن يف منا�سب عليا 
ب�سورة ملفتة. وقامت الدولة ببذل جهد معترب لتقلي�س الأمية و�سط الن�ساء والتي كانت ن�سبتها غداة ال�ستقلل 90 % . وقد مت 
% �سنة 2008. وترمي الإ�سرتاتيجية املتخذة �سنة 2007 اإىل تقلي�س هذا املعدل اإىل  خف�س املعدل اإىل 26،5 % �سنة 2003 ثم 23 
الن�سف مع حلول �سنة 2012 والق�ساء عليه �سنة 2015. وهنا اإ�سرتاتيجية اأخرى ثلثية (triennale) مت اعتمادها يف جويلية 
2008 وتهدف اإىل ترقية اإدماج املراأة باإعادة العتبار للن�ساء من جهة وال�سماح لهن من ال�ستفادة من �سيا�سات وبرامج التنمية مع 

الأخذ بعني العتبار خل�سو�سية حاجتهن، من جهة اأخرى.  

ال�سكن : 

وزيادة على املعطيات التي وردت حتت عنوان »الدميقراطية واحلكامة ال�سيا�سية«، يجب التو�سيح اأن الربنامج اخلما�سي لل�سكن 
العليا   اله�ساب  ) ووليات  على وليات اجلنوب62000 ( وحدة  تكميلية موزعة  م�ساريع  اإجناز  ت�سمن   2009  /  2005 ل�سنوات 

 (000 98وحدة) .

الثقافة :
اإن اجلهد الذي بذل يف اإطار جت�سيد ال�سيا�سة املنتهجة لتطوير الثقافة منذ عقد من الزمن �سمح  لهذا القطاع باأن يعرف زيادات 
معتربة يف امليزانيات املخ�س�سة له وكذا ال�ستفادة من خمتلف برامج التنموية. وهكذا فاإن الت�ساريح بربنامج الثقافة عرفت 
41مليار دج) . وتتميز هذه الزيادة بنمو ميزانية ت�سيري  % بني 1998 و 2008 لت�سل 42، 2 مليار دج. مقابل (  1،  زيادة ب� 430 

القطاع. 

اأن  اإطلق م�ساريع لتطوير الثقافة ل�سمان ن�سر املن�ساآت الثقافية على م�ستوى الرتاب الوطني وتاأهيل جتهيزاتها. كما  وقد مت 
تثمني الرتاث الثقايف الوطني ماديا كان اأو لماديا، باعتباره و�سيلة لتعزيز الهوية الوطنية يحظى على اهتمام خا�س. 

كما �سرع يف جت�سيد م�سروع »مكتبة لكل بلدية« ل�ستحداث �سبكة من اأماكن الثقافة واملعرفة عرب كامل الرتاب الوطني.

ارتفع عدد دور الثقافة من 23 �سنة 1999 اإىل 43 �سنة 2008. كما مت اإن�ساء 15 موؤ�س�سة جديدة للتعليم والتكوين الفنيني.

 وقد مت اإن�ساء ثلث متاحف بني 2004 و 2008 وهناك �ستة اأخرى هي الآن يف طور الإن�ساء.

وي�سار كذلك اإىل اأن م�سرحيني جهويني اثنني قد  راأيا النور خلل نف�س الفرتة. 

 وقد قامت اجلزائر مببا�سرة الدرا�سات اخلا�سة مب�ساريع متعلقة باملركز العربي للآثار واملكتبة العربية – اجلنوب اأمريكية.



قدمت اجلزائر اإعانات معتربة لفائدة 113 م�سروع �سينمائي منذ �سنة 2002 منها 80 اإنتاج ل�سنة 2007 وحدها. وا�ستفادت الفنون 
الغنائية من عملية وا�سعة للت�سجيل ومن كتابة ال�سجل املو�سيقي الوطني وهبي العملية التي مت تد�سينها �سنة 1998 وتدعمت 

بقوة مبنا�سبة احتفالية »اجلزائر، عا�سمة الثقافة العربية - 2007«.   

  ويف خ�سم �سيا�سة تاأطري املهرجانات الثقافية، مت اإن�ساء 93 مهرجان منها 16 مهرجان دويل.   

بعد تنظيم »احتفالية اجلزائر، عا�سمة الثقافة العربية �سنة 2007«، ت�ستعد اجلزائر لحت�سان الطبعة الثانية للمهرجان الثقايف 
الإفريقي، خلل �سائفة 2009.  

  تكنولوجيات الإعلم والت�سالت :
 اإن الإ�سلحات التي د�سنت �سنة 2000 با�ستثمارات قاربت 5 مليارات دولر اأمريكي اإىل غاية 31 دي�سمرب 2007، �سمحت بتقدمي 
خدمات اأكرث غنى ومتنوعة �ساهمت يف خلق 135000 من�سب عمل يف قطاع تكنولوجيات الإعلم والت�سالت ومن بينها الربيد. 
ويعد معدل النمو ال�سنوي يف الهاتف الثابت والنقال الأكرث ارتفاعا يف منطقة املغرب العربي بن�سبة 72،5 % من 2003 و2007 

% �سنة 2003 اإىل 92،6 %  اإىل غاية  �سهر مار�س 2008.  مع كثافة هاتفية �ساملة ارتفعت من 11،6 

800 مكتب اآخر. كما اأن م�سالح الربيد قد زادت من �سبكة  2007 ومت تاأهيل وحتديث  31 مكتب بريد جديد �سنة  وقد مت اإجناز 
التوزيع الآيل من 110 �سنة 1999 اإىل 460 �سنة 2007. 

وين�سط �سوق الت�سالت متعاملني اثنني بالن�سبة للهاتف النقال (000 068 3 م�سرتك �سنة 2007 مقابل 000 600 1 �سنة 1999) 
الوطنية  ال�سبكة  اأما   .2007 �سنة  فقط  م�سرتك   54000 مقابل   2007 �سنة  م�سرتك   27000. للنقال 000  بالن�سبة  متعاملني  وثلث 
للألياف الب�سرية فقد و�سلت اإىل  66000 كلم مقابل 7000 كلم �سنة 2000. ويغطى الهاتف الثابت جمموع الرتاب الوطني تقريبا. 
�سنة  ممون  و76  م�سرتك  مليون  اإىل  3،2   1999 �سنة  ممون  و11  م�سرتك   10000 من  قفز  النرتنيت  �سبكة  يف  امل�سرتكني  عدد 

 .2007

2020 والذي مت ال�سروع فيه بهدف التحكم يف   - بخ�سو�س الن�سطات الف�سائية، فاإن الربنامج الوطني للف�ساء ل�سنوات  2006 
التكنولوجيات والتطبيقات الف�سائية وتطوريها يف خدمة التنمية امل�ستدامة وتعزيز ال�سيادة الوطنية. اأول قمر �سناعي جزائري 

ALSAT 1 املخ�س�س مللحظة الأر�س و�سع يف املدار �سنة 2002. و�سيتم و�سع �سنتي 2001 و 2012.

يف جمال التعاون اجلهوي، �ساركت اجلزائر يف اإجناز جمموعتني للقمرين ال�سناعيني العربي والإفريقي للملحظة الأر�سية. 

 يف اإطار تطبيق �سيا�سة تطوير تكنولوجيات الإعلم والت�سالت، اأطلقت اجلزائر م�سروعني حلظريتني يف الو�سط (العا�سمة) 
ويف ال�سرق (عنابة)، ت�سريهما الوكالة الوطنية لرتقية  احلظائر التكنولوجية. كما اأن هناك حظرية تكنولوجية من املنتظر اأن 

تن�ساأ يف الغرب (وهران).

ما  وهو  والت�سالت،  الإعلم  لتكنولوجيات  املكثف  لل�ستعمال  منا�سب  مناخ  اإيجاد  يف  �ست�سهم  التي  املبادرات  من  جملة  هذه 
�سيعزز بديهيا اإ�سرتاتيجية اجلزائر اللكرتونية �سنة 2013

Stratégie e-Algérie 2013 التي قررت اجلزائر اإعدادها وتنفيذها.
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