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تــمــهيــد

منذ اأن ان�ضمت اجلزائر عام 2003، اإىل الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، 
والتي كانت من موؤ�ض�ضيها الرئي�ضيني، ما فتئت تعمل بثبات وعزم على حت�ضنب نوعية 

احلكامة على امل�ضتويات ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضاتية والقت�ضادية  والجتماعية.

وهو  لتطلعاته.  ا�ضتجابة  يعد  كما  اجلزائري  املجتمع  تطور  يعك�س  اجلهد  هذا  اإن 
مع  القطيعة  منذ  البالد  تعرفها  التي  الأبعاد  املتعددة  التحولت  توطيد  اإىل  يهدف 

النظام القدمي للحزب الواحد والقت�ضاد املوجه. 

لقد اأكد رئي�س اجلمهورية، فخامة ال�ضيد عبد العزيز بوتفليقة، يف اأكرث من  منا�ضبة 
احلق  دولة  وتعزيز  اجلزائر  الدميقراطية يف  مبادئ  بتجذير  ال�ضديد  على مت�ضكه 
اأكد با�ضتمرار قناعته  والقانون وتعبئة جميع موارد الأمة لبلوغ هذا الهدف. كما 
ب�ضرورة اإر�ضاء املجتمع اجلزائري ب�ضفة عامة وموؤ�ض�ضات واقت�ضاد البالد ب�ضفة 
خا�ضة على اأ�ض�س ومعايري عمل وتفاعالت حديثة، ت�ضمح للبالد بالنجاح يف عملية 
التحول التي ت�ضهدها والندماج املتنا�ضق يف حميطها املبا�ضر ويف املجتمع الدويل 

ب�ضكل عام واأن تواكب ع�ضرها.

ميثل احلكم الر�ضيد اأداة اأ�ضا�ضية لتحقيق الع�ضرنة وال�ضتقرار والتنمية والزدهار 
يف كنف العدل وامل�ضاواة. لهذا فهو يعمل دون هوادة من اأجل تر�ضيخ هذا املبداأ 
املوؤ�ض�ضاتي  لالإ�ضالح  �ضخمة  م�ضاريع  اإطالق  خالل  من  الوطني  امل�ضتوى  على 
وال�ضيا�ضي والجتماعي والقت�ضادي وهي الإ�ضالحات التي كان لها الأثر الإيجابي 

يف كل جمال من جمالت حياة الأمة.   

تقوم عملية تنفيذ برنامج العمل الوطني حول احلكم املنبثق عن عملية التقييم التي 
كانت اجلزائر من بني الدول الإفريقية الأوىل التي قبلت طوعا اخل�ضوع لها، على 
الن�ضاط  الر�ضيد يف جميع جمالت  احلكم  اإر�ضاء  اإىل  الرامية  نف�ضها  الإرادة  تلك 
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ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية والثقافية.

الوطنية  املوؤ�ض�ضات  قبل  من  الربنامج  هذا  تنفيذ  عملية  يف  ال�ضروع  فاإن  وهكذا 
والأطراف املعنية قد مت بعد ب�ضعة اأيام فقط من عملية املراجعة اخلا�ضة ببالدنا من 
النظراء  قبل  من  للتقييم  الإفريقية  لالآلية  واحلكومات  الدول  روؤ�ضاء  منتدى  طرف 

خالل دورته ال�ضابعة املنعقدة يف اأكرا، غانا، يف 1 جويلية 2007.  

اإن التقدم امل�ضجل يف هذا الإطار مت�ضمن يف هذا التقرير ال�ضنوي للجزائر حول 
حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني يف جمال احلكامة.
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مــقــدمــة عــامــة

جمال  يف  اجلزائر  عمل  برنامج  تنفيذ  عن  �ضنوي  تقرير  اأول  الوثيقة  هذه  متثل 
احلكامة، وهذا يف اإطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ) MAEP( وهو 
للتعليمات  طبقا  احلكومة  عمل  اأجندة  يف  اأولوية  ذات  م�ضاألة  اعتباره  مت  تقرير 

الرئا�ضية.

اإن اإعداد هذا التقرير وفقا للتوجيهات املنهجية لأمانة الآلية الأفريقية  للتقييم من قبل 
النظراء وتلك التي قدمتها جمموعة ال�ضخ�ضيات البارزة، يندرج �ضمن الديناميكية 
 " اإذ يدمج التقدم امللحوظ النابع من التفكري اجلماعي حول  املثمرة لآلية التقييم، 
تر�ضيد عملية الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء والإ�ضراع يف اإجنازها"، اأثناء 
 2007 8 و9 اأكتوبر  انعقاد ور�ضة حت�ضريية يف بريتوريا )جنوب اإفريقيا( يومي 
متهيدا  الور�ضة  هذه  كانت  النظراء.  قبل  من  للتقييم  الأفريقية  الآلية  اأمانة  نظمتها 
لور�ضة اجلزائر املنعقدة يومي 8 و9 نوفمرب 2007 والتي ا�ضرتكت يف تنظيمها كل 
من اجلزائر واأمانة الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء بح�ضور اأع�ضاء جمموعة 

ال�ضخ�ضيات البارزة وممثلي نقاط الرتكاز الوطنية واخلرباء.

وعليه فاإن تنفيذ برنامج العمل اإمنا يعك�س مت�ضك البالد بتنفيذ اللتزامات الدولية 
للتقييم من قبل  الإفريقية  لالآلية  ان�ضمامها  بها بكل �ضيادة من خالل  التي تعهدت 
امل�ضتخل�ضة  التجارب  من  كليا  ال�ضتفادة  يف  اجلزائر  اإرادة  يعك�س  كما  النظراء. 
من هذه العملية  الرثية والعميقة املتمثلة يف تقييم احلكامة. وهي عملية متت عرب 
كامل الرتاب الوطني ملا يقارب 18 �ضهرا. حتت رعاية اللجنة الوطنية حول احلكامة 
وبامل�ضاركة الفعالة جلميع الأطراف املعنية على امل�ضتوى الوطني، و اجلهوي واملحلي 

وكذلك على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات التقنية اأو موؤ�ض�ضات البحث العلمي.

ا�ضتفاد برنامج العمل الوطني حول احلكامة من متويل �ضامل من امليزانية اخلا�ضة 
جميع  يف  جوانبه  ومبختلف  كليا  الربنامج  هذا  اإدماج  مت  وقد  اجلزائرية.  للدولة 
الربامج الوطنية الإمنائية. �ضمح هذا امل�ضعى الذي انتهجته اجلزائر، بتحقيق جتان�س 
�ضادق  الذي  احلكومي  والربنامج  باحلكامة  يتعلق  فيما  العمل  برنامج  بني  مثايل 
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عليه املجل�س ال�ضعبي الوطني بتاريخ 28 جوان 2007 والذي يرجتع ب�ضكل �ضريح 
اإىل برنامج عمل اجلزائر يف اإطار الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء. وقد مت 
تكري�س هذه ال�ضلة عرب ترابط كل من برنامج عمل احلكومة فيما يتعلق باحلكامة 
القاعدية  والهياكل  الإقليم  وتهيئة  امل�ضتدامة  والتنمية  القت�ضادية  والإ�ضالحات 
رئي�س اجلمهورية من  برنامج  اأ�ض�ضه من  الربنامج  ي�ضتمد هذا  الب�ضرية.  والتنمية 
الثالثية التالية : "و�ضع حد للعنف، واإ�ضتعادة الثقة، وبعث الأمل من جديد" والتي 
ترجمت بو�ضع "برنامج دعم الإنعا�س القت�ضادي" ) PSRE(  1999-2004، ثم 
النمو" )PCSC( 2004-2009 الذي �ضاحبته برامج  لدعم  التكميلي  "الربنامج 

خا�ضة للجنوب و اله�ضاب العليا.

اإن �ضبه التزامن بني امل�ضادقة على برنامج عمل اجلزائر فيما يتعلق باحلكامة )1 
جويلية 2007( وبرنامج عمل احلكومة )28 جوان 2007( اإ�ضافة اإىل الت�ضابه يف 
ان�ضجاما  اأ�ضفوا  قد  تناولها،  التي مت  املو�ضوعية  املطروحة واملحاور  الإ�ضكاليات 
كليا على عملية تنفيذ برنامج عمل احلكومة وكذلك برنامج عمل اجلزائر فيما يتعلق 

باحلكامة اإذ اأنهما يقومان على حماور م�ضرتكة اإن مل نقل مت�ضابهة متاما.

لن يكون عر�س التقرير احلايل حول تنفيذ برنامج العمل وافيا اإذا مل يعك�س بعده 
الكامل كمح�ضلة للجهود املبذولة من قبل جميع الأطراف املعنية وبخا�ضة ال�ضلطات 
الهيكلية  والإ�ضالحات  التوايل  على  تنفيذها  التي مت  الربامج  من خالل  العمومية 
التي مت ال�ضروع فيها فيما يتعلق باجلوانب املوؤ�ض�ضاتية والقت�ضادية والجتماعية 
والرتتيبات والإجراءات القانونية والتمويل العمومي التي �ضمحت بت�ضجيل تقدما 

ملحوظا يف خمتلف جمالت احلكامة.

2008 ي�ضمح بالقيام بعمليات  اإن الإح�ضاء العام لل�ضكان والإ�ضكان الذي مت عام 
حتديث املعطيات التي تعود اإىل الإح�ضاء ال�ضكاين لعام 1998
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المــنــهــجــيــة 

باإعدادها هذا التقرير عن تنفيذ برنامج عملها فيما يتعلق باحلكامة، تقوم اجلزائر 
اأهمية هذه  للبالد على  الأول  القا�ضي  اأكد  العمل، وقد  باإجناز مثل هذا  لأول مرة 
العملية، من خالل اإ�ضداره تعليمة يف بداية �ضهر جويلية 2007، لكي يحظى هذا 

امللف بالأولوية يف اأجندة عمل احلكومة. 

يف هذا ال�ضياق ذاته، مت ال�ضروع يف م�ضعى جتديدي وهو حتديد نقاط الرتكاز 
الوزارات  جميع  م�ضتوى  على  النظراء  قبل  من  للتقييم  الأفريقية  الآلية  اإطار  يف 
ومتابعة  اإعداد  يف  الرتكاز  نقاط  مهمة  ومتثلت  الوطنية.  العمومية  واملوؤ�ض�ضات 
اإعدادها  مت  التي  تلك  و/اأو  القطاعية  الأن�ضطة  تنفيذ  حالة  حول  الدورية  التقارير 
اإىل  الوطني حول احلكامة والإ�ضارة  العمل  برنامج  املت�ضمنة يف  الفروع   ح�ضب 
اأي �ضعوبة اأو �ضغوطات قد تعرت�س عملية تنفيذ هدف اأو جمموعة من الأهداف مع 

اقرتاح اإجراءات ت�ضحيحية اأو بديلة.

وقد ا�ضتفادت نقاط الرتكاز من تفوي�س كلي لإمتام هذه املهمة على اأ�ضا�س مبداأ 
املدين  املجتمع  ومنظمات  اخلا�س  القطاع  الإمكان:  بقدر  الأطراف  جميع  اإ�ضراك 
اخلوا�س،  العمل  واأرباب  العموميني  العمل  واأرباب  احلكومية،  غري  واملنظمات 

وو�ضائل الإعالم، واملنتخبني �ضواء على امل�ضتوى املحلي اأو اجلهوي اأو الوطني. 

تندمج كل نقطة ارتكاز ب�ضكل رئي�ضي يف اإحدى املجموعات الأربع التي اأن�ضئت على 
اأمانة  توجيهات  ت�ضمنتها  التي  املنهجية  اأ�ضا�س  وعلى  املو�ضوعية  املحاور  اأ�ضا�س 
الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء وجمموعة ال�ضخ�ضيات البارزة: الدميقراطية 
واحلكامة ال�ضيا�ضية، واحلكامة والت�ضيري القت�ضادي، واإدارة املوؤ�ض�ضات والتنمية 
القت�ضادية والجتماعية. يتم اإعداد الأعمال على اأ�ضا�س خطة منوذجية منِ �ضاأنها 
اأن ت�ضمح بتحقيق ان�ضجام اأعمال كل جمموعة تو�ضع حتت اإ�ضراف رئي�س جمموعة 

) يتم حتديده من بني نقاط الرتكاز(.
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�ضمحت هذه الآلية التي مت اإن�ضاوؤها يف جويلية 2007، مبعاجلة العنا�ضر التمهيدية 
التي تتوىل  الأربع  املجموعات  اأعمال  اإطار  التقرير يف  يقوم عليها م�ضروع   التي 
النظراء:  قبل  للتقييم من  الإفريقية  لالآلية  بالن�ضبة  الوطنية  الرتكاز  نقاط  تن�ضيقها 
الوزير املنتدب املكلف بال�ضوؤون املغاربية والإفريقية، الذي هو حتت ال�ضلطة املبا�ضرة 

لرئي�س احلكومة. 

�ضرعت نقطة الرتكاز الوطنية وبدعم من املجل�س الوطني القت�ضادي والجتماعي 
وم�ضاهمة هيئات  اأخرى مكلفة بالبحوث منها )CENEAP ( ، يف اإجراء �ضل�ضلة 
ن�ضبة  لتقييم   ،2008 جانفي   �ضهر  منذ  وذلك  بانتظام  عقدها  مت  الجتماعات  من 

التقدم يف تنفيذ برنامج العمل الوطني واإجناز خال�ضة يف هذا ال�ضاأن. 

اإن هذا امل�ضعى الذي بادرت به نقطة الرتكاز، قد اأتاح بلوغ هدف مزدوج:

بني  والعملية  الوظيفية  الطبيعة  ذات  العالقات  وحتديد  امل�ضوؤولية  ت�ضتت  تفادي   -
نقاط الرتكاز ونقطة الرتكاز الوطنية؛

- ال�ضماح مب�ضاركة الأطراف املعنية على نطاق وا�ضع.

�ضمح هذا امل�ضعى ال�ضامل واملهيكل واجلامع باإ�ضفاء حركية كاملة على امل�ضتويات 
تنفيذ  حالة  حول  للجزائر  الأول  التقرير  هذا  لإعداد  والوطنية،  واجلهوية  املحلية 

برنامج العمل املتعلق باحلكامة.

  يت�ضمن هذا التقرير ما يلي: 

- بيان تلخي�ضي لكل حمور مو�ضوعي عن حالة تنفيذ برنامج العمل؛

- اأربعة )4( اأجزاء تقدم عر�ضا تف�ضيليا عن التقدم امل�ضجل يف جمال احلكامة؛

- اأربعة )4( جداول تو�ضيحية �ضاملة تتعلق بكل حمور من حماور احلكامة؛ 

- قائمة للم�ضطلحات املخت�ضرة.   
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حالة تنفيذ الحكامة
بيان تلخي�ضي لكل محور مو�ضوعي عن حالة تنفيذ

 برنامج العمل الوطني الخا�ص بالحكامة

الحكامة ال�شيا�شية 

تنفيذ امل�ضاحلة الوطنية: 

�ضمح تنفيذ امل�ضاحلة الوطنية بتو�ضيح عملية التكفل باآثار املاأ�ضاة الوطنية؛ اإذ قامت 
اللجنة الوطنية ملتابعة امل�ضاحلة الوطنية باأعمال جوارية وم�ضاع لتوعية امل�ضتفيدين 
املحتملني. متت درا�ضة ملفات تعوي�س �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية بوترية �ضريعة حيث 

متت ت�ضوية عدد كبري منها. 

الدميقراطية الد�ضتورية: 

مت تنظيم النتخابات يف املوعد املحدد حيث �ضمحت بتجديد اأع�ضاء املجل�س ال�ضعبي 
2007، ومت جتديد  املجال�س ال�ضعبية البلدية والولئية يف  الوطني يف �ضهر ماي 

اأكتوبر 2007. 

2008 عقب منقا�ضات وا�ضعة  15 نوفمرب  التعديل الد�ضتوري الذي مت بتاريخ  اإن 
على م�ضتوى الطبقة ال�ضيا�ضية، اأدى اإىل ما يلي: 

- تر�ضيخ رموز الأمة ل�ضيما خ�ضائ�س العلم الوطني ومتامية الن�ضيد الوطني يف 
ن�س القانون الأ�ضا�ضي؛ 

- تو�ضيح العالقات �ضمن اجلهاز التنفيذي دون امل�ضا�س بتوازن ال�ضلطات؛

- اإعادة �ضياغة املادة 74 من الد�ضتور املتعلقة بالعهدة الرئا�ضية التي تبقى مدتها 
5 �ضنوات واإلغاء الفقرة 2 التي كانت حتدد اإعادة انتخاب رئي�س اجلمهورية مبرة 
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واحدة، ذلك ما �ضيمكن من التعبري الكامل عن الإرادة ال�ضعبية يف ظل احرتام احلق 
ال�ضيد لل�ضعب يف الختيار احلر لقادته.  

- تعزيز احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة من خالل زيادة فر�س و�ضولها اإىل الع�ضوية يف 
املجال�س املنتخبة.  

فيما يتعلق بالالمركزية:    

مت  كما   2007 منذ  والولية  بالبلدية  املتعلقة  القوانني  مراجعة  يف  ال�ضروع  مت 
للجماعات  املايل  الإ�ضالح  �ضجل  وقد  ال�ضلة.  ذات  القوانني  م�ضاريع  ا�ضتكمال 

الإقليمية واجلباية املحلية تقدما كبريا يف جمال تعزيز الالمركزية. 

فيما يتعلق برتقية احلقوق:

الت�ضريعات  احرتام  اأجل  من  القوانني  من  جملة  اعتماد  اإىل  هنا  الإ�ضارة  جتدر 
والرتتيبات اخلا�ضة بالعمل والإجراءات الالزمة فيما يتعلق بالوقاية من النزاعات 
الجتماعية ومعاجلتها. كما مت ال�ضروع يف اإعادة هيكلة اأجهزة التاأمني الجتماعي 

و�ضيلي ذلك امل�ضادقة على ميثاق املري�س واملوؤمن اجتماعيا

العقد القت�ضادي و الجتماعي: 

هذا العقد هو الآن يف طور التحديث من قبل الثالثية التي ت�ضم احلكومة واأرباب 
العمل والنقابة.

يف جمال العدالة: 

مت ت�ضجيل تقدم ملحوظ يف تنفيذ اإ�ضالح العدالة التي �ضنفها رئي�س اجلمهورية 
كاأولوية وطنية. 

يتمثل هذا التقدم يف جمالت التدخل الآتية:

- اجلانب املعياري؛
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- تكوين املوظفني واإعالمهم؛ 

- ع�ضرنة جهاز العدالة؛ 

- اإ�ضالح املوؤ�ض�ضات العقابية وتطوير الهياكل القاعدية للقطاع.

يف جمال الوظيف العمومي: 

اإن الآثار الإيجابية للقانون الأ�ضا�ضي اجلديد الذي متت امل�ضادقة عليه يف جويلية 
2006 ولعملية تنفيذ خمتلف القوانني اخلا�ضة، حتى واإن كانت تدريجية وترمي اإىل 

مراعاة متطلبات  اقت�ضاد ال�ضوق و�ضرورة حت�ضني اأداءات اخلدمة العمومية، بداأت 
تعمم منفعتها على خمتلف الأ�ضالك التي ي�ضريها هذا القانون. 

م�ضاركة املجتمع املدين:  

اإعادة  اإدراجه �ضمن عملية  الطرف �ضريك ل ميكن ال�ضتغناء عنه، مت  باعتبارهذا 
ال�ضياغة اجلارية لقانون اجلمعيات وذلك من اأجل تكفل اأف�ضل باحتياجات املجتمع 

وترقية املمار�ضات املجتمعية.

فيما يتعلق مبكافحة الف�ضاد:     

بالرغم من اجلهود املبذولة، جتدر الإ�ضارة اإىل اأن هذه الآفة ل تزال موجودة ب�ضبب 
ممار�ضات عنا�ضر اأجنبية و/اأو من الداخل.  يف هذا ال�ضدد مت اإ�ضدار مر�ضوم 
اإن�ضاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ضاد وهو الآن يف طور التنفيذ. اإلزامية الإعالن عن 
الرثوة اأ�ضبح اليوم اأمر واقع اأكرث من اأي وقت م�ضى. لهذا الغر�س تعمل م�ضالح 
الأمن وم�ضالح العدالة �ضويا للوقاية من الف�ضاد وتقييمه ومكافحته باإ�ضراك جميع 

مكونات املجتمع.
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فيما يتعلق بحقوق املراأة: 

لقد كان العنف جتاه املراأة حمل اإجراءات وحمالت من قطاعات تعنيها هذه امل�ضالة 
ب�ضكل خا�س: الأ�ضرة و و�ضعية املراأة - ال�ضحة وال�ضكان- الداخلية واجلماعات 
املدنية  احلماية  الوطني-  الدرك  الوطني-  لالأمن  العامة  املديرية  مب�ضاعدة  املحلية 

بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين. 

بالن�ضبة حلقوق الطفل: 

الربملان.  قبل  من  للم�ضادقة  عر�ضه  ب�ضدد  بالطفولة  خا�س  قانون  م�ضروع  هناك 
من بني اأهدافه تعزيز حماية الطفولة ومكافحة عمل الأطفال والعنف جتاههم وذلك 

مب�ضاعدة املجتمع املدين.  

بالن�ضبة للفئات ال�ضعيفة وحمايتها:

باحلماية  القانون  هذا  يتعلق  برجمتها.  م�ضاألة متت  اإطار  قانون  على  امل�ضادقة  اإن 
ل�ضيما فيما يتعلق باملعوقني وذوي الحتياجات اخلا�ضة و�ضحايا املاأ�ضاة الوطنية 
وهو يعزز املراقبة من اأجل ال�ضهر على تطبيق مبداأ اإلزام كل �ضاحب عمل بتخ�ضي�س 
%1  من منا�ضب العمل للمعوقني. �ضيتم قريبا، اإن�ضاء �ضندوق خا�س لتمويل اأن�ضطة 

حماية املعوقني وترقيتهم.

مت اأي�ضا اتخاذ اإجراءات حتفيزية لعودة امل�ضنني اإىل حميطهم االعائلي بالإ�ضافة اإىل 
تعزيز قدرات ا�ضتقبال الأطفال املتخلى عنهم )الطفولة امل�ضعفة(. 
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الحكامة االقت�شادية

اإ�ضالح نظام املحا�ضبة اخلا�س بالدولة: 

 .2007 نوفمرب   25 قانون  خالل  من  واملالية،  املحا�ضبة  نظام  على  امل�ضادقة  متت 
�ضيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2009 و�ضي�ضمح بالت�ضجيل 
بالن�ضبة  املحا�ضبة  قانون  ا�ضتقالل  �ضيحقق  كما  املالية  التعامالت  جلميع  الويف 

للقانون اجلبائي.     

:)SGDD ( الن�ضمام اإىل النظام العام لن�ضر املعطيات ل�ضندوق النقد الدويل

بان�ضمامها اإىل النظام العام لن�ضر املعطيات ل�ضندوق النقد الدويل اجتازت اجلزائر 
ال�ضدد مت  هذا  )NSDD(. يف  املعطيات  لن�ضر  اخلا�ضة  للمعايري  امل�ضبقة  املرحلة 
تعيني بنك اجلزائر كمن�ضق وطني ومت اإر�ضال املعطيات اإىل �ضندوق النقد الدويل 

ليتم اإدراجها يف لوحة بيانات �ضندوق النقد الدويل ون�ضرها .

 )MSB( اإطار،  يف  بامليزانية  اخلا�ضة  امل�ضطلحات  بني  مبقاربة  القيام  مت  وقد 
.)MSFP  2001(  وت�ضنيف النفقات ح�ضب

الإ�ضالح املايل: 

لفائدة  والطويل  املتو�ضط  املديني  على  قرو�س  تخ�ضي�س  البنكي  القطاع  يف  مت 
م�ضتوى  حت�ضني  واإىل  املوؤ�ض�ضات  ا�ضتثمار  م�ضاريع  لتمويل  موجهة  وهي  البنوك 

الأموال اخلا�ضة للبنوك لرفع قدرة ا�ضتغاللها.

البنوك  لتعزيز قدرات  املوؤ�ض�ضات  الأ�ضول ح�ضب �ضروط �ضوق  تقييم  اإعادة  متت 
اإ�ضافة اإىل  اأن�ضطة )leasing( اخلا�ضة بالعقارات واملنقولت.  على الدفع وتطوير 
بداأ  قد  واملتو�ضطة   ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  ال�ضتثمار  قرو�س  �ضمان  �ضندوق  اأن 
وبنظام    )CCPI(.البنوك بني  ما  امل�ضبق  للتعوي�س  معزز مبركز  العمل. وهو  يف 
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للتعوي�س عن بعد لعمليات الدفع الكربى وبطاقة الدفع ما بني البنوك.  

يف جمال التاأمينات، مت يف اأوت 2007 اإعادة تقييم الأر�ضدة املجمدة اإ�ضافة اإىل 
الفتح التدريجي لراأ�س املال وفتح ال�ضوق اإىل فروع وكالت اأجنبية كما مت تاأ�ضي�س 

�ضندوق �ضمان للموؤمنني.

اإطار القت�ضاد الكلي: 

مت ت�ضويب اجلهود نحو موا�ضلة تعزيز التوازنات الداخلية واخلارجية. وقد �ضجل 
جاري  اأن  الداخلية يف حني   العمومية  للمديونية  ملحوظ  تراجع  ال�ضياق  هذا  يف 
الديون العمومية اخلارجية يتجه نحو ال�ضتقرار يف م�ضتوى اأقل من 1 مليار دينار. 
يف  املتوفرة  الأموال  اإىل  بالنظر  عام  ب�ضكل  م�ضتقرة  املالية  التوازنات  تظل  بينما 

�ضندوق تنظيم الإيرادات.

يتم توجيه الزيادة املتنامية ملداخيل القت�ضاد نحو القطاع اخلا�س. 

 :)SDAR ( ا�ضرتاتيجيه التنمية الفالحية امل�ضتدامة

امل�ضاحة  بحماية  يتعلق  فيما  ل�ضيما  حمورا   11 حول  الإ�ضرتاتيجية  هذه  تقوم 
الفالحية املفيدة  SAUو تو�ضيعها وال�ضتخدام العقالين ملياه ال�ضقي.

�ضيا�ضة التجديد الريفي: 

امل�ضعى  واعتماد   )2007-2013( الريفي  والتجديد  الدعم  برنامج  بف�ضل  مت 
 PPDRI املتكاملة   الريفية  للتنمية  اجلواري  وامل�ضروع  والت�ضاهمي  الت�ضاعدي 
PPDRI  خالل �ضنتي 2007 )�ضنة منوذجية  حيث مت ال�ضروع يف اإجناز 5000 

.)  PSSR(  و 2008 )�ضنة تعزيزPSSRبالن�ضبة ل
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الإ�ضرتاتيجية ال�ضناعية :

يكمن اأحد الأهداف الرئي�ضية يف ترقية �ضناعات جديدة وتعزيز قدرات املوؤ�ض�ضات 
ومرافقة  مب�ضاعدة  العمومية  الهيئات  وقيام  الت�ضدير  على  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية امل�ضدرةا. 

اإ�ضالح النظام ال�ضريبي املحلي  وع�ضرنة اإدارة ال�ضرائب:
  لقد مت تخفي�س ال�ضغط ال�ضريبي بوا�ضطة اإلغاء الدفع اجلزايف وتخفي�س ن�ضب 
ال�ضريبة على اأرباح ال�ضركات IBS واإ�ضالح ومراجعة ال�ضريبة على الن�ضاط املهني 
وتخفي�س  ال�ضغار  ال�ضرائب  لدافعي    IFU الوحيدة  اجلزافية  ال�ضريبة  واإدخال 

ال�ضريبة على فوائد ال�ضركات.
تنعك�س عملية ع�ضرنة الإدارة  اجلبائية �ضيما من خالل ما يلي: 

مراكز  واإجناز  الكبار(  ال�ضرائب  )لدافعي  الكربى  لل�ضركات  اإدارة  اإن�ضاء   -
مراكز  واإن�ضاء  احلرة   واملهن  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  باملوؤ�ض�ضات  خا�ضة  لل�ضرائب 

جوارية لدافعي ال�ضريبة اجلزافية؛ 

 )DID( اإن�ضاء اإدارة لالإعالم والوثائق -

يعد هذا حلقة مركزية يف مكافحة التهرب والغ�س ال�ضريبي وهروب روؤو�س الأموال 
هذه  اإىل  اأ�ضندت  التي  املهام  وتتمثل  الر�ضمي.  والقت�ضاد غري  الأموال  وتبيي�س 
قائمة وطنية  واإعداد   )  NIF( ال�ضريبية  الهوية  لتحديد  املوؤ�ض�ضات يف و�ضع رقم 
دفرت  واإن�ضاء    )،RNPF  ( الوطني.  امل�ضتوى  على  ال�ضرائب  دافعي  جميع  ت�ضم 

لل�ضوابق ال�ضريبية وبطاقية مركزية للح�ضابات البنكية واملوؤ�ض�ضات املالية.

مكافحة الف�ضاد وتبيي�س الأموال:

اإن خلية معاجلة ال�ضتعالمات املالية التي تعززت يف ماي 2007، مدعوة لالن�ضمام 
الهيئته  اأو   )  GAFI  ( موؤ�ض�ضة  قبل  من  تقييمها  بعد   EGMOND اإىل جمموعة 

.) .GAFIMOAN( الإقليمية
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الندماج الإقليمي: 

-اإن خلية معاجلة ال�ضتعالمات املالية التي تعززت يف ماي 2007، مدعوة لالن�ضمام 
الهيئته  اأو   )  GAFI  ( موؤ�ض�ضة  قبل  من  تقييمها  بعد   EGMOND اإىل جمموعة 

.)GAFIMOAN( الإقليمية

الندماج الإقليمي: 

اإن�ضاء منطقة للتبادل احلر بني بلدان احتاد املغرب  - جتري حاليا مفاو�ضات من 
العربي؛

 ، لل�ضحراء  العابر  الطريق  اآخر جزء من  ا�ضتكمال  الإفريقي،  اإطار الحتاد  - يف 
تنمرا�ضت-عني قزام وازدواجية الطريق الرابط بني البليدة والأغواط؛ 

- ال�ضروع يف مفاو�ضات منذ ال�ضدا�ضي الثاين من �ضنة 2007 لتطوير العالقات 
القت�ضادية والتجارية مع الدول الأع�ضاء يف الحتاد القت�ضادي والنقدي لدول 

غرب اإفريقيا ) UEMOA(؛ 

- امل�ضاركة يف الجتماعات الأورمتو�ضطية؛

- انعقاد اجلولة العا�ضرة ملجموعة العمل املكلفة بعملية ان�ضمام اجلزائر اإىل منظمة 
التجارة الدولية، 

- انعقاد الدورة الثالثة من املفاو�ضات لإبرام اتفاق للتبادل احلر مع 4 دول اأع�ضاء 
)AELE ( يف اجلمعية الأوروبية للتبادل احلر

التجارية  للتف�ضيالت  ال�ضامل  النظام  حول  املفاو�ضات  �ضل�ضلة  يف  امل�ضاركة   -
)SGPC ( بني البلدان النامية، الجتماع الذي عقد على هام�س اأعمال الدورة 12 للـ 

CNUCED يف اأكرا، غانا، من 20 اإىل 25 اأبريل 2008.
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الحكامة والموؤ�ش�شات 

مناخ الأعمال: 

اإن الت�ضريعات املتعلقة بال�ضتثمار التي تخ�س اجلزائريني والأجانب بنف�س الدرجة، 
واملت�ضمنة يف الأمر ال�ضادر بتاريخ 15 جويلية 2006 ، تلغي كل ت�ضريح م�ضبق 
مل ين�س عليها القانون �ضراحة. اإن التحقق من اإمكانية قبول امللفات على م�ضتوى 
الوكالة الوطنية لتطوير ال�ضتثمار )ANDI،  ( هو مبداأ مت تكري�ضه من اأجل اإر�ضاء 
الرقابة البعدية. وقد مت تقلي�س الآجال القانونية لإ�ضدار القرارات من �ضهر اإىل 72 

�ضاعة، كما اأدرجت من جديد ال�ضتثناءات والإعفاءات ال�ضريبية.

ومت اأي�ضا اإن�ضاء �ضبابيك وحيدة لمركزية للوكالة الوطنية لتطوير ال�ضتثمار   على 
م�ضتوى كافة الرتاب الوطني حيث يبلغ عددها اليوم 13 �ضباكا وحيدا.

التجاري  ال�ضجل  يف  الت�ضجيل  ملف  يف  املطلوبة  الوثائق  عدد  تقلي�س  مت  وعليه 
بالن�ضبة  وثائق   3 اإىل   6 ومن  املعنويني  لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  وثائق   5 اإىل   13 من 
لالأ�ضخا�س الطبيعيني. وانخف�ضت اآجال اإ�ضدار ال�ضجل التجاري من �ضهرين اإىل 

يوم واحد.

العقار- منطقة �ضناعية: 

مت و�ضع ترتيبات جديدة عرب ما يلي: 

املناطق  SGI ( ا�ضتخالفا ملوؤ�ض�ضات ت�ضيري   ( العقاري  للت�ضيري  اإن�ضاء �ضركات   -
)EGZI ( ال�ضناعية

ال�ضتثمارات  موقع  حتديد  على  للم�ضاعدة  ولية  كل  م�ضتوى  على  جلنة  اإن�ضاء   -
 .)CALPIREF( وترقيتها و�ضبط العقار

- اإن�ضاء الوكالة الوطنية ل�ضبط العقار )ANIREF( يف اأفريل 2007 .
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تقوم هذه الرتتيبات اجلديدة، على املدى الق�ضري، على اإرادة تو�ضيع العمل مببداأ 
التنازل بالن�ضبة لأمالك الدولة وحتديد كيفيات التنازل على الأرا�ضي التابعة لأمالك 

الدولة، ومتديد مدة التنازل من 20 �ضنة اإىل مدة بني 40 و99 �ضنة. 

�ضناديق �ضمان ال�ضتثمار: 

 )  )CGCI وFGAR( تتمثل مهمة �ضندوقي �ضمان القرو�س اخلا�ضة بال�ضتثمار
يف �ضمان القرو�س املمنوحة لأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضباب.  

حت�ضني ظروف املوؤ�ض�ضة: 

مازالت عمليات النهو�س مب�ضتوى املوؤ�ض�ضات متوا�ضلة بالتعاون مع منظمة الأمم 
.) .ONUDI ( املتحدة للتنمية ال�ضناعية

ال�ضلطات  طرف  من  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  مرافقة  تعزيز  اأي�ضا  ويتم 
العمومية بهدف تطهري ممار�ضات هذا القطاع. 

كما يجري حاليا اإعداد مدونة للحكم الر�ضيد للموؤ�ض�ضة بالتعاون مع اأرباب العمل 
من القطاع اخلا�س وجمموعة التفكري اجلزائرية حول املوؤ�ض�ضة. 

حت�ضني النوعية: 

العمومية  ال�ضلطات  اإىل حر�س   )   ALGERAC( لالعتماد  اإن�ضاء هيئة  ي�ضتجيب 
على تعزيز م�ضعى حتقيق اجلودة من اأجل حت�ضني القدرة التناف�ضية للموؤ�ض�ضات. 

التعجيل بعملية اخلو�ض�ضة: 

�ضنة   110 اإىل   2003 �ضنة   58 من  التي متت خو�ض�ضتها  املوؤ�ض�ضات  عدد  ارتفع 
اإىل  للموؤ�ض�ضات  القانوين  الو�ضع  حتول  مت  اأنه  اإىل  هنا  الإ�ضارة  وجتدر   .2007

نظام ال�ضركات ذات الأ�ضهم  )SPA( اإ�ضافة اإىل ارتفاع عدد املوؤ�ض�ضات التي دخلت 
البور�ضة.
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تقل�س ال�ضوق املوازية وحت�ضني املناف�ضة:  

ال�ضلطات  مع  بالتعاون  العمومية  ال�ضلطات  تقوم  املوازية،  الأ�ضواق  تاأطري  بهدف 
املحلية واجلمعيات على اإدراج هذه الف�ضاءات يف اإطار منظم يتوافق والت�ضريعات 
ال�ضارية. لكن بالرغم من اجلهود املبذولة يف هذا ال�ضدد ل زالت  النتائج غري كافية 

بالنظر اإىل �ضعة الأن�ضطة غري امل�ضتقرة. 

اأما فيما يخ�س تطوير املناف�ضة فاإن الت�ضريعات اجلديدة التي متت امل�ضادقة عليها 
ال�ضفقات  جمال  يف  وا�ضعة  �ضالحيات  املناف�ضة  جمل�س  متنح   ،2008 4 ماي  يف 
احتكار  لتفادي  التفرد  اأ�ضكال  كل  منع  تكر�س  وهي  ال�ضوق.  و�ضبط  العمومية 
ال�ضوق من طرف متعامل اقت�ضادي واحد، كما اأنها حتدد العالقات الوظيفية بني 

املجل�س املذكور وخمتلف �ضلطات ال�ضبط القطاعية. 
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التنمية االجتماعية واالقت�شادية

النمو امل�ضتدام: 

% كمتو�ضط �ضنوي خالل هذه الفرتة،  عرف الناجت املحلي اخلام منوا بن�ضبة 12 
كما اأن وترية  التطور كانت اأ�ضرع ب�ضكل عام ل�ضيما فيما يخ�س القطاعات خارج 
%6 ، و�ضهد قطاع البناء من جهته حت�ضنا  املحروقات التي جتاوزت ن�ضبة منوها 
%  غري اأن القطاع ال�ضناعي خارج املحروقات �ضجل  حيث بلغت ن�ضبة منوه 9،5 

منوا �ضعيفا قدر بحوايل %02  خالل هذه  الفرتة.

الت�ضغيل: 

%عام     29،5 التي مرت من  البطالة  لن�ضبة  انخفا�س تدريجي ملحوظ  ت�ضجيل  مت 
% عام 2006 واإىل 8،11 عام  % عام 2005 ثم اإىل 12،3  1999  اإىل ن�ضبة 15،3 

2007. واإذا ا�ضتمرت الأمور على هذه الوترية من املتوقع اأن ت�ضل ن�ضبة البطالة 

اإىل اأقل من %10  يف 2010-2009.

الت�ضاور واحلوار الجتماعي:  

احلوار  جمال  يف  مميزا  ميثل  والقت�ضادي  الجتماعي  العقد  على  التوقيع  ميثل 
والت�ضاور بني كل من احلكومة والنقابة ومنظمات اأرباب العمل. 

الوظيف العمومي:

تعترب امل�ضادقة على القانون العام للوظيف العمومي مرحلة هامة يف العملية ال�ضاملة 
اخلا�ضة بع�ضرنة الدولة اإذ �ضي�ضمن ذلك بروز اإدارة حمايدة ذات كفاءة وفاعلية 

قادرة على ال�ضتجابة لتطلعات املواطنني. 
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ال�ضمان الجتماعي: 

ي�ضمح تطوير الهياكل اجلوارية لأجهزة ال�ضمان الجتماعي بالتقرب من املوؤمنني 
اجتماعيا من خالل حت�ضنب نظام الدفع من طرف جهاز ال�ضمان الجتماعي املوؤّمن 

اإ�ضافة اإىل نظام التعاقد مع الطبيب املعالج.  .

تعميم الو�ضول اإىل التعليم واإ�ضرتاتيجية حمو الأمية:  

خالل  من  للتعليم  اأكرب  فاعلية  حتقيق  اإىل  الرتبوية  املنظومة  هيكلة  اإعادة  تهدف 
تقلي�س الت�ضرب املدر�ضي ورفع ن�ضب النجاح ل�ضيما فيما يتعلق ب�ضهادة البكالوريا 

مع التح�ضني النوعي والكمي للموؤطرين.

تخ�س اأن�ضطة حمو الأمية الأفراد الذين يرتاوح �ضنهم بني 15 و49 �ضنة والن�ضاء 
و�ضكان املناطق الريفية.

ال�ضحة: 

تفيد املوؤ�ضرات باأن ثمة انخفا�س يف ن�ضبة الوفيات ب�ضكل عام ويف ن�ضبة وفيات 
الأطفال وباأن هناك ارتفاع حم�ضو�س ملعدل احلياة عند الولدة ولن�ضبة الزواج.

املعدية  الأمرا�س  ن�ضبة  بانخفا�س  الو�ضع  يتميز  الوبائي  التحول  �ضعيد  على 
وبارتفاع ن�ضبة الأمرا�س غري املعدية.

حماية الأ�ضخا�س ذوي الحتياجات اخلا�ضة :

اخلدمات  من  املعوقني  الأ�ضخا�س  ل�ضتفادة  الرامية  الإجراءات  تعزيز  مت  لقد 
الجتماعية الأ�ضا�ضية. يف هذا ال�ضدد مت يف جويلية 2007، رفع مبالغ املنح لفائدة 

املعوقني بن�ضبة 100%.

حت�ضني و�ضع املراأة:   

ترقية  مبداأ  كر�س  الذي  الد�ضتوري  التعديل  مع  كبريا  تقدما  التح�ضني  هذا  �ضهد 
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ال�ضيا�ضية  احلياة  اقتحام  على  الن�ضاء  ت�ضجيع  الرتقية  هذه  تخ�س  املراأة.  حقوق 
وو�ضولهن اإىل املنا�ضب العليا.

البيئة: 

تهدف ال�ضيا�ضة اجلديدة للتهيئة والتنمية امل�ضتدامة اإىل تدارك عدم الن�ضجام وعدم 
املناطق  بني  امل�ضاواة  حتقيق  اإىل  ترمي  اإرادية  �ضيا�ضة  انتهاج  خالل  من  التوازن 

وال�ضكان.
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التي هي حجر الأ�ضا�س لكل دولة حق وقانون،  ال�ضيا�ضية  اإطار احلكامة  يف 
وترقية   الدميقراطي  النفتاح  بتعزيز  با�ضتمرار  العمومية  ال�ضلطات  التزمت 
ممار�ضة املواطنة مبفهومها الوا�ضع والكامل. وقد تعزز هذا اللتزام منذ عملية 
املراجعة التي خ�ضعت لها اجلزائر من قبل منتدى الآلية الإفريقية للتقييم من 
قبل النظراء، ل�ضيما يف املحاور التي مت حتديدها اأثناء عملية التقييم والتي مت 

اإدراجها �ضمن برنامج العمل الوطني. 

اإن اجلزائر الوفية لتقاليدها ملتزمة اأكرث من اأي وقت م�ضى على امل�ضتوى الدويل 
بال�ضعي لإيجاد حلول تفاو�ضية للنزاعات التي تهز العامل ل�ضيما يف اإفريقيا، وما 
فتئت توؤكد ح�ضورها يف ركب الأمم عرب ت�ضديقها على التفاقيات واملعاهدات 

الدولية ل�ضيما حينما يتعلق الأمر بتعزيز حقوق الإن�ضان وال�ضعوب. 

تدريجي  الوطني �ضمن م�ضعى  امل�ضتوى  اتخذت على  التي  اللتزامات  تندرج 
هدفه النهائي هو �ضمان ظروف احلياة الكرمية والالئقة لكل اجلزائريني وهذا 
تقت�ضي  التي  من�ضجمة  واجتماعية  اقت�ضادية  تنمية  بدون  يتحقق  اأن  ل ميكن 
بدورها توفر ال�ضلم و الأمن. لهذا فاإن امل�ضاحلة الوطنية، التي طبعت القطيعة 
مع �ضنوات الرعب التي فر�ضت على ال�ضعب اجلزائري بكامله، والتي �ضمحت 
وطماأنينتها،  �ضكينتها  ت�ضتعيد  اأن  وللبالد  جراحها   ت�ضمد  باأن  لالأمة  اأي�ضا 
احلكامة  جمال  يف  العمومية  ال�ضلطات  لعمل  الوا�ضل  اخلط  متثل  اأ�ضبحت 

ال�ضيا�ضية.

لقد ت�ضمن برنامج العمل الوطني ثالثة اأحكام من ترتيبات امل�ضاحلة الوطنية 
وهي  ال�ضتفتاء،  بوا�ضطة  عليها  امل�ضادقة  متت  والتي  ميثاق  كر�ضها  التي 
امل�ضاحلة التي �ضيتم يف هذا التقرير تقدمي ح�ضيلة حول تنفيذها والتي تتعلق 

مبا يلي:  

املفقودين؛ مب�ضاألة  التكفل  �ضيا�ضة  دعم  اإجراءات   .1
الإرهاب؛  يف  اأع�ضائها  اأحد  تورط  من  عانت  التي  الفقرية  لالأ�ضر  الدولة  م�ضاعدة    .2
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لها  لأ�ضباب  اإدارية  ت�ضريح  اإجراءات  كانوا مو�ضع  الذين  الأ�ضخا�س  تعوي�س  اأو  اإدماج  اإعادة  3.اإجراءات 
عالقة .باملاأ�ضاة الوطنية.

اإن التعديل الد�ضتوري الذي �ضادق عليه الربملان يوم 12 نوفمرب 2008 ومت 
تر�ضيخه ب�ضدور القانون رقم 08-19 بتاريخ 15  نوفمرب 2008 املتعلق بتعديل 

الد�ضتور، قد اأدى اإىل التغريات الكربى التالية :

تر�ضيخ – رموز الأمة يف ن�ضو�س القانون الأ�ضا�ضي اأي موا�ضفات 
العلم الوطني ون�س الن�ضيد الوطني بكامله؛  

تو�ضيح – العالقات يف اجلهاز التنفيذي دون امل�ضا�س بتوازنات ال�ضلطات؛

تبقى  التي  الرئا�ضية  بالعهدة  املتعلقة  الد�ضتور  من   – 74 املادة  تعديل 
انتخاب  اإعادة  حتدد  كانت  التي   2 الفقرة  واإلغاء  �ضنوات   5 مدتها 
الإرادة  جت�ضيد  من  �ضيمكن  ما  وهو  واحدة.  مبرة  اجلمهورية  رئي�س 
ال�ضعبية يف ظل احرتام احلق ال�ضيد لل�ضعب يف الختيار احلر لقادته.

تعزيز – احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة من خالل زيادة حظوظها يف الو�ضل 
اإىل التمثيل داخل املجال�س املنتخبة.

جتدر الإ�ضارة من ناحية اأخرى اإىل اأن �ضنة 2007 ، وباعتبارها �ضنة لرت�ضيخ 
املمار�ضة احلرة للحقوق ال�ضيا�ضية، قد �ضهدت موعدين انتخابيني هامني يتعلقان 
بتجديد كل من املجل�س ال�ضعبي الوطني واملجال�س ال�ضعبية البلدية والولئية. 
والذي   ذكره  يجدر  وما   .2007 نوفمرب  و  ماي  التوايل يف  على  ذلك  وقد مت 
اأ�ضبح اليوم ومنذ ب�ضعة �ضنوات عادة حميدة هو اأن هذه النتخابات جتري يف 
جميع اأنحاء الرتاب الوطني دون حوادث تذكر ويف �ضفافية واإن�ضاف حياها 

اجلميع من م�ضاركني اأو مراقبني.

لكن هذه املمار�ضة الدميقراطية لن تكون كاملة دون تعزيز الالمركزية و�ضلطة 
املجموعات املحلية التي هي حاليا يف لب امل�ضعى  الرامي اإىل ع�ضرنة اخلدمة 
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العمومية ل�ضيما اجلوارية منها.

لكي  املراجعة  طور  يف  الآن  هي  ت�ضريها  التي  القانونية  الأحكام  فاإن  وهكذا 
ي�ضمح لها باأداء املهام املوكلة يف اإطار ت�ضاوري وباإمكانيات مادية وب�ضرية اأكرب 

التي �ضيتم تعزيزها بف�ضل الإ�ضالح اجلاري لأو�ضاعها املالية واجلبائية.

وحر�ضا على اإ�ضراك جميع فئات املجتمع يف معاجلة الإ�ضكاليات الكربى التي 
نقا�ضات عدة  اإجراء  العمومية، مت  ال�ضلطات  ت�ضرتعي اهتمامه، وبت�ضجيع من 
تناولت بع�س اجلوانب الرئي�ضية من احلياة العمومية، يف الوقت الذي توا�ضل 
من خالل  الإ�ضكاليات  بهذه  املرتبطة  العاجلة  بامل�ضائل  التكفل  على  العمل  فيه 
يتعلق مب�ضاألة  وفيما  الأمر خا�ضة،  يعني  منا�ضبة.  ت�ضريعية  ن�ضو�س  اإ�ضدار 
وال�ضكن  ال�ضباب  باإ�ضكاليات  تناولها،  ب�ضدد  نحن  التي  الإق�ضاء  مكافحة 

وال�ضغل ودعم الت�ضغيل و احلماية الجتماعية.

ملمو�ضة  نتائج  اإ�ضالحها  عملية  اأعطت  التي  العدالة  اإىل  املواطن  و�ضول  اإن 
الو�ضائل  ا�ضتخدام  على  والعمل  القطاع  تنظيم  جهود  وا�ضح  ب�ضكل  يعك�س 

املعتربة التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات والت�ضال احلديثة. 

من ناحية اأخرى و بهدف تعزيز عملية اإدراج الأخالقيات يف احلياة العمومية 
وتوطيد الثقة بني احلكام واملحكومني، تتوا�ضل مكافحة الف�ضاد بدون هوادة 
لهذا  اإن�ضاوؤها  مت  التي  الأخرى  الرقابة  وم�ضالح  الق�ضائية  ال�ضلطات  اأمام 
التي عك�ضت يف  اإن هذه امل�ضاعي حتظى مب�ضاهمة و�ضائل الإعالم   الغر�س. 

حالت كثرية تذمر املواطنني من ممار�ضات الف�ضاد التي يقعون �ضحية لها. 

بالنظر اإىل ما �ضبق ولإدراك التقدم الذي حققته اجلزائر يف تفا�ضيله، �ضيتم 
التي  والأعمال  الأن�ضطة  تناول  ال�ضيا�ضي،  للحكم  املخ�ض�س  الباب  هذا  يف 
اإبراز  لكل هدف مع حماولة  بالن�ضبة  التي مت حتقيقها  بها والنتائج  القيام  مت 
الجتاهات الكربى التي طبعت، عالوة على تنفيذ برنامج العمل الوطني، عملية 
تنفيذ الإ�ضالحات التي �ضرع فيها يف بداية هذه الع�ضرية واملتمثلة يف اإ�ضالح 
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قطاع العدالة واإ�ضالح املنظومة الرتبوية واإ�ضالح هياكل ومهام الدولة.

المعايير والقوانين
يتعلق  باأنه فيما  التذكري  النتائج هدفا بهدف، يجب  اأن ن�ضرع يف عر�س  قبل 
بالت�ضديق على املعايري والقوانني الدولية ذات ال�ضلة بباب احلكامة ال�ضيا�ضية 
والأدوات  املعاهدات  على  امل�ضادقة  عملية  اجلزائر  توا�ضل  والدميقراطية، 

القانونية الدولية الأخرى طبقا لاللتزامات التي تعهدت بها.

 Statut de Rome اأن القانون الأ�ضا�ضي لروما   اأي�ضا اإىل  وجتدر الإ�ضارة 
املتعلق باملحكمة اجلنائية الدولية مت التوقيع عليه اإذ يتم حاليا درا�ضة اإجراءات 

الت�ضديق عليه.  

ومل يتم بعد الت�ضديق على بروتوكول حقوق املراأة يف اإفريقيا ب�ضبب تناق�س 
عدد من اأحكامه مع بع�س الن�ضو�س القانونية الوطنية ل�ضيما قانون الأ�ضرة. 

غري اأن هذا الربوتوكول هو طور الدرا�ضة على م�ضتوى القطاع املعني. 

اأثناء  عنها  التعبري  مت  التي  تلك  باأن  التذكري  يجب  بالتحفظات،  يتعلق  فيما 
الأ�ضا�ضي  باملو�ضوع  مت�س  ل  والتفاقيات،  املعاهدات  بع�س  على  الت�ضديق 
اإلغاء كل اأ�ضكال  لهذه الأدوات القانونية با�ضتثناء تلك املتعلقة بالتفاقية حول 

التمييز �ضد الن�ضاء. 

الإلزامي  اللجوء  ب�ضروط  املتعلقني  التقليديني  التحفظني  على  وعالوة  بالفعل، 
اأو بالتحفظ املتعلق  اإىل التحكيم الدويل  اأو   )CIJ( اإىل ق�ضاء املحكمة الدولية
اخلا�ضة  التحفظات  بع�س  اجلزائر  قدمت  اإ�ضرائيل،  بدولة  العرتاف  مب�ضاألة 
ب�ضاأن املواد 2 و15/4 و16 و29 واأو�ضحت باأن هذه الأخرية لن يتم تطبيقها  
اأن امل�ضاألة ل  اإذ  اإل يف حدود قانون الأ�ضرة. مل يتم رفع هذه التحفظات بعد 

زالت قيد البحث على م�ضتوى امل�ضالح املكلفة باملراأة والأ�ضرة.

اأو  الدولية  اجلنائية  املحكمة  بق�ضاء  املتعلق  التقليدي  التحفظ  فاإن  للتذكري، 
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بالتحكيم الدويل، يتم �ضياغته دائما كالآتي: 

ال�ضعبية ل تعترب نف�ضها ملزمة  الدميقراطية  اإن حكومة اجلمهورية اجلزائرية 
باأحكام املادة )29( من هذه التفاقية التي تن�س على اأن كل خالف بني دولتني 
اأو تنفيذ هذه التفاقية، والذي مل تتم ت�ضويته عن  اأو اأكرث فيما يتعلق بتاأويل 
من  بطلب  الدولية  العدل  ملحكمة  اأو  للتحكيم  اإخ�ضاعه  يتم  التفاو�س،  طريق 

اإحدى الدول. 

ح�ضب تقدير حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية فاإن اأي خالف 
اإل  الدولية   املحكمة  اأو  الدويل  التحكيم  على  عر�ضه  يجب  ل  النوع  هذا  من 

مبوافقة جميع اأطراف هذا النزاع.

9/2 من  املادة  التحفظ على حمتوى  اأن  اإىل  اأخرى، جتدر الإ�ضارة  من ناحية 
املذكورة  املراأة،  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  اإلغاء  حول  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
اأعاله، اأ�ضبح لغيا منذ اأن مت تعديل قانون اجلن�ضية وتكري�س الت�ضاوي يف 

حقوق الأم والأب فيما يخ�س منح اجلن�ضية اجلزائرية اإىل الأطفال.

لقد مت التعبري عن هذا التحفظ يف اإطار قانون اجلن�ضية ال�ضابق قبل الإ�ضالح 
املعتمد يف عام 2005 . 

وبالفعل فاإن املادة 6 من الأمر رقم 01-05 ال�ضادر  بتاريخ 27 فيفري 2005، 
املتعلقة بقانون اجلن�ضية اجلزائري، تن�س على اأنه يعترب جزائريا كل طفل يولد 

من اأب جزائري اأو من اأم جزائرية.

العتداء  لقمع  الدولية  والتفاقية  النووية،  املواد  حماية  حول  التفاقية  اإن 
املتحدة  الأمم  واتفاقية  الإرهاب،  متويل  لقمع  الدولية  والتفاقية  باملتفجرات، 
نف�س  تت�ضمن  اتفاقيات  كلها  لالأوطان، هي  العابرة  املنظمة  للجرمية  املناه�ضة 

التحفظات التقليدية للجزائر.
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الهدف 1 

 الوقاية من النزاعات الداخلية وفيما بني الدول واحلد منها 

التكفل باآثار املاأ�ضاة الوطنية:  

اإن تنفيذ الإجراءات التي اأقرها ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة الوطنية، اإمنا يدل على 
اأن م�ضار امل�ضاحلة التي بادر بها ال�ضيد رئي�س اجلمهورية ، تظل املنفذ  الوحيد 
للخروج نهائيا من دوامة العنف التي �ضهدتها اجلزائر خالل الع�ضرية املا�ضية. 
اإىل تاريخ 31 جويلية 2008، مت تخ�ضي�س غالف مايل اإجمايل مببلغ 00 000 
22 دج اإذ قدرت التعوي�ضات التي مت دفعها مببلغ      00 247 821   600  000

634 6 دج بالن�ضبة للرتتيبات الثالثة.

فاأحكام ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة الوطنية تعالج اجلوانب التالية:

اإجراءات دعم �ضيا�ضة التكفل مب�ضاألة املفقودين )املر�ضوم الرئا�ضي  اأ.   
رقم 06-93 ال�ضادر بتاريخ 2006/02/28 واملتعلق بتعوي�ص �ضحايا 

املاأ�ضاة الوطنية )املفقودين(.

يتعلق الأمر هنا بثالثة اإجراءات اأ�ضا�ضية هي:

1. تتكفل الدولة مب�ضري جميع الأ�ضخا�س املفقودين وبالتدابري الالزمة؛
مع  املاأ�ضاة  هذه  بتجاوز  املفقودين  الأ�ضخا�س  حقوق  لذوي  لل�ضماح  املنا�ضبة  الإجراءات  الدولة  تتخذ   .2

احلفاظ على كرامتهم. 
3. يعترب الأ�ضخا�س املفقودين �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية وميكن لذوي حقوقهم ال�ضتفادة من التعوي�س.
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لقد خ�س تطبيق هذه الأحكام، اإىل 31 جويلية 2008، 438 15 طلبا من جمموع 
احلكم  �ضهادة  اأ�ضا�س  على  التعوي�س  اإثبات  يتم  اإح�ضاوؤها.  مت  حالة   8023

املت�ضمنة الت�ضريح بوفاة ال�ضخ�س املفقود. يف هذا ال�ضدد بلغت التعوي�ضات 
التي مت دفعها يف هذا الإطار 00 390 459 371 دج 

1 دج بالن�ضبة للملفات التي متت   320  824  683 من املبلغ الإجمايل، وبلغت 00 
5 ملفا.  ت�ضويتها نهائيا والتي بلغ عددها 579 

لرف�س  الرئي�ضية  الأ�ضباب  وتعود   .934 رف�ضها  مت  التي  امللفات  عدد  وبلغ 
تعوي�س بع�س �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية )املفقودين(، اإىل ما يلي :

عدم الخت�ضا�س الإقليمي؛ – 

اجلماعات  �ضفوف  املتوفني يف  قوائم  �ضمن  بالأمر  املعني  ا�ضم  وجود  – 
الإرهابية؛ 

ا�ضتمرار عملية البحث عن املفقود من طرف �ضالح الأمن؛ – 

تعوي�س ذوي احلقوق يف اإطار �ضحايا الإرهاب؛ – 

غياب ذوي احلقوق القانونيني؛  – 

حالت الفقدان غري املرتبطة باملاأ�ضاة الوطنية. –

لذوي  بت�ضليم م�ضاكن  الولئية  امل�ضالح  قامت  املالية،  التعوي�ضات  اإىل  اإ�ضافة 
لذوي  �ضغل  منا�ضب  منح  ومت  م�ضاكن،  ميلكون  ل  الذين  املفقودين  حقوق 
النف�ضية  �ضحتهم  مبتابعة  نف�ضانيون  اأخ�ضائيون  يقوم  كما  البطالني  احلقوق 

وخا�ضة الأطفال منهم.

التي  الفقرية  للأ�ضر  الدولة  مب�ضاعدة  املتعلقة  الإجراءات  أ. عن 
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�ضفوف  يف  )توفى  الإرهاب  يف  اأع�ضائها  اأحد  تورط  من  عانت 
اجلماعات الإرهابية(، يف اإطار الت�ضامن الوطني، والذين ا�ضتفادوا 
من م�ضاعدة الدولة على اأ�ضا�ص �ضهادة ت�ضدرها ال�ضلطات  الإدارية 
)املر�ضوم الرئا�ضي رقم 06-94 ال�ضادر بتاريخ 2006/02/28، املتعلق 

مب�ضاعدة الدولة لهذه الأ�ضر(.

طريق  �ضلك  اأقاربهم  من  عدد  اأو  اأقاربهم  اأحد  اختار  الذين  الأ�ضخا�س  اإن 
الأخطاء  م�ضوؤولية  يتحملوا  اأن  القانون، ل ميكن  عليه  يعاقب  الذي  النحراف 

التي يرتكبها الغري حتى واإن كانت تربطهم بهم �ضلة قرابة. 

اإىل غاية 31جويلية 2008، خ�س تطبيق هذا الإجراء 2008، 18954�ضخ�ضا 
ا�ضتقبلتهم اللجان الولئية من بني جمموع 17969 توفوا يف �ضفوف اجلماعات 
الإرهابية. بلغ عدد امللفات التي متت درا�ضتها اإىل تاريخ  31 جويلية 2008، 
 613 12646 ملفا. وبلغت قيمة التعوي�ضات التي مت دفعها يف هذا الإطار 00، 

التي مت قبولها  للملفات  بالن�ضبة  املبلغ الإجمايل، وبلغت  3 دج من   380  092

 933  701 جويلية 2008، 00،  نهائيا والتي بلغ عددها 7702 ، اإىل غاية 31 
523 دج. 

اأقاربها يف الإرهاب والتي تلقت  اأما الأ�ضر املعوزة التي عانت من تورط اأحد 
تتقا�ضى  التي  الأ�ضر  تلك  هي  الدولة،  م�ضاعدة  يخ�س  فيما  بالرف�س  اإخطارا 
مداخيل تفوق الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون. ولهذا ال�ضبب فاإن هذه الأ�ضر 
التي عانت من تورط اأحد اأقاربها يف الإرهاب مل تتقدم كلها اإىل اللجان الولئية 
لأنها مي�ضورة احلال بينما هناك اأ�ضر اأخرى مل تتقدم اإىل اللجان لأنها ل تريد اأن 

يو�ضف اأقاربها الذين توفوا يف �ضفوف اجلماعات  الإرهابية، بالإرهابيني.

�ضلبي  اجتماعي  حتقيق  ب�ضبب  اإما  ملفا    4805 رف�س  مت  اأخرى،  ناحية  من 
الإقليمي،  لعدم الخت�ضا�س  واإما  12 دج(،   000  ،00 يتجاوز  ) دخل �ضهري 
واإما لتلقي ذوي احلقوق تعوي�ضات عن قريب اآخر مات بني �ضفوف اجلماعات 

الإرهابية، واإما ب�ضبب عدم تو�ضل التحريات اإىل نتيجة. 



الدميقراطية واحلكامة ال�ضيا�ضية
37

 عن تطبيق املر�ضوم الرئا�ضي رقم 124-06ب.  بتاريخ 
2006/03/27، املحدد لكيفيات اإعادة اإدماج اأو تعوي�ص الأ�ضخا�ص 

الذين اتخذت ب�ضاأنهم اإجراءات اإدارية بالف�ضل ب�ضبب اأعمال ذات 
علقة باملاأ�ضاة الوطنية. 

20 �ضخ�ضا مت  خ�ضت عملية تطبيق هذه الرتتيبات اإىل 31 جويلية 2008، 511 
ا�ضتقبالهم من طرف اللجان الولئية حيث مت يف هذا ال�ضياق قبول 430 5 ملفا 
4 ملفا يف حني اأن هناك 36 ملفا هي قيد البحث من بني 9861  ورف�س 395 

ملفا متت درا�ضته.

يف هذا ال�ضدد بلغت القيمة الإجمالية للتعوي�ضات التي مت دفعها اإىل املعنيني: 
1 دج .  038  510  860  ،00

يعود رف�س ملفات التعوي�س اأو اإعادة الإدماج اإىل الأ�ضباب التالية :

اإعادة اإدماج املعني بالأمر قبل �ضدور امليثاق ؛ – 

اعتبار من�ضب العمل من�ضبا ح�ضا�ضا )اأ�ضتاذ، اإمام، عون اأمن...( ؛  – 

عدم ارتباط الف�ضل باملاأ�ضاة الوطنية ؛  – 

ا�ضتفادة املعني بالأمر من م�ضاعدة الدولة )متويل امل�ضاريع ال�ضتثمارية( ؛ – 

التحقيق الإداري اأف�ضى اإىل نتيجة �ضلبية؛ – 

ا�ضتفادة املعني بالأمر من تعوي�س دفعه له �ضاحب العمل؛ – 

عدم الخت�ضا�س الإقليمي؛  – 

 .  ا�ضتقالة املعني بالأمر اأو اأن حالته مرتبطة باإ�ضراب 1991 –
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اإن عدد امللفات التي متت درا�ضتها والتي اأف�ضت اإىل املوافقة على اإعادة الإدماج 
اأقل بكثري من عدد الطلبات املقدمة لأن معظم الطالبني ل ميكنهم ال�ضتفادة من 
اإعادة الإدماج لأنهم كانوا يعملون قبل ت�ضريحهم يف قطاعات ح�ضا�ضة )اجلي�س 

الوطني ال�ضعبي، ال�ضرطة، الرتبية الوطنية، ال�ضوؤون الدينية،األخ...(.  

الق�ضاء على حالت اله�ضا�ضة والإق�ضاء: 

مت  والإق�ضاء،  اله�ضة  الأو�ضاع  على  الق�ضاء  اإىل  الرامية  الأن�ضطة  اإطار  يف 
�ضرورة  على  اجلمهورية،  رئي�س  ال�ضيد  توجيهات  تطبق  اإطار  يف  الرتكيز، 
اأو غري  اله�ضة  امل�ضاكن  للجميع والق�ضاء على خمتلف  ال�ضكن تدريجيا  توفري 
ال�ضحية. وهكذا وبالإ�ضافة اإىل الربامج العديدة لإجناز امل�ضاكن عرب الرتاب 

الوطني مت اإعداد الربنامج الوطني للق�ضاء على امل�ضاكن اله�ضة.

و�ضائل  حت�ضني  خالل  من  امل�ضاكن  لإجناز  املتوا�ضلة  اجلهود  انعك�ضت  ولقد 
الراحة فيما يتعلق بال�ضكن. 

انخف�ضت ن�ضبة الأفراد  يف امل�ضكن الواحد من 5،79  �ضخ�ضا عام 1998 اإىل 
5،45 �ضخ�ضا عام 2004، ثم اإىل 5،25 يف �ضنة 2007. وتبلغ هذه الن�ضبة الآن 

5،07 ح�ضب النتائج الأولية لالإح�ضاء العام لل�ضكان وال�ضكن لعام 2008.  ومن 

املقرر اأن ت�ضل هذه الن�ضبة يف �ضنة 2009، اإىل عدد 5 اأ�ضخا�س يف امل�ضكن 
الواحد.

1020 مليار  الدولة جلميع الربامج،  التي خ�ض�ضتها  املالية  الأغلفة  تبلغ قيمة 
دج، بينما بلغ عدد امل�ضاكن املت�ضمنة يف الربامج املخ�ض�ضة لذلك والتي متولها 

1 يف 30 جوان 2008.  457 الدولة اأو ت�ضاهم يف متويلها: 000 

باملوازاة مع اجلهود التي تبذلها الدولة يف جمال بناء امل�ضاكن، مت تعبئة و�ضائل 
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عمليات  اإطار  يف  املالئمة  الظروف  توفري  يف  النق�س  تدارك  اأجل  من  هامة 
املحرومة. وعليه، مت تخ�ضي�س ميزانية  الأحياء  ل�ضكان  اإطار احلياة  حت�ضني 
2005 و2008 لتمويل عمليات  300 مليار دج يف الفرتة بني  باأكرث من  تقدر 
تعوي�س النق�س املوجود يف البنى التحتية املعي�ضية يف 7500 موقع يف جميع 

وليات الوطن.

 840 مايل مببلغ  تخ�ضي�س غالف  القدمية، مت  بالبنايات  يتعلق حتديدا  فيما 
مليون دج لتمويل عملية اإجراء اخلربة على البنايات القدمية يف املدن الرئي�ضية 
بهذا  للتكفل  املنا�ضبة  احللول  اإيجاد  بهدف  وذلك  البالد،  يف  الكربى  الأربعة 

الرتاث العمراين ومعاجلته. 

يف اإطار العمل احلكومي، اأ�ضدرت ال�ضلطات العمومية فيما يتعلق بال�ضفافية 
و�ضع  خاللها  من  مت  تنظيمية  قوانني  ال�ضكن،  من  ال�ضتفادة  يف  وامل�ضاواة 
نظام �ضارم لنتقاء امل�ضتفيدين من ال�ضكن العمومي الإيجاري من اأجل �ضمان 
امل�ضاواة يف احلظوظ بني املتقدمني بطلبات. وبالتايل يتم ن�ضر قائمة امل�ضتفيدين 
خالل فرتة حمددة قانونيا كما تتم درا�ضة الطعون من قبل جلنة ولئية برئا�ضة 

الوايل.

ومن ناحية اأخرى،  مت منذ �ضنة 2001، على م�ضتوى قطاع الإ�ضكان والتعمري، 
و�ضع بطاقية وطنية للم�ضتفيدين من ال�ضكنات الجتماعية ومن امل�ضاعدات التي 
تقدمي م�ضاعدة  املتعددة واملحاباة يف  ال�ضتفادة  لتجنب  الدولة، وذلك  تقدمها 

الدولة اخلا�ضة بال�ضكن و يف ت�ضليم امل�ضاكن.

فيما يتعلق بالت�ضغيل والعمل الجتماعي مت تعزيز الرتتيبات املتعلقة مب�ضاعدة 
الإدماج  ترتيبات  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة  العمل  على  القادرة  وغري  املعوزة  الفئات 
لتطوير  خا�ضة  اأهمية  اإيالء  مت  كما  املجتمعية  والتنمية  العمل  قطاع  وترقية 
التي  الجتماعي اجلواري من خالل م�ضاعفة عدد اخلاليا اجلوارية  الن�ضاط 

بلغ عددها 152 يف الف�ضل الأول من �ضنة 2008. 
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تتمثل ترتيبات امل�ضاعدة الجتماعية فيما يلي: 

تعزيز ال�ضبكة الجتماعية – على ال�ضعيد املايل وحت�ضني و�ضائل 
حتديد الفئات املعنية؛ 

يف الفرتة ما بني 2005 و 2007 –  ازداد ب�ضكل ملحوظ عدد امل�ضتفيدين 
املنحة اجلزافية  اإطار  بهم �ضواء يف  التكفل  الذين مت  الربنامج  من هذا 
للت�ضامن )AFS ( املخ�ض�ضة لالأ�ضخا�س غري القادرين على العمل، اأو 
IAIG ( املمنوح   ( العامة  التعوي�س عن الأن�ضطة ذات املنفعة  اإطار  يف 

لالأ�ضخا�س املعوزين والقادرين على العمل.

من  كبري  لعدد  الجتماعي  بالإدماج  الرتتيبات  هذه  �ضمحت  لقد   – 
الأ�ضخا�س املعوزين، ل�ضيما يف املناطق املحرومة ب�ضبب �ضعف الن�ضيج 
القت�ضادي فيها كما �ضمحت من ناحية اأخرى بتح�ضني الإطار املعي�ضي 
لل�ضكان وذلك بف�ضل اأعمال �ضيانة التجهيزات والرتاث املنفذة يف اإطار 

الأن�ضطة املنجزة.

 كما تطورت برامج الإدماج الجتماعي واملهني، – ب�ضكل ملحوظ، 
ل�ضيما : 

TIP – - مكثفة)  عاملة  يد  ت�ضتخدم  عامة  منفعة  ذات  برامج عمل 
HIMO( التي تهدف اإىل توفري منا�ضب �ضغل موؤقتة على نطاق وا�ضع 

التابعة  التحتية  البنى  ل�ضيانة  ور�ضات  خالل  من  الفقرية  املناطق  يف 
للجماعات املحلية وتنمية العمل اليومي املحلي

لإدماج   – 2006 �ضنة  فيه  �ضرع  الذي  البي�ضاء"  "اجلزائر  برنامج 
مرتبطة  جدا  �ضغرية  موؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  خالل  من  البطال،  ال�ضباب 
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هذا  ي�ضمل  البيئة.  لل�ضكان وحماية  املعي�ضي  الإطار  بال�ضيانة وحت�ضني 
الربنامج ال�ضراكة مع اجلمعيات وال�ضلطات املحلية. ويقدم لل�ضباب عقدا 
اأول قابل للتجديد مرتني كما ي�ضتفيد ال�ضباب بالدعم واملرافقة يف اإن�ضاء 

اأن�ضطتهم.  

برنامج عقود ما قبل الت�ضغيل ) CPE ( – الذي مي�س الآن اأكرث من 
واله�ضاب  )اجلنوب  للتنمية  خا�ضة  برامج  بفعل  و�ضابة  �ضاب   35000

العليا( ويهدف ب�ضكل خا�س توظيف ال�ضباب من حاملي ال�ضهادات. 

 برنامج الأعمال املو�ضمية ذات املنفعة املحلية  )ESIL ( – يتمثل هذا 
الربنامج الذي وقع عليه اختيار احلكومة من بني و�ضائل اإدماج ال�ضباب، 
اأعمال  البطالني يف منا�ضب عمل موؤقتة ناجتة عن  ال�ضباب  يف توظيف 
اأو خدمات ذات منفعة عامة تقوم بها اجلماعات املحلية وامل�ضالح التقنية 

ملختلف القطاعات بالإ�ضافة اإىل �ضركاء اآخرين يف التنمية املحلية. 

ت�ضغيل  اإطار  يف  بلدية  كل  يف  جتاري  حمل   100 اإجناز  برنامج 
تخ�ضي�ص  برنامج  اإدراج  ال�ضباب،  ت�ضغيل  اإطار  يف  مت،  ال�ضباب. 
19000 حمل موجهة لل�ضتخدام املهني. مت ال�ضروع يف بنائها كلها 

توفري  من  العملية  هذه  �ضت�ضمح  الإجناز65%.  ن�ضبة  بلغت  حيث 
املحلت  هذه  توزيع  عملية  على  ،وللإ�ضراف  �ضغل.  من�ضب   35000

ال�ضاأن.  هذا  يف  مر�ضوم  م�ضروع  �ضياغة  متت  �ضفافيتها،  و�ضمان 
و�ضتمنح الأولوية للطالبني الأوائل.

الحد من التوترات الجتماعية:

  اإن �ضرورة و�ضع حد للعمل غري ال�ضرعي وحماية حقوق العمال هي من 
اأولويات ال�ضلطات العمومية. لهذا �ضرع قطاع العمل والت�ضغيل وال�ضمان 

الجتماعي بتو�ضية من الثالثية يف مراجعة القوانني الجتماعية بغر�س 
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اإعداد قانون للعمل مع اإدخال بع�س املعايري الدولية. يقوم قانون العمل هذا 
الذي �ضيتم قريبا النتهاء من �ضياغته، بتعزيز حقوق العمال ل�ضيما الن�ضاء 
والأطفال و �ضياأتي برتتيبات ملكافحة العمل غري ال�ضرعي والأن�ضطة غري 
القانونية.

ومن ناحية اأخرى، ويف اإطار حماية القدرة ال�ضرائية وتعزيزها يف م�ضمون 
الرتفاع الكبري لأ�ضعار املواد ال�ضرورية على امل�ضتوى العاملي، فاإن عام 2007 

قد �ضهد �ضدور مرا�ضيم رئا�ضية  تتعلق مبا يلي : 

�ضبكة موؤ�ضرات رواتب املوظفني ونظام التعوي�ضات؛ – 

كيفيات دفع اأجور املوظفني والأعوان العموميني الذين ميار�ضون وظائف  – 
عليا؛

كيفيات حت�ضني �ضلم الأجور اخلا�س باملوظفني الذين ي�ضغلون  منا�ضب  – 
عليا؛ 

رفع الأجور يف القطاع القت�ضادي؛  – 

رفع الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون؛  – 

، املتعلق بالتوظيف  - تطبيق اأحكام  القانون 04-19 لـ 25 دي�ضمرب 2004 –
العمل  عرو�س  باإيداع  العمل  اأ�ضحاب  يلزم  الذي  الت�ضغيل،  ومراقبة 
)..ANEM( اخلا�ضة بهم على م�ضتوى �ضبكة الوكالة الوطنية للت�ضغيل

احلفاظ على العلقات مع بلدان اجلوار:

توا�ضل اجلزائر �ضيا�ضة ح�ضن اجلوار مع جميع جريانها ل�ضيما من خالل عقد 
اجتماعات اللجان امل�ضرتكة الكربى وتبادل زيارات امل�ضوؤولني ال�ضامني. يف هذا 
ال�ضدد اإن اأيبوبا الغاز الذين يربطان اجلزائر بكل من اإيطاليا واإ�ضبانيا مرورا 
بتون�س واإيطاليا، واأنبوب الغاز الذي من املتوقع اأن يربط اجلزائر بنيجرييا، 
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وامل�ضروع ال�ضخم للطريق ال�ضيار �ضرق-غرب الذي انطلقت اأ�ضغاله يف مار�س 
على  اأخرى،  م�ضاريع  بني  من  كلها،  تدل  لل�ضحراء،  العابر  والطريق   ،2007

الأهمية التي توليها اجلزائر لتوطيد العالقات مع البلدان املجاورة.

اأما فيما يخ�س الت�ضامن الدويل والعمل الإن�ضاين فقد قدمت اجلزائر دعمها و 
م�ضاعدتها اإىل العديد من الدول الإفريقية ) النيجر، مايل، موريتانيا، ال�ضودان، 
جمهورية ال�ضحراء الغربية، وغريها( التي �ضهدت كوارث طبيعية اأو �ضعوبات 
اأخرى. ومن ناحية اأخرى وفيما يخ�س الت�ضامن دائما، فاإن اجلزائر توا�ضل 
تقدمي منح درا�ضية اإىل الطلبة القادمني من بلدان �ضقيقة ل�ضيما الأفريقية منها 
بالطلبة  القت�ضادية/ اجلدول اخلا�س  التنمية الجتماعية و   :  4 الباب  )انظر 

الأجانب امل�ضتفيدين من منح درا�ضية قدمتها اجلزائر.(  

نظام الإنذار املبكر و اآليات الوقاية من النزاعات واحلد منها 

جهودها  الأطراف،  واملتعدد  الثنائي  امل�ضتويني  على  اجلزائر  وا�ضلت 
امل�ضتويني  على  والأمن  ال�ضلم  وا�ضتعادة  ا�ضتتباب  اإىل  الرامية  وم�ضاهماتها 
لعبت  مايل حيث  ب�ضمال  يتعلق  فيما  بالفعل  كان  ما  وهذا  والقاري.  الإقليمي 

اجلزائر دور الو�ضيط.

�ضواء  ال�ضلم  على  م�ضاعي احلفاظ  بو�ضائل خمتلفة يف  اأي�ضا  �ضارك اجلزائر 
تعلق الأمر بتقدمي دعما لوجي�ضتيا اأو ماليا اأو من خالل اإر�ضال مالحظني اإىل 
اإفريقيا.  وهكذا وقعت اجلزائر  التي ت�ضهد حالت نزاع يف  املناطق  خمتلف 
يوم 17 جوان 2007 على مذكرة تفاهم لإن�ضاء القدرة الإفريقية ال�ضمالية يف 
التي �ضتحت�ضن بالدنا مبوجبها  املذكرة  الإفريقية اجلاهزة، وهي  القوة  اإطار 
توا�ضل اجلزائر  املذكرة. كما  التي حددتها  اللوج�ضتي  الإمداد  قواعد  اإحدى 
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تقدمي الدعم للمركز الإفريقي للدرا�ضات والبحوث يف جمال الإرهاب الكائن 
مقره باجلزائر.

الهدف 2

الدميقراطية الد�ضتورية، مبا يف ذلك املناف�ضة ال�ضيا�ضية الدورية 

وفر�ص حتديد الختيار، ودولة احلق والقانون، 

واإعلن حقوق الإن�ضان و�ضيادة الد�ضتور

تر�ضيخ الدميقراطية الد�ضتورية:

اإن التعديل الد�ضتوري الذي �ضادق عليه الربملان يوم 15 نوفمرب 2008 ومت 
تر�ضيخه ب�ضدور القانون رقم 08-19 بتاريخ نوفمرب 2008 املتعلق بتعديل 

الد�ضتور، ت�ضمن العنا�ضر الكربى التالية :

اأي  الأ�ضا�ضي  القانون  ن�ضو�س  يف  الأمة –  رموز  تكري�ص 
بكامله؛   الوطني  الن�ضيد  ون�س  الوطني  العلم  وموا�ضفات  خ�ضائ�س 

بتوازن  امل�ضا�س  دون  التنفيذية –  ال�ضلطة  يف  العلقات  تو�ضيح 
ال�ضلطات؛

التي  الرئا�ضية –  بالعهدة  املتعلقة  الد�ضتور  من   74 املادة  تعديل 
اإعادة انتخاب  التي كانت حتدد   2 الفقرة  5 �ضنوات واإلغاء  تبقى مدتها 
الإرادة  جت�ضيد  من  �ضيمكن  ما  وهو  واحدة.  مبرة  اجلمهورية  رئي�س 
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ال�ضعبية يف ظل احرتام احلق ال�ضيد لل�ضعب يف الختيار احلر لقادته؛

تعزيز احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة – بزيادة فر�س الو�ضول اإىل التمثيل 
داخل املجال�س املنتخبة؛ 

وقد �ضبق اإجراء هذا التعديل، تنظيم مناق�ضات وا�ضعة على م�ضتوى ف�ضاءات 
التفكري العامة األ وهي اجلامعات و الأحزاب ال�ضيا�ضية. 

كما قامت املوؤ�ض�ضات الر�ضمية للجمهورية بتنظيم حما�ضرات ومناق�ضات خالل 
الأيام الربملانية للمجل�س ال�ضعبي الوطني  وجمل�س الأمة حول موا�ضيع تتعلق 
بتنظيم ال�ضلطات و تكري�س الف�ضل بينها و تو�ضيح العالقات بني احلكومة و 

الربملان. 

هذا  اإثراء  اأجل  ومن  مهامها،  اإطار  يف  الربملان  مع  العالقات  وزارة  قامت 
املو�ضوع بتنظيم 14 ملتقى وندوة وطنية ودولية، قام بتن�ضيطها جامعيون و 
باحثون وبرملانيون وكفاءات وطنية ، ومت فيها معاجلة خمتلف املوا�ضيع التي 
و  الت�ضريعية  الن�ضو�س  و�ضياغة  الت�ضريعي  والعمل  بالدميقراطية  عالقة  لها 

التنظيمية ودور الربملان واملجتمع املدين. 

جميع  على  اجلزائر  �ضدقت  والقانون،  احلق  دولة  بتكري�س  يتعلق  وفيما 
دورية  تقارير  تقدمي  مع  وترقيتها  الإن�ضان  حقوق  بحماية  املتعلقة  الن�ضو�س 
املدنية  الإجراءات  قانون  على  �ضدقت  كما  املتحدة،  لالأمم  التابعة  اللجان  اإىل 

والإدارية اجلديد واأ�ضدرت القانون اخلا�س بالتنظيم الق�ضائي.

امل�ضماة  اجلديدة  الآلية  اأمام   2008 اأفريل   14 يوم  تقريرها  اجلزائر  قدمت 
»التقرير الدوري العاملي« ) Universal Periodic Review-UPR ( وهي 

اآلية اأقرها جمل�س حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة. 

ت�ضمن هذا التقرير الذي اأعد وفقا لتوجيهات املجل�س، عر�ضا عن التقدم امل�ضجل 
القت�ضادية  احلقوق  الدميقراطية وحتقيق  باحلريات  يتعلق  فيما  اجلزائر  يف 
وحدد  عامليا  بها  املعرتف  احلقوق  تنفيذ  اأبرز   كما  والثقافية.  الجتماعية  و 
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التقرير  وبني  الإن�ضان.  تعرت�س ممار�ضة حقوق  التي  املو�ضوعية  ال�ضعوبات 
اأي�ضا اآفاق احللول التي �ضطرتها الدولة ملواجهة الأو�ضاع التي ل تزال م�ضدر 

ان�ضغال. 

ملحوظا   تطورا  الإن�ضان  حقوق  مبمار�ضة  املتعلق  الت�ضريعي  الإطار  و�ضجل 
ل�ضيما من خالل : 

الإن�ضان  حقوق  مبمار�ضة  املتعلق  الت�ضريعي  الإطار  تعديل   – 
 2006 دي�ضمرب   20 يف  املوؤرخ   22-06 للقانون  طبقا  واحلريات، 
 1966 جوان   8 يف  املوؤرخ   155-66 رقم  لالأمر  واملكمل  املعدل 
التالية:  املجالت  يف  اجلنائية،  الإجراءات  بقانون  واخلا�س 

 – 1-65 44 حتى  التلب�س باجلرمية )املواد  اأو  التحقيق الأويل واجلرمية 
من قانون الإجراءات اجلنائية(.

 – التحقق من حالة الو�ضع حتت النظر من قبل وكيل اجلمهورية؛

اإطالع ال�ضخ�س الذي و�ضع النظر بحقوقه؛  – 

تاأكيد الطابع الإلزامي للفح�س الطبي اإذا طلب ذلك ال�ضخ�س املو�ضوع  – 
حتت النظر؛

تهيئة املقرات املخ�ض�ضة للو�ضع حتت النظر؛   – 

زيارة وكيل اجلمهورية للمقرات املخ�ض�ضة للو�ضع حتت النظر.   – 

127 من  اإىل   123 71 و  اإىل   66 40 و  اإىل   38 )املواد  التحقيق الق�ضائي 
قانون الإجراءات اجلنائية( فيما يتعلق مبا يلي:

تعزيز مبداأ افرتا�س الرباءة من خالل تاأكيد مبداأ حتقيق اإثبات التهام  – 
اأو الرباءة واإلزامية تعليل الأمر بالو�ضع قيد احلب�س الحتياطي؛
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يف  بالو�ضع  املتعلقة  التحقيق  قا�ضي  اأمريات  يف  الطعن  حق  تو�ضيع  – 
احلب�س املوؤقت اأو حتت الرقابة لق�ضائية؛

 – تقلي�س اآجال الطعون اخلا�ضة  باحلب�س املوؤقت اأو الرقابة الق�ضائية؛

اإمكانية ا�ضتدعاء حمامي الأطراف �ضفويا. – 

اإ�ضالح اخلطاأ الق�ضائي واحلب�س املوؤقت غري املربر )من املادة 137 مكرر اإىل 
املادة 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات اجلنائية(.

جمال  وحتديد  املمتلكات  مت�س  التي  للجرائم  بالن�ضبة  بالإعدام  احلكم  اإلغاء 
تطبيق عقوبة الإعدام. 

تنتهج اجلزائر يف هذا ال�ضدد ومنذ �ضبتمرب 1993 مبداأ تاأجيل تنفيذ الأحكام 
بالإعدام. فمنذ ذلك التاريخ مل يتم تنفيذ اأي حكم بالإعدام . اإن هذا التاأجيل 
يعني جمموع الأحكام بالإعدام ال�ضادرة ب�ضاأن كل اجلرائم بال متييز، حتى 

تلك املتعلقة بالإرهاب.

   وهذا التاأجيل قد يطول العمل به ل�ضببني اثنني هما:  

لك  ذ و بد  ملوؤ با حلكم  با م  ا عد لإ با م  حكا لأ ا ل  ا �ضتبد ا – 
؛ �ضي ئا لر ا لعفو  ا �ضطة  ا بو

يعد  مل  اإذ  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  خمتلفة  تعديالت  اإدخال  مت  – 
مبوجبها اإ�ضدار اأحكام بالإعدام  بالن�ضبة لعدد كبري من اجلرائم ل�ضيما 
القت�ضادية منها واجلرائم �ضد املمتلكات وتلك املتعلقة باملخدرات. وهذا 
التي مل تعد  الإعدام  اإلغاء عقوبة  ميثل تقدما ل ميكن نكرانه يف طريق 
تنف\ �ضوى يف حالت اجلرائم الكربى ل�ضيما تلك التي مت�س ب�ضالمة 

الإن�ضان.  

اجتماعيا  امل�ضجونني  اإدماج  واإعادة  العقوبات  قانون  اأن  اأي�ضا  بالذكر  اجلدير 
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)املادة 155 (  تن�س على احلالت التي ل ميكن فيها اإ�ضدار اأو تنفيذ احلكم 
بالإعدام وهي املراأة احلامل اأو املر�ضعة لر�ضيع له اأقل من 24 �ضهرا من العمر، 
وامل�ضجون امل�ضاب مبر�س خطري اأو الذي اأ�ضيب باجلنون وعندما يكون املعني 

قا�ضرا يبلغ اأقل من 18 �ضنة. 

ت�ضهيل الو�ضول اإىل العدالة  لالأ�ضخا�س املعوزين من خالل تعديل ن�س 
اإىل   املبداأ  بهذا  العمل  تو�ضيع  خالل  من  الق�ضائية  بامل�ضاعدة  املتعلق  القانون 
اإجراءات التنفيذ. جتدر الإ�ضارة اإىل اأن الأمر رقم 57-71  املوؤرخ يف 5 اأوت 
1971، واملتعلق بامل�ضاعدة الق�ضائية �ضيتم مرة اأخرى اإدخال تعديل عليه من 

�ضاأنه اأن يعزز هذا املبداأ.

تعديل قانون العقوبات وذلك بف�ضل التعديالت التي اأدخلت على القانون 
رقم 06-23 املوؤرخ يف 8 جوان 1966 املتعلق بقانون العقوبات.

جترمي جرائم التعذيب والتحر�س اجلن�ضي؛   – 

للتقادم؛ اخلطرية  واجلنح  اجلرائم  بع�س  قابلية  عدم  – 

تعزيز حق الدفاع من خالل ال�ضماح للمحامي باحل�ضور مع موكله اأمام  – 
وكيل اجلمهورية؛

بلوغ  من  ابتداء  اإل  التقادم  مبوجبه  يجري  ل  الذي  املبداأ  تو�ضيح  – 
قا�ضرا؛  �ضخ�ضا  املخالفة  �ضحية  تكون  عندما  الر�ضد،  �ضن 

ال�ضحية  تكون  عندما  اجلنح  لبع�س  بالن�ضبة  العقوبة  ت�ضديد  – 
والق�ضر.. احلوامل  والن�ضاء  وامل�ضنني  املعوقني  مثل  �ضعيفا   �ضخ�ضا 

�ضدور القانون رقم 04-05 املوؤرخ يف 6 فيفري 2005، املتعلق بقانون 
النظام العقابي واإعادة اإدماج امل�ضاجني اجتماعيا والن�ضو�س الالحقة. تهدف 
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اإىل  ت�ضتند  عقابية  �ضيا�ضة  مبادئ وقواعد و�ضع  تكري�س  اإىل  الرتتيبات  هذه 
مبداأ الدفاع عن املجتمع الذي يجعل من تطبيق العقوبات و�ضيلة حلماية املجتمع 
ترجمت  وقد  اجتماعيا،  اإدماجهم  واإعادة  لل�ضجناء  الرتبية   اإعادة  خالل  من 

املعايري اجلديدة التي مت اإدراجها يف هذا الت�ضريع اجلديد عرب ما يلي : 

الإدماج  واإعادة  الرتبية  اإعادة  اأنظمة  لتطبيق  أ  جديدة	. اآليات  اإن�ضاء 
الجتماعي وهي: 

•جلنة تطبيق العقوبات ويراأ�ضها قا�ضي تطبيق العقوبات والتي يحدد عملها        	
ماي   17 املوؤرخ يف   180-05 رقم  التنفيذي  املر�ضوم  وتنظيمها  ومهامها 

2005

•جلنة تكييف العقوبات التي يراأ�ضها قا�س من درجة م�ضت�ضار لدى املحكمة     	
العليا والتي يحدد عملها ومهامها وتنظيمها املر�ضوم التنفيذي رقم 05-

181 املوؤرخ يف 17 ماي 2005 ؛

اإعادة          و  ال�ضجناء  تربية  اإعادة  اأن�ضطة  لتن�ضيق  امل�ضرتكة  الوزارية  •اللجنة  	
اإدماجهم اجتماعيا والتي يراأ�ضها وزير العدل حافظ الأختام وتتكون من         
املر�ضوم           وتنظيمها  ومهامها  عملها  ويحدد  وزارة.    22 ميثلون  اأع�ضاء 

التنفيذي رقم 05-429 املوؤرخ يف 8 نوفمرب 2005 ؛ 

ا�ضتكمال  حاليا  يتم  الذي  والتمهن  الرتبوية  لالأعمال  الوطني  •الديوان  	
رقم  التنفيذي  للمر�ضوم  واملكمل  املعدل  التنفيذي  مر�ضومه  م�ضروع     

73-17 املوؤرخ يف 1 اأفريل 1973. 

اإىل           مهامه  تو�ضيع  العقوبات من خالل  تطبيق  قا�ضي  تعزيز �ضالحيات   • 	
جمال تهيئة وتفريد العقوبات املانعة للحرية وال�ضهر على قانونية تطبيقها؛ 

الجتماعي            الإدماج  باإعادة  املكلفة  العقابية  لالإدارة  اخلارجية  •امل�ضالح  	
رقم  التنفيذي  املر�ضوم  وتنظيمها  ومهامها  عملها  يحدد  .التي  لل�ضجناء، 



50

ل و لأ ا ب  لبا ا

07-67 املوؤرخ يف 19 فرباير 2007 ؛

التعليمية  الربامج  باإعداد  ل�ضيما  املكلفة  للق�ضر  الرتبية  اإعادة  •جلنة  	
عليها. الفردي  الطابع  واإ�ضفاء  العقوبات  تكييف  اإجراءات   وباقرتاح     

أ تعزيز حقوق ال�ضجناء و اأن�ضنة معاملتهم من خلل: 	.

•.  تو�ضيع قائمة لأ�ضخا�س املوؤهلني لزيارة ال�ضجناء اإما اإىل الدرجة الرابعة    	
من القرابة فيما يخ�س الأ�ضول والفروع و اإىل الدرجة الرابعة فيما يتعلق 
بالأقارب بالن�ضب، اإ�ضافة اإىل تنظيم  وحت�ضني ظروف هذه الزيارات من 
ب�ضمان  الكفيلة  ال�ضرورية  بالو�ضائل  جمهزة  منا�ضبة  قاعات  فتح  خالل 
توطيد  وتعزيز الروابط الأ�ضرية والجتماعية لل�ضجناء، مع اإعطاء ال�ضجناء 
املوؤ�ض�ضة  تقوم  التي  ات�ضالت  و�ضائل  عرب  باأ�ضرهم  الت�ضال  اإمكانية  
العقابية بو�ضعها  حتت ت�ضرفهم  وفقا للمر�ضوم التنفيذي رقم 430-05 

املوؤرخ يف 8 نوفمرب 2005؛ 

•اإن�ضاء قاعة للمقابلة بدون حاجز لأ�ضباب م�ضروعة؛  	

• منح حق زيارة ال�ضجناء للجمعيات الإن�ضانية واخلريية لأ�ضباب اإن�ضانية              	
وتربوية؛ 

الثقايف             امل�ضتوى  وحت�ضني  ال�ضجناء  كرامة  احرتام  على  ال�ضهر  •اإلزامية  	
واملعنوي لهوؤلء ب�ضكل م�ضتمر بدون متييز يف العرق اأو اجلن�س اأو اللغة       

اأو الدين اأو الراأي؛ 

ال�ضجناء  حيال  تتخذ  التي  التاأديبية  الإجراءات  وت�ضنيف  تنظيم  •اإعادة  	
ح�ضب  خطورة الأخطاء التي ارتكبوها؛

•اإتاحة اإمكانية تقدم ال�ضجناء بطلبات اأو ب�ضكاوى اإىل مدير املوؤ�ض�ضة العقابية     	
الذي هو ملزم بالرد عليها كما ميكنهم التقدم بطعون لدى قا�ضي تطبيق        
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العقوبات حينما يتعلق الأمر باإجراءات تاأديبية من الدرجة الثالثة، 

الإجراءات              بجميع  وقيامه  لل�ضجني  املوؤهلني  الأ�ضخا�س  زيارة  •اإمكانية  	
الإدارية لال�ضتفادة التامة من جميع حقوقه ال�ضخ�ضية واحلقيقية يف حدود 

الإمكانيات التي يتيحها له القانون؛

•حت�ضني اخلدمات التي تقدم لل�ضجناء مثل الربامج التليفزيونية والإذاعية و  	
قراءة اجلرائد وترقية الأن�ضطة الريا�ضية و الرتفيهية.

  
 ج. اإدراج ترتيبات خا�ضة للتكفل اجليد بفئات الق�ضر والن�ضاء 

بالغذاء  يتعلق  فيما  ل�ضيما  باحلب�س  اخلا�ضة  املنا�ضبة  الظروف  •توفري  	
والزيارات  امل�ضتمر  الطبي  والتكفل  واملر�ضعات  احلوامل  للن�ضاء  بالن�ضبة 

والتكفل باملولود اجلديد ;

اأحكام           باإدراج  امل�ضجونني  الق�ضر  مبعاملة  املتعلقة  الأحكام  تكييف  •اإعادة  	
تربوية واأكرث مرونة؛

•تطبيق النظام الذي مت و�ضعه يف املراكز املتخ�ض�ضة لإعادة الرتبية            	
للق�ضر وعلى م�ضتوى الأق�ضام التي متت تهيئتها خ�ضي�ضا لهذه الفئة من        

 امل�ضجونني على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات العقابية؛
 

دعم التغطية الطبية لل�ضجناء من خالل:  د.أ

•اإلزامية اإخ�ضاع جميع ال�ضجناء الداخلني واخلارجني لفح�س طبي ونف�ضي        	
لل�ضماح لهم بالقيام بتحاليل طبية حلمياتهم من الأمرا�س املعدية التي من      

املحتمل اأن ت�ضبيهم؛ 
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•اإدراج اأحكام تنظم و�ضعية من �ضدرت يف حقهم اأحكام والذين يعانون  	
من     اأمرا�س عقلية ظاهرة واملدمنني اأو اأولئك الذين يودون تلقي عالج 

�ضد الإدمان؛ 

•مراقبة حالت امل�ضجونني الذين يعلنون باأنهم يف اإ�ضراب عن الطعام؛  	

•و�ضع اإطار قانوين للتكفل بحالت الوفاة؛ 	

•اإدراج نظام جديد لالإفراج امل�ضروط لأ�ضباب �ضحية؛  	

•اإلزامية جتهيز كل املوؤ�ض�ضات العقابية مب�ضالح طبية 	

•تعزيز عدد الأطباء واأعوان ال�ضبه الطبي؛ 	

•توجيه الأمر لالأطباء بالنتقال ب�ضكل منتظم اإىل قاعات احلجز والقيام  	
يوميا مبراقبة الغذاء وخمازن املواد الغذائية وال�ضهر على غ�ضل الأفر�ضة 

 و الأغطية؛

1. يربز حت�ضني ظروف اإيواء ال�ضجناء من خلل :

العقابية  املوؤ�ض�ضات  ال�ضتقبال يف  قدرة  رفع  على  قادر  برنامج طموح  – 
وا�ضتبدال البنى التحتية التي مل تعد مالئمة وزيادة امل�ضاحة املخ�ض�ضة 
لكل �ضجني. يتمثل هذا الربنامج يف اإن�ضاء 81 موؤ�ض�ضة عقابية ت�ضتجيب 
للمعايري الدولية، ب�ضعة ا�ضتيعاب تبلغ 50400 مكانا، منها 13 موؤ�ض�ضة 
الربنامج  اإطار  اإجنازها يف  1900 مكانا. و�ضيتم  ا�ضتيعابها  تبلغ �ضعة 

ال�ضتعجايل  خالل 24 �ضهرا. 

هوائية  ومكيفات  مركزية  ت�ضخني  باأجهزة  العقابية  املوؤ�ض�ضات  جتهيز  – 
املناطق  يف  موجودة  اأخرى  وموؤ�ض�ضات  اجلنوب  ملوؤ�ض�ضات  بالن�ضبة 
مركبة  واأ�ضرة  لالحرتاق  مانعة  واأغطية  واأفر�ضة  احلار،  املناخ  ذات 
امل�ضاجني  لنقل  وعربة  وخمابز  املطبخ  واأدوات  الغ�ضل  واأجهزة 



الدميقراطية واحلكامة ال�ضيا�ضية
53

الأغذية  كمية  وحت�ضني  الكهرباء  توليد  واأجهزة  املياه  نقل  و�ضاحنات 
 وتوزيع مواد النظافة وتطهري املحالت والقاعات وامل�ضاحات التابعة لها.   

وتكيف  التعامل  اأن تخ�ض�س  �ضاأنها  من  وتدابري جديدة  اإجراءات  اتخاذ   .2
والت�ضريح  اجلزئي  والإفراج  امل�ضروط  الإفراد  اأنظمة  خالل  من  العقوبة 

باخلروج و توجيه امل�ضاجني اإىل ور�ضات خارجية و التعليق املوؤقت للعقوبة. 

تتم معاجلة طلبات امل�ضاجني اخلا�ضة مبنح الإفراج امل�ضروط والإفراج اجلزئي 
والت�ضريح باخلروج والتعليق املوؤقت للعقوبة والتي هي خا�ضعة اإىل تقدير جلنة 
تنفيذ العقوبات، يف اأجل اأق�ضاه �ضهر واحد ابتداء من تاريخ اإيداع الطلبات لدى 
اأمانة اللجنة. وحينما يتعلق الأمر بالف�ضل فيما يخ�س طلب اإفراج م�ضروط من 
اخت�ضا�س وزير العدل حافظ الأختام، فاإنه يتوجب على جلنة تكييف الأحكام 
اأن تف�ضل يف امل�ضاألة يف اأجل اأق�ضاه 30 يوما ابتداء من تاريخ ا�ضتالم الطلب. 
ومن ناحية اأخرى فاإن هذه اللجنة تف�ضل يف الطعون التي يتم عر�ضها عليها 

يف اأجل اأق�ضاه 45 يوما ابتداء من تاريخ الطعن. 

تنظيم اإجراءات و اأجور اليد العاملة من ال�ضجناء ح�ضب جدول حدده القرار 
الوزاري امل�ضرتك املوؤرخ يف 12 دي�ضمرب 2005.

يجدر التذكري باأن املوؤ�ض�ضات العقابية اجلزائرية تتلقى ب�ضكل دوري زيارات 
اللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر الدويل

تنظيم انتخابات دورية:

جرت النتخابات الت�ضريعية لـ 17 ماي 2007 والنتخابات املحلية لـ 29 نوفمرب 
من نف�س ال�ضنة يف اإطار الحرتام ال�ضارم لختيار الناخبني الذي عربوا عنه 
عرب �ضناديق القرتاع وما كر�ضه الد�ضتور والقانون النتخابي وهي الرتتيبات 
التي متت تكملتها من خالل اإدراج �ضمانات اإ�ضافية متعلقة باملرقابة وال�ضفافية 
والتمثيل الأف�ضل. وقد جرى ذلك على التوايل يف 2004 و2007. ويتعلق الأمر 
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بالأحكام والرتتيبات اخلا�ضة مبا يلي: 

الأمن،  ا�ضتتباب  بعد  اأ�ضبحوا،  الذين  الوطني  انتخاب عنا�ضر اجلي�س  – 
ي�ضوتون يف الدائرة النتخابية املدنية ملقر اإقامتهم؛

مراقبة القوائم النتخابية من قبل املر�ضحني اأو ممثليهم؛  – 

ت�ضليم حم�ضر الفرز اإىل املر�ضحني اأو ممثليهم عند انتهاء عملية الفرز؛ – 

مو�ضوعية  ملعايري  وفقا  مر�ضحني  تقدمي  على  بالقدرة  املتعلقة  الأحكام  – 
مت  التي  التوقيعات  وعدد  املجال�س  خمتلف  يف  املنتخبني  عدد  وهي 
احل�ضول عليها وكذا توزيعها عرب الرتاب الوطني.  تقوم هذه الرتتيبات 
داخل  الدميقراطية  املمار�ضات  وتطوير  برتقية  اخلا�س  الهتمام  على 
ثقة  على  احل�ضول  اأجل  من  للتناف�س  املدعوة  ال�ضيا�ضية  التنظيمات 

الناخبني.

مراحل  ثالثة  على  اجلزائر  ال�ضيا�ضية يف  الأحزاب  تطور  عملية حتليل  تتمت 
تاريخية تتمثل يف:

ال�ضعب  وحزب  اإفريقيا  �ضمال  جنم  حزب  هي  وطنية  اأحزاب  عدة  وجود  خالل  من  ال�ضتقالل  قبل   .1
اجلزائري  البيان  اأحباب  وحتاد   )MTLD( الدميقراطية  احلريات  انت�ضار  وحركة   )PPA( اجلزائري 
الوطني  التحرير  1954، جاء ميالد جبهة  نوفمرب  اأول  ال�ضيوعي اجلزائري؛ وبعد  )UDMA( واحلزب 

التي قادت ثورة ال�ضتقالل الوطني.
1962 اإىل 1989، بتاأ�ضي�س احلزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير الوطني  الثانية من  املرحلة  2. ومتيزت 
 )PRS( وحزب الثورة ال�ضرتاكية )FFS( مع وجود اأحزاب �ضرية مثل جبهة القوى ال�ضرتاكية )FLN(
التغا�ضي عنها مثل حزب  اأحزاب اأخرى مت  للثورة اجلزائرية )MDRA( وهناك  و احلركة الدميقراطية 
الطليعة ال�ضرتاكية )PAGS( باعتباره قوة �ضيا�ضية داعمة لإجناز بع�س العمليات ذات املنفعة الوطنية مثل 

الت�ضيري ال�ضرتاكي للموؤ�ض�ضات والثورة الزراعية وغريها.
3.املرحلة الثالثة التي بداأت بفرتة انتقالية من خالل اإن�ضاء جمعيات ذات طابع �ضيا�ضي حيث بلغت ما يقارب 
ال�ضتني حزبا �ضيا�ضيا مت تاأ�ضي�ضها بف�ضل د�ضتور 1989 الذي �ضمحت اأحكامه الوا�ضعة بربوز �ضكل من 
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التعددية املطلقة العنان كانت حتمل انحرافات خطرية على ا�ضتقرار البالد.

مت جراء ذلك، وكرد فعل، ت�ضحيح هذه الو�ضعية من خالل املادة 42 من د�ضتور 
1996 و�ضدور القانون الع�ضوي لالأحزاب ال�ضيا�ضية لعام 1997. وقد حاولت 

الأحزاب و�ضع اإطار قانوين منا�ضب لإن�ضاء وت�ضيري وعمل الأحزاب ال�ضيا�ضية 
يف اجلزائر. وهذا ما يوؤكد باأن اجلزائر دخلت يف عملية لتعميق الدميقراطية 
واأن حتقيق جمتمع مدين دميقراطي على اأ�ضا�س التعددية احلزبية لي�س م�ضاألة 

كمة. ْ ن�ضو�س وقوانني فقط مهما كانت حمحُ

اإن اجلزائر تعي�س مرحلة حتولت عميقة وقد جتذرت الثقافة الدميقراطية فيها 
ب�ضكل ل رجعة فيه. 

يف هذا ال�ضياق تلعب الأحزاب ال�ضيا�ضية دورا حا�ضما اإذ يكفي اأن تكون املبادئ 
التي توجه اأن�ضطتها، ت�ضتلهم اأي�ضا من القواعد الأ�ضا�ضية للدميقراطية. 

كر�س د�ضتور 1989 مبداأ حرية التعبري ال�ضيا�ضي من خالل احلق املعرتف به 
للمواطنني باإن�ضاء جمعيات ين�ضطون فيها ب�ضكل قانوين. 

كما اأن �ضدور القانون رقم 11-89 املتعلق باجلمعيات ذات الطابع ال�ضيا�ضي 
قد حدد بدوره �ضروط وترتيبات اإن�ضاء اجلمعيات ذات الطابع ال�ضيا�ضي.  

1996 الذي  وقد مت تاأكيد مبداأ حرية التعبري ال�ضيا�ضي هذا من قبل د�ضتور 
ال�ضيا�ضي(  الطابع  ذات  اجلمعية  عن  )عو�ضا  ال�ضيا�ضي  احلزب  مفهوم  اأدرج 
الذي يخ�ضع تاأ�ضي�ضه وعمله وت�ضيريه للقانون الع�ضوي ) الأمر رقم 09-97 

لـ 6 مار�س 1997(. 

* جاء لقانون الع�ضوي املتعلق بالأحزاب ال�ضيا�ضية مللء الفراغ و�ضد الثغرات 

خالل  تعديله  مت  الذي   1989 فيفري   23 لـ  الأ�ضا�ضي  القانون  يف  املوجودة 
التعديل الد�ضتوري الذي مت يف 28 نوفمرب 1996. تقر املادة 42 من الد�ضتور 
املعدل و ت�ضمن احلق يف تاأ�ضي�س الأحزاب ال�ضيا�ضية. وهي حتدد من ناحية 
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التي  النقاط  التعديالت  م�ضت  وقد  اأن�ضطتها.  يحكم  الذي  العام  الإطار  اأخرى 
�ضيتم فيما يلي �ضردها باخت�ضار :

التي  التجربة  اإىل  بالنظر  ال�ضيا�ضية  الأحزاب   تاأ�ضي�س  �ضروط  مراجعة  متت 
1989 ولالنحرافات التي  5 جويلية  لـ   11-89 اكت�ضبت بف�ضل تنفيذ القانون 
متت مالحظتها خالل ممار�ضة الأن�ضطة احلزبية. ا�ضتلهم القانون اجلديد من 
اأر�ضية الوفاق الوطني وهو ين�س يف مادته الثالثة على املبادئ والأهداف التي 

يجب على احلزب ال�ضيا�ضي اأن يتقيد بها و يحرتمها، األ وهي :

1. المتناع عن امل�ضا�س بقيم و مكونات ال�ضخ�ضية الوطنية،   
2. عدم امل�ضا�س باأمن ووحدة الرتاب الوطني،  
3. تعزيز ال�ضتقالل الوطني و�ضيادة ال�ضعب،   

4. ت�ضجيع الطابع الدميقراطي و اجلمهوري للدولة، و   
5. احرتام مبداأ التداول على ال�ضلطة من خالل الختيار احلر لل�ضعب.  

تتوفر يف  اأن  يجب  التي  واملعايري  ال�ضروط   13 مادته  القانون يف  يحدد  كما 
مهمتهم  تتمثل   .25 ب  عددهم  حتديد  مت  الذين  املوؤ�ض�ضني  احلزب  اأع�ضاء 
يجب  الذي  تاأ�ضي�ضي  موؤمتر  لنعقاد  الالزمة  الظروف  حت�ضري  يف  الرئي�ضية 
اأن يجمع من 400 اإىل 500 م�ضارك يتم انتخابهم من قبل 2500 منخرط من 
25 ولية على الأقل. ل ميكن حلزب �ضيا�ضي اأن يوؤ�ض�س فعليا اإل بعد امل�ضادقة 

على قانونه الأ�ضا�ضي واأهدافه من قبل موؤمتره التاأ�ضي�ضي، كما يجب اأن ينعقد 
املوؤمتر التاأ�ضي�ضي يف اأجل اأق�ضاه �ضنة واحدة ابتداء من تاريخ اإيداع الإعالن 

التاأ�ضي�ضي لدى وزارة الداخلية.

تقوم قواعد عمل الأحزاب ال�ضيا�ضية على اأ�ضا�س نبذ اللجوء اإىل العنف والإكراه 
كو�ضيلة للتعبري اأو العمل ال�ضيا�ضي. من ناحية اأخرى متنع املادة 7  الأحزاب 
ال�ضيا�ضية من اأي ن�ضاط يف اخلارج من �ضاأنه اأن مي�س بالدولة اأو برموزها اأو 
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موؤ�ض�ضاتها اأو م�ضاحلها القت�ضادية اأو الدبلوما�ضية كما متنع اأي عالقة ولء 
ع�ضوية مع نقابة اأو حزب �ضيا�ضي اأجنبيني. 

تن�س املادة 10 من القانون عن حالت التعار�س. وهي تتعلق باأع�ضاء املجل�س 
الد�ضتوري واملوظفني يف منا�ضب �ضلطة اأو م�ضوؤولية اأو املوظفني اخلا�ضعني 

لقوانني خا�ضة اأو قوانني داخلية تن�س على نف�س حالت التعار�س. 

يخ�ضع متويل الأحزاب لأحكام يف غاية ال�ضرامة يف املواد من 26 اإىل 30. 
مينع على احلزب اأن ميار�س اأي ن�ضاط جتاري ويجب األ تتعدى مداخيله فيما 
يتعلق با�ضرتاكات اأع�ضائه اأكرث من 10 % من الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون 
الطبيعيني  الأ�ضخا�س  لهبات  بالن�ضبة  الواحدة  ال�ضنة  يف  الواحد  لل�ضخ�س 
املعروفني، و 100 مرة الأجر الأدنى لكل هبة اأو تربع يف ال�ضنة الواحدة التي 

يجب األ متثل �ضوى %20 من مداخيل  ال�ضرتاكات. 

 اأما بالن�ضبة لتخ�ضي�س املوارد خارج ال�ضرتاكات التي يدفعها املنا�ضلون يف 
العمومية  الأموال  من  بال متييز  مايل  دعم  على  ين�س  القانون  فاإن  الأحزاب، 

وتكون قيمته ح�ضب عدد املنتخبني يف املجل�س ال�ضعبي الوطني. 

 وهكذا و بعد �ضدور هذا الأمر، عرفت ال�ضاحة ال�ضيا�ضية حتول انعك�س من 
التي  والرتبيات  لالأحكام  نتيجة  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيالت  عدد  انخفا�س  خالل 

ت�ضمنتها املادتان 42 و43.

  ويف هذا ال�ضدد اأدرج القانون الع�ضوي اإلزام اجلمعيات ذات الطابع ال�ضيا�ضي 
اأق�ضاه �ضهران ابتداء  اأجل  مبطابقة ت�ضمياتها ومبادئها واأهدافها للقانون يف 
اأحكام  األزمها باحرتام  الر�ضمية. كما  القانون يف اجلريدة  تاريخ �ضدور  من 
املادتني 12 و25 من القانون املذكور يف اأجل اأق�ضاه �ضنة واحدة، ل�ضيما فيما 

يتعلق بعقد موؤمتر للتما�ضي مع اأحكام هذا القانون.  

متثلت ح�ضيلة هذه العملية يف الو�ضعية التالية:
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للقانون  23 – ت�ضكيلة �ضيا�ضية كاأحزاب �ضيا�ضية مطابقة  بـ  مت العرتاف 
الع�ضوي حيث ن�ضرت يف اجلريدة الر�ضمية رقم 42 ال�ضادرة يوم 14 

جوان 1998؛

بفعل  املوجودة   – 62 الـ  بني  من  �ضيا�ضي  طابع  ذات  جمعية   39 حل  مت 
العدالة  طريق  عن  ال�ضيا�ضي،  الطابع  ذات  باجلمعيات  املتعلق  القانون 

لعدم قيامها بعملية املطابقة مع القانون.

القانون  مبوجب  اأ�ض�س  الذي  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأ�ضفنا  ما  اإذا 
الع�ضوي املتعلق بالأحزاب ال�ضيا�ضية، فاإن ال�ضاحة ال�ضيا�ضية الوطنية تعد 24 

حزبا �ضيا�ضيا بعد نهاية عملية املطابقة مع القانون.       

كما اعتمدت م�ضالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية، منذ 19 اأفريل 1998 
اإىل اليوم، الأحزاب التالية : 

– 
 )MNE( الوطنية  الأمل  حركة   .1

 )FNA( اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة   .2
 )MRN( الإ�ضالح  حركة   .3

 )MDS( والجتماعية  الدميقراطية  احلركة   .4"

وتوؤكد  الدميقراطي  انفتاح احلقل  على  �ضاهدة  الإ�ضافية  العتمادات  هذه  اإن 
على اأن خيار التعددية احلزبية ل رجعة فيه. 

اآلية  �ضمن  يدخل  عن�ضرا  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  يف  العمومية  ال�ضلطات  وترى 
مراقبة حقوق الإن�ضان وحمايتها، اإذ اأن القانون الع�ضوي رقم 97-09 املتعلق 
قوانينها  الإعالن �ضراحة يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  يلزم  ال�ضيا�ضية،  بالأحزاب 
الأ�ضا�ضية وبراجمها باأن �ضمان احلقوق الفردية واحلريات الأ�ضا�ضية يندرج 
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�ضمن اأهدافها: » يجب على احلزب ال�ضيا�ضي ويف جميع اأن�ضطته احرتام مبادئ 
)...( واحرتام احلريات الفردية واجلماعية و احرتام حقوق  الإن�ضان« )املادة 
الدميقراطية...«  املبادئ  للحزب مع  الداخلي  التنظيم  يتطابق  اأن  » يجب  ؛   )3

)املادة 11(. 

مت  �ضيا�ضيا  حزبا   28 بوجود  اليوم  اإىل  الوطنية  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  تتميز 
املتعلق   ،1997 مار�س   6 يف  املوؤرخ   09-97 رقم  الأمر  اإطار  يف  اعتمادها 
يف  ن�ضاطها  متار�س  التي  ال�ضيا�ضية  بالأحزاب  اخلا�س  الع�ضوي  بالقانون 

جميع الرتاب الوطني يف اإطار ما يحدده الد�ضتور وقوانني اجلمهورية.

فيما يتعلق بالقوائم النتخابية، جتدر الإ�ضارة اإىل اأن هناك اإ�ضافة اإىل املراجعة 
عمليتي  قبل   اإجراوؤها  يتم  النتخابية،  للقوائم  ا�ضتثنائية  مراجعات  ال�ضنوية، 
جلنة  باإ�ضراف  النتخابية  القوائم  مراجعة  تتم  اأعاله.   املذكورة  النتخاب 
اإدارية يراأ�ضها قا�س. والأمر نف�ضه بالن�ضبة للت�ضديق على التوقيعات الفردية 
حمكمة  قبل  من  الرت�ضح  برف�س  املتعلقة   الطعون  درا�ضة  تتم  والتوكيالت.  
اإدارية. و يف كل الأحوال فاإن القا�ضي يتدخل يف كل مراحل العملية النتخابية 

ل�ضمان املمار�ضة الفعلية لدولة حلق والقانون وحمايتها.

تعزيز اللمركزية 

مت النتهاء من �ضياغة م�ضاريع القوانني املتعلقة بالبلدية والولية.  وهي تكر�س 
مبداأ الدميقراطية الت�ضاهمية، مع تو�ضيح اأكرب للمهام. ومنِ �ضاأن هذه القوانني 
اخلا�س  القانون  اأو�ضع يف  تو�ضيحات  تدرج  واأن  قانونية  فراغات  ت�ضد   اأن 

باملنتخب.

وعليه فاإن تكييف الإطار الت�ضريعي يزمع القيام به من خالل ما يلي:

تو�ضيح العالقة بني خمتلف الهيئات املنتخبة والإدارة؛  – 

حت�ضني و�ضع املنتخب؛  – 
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مراجعة تعوي�ضات املنتخبني؛ – 

ت�ضيري  اإىل  املواطن  اهتمام  لإثارة  الت�ضاهمي  الت�ضيري  مفهوم  اإدخال  – 
�ضوؤون بلديته؛ 

لأعمال  الدولة  ممثل  قبل  من  الرقابة  ممار�ضة  ل�ضروط  اأو�ضع  حتديد  – 
املنتخبني؛

تعزيز القدرات املوؤ�ض�ضاتية للمدن الكربى على امل�ضتوى التنظيمي وعلى  – 
م�ضتوى اأخذ القرار؛ 

ترقية العالقات فيما بني البلديات؛  – 

 – مراجعة الهيكل التنظيمي للبلديات؛

اإجناز  عن  نتج  فقد  املحلية،  للجماعات  املالية  الإمكانيات  بتعزيز  يتعلق  فيما 
املرحلة الأوىل من الإ�ضالحات اخلا�ضة باجلباية املحلية، لمركزية يف خدمات 
القيمة  �ضريبة  على  احل�ضة  وتو�ضيع  اجلبائي  والتح�ضيل  ال�ضريبي  الوعاء 

امل�ضافة فيما يخ�س رخ�س البناء لفائدة البلديات. 

 ومن ناحية اأخرى، مت ال�ضروع يف تنفيذ تقييم التنظيم الإقليمي احلايل مع 
التجربة اجلديدة للمدوائر الإدارية الإقليمية التي يديرها ولة منتدبون. 

 كما مت اتخاذ تدابري اأخرى ترمي اإىل تعزيز جناعة احلكام املحلية من خالل 
رفع م�ضتوى التاأطري وهي مرتبطة مبا يلي: 

ع�ضرنة نظام املعلومات والت�ضال للجماعات املحلية من خلل 
تزويدها بنظام حديث للمعلومات والت�ضالت من اأجل ت�ضهيل 

العلقات مع جميع الفاعلني. وذلك من خالل: 

•اإن�ضاء �ضبكة معلوماتية؛  	
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•و�ضع نظام ملرقابة م�ضاريع وبرامج التنمية املحلية ومتابعتها؛ 	

• و�ضع نظام معلومات جغرافية ملتابعة العمليات املحلية لال�ضتثمار 	
SIG/VSOLI 

•اإن�ضاء قاعدة معلومات  موؤ�ضرات اجتماعية واقت�ضادية للبلديات؛ 	

•تكوين م�ضتخدمي برنامج متابعة امل�ضاريع على م�ضتوى الوليات ؛ 	

•اإعداد خريطة تفاعلية للجماعات املحلية؛  	

- اإعادة اإن�ضاء جهاز التكوين املتعلق باجلماعات املحلية عرب ما يلي: 

وتنمية  للتكوين  ملوؤ�ض�ضتني  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة  •ا�ضتعادة  	
لي�ضبح  واجللفة،  ق�ضنطينة  من  بكل  املحلية  اجلماعات  ملوظفي  القدرات 
�ضت  لإن�ضاء  برنامج جديد  ت�ضجيل  كما مت  املوؤ�ض�ضات خم�ضة،  هذه  عدد 

موؤ�ض�ضات اأخرى؛

 ، • 	2005 اأ�ضبحت منذ نوفمرب  التي  تعرف حاليا املدر�ضة الوطنية لالإدارة 
حتت و�ضاية وزارة الداخلية واجلماعات املحلية عملية جتديد من الناحية 
�ضهادة  على  احل�ضول  ا�ضرتاط  عرب  متر  التي  والبيداغوجية  التنظيمية 

اللي�ضان�س بالإ�ضافة اإىل امل�ضابقة لدخول املدر�ضة.  

- برجمة عدة دورات تكوينية من بينها :  

•تكوين الأمناء العامني للبلديات يف جمال الإدارة العمومية املحلية، وينال  	
.).DESS(املرتب�ضون يف نهاية التكوين �ضهادة درا�ضات عليا متخ�ض�ضة 

مادة   12 وت�ضتمل  املحلي  الت�ضيري  جمالت   بجميع  التكوين  هذا  يتعلق 
تدر�س خالل 300 �ضاعة من التكوين. وقد مت يف هذا ال�ضدد تكوين220   

اأمينا عاما بينما تتابع التكوين الآن دفعة تتكون من 205 اأمينا عاما؛ 

• اإطار تقني مت توظيفهم و �ضيعينون يف اجلماعات املحلية؛   تكوين 2500	
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العمومية.  ال�ضفقات  مكاتب  وروؤ�ضاء  املحلية  الإدارة  مديري  كل  •تكوين  	
ويتمحور مو�ضوع هذا التكوين حول اإدارة ال�ضفقات العمومية وت�ضيري 

امل�ضاريع؛

• مفت�ضا عاما ومفت�ضا ولئيا؛ تكوين 157	

اكت�ضاب  من  املعنية  الإطارات  متكني  اإىل  الدوائر  روؤ�ضاء  تكوين  •يهدف  	
الكفاءات التي ت�ضمح لهم بالتكفل ب�ضكل اأف�ضل بجميع الأن�ضطة التي عليهم 
القيام بها باعتبارهم ممثلو الدولة على ال�ضعيد املحلي.  ون�ضف الـ 525 
رئي�س دائرة هم الآن ب�ضدد النتهاء من دورة تكوينية اأما الن�ضف الثاين 

ف�ضي�ضتفيدون من هذه الدورة ابتداء من الدخول املدر�ضي القادم.

عرب  بلدي  �ضعبي  جمل�س  رئي�س   • 	1541 لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم 
 8 حول  التكوين  يتمحور  متقاربة.  م�ضتويات  ذات  بيداغوجيا  فوجا   64

من  منتخب  كل  وي�ضتفيد  املنتخب   مب�ضوؤولية  متعلقة  اأ�ضا�ضية  موا�ضيع 
تكوين مدته 5 اأ�ضابيع. 

�ضيتم خالل الف�ضل الثالث من عام 2008، اإطالق برنامج جديد، وهو برنامج 
يت�ضمن دورة تاأهيل واإعالم لفائدة 48 واليا و13 واليا منتدبا و48 اأمينا عاما 
للوليات و48 مديرا ولئيا للتنظيم  و48 مديرا ولئيا لالإدارة املحلية و48 مفت�ضا 
 عاما ولئيا، اإ�ضافة اإىل تكوين 5500 اإطارا اإداريا وتقنيا لفائدة الإدارة املحلية. 

الهدف 3

 ترقية احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية واملدنية وال�ضيا�ضية

حماية احلقوق الإقت�ضادية والإجتماعية :
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تنفيذ  حول  للجزائر  الثالث  الدوري  التقرير  م�ضروع  �ضياغة  من  النتهاء  مت 
»امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية« الذي مت 
الت�ضديق عليه باملر�ضوم الرئا�ضي رقم 89-67 املوؤرخ يف 16 ماي 1989، وقد 
مت تبليغه اإىل جلنة احلقوق  القت�ضادية والجتماعية والثقافية، لدرا�ضته وفقا 

لأحكام املادة 16 من هذا امليثاق.

ومتحورت اأعمال ال�ضلطات العمومية يف هذا املجال اأي�ضا حول ما يلي:

 
اهتمام الرئي�س بوتفليقة برتقية الكتاب             

تعزيز التوازنات املالية ل�ضناديق ال�ضمان الجتماعي؛  – 
موا�ضلة تنفيذ عملية اإقرار مبداأ التعاقد يف العالقات بني نظام الت�ضامن  – 

الجتماعي واملوؤ�ض�ضات العالجية العمومية؛  
ال�ضروع الفعلي للعمل بالبطاقة الإلكرتونية للموؤمن اجتماعيا؛ – 
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مراجعة  اأ�ضعار الفحو�س الطبية؛  – 
اإ�ضالح اأدوات التح�ضيل و املراقبة؛ – 

القابلة  الأدوية  من  العديد  اإىل  املرجعي   ال�ضعر  ا�ضتخدام  تو�ضيع  – 
للتعوي�س؛

العائلي(؛  )الطبيب  املعالج  الطبيب  مع  تعاقد  اتفاقيات   – اإقرار 

للمواطنني  ال�ضرائية  القدرة  وتعزيز  ال�ضرعي  غري  العمل  مكافحة  يخ�س  فيما 
والتي متت الإ�ضارة اإليها اأعاله، يجب الإ�ضارة اإىل ما يلي: 

تو�ضيع ال�ضمان الجتماعي للعمال؛ – 

تنفيذ اأحكام القانون املتعلق مبراقبة وتوظيف العمال، والذي يلزم  – 
�ضاخب العمل على اإيداع عرو�س العمل اخلا�ضة به لدى �ضبكة مكاتب 

الوكالة الوطنية للت�ضغيل ) ANEM ( ؛

تعزيز التن�ضيق بني القطاعات الذي انعك�س عام 2007 – من خالل ما 
ل يقل عن 9810 �ضاحب عمل مت اإخ�ضاعهم لعمليات تفتي�س وهو ما 

�ضمح بالتحقق من ظروف عمل 69091 عامال اأجريا. 

مت النتهاء من �ضياغة م�ضروع التقرير الأويل للجزائر املتعلق بتنفيذ »التفاقية 
الدولية حول حماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأع�ضاء اأ�ضرهم« والذي مت 
الت�ضديق عليه باملر�ضوم الرئا�ضي رقم 04-441 ال�ضادر بتاريخ  29 دي�ضمرب 
2004، من قبل فريق العمل الوزاري امل�ضرتك الذي مت اإن�ضاوؤه لهذا الغر�س. 

لقد مت تبليغ هذا التقرير يف جوان 2008 اإىل اللجنة  املكلفة بدرا�ضته.

يعك�س هذا التقرير الذي متت �ضياغته من قبل جمموعة وزارية م�ضرتكة طبقا 
للمادة 73 من التفاقية، الإجراءات الت�ضريعية والقانونية والإدارية و الإجراءات 

الأخرى التي مت اتخاذها لتفعيل اأحكام هذه الأداة. 
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و  املوؤ�ض�ضاتي  الإطار  الأول  اجلزء  يتناول  جزئني،  من  التقرير  هذا  يتكون 
الت�ضريعي والقانوين الذي يحكم تنفيذ هذه التفاقية والإجراءات التي اتخذتها 
باأحكام  متعلقة  معلومات  على  في�ضتمل  لثاين  اجلزء  اأما  لرتقيتها.  اجلزائر 

م�ضمون التفاقية.

اأما فيما يتعلق بالتدري�س فقد مت تخ�ضي�س مبلغ 6 ماليري دج للمنح الدرا�ضية، 
مت  حيث  املدر�ضي  للنقل  بالن�ضبة  نف�ضه  واحلال  تلميذ  مليون   3 منها  ي�ضتفيد 
جت�ضيد العملية التي قامت بها وزارة الداخلية واجلماعات املحلية من ح�ضاب 
نقل مدر�ضي  1300 حافلة  بهدف و�ضع  املحلية  للجماعات  الت�ضامن  �ضندوق 
من  امل�ضتفيدة  للبلديات  هذا   �ضمح  حيث  املحلية،  اجلماعات  ت�ضرف  حتت 

حت�ضني نوعية نقل التالميذ. 
احلق يف الإعلم: 

بهدف تعزيز وترقية حرية ال�ضحافة يف اجلزائر، مت هذه ال�ضنة اإ�ضدار مر�ضوم 
تنفيذي يرمي اإىل تو�ضيح العالقات املهنية لل�ضحفيني.  

اأجمع مهنيو و�ضائل الإعالم على الرتحيب بهذا الن�س الذي يعترب تقدما معتربا 
وهو ثمرة اإ�ضهامات قدمتها جمموعة العاملني يف املهنة ، ل�ضيما النقابة الوطنية 
لل�ضحفيني وممثلو جمعيات املرا�ضلني املحليني واملوؤ�ض�ضات ال�ضحفية العمومية 
كان  التي  العامة  �ضبه  اله�ضا�ضة  الن�س حدا حلالة  هذا  وقد و�ضع  واخلا�ضة. 

يعي�ضها ال�ضحفي العامل يف القطاع اخلا�س، من خالل : 

جعل تاأمني ال�ضحفيني اجتماعيا اأمرا اإلزاميا؛ – 

اإخ�ضاع من الآن ف�ضاعدا، اأي عالقة عمل اإىل عقد مكتوب؛  – 

حرية  ب�ضمان  مهنتهم  مبمار�ضة  يتعلق  فيما  ال�ضحفيني  حقوق  حتديد  – 
الراأي والتعبري والنتماء ال�ضيا�ضي واحل�ضول على املعلومة؛

ت�ضهد  مناطق  اإىل  اإر�ضاله  يتم  حينما  لل�ضحفي  تكميلي  تاأمني  و�ضع  – 
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نزاعات اأو اأزمات اأو مناطق خطرية؛

من  حق  هو  التخ�ض�ضي  ل�ضيما  املتوا�ضل   التكوين  اأن  اإىل  الإ�ضارة  – 
حقوق ال�ضحفي؛ 

�ضمان حماية ال�ضحفي من كل اأ�ضكال العنف اأو العتداء اأو ال�ضغوط   – 
اأو التهديد؛

و�ضع ن�س تنظيمي متعلق ب�ضروط احل�ضول على بطاقة التعريف  – 
املهنية لل�ضحفي؛ 

وبهدف حت�ضني الحرتافية فقد مت توجيه اأن�ضطة منتظمة للتكوين املتخ�ض�س 
لل�ضحفيني يف جمالت ال�ضمعي الب�ضري وال�ضحافة املكتوبة التابعني للقطاعني 
العام واخلا�س، يف اإطار اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وامللتقيات املنظمة 

يف اجلزائر واخلارج. 

تعزيز وترقية الإعالم والت�ضال اجلواريني ا�ضتثمارات لإن�ضاء حمطات اإذاعية 
البالد، مت  واإن�ضاء مطبعتني جنوب  تليفزيونية جهوية وحملية  وقنوات  حملية 
اإطالق اإحداهما عام 2008 يف ورقلة. وت�ضمح هذه الإجنازات للمواطنني من 

ال�ضتفادة من ت�ضاوي احلظوظ يف الو�ضول اإىل املعلومة.

وم�ضادر  الربامج  تنويع  بهدف  الت�ضال  قطاع  بذل جهد خا�س يف  كما مت 
املعلومات.

    PCSC((تهدف تنمية قطاع الت�ضال يف اإطار الربنامج التكميلي لدعم النمو
2005-2009 اإىل اأن ي�ضبح عن�ضرا يف التنمية القت�ضادية والب�ضرية. 

اإىل   2009-2005 للفرتة  الت�ضال  قطاع  وتنمية  تطوير  برنامج  ي�ضتند 
التوجيهات التي ت�ضمنها برنامج ال�ضيد رئي�س اجلمهورية وهو يهدف اأ�ضا�ضا 
اإىل تكري�س حق املواطن يف الإعالم واإىل ترقية الت�ضال اجلواري. يرمي هذا 
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الربنامج اإىل حتقيق الأهداف التالية : 

الإذاعي: البث   .1

اإن�ضاء حمطات اإذاعية متخ�ض�ضة؛  – 

�ضبط خريطة تواجد املحطات املحلية؛  – 

اإن�ضاء خدمة اإذاعية دولية  – 

التاأهيل الرقمي للقنوات الوطنية واملحطات املحلية ؛ – 

تعزيز الهياكل القاعدية والبنى التحتية؛   – 

التليفزيون:  .2

اإن�ضاء قنوات جهوية؛  – 

 – دعم القدرات الإنتاجية وع�ضرنتها؛ 

اإن�ضاء قنوات متخ�ض�ضة ؛ – 

اإن�ضاء قنوات عامة؛  – 

تعزيز الهياكل القاعدية والبنى التحتية؛  – 

التلفزيوين:  البث   .3

(؛ – TNT ( اإجناز �ضبكة تلفزيونية رقمية اأر�ضية

حت�ضني تغطية الرتاب الوطني بالربامج الإذاعية والتليفزيونية؛  – 

بث برامج الإذاعية الدولية ؛ – 
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املكتوبة ال�ضحافة   .4

اإعادة تنظيم وتاأهيل املوؤ�ض�ضات القت�ضادية لل�ضحافة املكتوبة؛ – 

 زيادة عدد اجلرائد القت�ضادية الذي بلغ اليوم 14 عنوانا من بينها 3 – 
يوميات و ملحقني اأ�ضبوعيني؛ 

و�ضيتم من ناحية اأخرى، اإعادة تنظيم �ضائل الإعالم العامة وترقيتها 
وحتديث الإطار القانوين للموؤ�ض�ضات التابعة للو�ضاية بهدف تكييفها مع 

متطلبات هذه املرحلة، وتظل الأهداف من هذا هي �ضمان حق املواطن يف 
الإعالم.

  تطور العناوين وعدد الن�ضخ امل�ضحوبة
لل�ضحافة الوطنية -    1988 2008

ال�ضنة عددال�ضحف عدد الن�ضخ امل�ضحوبة يوميا
1988 30 750 000

1990 50 75 0000

1992 103 1 100 000

1994 119 120 000

1995 94 850 000

1996 85 674 000

1997 82 773 000

1998 95 974000

1999 103 1 620 000

2004 250 2 000 000

2008 289 2 401 407
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موؤ�ضرات الت�ضال

املوؤ�ضرات

ال�ضمعي- ب�ضري

الفرتة
2000 2005 2006 2007 2008

قنوات عامة           03 03 03 03 03

قتوان مو�ضوعاتية          00 00 00 00 00

 ن�ضبة الأ�ضرة التي متلك جهزا تلفزيون
 واحد على الأقل   

81,9% 94,4% 95,4% 95,5%

البث الإذاعي 
عددالقنوات الإذاعية الوطنية  03 03 03 03 03

عدد القنوات الإذاعية الدولية  00 00 00 01 01

عدد القنوات الإذاعية املو�ضوعاتية   02 02 02 02 02

عدد القنوات ااإذاعية املحلية  21 30 32 33 39

ن�ضبة تغطية الرتاب للقانة الأوىل  32% 33,6% 33,6% 33,6% 33,6%

ن�ضبة تغطية الرتاب للقناة الثانية  6,25% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

ن�ضبة تغطية الرتاب للقناة الثالثة 16,8% 16,8% 16,8% 18,9% 18,9%

ن�ضبة تغطية الرتاب للقنوات املحلية  80% 82% 85% 85% 85%

ال�ضحافة املكتوبة
عدد ال�ضحف  31 43 43 52 68

اإجمايل �ضحب ال�ضحف اليومية 1 310 
645

1 424 
832

1 376 
950

1 697 
225

2 321 070

ن�ضبة ح�ضول كل �ضاكن على ال�ضحف 43 43 42 50 68

عدد ال�ضحف ال�ضبوعية  41 63 60 98 89

اإجمايل �ضحب ال�ضحف الأ�ضبوعية  810 000 1 209 
600

1 850 
100

2 353 
606

1 840 625

املجالت
عدد املجالت العامة  03 03 03 03 05

اإجمايل �ضحب املجالت العامة 15 000 20 000 20 000 20 000 35 000

عدد املجالت املتخ�ض�ضة  10 20 25 41 127

�ضحب املجالت املتخ�ض�ضة  150 000 310 000 400 000 271 500 471 000
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قائمة القنوات اجلهوية )2008-2000(

الولية الت�ضمية تاريخ بداية يف الت�ضغيل
01 غرداية غرداية 24/02/2001
02 ال�ضلف ال�ضلف 26/01/2004
03 م�ضتغامن م�ضتغامن 10/02/2004
04 �ضيجي بلعبا�س �ضيجي بلعبا�س 17/02/2004
05 �ضوق اأهرا�س �ضوق اأهرا�س 23/02/2005
06 مع�ضكر مع�ضكر 27/07/2003
07 البي�س  البي�س  08/09/2003
08 م�ضيلة م�ضيلة 07/10/2003
09 �ضكيكدة �ضكيكدة 15/11/2003
10 جيجل جيجل 01/06/2006
11 غليزان غليزان 05/06/2006
12 اجللفة اجللفة 09/09/2007
13 اأم البواقي اأم البواقي 19/03/2008
14 عني متو�ضنت عني متو�ضنت 26/03/2008
15 تي�ضم�ضيلت تي�ضم�ضيلت 06/04/2008
16 �ضعيدة �ضعيدة 24/02/2008
17 برج بوعرريج برج بوعرريج 16/04/2008
18 عني الدفلى عني الدفلى 05/05/2008

العربية  الوطنيتني  باللغتني  براجمها   18 ال  الإذاعية  املحطات  هذه  تبث 
والأمازيغية. وقد مت اإطالق 3 اإذاعات جديدة يف دي�ضمرب 2008 حيث اأ�ضبح 
منذ  املوجودة  ال21  اجلهوية  الإذاعات  اإىل  ت�ضاف   21 الإذاعات  هذه  عدد 
1999. بلغ العدد الإجمايل لهذه الإذاعات 42 يف دي�ضمرب 2008، وهي تغطي 

كافة الرتاب الوطني.     
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تطور �ضحب ال�ضحافة الوطنية 2008-1988
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الو�ضول اإىل العدالة:

امل�ضاعدة الق�ضائية: 

العدالة.  اإىل  املعوزين  الأ�ضخا�س  بت�ضهيل و�ضول  الق�ضائية  امل�ضاعدة  ت�ضمح 
املتعلق  واملكمل،  املعدل   ،1971 اأوت   5 بتاريخ  ال�ضادر   71-57 رقم  فالأمر 
املتقا�ضني  لفائدة  الق�ضائية  امل�ضاعدة  تعزيز  اإىل  يرمي  الق�ضائية،  بامل�ضاعدة 
املعوزين، �ضواء فيما يتعلق بالتمثل اأمام العدالة اأو فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام 
الق�ضائية. لذلك تتكفل خزينة الدولة بالنفقات التي تنتج عن اللجوء اإىل الق�ضاء، 
هذا  يهدف  الق�ضائيني.  واملح�ضرين  املحامني  اأجور  دفع  يخ�س  فيما  ل�ضيما 
الدولة  تقدمها  التي  الق�ضائية  امل�ضاعدة  مبداأ  وتعزيز  اإر�ضاء  اإىل  التعديل 
 2001 قانون  خالل  من  اأ�ضال  املكر�ضة  امل�ضاعدة  هذه  املعوزين.  لالأ�ضخا�س 
التعديل هو الأول من  اأن هذا  اإىل  التكفل املايل. جتدر الإ�ضارة   املتعلق بهذا 

نوعه الذي يتم من خالل اأمر وهو ي�ضمح مبا يلي:

تب�ضيط الإجراءات عرب تقلي�س الآجال؛ – 

املحاكم  كل  م�ضتوى  وعلى  الق�ضايا  كل  الق�ضائية يف  امل�ضاعدة  تقدمي   – 
)البتدائية وحمكمة ال�ضتئناف واملحكمة العليا وجمل�س الدولة( ؛

تعيني حمام مبا�ضرة فيما يتعلق بالق�ضايا اجلنائية والق�ضر.  – 

 يتم تقدمي هذه امل�ضاعدة وبقوة القانون اإىل :

ثانية؛   مليتتزوجن  الالئي  ال�ضهداء  1.اأرامل 
احلرب؛ معطوبي   .2

الق�ضر؛   .3
نفقة؛   يطلب  طرف  كل   .4

طفل؛  بح�ضانة  تعلق  فيما  الأم   .5
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احلقوق. وذوي  املهني  املر�س  اأو  العمل  حوادث  يخ�س  فيما  العمال   .6

الأمر،  لهذا  جديد  تعديل  م�ضروع  حت�ضري  يجري  اأنه  اإىل  ن�ضري  اأن  يجب 
املتقا�ضني  اإىل  املقدمة  امل�ضاعدة  اإىل  فاإ�ضافة   .2008 �ضنة  وهو مربمج خالل 
املعوزين، �ضوف ين�س هذا امل�ضروع على م�ضاعدة ق�ضائية تقدم بقوة القانون 
ل�ضحايا املتاجرة بالب�ضر والأع�ضاء الب�ضرية والتهريب غري ال�ضرعي للمهاجرين 

والإرهاب واإىل ذوي الحتياجات اخلا�ضة.

يتم  املعوزين،  املتقا�ضني  بطلبات  املحاكم  جميع  قبل  من  التكفل  اإىل  اإ�ضافة 
درا�ضة �ضكاوى املواطنني على م�ضتوى الإدارة املركزية لوزارة العدل. 

تخفي�ص الآجال :

جتدر الإ�ضارة يف هذا الإطار اإىل ما يلي: 

الثالثة �ضهور،  يتعدى  اأجل ل  املحاكم يف  قبل  امللفات من  تتم معاجلة   – 
وذلك بف�ضل حت�ضني ظروف عمل الق�ضاة الذين ي�ضتفيدون ب�ضكل منتظم 

من ترب�ضات لتنمية القدرات يف اجلزائر وكذلك يف اخلارج؛

 – �ضهولة ال�ضتفادة من اخلدمات الق�ضائية وتوعية الق�ضاة فيما يخ�س 
التكفل باملواطن منذ جلوئه اإىل العدالة، اإ�ضافة اإىل اإن�ضاء ال�ضباك الوحيد 

وتنظيم اأيام لال�ضتقبال على م�ضتوى املحاكم )توجيه املواطن(؛

 معاجلة امللفات من قبل املحاكم املدنية يف اأجل اأق�ضاه 6 – �ضهور؛

 ،2008 اأفريل   28 بتاريخ  والإدارية  املدنية  الإجراءات  قانون  اإ�ضدار  يهدف 
القانونية.  الآجال  خف�س  فيها  مبا  الإجراءات  وت�ضهيل  تب�ضيط  اإىل  اأ�ضا�ضا 

�ضيبداأ �ضريان هذا القانون يف 24 اأفريل 2009.؛

و�ضيتم قبل تطبيق القانون املذكور، تنظيم عدة موؤمترات على امل�ضتوى الوطني، 
اأعوان  و  الق�ضاة  على  القانون،  هذا  يت�ضمنها  التي  اجلديدة  الأحكام  لعر�س 
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الق�ضاء و رجال القانون و اأي �ضخ�س له عالقة بقطاع العدالة. 

 – الت�ضجيل واملعاجلة الآلية للن�ضاط الق�ضائي �ضي�ضمحان مبا يلي: 

•اإ�ضفاء ال�ضيولة على تنقل املعلومة بني خمتلف امل�ضالح واملحاكم؛  	

•ال�ضتجابة لطلبات املواطنني من خالل تزويدهم باملعلومات الالزمة  	
 واإ�ضدار الوثائق عرب �ضباك اإلكرتوين. 

 زيادة عدد املوظفني

1. ملواجهة النق�س امل�ضجل يف عدد الق�ضاة الذي مل يكن يتجاوز الـ 2500 يف بداية �ضنة 1999، ويف اإطار 
تطبيق برنامج ال�ضيد رئي�س اجلمهورية الرامي اإىل رفع عدد الق�ضاة بن�ضبة %50 يف اآفاق عام، 2000  مت 
اتخاذ الإجراءات والتدابري املنا�ضبة لتوظيف العدد الالزم من الطلبة الق�ضاة. حيث بلغ عدد الق�ضاة 3582 
بعد تخرج الدفعة اجلديدة يف جويلية 2008، وميثل عدد الق�ضاة الن�ضاء ن�ضبة %82،36. ويتابع 600 طالب 

قا�ضي اآخر تكوينهم كما بداأت اآخر دفعة بـ 300 طالب التكوين يف �ضهر �ضبتمرب 2008.
11000 يف 1999  يتجاوز  ل  عددهم  كان  فقد  العدالة  قطاع  موظفي  من  الأخرى  للفئات  بالن�ضبة  اأما   .2
منهم 8000 من �ضلك �ضجل املحكمة والأ�ضالك امل�ضرتكة. وبف�ضل عمليات التوظيف التي مت ال�ضروع يف 
القيام بها ابتداء من عام 2003 واملوجهة اإىل خمتلف الخت�ضا�ضات الأخرى )الإح�ضائيات، الأر�ضيف، 
الإعالم الآيل( فقد ارتفع عددها يف اأواخر 2007، ليبلغ 653 15 موظفا، %82،54 منهم من الن�ضاء. ومن 

املتوقع اأن يتم تعزيز هذا القطاع يف �ضنة 2008، بـ 2000 موظف.
2008 توظيف 1000 موثق و 1000 حم�ضر ق�ضائي  يف  �ضيتم  اأنه  اإىل  الأخري  يف  الإ�ضارة  جتدر   .3

 ل�ضمان تغطية اأف�ضل للرتاب الوطني. .

يتم تكوين الق�ضاة يف اجلزائر ويف اخلارج اأي�ضا.

950 م�ضتفيدا  يف اجلزائر، ي�ضري التكوين بوترية �ضريعة حيث يتم تكوين 
�ضنويا، هذا فيما يخ�س التكوين امل�ضتمر، و25 بالن�ضبة للتكوين املتخ�ض�س 
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طويل املدى اإ�ضافة اإىل الدورات الدرا�ضية والتكوين املحلي التي تدور جميعها 
حول املوا�ضيع التي لها عالقة بتح�ضني املردودية على امل�ضتويني الكمي والنوعي 

التي ت�ضاهم بدورها يف تقلي�س اآجال ملحاكمة. 

يف اخلارج، يتوا�ضل التكوين مع خمتلف ال�ضركاء الأجانب: فهناك 12 منحة 
طويلة املدى و 50 منحة ق�ضرية املدى تقدمها فرن�ضا �ضنويا. ومن املتوقع  يف 
2008-2009 اأن تقدم بلجيكا 45 منحة ق�ضرية املدى )3 اأ�ضابيع( �ضنويا. جتدر 

 Euromed( الإ�ضارة اإىل اأي�ضا الدعم املقدم يف اإطار برامج اأوروميد عدالة
م�ضتفيدا يف   15 ت�ضجيل  املتوقع  ومن   ،2007 م�ضتفيدا يف   Justice(  )17

2009(. وكذلك الأمر بالن�ضبة لربنامج ميدا MEDA II 2. . اأما مع الوليات 

املتحدة الأمريكية ا�ضتفاد 12 قا�ضيا من منح درا�ضية )2007(، و�ضريتفع هذا 
العدد مع تنفيذ بروتوكول التعاون امل�ضرتك بني املدر�ضة العليا للق�ضاء وجمعية

قبل  من  املقدم  الدعم  اإىل  اإ�ضافة   )American Bar Association، ABA

�ضركاء اآخرين. 

بالن�ضبة لتكوين املوارد الب�ضرية يف اخلارج، فقد متت برجمة تكوين اإطارين 
متخ�ض�ضني يف جمال املوارد الب�ضرية و6 يف الإدارة التكوين والبيداغوجيا. 

مت اأي�ضا تنظيم دورات تكوينية داخل البالد ا�ضتفاد منها 87 مكونا )2007( 
مب�ضاعدة خرباء فرن�ضيني.

ت�ضهيل و�ضول الفئات ال�ضعيفة اإىل العدالة: 

من  وذلك  العدالة  اإىل  تلجاأ  التي  ال�ضعيفة  الفئات  اإىل  اهتمام خا�س  اإيالء  مت 
خالل بع�س الأعمال اجلاري اإجنازها مثل: 

اإن�ضاء ممرات خا�ضة باملعوقني حركيا على م�ضتوى جميع املحاكم – 

تهيئة قاعة لال�ضتقبال و�ضباك خا�س وعيادة للعالج الأويل على م�ضتوى  – 
كل املحاكم، 
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اقتناء طابعات "براي" للمكفوفني. –

التغطية الق�ضائية: 

يتم ت�ضهيل الو�ضول اإىل العدالة عرب ما يلي: 

للرتاب  كاملة  ق�ضائية  تغطية  خالل  من  املتقا�ضني  من  العدالة  تقريب  – 
الوطني؛

 – 19 بتاريخ   11-97 رقم  لالأمر  طبقا  ق�ضائية  جمال�س  اإن�ضاء  موا�ضلة 
مار�س 1997، املتعلق بالتق�ضيم الق�ضائي، الذي ين�س على اإن�ضاء جمل�س 

ق�ضائي يف كل ولية؛

موا�ضلة اإن�ضاء املحاكم طبقا للمر�ضوم التنفيذي رقم 98-63 بتاريخ 16 – 
تنفيذ  وكيفيات  الق�ضائية  املجال�س  لخت�ضا�س  املحدد   ،1998 فيفري 
الأمر رقم 97-11. بلغ عدد املحاكم 194 والهدف هو الو�ضول اإىل عدد 

214 حمكمة. 

اإن�ضاء مالحق للمحاكم على م�ضتوى البلديات مع اأخذ الكثافة ال�ضكانية  – 
يف عني العتبار وكذلك امل�ضافات الفا�ضلة بني ال�ضكان واملحاكم، وبلغ 

عددها  20 ملحقة؛

حتديدها  �ضيتم  املدين  املحال  يف  متخ�ض�ضة  ق�ضائية  اأقطاب  اإن�ضاء  – 
ب�ضكل منتظم طبقا للقانون رقم 08-09 املتعلق بقانون الإجراءات املدنية 

والإدارية.

مت منذ �ضنوات اإطالق م�ضروع بناء مقرات للمجال�س الق�ضائية واملحاكم.

�ضيتم ا�ضتالم 25 مقر جمل�س ق�ضائي و 66 مقر حمكمة قبل نهاية عام 2009.

تنفيذ الأحكام الق�ضائية
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يعترب تنفيذ الأحكام الق�ضائية مهمة املح�ضر الق�ضائي وتتدخل النيابة ل�ضمان 
تنفيذ قرارات العدالة  من خالل ا�ضتدعاء القوة العمومية. ولهذا فقد مت اإقرار 

عقوبات يف حالة عدم تنفيذ قرارات العدالة وعرقلة التنفيذ.

مت اإن�ضاء جلان حملية على م�ضتوى املحاكم لتقوم مبتابعة تنفيذ قرارات العدالة 
كما مت تكليف اإدارة فرعية مبتابعة تنفيذ الأحكام اإ�ضافة اإىل حتليل ودرا�ضة 

املعطيات الإح�ضائية ذات ال�ضلة )بلغت ن�ضبة تنفيذ الق�ضايا املدنية 87%(.

واملح�ضرين  املحامني  اجلامعة:  املهن  اأخلقيات  قانون  �ضياغة 
الق�ضائيني واملوثقني واخلرباء املعتمدين 

 ، – 1989 اأوت   8 يف  املوؤرخ   144-89 رقم  التنفيذي  املر�ضوم  مراجعة 
املحدد ل�ضروط و�ضلوك ممار�ضة مهنة املوثق وقواعد تنظيم و�ضري اأجهزة 

املهنة. )مت ن�ضر ن�س جديد(.

 ، – 1990 13 فيفري  املوؤرخ يف   82-90 التنفيذي رقم  املر�ضوم  مراجعة 
التي  باخلدمات  املتعلقة  الأعباء  و�ضروط  املح�ضرين  حل�ضابات  املحدد 

يقدمونها. )مت ن�ضر ن�س جديد(.

�ضياغة م�ضروع مر�ضوم تنفيذي يحدد �ضروط وكيفيات توظيف املوثقني  – 
امل�ضاعدين. 

ت�ضيري  وكيفيات  �ضروط  يحدد  تنفيذي،  مر�ضوم  م�ضروع  �ضياغة  – 
الأر�ضيف الوثائقي واحلفاظ عليه.

�ضتتم درا�ضة م�ضروع املر�ضوم التنفيذي املتعلق بقانون اأخالقيات مهنة  – 
املح�ضر الق�ضائي، بعد امل�ضادقة على م�ضاريع املرا�ضيم التنفيذية التالية 

:

 ، • 	1991 جوان   1 يف  املوؤرخ   185-91 رقم  التنفيذي  املر�ضوم  مراجعة 
املحدد ل�ضروط  الو�ضول اإىل مهن املح�ضر الق�ضائي و�ضروط ممار�ضتها 
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و اأخالقياتها والقواعد التنظيمية وقواعد �ضري اأجهزة املهنة؛ 

، املنظم  • مراجعة املر�ضوم التنفيذي رقم 91-270 املوؤرخ يف 10 اأوت 1991	
ملحا�ضبة املح�ضرين الق�ضائيني واملحدد ل�ضروط الأعباء املتعلقة باخلدمات 

التي يقدمونها؛ 

•�ضياغة م�ضروع مر�ضوم تنفيذي يحدد �ضروط وكيفيات توظيف م�ضاعدي   	
املح�ضر الق�ضائي.

ملهن اخلبري  املهنة  اأخالقيات  بقانون  املتعلقة  التنفيذية  املرا�ضيم  �ضتتم �ضياغة 
الق�ضائي وحمافظ البيع بعد امل�ضادقة على م�ضروع القانون اخلا�س باخلبري 
الق�ضائي ومراجعة الأمر رقم 96-02 املوؤرخ يف جانفي 1996 املتعلق بتنظيم 

مهنة حمافظ البيع .

ل�ضنة  املربجمة  الق�ضائية  بامل�ضاعدة  املتعلق  الأمر  تعديل  باأن  التذكري  يجدر 
امل�ضاعدة  تو�ضيع  اإىل  اأ�ضا�ضا  يهدف  التعديل  هذا  واأن  الآن  جار  هو   2008

لت�ضمل الفئات ال�ضعيفة من املتقا�ضني.

املواطنني،  و�ضكاوى  بطلبات  الق�ضائية  الهيئات  خمتلف  تكفل  اإىل  واإ�ضافة 
�ضيتم فح�س ودرا�ضة هذه الطلبات وال�ضكاوى على م�ضتوى الإدارة املركزية 
اإىل  الو�ضول  لت�ضهيل  بها  القيام  يتم  التي  الأن�ضطة  عن  زيادة  العدل  لوزارة 
اخلدمات الق�ضائية وتوعية رجال الق�ضاء ب�ضرورة التكفل باملواطن عند جلوئه 
اإىل الق�ضاء واإن�ضاء �ضباك وحيد وحتديد اأيام ا�ضتقبال على م�ضتوى الهيئات 

الق�ضائية.  

تطوير الثقافة: 

قامت ال�ضلطات العمومية يف ال�ضنوات الأخرية، باأن�ضطة كثرية يف جمال ترقية 
الثقافة منها:  

ت�ضنيف عدد من املواقع واإن�ضاء مناطق حممية؛ – 
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للكتاب؛ وطني  مركز  باإن�ضاء  متعلق  رئا�ضي  مر�ضوم  م�ضروع  �ضياغة  – 

اإن�ضاء �ضبكة مكتبات جهوية وبلدية؛ – 

تنظيم قوافل الكتاب؛ – 

تزويد كل املوؤ�ض�ضات العقابية مبكتبات تو�ضع حتت ت�ضرف امل�ضجونني  – 
و العاملني بها؛ 

م�ضاريع اإن�ضاء متاحف؛   – 

•للفن احلديث،  	

•للمنمنمات و الزخرفة، 	

•املتحف البحري للجزائر. 	

اإن�ضاء املعهد العايل ملهن ال�ضمعي الب�ضري وفنون العر�س؛ – 

ترميم العديد من قاعات العر�س؛  – 

 – تو�ضيع حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.

الهدف 4:

 تكري�ص الف�ضل بني ال�ضلطات مبا فيها حماية
 وا�ضتقللية الق�ضاء وبرملان فعال

يقوم الد�ضتور على اأ�ضا�س مبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات والقانون الع�ضوي رقم 
99-02 بتاريخ 8 مار�س 1999 يندرج �ضمن الإطار نف�ضه:
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وتعترب ا�ضتقاللية الق�ضاء م�ضاألة مت تكري�ضها من خالل ما يلي: 

(؛   الد�ضتور )املواد 138، 147، 148 –

القا�ضي  حماية  يعزز  الذي  الق�ضاء،  بقانون  املتعلق  الع�ضوي  القانون  – 
وا�ضتقالليته؛

يجعل  الذي  للق�ضاء  الأعلى  باملجل�س  املتعلق  الع�ضوي  القانون  – 
للق�ضاء  الأعلى  املجل�س  �ضمن  نظرائه  اأمام  م�ضوؤول  القا�ضي 
مهنة  اأخالقيات  مليثاق  ال�ضارم  لالحرتام  عمله  ويخ�ضع 
.2007 عام  عليه  وامل�ضادقة  امليثاق  هذا  اإ�ضدار  مت  وقد   الق�ضاء. 

الهدف 5 : 

 �ضمان وظيف عموميذي كفاءة، فعال وم�ضوؤول 
-  اإدارة يف خدمة التنمية القت�ضادية )انظر الباب الثاين »احلكامة والت�ضيري القت�ضادي«(

 -  التخفيف من العبء البريوقراطي يف جمال اخلدمة العمومية. 
يتطلب حتقيق هذا الهدف اإ�ضالح الإجراءات وتكييفها اإ�ضافة اإىل حتديث 
وع�ضرنة اأدوات ت�ضيري اخلدمة العمومية وحت�ضني ظروف عمل املوظفني و 
 املتدخلني الآخرين، للتكفل بهذه اخلدمة. 

 حت�ضني الظروف املهنية للموظف 

بف�ضل  العمومي  للوظيف  العام  القانون  على  امل�ضادقة  اأن  على  التاأكيد  يجب 
العملية  يف  حا�ضمة  مرحلة  تعد   ،2006 جويلية   5 بتاريخ   03-06 رقم  الأمر 



الدميقراطية واحلكامة ال�ضيا�ضية
81

ال�ضاملة لتحديث وع�ضرنة الدولة وتعزيز احلكم الر�ضيد.

احلقيقي  التاأ�ضي�س  اإعادة  مبادىء  العمومي  للوظيف  العام  القانون  يكر�س 
لالإدارة العمومية على قيم جديدة ترمي اإىل ترقية ثقافة اخلدمة العمومية القائمة 

على اإلزامية النزاهة والفعالية والكفاءة.

يهدف اإ�ضالح الوظيف العمومي اأي�ضا اإىل ت�ضجيع بروز اإدارة حمايدة ذات 
اأداء فعال قادرة على ال�ضتجابة لتطلعات املواطنني. 

يتمحور تنفيذ القانون العام اجلديد للوظيف العمومي حول ثالث مراحل مت 
حتديد اآجال تنفيذها بالفرتة من 2007 اإىل 2009. 

يف هذا ال�ضياق، جتدر الإ�ضارة اإىل اأن ترتيبات الن�ضو�س التنظيمية للقانون 
العام اجلديد تتمثل يف حوايل 75 مر�ضوما تنبثق عما يلي:

اإعادة تاأ�ضي�س نظام الت�ضنيف والأجور يف الوظيف العمومي؛ – 

�ضياغة قوانني خا�ضة جديدة ملختلف اأ�ضالك ورتب املوظفني؛ – 

اإعداد ن�ضو�س حول خمتلف اجلوانب املرتبطة بامل�ضوار املهني  – 
للموظفني؛

مراجعة نظم التعوي�س ملختلف اأ�ضالك املوظفني. – 

يتمثل اجلدول اخلا�س ب�ضياغة جميع ترتيبات تنفيذ القانون اخلا�س بالوظيف 
العمومي، كالتايل: 

2007 : و�ضع نظام جديد للت�ضنيف وحتديد لاأجور يف الوظيف 

 العمومي
ترجمت هذه العملية بامل�ضادقة على الن�ضو�س التنظيمية املتعلقة بت�ضنيف و 
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اأجور املوظفني واأجور الإطارات املر�ضمة يف وظائف عليا يف الدولة و الزيادة 
ال�ضتدللية املطبقة على اأ�ضحاب املنا�ضب العليا وحتديد العنا�ضر املكونة 

لأجور الأ�ضخا�س املتعاقدين.

يف  والأجور،  الت�ضنيف  بنظام  ال�ضلة  ذات  التنظيمية  الرتتيبات  وتتمثل 
الن�ضو�س التالية: 

 ، – 2007 29�ضبتمرب  يف  املوؤرخ   304-07 رقم  الرئا�ضي  املر�ضوم 
؛  باملوظفني  اخلا�س  الأجور  ونظام  الدرجات  ل�ضبكة  املحدد 

، املعدل  املر�ضوم الرئا�ضي رقم 07-305 املوؤرخ يف 29 �ضبتمرب 2007 –
للمر�ضوم الرئا�ضي رقم 90-228 املوؤرخ يف 25 جويلية 1990، املحدد 
لنظام الأجور املطبق على املوظفني والأعوان العموميني الذين ميار�ضون 

وظائف عليا يف الدولة ؛ 

، املحدد  املر�ضوم الرئا�ضي رقم307-07  املوؤرخ يف 29 �ضبتمرب 2007 –
املكونة  والعنا�ضر  وواجباتهم  وحقوقهم   املتعاقدين  توظيف  لكيفيات 
 لأجورهم و القواعد املتعلقة بت�ضيريهم والقانون التاأديبي املطبق عليهم. 

اأ�ضلك  ملختلف  امل�ضرية  اخلا�ضة  القوانني  �ضياغة  اإعادة   :2008

املوظفني  

اإن �ضياغة قوانني خا�ضة جديدة،والتي يتجاوز عددها 45 قانونا، تتعلق بت�ضيري 
282 �ضلكا و 478 رتبة يت�ضمنها قطاع الوظيف العمومي.

و�ضتتم هذه العملية الكربى على مدار �ضنة 2008.

اإطار مبداأ املرونة القانونية، الذي ميثل  وتندرج هذه القوانني اخلا�ضة �ضمن 
اأحد اأ�ض�س النظام اجلديد للوظيف العمومي.
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�ضكل مرا�ضيم،  التي هي يف  القوانني اخلا�ضة اجلديدة  فاإن  وكما هو مقرر، 
باأ�ضالك  املتعلقة  العام مع خ�ضو�ضية املهام  القانون  اإىل تكييف قواعد  تهدف 

املوظفني.

اجلديد  الواقع  �ضياق  يف  خا�ضة  قوانني  �ضياغة  اأن  على  التاأكيد  يجب  ولهذا 
يف الإدارة العمومية من جهة والتحولت ال�ضيا�ضية واملوؤ�ض�ضاتية والقت�ضادية 
والجتماعية العميقة التي عرفها البالد يف ال�ضنوات الأخرية من جهة اأخرى. 

الذي  املرجع  العتبار  بعني  اجلديدة  اخلا�ضة  القوانني  تاأخذ  اأن  يجب  وعليه 
ي�ضكله القانون العام للوظيف العمومي الهادف اإىل ت�ضجيع بروز اإدارة ع�ضرية 
وذات كفاءة ومردودية عاليتني، قادرة على ال�ضتجابة لتطلعات املواطنني و على 

ال�ضري باأقل تكلفة ممكنة وعلى مواكبة تطور حميطها. 

كما يجب اأي�ضا تكييف مهام الوظيف العمومي مع الدور اجلديد للدولة و جتديد 
ت�ضيري املوارد الب�ضرية من خالل حت�ضني الكفاءات. 

الأ�ضا�ضي  الهدف  ا�ضرتاتيجية جديدة   توجهات  كلها،  التحولت  تفر�س هذه 
منها  ت�ضتفيد  لكي  عالية  كفاءة  ذات  ب�ضرية  مبوارد  الإدارة  تزويد  هو  منها 
يتم من خاللها تكييف  اإيجاد ديناميكية جديدة  اأق�ضى حد كما ت�ضتدعي  اإىل 

الكفاءات مع التطورات التي ي�ضهدها املحيط الداخلي واخلارجي. 

وبالفعل فاإن القوانني اخلا�ضة، ويف اإطار اإعادة تنظيم مهام الدولة، يجب اأن 
و  العمومية  للخدمة  احلقيقة  املهام  على  املوظفني  اأ�ضالك  خمتلف  تركيز  تعيد 
على  بقدرتها  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  مرتبطة  و�ضلطتها  الدولة  فهيبة  العمومية.  القوة 

�ضمان الدوام وال�ضتمرارية وامل�ضاواة يف ال�ضتفادة من اخلدمة العمومية. 

وقدمت اإىل اليوم اإ�ضدار 16 مر�ضوما متعلقا بالقوانني اخلا�ضة لبع�س اأ�ضالك 
املوظفني وقد ن�ضرت يف اجلريدة الر�ضمية: 

املتعلق   ، – 2008 19 جانفي  املوؤرخ يف   ،08-04 التنفيذي رقم  املر�ضوم 
املوؤ�ض�ضات  امل�ضرتكة يف  لالأ�ضالك  التابعني  باملوظفني  بالقانون اخلا�س 
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والإدارات العمومية؛ 

املتعلق   ، – 2008 19 جانفي  املوؤرخ يف   ،08-05 التنفيذي رقم  املر�ضوم 
بالقانون اخلا�س بالعمال املهنيني و�ضائقي ال�ضيارات والبوابون؛

املتعلق   ، – 2008 ماي   3 يف  املوؤرخ   ،08-129 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
بالقانون اخلا�س بالأ�ضتاذ الباحث ال�ضت�ضفائي اجلامعي؛   

املتعلق   ، – 2008 ماي   3 يف  املوؤرخ  رقم08-130 ،  التنفيذي  املر�ضوم 
بالقانون اخلا�س بالأ�ضتاذ الباحث؛ 

املتعلق   ، – 2008 ماي   3 يف  املوؤرخ   ،08-131 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
بالقانون اخلا�س بالباحث الدائم؛ 

املتعلق   ، – 2008 جوان   7 يف  املوؤرخ   ،08-167 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
باإدارة  اخلا�ضة  الأ�ضالك  اإىل  املنتمني  باملوظفني  اخلا�س  بالقانون 

ال�ضجون؛

، املتعلق  املر�ضوم التنفيذي رقم 181-08، املوؤرخ يف 23 جوان 2008 –
بالقانون اخلا�س باملوظفني املنتمني اإىل الأ�ضالك اخلا�ضة بالإدارة املكلفة 

بال�ضيد البحري؛ 

، املتعلق  – 2008 6 جويلية  198-08، املوؤرخ يف  التنفيذي رقم  املر�ضوم 
بال�ضلطة  اخلا�ضة  الأ�ضالك  اإىل  املنتمني  باملوظفني  اخلا�س  بالقانون 

ال�ضحية النباتية؛ 

، املتعلق  – 2008 6 جويلية  199-08، املوؤرخ يف  التنفيذي رقم  املر�ضوم 
بالإدارة  اخلا�ضة  الأ�ضالك  اإىل  املنتمني  باملوظفني  اخلا�س  بالقانون 

املكلفة بال�ضناعة التقليدية؛ ;

، املتعلق  املر�ضوم التنفيذي رقم 232-08، املوؤرخ يف 22 جويلية 2008 –
بالقانون اخلا�س باملوظفني املنتمني اإىل الأ�ضالك اخلا�ضة بالإدارة املكلفة 
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بالتهيئة العمرانية؛

، املتعلق  املر�ضوم التنفيذي رقم 286-08، املوؤرخ يف 17 �ضبتمرب 2008 –
بالقانون اخلا�س باملوظفني املنتمني اإىل الأ�ضالك اخلا�ضة بالفالحة؛ 

املتعلق   ، – 2008 �ضبتمرب   24 يف  املوؤرخ   08-302 التنفيذي  املر�ضوم 
مبفت�ضي  اخلا�ضة  الأ�ضالك  اإىل  املنتمني  باملوظفني  اخلا�س  بالقانون 

ال�ضياحة؛

، املتعلق  املر�ضوم التنفيذي رقم 08-315، املوؤرخ يف 24 جويلية 2008 –
بالرتبية  اخلا�ضة  الأ�ضالك  اإىل  املنتمني  باملوظفني  اخلا�س  بالقانون 

الوطنية؛

القانون اخلا�س باملوظفني املنتمني اإىل الأ�ضالك اخلا�ضة بالإدارة املكلفة  – 
بالثقافة )يف طور الن�ضر(؛  

القانون اخلا�س باملوظفني املنتمني اإىل الأ�ضالك اخلا�ضة بالإدارة املكلفة  – 
باملوارد املائية )يف طور الن�ضر(؛

الن�ضر(   طور  )يف  الق�ضائية  للجهات  ال�ضبط  باأمانات  اخلا�س   – القانون 

القوانني اخلا�ضة الأخرى هي الآن يف طور الدرا�ضة من قبل م�ضالح  الوظيف 
العمومي اأو هي يف طور ال�ضياغة على م�ضتوى الإدارات املخت�ضة. 

امل�ضوار  بت�ضيري  املتعلقة  العام  الطابع  ذات  الن�ضو�س  فاإن  اأخرى  ناحية  من 
املهني للموظفني، تتم امل�ضادقة عليها كلما انتهي من �ضياغتها من قبل م�ضالح 

الوظيف العمومي. 

تخ�س هذه الن�ضو�س: 

 – �ضري مدة الرتب�س تر�ضيم املوظفني؛ 
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ال�ضتيداع  مثل  القانونية  الو�ضعيات  خمتلف  ت�ضري  التي  القواعد  – 
والو�ضعيات خارج الإطار؛ 

ترتيبات تنظيم امل�ضابقات والمتحانات املهنية؛  – 

تنظيم و�ضري اللجان الإدارية امل�ضرتكة وجلان الطعون؛  – 

تنظيم و�ضري املجل�س الأعلى للوظيف العمومي؛   – 

تنظيم نظم ترقية املوظفني؛  – 

الت�ضيري الإداري لالأعوان املتعاقدين؛ – 

 – الت�ضيري الإداري لالأعوان املتعاقدين؛

2009:  مراجعة نظم التعوي�ص ملختلف اأ�ضلك املوظفني 

يتعلق الأمر باآخر مرحلة يف تنفيذ النظام اجلديد لالأجور. من املتوقع اأن ت�ضدر 
املوظفني، خالل  اأ�ضالك  التعوي�ضات اخلا�ضة مبختلف  بنظم  املتعلقة  املرا�ضيم 

�ضنة 2009 بعد امل�ضادقة على جمموع القوانني اخلا�ضة. 

 حتديث و�ضائل الت�ضيري للخدمة العمومية   

اإن التكفل بالهدف اخلام�س قد ترجم كذلك بتو�ضيع معترب للخدمات الإلكرتونية 
خدمات  تقدمي  اإىل  الهادفة  الإلكرتونية  املواقع  عدد  وبتزايد  املواطنني  لفائدة 
و  العدالة  لقطاعي  بالن�ضبة  الإنرتنت.  وكذلك احلال  �ضبكة  عمومية من خالل 
الرتبية بالن�ضبة  لنتائج المتحانات اأو الت�ضجيل يف اجلامعة على غرار اخلدمات 

البنكية  اأو الربيدية التي عرفت من جهتها تطورا هائال.

معتربة  �ضرعة  املتنقلني  لالأ�ضخا�س  املدنية  احلالة  رقمنة  عملية  بلغت  لقد 
ال�ضفر  وجواز  الإلكرتونية  الوطنية  التعريف  بطاقة  تنفيذ  اإىل  و�ضتف�ضي 
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الآيل.  الإعالم  املدنية  بوا�ضطة  البلدية لالأحوال  البيومتريي وت�ضيري م�ضالح 
يتعلق الأمر بعمليات تدريجية، نظرا لتعقيد هذه اخلدمة العمومية القدمية. اإن 
الهدف من اإن�ضاء موقع اإلكرتوين مركزي لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية، 
القاعدية  املن�ضاأة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  يجب  اأوىل.  كمرحلة  الإجراءات  تب�ضيط  هو 
التي من �ضاأنها احت�ضان املركز الوطني لبطاقة التعريف الوطنية الإلكرتونية 

هي يف طور الإن�ضاء. 

حقق قطاع العدالة جملة من اخلطوات يف جمال الرقمنة وقد ترجمت كالآتي: 
 

الوا�ضع حول     للجمهور  :ملعلومات موجهة  • "واب" 	 ل�ضبكة   موقع مركزي 
جميع اأن�ضطة قطاع العدالة؛    

للدوائر الق�ضائية: معلومات خا�ضة بال�ضكان املحليني؛  • موقع "واب" 	

•بوابة خا�ضة بالقانون حتتوي على الفقه القانوين والتفاقيات واملعاهدات         	
الدولية موجهة للمهنيني وحمرتيف القانون والطلبة؛

( لالت�ضال الداخلي بني العاملني يف           • 	intranet( ضبكة معلوماتية داخلية�
القطاع؛

قبول               من  ابتداء  ومو�ضوعية  �ضفافية  بكل  الق�ضائي  امللف  ت�ضيري  •نظام  	
امللف و�ضول اإىل الت�ضوية النهائية مما ي�ضمح بو�ضول �ضريع اإىل امللفات       

من قبل جميع املتدخلني مبا فيهم املتقا�ضني.

لتخاذ                 و�ضوحا  اأكرث  روؤية  متنح  ومنتظمة  موثوقة  اإح�ضائيات  •تقدمي  	
قرارات ال�ضيا�ضية العامة؛

•اإن�ضاء مركز وطني ل�ضهادة ال�ضوابق العدلية )نظام ت�ضيري ال�ضوابق العدلية          	
من خالل ال�ضبكة الداخلية( : 

-  الهدف الرئي�ضي من اإن�ضاء هذا املركز هو حت�ضني اخلدمة العمومية التي    
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يقدمها قطاع العدالة، وهو ي�ضمح با�ضت�ضدار ال�ضهادة رقم 3 ب�ضرعة قيا�ضية 
من اأي نقطة من الرتاب الوطني حتى بالن�ضبة لالأ�ضخا�س املولودين يف 

اخلارج. 

املعلومة  على  باحل�ضول  املعنية  لالإدارات  اأي�ضا  املركز   هذا  وي�ضمح   -
ي�ضهل  اإذ  املحاكم  اإىل  يقدمها  التي  امل�ضاعدة  اإىل  اإ�ضافة  املحكمة  مبا�ضرة من 
وكيل  اأو  التحقيق  قا�ضي  قبل  من  امل�ضاجني  مللفات  وفعالة  �ضريعة  معاجلة 
املوؤقت. . الإفراج  اأو  القرار حول احلب�س  اأخذ   اجلمهورية خا�ضة يف حالت 

احلريات  عن  الدفاع  للمواطنني  ي�ضمن  القب�س:  اإلقاء  اأمر  لت�ضيري  •نظام  	
)حتديث اأوامر اإلقاء القب�س املوجهة اإىل م�ضالح ال�ضرطة(.

و�ضدور  امللف  و�ضعية  عن  لال�ضتعالم  وحيد:  اإلكرتوين  �ضباك  •اإن�ضاء  	
الأحكام اأو عن اأي وثيقة اأخرى مفيدة ميكن الطالع عنها عن بعد انطالقا 

من حمكمة ما، ل�ضيما بالن�ضبة للق�ضايا التي ترفع اإىل املحكمة العليا..

•معاجلة و اإ�ضدار �ضهادة اجلن�ضية يف يوم واحد. 	

• اإن�ضاء �ضبكة معلوماتية وطنية لت�ضيري امل�ضاجني، �ضت�ضمح مبا يلي: 	

التحكم يف ت�ضيري الو�ضعية العقابية جلميع ال�ضجناء. – 

اإعداد اإح�ضائيات بخ�ضو�س خمتلف فئات امل�ضاجني.  – 

ت�ضهيل درا�ضة املخالفات الأكرث انت�ضارا و حالت معاودة ارتكاب نف�س  – 
اجلرمية و اأ�ضبابها  . 

التحكم يف التوزيع الأق�ضى للم�ضاجني على املوؤ�ض�ضات العقابية. – 

 –  �ضمان معلومة موثوقة �ضحيحة و�ضريعة لالإدارة املركزية .



الدميقراطية واحلكامة ال�ضيا�ضية
89

  الدور الت�ضاهمي للمجتمع املدين

)القانون  ال�ضتكمال  و�ضك  على  هي  التي  الأولية  القوانني  م�ضاريع  تكر�س 
الت�ضاهمي الذي ي�ضرك  الت�ضيري  اخلا�س بالولية والبلدية واجلمعيات(، مبداأ 

يف اأول مقام املجتمع املدين على امل�ضتوى املحلي واجلهوي والوطني( 

ولأن احلركة اجلمعوية اجلزائرية تعربعن اإ�ضتعادة تقاليدنا وقيمنا العريقة يف 
عدد  تزايد  من  ب�ضريعة   اجلمعيات  اإن�ضاء  حرية  جت�ضدت  والت�ضامن  التكافل 
املعتمدة  اجلمعيات  عدد  بلغ  وقد  واملحلي.  الوطني  امل�ضتويني  على  اجلمعيات 

اليوم 78928 جمعية حملية و 848 جمعية وطنية. 

اإن هذا العدد الكبري من اجلمعيات راجع بكل  تاأكيد اإىل العديد من العنا�ضر، 
من اأهمها تلك النابعة من اإجراءات التخفيف التي م�ضت الت�ضريعات ال�ضارية. 

اأر�ضتها  التي  العقبات  برفع  العمومية،  ال�ضلطات  اهتمام  على  يدل  ما  وهو 
تطلعات  اإىل  ال�ضتجابة  بهدف  وذلك   ،1987 قانون  ل�ضيما  القدمية،  القوانني 
املجتمع املدين من خالل ال�ضماح له بالتعبري الكامل عن ان�ضغالته و اآماله و من 

خالل تن�ضيبه كعن�ضر فاعل اأ�ضا�ضي يف احلياة الوطنية. 

الت�ضاور  تعني  امل�ضاركة  اأن  قناعة را�ضخة وهي  اإىل  الدولة هذه  اإرادة  ت�ضتند 
للمواطنني،  وال�ضحية  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  امل�ضالح  ممثلي  مع 
واملهنية  اخلا�ضة  امل�ضالح  عن  بالتعبري  تتعلق  مزدوجة  مهمة  لديهم  والذين 
والفئوية ودعم امل�ضلحة العامة من خالل ال�ضعي لتحقيق التوافق حول امل�ضلحة 

العامة لالأمة.

كما ت�ضتند اأي�ضا اإىل واقع تعددي دميقراطي، موجود ب�ضكل متزايد.

اإن توزيع احلركة اجلمعوية ذو دللة كبرية وي�ضر اإىل مراكز اهتمام املجتمع 
املدين و اأهدافه التي حددها املواطنون الذين ي�ضكلون هذا املجتمع، لأنف�ضهم. 
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اإن هذه الهيكلة تربز ب�ضكل وا�ضح الأهداف العميقة واحلقيقية التي هي اأ�ضل 
التنظيم احلايل للمجتمع اجلزائري  وتطلعاته واآماله.

اأ�ضرية كربى، يربز  اأ�ضناف  وب�ضكل عام فاإن احتاد اجلمعيات املحلية �ضمن 
وجود  يف  املتمثلة  اجلوارية  الأهداف  مثل  خمتلفة  ودوافع  اأهداف  وجود 
16683 جمعية لالأحياء والأهداف الرتبوية بـ 13828 جمعية لأولياء التالميذ، 

والهدف الريا�ضي بـ 13113 جمعية والهدف الديني مع 11438 جمعية اإ�ضافة 
اإىل جمالت ممار�ضة اأخرى لتدخل احلركة اجلمعوية على امل�ضتوى املحلي ومن 

بينها جمعيات ال�ضباب والطفولة والبيئة والفنون و الثقافة وغريها. 

وكذلك الأمر بالن�ضبة للجمعيات الوطنية فاحلافز املهني قد اأ�ض�س ل 190 جمعية 
كما اأن هناك 127جمعية  تعمل يف جمال ال�ضحة والطب بالإ�ضافة اإىل جمعيات 

ثقافية وتربوية التي بلغ عددها 112. 

القانون  فاإن  جمعية،   18 عددها   يبلغ  التي  الأجنبية  للجمعيات  بالن�ضبة  اأما 
ال�ضاري واملعمول به قد كر�س ف�ضال كامال لالأحكام اخلا�ضة بها. وطبقا لنف�س 
القانون فاجلمعية الأجنبية هي اأي جمعية يكون مقرها يف اخلارج اأو اأن يكون 
مقرها موجودا على الرتاب الوطني وهي ت�ضري جزئيا اأو كليا من قبل اأجانب  

وذلك مهما كان �ضكلها  اأو هدفها.

م�ضاركة  تعزيز  ي�ضتدعي  القت�ضاد،  حترير  مثل  مثله  الدميقراطي  التقدم  اإن 
املجتمع املدين يف ت�ضيري �ضوؤون اجلماعة. فهذا الواقع الذي هو معا�س اأ�ضال، 
عرب تطبيق اأحكام القانون ال�ضاري، قد مكن من اإبراز �ضرورة حت�ضني ت�ضيري 
هذه اجلمعيات، �ضواء على امل�ضتوى الإداري اأو املايل.  ولهذا ال�ضبب فاإن وزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية قد عكفت على تعزيز احلركة اجلمعوية.

ومت يف هذا ال�ضدد،  النتهاء من �ضياغة م�ضروع اأويل لقانون معدل لقانون 
اجلمعيات. ومت ال�ضتناد يف �ضياغة هذا الن�س اإىل ت�ضاور وا�ضع وهو يهدف 

اإىل:
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تعزيز احلركة اجلمعوية  الوطنية واملحلية ؛ – 

اإدخال مبداأ قوانني خا�ضة متباينة بهدف اإثراء كيفيات التنظيم )التاأ�ضي�س،  – 
املجتمع املدين املهني، اجلمعية ذات املنفعة العامة(.

تو�ضيح العالقات بني ال�ضلطات العمومية ؛ – 

تنظيم الأحكام املرتبطة بامل�ضاعدات املالية التي تقدمها الدولة واجلماعات  – 
املحلية اإىل احلركة اجلمعوبة يف اإطار ال�ضراكة ؛

اإ�ضافة اإىل تكييف الإجراءات القانونية مع التحولت التي ت�ضهدها البالد، يتم 
هناك تنفيذ اإجراءات من �ضاأنها اأن ت�ضجع احلركة اجلمعوية. 

على ال�ضعيد القانوين

7 من القانون، على قيام  للمادة  ين�س نظام الإعالن عن تاأ�ضي�س جمعية وفقا 
ال�ضلطة املخت�ضة باإ�ضدار و�ضل الت�ضجيل  يف اأجل اأق�ضاه �ضتون )60( يوما 

من تاريخ اإيداع امللف. 

املوافقة على العتمادات املالية من ميزانية الدولة وامليزانيات املحلية  )الوليات 
والبلديات( وكذا من العتمادات الآتية من �ضنادبق مالية خا�ضة .

احلق يف ا�ضتعمال املجال العام: تعطي اأحكام املر�ضوم رقم 156/93 املوؤرخ يف 
7 جويلية 1993، للجمعيات واملنظمات ذات الطابع الجتماعي حق المتياز يف 
ا�ضتخدام اأمالك تابعة لأمالك الدولة. ويهدف هذا الإجراء اإىل ت�ضجيع احلركة 
اجلمعوية للتكفل ب�ضكل اأف�ضل بالن�ضاطات واملهام املوكلة  اإليها. اإن اللجوء اإىل 

هذا الإجراء يعرف حاليا تناميا معتربا. 

عليها  اأطلق  )والتي  للجمعيات  دارا   48 بناء  برنامج  اإجناز  لالإ�ضارة مت حاليا 
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ومتثل  الوطني.  الت�ضامن  قطاع  تنفيذه  يتوىل  الذي  الت�ضامن(،  دور  ا�ضم 
والعمل  والت�ضاور  للتالقي  للجمعيات ف�ضاءات  بالن�ضبة  القاعدية  الهياكل  هذه 
الهياكل على م�ضتوى اجلزائر  العديد من هذه  العمل يف  بداأ  والتكوين.  وقد 
العا�ضمة وخن�ضلة والنعامة وتلم�ضان. وهناك دور اأخرى هي يف طور الإجناز 

يف وليات اأخرى. 

كما اأخذت هذه القوانني يف العتبار اإجراءات جبائية حتفيزية من خالل اإعفاء 
الهبات القادمة من اخلارج لأهداف اإن�ضانية من احلقوق والر�ضوم اجلمركية.

ول  ؛  اأجانب  مانحون  يقدمها  هبات  بتلقي  اجلمعيات  جلميع  ي�ضمح  الهبات: 
ت�ضكل اآليات املرقابة املوجودة اأي عائق اأمام تدفق هذه امل�ضاعدات. 

على ال�ضعيد املوؤ�ض�ضاتي  

لقد �ضرعت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية منذ �ضدور القانون رقم 31-90 
باإيالء كل  باحلياة اجلمعوية  التكفل  تثمني  1990، يف  دي�ضمرب   4 املوؤرخ يف 

العتبار لها من خالل توفري هياكل الت�ضيري املالئمة. 

كما يجب يف ال�ضياق نف�ضه، الإ�ضارة اإىل اأن الإرادة والرغبة التي عربت عنهما 
م�ضعى  الجتماعية،   احلياة  يف  فعال  ب�ضكل  امل�ضاركة  يف  اجلمعوية  احلركة 

م�ضرتك مع الإدارة العمومية. 

اإن احل�ضور القانونني للجمعيات يف خمتلف املجال�س و الهيئات ال�ضت�ضارية 
للدولة ويف اجلماعات املحلية وجمال�س التوجيه اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضات العمومية 
و يف جلان الت�ضامن الوطنية و املحلية  و جلان وفرق العمل وجمايل التوجيه 
اخلا�ضة بالوكالت املتخ�ض�ضة على غرار وكالة التنمية الجتماعية و الوكالة 

الوطنية  لت�ضيري القر�س امل�ضغر. 

يعرب م�ضعى الإدارة العمومية هذا على اإرادة اإدماج جميع مكونات املجتمع املدين 
يف بناء جمتمع دميقراطي تعددي ت�ضوده العدالة وامل�ضاواة والت�ضامن. 
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توزيع جمالت ن�ضاط اجلمعيات الوطنية املعتمدة
النوع العدد
ال�ضداقة والتبادل والتعاون 25

التالميذ و الطلبة القدامى  29

الثقافة والفنون والتعليم والتكوين 112

جمالت خمتلفة  53

حقوق الإن�ضان  07

الطفولة واملراهقون  12

البيئة و اإطار املعي�ضة 32

اجلمعيات اأجنبية  18

الأ�ضرة الثورية  09

الن�ضاء 23

املعوقني  17

19                                                                 تاريخية 

ال�ضباب  45

34 تعاونية

190 مهنية

دينية 10

متقاعدون وم�ضنون 08

�ضحة وطب 127

علوم وتكنولوجيا  39

ت�ضامن واأعمال خريية  23

ريا�ضية وتربية بدنية  90

�ضياحة وت�ضلية  26

الإجمايل  948
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توزيع جمالت ن�ضاط اجلمعيات املحلية املعتمدة
  

النوع العدد
مهنية  3548

دينية 11438

ريا�ضة وتربية بدنية  13113

فنون وثقافة  8338

اأولياء التالميذ 13828

علوم وتكنولوجيا  881

جلان الأحياء 16683

بيئة  852

معوقون  1005

م�ضتهلكون 115

�ضباب وطفولة  2273

ال�ضياحة والت�ضلية  542

املتقاعدون وامل�ضنون 133

الن�ضاء  644

الت�ضامن والأعمال اخلريية  2143

الإ�ضعاف  71

�ضحة وطب 527

قدامى الطلبة والتالميذ 75

خمتلفة 2719

الإجمايل 78928

هناك  تزال  ل  اأنه  اإل  متطور،  مدين  مبجتمع  تب�ضر  الأرقام  كانت  واإن  حتى 
م�ضاكل تنظيمية داخلية ونقائ�س موؤ�ض�ضاتية خا�ضة حتد من فعالية عمله، لكن 

هناك اأي�ضا ف�ضاءات واأن�ضطة يجب التنويه مب�ضاركته فيها.

فهناك جمعيات خريية تتدخل باعتبارها �ضريكا مميزا لقطاع الت�ضامن،  يف 
الحتياجات  لذوي  و/اأو  للم�ضنني  املنزل  يف  وامل�ضاعدة  الدعم  برامج  تنفيذ 
اخلا�ضة. اإ�ضافة اإىل فتح  وحدات للطب النف�ضاين بيداغوجية جوارية للتكفل 

بالأطفال امل�ضردين ومراكز اإيواء. 
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فهناك على �ضبيل الذكر، 129 موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة للتكفل بالفئات اله�ضة وهي 
8 موؤ�ض�ضات خم�ض�ضة  بينها  الدولة من خالل اجلمعيات. من  قبل  ت�ضري من 

للعجزة وامل�ضنني، بقدرة ا�ضتيعاب ت�ضل اإىل 800 �ضخ�س. 

تقوم 277  جمعية اجتماعية باتلكفل ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر بالعجزة من 
بينها 23 جمعية تتكفل خ�ضي�ضابلفئة امل�ضنني. 

كما ت�ضارك اجلمعيات يف خمتلف الأن�ضطة الت�ضامنية، مثل : 

م�ضاعدة املعوزين والأ�ضخا�س بدون ماأوى؛   – 

امل�ضاعدة يف املنزل والتكفل بالأ�ضخا�س الذين يعانون من م�ضاكل؛  – 

م�ضاعدة الأ�ضخا�س الذين هم يف حاجة اإىل رعاية وم�ضاعدة الآخرين؛  – 

حمو الأمية ودعم التمدر�س؛  – 

تنظيم احلياة داخل الأحياء و تطوير الأن�ضطة الرتفيهية؛  – 

تنظيم حمالت توعية حول لآفات الجتماعية؛  – 

عمليات الت�ضامن يف �ضهر رم�ضان؛ – 

يف  للمواطنني  القدمة  اخلدمات  يف  املتمثلة  الجتماعية  املهن  تطوير  – 
البيوت. مثل رعاية الأطفال وم�ضاعدة العجزة ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
اأو الأ�ضخا�س الذين هم يف حاجة اإىل رعاية يف البيت اأو اإىل م�ضاعدة 

للتحرك يف حميطهم اجلواري؛ 

تطوير اأنظمة لإدارة الأحياء التي متثل تنظيمات مواطنية ت�ضرك ممثلي          – 
الأحياء واجلماعات املحلية وال�ضكان يف اأعمال �ضيانة الإطار املعي�ضي         
يف الأحياء وهو ما ي�ضمح باإدماج ال�ضباب البطال )الوظائف اجلوارية(.



96

ل و لأ ا ب  لبا ا

الجتماعي  العمل  يف  متميزين  �ضركاء  اأخرى  ناحية  من  اجلمعيات  ومتثل 
اجلواري، ل�ضيما  يف حتديد امل�ضتفيدين من م�ضاعدة الدولة، وتنفيذ ومتابعة 
خمتلف عمليات الت�ضامن مع الفئات املحرومة )الت�ضامن املدر�ضي والت�ضامن 

خالل �ضهر رم�ضان و املوؤ�ض�ضات اخلريية(. 

خالل  من  واجلهل  الأمية  لبقايا  الدولة  مكافحة  يف  اجلمعوية  احلركة  تتدخل 
عقود خمتلفة ل�ضيما مع قطاع التعليم الذي اأطلق يف �ضنة 2008 عملية وا�ضعة 
النطاق �ضاهم فيها املركز الوطني للتعليم عن بعد وجمعية »اإقراأ« ) انظر الباب 

الرابع التنمية الجتماعية والقت�ضادية(. 

اأما بالن�ضبة لقطاع العدالة ويف نف�س ال�ضياق وبالإ�ضافة اإىل التفاقيات التي 
مت اإبرامها بني اإدارة ال�ضجون وخمتلف املنظمات العمومية واليوني�ضيف، فاإن 
القانون املتعلق بتنظيم اإدارة ال�ضجون واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�ضني، 
ي�ضمح يف املادة 36 بزيارة اجلمعيات والهيئات احلكومية وغري احلكومية ذات 

الطابع اخلريي اأو تلك التي تهتم بعامل ال�ضجون. 

ويف هذا الإطار مت تنظيم منتدى وطني وندوات جهوية، كما نظمت زيارات اإىل 
موؤ�ض�ضات عقابية، لفائدة موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. 

جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مت التوقيع على العديد من العقود من قبل املديرية العامة 
و  »اإقراأ«  مثل جمعية  اجلمعيات  مع خمتلف  العدل،  لوزارة  التابعة  لل�ضجون، 

جمعية »اأولد احلومة«. 

بني  املحلي  امل�ضتوى  على  �ضراكة  اتفاق    65 اإبرام  فقد مت  ذلك  مع  وباملوازاة 
اإدارة ال�ضجون وجمعيات تعمل يف خمتلف املجالت املتعلقة باإعادة  الإدماج 
الجتماعي للم�ضجونني، من بينها التي مت توقيعا اأخريا )2008(، مع جمعية 

ترقية الفتاة. 

ال�ضجون  لإدارة  العامة  املديرية  اتفاقية بني  توقيع   ،2003 كما مت يف جويلية 
الرتبوية  الأن�ضطة  ت�ضجيع  بهدف  اجلزائرية،  الإ�ضالمية  الك�ضافة  ومنظمة 
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لت�ضمل   2007 29 جويلية  للق�ضر حيث مت تعديل هذه التفاقية يف  والثقافية 
فئات الن�ضاء وال�ضباب. 

5 مراكز يف وليات �ضطيف واملدية ووهران  اأي�ضا فتح  و مت يف هذا الإطار 
وال�ضلف وم�ضتغامن، بالتعاون مع منظمة الك�ضافة الإ�ضالمية اجلزائرية. توجه 
الإفراج.  بعد  الندماج  اإعادة  يف  مل�ضاعدتها  الفئات  هذه  لفائدة  املراكز  هذه 
اإ�ضافة اإىل تنظيم دورات تكوينية لفائدة القادة الك�ضافة على م�ضتوى املراكز 

املذكورة. 

والريا�ضة،  بال�ضبيبة  يتعلق  فيما  اأي�ضا  متميزا  �ضريكا  املدين  املجتمع  ويعترب 
عن  امل�ضوؤول  القطاع  اأقام  جديدة،  �ضراكة  منط  ت�ضجيع  على  وحر�ضا  فهكذا 
هذا املجال اأر�ضية �ضراكة بني املجتمع املدين وموؤ�ض�ضات الدولة. ويتمثل يف 

املرافقة املالية مل�ضاريع اجلمعيات التي تهدف اإىل: 

�ضمان ا�ضتخدام عقالين لالأموال العامة؛ – 

اجلمعيات. ون�ضاط  العمومية  ال�ضلطات  ن�ضاط  بني  التما�ضك   – حتقيق 

    ولتحقيق ذلك مت القيام مبا يلي :

مع              لقاءات  تنظيم  خالل  من  ال�ضراكة  طريقة  حول  اإجماع  عن  البحث  – 
احلركة اجلمعوية؛

يف  للقطاع(  التابعة  التكوين  معاهد  من  املكونينمعلم  من  نواة  تكوين  – 
اإىل  املوجهة  التكوينية  الرتب�ضات  بتاأطري  تكفلت  التي  ت�ضيريامل�ضاريع 
 2006 بني  للجمعيات  من�ضطا   2339 تكوين  )مت  اجلمعيات  روؤ�ضاء 

و2007(.

ولقد �ضهدت �ضنة 2008 و�ضع �ضيا�ضة جديدة لل�ضباب والتي انطلق يف تنفيذها   
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مبنا�ضبة اللقاء بني احلكومة والولة التي بادر بها ال�ضيد رئي�س اجلمهورية يف   
�ضهر اأكتوبر 2007.  والتي �ضادق عليها جمل�س احلكومة املنعقد يف 13    ماي 
2008. وقد نظم وزير ال�ضباب والريا�ضة �ضل�ضلة من اللقاءات مع ال�ضباب، نتج 

عنها حتديد 10 حماور ميكن اأن ت�ضكل برامج لل�ضراكة مع احلركة اجلمعوية 
لل�ضباب.

امل�ضاريع  من  العدد  لنف�س  48 ولية، حاملة  من  130 جمعية  وعليه مت متويل 
املرتبطة باملحاور الع�ضرة التي مت حتديدها، وذلك من ميزانية وزارة  ال�ضبيبة 

والريا�ضة.

خالل  من  ل�ضيما  ال�ضباب  م�ضاركة  ت�ضجيع  بهدف  ودائما  اآخر  �ضعيد  وعلى 
جمعياتهم على حتديد الربامج املوجهة اإليهم وتنفيذها، مت القيام بعدة اأن�ضطة 

مثل:

اإدراج حكم يف املر�ضوم رقم 01-07 املوؤرخ يف 6 جانفي 2007 – املتعلق     
بتحويل مراكز الإعالم والتن�ضيط لل�ضباب اإىل دواوين ملوؤ�ض�ضات ال�ضباب        
 الولئية، مينح اجلمعيات حق التمثيل يف جمال�س اإدارة الديوان )املادة 9(.

للجمعيات             ي�ضمح   ) – 27 )املادة  ذاته  املر�ضوم  م�ضتوى  على  حكم  اإدراج 
بت�ضيري موؤ�ض�ضات ال�ضباب اأو ف�ضاءات الأن�ضطة داخل هذه املوؤ�ض�ضات 

وذلك    على اأ�ضا�س دفرت لل�ضروط؛

تكري�س م�ضاركة ال�ضباب يف حتديد وتنفيذ وتقييم برامج الأن�ضطة التي  – 
تتم      على م�ضتوى موؤ�ض�ضات ال�ضباب، بف�ضل املن�ضور رقم 1 املوؤرخ 
داخل  لالأن�ضطة  البيداغوجي  بالتنظيم  املتعلق   ،2008 اأفريل   20 يف 

موؤ�ض�ضات ال�ضباب؛

اإطالق عملية اإن�ضاء ف�ضاءات  ت�ضاورية ت�ضجع على التوا�ضل والت�ضاور  – 
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مع    احلركة اجلمعوية ملعاجلة امل�ضائل امل�ضرتكة من خالل 48 مديرية 
ولئية     لل�ضباب والريا�ضة. 

لقد قدمت هذه العنا�ضر ال�ضالف ذكرها اإ�ضارة ت�ضور م�ضاركة املجتمع املدين  
وهي لي�ضت تف�ضيلية على الإطالق. فاجلمعيات املحلية ت�ضارك بقدر كبري يف 
ت�ضيري اجلوار. كما يجب من ناحية اأخرى، التذكري باأن كل ن�ضاط ريا�ضي يتم 
تاأطريه من قبل احلركة اجلمعوية واأن اإن�ضاء اأماكن للعبادة كما ت�ضيريها يتم 

من خالل جمعيات.   

الهدف 6

مكافحة الف�ضاد 

تقييم و�ضع الف�ضاد:

املتعلق   ،2006 فيفري   20 يف  املوؤرخ   06-01 رقم  القانون  تطبيق  اإطار  يف 
بالوقاية من الف�ضاد ومكافحته مت ت�ضجيل ما يلي: 

�ضنة  يف  املحاكم  خمتلف  م�ضتوى  على  ف�ضاد  ق�ضية   – 680 يف  احلكم 
2006؛ 

وجود 1054 ق�ضية على م�ضتوى املحاكم من بينها 861 – ق�ضية حكم فيها 
يف �ضنة 2007.

الوقاية من الف�ضاد: 

انعك�ضت جهود ال�ضلطات العمومية الرامية اإىل الوقاية من الف�ضاد من خالل ما 
يلي:
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ت�ضديق اجلزائر يف �ضنة 2006 – على التفاقيات الدولية املتعلقة بالوقاية        
من الف�ضاد ومكافحتة؛

اإ�ضدار قانون 20 فيفري 2006 – املتعلق بالوقاية من الف�ضاد ومكافحته؛

املخت�ضة. الهيئات  لدى  املمتلكات  عن  الإجباري  الت�ضريح   – تنفيذ 

برنامج مكافحة الف�ضاد :

ميكن يف هذا ال�ضدد التاأكيد على ما يلي:

الت�ضديق على اتفاقية الأمم املتحدة �ضد الف�ضاد والتفاقية الإفريقية ذات         – 
ال�ضلة؛

تكييف الت�ضريعات الوطنية من خالل اإ�ضدار القانون رقم 06-01 – املوؤرخ     
يف 20 فيفري 2006 املتعلق بالوقاية من الف�ضاد ومكافحته، الذي ين�س       

ل�ضيما على ما يلي: 

يف  الر�ضوة   النفوذ،  ا�ضتغالل  الختال�س،   ( املخالفات  وتعريف  حتديد   *

يف  وموظفني  اأجانب  عموميني  اأعوان  ر�ضوة  البتزاز،  العمومية،  ال�ضفقات 
الهيئات الدولية العامة، ا�ضتغالل املن�ضب، الإثراء   غري امل�ضروع، عرقلة ال�ضري 

احل�ضن للعدالة(؛

بتنفيذ                   تتكلف  ومكافحته،  الف�ضاد  من  للوقاية  وطنية  موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء   *

الآفة              هذه  ومكافحة  الف�ضاد  من  بالوقاية  املتعلقة  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية 
املر�ضوم  ن�ضر  بها. مت  املنوط  الدور  تتعلق بطبيعة  ومنحها �ضالحيات وا�ضعة 

املتعلق باإن�ضاء هذه املوؤ�ض�ضة ويجري تنفيذه حاليا؛

* حماية ال�ضهود و اخلرباء واملبلغني وال�ضحايا



الدميقراطية واحلكامة ال�ضيا�ضية
10 1

يتعلق             فيما  ل�ضيما  املجال  هذا  يف  الدويل  الق�ضائي  التعاون  اإىل  اللجوء   *

مب�ضادرة مادة خمالفة الف�ضاد.

اإ�ضدار الن�ضو�س التنفيذية للقانون رقم 06-01 – امل�ضار اإليه اأعاله.

يتعلق الأمر بالن�ضو�س الآتية:

1- املر�ضوم الرئا�ضي رقم 413-06 املوؤرخ يف 22 نوفمرب 2006، املحدد لت�ضكيلة وتنظيم وكيفيات �ضري 
الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ضاد ومكافحته.

2- املر�ضوم الرئا�ضي رقم 414-06 املوؤرخ يف 22 نوفمرب 2006، املحدد  لنموذج الت�ضريح باملمتلكات. 
3- املر�ضوم الرئا�ضي رقم  415-06  املوؤرخ يف 22 نوفمرب 2006، املحدد  لكيفيات الت�ضريح باملمتلكات من 
قبل الأعوان العموميني، غري اأولئك   ملن�ضو�س عليهم يف املادة 6 من القانون املتعلق بالوقاية من الف�ضاد            

ومكافحته
اأعطى  والذي  باملمتلكات،  بالت�ضريح  امللزمني   العموميني  الأعوان  لقائمة  املحدد   ،2007 اأفريل   2 قرار   -4

للقانون معناه الكامل.

التقادم  تكييف قانون الإجراءات اجلنائية من خالل تكري�س مبداأ عدم  – 
للعمل العام والعقوبة وتو�ضيع الخت�ضا�س بف�ضل اإن�ضاء اأقطاب جنائية  

متخ�ض�ضة. 

توعية الق�ضاة املمار�ضني والطلبة وتكوينهم حول الرهانات التي تفر�ضها      – 
ظاهرة الف�ضاد وتبديد الأموال العامة وا�ضتغالل الأمالك العامة وجرمية          
ا�ضتخدام املعلومات ال�ضرية املح�ضل عليها يف اإطار ممار�ضة الوظيفة يف     

الإثراء، وكذلك حول و�ضائل مكافحة الف�ضاد.

التوعية        عن  مواد  يت�ضمن  الأ�ضا�ضي  التكوين  برامج  فاإن  الإطار  هذا  ويف 
الف�ضاد  ظاهرة  تفر�ضها  التي  الرهانات  الطلبة حول  الق�ضاة  لفائدة  والتكوين 
وتبديد الأموال العامة وا�ضتغالل الأمالك العامة وجرمية ا�ضتخدام املعلومات 
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ال�ضرية املح�ضل عليها يف اإطار ممار�ضة الوظيفة، وكذلك حول و�ضائل مكافحة 
الف�ضاد.

يتم �ضويا منذ عام 2000 تنظيم دورة تكوينية متخ�ض�ضة يف قانون الأعمال، 
مدتها 5 �ضهور، لقائدة 25 قا�س وهي تت�ضمن مادة » قانون العقوبات اخلا�س 

بالأعمال«  يتم من خاللها تعليم اجلوانب املتعلقة باجلرائم املذكورة اأعاله. 

اإ�ضافة اإىل ذلك ي�ضاهم التكوين املحلي �ضنويا يف زيادة عدد امل�ضتفيدين ليم�س 
جميع فئات الق�ضاة املعنيني مبكافحة هذه الظاهرة. ويتم �ضنويا اإر�ضال ق�ضاة 
اإىل فرن�ضا )املدر�ضة الوطنية لالإدارة ENA(  ( للتكوين يف هذا املجال )ا�ضتفاد 

قا�ضيان )02( من هذا التكوين يف 2008(.

جمال             يف  التكوين،  عرب  واملحلية  املركزية  امل�ضالح  قدرات  حت�ضني  – 
حت�ضري امليزانية وتنفيذها وت�ضيري النفقات العمومية واللجوء اإىل عملية         

تدقيق احل�ضابات ومراجعتها.   

يجب الإ�ضارة اإىل اأن اإطارين من الإدارة املركزية ي�ضتفيدان �ضنويا من دورات 
مراقبة  جمال«  يف   )   )ENA لالإدارة  الوطنية  )املدر�ضة  فرن�ضا  يف  تكوينية 
اأخرى من  اإطارات  العمومية«، كما ت�ضتفيد  النفقات  وتقييم وتدقيق ح�ضابات 

التكوين يف جمال ال�ضفقات العمومية. 

يتم انتقاء الق�ضاة وتعيينهم بعد حتقيق حول اأهليتهم اإ�ضافة اإىل التحقق  – 
من     ال�ضوابق العدلية. والأمر كذلك بالن�ضبة لالإطارات الأخرى.

من  ابتداء  اإليها  ي�ضاف  معتربة  اأجور  من  والإطارات  الق�ضاة  ي�ضتفيد  – 
دج   40000 يبلغ  للق�ضاة  بالن�ضبة  ال�ضكن  عن  تعوي�س    2008 جانفي 

�ضهريا )وهو ما يعادل 600 دولر اأمريكي(. 

القانون              على  امل�ضادقة  بعد  مبا�ضرة  ال�ضبط  موظفي  اأجور  رفع  �ضيتم  – 
اخلا�س بهم.
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الهدف 7: 

ترقية حقوق املراأة وحمايتها
لقد مت تناول عدة جوانب ذات �ضلة بحقوق املراأة يف الفقرات ال�ضابقة، ولهذا 
اإىل املجال اخلا�س بحقوق املراأة الذي عرف تطورا هاما  ف�ضيتم التطرق هنا 
بف�ضل التعديل الد�ضتوري لـ 15 نوفمرب 2008، حيث اأ�ضبحت املادة 31 مكرر 
من الد�ضتور تن�س على اأن الدولة تعمل على ترقية احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة 
التمثيل يف املجال�س املنتخبة.  وين�س  اإىل  بالرفع من حظوظها يف الو�ضول 
الد�ضتور املعدل على اأن الرتتيبات العملية للمادة 31 مكرر �ضيتم حتديدها من 

خالل قانون ع�ضوي. 

اإن حقوق املراأة ل�ضيما ال�ضيا�ضية منها تثري نقا�ضات عديدة وهي ت�ضكل ان�ضغال 
ال�ضيد  راأ�ضها  وعلى  اجلزائرية  العليا  وال�ضلطات  ال�ضيا�ضيني  للفاعلني  كبريا 
رئي�س اجلمهورية الذي نا�ضد ر�ضميا خالل الحتفال باليوم العاملي للمراأة يف 
املراأة ودورها يف عامل  ال�ضيا�ضية بتح�ضني و�ضع  2008، الأحزاب  8 مار�س 

ال�ضيا�ضة ل�ضيما من خالل مراجعة القوانني الداخلية لهذه الأحزاب. 

 

املراأة اجلزائرية حا�ضرة يف جميع قطاعات الن�ضاط
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كما جتدر الإ�ضارة اإىل تطور الت�ضريعات اخلا�ضة بهذه امل�ضاألة:  
املتاجرة           جترمي  على  العقوبات  لقانون  املعدل  القانون  م�ضروع  ين�س  – 
على   اجلزائر  �ضادقت  اأن  بعد  والأطفال،  الن�ضاء  ل�ضيما  بالأ�ضخا�س 
الربوتوكول التكميلي لتفاقية الأمم املتحدة �ضد اجلرمية املنظمة العابرة 
الن�ضاء  ل�ضيما  بالأ�ضخا�س  املتاجرة  من  الوقاية  اإىل  الرامي  لالأوطان 
والأطفال وقمعها والذي مت الت�ضديق عليه من خالل املر�ضوم الرئا�ضي 

رقم 03-417 املوؤرخ يف 9 نوفمرب 2003. 

تكييف الت�ضريعات الوطنية مع التفاقية الدولية حول اإلغاء  جميع اأ�ضكال       – 
خالل           من  عليها  الت�ضديق  مت  التي   )CEDAW( املراأة  جتاه  التمييز 

املر�ضوم الرئا�ضي رقم 96-51 املوؤرخ يف 22 جانفي 1996.

املراأة من  التمييز �ضد  اأ�ضكال  اإلغاءجميع  اإىل  الرامية  الدولة   جت�ضدت جهود 
على  والرتب  املنا�ضب  خمتلف  اإىل  للو�ضول  احلظوظ  ت�ضاوي  �ضمان  خالل 

م�ضتوى اإدارة ال�ضجون؛ 

يهدف القانون املتعلق بتنظيم اإدارة ال�ضجون واإعادة اإدماج امل�ضجونني  اجتماعيا 
اأ�ضا�س الدفاع  اإىل تكري�س مبادئ وقواعد لو�ضع  �ضيا�ضة عقابية قائمة على 
غرب  من  املجتمع  حلماية  و�ضيلة  العقوبات  تنفيذ  من  يجعل  الذي  الجتماعي، 
القانون  واإن كان هذا  للم�ضاجني.  وحتى  الرتبية والإدماج الجتماعي  اإعادة 
يعني امل�ضجونني من اجلن�ضني اإل اأن بع�س الأحكام قد كر�ضت ح�ضريا للمراأة 

امل�ضجونة وهي متثل متييزا اإيجابيا ونذكر منها هنا:

( و يف حالة تعذر ذلك يتم  اإن�ضاء موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة للن�ضاء )املادة 28 –
تخ�ضي�س اأجنحة خا�ضة بهن؛ 

توفري ظروف �ضجن اأح�ضن للن�ضاء احلوامل فيما يتعلق بالغذاء والتغطية  – 
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ال�ضحية واحلق يف تلقي الزيارات ؛يف قاعة ا�ضتقبال بعازل متقارب؛ 

الإمكانية للمراأة املحبو�ضة بالحتفاظ بطفلها حتى �ضن الثالثة يف غياب  – 
مكان اآخر اأن�ضب من �ضاأنه اأن ي�ضمن تكفال اأف�ضل بالطفل وتربيته.

قانون الأ�ضرة:

مت تعديل قانون الأ�ضرة للتكفل بتطلعات التغيري التي مت التعبري عنها من قبل 
املجتمع ولكي تتم موافقته مع التفاقيات التي متت امل�ضادقة عليها من قبل بلدنا 
ل�ضيما التفاقية املتعلقة باإلغاء اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة كافة ) انظر الهدف 8 
الالحق املتعلق برتقية وحماية حقوق الأطفال وال�ضباب(، اأما بالن�ضبة لتب�ضيط 
التعديالت التي م�ضت قانون الأ�ضرة  للمجتمع املدين و توعيته بها، فاإن م�ضالح 
الوزارة املنتدبة املكلفة بالأ�ضرة وو�ضعية املراأة قد نظمت بالتن�ضيق مع املجتمع 
املجني ندوات و حما�ضرات  ت�ضرح اأحكام قانون الأ�ضرة وذلك عرب العديد من 

وليات الوطن. .

قانون اجلن�ضية : 

اأن  على  تن�س  التي   6 باملادة  املتعلق  ذلك  هو  الأ�ضرة  قانون  م�س  تعديل  اأهم 
الطفل املولود  من اأب جزائري اأو من اأم جزائرية، يتمتع باجلن�ضية اجلزائري 
الأ�ضلية. ي�ضتمد الدليل على حيازة اجلن�ضية اجلزائرية الأ�ضلية كما ن�س عليه 
القانون اجلديد،  من النت�ضاب اإىل اأحد الأبوين �ضواء كان الأب اأو الأم املولود 
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يف اجلزائر.  وقد �ضمح هذا التعديل برفع التحفظ على املادة 9/2 من اتفاقية 
الأمم املتحدة الدولية حول اإلغاء كل اأ�ضكال التمييز جتاه الن�ضاء.

قانون العقوبات :

ل يقيم قانون العقوبات اأي متييز بني املراأة والرجل على اأنه ين�س على حماية 
هذه الأخرية من بع�س اجلرائم واملحالفات  مثل الغت�ضاب وامل�ضا�س باحلياء 
 16 العقوبة حينما تكون �ضحية فتاة قا�ضر ل تتجاوز  وقد ن�س على ت�ضديد 

عاما. )املادة 336 (.

 363 املواد  يف  م�ضتقلة  جرمية  لعتباره  التعذيب  العقوبات  قانون  يجرم  كما 
مكرر وما تبعها.

امراأة  ال�ضحية  كانت  اإذا  ال�ضرقة  عقوبة  ت�ضديد  على  القانون  هذا  ن�س  كما   
حامل.) املادة 350 مكرر(.

كما ن�س على جترمي التحر�س اجلن�ضي يف املادة 341 مكرر. ويجب اأن ن�ضري 
يف هذا الإطار اإىل انعقاد ثالث موؤمترات جهوية مت تنظيمها من قبل اإطارات 
التحر�س   : املراأة  �ضد  العنف   « مو�ضوع  حول  الن�ضوية  اجلمعوية  احلركة 

اجلن�ضي«.

وهناك م�ضروع فانون معدل لقانون العقوبات هو يف طور امل�ضادقة عليه وهو 
ياأتي خا�ضة لقمع املتاجرة بالأ�ضخا�س ل�ضيما الأطفال والن�ضاء. 

هناك حملة حت�ضي�ضية جار القيام بها مب�ضاعدة خمتلف اجلمعيات الن�ضوية مثل 
»Femmes en détresse«  وبدعم بالفروع النقابية الن�ضوية. 
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املراأة : عن�ضر فعال �ضمن قوات حفظ النظام

   وعلى �ضعيد اآخر جتب الإ�ضارة اإىل اأن كل ترتيبات الت�ضغبل و دعم ال�ضغل 
تت�ضمن اأحكام خا�ضة بالن�ضاء. 

ومن ناحية اأخرى فقد مت اإيالء اأهمية خا�ضة لهذه الإ�ضكالية من قبل الهيئات 
ب�ضكل  بال�ضغل  املتعلقة  وتلك  عام  ب�ضكل  الإح�ضائية  املعلومة  باإنتاج  املكلفة 

خا�س. ومت يف  الإطار ال�ضروع يف  القيام مبا يلي : 

و�ضع برنامج خللق مرا�ضد للت�ضغيل الن�ضوي قطاعي على غرار املر�ضد  – 
امل�ضعى  �ضمن  يندرج  الذي  واملناجم  الطاقة  وزارة  اإىل  التابع  الن�ضوي 
اجلديد لت�ضيري املوارد الب�ضرية ) منح الت�ضغيل، اإعالن تر�ضح  وتنظيم 

حركة الإطارات(، 

حمفزات معنوية للموؤ�ض�ضات املوظفة،  – 

 تنظيم �ضل�ضلة من املوؤمترات يف مار�س 2008 – حول اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات 
من قبل الن�ضاء، مب�ضاركة املوؤ�ض�ضات املعنية بهذه الإ�ضكالية. 
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 – 5 تاريخ  ن�ضاطا حتى   46791 بخلق  �ضمح  الذي  امل�ضغر  القر�س  نظام 
اأفريل 2007 و �ضمح بخلق نف�س العدد من منا�ضب ال�ضغل الدائمة على 

الأقل. ومتثل الن�ضاء ن�ضبة %66 من امل�ضتفيدين من هذا النظام. 

فيما يتعلق بالتعليم التح�ضريي و هياكل مرافقة الأطفال يف البيوت فاإن قطاع 
التح�ضريي  اأق�ضام  يف  م�ضجال  طفال   147285 اليوم  يعد  والتعليم  الرتبية 
ل�ضنة  التح�ضريي  التعليم  تو�ضيع  ويهد  البتدائية  املدار�س  م�ضتوى  على  
2008-2009 على الو�ضول اإىل ن�ضبة %80 من جمموع الأطفال البالغني �ضن 

اخلام�ضة. 

ويتم   ، املحلية  للجماعات  التابعة  الأطفال  رو�ضات  و  احل�ضانات  عدد  يتزايد 
متويل هذا القطاع من �ضندوق الت�ضامن باجلماعات املحلية، لفائدة البلديات 

التي يتجاوز عدد �ضكانها الـ 15000 ن�ضمة.

املجل�س  فاإن  املوؤ�ض�ضات ملعاجلة م�ضاألة »اجلندر«،  الإطار  بتحديد   يتعلق  فيما 
الوطني لالأ�ضرة و املراأة قد مت اإن�ضاوؤه مبر�ضوم تنفيذي رقم 06-421 املوؤرخ 
يف 22 نوفمرب 2006 وقد مت تن�ضيبه من قبل رئي�س احلكومة يوم 7 مار�س 
اإثراء  يف  ي�ضاهم  وهو  عماه  خطة  لتحديد  اجتماعات  املجل�س  عقد   .2007

الإ�ضرتاتيجية الوطنية لرتقية املراأة و اإدماجها.

اأولويات خطة عمل احلكومة. ويف هذا  واقد اختريت م�ضاألة »اجلندر« �ضمن 
قبل  من  واإدماجها،  اجلزائر  يف  املراأة  لرتقية  ا�ضرتاتيجية  اإعداد  مت  الإطار 
امل�ضادقة  قد متت  و  املراأة  وو�ضعية  بالأ�ضرة  املكلفة  املنتدبة  الوزيرة  م�ضالح 

على هذه ال�ضرتاتيجية من قبل جمل�س احلكومة يف 29 جويلية  2008 .

الأهداف الرئي�ضية لهذه ال�ضرتاتيجية هي:  
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القائمة على  التنمية  الن�ضاء من ال�ضتفادة من �ضيا�ضات وبرامج  متكني  – 
ال�ضروري  من  فاإن  وبالتايل  احتياجاتهن،  باختالف  العرتاف  اأ�ضا�س 

تاأهيل املراأة؛  

على  القائمة  امل�ضتدامة  التنمية  لتحقيق  مواتية  بيئة  ترقية  يف  امل�ضاهمة  – 
ال�ضراكة الفعالة بني الرجل واملراأة.

يف ما يتعلق مبكافحة العنف �ضد املراأة ،فقد بادرت م�ضالح الوزيرة املنتدبة 
ملكافحة  وطنية  ل�ضرتاتيجية  مب�ضروع   2006 دي�ضمرب  يف  بالأ�ضرة  املكلفة 
للن�ضاء اجلزائريات  و�ضندوق  العام  بالتعاون مع الحتاد  املراأة،  العنف �ضد 
على  ال�ضرتاتيجية  هذه  عر�ضت  وقد  واليوني�ضيف.  لل�ضكان،  املتحدة  الأمم 
جمل�س احلكومة وهي تنطلق ر�ضميا يف 29 اأكتوبر 2007.  وبهدف تفعيل هذه 
اإىل  والدعوة  للمرافعة   وبرامج  ا�ضرتايجية  املتوقع و�ضع  من  ال�ضرتاتيجية، 
املراأة  العنف �ضد  للوقاية من  ال�ضلوك وبرنامج توعية وتعبئة اجتماعية  تغيري 
ومكافحته، وفق اأبعاد اجتماعية ثقافية واأخرى متعلقة بال�ضحة العامة وحقوق 

الإن�ضان.

خطة خما�ضية ملكافحة العنف �ضد املراأة )2007-2011( ، ب�ضمل عمليات ذات  
ال�ضركاء  خمتلف  من  واملوؤ�ض�ضية  التقنية  القدرات  تعزيز  اإىل  تهدف  اأولوية، 

ل�ضمان الوقاية والتكفل املنا�ضب �ضد جميع اأ�ضكال العنف والتمييز.

تنفيذي وطني وحماورها  تندمج �ضمن خمطط  قطاعية  تطوير وتفعيل خطط 
الرئي�ضية هي : 

•اإن�ضاء و / اأو تعزيز نظام منهجي جلمع وا�ضتخدام املعطيات املتعلقة بالعنف  	
�ضد املراأة، مع القيام بتحليلها على م�ضتوى كل قطاع من القطاعات ويف 
الهيئات مبا فيها اجلمعيات، بهدف توحيد املعطيات التي مت جمعها ، وهو 

ما �ضي�ضمح بخلق بنك معلومات وطني حول هذه امل�ضاألة ؛ 
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•خلق م�ضالح متنوعة ومنا�ضبة ل�ضمان الرعاية والأمان واحلماية ، الأمر  	
الذي يتطلب تطوير برامج منا�ضبة للتكفل  املنا�ضب بهذه الفئة، اإ�ضافة اإىل 
تكوين مقدمي اخلدمات يف جمال ال�ضتماع والرعاية النف�ضية ، وامل�ضاعدة 
القانونية ، اأو التوجيه والرعاية. كل هذا بالإ�ضافة اإىل الدعم املتوفر بف�ضل 

اخلدمات القائمة ؛ 

واإعادة دجمهن  �ضعبة  ظروفا  تعي�س  التي  والفتاة  للمراأة  الذاتي  •التاأهيل  	
مواردهن  تنمية  خالل  من  وذلك  والقت�ضادية،  الجتماعية  احلياة  يف 
 ، والقانوين  الجتماعي  الدعم  تقدمي  خالل  من  ال�ضخ�ضية،  وقدراتهن 
واأي�ضا من خالل معرفة احتياجاتهن فيما يخ�س التكوين املهني لتاأهيلهن  

وتعزيز قدراتهن، مبا يف ذلك احل�ضول على القرو�س امل�ضغرة.

•و�ضع وتطبيق ا�ضرتاتيجية لالت�ضال و التوا�ضل للوقاية والتوعية والتعبئة  	
الجتماعية. 

اأما بالن�ضبة للتكوين و الر�ضكلة لفائدة اإطارات اجلمعيات ، فاإن م�ضالح الوزيرة 
املنتدبة امل�ضوؤولة عن الأ�ضرة واملراأة، قد تكفلت بتنظيم دورات تكوينية لإطارات 
وتقنيات  ال�ضرتاتيجي  والتخطيط  النوع  جمالت  يف  اجلمعوبة  احلركة 
املرافعات، والعنف القائم على اجلن�س والت�ضال. هذه الدورة مازالت م�ضتمرة 

حتى اليوم. 

الهدف 8 : 

تعزيز وحماية حقوق الأطفال وال�ضباب 
اإن النظام الت�ضريعي املتعلق بحماية حقوق الأطفال وال�ضباب مكثف للغاية مبا 
 ، الأ�ضرة  وقانون  اجلنائية  الإجراءات  قانون  العقوبات،  قانون  اإىل  يعتمد  اأنه 
وقانون حماية الطفولة واملراهقة والأمرية  املتعلقة باإن�ضاء  موؤ�ض�ضات م�ضوؤولة 
عن حماية الأطفال واملراهقني ، اإ�ضافة اإىل الأحكام الواردة يف قانون العمل ، 
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وقوانني الرتبية والتعليم والتكوين وال�ضحة.   

يف ما يتعلق بال�ضكن، فاإن طلبات احل�ضول على م�ضكن اإيجاري  تتم درا�ضتها 
من قبل جلان الدوائر، على اأ�ضا�س املعايري التي تتيح تكافوؤ فر�س احل�ضول 
على هذا اجلزء املخ�ض�س لل�ضكان ذوي الدخل املنخف�س. ويجب التاأكيد على 
خم�ض�س  الجتماعي  ال�ضكن  برامج  ثلث  اأن  على  ين�س  ال�ضاري  النظام  اأن 

لل�ضباب الطالبني الذين تقل اأعمارهم عن 35 عاما.  

القانون  واإ�ضدار  تعديل  اإىل  والتعليم   التكوين  جمال  يف  الإ�ضارة  جتدر 
التوجيهي للرتبية الوطنية )قانون 04/08 املوؤرخ يف 23 جانفي 2008(. 

اإدارات  اإطار برامج التنمية  ال�ضارية، فاإن عدد املوؤ�ض�ضات التي حتت�ضن  يف 
وم�ضالح مكلفة  برتقية وحماية الأطفال واملراهقني �ضهدت زيادة كبرية، وقد 
ترافق ذلك مع اإ�ضالح لأو�ضاعها القانونية وحت�ضني لظروف ال�ضتقبال فيها. 

اإىل جانب احلق يف التعليم وال�ضكن الالئق )انظر الباب الأول ، الأهداف 
1 و 4( ، فاإن احلماية الجتماعية والقانونية لالأطفال وال�ضباب قد تعززت 

وتر�ضخت  .
 

الرئي�س بوتفليقة مع ال�ضباب : ان�ضغال دائم  
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 ، الطفل  تتناول حماية  الأ�ضرة  قانون  من  مواد  عدة  هناك   : الأ�ضرة  قانون 
وخا�ضة عن طريق مراعاة م�ضاحله يف الإجراءات التي تخ�ضه ب�ضاأن ت�ضنيف 
اأو  الالئق لأبنائه  امل�ضكن  الأب ب�ضمان   واإلزام  امل�ضتفيدين من حق احل�ضانة 
ا�ضتئجار منزل اإذا ما تعذر ذلك، وفيما يتعلق بالو�ضاية ، ومنح حق الأم لتحل 
حمل الأب يف حال غيابه اأو عجزه منح و�ضاية لأحد الأبوين يف حالة حدوث 

الطالق.  

العلمي،  الدليل  لإقامة  احلديثة  الو�ضائل  اإىل  اللجوء  اإمكانية  على  ين�س  كما 
ا�ضتخدام  واإمكانية   ،  )40 ال�ضرعي)املادة  الزواج  اإطار  يف  الن�ضب  لإثبات 

التلقيح ال�ضناعي، يف حال الزواج ال�ضرعي يف ظل �ضروط حمددة.  

الأبوة ويجري  البحث عن  ب�ضاأن  قانون  فاإن هناك م�ضروع  اأخرى،  ناحية  من 
ن�ضب  لتحديد  القواعد  حتديد  اإىل  يهدف  وهو  عليه.  الأخرية  اللم�ضات  و�ضع 
الزوجية، من دون ا�ضم و  العالقة  املولود خارج نطاق  الطفل  الطفل يف حالة 

الذي مل  يعرتف الوالد البيولوجي باأبوته له .

اجلزائرية  اجلن�ضية  على  احل�ضول  يف  احلق  تكري�س   : اجلن�ضية  قانون   
الأ�ضلية عن طريق الن�ضب اإىل الأب اأو الأم اإىل الأطفال الذين ولدوا يف اجلزائر 

و لقد تقرر عدم  متديد فقدان اجلن�ضية اجلزائرية لالأبناء الق�ضر والزوجة.  

لالأطفال  القانونية  احلماية  يف  ت�ضاهم  اأخرى  وترتيبات  اأحكام  هناك 
بحماية  بالأمراملتعلق  الأمر  يتعلق  و  �ضياغتها  من  النتهاء  ويجري  وال�ضباب 
الأطفال و املراهقني، والأمر املتعلق باإن�ضاء املوؤ�ض�ضات وامل�ضالح امل�ضوؤولة عن 

حماية الأطفال واملراهقني.

قانون الإجراءات اجلنائية :  تن�س املادة 454 على الزامية متثيل القا�ضر 
1 مثال  8 مكرر  فاملادة  الق�ضائية واحلكم.  املتابعة  اإجراءات  مبحام يف جميع 
تن�س على اأن �ضقوط الدعوى بالتقادم فيما يخ�س اجلرائم �ضد الق�ضر تبداأ 

اعتبارا من بلوغه �ضن الر�ضد. 
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قانون تنظيم ال�ضجون واإعادة الإدماج الجتماعي لل�ضجناء : ين�س 
داخل  الكبار  املحبو�ضني  عن  �ضنة   18 دون  القا�ضرين  ف�ضل  على  القانون 
ال�ضجون. ومن املتوقع اإن�ضاء مراكز لإعادة الرتبية واإدماج الق�ضر وتاأ�ضي�س 
جلنة لإعادة الرتبية يف مراكز الق�ضر و يف الأجنحة املخ�ض�ضة للق�ضر داخل 

ال�ضجون. 

منح القانون اإىل الق�ضر مزايا يف ما يخ�س : 

احل�ضة الغذائية بكميات كافية ومتوازنة لتحقيق منوهم، – 

ح�ضن امللب�س،  – 

التغطية ال�ضحية امل�ضتمرة،  – 

عقوبات تاأديبية مرنة، – 

اإن�ضاء نظام لإعادة الرتبية و املعاملة املنا�ضبة  – 

تنفيذ نظام للزيارات يف قاعات ذات عوازل متقاربة . – 

يوجد حاليا موؤ�ض�ضات تابعة اإىل وزارة العدل وهي خا�ضة بالق�ضر املحبو�ضني 
 :

•مركزين اثنني لإعادة الرتبية والإدماج الجتماعي لالأحداث يف �ضطيف  	
وقديل، 

• جناحا لالأحداث متت تهيئتها داخل ال�ضجون.. 	77

ويف اإطار برنامج الإنعا�س القت�ضادي ، فقد تقرر بناء خم�ضة مراكز لإعادة 
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الرتبية واإعادة الإدماج الجتماعي لالأحداث يف اأدرار، اجللفة، ب�ضكرة و�ضعيدة 
وتيجالبني)بومردا�س(. 

مع  العاملني  وجميع  الأحداث  لق�ضاة  امل�ضتمر  التكوين  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الق�ضر، من اأجل تكفل اأح�ضن بهذه الفئة من ال�ضجناء )اأخ�ضائيون نف�ضانيون 
وم�ضرفون اجتماعيون وم�ضوؤولو الأجنحة اخلا�ضة بالق�ضر داخل ال�ضجون(. 

ميكن تلخي�س اأن�ضطة اإعادة تربية الق�ضر واجلانحني ال�ضغار على النحو التايل 
  :

توقيع اتفاقية بني املديرية العامة لل�ضجون واإعادة الإدماج واليوني�ضيف،  – 
العاملني مع الأحداث  اإىل عقد خم�س دورات تكوينية ل�ضالح  اأدى  مما 
: ق�ضاة الأحداث ، واأخ�ضائيون يف علم النف�س، م�ضرفات اجتماعيات 
وم�ضوؤولو املوؤ�ض�ضات العقابية ومديرو املراكز املتخ�ض�ضة  لالأحداث ؛  

لدى  املخدرات  على  الإدمان  مكافحة  حول  دولية  عمل  ور�ضة  تنظيم  – 
ال�ضباب يف ال�ضجون ؛  

اأفريل   – 24 و   23 يف  الطفل  حقوق  ت�ضريع  حول  عمل  ور�ضات  تنظيم 
2007، بالتعاون مع "املنظمة الدولية لالإ�ضالح اجلنائي."

- اإعداد بروتوكول التعاون بني وزارة العدل واليوني�ضيف لالأعوام 2007 –
. . 2010

الأطوار  كل  يف  تعليم  دورات  من  ا�ضتفادوا  الذين  ال�ضجناء  عدد   بلغ  – 
31.806 �ضجينا بني  �ضنتي 1999 و 2007 .

عدد ال�ضجناء الذين تلقوا دورات مهنية لنف�س الفرتة، هو 24 798 – يف 
79 اخت�ضا�ضا.  
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عدد ال�ضجناء الذين جنحوا يف امتحان البكالوريا 1239 من بني 3014 –  
مرت�ضحا، للفرتة نف�ضها.   

هو    املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان  يف  جنحوا  الذين  ال�ضجناء  عدد  – 
1499 من بني 3063 مرت�ضحا،  للفرتة نف�ضها.

وقمع  منع  ب�ضاأن   2004 دي�ضمرب   25 يف   املوؤرخ   18-04 رقم  القانون 
ا�ضتخدام والجتار باملخدرات واملوؤثرات العقلية. هذا القانون يعاقب  العر�س 
غري امل�ضروع للمخدرات على �ضخ�س ما، بغر�س  ال�ضتهالك ال�ضخ�ضي، مع 

ت�ضديد العقوبة عندما يتم تقدمي اأو بيع املخدرات اإىل قا�ضر. 

م�ضروع القانون اخلا�ص بحماية الطفل : يكر�س م�ضروع القانون املتعلق 
بحماية الطفل، احلماية الق�ضائية لالأطفال اجلانحني كما يقرتح اإجراءات مرنة 
يف جميع مراحل املتابعة الق�ضائية مع منح الطفل احلق يف التعبري عن راأيه، 
واإ�ضراكه يف كل الإجراءات التي قد تتخذ �ضده. وبالتايل، فاإن الأولوية اأعطيت 
اإىل حماولة احلفاظ عليه داخل اأ�ضرته، ثم ت�ضليمه اإىل �ضخ�س اأو و�ضعه يف 
ومتخ�ض�س يف جمال  منا�ضب  اإيواء  مركز  واأخريا يف  بالثقة،  اأ�ضرة جديرة 

حماية الطفولة اأو يف مركز ا�ضت�ضفائي اإذا كانت م�ضلحته تقت�ضي ذلك. 

يف  تاأخذ  قواعد  للق�ضر،  املوؤقت  احلب�س  ب�ضاأن  خا�ضة  قواعد  و�ضع  – 
تتجاوز  األ  يجب  بحيث  الأحداث،  ق�ضاء  نظام  خ�ضو�ضية  العتبار 
مدة احلب�س املوؤقت �ضنة واحدة. مبا اأن الأولوية قد اأعطيت اإىل تدابري 

احلماية، الأمر الذي يتطلب �ضرعة يف التحقيق واملحاكمة. 

املندوب  قبل  من  بها  التكفل  يتم  التي  اجتماعيا،  الطفل  حماية  تكري�س  – 
الطفل. حلماية  الولئي  باملندوب  حمليا  ممثال  الطفل،  حلماية   الوطني 

بالتن�ضيق  مهامه  ، وميار�س  للخطر  املعر�ضني  بالأطفال  املندوب  يتكفل 
مع العدالة. 
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تكري�س  قواعد جديدة حلماية الطفل ق�ضائيا ل�ضيما الأحداث اجلانحني  – 
للم�ضوؤولية اجلنائية والـتاأ�ضي�س   ال�ضن الأدنى  ، وذلك من خالل حتديد 
ق�ضائيا  الطفل  متابعة  بعد  ت�ضمح  قانونية،  و�ضيلة  باعتبارها  للو�ضاطة 
تو�ضيع  مت  قد  فاإنه  ذاته  والإطار  لل�ضحية.  احلا�ضل  ال�ضرر  واإ�ضالح 
�ضالحيات قا�ضي الأحداث،كما مت اإعداد اأحكام جديدة تتعلق باحلب�س 

املوؤقت لالأطفال، ل�ضيما فيما يخ�س اآجال ومدة احلب�س. 

•متت �ضياغة خطة عمل لفائدة الأطفال يف اجلزائر، وقد و�ضعت بالتعاون  	
اعتمدها  املعنية. وهي  خطة عمل  الوطنية  والهيئات  الوزارات  مع جميع 
لرتقية  هامة  مكانة  وتخ�ض�س   ،2008 فيفري   19 يف  احلكومة  جمل�س 

حقوق الطفل. 

•يجري الإعداد خلطة ات�ضال لرتقية حقوق الطفل، كما مت تنظيم ور�ضات  	
اجلمعيات  واإطارات  املعنية  والهيئات  الوزارات  اإطارات  مبعية  للتفكري 
ترقية  مو�ضوع   حول  ذاتهم،  الأطفال  و  وال�ضحفيني  الت�ضال  ومهنيي 

حقوق الطفل.

ومن ناحية اأخرى فقد مت منذ جوان 2005، اإعداد ا�ضرتاتيجية ملكافحة العنف 
�ضد الأطفال،. وبتم تقييم ح�ضيلتها ي�ضكل منتظم. 

اأما بالن�ضبة لو�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية من اأجل الطفل ، فقد متت درا�ضة خطة 
عمل وطنية لالأطفال يف جمل�س احلكومة يف 19 فيفري 2008. ومن املتوقع اأن 

ي�ضرع يف العمل به يف اأواخر �ضنة 2008. 

اأما ب�ضاأن و�ضع خطة وطنية لفائدة املراهقني، فهناك فريق عمل ين�ضط منذ اأن مت 
تن�ضيبه يف نوفمرب 2005 يف ما يتعلق باإ�ضكالية املراهقة يف اجلزائر. يتكون 
فريق العمل هذا من ممثلني من عدة اإدارات وزارية وخرباء مبعية موؤ�ض�ضات 

متعددة الأطراف. 
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الهدف 9 : 

تعزيز وحماية حقوق الفئات اله�ضة 

عندما  معينة،  جرائم  على  العقوبة  ت�ضديد  على  العقوبات  قانون  اأحكام  تن�س 
تكون ال�ضحية هي من الفئات اله�ضة ، كما اأن اأحكام القانون املتعلق مبنع وقمع 
ت�ضديد  على  اأي�ضا  تن�س  العقلية،  واملوؤثرات  باملخدرات  والجتار  ا�ضتخدام 
من  �ضخ�س  اإىل  تباع  اأو  العقلية  املوؤثرات  اأو  املخدرات  تقدم  حينما  العقوبة 

الفئات اله�ضة )الأطفال، املعوقني...(. 

اإىل  الإ�ضارة  العدالة ، جتدر  اإىل  اله�ضة  الفئات  بت�ضهيل و�ضول  يتعلق  يف ما 
باهتمام كبري وذلك من حالل  العدالة حتظى  اإىل  تلجاأ  التي  اله�ضة  الفئات  اأن 

اإجراءات عديدة  مثل : 

تعميم املمر اخلا�س باملعوقني حركيا يف جميع املحاكم  – 

تهيئة قاعة ا�ضتقبال و �ضباك وحيد خا�س وممر�ضة لالإ�ضعافات الأولية  – 
يف جميع املحاكم ؛

اقتناء طابعات الربايل لفائدة املكفوفني.  –

الفئات  ورعاية  ل�ضتقبال  هياكل  لإجناز  طموحة  خطة  تنفيذ  حاليا  يجري  و 
للت�ضيري  التاأطري  لتح�ضني  خا�ضة  جهود  تبذل  كما  املوؤ�ض�ضات،  يف  اله�ضة 
الإداري والبيداغوجي للموؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة، وذلك من خالل الربامج التي 

�ضبق اإطالقها. 

يف جمال الت�ضغيل، فاإن القانون املتعلق برتقية وحماية ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
ين�س على اإلزام �ضاحب العمل بتخ�ضي�س ٪1 من الوظائف للمعوقني. 

18 عاما، لي�س  وبالإ�ضافة اإىل ذلك ، تقدم منحة لكل  �ضخ�س يتجاوز عمره 
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لديه موارد ويعاين من الإعاقة وراثية اأو مكت�ضبة  بدرجة %100 ، ت�ضببت له 
يف عجز كلي عن العمل اأو تبعية �ضبه كلية مثل امل�ضلولني و الأ�ضخا�س الذين 

يعانون من اإعاقات متعددة واأولئك الذين يعانون من تخلف عقلي كبري. 

فيما يخ�س الأطفال املحرومني من الأ�ضرة ، اإما ب�ضورة موؤقتة اأو دائمة ، فيتم 
اإطار  امل�ضاعدة يف  الدولة وهو ي�ضتفيدون من  التكفل بهم من قبل موؤ�ض�ضات 
القانون املتعلق بالطفولة واملراهقة. الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0 و 6 
�ضنوات ، يتم ا�ضتقبالهم يف 38 دار ح�ضانة اأو يتم و�ضعهم يف كفالة �ضخ�س 
اأو يف اأ�ضرة حا�ضنة. يف اإطار احل�ضانة مدفوعة الأجر ، مبقابل يبلغ 1300 دج 

�ضهريا لطفل �ضليم واحد )1( و1600 دينار جزائري �ضهريا لطفل معوق. 

يف جمال رعاية امل�ضنني ل�ضيما املحرومني منهم فقد مت : 

رفع قيمة املنحة اجلزافية للت�ضامن AFS – مع زيادة املبلغ ال�ضهري اىل 
3000 دج مع اإمكانية اجلمع مع منح اخرى؛

اإن�ضاء جلنة وطنية حلماية امل�ضنني ؛  – 

كبار  وم�ضاعدة  والتوجيه  لال�ضتعالم  هاتفي  ا�ضتماع  م�ضلحة  اإن�ضاء  – 
ال�ضن ؛ 

اأ�ضبحت اجلمعيات ت�ضارك يف التكفل برافقة للعجزة و امل�ضنني و بالتايل مت 
حتقيق ما يلي :

23 – جمعية معتمدة تتكفل بكبار ال�ضن؛

غري  اأو  مبا�ضر  ب�ضكل  تتكفل  اإن�ضاين  طابع  ذات  اأخرى  جمعية   – 277

مبا�ضر بكبار ال�ضن؛ 

8 مراكز للم�ضنني والعجزة  ب�ضعة ا�ضتقبال ت�ضل اإىل 800 – �ضخ�س م�ضن 
، وت�ضريها  اجلمعيات مب�ضاعدة الدولة. 
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اأولئك الذين يعي�ضون يف  واأخريا ، وفيما يتعلق برعاية املحرومني ، وخا�ضة 
ال�ضوارع و دون ماأوى ، فاإن قطاع الت�ضامن الوطني قد و�ضع نظام امل�ضاعدة 
العاجلة واإيجاد حلول لهذه  الطبية ال�ضتعجالية  »SAMU« لتوفري امل�ضاعدة 
الفئة من ال�ضكان على املدى الطويل. لقد ا�ضتفاد من هذا الدعم اأكرث من5000 

�ضخ�س
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مقدمة

عن  ك�ضفت  والتي   1986 عام  اجلزائر  �ضهدتها  التي  النفطية  ال�ضدمة  اإثر 
الهيكلية لالإقت�ضاد اجلزائري، اعتمدت احلكومة برناجما مو�ّضعا  ال�ضعوبات 
لالإ�ضالحات تدّعم باتفاقني احتياطيني وّقعا مع �ضندوق النقد الدويل  )الأول 
/ 1991( اإ�ضافة اإىل اتفاق ثالث وقع عام  يف 1990/1989 والثاين يف 1990 
التمويل  ت�ضهيل  باتفاق  �ضّمي  املتو�ضط  املدى  على  اآخر  اتفاق  تاله   ،)1994(

املو�ضع للفرتة املمتدة بني 1995 اإىل 1998 .

وت�ضجل اجلزائر حاليا و�ضعا اقت�ضاديا كليا م�ضتداما وعودة التوازنات املالية 
الكلية ، كما �ضجلت تطورا  اإيجابيا لالقت�ضاد احلقيقي. 

لقد  �ضهد النمو القت�ضادي زيادة  يف احلجم يف الفرتة املمتدة ما 
بني  1999 اإىل 2005 مبتو�ضط �ضنوي قارب 4% . كما �ضجل حت�ضنا 
ملحوظا لوترية النمو يف 2003 و2004 و2005 بن�ضب 6.9٪ و٪5.2 

و5.1٪ على التوايل.  

لقد تعززت الو�ضعية املالية اخلارجية منذ بداية عام 2000 بف�ضل ميزان 
تعزيزها، خالل  �ضاهم يف  وقد  الو�ضعية.  لهذه  قاعدة  �ضكل  الذي  املدفوعات 
بارتفاع  املقرون  املالئم  اخلارجي  املحيط   ،  2007 اإىل   2001 من  ال�ضنوات 

اأ�ضعار املحروقات. 

موؤ�ضرات  بتخفي�س  اخلارجية  املالية  الو�ضعية  يف  التح�ضن  هذا  �ضمح  لقد 
الدين اخلارجي اإىل م�ضتويات ميكن حتملها من جهة، ل�ضيما من خالل الدفع 
امل�ضبق للدين اخلارجي منذ 2004، وبت�ضجيل منو معترب يف م�ضتوى احتياطي 

ال�ضرف الر�ضمي، من جهة اأخرى. 
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التطور السنوي للدين اخلارجي
)مقدر مبليار دولر(

2001200220032004200520062007

5.425.015.034.232.590.500.33القرو�س متعددة الأطراف

4.754.925.275.214.123.893.85القرو�س الثنائية 

0.000.300.440.510.570.640.70القرو�س املالية

0.130.130.230.090.100.030.02القرو�س التجارية غري املوؤمنة

12.1412.1912.2411.379.110.000.00القرو�س التي اأعيدت جدولتها

22.4422.5423.2021.4116.485.064.89اإجمايل املديونية على املدى املتو�ضط والبعيد

0.260.100.150.410.710.540.72املديونية على املدى الق�ضري

22.7022.6423.3521.8217.195.605.57املديونية اخلارجية

انخف�ضت قيمة الدين اخلارجي  اإىل 4 مليار دولر اأمريكي عام 2008 
  

فيما يتعلق باملالية العامة:

عائدات  �ضمن  اأ�ضا�ضية  مكانة  حتتل  النفط  عائدات  اأن  احلكومة  اأدركت  لقد 
مقاربة  انتهاج  قررت  لذا  اخلام،  النفط  اأ�ضعار  لتقلبات  عر�ضة  واأنها  امليزانية 
فيما يتعلق باإيرادات  النفط من خالل تاأ�ضي�س  �ضندوق �ضبط الإيرادات  عام 

2000 بهدف تاأمني التوقعية يف جمال امليزانية.  

التي  الوفرة  بف�ضل  حمتملة  باملالية  اخلا�ضة  اجلزائر  �ضيا�ضة  حاليا  وتبقى 
يقدمها هذا ال�ضندوق، وذلك بالرغم من قوة الطلب على ميزانية الدولة لتمويل 
للفرتتني  القت�ضادي،  النمو  لدعم  التنمية  برناجمي  �ضمن  املدرجة  امل�ضاريع 
مليار   7 التوايل  على  قيمتهما  بلغت  والذين    2009-2005 و   2004-2001

دولر اأمريكي و200 مليار دولر اأمريكي. 
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تطور تنفيذ ميزانية الدولة 
)مليار دولر(

2001200220032004200520062007

951.4 835.51 719.81 599.31 520.51 570.31 401.61 1اإيرادات امليزانية

715.4 840.6916.4836.1862.2899.0916.01اجلباية البرتولية 

194.9 543.43 105.12 859.92 730.91 540.91 471.71 1اإنفاق امليزانية  

642.7 452.01 232.51 241.21 163.41 037.71.038.61 1نفقات الت�ضيري 

552.2 434.0502.3567.5618.7872.51.091.41نفقات التجهيز

243.6 1-707.9-385.3.-260.6-210.4-70.229.4-ر�ضيد امليزانية

اإن حت�ضن الو�ضعية اخلارجية للجزائر، والزيادة املعتربة يف اإجمايل احتياطي 
ال�ضرف املقرون برتاكم مطرد ملوارد �ضندوق التعديل ، وذلك خالل الفرتة ما 
ال�ضتثمارات  امل�ضجل على  الدخار  فائ�س  قد ك�ضف عن   ،2007-2000 بني 

باعتباره ال�ضمة الهيكلية لالقت�ضاد الوطني.

مرتبطا  مازال  النقدية  الكتلة  تطور  اأن  النقدية  الو�ضعية  حت�ضن  يظهر 
بالرتكيبة املتمثلة يف �ضايف املوجودات اخلارجية التي فاقت قيمتها يف اأواخر 

2005 ال�ضيولة النقدية و�ضبه النقدية يف القت�ضاد الوطني.  

وبغية الق�ضاء على فائ�س ال�ضيولة الهيكلي  واحلد من اآثاره الت�ضخمية، جلاأ 
بنك اجلزائر منذ 2002 اإىل رفع فائ�س ال�ضيولة بوا�ضطة و�ضائل مرنة ومنظمة 
لالأدوات غري املبا�ضرة لل�ضيا�ضة النقدية. وقد اأدت هذه الإجراءات التي اتخذها 

بنك اجلزائر اإىل ا�ضتقرار الو�ضع النقدي.

للدينار  املراقب«  »التعومي  �ضيا�ضة  اعتماد  النقدي  ال�ضتقرار  هذا  رافق  وقد 
بغية حتقيق ا�ضتقرار توازن �ضعر ال�ضرف الفعلي واحلقيقي على املدى البعيد. 
لذلك، يعد م�ضتوى �ضعر ال�ضرف الفعلي واحلقيقي نهاية عام 2003 مرجعا.    

 الو�ضعية القت�ضادية واملالية للجزائر عام 2007:
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مع ارتفاع اأ�ضعار البرتول يف الأ�ضواق العاملية، اأطلق القت�ضاد الوطني منذ 
للتوازنات  بتعزيز مطرد  العملية   ات�ضمت هذه  وقد  اإنعا�س.  عملية   2000 عام 

املالية الكلية وبتطور اإيجابي لالقت�ضاد الفعلي. 

وقد تطورت املوؤ�ضرات املالية الكلية الأ�ضا�ضية على النحو الآتي:

بلغ النمو القت�ضادي 3 ٪ ب�ضكل عام و6،3 – ٪ خارج قطاع املحروقات، 
العمومية  والأ�ضغال  البناء  قطاع  بف�ضل  اأ�ضا�ضا  النمو  هذا  �ضجل  وقد 

وال�ضكن HPTB )9.8 ٪( اخلدمات )6.8 ٪(.

تراجع يف ن�ضبة البطالة بقيمة 3،5 نقطة مقارنة بـعام 2005 و0،5 – نقطة 
بالن�ضبة لـ 2006.

 – ت�ضجيل موازنات حمتملة يف جمال امليزانية بف�ضل الوفرة التي يقدمها 
�ضندوق تعديل الإيرادات .

وفائ�س  العامة  النفقات  تو�ضيع  �ضياق  �ضمن  الت�ضخم  يف   التحكم  – 
ال�ضيولة يف القت�ضاد.

 – انخفا�س ملحوظ يف اللجوء اإىل الدين العام، وا�ضتقراره يف م�ضتوى 
يقل عن مليار دج. 

نحو  اأ�ضا�ضا  توجيهه  مت  القت�ضاد  قرو�س  يف  مطرد  تزايد  ت�ضجيل   – 
القطاع اخلا�س.

ب�ضكل كبري من  الو�ضعية اخلارجية والتي تعززت  ت�ضجيل حت�ضن يف  – 
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خالل زيادة عائدات ت�ضدير املحروقات. على الرغم من ارتفاع الواردات 
بالدولر باأكرث من 30 ٪. 

حالة ر�ضيد احل�ضاب اجلاري جّد اإيجابية. – 

بلغ �ضايف احتياط ال�ضرف اأزيد من 110 – مليار دولر اأمريكي، اأي ما 
واخلدمات. جتدر  ال�ضلع  ا�ضترياد  من  تقريبا  �ضهرا   40 يعادل حوايل 
الإ�ضارة اإىل اأنه موازاة مع هذا التح�ضن يف التوازنات اخلارجية ا�ضتمر 
انخفا�س قيمة الدولر الأمريكي خا�ضة مقابل الأورو الأمر الذي اأدى، 
اإىل جانب ارتفاع اأ�ضعار الواردات، اإىل اإ�ضعاف القدرة على ال�ضترياد 
من احتياطنا لل�ضرف، لذا فاإن جزًء كبريا من وارداتنا متاأتية من منطقة 

الأورو.   

فواتري  يف  امل�ضتعملة  الأ�ضا�ضية  العمالت  مقابل  الدينار  �ضرف  �ضعر  ي�ضري 
مبادلتنا التجارية اخلارجية اإىل ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدولر الأمريكي 

الذي انخف�ضت قيمته اأمام الأورو. 

القت�ضاد الفعلي:

تدّعمت  والتي   1999 عام  انطلقت  التي  امليزانية  الإنعا�س يف جمال  عملية  اإن 
بف�ضل الرتفاع امل�ضجل يف الأ�ضواق البرتولية قد �ضمحت بت�ضجيل منو اإجمايل 
يبلغ 3%  عام 2007 مقابل 2٪ عام  2006 وزيادة خارج قطاع املحروقات تقدر 

ب 6،3 % مقابل 5،6 % عام 2006 .

ويبقى منو الإنتاج املحلي اخلام متاأثرا بالإنتاج يف قطاع املحروقات نظرا لأهمية 
هذا القطاع يف ت�ضكيل القيمة امل�ضافة والتي قدرت عام 2007 ب %44.

3٪ فيما ا�ضتقر منو حجم قطاع  اإجمال  ونتيجة لذلك، بلغ النمو القت�ضادي 
 2007 عام   ٪ ب0.9  )انخف�س   2006 عام  امل�ضجل  م�ضتواه  يف  املحروقات 
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مقارنة بعام 2006 (. 

البناء  قطاع   بف�ضل  وهذا    PIB  ٪6،3 اخلام  املحلي  الإنتاج  منو  بلغ  وقد 
والأ�ضغال العمومية )زيادة ب9،8٪( وقطاع اخلدمات )زيادة 6،8٪(، وقد رافق 
اأوجدتها متابعة تنفيذ الربنامج  ذلك زيادة يف النفقات العامة على ال�ضتثمار 

التكميلي لدعم النمو وكذا برناجمي »اله�ضاب العليا« و »اجلنوب«.

تطور الناجت املحلي اخلام و الناجت املحلي اخلام خارج املحروقات
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ومع اأن القطاع ال�ضناعي يعد عامليا قطاعا اأ�ضا�ضيا لتحقيق منو م�ضتدمي، اإل 
اأن اإ�ضهامه يف الإنتاج املحلي اخلام يعترب هام�ضيا، ذلك لأن ن�ضبة منوه حجما 

مل تتجاوز %1.

اإن تطور الإنتاج وزيادة حجم الواردات يف قطاع ال�ضلع واخلدمات بحوايل 
15 ٪ وبـ 0.7- ٪ بالن�ضبة لل�ضادرات ،  اأدى اإىل ت�ضجيل منو يف حجم اإجمايل 

بالن�ضبة    ٪  49.8 على  تتوزع    ،2006 بعام  مقارنة   ٪ بـ9.4  يقدر  النفقات 

)DA( مليار دينار جزائري
الناجت املطي اخلام خارج املحروقات

الناجت املطي اخلام
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 ٪ و50.2  العمومية  والإدارات  املعي�ضية  بالأ�ضر  اخلا�س  النهائي  لال�ضتهالك 
بالن�ضبة لرتاكم )اإجمايل تراكم الأموال الثابتة+ تقلبات املخزون(.

لقد ارتفع حجم ال�ضتهالك الأ�ضر بن�ضبة 4،7 % اأ ي بوترية اأ�ضرع من النمو 
ال�ضكاين، ما يدل على حت�ضن متو�ضط ال�ضتهالك للفرد الواحد باأكرث من 2.5 

نقطة.  

%، ما ي�ضكل ن�ضبة ا�ضتثمار  كما زادت ال�ضتثمارات عام 2007 بحوايل 9،8 
تقدر بـ 25.4% مقابل 23.1 %عام 2006. 

موارد  اأن  على  اأخرى  مرة  وال�ضتثمار  الدخار  بني  التوازن  درا�ضة  وتوؤكد 
التعبئة  م�ضاكل  واأن   )2007 عام   %57 الدخار  معدل  بلغ  )اإذ  هامة  الدخار 
الفعلية لهذه املوارد ل�ضالح متويل النمو ل تزال مطروحة، الأمر الذي يتطلب 
حت�ضينا يف ال�ضنوات القادمة لأداء النظام املايل وامل�ضريف فيما يخ�س الو�ضاطة 

بني الوكالء القادرين على التمويل واأولئك الذين يحتاجون متويال.  

ات�ضمت املالية العامة يف 2007  من خالل و�ضعية عمليات اخلزينة مبا يلي 
:

زيادة وترية ا�ضتهالك قرو�س الدفع ، يف اإطار ميزانية التجهيز: ارتفعت  – 
وترية ا�ضتهالك القرو�س بنحو 40٪. فباملقارنة مع الناجت املحلي الإجمايل 
ارتفعت هذه النفقات من 6٪ عام 1999 اإىل 12٪ عام 2006 و15٪ عام 2007. 

الإيرادات:   تعديل  �ضندوق  خارج  اخلزينة،  عمليات  يف  العجز  ات�ضاع  – 
ومن  جهة،   من  الدفع  قرو�س  ا�ضتهالك  وترية  لت�ضارع  نتيجة  وهذا 
للربميل  دولر   19 اأ�ضا�س  على  القائمة  امليزانية  موارد  اأخرى  جهة 
عمليات  اأ�ضفرت  وقد  البرتولية«.  ال�ضرائب  »حت�ضيل  قوامها  الواحد 
املحلي  الناجت  من   ٪  13.8 بـ  قدر  عجز  عن   ،  2007 عام  اخلزانة 
هذا  ويعترب   .2006 عام  يف   ٪  7.7 مقابل   ،2007 عام  الإجمايل 
تعديل  �ضندوق  يقدمها  التي  للوفرة  نظرا  حمتمال  العجز  من  امل�ضتوى 
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 3215 اإىل    2007 دي�ضمرب  �ضهر  نهاية  ارتفعت  والتي  الإيرادات 
الإجمايل(  املحلي  الناجت  34٪ من  ي�ضكل  ما  )اأي  دينار جزائري  مليار 
 .2008 عام  جزائري  دينار   4000 اإىل  ثم  عام2007  القتطاع  بعد 

هذه القتطاعات التي ارتفعت اإىل 1454  مليار دينار جزائري قد ا�ضتخدمت 
اأي ما   ، 532 مليار دينار جزائري  لتمويل جزء من عجز اخلزينة يف حدود 
يعادل 37 ٪ من العجز وخلف�س الدين العام ، يف حدود 922 مليار دولر منها 

608 مليار دينار جزائري بالن�ضبة لت�ضبيقات بنك اجلزائر للخزينة. 

ات�ضمت املديونية العمومية يف عام 2007 مبعاجلة الدين العام الداخلي ، ل 
�ضيما من خالل الدفع امل�ضبق للمدفوعات امل�ضبقة لبنك اجلزائر للخزينة. 

بلغ املبلغ الإجمايل لهذه العملية 608 مليار دينار جزائري ، منها 507 مليار 
دينار جزائري كدفع مقدم  لت�ضبيقات بنك اجلزائر اإىل اخلزانة لتج�ضيد عمليات 
الدفع امل�ضبق للدين اخلاجي. و101 مليار دينار جزائري ، يف اإطار دفع م�ضبق 

يعود لعام 1993 ( املادة23 من قانون املالية ل�ضنة 1993 (.

اإذ   ،2006 بعام  مقارنة   %44 ب  العام  الدين  اإىل  اللجوء   تراجع   ،2007 يف 
انخف�ضت من1 780،7 مليار دولر اإىل 1044 مليار دولر على التوايل، فيما 

انخف�س عام 2008 اإىل حدود 733 مليار دولر.  

اإن  التمويل الداخلي  لالقت�ضاد الذي ا�ضتمر يف عام 2007 اأبقى على اللجوء 
اإىل الدين اخلارجي  �ضبه م�ضتقر مقارنة مع عام 2006. فقد ارتفع اللجوء اإىل 
الدين اخلارجي من 880 مليون دولر يف عام 2006 اإىل 910 مليون دولر 
يف عام 2007. هذا التغري الطفيف  اإمنا يعود لآثار التعادل النقدي لالأورو/ 
وال�ضندوق  للتنمية  الفرن�ضية  للوكالة  القدمية  القرو�س  قيمة  وكذا  والدولر 

ال�ضعودي للتنمية. 

بلغ  2006. وقد  بعام  بنقطة واحدة مقرنة  2007 زيادة  الت�ضخم: �ضهد عام 
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املوؤ�ضر العام  لأ�ضعار ال�ضتهالك 3.5% مقابل 2.5% عام 2006.

جهة،  من  هما،  الرتفاع  على  الأ�ضعار  لدفع  ت�ضافرتا  اثنان  ظاهرتان  وثمة 
وكذا  منها،  الطازجة  املواد  �ضيما  الغذائية  املواد  اأ�ضعار  يف  الكبري  الرتفاع 
الرتفاع الكبري يف اأ�ضعار املنتجات امل�ضتوردة نظرا للزيادة احلادة يف الأ�ضعار 
العاملية ، وخ�ضو�ضا اأ�ضعار احلبوب  والألبان والأغذية التي ت�ضتوردها اجلزائر 

بكميات كبرية. 

تغريات موؤ�ضر اأ�ضعار ال�ضتهلك
)املوؤ�ضر العام و املوؤ�ضر الغذائي(

             % 
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يف  كبري  بتح�ضن   2007 عام  يف  اخلارجية   املالية  الو�ضعية  ات�ضمت 
ال�ضرف  احتياطي  الواقع  الذي غذى بحكم  املدفوعات  اإجمايل ر�ضيد ميزان 
الذي ارتفع م�ضتواه من 77.8 مليار دولر اأمريكي اإىل  110.2 مليار دولر 
�ضهر  يف  دولر  مليار   130 اإىل  بعدها  لي�ضل   2007 عام  نهاية  يف  اأمريكي 

نوفمرب 2008.  

تغري املوؤ�ضرات العامة لأ�ضعار ال�ضتهالكتغري موؤ�ضرات اأ�ضعار ال�ضتهالك املواد الغدائية
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مليار   29.6 بلغ  والذي  املدفوعات،  ميزان  الذي حققه  الإجمايل  الفائ�س  هذا 
مليار   17.7(  2006 عام  املحقق  الفائ�س  بكثري  جاوز  قد  اأمريكي،  دولر 
دولر(، وهو بهذه الزيادة يقارب م�ضتوى فائ�س احل�ضاب اجلاري اخلارجي 

)30.6 مليار دولر اأمريكي(. 

الواردات  بني  املتوازنة  للحركة  نتيجة  اجلاري  احل�ضاب  فائ�س  حقق  وقد 
فائ�س  يف  كثريا  توؤثر  مل  احلركة  فهذه   ،2007 عام  ال�ضلع  من  وال�ضادرات 
دولر  مليار   %5.7 بقيمة  ارتفعت  قد  ال�ضادرات  اأن  بحكم  التجاري  امليزان 
اأمريكي  يف الوقت الذي زادت فيه الواردات بـ 5.8 مليار دولر اأمريكي مقارنة 

بعام 2006. 

كما حقق ح�ضاب راأ�س املال حت�ضنا ملحوظا يف 2007، اإذ انتقل من 11.22- 
بف�ضل   2007 مليار دولر يف   1.05  - اإىل   2006 عام  اأمريكي  مليار دولر 
ي�ضدد  اأنه مل  2005 و2006 رغم  الدين اخلارجي عام  الكبري يف  النخفا�س 
2005 و2006 حيث بلغ  1.28 مليار دولر اأمريكي مقارنة بعامي  منه �ضوى 

الت�ضديد ذروته بـ12.87 مليار دولر و4.46 مليار دولر على التوايل.

�ضعر ال�ضرف : اأمام التقلبات الكبرية يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الرئي�ضية 
يف اأ�ضواق العمالت الدولية، ا�ضتمرت اجلزائر، عام 2007 يف �ضيا�ضة املوجه 
بهدف �ضمان ا�ضتقرار �ضعر ال�ضرف  الفعلي للدينار. وقد انتقل متو�ضط �ضعر 
 70.4280 2007 اإىل  71.3008 دينار يف الثالثي الأول من عام  الدولر من 

دينار يف الثالثي الثاين لي�ضل اإىل 68.6330 دينار يف الثالثي الأخري.
 

تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالت�ضيري واحلكامة القت�ضادية:   

احلكم  بتح�ضني  املتعلقة  العمل  خطة  لتنفيذ  اجلارية  الإ�ضالحات  اإطار  يف 
والت�ضيري القت�ضادي ، مت اإحراز تقدم على النحو التايل :  
م�ضتوى الت�ضديق وتنفيذ القوانني واملعايري الدولية:
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لقد مّكنت عملية الإ�ضالح اجلارية يف ال�ضنوات الأخرية اجلزائر من موائمة 
الدولية يف جمال احلكم  القوانني واملعايري  الداخلية وهياكلها مع  ت�ضريعاتها 

والت�ضيري القت�ضاد �ضيما فيما يتعلق باملمار�ضات اجليدة يف جمال :

اامالية   النظم  حتديث  م�ضروع  تنفيذ  مع  امليزانية  جمال  يف  ال�ضفافية  – 
.)MSB(

 – ت�ضيري الدين العام مع الدفع امل�ضبق للدين العام اخلارجي. 

ال�ضفافية اجلبائية مع حتديث الإدارة اجلبائية.  – 

 – تدقيق احل�ضابات واملحا�ضبة. 

ال�ضفافية النقدية واملالية من خالل تعزيز قواعد ح�ضن ال�ضلوك يف جمال  – 
�ضياغة ال�ضيا�ضات النقدية وت�ضيريها.

مبكافحة  املتعلقة  الت�ضريعات  اإنفاذ  �ضيما  البنكي  والإ�ضراف  الرقابة  – 
تبيي�س الأموال وتنظيم جمل�س النقد والئتمان،  واإدخال اأنظمة جديدة 
اأكرث مالئمة، من �ضاأنها اأن تنظم حركة راأ�س املال من ونحو اخلارج.    

- مراقبة وتنظيم التاأمني من خالل اعتماد قانون التاأمني )القانون رقم 06 –
04( الرامي، بالإ�ضافة اإىل الإنعا�س العام للن�ضاط، اإىل تطوير التاأمينات 

على الأفراد وتعزيز املراقبة.

النحو  على  املجال  هذا  يف  موؤخرا  بذلت  التي  اجلهود  اأهم  تلخي�س  وميكن 
التايل
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تكييف املحا�ضبة الوطنية مع معايري املحا�ضبة الدولية )IPSAS( وذلك 
والأمان  والدقة  الو�ضوح   ملعايري  وتلبية  املحا�ضبية  املعلومات  نوعية  لتح�ضني 

واإمكانية املقارنة.   

ويتم تطبيق هذه املعايري  تدريجيا.  وقد مت اعتماد املعايري الأ�ضا�ضية الأربع 
املتعلقة بالبيانات املالية ، وجداول التدفق النقدي ، ومعلومات امليزانية. 

�ضهر جانفي  من  الفاحت  من  اعتبارا  اإدخال نظام حما�ضبي ومايل جديد 
2010 )املادة 62 من الأمر املوؤرخ يف 24 جويلية 2008 املتعلق بقانون املالية 

التكميلي ل�ضنة 2008(. 

قانون  بني  وبالباب  لل�ضفقات  الأمني  بالت�ضجيل  ي�ضمح  �ضاأنه  من  النظام  هذا 
مقارنة  احل�ضابات  قانون  ا�ضتقاللية  ي�ضمل  و  اجلبائي  والقانون  املحا�ضبة 
حما�ضبيا  IFRSونظاما  لـ  مفاهيميا  اإطارا  �ضي�ضكل  كما  اجلبائي.  بالقانون 

مب�ضطا للكيانات ال�ضغرية. 

الدويل  النقد  ل�ضندوق  التابع  املعطيات  لن�ضر  العام  النظام  يف  الت�ضجيل 
لتطوير  بغية   )NSDD(املعلومات لن�ضر  للمعايري اخلا�ضة  ال�ضابق   )SGDD(

وحتديث النظام الإح�ضائي يف اإطار منظم. 

وي�ضعى هذا النظام على وجه التحديد اإىل �ضمان ال�ضمولية والأمانة والتوافر.اإذ 
يجب اأن ت�ضمل الإح�ضاءات املعنية القت�ضاد الفعلي واملالية العامة ، وكذا القطاع 

املايل والتجارة اخلارجية ، ف�ضال عن البيانات الجتماعية والدميوغرافية.

ومن ناحية التنفيذ ، فاإن املعطيات الكربى وخطط التح�ضني على املدى الق�ضري 
واملتو�ضط والطويل يف جمالت املالية العامة ، والقطاع املايل والتجارة اخلارجية 
النقد  التابع ل�ضندوق  اإعدادها بغية عر�ضها على جدول ن�ضر املعطيات  قد مت 

الدويل. فيما يجري حاليا اإعداد املعطيات الكربى لالقت�ضاد الفعلي.

وقد �ضاعدت الأعمال التي مت اإجنازها يف هذا املجال بتح�ضني الدورة الزمنية 



13 4

ين لثا ا ب  لبا ا

واآجال ن�ضر املعطيات النقدية واملالية واخلا�ضة بالتجارة اخلارجية.

الإطار قد �ضاعد على حت�ضني وترية وتوقيت  الذي ت�ضطلع به يف هذا  العمل 
ن�ضر البيانات النقدية واملالية واخلارجية. كما تن�ضر هذه املعطيات وكذا املنهجية 

املتبعة يف اإعدادها بانتظام على املوقع اللكرتوين لبنك اجلزائر. 

وفيما يتعلق بقطاعات املالية العامة، يجري بانتظام اإعادة ت�ضنيف اإح�ضاءات 
الو�ضعية املوجزة لعمليات اخلزانة يف التدفق النقدي MSFP( 2001. وحتال 
هذه الإح�ضاءات اإىل ق�ضم الإح�ضاء التابع ل�ضندوق النقد الدويل لن�ضرها يف 

 .)GFS( الدليل ال�ضنوي لإح�ضاءات املالية احلكومية

د. اإدخال نظام »بال »Bâle II يف البنوك واملوؤ�ض�ضات )تطبيق ركائزه الثالث( 
بغية حت�ضني ت�ضيري املخاطر وتعزيز الرقابة والن�ضباط يف الأ�ضواق.

�ضيحل هذا الإطار الهيكلي  )�ضيما الركيزتني 2 و 3( حمل بال IIال�ضاري يف 
اجلزائر واخلا�ضع لقواعد املراقبة الوقائية.  

اأنظمتها  خالل  من  البنوك  جانب  من  املخاطر  تقييم  على   II بال  نظام  ي�ضمل 
1( ، وعلى املراقبة  الداخلية وتغطية املخاطر على الأموال اخلا�ضة  )الركيزة 
الوقائية والتو�ضيات املتعلقة بت�ضيري املخاطر  وال�ضفافية وامل�ضاءلة )الركيزة 2( 
وكذا على �ضرورة التوا�ضل يف جمال املالية بغية متكني خمتلف الفاعلني يف 
ال�ضوق من تقييم العوامل الأ�ضا�ضية ذات ال�ضلة بالأموال اخلا�ضة وتعر�ضها 
للمخاطر  وكذا اإجراءات تقييمها وبالتايل تقييم مدى ا�ضتيفاء الأموال اخلا�ضة 

ملخاطر املوؤ�ض�ضات )الركيزة 3(.

اجلزائر  بنك  اعتمد  الثاين  بازل  لتفاق  وتنفيذا  الهيكلي  امل�ضروع  اإطار  يف 
تدابري تدريجية ومن�ضقة مع الأو�ضاط امل�ضرفية، والإجراءات الرئي�ضية املتخذة 

بهذا اخل�ضو�س هي كما يلي : 
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م�ضاعدة  اإ�ضراف  حتت    – IIبال اتفاق  مل�ضروع  خم�ض�س  فريق  اإن�ضاء 
خارجية.

اإعداد ا�ضتبيانني وو�ضعهما حتت ت�ضرف  البنوك التجارية بغية تقييم  – 
مدى ا�ضتعدادها لتلبية مقت�ضيات بالII بركائزه الثالث.

يعكف بنك اجلزائر حاليا على اإعداد درا�ضة الأثر الكمي )مطلب رئي�ضي  – 
يتعلق بالأموال اخلا�ضة(. 

وجتدر الإ�ضارة اأي�ضا اإىل اأن الفرق  املذكور اأعاله يعمل بالت�ضاور مع الفريق 
امل�ضوؤول عن اإنفاذ املعايري املحا�ضبية الدولية.  

مع  وملئمتها  تكييفها  بهدف  حتديثها  و  اجلمارك  اإدارة  اإ�ضلح 
التحولت الوطنية والدولية ولتح�ضني كفاءة اأداء اخلدمة العمومية 

اجلمركية وكذا تعزيز قدرات التدخل لدى الإدارة اجلمركية.

اأعدت اإدارة اجلمارك، بغية تنفيذ الإ�ضالحات املقررة، م�ضروع قانون متعلق 
بقانون اجلمارك والذي �ضريفع للت�ضويت عليه يف دي�ضمرب 2008. كما و�ضع 
     2010  -  2007 اجلمارك   اإدارة  لتحديث  املتو�ضط  املدى  على  خطة  اأي�ضا 

.)PMDA(

يف جمال التنظيم فقد �ضرع بتحقيق بع�س الإجراءات على غرار اإعادة تنظيم 
الإدارة املركزية مبا فيها املفت�ضية العامة . 

الت�ضدي  بغية  اجلمركي  بالت�ضهيل  �ضلة  ذات  الإجراءات   بع�س  اتخذت  وقد 
اجلمركي   الت�ضهيل  وترقية  القت�ضادية   اجلمركية  الأنظمة  ا�ضتخدام  ل�ضوء 
كاأداة لطاملا اعتربت اأ�ضا�ضا للمناف�ضة التجارية بني املوؤ�ض�ضات �ضيما املوؤ�ض�ضات 
كيوتو،  معايري  ترقية  الجراءات:  هذه  بني  من  ونذكر  الدولية،  الوجهة  ذات 
يف  للخربة  الدوري  والتعزيز   ، واملوؤ�ض�ضات  اجلمارك  بني  ال�ضراكة  وتطوير 
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جمال الإجراءات بال�ضتعانة بامل�ضاعدة اخلارجية ، واإدخال الدفع اللكرتوين 
للحقوق والر�ضوم املتاأخرة وتعزيز املراقبة الالحقة. 

غري  والتحويل  والتقليد  الغ�س  مكافحة  جمال  يف  اإجراءات  عدة  اتخذت  كما 
القانوين لروؤو�س الأموال، نذكر منها على وجه اخل�ضو�س:

مكافحة الغ�ص: مت اإدخال نظام فّعال واتخاذ اإجراءات ا�ضرتاتيجية يف جمال 
مكافحة الغ�س ، منها:

اإن�ضاء بوابات لتبادل املعلومات وتن�ضيق الإجراءات التي اتخذتها اجلهات  – 
الفاعلة يف اإطار ال�ضل�ضلة اللوج�ضتية للتجارة اخلارجية. 

الرقابة  يف  التدخل  ويف  املخاطر  حتليل  يف  متخ�ض�ضة  خلية  اإن�ضاء  – 
الفورية والالحقة. 

تزويد هيئة �ضباط اجلمارك مبوظفني جدد.  – 

تكوين املوظفني. – 

تعزيز التن�ضيق مع امل�ضالح الأخرى املخت�ضة من خالل اإبرام اتفاقيات  – 
)مع اإدارة ال�ضرائب، الأمن الوطني، والدرك الوطني...(. 

اإدارتها  م�ضتوى  على  للجمارك  العامة  املديرية  اأن�ضاأت  التقليد:  <مكافحة 
اإبرام  كثفت  كما  التقليد،  مكافحة  ملف   عن  م�ضوؤولة  خا�ضة  هيئة  املركزية 
التفاقيات مع ماّلك العالمات التجارية )مت توقيع برتوكول مع اأ�ضحاب عدة 
 BAT، MALBORO، SEITA، NESTLE غرار  على  جتارية  عالمات 
وعالمات اأخرى غريها...(، هذا من جهة. ومن جهة اأخرى، وبغية تعقب حركة 
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املنتوجات امل�ضتوردة وامل�ضدرة، وقعت املديرية العامة للجمارك برتوكول اتفاق 
بال�ضفقات  املتعلقة  املعلومات  تبادل  مببداأ  يحُعنى  لل�ضرائب  العامة  املديرية  مع 

التجارية التي من �ضاأنها ر�ضد حركة ال�ضلع وتعّقب  املنتوجات امل�ضتوردة. 

مديرية  بت  ن�ضّ الأموال:  لروؤو�ص  القانوين  غري  التحويل  <مكافحة 
اجلمارك جلنة م�ضرتكة  )وزارة التجارة وغرفة التجارة وال�ضناعة اجلزائرية( 
و�ضول  حال  اجلمارك يف  مديرية  وت�ضارع   املرجعية.  القيم  فئة  بغية حتديد 
ت�ضريح م�ضتبه به عن قيمة جمركية اإىل فتح حتقيق ب�ضاأن الت�ضريح كما تقوم 

باإخطار خلية معاجلة املعلومات املالية.

اجلمارك  مديرية  ت�ضرع  للمعلومات،  نظامها  حتديث  وبغية  ذلك،  على  عالوة 
 CNISوالإح�ضاء لالإعالم  الوطني  مركزها  تنظيم  باإعادة  حاليا   اجلزائرية 

.  SIGAD ومبراجعة نظامها لالإعالم الآيل

لها �ضروط وترتيبات  التي تخ�ضع  الت�ضريعية  املنظومة  اإ�ضلح  و. 
الدولة  لأملك  التابعة  الأرا�ضي  على  المتيازات  على  احل�ضول 
اإىل  الإ�ضالحات  هذه  تهدف  ا�ضتثمارية:  م�ضاريع  لإجناز  املوجهة 
الدولة  التابعة لأمالك  الأرا�ضي  المتياز على  للح�ضول على  الكلي  ال�ضتبعاد 
واملتحّملة جلميع ال�ضتثمارات مهما كانت طبيعتها بغية �ضيانة الأرا�ضي �ضمن 
اأمالك للدولة. وعالوة على ذلك ، فاإن ترتيبات منح امتياز على  الأرا�ضي التابعة 
لأمالك الدولة �ضتتم م�ضتقبال عرب املزاد العلني فقط، ووحده جمل�س الوزراء له 

�ضالحية اتخاذ قرار بالرتا�ضي.
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الهدف 1
ترقية ال�ضيا�ضات القت�ضادية الكلية

 التي تدعم التنمية امل�ضتدامة

فيما يتعلق بتعزيز اإطار القت�ضاد الكلي:

اأنع�ضت اجلزائر منذ  اأكرث من عقد من الزمن منوها القت�ضادي. وقد �ضهدت 
معدلت التو�ضع القت�ضادي منوا اإيجابيا، ولكنها ا�ضتقرت عند م�ضتويات اأدنى 
من تلك املطلوبة للحد من ارتفاع ن�ضبة البطالة التي بلغت 27.3 ٪ عام 2001.   

القت�ضادي  النتعا�س  لدعم  �ضرعت احلكومة يف خمطط  النمو،  تعزيز  وبغية 
اأمريكي، يهدف  7 مليار دولر  2001 و2004 بقيمة  خالل الفرتة املمتدة بني 
التي  املناطق  القاعدية يف  التحتية  املن�ضاآت  م�ضتوى  ورفع  تاأهيل  اإىل  اأ�ضا�ضا 

تاأثرت ب�ضكل خا�س من الإرهاب واجلفاف. 

العمومية  البناء والأ�ضغال  النمو زيادة يف جمال  املخطط، حقق  وبف�ضل هذا 
واخلدمات، وبع�س فروع ال�ضناعة �ضيما مواد البناء واخل�ضب.  

اإىل   2002 4.2% عام  انتقلت من  اإذ   ،2002 النمو منذ   ت�ضارعت وترية  فقد 
6.8% عام 2003 لتبلغ عام 2004 ن�ضبة %5.2 .

اإطالق  مّت   ،  2009/2005 الفرتة  خالل  هذه  النمو  م�ضتويات  دعم  وبغية 
العليا«  و«اله�ضاب  »اجلنوب«  برناجمي  النمو  وكذا  لدعم  التكميلي  الربنامج 
بتمويل من امليزانية قيمته 200 مليار دولر اأمريكي خ�ض�ضت اأ�ضا�ضا لإعادة 
التوازن الإقليمي من خالل تطوير �ضبكة الطرق وال�ضكك احلديدية وحتديثها، 
الظروف  املائية، وحت�ضني  املوارد  املواجهة يف جمال  امل�ضاكل  والتخفيف من 
املعي�ضية للمواطنني فيما يتعلق بال�ضكن واحل�ضول على الرعاية الطبية والتكفل 
 ، والتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  املتزايدة يف جمال  بالحتياجات 
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وكذا تطوير اخلدمات العامة وحتديثها.        

يف  وال�ضتمرار  القت�ضادي  النمو  وترية  ت�ضريع  على  الربامج  هذه  �ضاعدت 
تعزيز الجتاه الإيجابي للتوازنات القت�ضادية الكلية املالية. وقد جتلى التطور 
اليجابي  لأهم املوؤ�ضرات القت�ضادية الكلية املالية من خالل النتائج املحققة يف 

ال�ضنوات الأخرية. 
 

يف ما يتعلق بقابلية دعم توازنات امليزانية:

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأنه يف اإطار ال�ضعي اإىل تنفيذ برامج التنمية وا�ضتغالل 
2500 مليار  التي تبلغ حاليا حوايل  الت�ضيري  فاإن ميزانية  امل�ضاريع اجلارية، 
من  �ضيتفاقم  الذي  الأمر   ، دج  مليار   3300 لتبلغ  �ضرتتفع   ، جزائري  دينار 
اختالل التوازن يف امليزانية، حيث اأن عجز امليزانية بالن�ضبة ل�ضايف الإنتاج 
و2007   1999 بني  الفرتة  يف  كمتو�ضط   %7،9 بـ  يقدر  كان  اأن  وبعد  املحلي 

�ضيبلغ 18،5% يف 2008 ويتوقع اأن ي�ضل 20،5% يف 2009.  

واإذا كان ل يزال من املمكن اليوم التحكم يف هذا املنحى بف�ضل الوفرة التي 
يتيحها  �ضندوق �ضبط الإيرادات FRR ، فاإن امل�ضتقبل ينطوي على الكثري من 
�ضعر  ي�ضهدها  التي  بالتغريات  املرتبطة  املالية  الوفرة  م�ضتويات  على  املخاطر 

البرتول يف ال�ضوق العاملية.  

وملواجهة هذه الحتمالت التي حتوم حول هذا العامل اخلارجي واأمام عبء 
لة من برامج  القيود املتكررة التي يفر�ضها ت�ضيري و�ضيانة الأموال العامة املح�ضّ
التخفيف  نحو  التوجه  على  على  العزم  عقد  اجلارية،  العمومية  ال�ضتثمارات 
اللجوء  الأخرى،  الأمور  من  جملة  �ضمن   ، خالل  من   ، العامة  النفقات  من 
اإعادة  و  العامة  التجهيزات  لت�ضيري وجتديد  امليزانية  خارج  من  اإىل متويالت 
املالية  وامل�ضاعدات  الأ�ضعار  دعم  يخ�س  ما  احلالية يف  ال�ضيا�ضات  النظر يف 
الجتماعية، بهدف حتديد اأف�ضل للفئات الجتماعية امل�ضتفيدة وتقييم النوعي 
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املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  وقف  خالل  من  املوظفني  ملوازنة  القطاعات  ح�ضب  والكمي 
العمومية ذات الطابع ال�ضناعي والتجاري واملوؤ�ض�ضات ذات الطابع الإداري، 

مع درا�ضة اإمكانية حتويل بع�س من هذه املوؤ�ض�ضات اإىل املجال التجاري. 

بغية حت�ضني جناعة  العامة  املالية  لقطاع  اإ�ضالح وا�ضعة  وجتري حاليا حركة 
اجلبائية  الإدارة  واإ�ضالح  املالية  النظم  )ع�ضرنة  وفعاليته  العمومي  الإنفاق 
نظام  حت�ضني  اإطار  �ضمن  املتخذة  الإجراءات  وتندرج  واجلمركية...الخ(. 
الإنفاق العمومي وجعله اأكرث كفاءة �ضفافية وكذا زيادة املنتجات اجلبائية غري 
البرتولية التي، رغم زيادتها املطردة، ما تزال دون م�ضتوى حاجيات التمويل.  

ومن ناحية اأخرى، اأحُن�ضئت املحافظة ال�ضامية للتخطيط و الدرا�ضات ال�ضت�ضرافية  
واإجراء  والجتماعية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  تقييم  بغية   2008 جويلية  يف 
الدرا�ضات ال�ضت�ضرافية اخلا�ضة بالتنمية امل�ضتدامة. كما مت اتخاذ  جمموعة 
وبهذا  اجلديد.  بالتنظيم  العمل  اإىل  النتقال  ل�ضمان  والأحكام  التدابري  من 
اخل�ضو�س، اأبقت املحافظة الوطنية للتخطيط وال�ضت�ضراف على اخلطة املديرة 
ل�ضنة 2009 ل�ضمان تنا�ضق القرارات القت�ضادية، وتقييم تنفيذ برامج التجهيز 
الربنامج  لتاأطري  الالزمة  ال�ضروط  ا�ضتنتاج  بغية  2001و2009  بني  ما  للفرتة 
التدرج  اإطالق تكوين ما بعد  2010-2014، وكذا  املقبل  العمومي اخلما�ضي 

يف جمال ال�ضت�ضراف  والتوقعية.
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الزراعة : �ضمان الأمن الغذائي للبالد

ت�ضكل  ذاته،  وال�ضت�ضراف  للتخطيط  العامة  املحافظة  تن�ضيب  �ضياق  ويف 
التي  الكربى  الأولويات  اإحدى  والإح�ضاء  لالإعالم  الوطني  النظام  موائمة 
الديوان  هياكل  تنظيم  اإعادة  تاأخري:  دومنا  التالية  الإجراءات  تنفيذ  تتطلب 
الوطني لالإح�ضائيات وتعزيزه وحت�ضني و�ضع وجعله اأداة فعالة لتقييم �ضيا�ضة 
ذات  الأن�ضطة  اإطالق  خالل  من  لالإح�ضاء  الوطني  املجل�س  تن�ضيط  احلكومة، 
قاعدة  تغيري  على  امل�ضادقة  �ضيما  الإح�ضائي  للعمل  الوطني  للربنامج  ال�ضلة 

املوؤ�ضرات والنتقال اإىل العمل بنظام املحا�ضبة امل�ضتعمل يف لالأمم املتحدة.

  
 على �ضعيد ال�ضيا�ضات القطاعية:

تنمية  ترقية  بغية  املجالت  من  العديد  يف  ال�ضيا�ضات  هذه  احلكومة  نفذت 
امل�ضتدامة. 
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< يف املجال الفلحي و التنمية الريفية :مت يف 2006 اإعداد اإ�ضرتاتيجية 
الزراعي(.  القت�ضاد  )جتديد   2008 ويف  الريفي(  )التجديد  الريفية  للتنمية 
ويهدف جتديد القت�ضاد الزراعي )2009-2013( باعتباره خطة وطنية للتنمية 
للبالد. وترتكز هذه اخلطة على  الغذائي  اإىل تعزيز الأمن  امل�ضتدامة للفالحة، 

خم�ضة حماور رئي�ضية، هي: 

•ترقية بيئة حتفيزية للم�ضتثمرات الفالحية واملتعاملني يف جمال ال�ضناعات  	
الغذائية وتعزيز �ضيا�ضة دعم موائمة.

•تطوير اأدوات التنظيم �ضيما من خالل نظام تعديل املنتجات الفالحية ذات  	
الرثوات  منتجي  وتاأمني   »  SYR-PALAC« الوا�ضع  ال�ضتهالك 

)يف جمال الفالحة وتربية  املوا�ضي وال�ضناعات الغذائية(.
• برامج لتكثيف الإنتاج والربامج اخلا�ضة بـ : احلبوب، احلليب،  و�ضع 10	
البطاطا ، والزيت والتمور واللحوم احلمراء والبي�ضاء، القت�ضاد يف املاء 

واإن�ضاء الأقطاب الزراعية املكملة.  
•اإدخال عن�ضر ال�ضباب بني م�ضتغلي امل�ضتثمرات الفالحية وتعزيز قدراتهم  	

التقنية من خالل تفعيل التكوين والبحث وتعميمهما. 
املعنية  العمومية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  وتعزيز  الفالحية  الإدارة  •ع�ضرنة  	
)اإدارة الغابات، اخلدمات البيطرية، خدمات ال�ضحة النباتية، منح العالمات 

التجارية...(.
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الريفي                                                       التجديد  دعم  بربنامج  الريفي  التجديد  تعزز   >
للمناطق  التدريجي   الإحياء  اإطار  توفري  اإىل  يهدف  وهو   ،)2013-2007(
امل�ضاريع  تعميم  القت�ضادية عرب  اأن�ضطتها  اإنعا�س خمتلف   الريفية من خالل 

اجلوارية للتنمية الريفية املكملة. 

ويف الوقت ذاته، بادر قطاع الزراعة والتنمية الريفية باإبرام نوعني من عقود 
بتجديد  ويتعلق  الزراعي  باجلانب  �ضلة  ذي  اأحدهما   ، ولية  كل  يف  الأداء 
الريفي  بالتجديد  �ضلة  ذي  فهو  الثاين   اأما  برامج(،   10( الزراعي  القت�ضاد 
الريفية  للتنمية  جواري  م�ضروع   12000( الريفي  التجديد  ب�ضيا�ضة  ويتعلق 
 2013-2009 الفرتة  مدى  على  املمتدة  العقود  هذه  و�ضت�ضري  املتكاملة(. 

اعتبارا من املو�ضم الفالحية 2008 - 2009.   

< القطاع ال�ضناعي: بغية تطوير القطاع ال�ضناعي، مت اإعداد اإ�ضرتاتيجية 
�ضناعية  ترمي اإىل حتقيق ثالثة اأهداف رئي�ضية األ وهي : املرور من مرحلة البلد 
امل�ضدر للمواد الأولية اإىل مرحلة البلد امل�ضنع بقيمة م�ضافة هامة  )ال�ضناعات 
الكيمياء(،  الهيدرولية،  الروابط  والأملنيوم،  وال�ضلب  احلديد  البرتوكيماوية، 
و  ال�ضيارات  )�ضناعة  جديدة  �ضناعات  وترقية  ال�ضناعي  الن�ضيج  وتكثيف 

تكنولوجيا الإعالم والت�ضال(.

يف  املوجودة  ال�ضناعية  الفروع  بتحديد  الإ�ضرتاتيجية  هذه  تنفيذ  �ضمح  لقد 
اإقامة  وكذا  الفروع  لهذه  التناف�ضية  القدرة  م�ضتوى  وبتقييم  العاملية  ال�ضوق 
و  الثالث: احلكامة  الباب  )انظر  ال�ضناعات اجلديدة   لت�ضجيع  هياكل حمددة 

املوؤ�ض�ضات(.

< قطاع الطاقة واملناجم :  مت تزويد هذا القطاع  باإطار موؤ�ض�ضاتي �ضفاف 
وجاذب، وذلك بعد �ضدور القانون املتعلق بالكهرباء واملتعلق بتعيني، يف بداية 
اأربع  وكذا  النقل«  »الإنتاج-  نظام  ت�ضيري  عن  امل�ضوؤول  املتعامل   ،2006 عام 
والغرب(  ال�ضرق  الو�ضط،  العا�ضمة،  )اجلزائر  والغاز  الكهرباء  لتوزيع  فروع 
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مزودة ب�ضبكات توزيع مرتكزة يف مناطقها اجلغرافية ، وكذا �ضدور القانون 
املتعلق باملحروقات. 

باإطار  واملناجم  الطاقة  قطاع  تزود  الكربى،  الثالثة  القوانني  �ضدور  وعقب 
قانوين وموؤ�ض�ضاتي حمّدد، بكل و�ضوح و�ضفافية، ملهام وم�ضوؤوليات خمتلف 

الن�ضاطات التالية: 

بالأمر                                          واملتمم  املعدل  املناجم  بقانون  املتعلق   2001 جويلية   4 املوؤرخ   10/01 رقم  القانون   .1
القطاع  برتقية  املعنية  املنجمية  للرثوة  الوطنية  الوكالة  ا�ضتحدث   2007 1مار�س  املوؤرخ    02  -  07 رقم 
املنجمي ومنح الرتاخي�س وال�ضندات املنجمية )ANPM( والوكالة الوطنية للجيولوجيا والرقابة املنجمية 
)ANGCM(التي تعنى بالرقابة. زّودت الوكالتان بو�ضائل حديثة لت�ضيري املوارد املعدنية ومراقبتها )بنك 

بيانات جيولوجية ومنجمية، حتديد الأمالك املنجمية، و�ضائل مراقبة ومتابعة ال�ضتغالل واحرتام البيئة. 
01/02 املوؤرخ يف 5 فيفري 2002 املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عرب خط الأنابيب  القانون رقم  2. مبوجب 
مت اإن�ضاء جلنة تنظيم الكهرباء والغاز، وهي هيئة ذات �ضخ�ضية اعتبارية م�ضتقلة ماليا تعنى بال�ضهر على 

ال�ضري التناف�ضي وال�ضفاف ل�ضوق الكهرباء وتوزيع الغاز عرب خط الأنابيب. 
07/05 املوؤرخ يف 28 اأفريل 2005 املتعلق باملحروقات املعدل واملتمم بالأمر رقم  رقم  القانون  مبوجب   .3
املوارد  لتثمني  الوطنية  املحروقات والوكالة  تنظيم  اإن�ضاء هيئة  مّت   ،2006 29 جويلية  املوؤرخ يف   10/06

تهتم  كما  املنبع.  اأن�ضطة  جمال  يف  ال�ضتثمار  برتقية  اأ�ضا�ضا  الوكالة  هذه  تعنى  املحروقات.  جمال  يف 
اإعطاء قيا�ضات  بت�ضيري قاعدة البيانات، ومنح رخ�س التنقيب، وتنظيم املناق�ضات وتويل تقييمها، وكذا 
جمال  يف  القوانني  احرتام  �ضمان  على  بال�ضهر  املحروقات  تنظيم  هيئة  تعنى  فيما  وال�ضتغالل.  البحث 
حتديد الأ�ضعار،  ال�ضتفادة دومنا متييز من ال�ضبكات النقل عرب الأنابيب ومن نظام التخزين  وكذا يف 
جمال ال�ضيانة والأمن ال�ضناعي، وحماية البيئة، كما تهتم بدرا�ضة طلبات منح امتيازات على النقل عرب 

الأنابيب.

املتو�ضط  املدى  على  للتنمية  بربنامج  القطاع  هذا  تعزيز  اأخرى، مت  ناحية  من 
للتنقيب  برنامج  واإطالق  احلفر  كفاءة  حت�ضني  اإىل  يهدف   )2013-2009(
الغاز  متييع  طاقة  رفع  بغية  امل�ضب  م�ضاريع  وتنمية  الحتياطات  لتجديد 
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الطبيعي، واإجناز 12 حمطة لتحلية مياه البحر بطاقة اإجمالية تبلغ 2،26 مليون 
مرت مكعب يوميا بغية تاأمني تزويد ال�ضكان باملاء ال�ضروب يف املدن ال�ضاحلية، 
وكذلك زيادة توليد  الكهرباء واإجناز 15 قرية �ضم�ضية )الكهرباء ال�ضم�ضية(.   

التقليدية:   وال�ضناعات  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  قطاع   >
ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لرتقية  توجيهي  بقانون   2001 عام  القطاع  تزويد  مت 
واملتو�ضطة وّفر اإطارا قانونيا لأن�ضطة ترقية هذه املوؤ�ض�ضات وتدعيمها وحّدد 
وقد  ولتطويرها.   واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لإن�ضاء  الأ�ضا�ضية  املبادئ 
تعززت البيئة القت�ضادية لهذه املوؤ�ض�ضات  من خالل م�ضادقة احلكومة على 
ًا تنفيذيا. وقد جاءت هذه الرت�ضانة القانونية والتنظيمية �ضمن جمموعة  46 ن�ضّ

من التدابري وامل�ضاريع  الرامية اإىل:
 

عن  التمويالت  على  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  ح�ضول  ت�ضهيل   – 
واملتو�ضطة   ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  القرو�س  �ضمان  �ضندوق  طريق 
املوؤ�ض�ضات  التي زادت من فر�س  و�ضندوق �ضمان قرو�س ال�ضتثمار 
يظهر  ما  وهذا  البنكية.  القرو�س  على  للح�ضول  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
بالرغم من جتربتهما  املوؤ�ض�ضتني  التي حققتها هتني  جليا يف احل�ضيلة 
ال�ضتثمار  اأن �ضندوق  اإىل  هنا  الإ�ضارة  امليدان. وجتدر  الق�ضرية يف 
قانون  مبوجب  كذلك  اأن�ضئ  قد  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لفائدة 

املالية لعام 2008.

 – تطوير الأن�ضطة املرافقة وت�ضهيل خلق املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة: 
هياكل  لإن�ضاء  مو�ّضعا  برناجما  احلكومة  و�ضعت  اخل�ضو�س،  وبهذا 
دعم ومرافقة اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. ويتعلق الأمر هنا 
الرتاب  عرب  املوؤ�ض�ضات  وم�ضاتل  الت�ضهيل  مراكز  من  �ضبكة  بتن�ضيب 
اأفكارهم  جت�ضيد  مرحلة  خالل  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  مرافقة  بغية  الوطني 
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اأثناء  والتدريب  الفنية  امل�ضورة  خدمات  واإ�ضداء  لهم  املاأوى  و�ضمان 
القطاع، قبل  لتطوير موؤ�ض�ضاتهم. والهدف هو تزويد  الأوىل  ال�ضنوات 
للموؤ�ض�ضات و32  نهاية اخلما�ضي الأول )2009/2004(، ب17 م�ضتلة 

مركز ت�ضهيل موزعة عرب الرتاب الوطني.  

- تاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة اجلزائرية والرفع من م�ضتواها:  – 
هذا الإجراء اأملته ، من جهة، ه�ضا�ضة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، 
ومن جهة اأخرى، التناف�س القوي الذي يواجه هذه املوؤ�ض�ضات  يف خ�ضم 

�ضياق اقت�ضاد ال�ضوق.  

وقد مّت ال�ضرت�ضاد بربنامج ميدا الأول MEDA I لو�ضع اأول برنامج للتاأهيل 
موؤ�ض�ضة   716 �ضرعت  اأن  بعد   2007 ماي  يف  اإغالقه  ومّت  امل�ضتوى.  ورفع 

�ضغرية ومتو�ضطة يف عملية التاأهيل ورفع امل�ضتوى.  

من ناحية اأخرى، تزّودت وزارة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة وال�ضناعات 
التقليدية بربنامج خا�س بها للتاأهيل ورفع امل�ضتوى يرمي اإىل حت�ضني القدرة 
الوكالة  اإىل  الربنامج  تنفيذ هذا  هد  عحُ 3000 موؤ�ض�ضة. وقد  التناف�ضية بحوايل 

الوطنية لتطوير املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

تنظيم  مّت  واجلامعات:  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  بني  تاآزر  خلق 
اإر�ضاء اجل�ضور   املوؤ�ض�ضة/ اجلامعة بغية  لقاءات دورية على �ضكل منتديات 
الإبداع  البحث/  وتطوير  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  اجلامعات  بني 
�ضمن هذه املوؤ�ض�ضات. وبهذا اخل�ضو�س، �ضتن�ضم كل �ضنة م�ضابقة وطنية 
.2009 عام  من  اعتبارا  وذلك  املبدعة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لرتقية  التوجيهي  القانون  حاليا  يخ�ضع 
و�ضيعنى  القت�ضادية.  للبيئة  اجلديدة  املقت�ضيات  مع  حتيينه  بغية  للمراجعة 
هذا التعديل بتو�ضيح مفهوم املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة وهياكلها وكذا 
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بتحديد الإجراءات اجلديدة لتوفري امل�ضاعدة والدعم هذه املوؤ�ض�ضات. 

الهدف 2

 تنفيذ �ضيا�ضات اقت�ضادية �ضليمة و�ضفافة 
ميكن للحكومة تقديرها  

تنفيذ  اإىل  به،  القيام  �ضرع  الذي  بامليزانية  اخلا�س  و  املايل  الإ�ضالح  يهدف 
�ضيا�ضات اقت�ضادية �ضليمة و�ضفافة ميكن للحكومة اأن تتوقع نتائجها.

امليزانية  نظم  لع�ضرنة  برنامج  تنفيذ  يف  حاليا  ي�ضرع  امليزانية:  اإ�ضلح 
البنك  الدويل  البنك  يقوم  اأمريكي،  دولر  مليون   24،4 تكلفته  بلغت   )MSB(
18،4 مليون  بـ  يقدر  بتمويل جزء منه   BIRDالإعمار والتنمية الدويل لإعادة 
دولر اأمريكي. يهدف هذا الربنامج اإىل القيام مبراجعة كاملة لنظم التح�ضري 
والتنفيذ واملحا�ضبة واملراقبة واملتابعة مليزانية الدولة ومعاجلتها بطرق معلوماتية 

من خالل: 

�ضاأن  من  املحرزة.  النتائج  على  ترتكز  ال�ضنوات  متعددة  موازنة  و�ضع  – 
هذه الربامج، املقدرة مبوؤ�ضرات الأداء، اأن ت�ضمح باإجراء متابعة اأف�ضل 

لهذه املوؤ�ضرات.  

معلوماتية  برامج  و�ضع  خالل  من  ون�ضرها  امليزانية  عر�س  حت�ضني  – 
. )SIGBUD( لتح�ضري امليزانية

اإطار  و�ضع  خالل  من  بامليزانية  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات  �ضياغة  حت�ضني  – 
متو�ضط املدى )CDMT( حمدد لأهداف الإيرادات والنفقات. 

تنفيذ  جمال  تب�ضيط  خالل  من  العام  الإنفاق  تنفيذ  عملية  هيكلة  اإعادة  – 
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الإنفاق العام ومعاجلته بطرق معلوماتية عرب تطوير نظام مكمل لت�ضيري 
  . )SIGB(امليزانية

وبغية حتقيق امل�ضروع و�ضمان �ضريه احل�ضن، قامت الت�ضكيلة اجلديدة لوزارة 
املالية )مبوجب مر�ضوم 28 نوفمرب 2007( باإن�ضاء مديرية خمت�ضة يف الإ�ضالح 
لأنظمة  مديرية  وكذا  بامليزانية،  املخت�ضة  العامة  املديرية  م�ضتوى  على  املايل 

الإعالم بغية تطبيق اخلطة التوجيهية املعنية بالإعالم الآيل لوزارة املالية.  

من ناحية اأخرى، مّت اإن�ضاء وكالة ملعاجلة املالية العامة بالطرق املعلوماتية تعنى 
بت�ضميم اأنظمة لالإعالم يف جمال امليزانية واملالية واملحا�ضبة. وجتدر الإ�ضارة 
نْي  اإىل اأنه مت ن�ضر دليل مراقبة اإجراءات الإنفاق ودليل �ضري الإجراءات املعنيَّ
املتعلق  الع�ضوي  القانون  اإعداد م�ضروع  الإنفاق وكذا  باإيراد مراحل معاجلة 
املحدد    2008 مار�س   12 يف  احلكومة  جمل�س  اعتمده  والذي  املالية  بقوانني 

ل�ضروط اإعداد الإنفاق العام وتنفيذه ومراقبته. 

م�ضتوى  على  احلكامة  حت�ضني  اإىل  ويهدف  والبنكي:  املايل  الإ�ضلح 
البنوك و�ضركات التاأمني، من خالل تعزيز ا�ضتقرار القطاع البنكي ومردوديته 
والتطوير اجلوهري للقر�س العقاري وع�ضرنة الهياكل القاعدية التقنية واملادية 
للبنوك لتح�ضني »الثقافة البنكية« لدى ال�ضكان وحت�ضني نوعية اخلدمات البنكية. 

وقد ترجم تنفيذ هذه الإ�ضالحات  مبا يلي :

على م�ضتوى القطاع البنكي : ) 1(

عقود  العمومية من خالل و�ضع  البنوك  م�ضتوى  على  حت�ضني احلكامة  – 
الكفاءة وحت�ضني دور جمال�س الإدارة و اإدارة البنوك. 

وقد مت اإعداد عقود النجاعة اجلديدة اإثر تقييم العقود املوقعة يف 2004 وهي 
ت�ضمل نظاما جديدا لرواتب م�ضريي البنوك.
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وو�ضع  ت�ضكيلها  اإعادة  خالل  من  الإدارة  جمال�س  دور  حت�ضني  وتوا�ضل 
تنظيمات داخلية جديدة تق�ضي على وجه اخل�ضو�س باإن�ضاء جلنة تدقيق. وهذا 
الدور �ضيتعّزز من خالل التعزيز املطرد  خلربة  الأع�ضاء وحت�ضني الإدارة عرب 

اإعداد ميثاق للم�ضوؤوليات الإدارية ومدونة اأخالقيات املهنة.  

حت�ضني ظروف ال�ضتغالل البنكي والظروف البيئية من خالل الأ�ضغال الرامية 
اإىل اإعداد البنوك لتنفيذ خمطط املحا�ضبة اجلديد وتطبيق معايري بال 2 وكذا 
من خالل تثمني اأف�ضل للموارد الب�ضرية )لنظام الأجر املتغري اجلديد املقرون 

بالأداء(.    

وحت�ضني  البنكية  الهيكلة  اإعادة  خالل  من  املالية  الو�ضاطة  فعالية  زيادة  – 
قدرة البنوك على متويل القرو�س .

لقد مت تعليق العملية التي من �ضاأنها اأن  توؤدي اإىل فتح راأ�س مال بع�س البنوك 
2007 ب�ضبب عدم  العملية يف  ال�ضعبي الوطني الذي جّمد  القر�س  على غرار 
اأهم  على  �ضلبا  اأثّرت  والتي  الدولية   الأ�ضواق  يف  ال�ضائدة  الظروف  مالئمة 
البنوك املرت�ضحة.  واحليطة واجبة، بالن�ضبة للقر�س ال�ضعبي الوطني اأو للبنوك 
الأخرى، اأمام و�ضعية عدم التيّقن ال�ضائدة يف الأ�ضواق الدولية و�ضعف نتائج 

البنوك الدولية وا�ضرتاتيجياتها للتوزيع.  

ويف اإطار اإعادة الهيكلة، جتدر الإ�ضارة كذلك اإىل م�ضاريع اإعادة التوزيع التي 
اأجنزتها بع�س املوؤ�ض�ضات املالية مثل م�ضروع اإعادة الهيكلة الذي اعتمده البنك 
وامل�ضاهمة  لال�ضتثمار  املالية  املوؤ�ض�ضة  حتويل  وم�ضروع  للتنمية   اجلزائري 

وتوظيف الأموال  SOFIANANCE لبنك لال�ضتثمار . 

وفيما يخ�س اإعادة هيكلة البنك اجلزائري للتنميةBAD ، مّت  اإعداد خطة لإعادة 
التوزيع ترمي اإىل تنظيم هذه املوؤ�ض�ضة حول دورين مركزيني اثنني: ب�ضفتها 
عمليات  بت�ضيري  تعنى  موؤ�ض�ضة  التنمية،  لتحقيق  وعامل  للدولة  مايل  عامل 
امل�ضاريع  وبدرا�ضة  املخ�ض�ضة(،  املحا�ضبة  املالية،  )املراقبة  العمومي  التجهيز 
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التنموية وجتميعها املايل، ومتويل امل�ضاريع العامة الكربى ومتويل املوؤ�ض�ضات 
العمومية بالأموال اخلا�س. 

الأموال  وتوظيف  وامل�ضاهمة  لال�ضتثمار  املالية  املوؤ�ض�ضة  هيكلة  اإعادة  اأما 
اإىل  العمومية  امل�ضرفية  املوؤ�ض�ضة  هذه  م�ضروع حتويل  درا�ضة  حاليا  فيجري 
ال�ضتثمار  وترقية  ال�ضناعة  وزارة  وكالة  مع  بالت�ضاور  وذلك  لال�ضتثمار  بنك 
MIPI كما تعكف املوؤ�ض�ضة املالية لال�ضتثمار وامل�ضاهمة وتوظيف الأموال على 

 )BEI، AFD،SFI( املخت�ضة  املوؤ�ض�ضات  امل�ضاعدة من  اإمكانيات  ا�ضتك�ضاف 
اأن  �ضاأنها  من  التي  امل�ضاريع  وحتديد  الأعمال  خمطط  اإعداد  يف  �ضرعت  كما 

ت�ضكل حقل ن�ضاط »بنك ال�ضتثمار« امل�ضتقبلي.  

البنوك  اأهم الوظائف ورفع م�ضتواها يف  ويف جمال حت�ضني الإدارة وتاأهيل 
العمومية، جتدر الإ�ضارة اإىل تنفيذ خمططات التاأهيل ورفع امل�ضتوى املوؤ�ض�ضاتي 
عقود  وتوقيع  واملايل  املوؤ�ض�ضاتي  التدقيق  اأ�ضا�س  على  اأجري  الذي  واملايل 
امل�ضاعدة املعززة والتعاون مع البنوك الأجنبية ومن خالل تو�ضيع التكوين يف 

جمال البنوك مع اخلرباء الأجانب. 

من ناحية اأخرى، وبغية زيادة قدرة البنوك على متويل القرو�س، مت ال�ضروع 
م�ضتوى  بنك  كل  حدد  اإذ  للبنوك،  اخلا�ضة  الأموال  م�ضتوى  رفع  عملية  يف 
لالأموال اخلا�ضة به ح�ضب خمططه للتنمية ومتويل امل�ضاريع  الكربى يف قطاع 

الطاقة. 

وبهذا اخل�ضو�س، ارتفعت الأموال اخلا�ضة للبنوك عام 2007 باأكرث من 11 
مليار دينار، وبـ 153 مليار دينار عام 2008 و�ضرتتفع عام 2009 ب 77 مليار 
النتائج  و%27  ب%42  الدولة  خم�ض�ضات  غذتها  قد  الزيادة  وهذه  دينار. 
عمليات  و31% عرب  العملية  هذه  �ضملتها  التي  البنوك  حققتها  التي  اليجابية 

اإعادة تقييم الأ�ضول.

املادة  يف  كذلك  عليه  من�ضو�س  القرو�س  متويل  على  البنوك  قدرة  وحت�ضني 
من  �ضل�ضلة  بو�ضع  للخزانة  يرخ�س  والذي   2008 ل�ضنة  املالية  قانون  من   82
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القرو�س املتو�ضطة وطويلة املدى حتت ت�ضرف البنوك بغر�س متويل امل�ضاريع 
ال�ضتثمارية للموؤ�ض�ضات ح�ضب املعدلت وال�ضروط املحددة قانونا. 

تخفيف عبء القرو�س امل�ضبوهة على البنوك وحت�ضني مردودية الأ�ضول  – 
معاجلة  خطة  تنفيذ  مّت  املفككة:  العمومية  املوؤ�ض�ضات  معاجلة  خالل  من 
قابلة  غري  مفككة  موؤ�ض�ضة   146 ت�ضمل  وهي  العمومية،  املوؤ�ض�ضات 
باإجراءات  ال�ضتمرار  على  قادرة  مفككة  موؤ�ض�ضات  و206  لال�ضتمرار 
املوؤ�ض�ضات  جتميد  قرارات  وتنفيذ  اعتماد  مت  وقد  تفا�ضلية.  مالية 
بالن�ضبة  اأما  لال�ضتمرار.  القابلة  القت�ضادي غري  الطابع  ذات  العمومية 
للموؤ�ض�ضات القابلة لال�ضتمرار فاأن العمل جارية ح�ضب وترية خمططات 

حت�ضني منتوجاتها. 

ت�ضرف  حتت  الأجل  وطويلة  املتو�ضطة  القرو�س  من  �ضل�ضلة  و�ضع  – 
البنوك موجهة اأ�ضا�ضا لتمويل امل�ضاريع ال�ضتثمارية للموؤ�ض�ضات،  رفع 
م�ضتوى الأموال اخلا�ضة للبنوك بغية رفع قدرتها على متويل القرو�س، 
اإن�ضاء مركز  لل�ضركات ذات راأ�س مال ا�ضتثماري،  اإطار قانوين  و�ضع 
العقارية،  العقارية وغري  املعدات  تاأجري  اأن�ضطة  مقا�ضة و�ضيطة، تطوير 
اإن�ضاء تعاونيات الدخار والئتمان، و�ضع نظام للمقا�ضة الآلية ال�ضاملة 
وو�ضع ال�ضيكات اجلديدة ال�ضخ�ضية واملوؤمن عليها. من ناحية اأخرى، 

مّت تن�ضيب جلنة ملراقبة التاأمينات.  
 

اإدراج اأ�ضاليب مبتكرة وحديثة يف املجال املايل من خالل تكثيف اأ�ضواق  – 
ال�ضندات ال�ضادرة عن ال�ضركات واإعداد اإطار قانوين وتنظيمي ملعاجلة 
اإيداع.(  �ضندات القرو�س القابلة للتفاو�س )�ضندات اخلزينة، و�ضهادة 
من ناحية اأخرى، يوفر القانون اجلديد املتعلق بالتاأمينات اإطارا قانونيا 
اتفاقيات  البنكي. وبهذا اخل�ضو�س، مت توقيع  التاأمني  منا�ضبا لتطوير 

�ضراكة بني البنوك العمومية و�ضركات التاأمني.  
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حت�ضني نوعية العمالء وعرو�س التمويل التي تقدمها البنوك من خالل  – 
و�ضع اإطار تنظيمي متعلق برتتيبات واأحكام اإعادة تقييم ال�ضركات ذات 
راأ�س املال املخاطر وذات راأ�س املال ال�ضتثماري. وجتدر الإ�ضارة يف 

هذا ال�ضياق اإىل:
العربية  واململكة  اجلزائر  بني  ا�ضتثماري  مال  راأ�س  ذات  �ضركة  •اإن�ضاء  	

ال�ضعودية، با�ضرت اأعمالها منذ بداية  2008.
على  يرتكز  بنك  اإن�ضاء  خالل  من  البنوك  ل�ضبكة  التجاري  التنظيم  •اإعادة  	
العمومية  البنوك  �ضمن  حمورية  وكالت  اإن�ضاء  مع  التجاري  اجلانب 
�ضبكة  على  تدريجيا  التنظيم  هذا  و�ضيعمم  الدولية.  للمعايري  اخلا�ضعة 

البنوك باأكملها. 
القانون  اإ�ضدار  من خالل  بالتعا�ضديات  اخلا�س  القانوين  الإطار  •و�ضع  	

املتعلق باإن�ضاء تعاونيات الدخار والئتمان.  

القانونية  البيئة  وحت�ضني  العقارية  للقرو�س  اجلوهري  التطوير  يخ�س  وفيما 
واملوؤ�ض�ضاتية للقر�س العقاري، ن�ضجل اإدخال عدد من الإجراءات، من خالل 
 ،  2009 لعام  املالية  قانون  م�ضروع  وكذا  و2006   2005 لعام  املالية  قوانني 
والرامية اإىل تخفيف الأعباء اجلبائية على ال�ضفقات العقارية مثل دعم القر�س 
البنكي واإ�ضدار القانون املتعلق بـ«ت�ضنيد« الديون العقارية بغية حترير قدرات 

اإ�ضافية لتمويل القرو�س  من جانب البنوك. 

وقد جت�ّضدت عملية حتديث الهياكل القاعديةالتقنية واملادية للبنوك وتعزيزها 
الفوري ، يف وقت قيا�ضي،  للت�ضويات والت�ضديد  2006 بو�ضع نظام  منذعام 
 .)ATCI( للمبالغ الكبرية وكذا نظام داخلي لالإعالم وللمقا�ضة الآلية للت�ضديد
وقد �ضرع العمل بهذا النظام فعلّيا يف نهاية �ضهر جويلية 2008، اإذ اأن %96.4 
من مقا�ضة اأداة الدفع تتّم بطريقة اإلكرتونية. وقد �ضمح هذا النظام بتهيئة اإطار 
الدفع  اأدوات  جميع  على  املطبقة  املعايري  واعتماد  وو�ضع  وتنظيمي،  قانوين 



15 3
احلكامة و الت�ضيري القت�ضادي

امل�ضرفية،  و�ضع �ضبكة مكيفة وموثوقة  الئتمان  بطاقات  ا�ضتخدام  فيها  مبا 
لالت�ضال ال�ضلكي والال�ضلكي بني البنوك، تعزيز الرقابة...

البنكي  النظام  نزاهة  �ضمان  وبغية  البنكي،  والك�ضف  التدقيق  جمال  ويف 
و�ضالمته، ي�ضرف بنك اجلزائر واللجنة البنكية ب�ضرامة، على اأ�ضا�س التعليمة 
ال�ضادرة عن جمل�س النقد والئتمان، على التدقيق الدائم للبنوك واملوؤ�ض�ضات 
املالية �ضيما على اإجراءات تقييم الأخطار ور�ضدها وت�ضيريها والتحّكم فيها. 
البنوك  ت�ضريحات  اأ�ضا�س  على  اجلاري  الوثائق  على  التدقيق  اإىل  واإ�ضافة 
واملوؤ�ض�ضات املالية لدى بنك اجلزائر، ي�ضارع يف اإر�ضال فرق ميدانية للتدقيق 
اإىل البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية،الهدف منها هو �ضمان التطوير املنّظم للو�ضاطة 

البنكية. 

لنظام  الأوىل  البنكي، اخلطوة  للك�ضف  بالن�ضبة  الوثائق،  التدقيق على  ي�ضكل 
الإنذار الذي ي�ضمح بر�ضد اأف�ضل النظام البنكي. ويغطي التدقيق على الوثائق 
اإجمايل 24 موؤ�ض�ضة معتمدة، اأي 18 بنكا و6 موؤ�ض�ضات مالية. ويف هذا الإطار، 
وخالل ال�ضنوات من 2002 اإىل 2007، مت اإر�ضال 2558 اإخطارا اإىل البنوك 
اإر�ضال  التاأخري يف  على وجه اخل�ضو�س،  ي�ضمل،  املعنية  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
وطلبات  والتناق�ضات  الأخطاء  ال�ضارية،  للمعايري  المتثال  عدم  الت�ضاريح، 

احل�ضول على معلومات اإ�ضافية.    

تعزيز  اإىل  الرامي  للمعلومات،  البنكية  للنظم   اجلاري  التح�ضني  �ضاهم  وقد 
وحتديث نظم الدفع ، يف احلّد من التاأخر يف تقدمي تقارير الت�ضريح  وحت�ضني 
ر�ضد املخاطر. مع ذلك ، ل بد من  بذل املزيد من اجلهود يف هذا اخل�ضو�س.   

على �ضعيد ال�ضوق املالية: توا�ضل تعزيز التعبئة الكبرية للموارد الداخلية 
الإلزامية  ال�ضندات  �ضوق  يف  الإ�ضدار  تكثيف  عرب  الأخرية  ال�ضنوات  خالل 
 3 من  لالآجال  ت�ضكل  التي  للدولة  التابعة  ال�ضندات  ل�ضوق  امل�ضتمر  والتطوير 
اأ�ضهر اإىل 10 �ضنوات، �ضندات مرجعية، واإدخال �ضندات الدولة اإىل البور�ضة 
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 »Algérie Cearing« ال�ضندات ومن خالل بداية عمل املوؤمتن املركزي على 
الذي ي�ضكل موؤ�ض�ضة ع�ضرية لت�ضيري واإدارة ال�ضندات ح�ضب معايري ال�ضالمة 

الدولية. 

على �ضعيد قطاع التاأمينات:  تحُرجمت الإجنازات امل�ضجلة يف اإطار تعزيز 
املت�ضمن  الأمر  على  اأدخلت  التي  التعديالت  خالل  من  واملردودية  ال�ضتقرار 
�ضركات التاأمني والرامي اإىل حتفيز الن�ضاط وال�ضالمة املالية لل�ضركات واإعادة 

تنظيم الك�ضف،  كالتايل :

و�ضع ترتيبات ومنظومة لبيع املنتوجات التاأمينية عرب ال�ضبابيك البنكية،  – 
واإبرام اتفاقيات التوزيع بني �ضركات التاأمني وخمتلف البنوك.

اإن�ضاء جلنة ك�ضف ومتابعة للتاأمينات على م�ضتوى وزارة املالية ؛ – 

بداية عمل �ضركة تاأمني اأجنبية متخ�ض�ضة يف جمال تاأمني الأ�ضخا�س؛ – 

توقيع اتفاق �ضراكة بني �ضركات التاأمني اجلزائرية و ال�ضركات الأجنبية  – 
 MACIF FRANCE اجلزائرية مع ال�ضركة الفرن�ضية  SAA ضركة�(

.)FIATC مع CAAT و�ضركة

تعزيز الأموال اخلا�ضة بقطاع التاأمينات. – 

التاأمينات  لتنمية �ضوق  اإعداد خمطط  التاأمينات، مّت  اإ�ضالح قطاع  اإطار  ويف 
من �ضاأنه اأن ي�ضكل خارطة طريق ملختلف املداخلني، وهو يهدف اأ�ضا�ضا حت�ضني 
احلكم على م�ضتوى �ضركات التاأمني من خالل حتديث اأنظمة املعلومات، تعميم 
عقود الأداء على الوظائف الأ�ضا�ضية، توحيد مهمات جلان التدقيق ومن خالل 

تعزيز الرقابة الداخلية. 
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الهدف 3

ترقية الت�ضيري ال�ضليم للأموال العمومية 

العمومية،  وعالوة على الإجراءات  ال�ضليم لالأموال  الت�ضيري  يف �ضياق ترقية 
املتخذة يف اإطار الإ�ضالح املايل ويف جمال امليزانية، فاإن التقّدم الذي حققته 
وكذا  والفعالة  احلديثة  اجلبائية  ال�ضيا�ضة   تنفيذ  جمال  يف  اجلبائية  الإدارة 

اإ�ضالح اجلباية املحلية ميكن مالحظته يف:

اإ�ضلح الإدارة اجلبائية: الهدف الأ�ضا�ضي منها هو اإ�ضفاء طابع الت�ضاق 
بت�ضاعف  يت�ضم  والذي  للبالد  القت�ضادي  امل�ضهد  تغرّي  باعتبار  والن�ضجام 
الفاعلني املحليني والأجانب على حّد �ضواء يف جمال اإنتاج ال�ضلع واخلدمات، 
وحت�ضني العالقة مع دافعي ال�ضرائب ل�ضمان ت�ضهيل حت�ضيل اجلباية العادية 
والتي تبقى م�ضاهماتها يف املوارد العامة  للميزانية �ضعيفة ن�ضبيا رغم تزايدها 

كل �ضنة.

تت�ضح اآثار الأولية لالإ�ضالح يف:

حت�ضيل ال�ضرائب العادية : – تزداد عائداتها كّل رغم الجتاه املتزايد 
5مليار  بـ  يقدر حاليا  الذي  ال�ضريبي  العبء  نحو رفع اجلباية وخف�س 
دينار. وهكذا �ضهدت ح�ضة اجلباية العادية يف املوارد العامة للميزانية 
39% يف  2007 مقابل  50% �ضنة  ن�ضبة  بلغت  ارتفاعا حم�ضو�ضا، فقد 
٪ من   20 ن�ضبة  املحلية  للجماعات  املخ�ض�ضة  العائدات  2001. وت�ضكل 

لة. ومن الوا�ضح اأن هذه الن�ضبة ل تزال  عائدات اجلباية  العادية املح�ضّ
دون م�ضتوى احتياجات متويل اجلماعات املحلية، واأن اإ�ضالح اجلباية 
املنا�ضبة لهذه  القادر على توفري احللول  املحلية )اجلاري حاليا( وحده 

الو�ضعية.
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معاجلة املنازعات اجلبائية : –  عرفت معاجلة النزاعات اجلبائية حت�ضنا 
رع فيه يف  ملحوظا منذ بدء تطبيق اإ�ضالح اإجراءات املنازعات  الذي �ضحُ
اإطار قانون املالية لعام 2007. والواقع اأن هذه الإ�ضالحات، املتمركزة 
اآجال معاجلة  اأخذ القرارات ملتعلقة باملنازعات  وحد  على  تعدد مراكز 
ال�ضكاوى، قد �ضاعدت على ت�ضجيل حت�ضن ملحوظ لن�ضب املعاجلة التي 
انتقلت من 50% عام 2002 اإىل 76%  عام 2006 لت�ضل عام 2007 ن�ضبة 
91%. كما �ضاهمت هذه الإ�ضالحات اأي�ضا يف انخفا�س حم�ضو�س يف 

معدل الق�ضايا العالقة اإذ ا�ضتقرت عند ن�ضبة 10% عامي 2006 و2007 
بعد اأن كانت متثل ن�ضبة 21 % عام 2002 و12% عام 2004.

الرقابة الداخلية للم�ضالح اجلبائية : – تهدف مهام الرقابة الداخلية 
امل�ضالح  لأن�ضطة  عامة  مراقبة  �ضمان  اإىل  الت�ضيري،  مهام  جانب  اإىل   ،
غواية  اأي  من  الوقاية  اإىل  اأي�ضا  تهدف  كما  احل�ضن.  �ضريها  لتحقيق 
بالف�ضاد اأو اختال�س الأموال. وقد مت يف هذا ال�ضدد ت�ضجيل انخفا�س 
حم�ضو�س يف عدد الختال�ضات �ضنة 2007 مقارنة بال�ضنوات ال�ضابقة: 
 5 مقابل   ،2007 عام  دينار  مليون   1.6 بقيمة  حالت   4 ت�ضجيل  مّت  اإذ 
حالت بقيمة 112 مليون دينار عام 2006 و13 حالة بقيمة 112 مليون 

دينار كذلك يف 2005.

< يف ما يخ�ص ال�ضيا�ضة اجلبائية : يرتكز العمل الت�ضريعي يف هذا املجال 
على هدفني ا�ضرتاتيجيني. اأولهما يتمّثل يف تزويد النظام اجلزائري تدريجيا 
مبقومات نظام ع�ضري وفّعال. اأما ثانيهما فهو مرهون بتحقيق الهدف الأول 
م�ضتدمي  كم�ضدر  البرتولية  اجلباية  حمل  العادية  اجلباية  اإحالل  يف  ويتمثل 
اجلبائي  النظام  اإخاع  الهدفني  هذين  حتقيق  ويتطلب  الدولة.  ميزانية  لتزويد 
ال�ضاري لإجراءات التب�ضيط وتخفيف العبء عنه، وكذا تعزيز اإجراءات مكافحة 
الغ�س والتهرب ال�ضريبي، كما يتطلب كذلك حتمل اجلباية لدورها التحفيزي 

والتوجيهي يف املجال الجتماعي والقت�ضادي. 
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وبلوغا لهذه الغاية، مت اتخاذ �ضل�ضة من الإجراءات عرب قوانني املالية ل�ضيما 
هذه  وتخ�س  و2008.   2007 ل�ضنتي  التكميلية  و  الأولية  املالية  قوانني 

الإجراءات: 

ال�ضريبة  )تاأ�ضي�س  ذاتها  ال�ضريبة  م�ضت  متوا�ضلة  تب�ضيط  عملية  اإجناز 
اجلزافية الوحيدة ل�ضغار الدافعي ال�ضرائب كما م�ّضت �ضبل حتديد املداخيل 
ال�ضريبة  املب�ضط(. وبهذا اخل�ضو�س، �ضرع يف حت�ضيل  النظام  )تاأ�ضي�س 
اجلزافية الوحيدة منذ عام 2007 من 800000  تاجر وهم يدفعون ال�ضريبة 

الرتكيبية كل ثالثة اأ�ضهر دومنا �ضكليات اإ�ضافية. 

مّت  وتب�ضيطها،  املنازعات   اإجراءات  حتديث  ا�ضتمرار  �ضياق  نف�س  يف  و 
هنا،  الأمر  ويتعلق   .2008 لعام  املالية  قانون  من خالل  هامة  تدابري  اإدخال 
اأول، بتدعيم تعدد مراكز اأخذ القرارات املتعلقة باملنازعات برفع اخت�ضا�س 
املدراء الولئيني لل�ضرائب ملعاجلة الإقرارات  من 10 ماليني اإىل 20 مليون 
الكربى(،  ال�ضركات  )مديرية  دينار  مليون   100 اإىل  مليونا   30 ومن  دينار 
ومن جهة اأخرى بتمديد تعدد مراكز اأخذ القرارات لت�ضمل القرارات املتعلقة 
التدابري  هذه  من  والغاية  امل�ضافة.  القيمة  على  ال�ضريبة  قرو�س  بت�ضديد 
املدراء  اإىل  لل�ضرائب  العام  املدير  يد   هي  نقل الخت�ضا�ضات املرتكزة يف 
�ضريبة  ت�ضديد  ب�ضاأن  قرارات  لتخاذ  الكربى  ال�ضركات  ومدير  الولئيني 

القيمة امل�ضافة.

تخفيف العبء ال�ضريبي �ضيما من خالل اإلغاء الدفع اجلزايف الذي بلغ 
الن�ضبة مبعدل  2000. وقد انخف�ضت هذه  6% من ك�ضف الأجورعام  ن�ضبة 
عام  بحلول  متاما  األغيت  ان  اإىل   ،2001 عام  من  بدء  �ضنة  كل  واحدة  نقطة 
2006  من خالل خف�س ال�ضريبة على فوائد ال�ضركات من 30% اإىل %25 

يف 2006 ثم من 25 اإىل 19% يف 2008 بالن�ضبة للن�ضاطات املنتجة لل�ضلع  
والأن�ضطة املتعلقة بالبناء والأ�ضغال العمومية وال�ضياحة .
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منح مزايا �ضريبية من خالل ت�ضجيع اللجوء اإىل القر�س الإيجاري كو�ضيلة 
لتمويل ال�ضتثمار، وهذا عرب الإعفاء من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة لفائدة 
القر�س  اإطار   املالية يف  البنوك واملوؤ�ض�ضات  التي جتريها  عمليات احليازة 
ح�ضب  اأخرى،  جهة  من  العام،  الدخل  �ضريبة  من  الإعفاء  وكذا  الإيجاري. 
زيادة راأ�س املال املح�ضل من التنازل عن العقارات املبنية وغري املبنية. كما 
القيمة  لل�ضرائب على  اإعفاء  لل�ضركات من خالل منح  تكتالت  اإن�ضاء  ي�ضجع 

امل�ضافة وعلى الن�ضاط املهني باعتبار رقم املبيعات املحقق داخل التكتل. 

رامية  اإجراءات  اتخاذ  املحلية مت  للجماعات  الإيرادات اجلبائية  دعم 
اإىل  تعزيز الو�ضائل املالية للجماعات املحلية، منها رفع ال�ضريبة على القيمة 
 %10 اإىل   %5 من  ارتفعت  والتي  البلديات  اإىل  تعود  التي   TVA امل�ضافة 
وتخ�ضي�س 50% من ناجت ال�ضريبة  على الدخل العام IRG على الإيرادات 

الإيجارية. 

<فيما يتعلق بالإن�ضاء التدريجي لهياكل جديدة  تحُرجم التنظيم اجلديد 
لت�ضيري ال�ضريبة ح�ضب »عمالء«، واملطابق للتطورات الدولية،  بخلق 3 هيئات 

كربى ووحدة ملعاجلة املعلومة اجلبائية : 

الإيرادات  يف  بالتحكم  مكلفة   – :  DGE الكربى  ال�ضركات  مديرية 
وكذا  البرتولية  ال�ضرائب  حت�ضيل  وبت�ضيري  وتاأمينها  للدولة  اجلبائية 
وقد  الت�ضيري.  اأمتتة  خالل  من  الإجراءات  وحتديث  الهياكل  ع�ضرنة 
اأ�ض�ضت املديرية يف جانفي 2006 وهي تتوىل  ت�ضيري حزمة متكونة من 
1340 موؤ�ض�ضة وتقوم بتح�ضيل جميع ال�ضرائب البرتولية وما يقارب الـ 

% من ال�ضرائب العادية. ولبد من تو�ضيع حقل اخت�ضا�ضها خالل   50

% من اجلباية.  الفرتة 2009-2013 بغية �ضمان حت�ضيل 70 

يتعلق   ما  كل  الخت�ضا�س يف  وهي �ضاحبة   – CDI ال�ضرائب  مراكز 
 ،DGE الكربى  ال�ضركات  مبديرية  اإحلاقها  ميكن  ل  التي  بال�ضركات 
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 . احلرة،  واملهن  احلقيقي  املحا�ضبي  النظام  ذات  الفردية  وباملوؤ�ض�ضات 
ومن املتوقع اأن يكون عدد هذه املراكز 70 مركزا و�ضتعو�س قبا�ضات 
اأداء  من  �ضتح�ّضن  اأخرى،  ناحية  من  املوجودة.  ال�ضرائب  ومفت�ضيات 
بف�ضل  اجلبائية  امللفات  مراقبة  جمال  يف  الكربى  ال�ضركات  مديرية 
تنظيمها وحيازتها على و�ضائل حديثة وموظفني اأكفاء. ويتوقع ا�ضتكمال 
عام  من  الأول  والثالثي   2008 عام  من  الرابع  الثالثي  مراكز خالل   8
به وهو  الأ�ضغال  انتهت  فقد  الرويبة  ملنطقة  املحوري  املركز  اأما   .2009

جاهز للتد�ضني. 

مراكز ال�ضرائب اجلواريةCPI : – امل�ضوؤولة عن جباية �ضغار امللزمني 
بال�ضريبة ومداخيل الأ�ضخا�س املاديني. �ضيتم اإن�ضاء مراكز ال�ضرائب 
مراكز  اإن�ضاء  وترية   ح�ضب  تدريجي  ب�ضكل    250 بعدد  اجلوارية 
الثالثي  خالل  الأوليني  املركزين  اأ�ضغال  ا�ضتكمال  ويتوقع  ال�ضرائب. 

الثاين من عام 2009.

اجلبائية  املعلومة  ومعاجلة  لرتقيم  مركزية  وحدة  اإن�ضاء  دعم  –
DID  يف 2006 قدرات جمع املعلومة اجلبائية و اإن�ضاء قواعد بيانات 

ذات �ضلة مع موؤ�ض�ضات الدولة الأخرى )بنك اجلزائر، ال�ضجل التجاري، 
هذه  مهمة  املعلومة.   على  احل�ضول  يف  الغري  حق  وتطبيق  ...الخ( 
قواعد  واإن�ضاء  اإعادتها  و  ومعاجلتها  املعلومة  عن  البحث  هي  املوؤ�ض�ضة 
ال�ضريبي  والتهرب  الغ�س   من  للوقاية  ال�ضرورية  املركزية  البيانات 
والقت�ضاد  الأموال  روؤو�س  تهريب  مكافحة  اإىل  اإ�ضافة  ومكافحتهما 
املوازي غري القانوين و تبيي�س الأموال والف�ضاد واجلرائم املالية. فمنذ 
اإن�ضاء وحدة مركزية لرتقيم ومعاجلة املعلومة اجلبائي، تولت 
منح الأ�ضخا�ص املاديني واملعنويني وكذا الكيانات الإدارية رقم 
التعريف ال�ضريبية الذي يعد املحور الرئي�ضي لل�ضجل الوطني 
للأحكام  طبقا  اجلبائي  وال�ضجل  للجباية  اخلا�ضعة  لل�ضرائح 
الإجراءات  قانون  من   178 اإىل   176 من  املواد  يف  الواردة 
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ال�ضريبية  الإدارية  الإجراءات   فاإن  الإطار،  هذا  ويف  اجلبائية. 
واجلمركية والبنيكة ذات ال�ضلة بن�ضاط التجارة اخلارجية �ضتتّم بدء من 

الفاحت من اأكتوبر 2008 ببطاقة الكرتونية حتمل رقم الهوية اجلبائية.  

اإن�ضاء مديرية مركزية مكلفة بالعلقات العامة و الت�ضال عام  – 
فيما  ل�ضيما  ال�ضرائب  دافعي  تطلعات  اإىل  ال�ضتجابة  مهمتها   ،2008

يتعلق با�ضتقبال املعلومات و التزويد لها، ت�ضهيل الت�ضال مع الأعوان 
واإعالم امل�ضتخدمني بالو�ضائل احلديثة املو�ضوعة حتت ت�ضرفهم للوفاء 

بالتزاماتهم ال�ضريبية )الت�ضريح والدفع الآيل(.

الهدف 4

مكافحة الف�ضاد وتبيي�ص الأموال 
اتخذت ال�ضلطات العمومية اإجراءات قانونية وموؤ�ض�ضاتية  بغية مكافحة الف�ضاد 
وتبيي�س الأموال. فعلى ال�ضعيد القانوين، اتخذت التدابري الالزمة للم�ضادقة 
)اأنظر  الأموال  الف�ضاد وتبيي�س  املتعلقة مبكافحة  الدولية  اأهم التفاقيات  على 
الباب الأول احلكامة ال�ضيا�ضية(. اأما على ال�ضعيد الداخلي، ت�ضعى ال�ضلطات 
العمومية اإىل موائمة الت�ضريعات الوطنية مع املعايري الدولية. ويف هذا ال�ضياق 
ومتمم  معدل  رئا�ضي  مر�ضوم  اإ�ضدار  مت  العمومية،  بال�ضفقات  يتعلق  وفيما 
الإجراءات  املت�ضمن    2003 24 جويلية  بتاريخ  ال�ضادر   الرئا�ضي  للمر�ضوم 
التنظيمية التي ت�ضري ال�ضفقات العمومية وقد ن�ضر هذا املر�ضوم يف اجلريدة 

الر�ضمية يف اأكتوبر 2008 و يخ�س هذا التعديل : 

تقييم وحت�ضني الرقابة على الأموال العامة بتو�ضيع حقل تطبيق قانون  – 
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القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  تعقدها  التي  ال�ضفقات  اإىل  العمومية  ال�ضفقات 
الدولة. وتكري�س  اأو جزئيا من ميزانية  التي يتم متويلها كليا  العمومية 
ال�ضفقات  اإىل  الو�ضول  )حرية  العمومية  ال�ضفقات  التي حتكم  املبادئ 

العامة، امل�ضاواة يف معاملة املرت�ضحني و�ضفافية الإجراءات(. 

اإدخال اإجراءات جديدة  بغية اإدماج �ضروط العمل الكفيلة باحرتام قانون  – 
العمل تطبيقا لالتفاقية الدولية للعمل التي وقعتها اجلزائر.

التنمية  برامج  تنفيذ  املداخلني  ملختلف  ت�ضهل  جديدة  اإجراءات  اإدخال  – 
�ضيما غلى امل�ضتوى املحلي )برامج التنمية الريفية والفالحية(.

مدى  على  واأثره  لأهميته  نظرا  العام،  الإنفاق  مراقبة  تتم  اأخرى،  ناحية  من 
قانونيته وفعاليته، عرب تدخل : 

<ال�ضندوق الوطني للتجهيز من اأجل التنمية  CNED، املكلف بزيادة 
واملتابعة  والإجناز  التقييم  عمليات  وحت�ضني  للدولة،   التجهيز  اإنفاق  جناعة 
القاعدية القت�ضادية والجتماعية وتنويع موارد  للمن�ضاآت  الكربى  للم�ضاريع 

متويل امل�ضاريع الكربى وجعل متويلها مواتيا اإىل اأق�ضى حد. 

ويف هذا الإطار، اتخذ ال�ضندوق الوطني للتجهيز اإجراءات �ضتى منها مراجعة 
الدرا�ضات، ومتابعة حتقيق امل�ضاريع الكربى   للمن�ضاآت القاعدية القت�ضادية 
والجتماعية ذات ال�ضلة بقطاعات عّدة.  وبهذا اخل�ضو�س، وبربنامج اإجمايل 
يقّدر بـ3400 مليار دينار يخ�س امل�ضاريع الكربى فقط، يقوم ال�ضندوق مبتابعة 

امل�ضاريع التي تتجاوز 2200 مليار دينار واملوزعة كالتايل:  

دينار  مليار   – 1226 من  دينار  مليار   1117  : العمومية  الأ�ضغال 
م�ضجلة.

النقل: 507 مليار دينار من 1537 – مليار دينار م�ضجلة.
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املوارد املائية: 405 مليار دينار من 537 – مليار دينار م�ضجلة.

تهيئة الإقليم: 171 مليار دينار من 194 – مليار دينار م�ضجلة.

لفائدة موظفيه  برنامج تكويني  بتنفيذ  ال�ضندوق  قام  الرقابي،  ولتعزيز دوره 
امل�ضاعدة  برنامج  اإطار   يف  وثائقية  معطيات  بنك  و  معلومات  نظام  اأن�ضاأ  و 
للبنك الإفريقي للتنمية وقام بتوزيع دليل متابعة اإجناز امل�ضاريع الكربى على 

الوزارات الرئي�ضية والهيئات امل�ضوؤولة عن هذه امل�ضاريع.

وي�ضعى ال�ضندوق، م�ضتقبال، اإىل متابعة تنفيذ برنامج تقييم  امل�ضاريع الكربى 
ال�ضندوق  نطاق تدخل  القت�ضادية والجتماعية، وتو�ضيع  القاعدية  للمن�ضاآت 
و�ضائل  وتعزيز  دينار،  مليار   20 تتجاوز  التي  الكربى  امل�ضاريع  جميع  يف 
التدخل من خالل تعبئة اخلربات الوطنية والأجنبية، وتنظيم دورات تكوينية 
حول  الكربى  بامل�ضاريع  املكلفة  والهيئات  بالوزارات  العاملة  الإطارات  لفائدة 

ا�ضتعمال دليل متابعة اجناز امل�ضاريع الكربى والذي دخل طور الإ�ضدار. 

<املفت�ضية العامة للمالية IGF وهي هيئة رقابية  ذات طابع اإداري خمت�ضة 
املحلية  واجلماعات  الدولة  ملوؤ�ض�ضات  املحا�ضبي  و  املايل  الت�ضيري  يف  اأ�ضا�ضا 
اأخرى  موؤ�ض�ضة  واأي  العام  املحا�ضبي  للنظام  اخلا�ضعة  والأجهزة  والإقليمية 

ت�ضتفيد من دعم وم�ضاعدات من الأموال العمومية. 

املوؤ�ض�ضات  لي�ضمل   ، للمالية  العامة  املفت�ضية  اخت�ضا�س  جمال  تو�ضيع  مت 
القت�ضادية التابعة لقطاع العام مبوجب الأمر رقم 08-01 ال�ضادر بتاريخ 28 

فيفري 2008.

وقد اأعدت املفت�ضية يف ال�ضنة املالية 2007، 128 تقرير رقابة وقامت بتبليغها. 
اأما يف الف�ضل الأول من عام 2008 فقد تولت القيام بـ 103 مهمة 14 منها مّتت 

خارج الربنامج )على اأ�ضا�س اإخطار �ضادر من ال�ضلطات املخولة(. 
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تدقيق  الت�ضيري،  على  الرقابة   : اجلوانب  خمتلف  املهمات  هذه  �ضملت  وقد 
املحا�ضبة، التحقيقات، التقييم واخلربة الق�ضائية.

اإطار الربامج ال�ضنوية والتي وافقت عليها وزارة  هذه املهام التي اأجريت يف 
املالية والإخطارات ال�ضادرة من ال�ضلطات املخّولة ، �ضملت على ما ل يقل 18 
قطاع �ضيما  القطاعات الرئي�ضية التي ا�ضتفادت من امليزانية )الزراعة ، وال�ضكن 

، والتعليم ، وال�ضحة(.

ت�ضيري  مراقبة  مهمات  املفت�ضية  اأجنزت  التقليدية،  املهمات  هذه  على  وعالوة 
العمومية  املوؤ�ض�ضة  اجلزائر،  )مرتو  القت�ضادية  العمومية  املوؤ�ض�ضات  بع�س 
املوؤ�ض�ضة  اجلزائر،  ميناء  موؤ�ض�ضة  ببومردا�س،   E.P.L.F الوظيفية  لل�ضكنات 
من  ال�ضادرة  للتعليمات  امتثال  ،...اإلخ(   SNVIال�ضناعية لل�ضيارات  الوطنية 

ال�ضلطات العليا للدولة.   

وقد ّقدمت التقارير املنجزة بهذا اخل�ضو�س ملخلف القطاعات التي تعنى مبتابعة 
تنفيذ ما اأ�ضفرت عنه التقارير من نتائج.  

 2007 عام  املالية  املعلومات  ملعاجلة  خلية  احلكومة  اأن�ضاأت  اأخرى،  ناحية  من 
تتمثل مهامها يف ت�ضجيع ال�ضتقامة  والنزاهة وامل�ضوؤولية وال�ضفافية يف ت�ضيري 
القطاعات العمومية واخلا�ضة ويف دعم التعاون الدويل وتقدمي امل�ضاعدة التقنية 

بهدف الوقاية من الف�ضاد ومكافحته.  

وفيما يخ�س التنفيذ،  توجد هذه اخللية على توا�ضل دائم مع بيئتها املوؤ�ض�ضاتية 
املكونة من هيئات مالية وم�ضالح اأمنية، وقد اأر�ضت عالقات مع املهن احلرة. 
وقد �ضرع يف عمليات اإعالمية وحت�ضي�ضية، مبكافحة تبيي�س الأموال ومتويل 
الإرهاب، لفائدة امل�ضوؤولني الأوائل عن البنوك العمومية والوكالء اجلمركيني 

ووكالء العبور.

ويف اإطار اإبرام برتوكولت امل�ضاعدة وتبادل املعلومات، وّقعت اخللية للتو اتفاقا 
اإداريا مع ال�ضنيغال كما دخلت يف مفاو�ضات مع 17 بلدا، وهي نف�ضها البلدان 
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  )GAFIMOAN( املكونة للمجموعة الإقليمية لل�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا
اأما التفاق مع قطر ف�ضيعقد لحقا. 

وقد اأولت احلكومة اهتماما خا�ضا مبراقبة الإنفاق العام ملا لها من تاأثري على 
مدى قانونية الإنفاق العام وفعاليته، لذلك مّت اتخاذ عدد من الإجراءات املتعلقة 

باملراقبة فيما عززت تدابري اأخرى قائمة.
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الهدف 5:

 تن�ضيق ال�ضيا�ضات النقدية والتجارية و�ضيا�ضات ال�ضتثمار 
بهدف حتقيق الإندماج الإقليمي 

ت�ضعى  اجلزائر جاهدة اإىل تعزيز التعاون وتكثيفه وتنويع  التبادلت التجارية  
مع جمموع دول القارة الإفريقية و احتاد املغرب العربي.

�ضنوات  عدة  منذ  مناق�ضات  جتري  العربي  املغرب  م�ضتوى  على   >
بخ�ضو�س م�ضروع اتفاقية متعلق باإن�ضاء منطقة للتبادل احلر بني دول احتاد 
النهائية  بال�ضياغة  املكلف  العمل  لفريق  اجتماع  اآخر  انعقد  اإذ  العربي  املغرب 
اللقاء  ينعقد  اأن  املزمع  ومن   .2007 ماي  �ضهر  الرباط  يف  التفاقية  مل�ضروع 
الإقليمي  ال�ضيا�ضي  فال�ضياق  اجلارية.  ال�ضنة  من  الثاين  الف�ضل  التايل خالل 
املّت�ضم بعدم ا�ضتكمال ت�ضفية ال�ضتعمار يف ال�ضحراء الغربية وفقا لقرارات 
التي  الأهداف  حتقيق  ل�ضبيل  املعرقلة  العقبات  اإحدى  ي�ضكل  املتحدة،  الأمم 

�ضطرتها املعاهدة املتعلقة باإن�ضاء احتاد املغرب العربي.  

الإفريقية: لقد �ضاركت اجلزائر بفعالية يف جميع  القارة  �ضعيد  < على 
الإفريقي اإ�ضراف  مفو�ضية الحتاد  الأفارقة حتت  التجارة  اجتماعات وزراء 
CUA وكذا اجتماعات جلنة التجارة والتعاون والتكامل الإقليمي التي بادرت 

 ،UNECA اإفريقيا  اأجل  من  املتحدة  لالأمم  القت�ضادية  اللجنة  عقدها  اإىل 
ل�ضيا�ضتها  اأ�ضا�ضيا  اإفريقيا حمورا  اأن اجلزائر قد جعلت من  وهذا دليل على 

القت�ضادية والتجارية.    

ولقد ا�ضتفاد م�ضروع الطريق العابر لل�ضحراء، والذي يعد مبثابة همزة و�ضل 
كبري  مايل  غالف  من  ا�ضتفاد  ال�ضحراء،  جنوب  يف  وجريانها  اجلزائر  بني 
يتجاوز 64 مليار دينار من �ضاأنه اأن  ا�ضتكمال هذا املحور ال�ضرتاتيجي الواقع 
يف اجلهة اجلنوبية وتطويره كطريق �ضيار حموري يف اجلهة ال�ضمالية رابط 
بني البليدة والأغواط. وقد تعزز الأثر اليجابي لهذا امل�ضروع من خالل اجناز 
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اأنبوب الغاز وخط األياف ب�ضرية بني اأبوجا )نيجرييا( وميناء بني �ضاف مرورا 
بالنيجر. 

الإقليم  داخل  التجارة  ترقية  بغية  القت�ضادي  التكامل  باأهمية  منها  واإدراكا 
عرب اجلماعات القت�ضادية الإقليمية CER التي اأوجدها اتفاق اأبوجا، اتخذت 
اجلزائر الإجراءات الالزمة واملنا�ضبة.لتعزيز العالقات القت�ضادية مع البلدان 
الفريقية. ويف هذا الإطار، با�ضرت مناق�ضات مع الحتاد القت�ضادي والنقدي 
حاليا  ويجرى  وال�ضتثمار،  للتجارة  اتفاق  لإبرام   UEMOA اإفريقيا  لغرب 
التح�ضري جلولة املفاو�ضات الثانية. وتندرج هذه الإجراءات �ضمن املبادرات 
و�ضمن  العموم  على  جنوب-جنوب  التجارة  لتنمية  اجلزائر  اتخذتها  التي 

ال�ضراكة اجلديدة لتنمية اإفريقيا/ النيباد على اخل�ضو�س. 

مّت   ،UEMOAاإفريقيا لغرب  والنقدي  القت�ضادي  بالحتاد  يتعلق  وفيما 
اعتماد مبادرة عقد اتفاق جتارة و ا�ضتثمار مع هذا الحتاد الذي ي�ضم 8 بلدان 
الطوغو  النيجر-  مايل-  ال�ضنيغال-  ديفوار-  كوت  بوركينافا�ضو-  )البنني- 
اإزاء القارة الإفريقية و�ضعيا  وغينيا بي�ضاو( وذلك متا�ضيا مع التزام اجلزائر 
منها اإىل تعزيز مكانتها القت�ضادية على امل�ضتوى الإقليمي.   وقد مت عقد دورة 
جانفي   30 اإىل   28 من  املمتدة  الفرتة  يف  واغادوغو  يف  واحدة  مفاو�ضات 
اأما اجلولة  2008 من �ضاأنها تقريب وجهات نظر الطرفني يف جمال التجارة. 

الثانية التي كان من املزمع عقدها باجلزائر نهاية �ضهر ماي 2008  فلم تعقد 
ب�ضبب ف�ضل امل�ضاورات بني الدول الأع�ضاء يف الحتاد.

وعلى م�ضتوى املنطقة العربية للتبادل احلر، وعقب القرار الذي اتخذه رئي�س 
اجلمهورية خالل القمة العربية 19 املنعقدة بالريا�س واملتعلق بتطبيق الربنامج 
جميع  مع  بالتعاون   ، التجارة  وزارة  ت�ضعى  احلر،  التبادل  ملنطقة  التنفيذي 

القطاعات املعنية، اإىل ا�ضتيفاء كل ال�ضروط امل�ضبقة، وهي:
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الن�ضمام  تعّهد  مت�ضمنة  العربية  الدول  جلامعة  ترفع  وثيقة  اإعداد   – 
على  املفرو�ضة  وال�ضرائب  اجلمركية  الر�ضوم  من  الكلي  والعفاء 
املجل�س  اعتمدها  التي  املن�ضاأ  قواعد  تطبيق  وكذا  امل�ضتوردة  املنتوجات 

القت�ضادي والجتماعي. 

اجلمركية  الر�ضوم  من  الكلي  الإعفاء  تطبيق  املت�ضمنة  التعليمة  تعميم   – 
للمنتجات العربية، واإر�ضالها اإىل جميع امل�ضالح اجلمركية على احلدود، 
وتقدمي ن�ضخة من التعريفات اجلمركية اجلزائرية اإىل اأمانة جامعة الدول 

العربية.   

 – تعيني مركز ملتابعة تطبيق الربنامج التنفيذي ملنطقة التبادل احلر وحل 
امل�ضاكل التي تعرت�س تطبيقه. 

 – اإعداد قائمة باملنتجات املمنوعة مبوجب اأحكام الربنامج التنفيذي ملنطقة 
التبادل لأ�ضباب �ضحية واأمنية وبيئية ودينية. 

احلر،  للتبادل  العربية  للمنطقة  لالن�ضمام  امل�ضبقة  ال�ضروط  هذه  على  وعالوة 
باملنتجات  اأولية  قائمة  املعنية،  القطاعات  مع  بالتعاون  التجارة،  وزارة  اأعدت 
التي ت�ضملها احلماية ح�ضب املادة 15 من التفاقية العربية لت�ضهيل التبادلت 
التجارية وتطويرها. ويف جميع الأحوال، من املتوقع اأن تن�ضم اجلزائر قريبا 

اإىل منطقة التبادل احلر.

القت�ضادي  الندماج  يهدف  الأورومتو�ضطي:  الإقليمي  <الندماج 
للمنتجات اجلزائرية يف  التفا�ضلي  الإدخال  اإىل  الأورومتو�ضطي  الف�ضاء  يف 

ال�ضوق الأوربية واإىل تطويال ال�ضتثمار الأوربي يف اجلزائر. 

وفيما يخ�س املبادلت التجارية، تظهر النتائج الأولية ا�ضتمرار اختالل امليزان 
ال�ضتثمارات  �ضعف  ب�ضبب  الأوربي  الحتاد  مع  املحروقات  خارج  التجاري 
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يتعّلق  فيما  الأوربية  ال�ضوق  ومقت�ضيات  الت�ضدير  �ضوب  املوجهة  الأوربية 
باملعايري وكرثة اتفاقات التبادل احلر املربمة بني الحتاد الأوربي وبلدان العامل 

الأخرى، مّما ي�ضعب من مهمة  الدخول اإىل ال�ضوق الأوربي.  

حتقيق  اإىل  الرامية  الأورومتو�ضطية  املحادثات  جميع  يف  اجلزائر  ت�ضارك 
اندماج اقت�ضادي اإقليمي  اأف�ضل. 

م�ضروع  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  الأورومتو�ضطي،  الإقليمي  الندماج  اإطار  ويف 
الندماج التدريجي لـ«�ضوق الكهرباء اجلزائرية واملغربية والتون�ضية يف ال�ضوق 

الحتاد الأوربي الداخلي للكهرباء«. 

بـ400 كيلوفولط   ويف الإطار ذاته، تنجز اجلزائر حاليا خطا كهربائيا وطنيا 
احلّد  اإىل حتقيق  الرامي  امل�ضروع،  هذا  ويندرج  اإىل غرب.  ال�ضرق  من  ميتد 
اآفاق ال�ضراكة الأورومتو�ضطية لربط  الأمثل  ل�ضبكة الكهرباء الوطنية، �ضمن 

ال�ضبكات ال�ضاعية اإىل حتقيق اندماج اأ�ضواق الطاقة املغاربية والأوربية. 

< ان�ضمام اجلزائر اإىل منظمة التجارة العاملية:  تهدف عملية ان�ضمام 
القت�ضادية  الإ�ضالحات  تعزيز  اإىل  العاملية  التجارة  املنظمة  اإىل  اجلزائر 
اجلارية، وحتقيق اندماج اأف�ضل يف القت�ضاد العاملي. وقد و�ضلت هذه العملية 

يف الوقت احلايل اإىل مرحلة جّد متقّدمة. 

بعد اأن ا�ضتجمع اأع�ضاء فريق العمل كّم هائل من املعلومات،  اأعطوا »ال�ضوء 
الأخ�ضر« لأمانة منظمة التجارة العاملية �ضهر فيفري من عام 2005 لل�ضروع يف 

اإعداد تقرير فريق العمل. 

وقد مّت النظر بتاريخ 21 اأكتوبر 2005 يف الن�ضخة الأولية مل�ضروع تقرير فريق 
العمل املكلف بان�ضمام البلدان، كما �ضّلمت ن�ضخة مراجعة لفريق العمل خالل 

دورته العا�ضرة املنعقدة يف 17  جانفي  2008 .
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خالل هذا الجتماع الأخري ، قّيم اأع�ضاء فريق العمل التقدم املحرز. وتتمحور 
املناق�ضات احلالية على ال�ضياغة النهائية للتقرير ولربوتوكول الن�ضمام ولحقه 
) قوائم اللتزامات املتعلقة بالر�ضوم اجلمركية وكذا قائمة اللتزامات اخلا�ضة 

املعنية باخلدمات(.

AELE: جتري  احلرة  للتجارة  الأوربية  اجلمعية  مع  <املفاو�ضات 
للتجارة احلرة مع  اإبرام اتفاق  اإىل  التو�ضل  اجلزائر حاليا مفاو�ضات بهدف 
اأربع من البلدان الأع�ضاء يف اجلمعية الأوروبية للتجارة احلرة - )�ضوي�ضرا ، 

والرنويج ، لي�ضتن�ضتاين واي�ضلندا(.  

اأولها يف  عقدت  املفاو�ضات،  من  ثالث جولت  اإجراء  مّت   ، اليوم  غاية  واإىل 
اجلزائر يف نوفمرب 2007 ، والثانية يف جنيف يف فيفري 2008 اأما الأخرية 
2008 باجلزائر، ومن املزمع النتهاء من �ضياغة  فقد وّقعت خالل �ضهر ماي 

هذا التفاق نهاية عام 2008.   

77: ت�ضارك اجلزائر، ب�ضفتها ع�ضوا فعال  الـ  جمموعة  �ضمن  <التعاون 
يف جمموعة الـ77، يف جولة املفاو�ضات املنعقدة حول النظام ال�ضامل للتف�ضيل 
بني  التجاري  التعاون  لتعزيز  النامية  البلدان  بني  فيما    SGPC القت�ضادي 

بلدان اجلنوب على اأ�ضا�س املعاملة باملثل من خالل التنازلت املتبادلة.  

ع�ضرة  الثانية  الدورة  اأعمال  هام�س  على  اجلزائر،  �ضاركت   ، الإطار  هذا  يف 
لالأونكتاد املنعقدة يف اأكرا )غانا( يف الفرتة من 20 اإىل 25 اأبريل 2008 ، يف 
اجتماعني حول النظام ال�ضامل للتف�ضيل القت�ضادي SGPC يف اإطار اجلولة 

الثالثة املنعقدة يف �ضاو باولو ، وقد �ضاركت يف:

 – جلنة التفاو�س على م�ضتوى كبار امل�ضوؤولني. 

 –  الدورة ال�ضتثنائية للجنة امل�ضاركني على م�ضتوى  وزراء التجارة للدول 
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الأع�ضاء يف النظام ال�ضامل للتف�ضيل التجاري بني البلدان النامية.   

وعلى �ضعيد ال�ضتثمارات املبا�ضرة وبهدف حتقيق تكامل اأف�ضل بني خمتلف 
البلدان الأفريقية، وقعت اجلزائر ونيجرييا اتفاق �ضراكة من اأجل اجناز اأنبوب 
واأنبوب غاز يو�ضل  4300 كيلو مرت  )TSGP(  بطول    لل�ضحراء  غاز عابر 
النيجر واجلزائر  اإفريقيا عرب  النيجر« جنوب  الطبيعي من منطقة »دلتا  الغاز 

اإىل الأ�ضواق الأوروبية.  

ويندرج هذا امل�ضروع �ضمن  برنامج ال�ضراكة اجلديدة من اأجل تنمية افريقيا 
)نيباد( وهو واحد من جممل ثالثة م�ضاريع كربى للربنامج املذكور اآنفا املتمثلة 
يف  م�ضروع الطريق  العابر لل�ضحراء الرابط بني اجلزائر العا�ضمة ولغو�س ، 

وتنفيذ م�ضروع خط األياف ب�ضرية بني نيجرييا واجلزائر. 

اإن�ضاء طريق يف اإحدى �ضواحي اجلزائر العا�ضمة 
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املوؤ�ضرات الأ�ضا�ضية للقت�ضاد
الوحدات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

الناجت املحلي اخلام مليار د.ج 4 123.9 4 227,1 4521.8 5247.5 6 135.9 7544.1 8 463.5 9 389.6

معدل النمو
الناجت املحلي اخلام % 2.2 2.7 4.7 6.9 5.2 5.1 2.0 3.0

الناجت املحلي اخلام 
خارج املحروقات

% 1.2 5.4 5.3 5.9 6.2 4.7 5.6 6.4

الزراعة  % - 5.0 13.2 - 1.3 19.7 3.1 1.9 4.9 5.0

املحروقات % 4.9 - 1.6 3.7 8.8 3.3 5.8 - 2.5 - 0.9

ال�ضناعة % 1.2 2.0 2.9 1.5 2.6 2.5 2.8 0.8

الأ�ضغال العمومية 
والبناء

% 5.1 2.8 8.2 5.5 8.0 7.1 11.6 9.8

اخلدمات % 2.1 6.0 5.3 4.2 7.7 6.0 6.5 6.8

الناجت املحلي اخلام/
ن�ضمة

US $ 1 801 1 786 1 819 2 130 2 631 3 125 3 480 3 970

معدل ال�ضتثمار % 20.7 22.8 24.6 24.1 24.1 22.3 23.1 25.4

معدل الدخار % 41.4 39.7 38.5 43.3 46.7 52.1 54.7 57.0

معدل البطالة % 29.5 27.3 25.7 23.7 17.7 15.3 12.3 11.8

معدل الت�ضخم % 0.3 4.2 1.4 2.6 3.6 1.6 2.5 3.5

عمليات اخلزينة
ايرادات امليزانية دولر  اأمريكي 

)$US(
1 124.9 1 389.7 1 576.7 1 525.5 1 606.4 1 714.0 1 841.9 1 949.7

نفقات امليزانية دولر  اأمريكي 
)$US(

1 178.1 1321.0 1550.6 1690.2 1891.8 2052.0 2 453.0 3 092.7

الر�ضيد الإجمايل 
للخزينة دون دخل 
�ضندوق التقاعد

دولر  اأمريكي 
)$US(

- 54.4 55.2 - 16.1 - 10.4 - 187.3 - 472.2 - 647.3 - 1 295.4

الر�ضيد الإجمايل 
للخزينة خارج مداخيل 
�ضندوق التقاعد

دولر  اأمريكي 
)$US(

398.9 179.1 10.4 438.7 436.2 896.7 1 150.7 443.4

مداخيل �ضندوق 
التقاعد

دولر  اأمريكي 
)$US(

232.1 171.5 28.0 320.9 721.7 1 842.7 2931.0 3215.5

املديونية العمومية 
اخلارجية احلالية

دولر  اأمريكي 
)$US(

20.39 18.10 14.61 14.89 13.50 11.58 0.88 0.91
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املديونية العمومية 
الداخلية احلالية

مليار دينار 
)DA( جزائري

1 022.9 999.4 980.5 982.2 1000.0 1094.3 1779.7 1044.1

الو�ضعية النقدية
الو�ضعية النقدية مليار دينار 

)DA( جزائري

775.9 1310.8 1755.7 2342.6 3119.2 4179.7 5515.0 7415.5

�ضايف الإيرادات 
اخلارجية

مليار دينار 
)DA( جزائري

1 246.6 1162.7 1145.8 1011.8 618.9 - 22.1 - 581.4 - 1420.9

�ضايف الإيرادات 
الداخلية 

دولر  اأمريكي 
)$US(

993.7 1078.4 1266.8 1380.2 1535.0 1779.8 1905.4 2205.2

القرو�س املوجهة 
لالقت�ضاد

مليار دينار 
)DA( جزائري

702.0 740.5 715.8 791.7 859.6 882.5 848.4 989.2

القرو�س املوجهة اىل 
القطاع العمومي

مليار دينار 
)DA( جزائري

291.7 337.9 551.0 588.5 675.4 897.3 1057.0 1216.0

القرو�س املوجهة اىل 
القطاع اخلا�س

دولر  اأمريكي 
)$US(

2 022.5 2473.5 2901.5 3354.4 3738.5 4157.6 4933.7 5994.6

النقد و �ضبه 
)M2(النقد

مليار دينار 
)DA( جزائري

8.9 7.1 4.4 8.8 11.1 21.2 29.0 30.6

باقي احل�ضاب احلايل دولر  اأمريكي 
)$US(

- 1.4 - 0.9 - 0.7 - 1.4 - 1.9 - 4.2 - 11.2 - 1.1

باقي احل�ضاب 
الراأ�ضمايل

دولر  اأمريكي 
)$US(

7.6 6.2 3.7 7.5 9.3 16.9 17.7 29.6

باقي ميزان املدفوعات دولر  اأمريكي 
)$US(

11.9 18.0 23.1 32.9 43.1 56.2 77.8 110.2

الحتياطي اخلام شهر 12.2 18.1 19.1 24.3 23.7 27.4 36.7 39.7

املديونية اخلارجية 
احلالية

دولر  اأمريكي 
)$US(

25.3 22.7 22.6 23.4 21.8 17.2 5.6 5.6

ن�ضبة اخلدمات يف 
املديونية اخلارجية

% 21.2 22.8 22.8 16.7 16.6 12.0 23.2 2.3

ال�ضتثمارات املبا�ضرة 
اخلارجية

دولر  اأمريكي 
)$US(

0.4 1.2 1.0 0.6 0.6 1.1 1.8 1.5

ال�ضعر املتو�ضط اخلام 
للبرتول

مليار دولر 
اأمريكي /برميل

28.6 24.9 25.3 29.0 39.6 54.4 65.4 74.4

ن�ضبة ال�ضرف دولر  اأمريكي/
ينار جزائري

DA/USD

75.3 77.3 79.7 77.4 72.1 73.4 72.6 69.4
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مقدمة: 

ال�ضركاء  بني  الدائرة  النقا�ضات  �ضميم  يف  املوؤ�ض�ضات  حكم  م�ضاألة  تندرج 
الجتماعيني والتي تعنى اأ�ضا�ضا بـ:

املحروقات.  قطاع  خارج  الأن�ضطة  ت�ضجيع  عرب  الوطني  القت�ضاد  تنويع   .1
2. خلق منا�ضب �ضغل دائمة وحمرتمة للطاقة احلية من ال�ضباب الذين يتزايد عدد حاملي ال�ضهادات بينهم.

للت�ضاور بني خمتلف  اآلية  بو�ضع  بادرت  قد  اأن اجلزائر  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
الفاعلني على ال�ضاحة القت�ضادية والجتماعية، مبعنى بني اأرباب العمل ونقابة 
العمال واحلكومة ، اأف�ضت اإىل و�ضع العقد القت�ضادي والجتماعي الوطني. 
لدور  العتبار  اإعادة  حول  بتوافق  والجتماعي  القت�ضادي  العقد  حظي  وقد 

املوؤ�ض�ضة يف بنية النمو القت�ضادي وباعتبارها عامل للتنمية الب�ضرية.

الن�ضاط  قطاعات  من  العديد  يف  �ضتى  اإجراءات  اتخاذ  مّت  الإطار،  هذا  ويف 
لت�ضجيع ن�ضاأة موؤ�ض�ضات تناف�ضية وطنية قادرة على ال�ضتجابة اإىل املتطلبات 

القت�ضادية والجتماعية والبيئية. 

ت�ضمل هذه الإجراءات العديدة من املجالت، وهي ترمي اأ�ضا�ضا اإىل:  

اخل�ضخ�ضة.  عملية  ت�ضريع   .1
املوؤ�ض�ضة.  بيئة  حت�ضني   .2

ال�ضفافية.  مقت�ضيات  و  التناف�ضية  املتطلبات  مع  التنظيمية  والقوانني  املوؤ�ض�ضات  تكييف   .3
الدولية. القيا�ضية  املعايري  م�ضتوى  اإىل  الكفاءات  رفع   .4

والت�ضال.  الإعالم  تكنولوجيا  ا�ضتعمال   .5
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الهدف 1 

 خلق بيئة مواتية واإطار للتنظيم
املراقبة ناجع فيما يخ�ص الأن�ضطة القت�ضادية 

الهدف الفرعي 1

حت�ضني مناخ الأعمال  وعوامل جذب ال�ضتثمار 

عام  منذ  اجلارية  القت�ضادية  الإ�ضالحات  جمال  يف  العامة  ال�ضيا�ضة  تهدف 
1999 اإىل و�ضع الت�ضريعات والتنظيمات الالزمة ل�ضري اقت�ضاد ال�ضوق. ويف 

هذا الإطار، اتخذت الإجراءات التالية:  
حت�ضني الرتتيبات التنظيمية: 

تتخذ  العمومية  ال�ضلطات  فتاأت  ما  الأعمال،  مناخ  حت�ضني   م�ضعى  �ضمن 
الرتتيبات الالزمة لتوفري املناخ املنا�ضب لالأعمال بغية التخفيف  من الإجراءات 
الإدارية. ويف هذا الإطار، مت تعديل الأمر 01/03 املوؤرخ يف 20 اأوت2001 
بالأمر 08/06 املوؤرخ يف 15 جويلية 2006 وكذا تعديل الن�ضو�س القانونية 
واملمار�ضات  للمعايري  المتثال  بغية  ال�ضتثمار  لتنمية  الوطنية  للوكالة  املنظمة 

العاملية. 

وقد اأدخل هذا الإطار اجلديد الرتتيبات التالية: 

الفائدة  العام، امتيازات ال�ضتغالل ،الإعفاء من �ضريبة  للنظام  التابعة  للم�ضاريع  بالن�ضبة  اإدخال،  اإعادة   .1
لل�ضركات IBS ،  الإعفاء من �ضريبة الن�ضاط املهني(. 

فعلية.  �ضفافية  اإر�ضاء  اأجل  من  ال�ضتثنائي  للنظام  التابعة  امل�ضاريع  متييز  معايري  اإدخال    .2
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بغية  اجلمركية،  الر�ضوم  وتخفيف  امل�ضافة  القيمة  على   ال�ضريبة  من  الإعفاء  حمل  الإلغاءات  اإحالل   .3
التخفيف من الإجراءات والأخذ بعني العتبار الإلغاء اجلاري للر�ضوم اجلمركية ل�ضترياد التجهيزات. 

4.  خف�س اآجال اإ�ضدار الوكالة الوطنية لتنمية ال�ضتثمارANDI لقرار منح المتيازات اإىل 72 �ضاعة عو�س 
30 يوما.  

ب�ضاأن  القرارات  لإ�ضدار  موؤهلة  للطعن  اإدارية  جلنة   اإن�ضاء  بف�ضل  امل�ضتثمرين  حلقوق  اأكرب  حماية   .5
م�ضاكل حمتملة حني تنفيذ خمتلف الإدارات لرتتيبات ترقية ال�ضتثمار. 

املتمثلة   CNI، لال�ضتثمار  الوطني  للمجل�س  ال�ضرتاتيجي  الدور  تعزز  وقد 
الأمر  القانون، يف جمال تنمية ال�ضتثمار؛  اإنفاذ  الأ�ضا�ضية يف متابعة  مهامه 
اإىل توا�ضل اجلهود الدوؤوبة التي تبذلها الدولة يف جمال حت�ضني  اأدى  الذي 

مناخ ال�ضتثمارات.

: ANDI اإعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتنمية ال�ضتثمار

الرخ�س  الإ�ضراف،  والرقابة ومنح  البداية على  الوكالة يف  انح�ضر دور  لقد 
الإدارية.  ولكنها متكنت،�ضمن م�ضعى التخطيط القانوين والإجرائي وبف�ضل 
التخفيف من مهمة ت�ضيري المتيازات، من ال�ضطالع مبهام اأكرث اأهمية منها: 

الآيل.  الإعالم  ا�ضتخدام  خالل  من  ال�ضتثمار،  يخ�س  فيما  والفني  والقت�ضادي  القانوين،  الإعالم   .1
ال�ضتثمار.  جمال  اجلزائر" يف  "وجهة  ترقية   .2
امل�ضاعدة.  وتوفري  ال�ضتثمار  اإجراءات  ت�ضهيل   .3

الوطني. الرتاب  عرب  القطاعية  ال�ضتثمار  فر�س  حتديد   .4
5. الت�ضاور مع الأطراف املعنية بال�ضتثمار �ضيما مع ال�ضلطات املحلية CALPIREF( ، واللجان القطاعية...( 

 . )ANIREF(والوكالة الوطنية للو�ضاطة وال�ضبط العقاري
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وقد �ضمحت هذه العملية من ت�ضجيل حت�ضن تنظيمي ونوعي كبري على م�ضتوى 
اأن�ضطة الوكالة. وكانت احل�ضيلة كالتايل : 

•حت�ضني التنظيم: 	
 الف�ضل بني ا�ضتالم اأ�ضغال �ضغار امل�ضتثمرين وامل�ضتثمرين الكبار يف م�ضاريع 

اأكرث اأهمية اأو ذات قيمة اإ�ضافية اأكرب. 
•اإلغاء الرتاخي�ص امل�ضبقة اإذا مل تقت�ضيها القوانني ال�ضارية:  	

الهدف هو حتويل الوكالة الوطنية لتنمية ال�ضتثمار من مو�ضع القوة الإدارية 
اإىل مو�ضع موجه �ضوب ترقية ال�ضتثمار.  

•املعاجلة الفردية للملفات:  	

مت و�ضع مكتب م�ضاعدة  بغية م�ضاعدة امل�ضتثمر لت�ضويب الأخطاء املحتملة. 
وبذلك يكون عون ال�ضتقبال يف خدمة امل�ضتثمر ب�ضفة دائمة.

يقدمها  التي  للفائدة  الفعلي  والتقييم  بالتحليل  كفيلة   • و�ضائل	 و�ضع 
امل�ضروع ل�ضالح القت�ضاد الوطني: مّت الإعالن عن مناق�ضة لإن�ضاء هيئة 

للتقييم القت�ضادي )الكلي( مل�ضاريع ال�ضتثمار. 
واملردودية(  )اجلدوى   • للم�ضاريع	 التجارية  ال�ضتمرارية  درا�ضة 
القت�ضاد  نظر  وجهة  من  امل�ضاريع  واآثار  واملزايا  التكاليف  وحتليل 

الوطني.   

املطابقة مع  وكالة امل�ضتثمرين من خالل زيادة  عدد ال�ضبابيك الوحيدة والتي 
بلغت اليوم 13 ويرتقب اأن ت�ضل مع نهاية ال�ضنة اجلارية اإىل 16 �ضباك، ويتعلق 

الأمر بب�ضكرة وجيجل. 
•تعزيز فعالية ال�ضباك الوحيد:  	

مركز  مطابقة خلدمات  لهم خدمات  يوفر  للم�ضتثمرين  �ضباك مبكتب  كل  زّود 
املعطيات  قاعدة  اإىل  الو�ضول  انرتنت،  فاك�س،  هاتفية،  )مكاملات  الأعمال 
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القانونية والتنظيمية واملكتبية(.
 • متابعة ال�ضتثمارات:	

 2008 ماي  �ضهر  خالل  الوكالة  �ضرعت  ال�ضتثمارات،  متابعة  �ضمان  بغية 
منح  قرار  من  ا�ضتفادت  التي  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  حول  �ضامل  حتقيق  يف 
امتيازات خالل الفرتة املمتدة من 2002 اإىل 2007. وقد مت النتهاء من جمع 

املعلومات ويجرى حاليا فرزها بغية حتديد م�ضتوى اجناز امل�ضاريع.

ح�ضيلة اإعادة تنظيم ن�ضاطات الوكالة الوطنية لتنمية ال�ضتثمار 

م�ضاعفة عدد م�ضاريع ال�ضتثمار  • فيما يتعلق بت�ضريحات ال�ضتثمار: 	
املعلن عنها يف 2007 حيث 497 11 م�ضروع ؛ 

•  ارتفعت هذه الأخرية   فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لل�ضتثمارات:	
لتتجاوز 932 مليار دج اأي بزيادة 224 مليار دج مقارنة ب�ضنة 2006 ؛ 

منا�ضب  بخلق  اخلا�ضة  التوقعات  ارتفعت  • بالت�ضغيل: 	 يتعلق  فيما 
ال�ضغل لتبلغ 295 157 من�ضب �ضغل متوقع بدل 590 123 ؛ 

امل�ضاريع  عدد   • الأجانب:	 فيها  ي�ضارك  التي  بامل�ضاريع  يتعلق  فيما 
التي ي�ضارك فيها م�ضتثمرون اأجانب، ارتفع اإىل 134 �ضنة 2007 مقابل 

100 �ضنة 2006. 

•فيما يخ�ص ال�ضترياد املتعلق بال�ضتثمار: 	

 مت ا�ضترياد جتهيزات بقيمة 857.1 مليار دج اأي 11.7 مليار دولر اأمريكي 
خالل الفرتة ما بني 2002 و2007 من قبل مقاولني يف اإطار برنامج   ت�ضجيع 

% منه يف الفرتة ما بني 2006 و 2007.  ال�ضتثمار  والذي حقق 47 

مليار دج ول   85.1 بقيمة  ا�ضتثمارات   2008 ل�ضنة  الأول  ال�ضدا�ضي  �ضجل 
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يزال التوجه ت�ضاعديا.

اإقامة �ضوق للعقار  

العقار  م�ضكل  حل  بغر�س  تنظيمية  و  ت�ضريعية  اإجراءات  و  تدابري  اتخاذ  مت 
باعتباره ي�ضكل العقبة الرئي�ضية التي تعرت�س طريق ال�ضتثمار نذكر منها:  

لأمالك  التابعة  بالأرا�ضي  يتعلق  فيما  وذلك  التنازل  يف  حق  من  للتحويل  القابل  المتياز  مبداأ  تكري�س   .1
الفاحت  يف  بتاريخ  ال�ضادر   04-08 رقم  )اأمر  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  اإجناز  اإىل  واملوجهة  اخلا�ضة  الدولة 

�ضبتمرب 2008(.
2. اإن�ضاء الوكالة العقارية الوطنية  )مر�ضوم تنفيذي رقم 07-119 ال�ضادر بتاريخ 23 اأفريل 2007 ( التابعة 
للوزارة  املعنية برتقية ال�ضتثمار والتي تتمثل مهمتها الرئي�ضية يف �ضمان ت�ضيري الأ�ضول العقارية الناجتة 

عن حل املوؤ�ض�ضات العمومية وعن فائ�س الأرا�ضي املوجودة يف حوزة املوؤ�ض�ضات النا�ضطة. 
الوايل)املر�ضوم  برئا�ضة  العقار  و�ضبط  ال�ضتثمار  وترقية  املواقع  اختيار  على  امل�ضاعدة  جلنة  ت�ضكيل   .3

تنفيذي رقم 07.120 ال�ضادر بتاريخ 23 اأفريل 2007 . 

املتعلقة  املعلومات  بكل  امل�ضتثمر  تزويد  اإىل  اأ�ضا�ضا  املوؤ�ض�ضتني  هاتني  تهدف 
بالعقارات املوجودة وتعمل على تر�ضيخ مبداأ امل�ضاواة يف ال�ضتفادة من هذه 

املوارد، مما ي�ضمح باإن�ضاء �ضوق عقارية حرة على املدى املتو�ضط.
 )ANIREF( الوكالة الوطنية للو�ضاطة وال�ضبط العقاري 

يهدف اإن�ضاء هذه الوكالة اإىل الإ�ضهام يف بروز �ضوق عقارية منظمة و�ضفافة 
على املدى الق�ضري.  

بداأت الوكالة يف ظرف 6 اأ�ضر ن�ضاطها الفعلي يف مقرها اخلا�س وميزانيتها 
وعمالها وحقيبتها املالية.   

وقد �ضطرت الوكالة كهدف بالن�ضبة ل�ضنة 2008 فتح وكالت حملية. 

وقد مت تن�ضيب امل�ضوؤولني اجلهويني. 
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يف الفاحت من اأفريل 2008 ، مت ا�ضتحداث وتفعيل موقع الكرتوين 
للوكالة عالوة على القوانني املنظمة لعملية  عر�س العقارات ودفاتر ال�ضروط 
املرتبطة بها، ي�ضمل هذا املوقع املعرو�س للجمهور بنك بيانات الأ�ضول التي بلغ 

عددها اإىل نهاية �ضهر اأوت 416 عقار من املمكن بيعها.   

�ضمحت اأدواة الت�ضيري التي مت تطويرها للوكالـــــــــة الوطنية للو�ضاطة وال�ضبط 
العقاري باأن تنظم بالتن�ضيق مع مديرية اجلمارك لولية البليدة عمليتني اأف�ضيتا 
اإىل التنازل عن 10 عقارات من بني 14 عقارا مت عر�ضها بلغت قيمتها الإجمالية 

37 مليار دج والتعهد بخلق 2082 من�ضب �ضغل. 

العقاري  وال�ضبط  للو�ضاطة  الوطنية  للوكالــة  الرئي�ضية   املهام 
 )ANIREF(

لال�ضتثمار  املوجهة  العقارية  املمتلكات  وت�ضيري  وترقية  الو�ضاطة  •	
جلنة  اأ�ضغال  يف  ي�ضارك  اقت�ضادي  عقاري  مر�ضد  اإىل  باللجوء  ال�ضبط  •	

امل�ضاعدة على اختيار املواقع وترقية ال�ضتثمار و�ضبط العقار 
املرتبطة  املتوفرة  العرو�س  املتعلقة  املعلومات  على  امل�ضتثمرين  اإطالع  •	

بالأ�ضول العقارية ذات الطابع القت�ضادي. 

اإجراءات حت�ضني مناخ ال�ضتثمار:

ال�ضتثمار  وترقية  ال�ضناعة  وزارة  تعهدت  ال�ضتثمار،  مناخ  حت�ضني  بهدف 
بالتعاون مع ال�ضركة املالية الدولية SFI التابعة للبنك الدويل بت�ضهيل اإجراءات 
اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات وبدا ن�ضاطها عن طريق ال�ضبابيك الوحيدة الالمركزية التابعة 
للوكالة الوطنية لتنمية ال�ضتثمار ANDI والإدارات التي متثلها وهذا يف اإطار 
اإتفاق تعاون تقني عقد يف اأكتوبر 2006 بني الطرفني. وقد اأطلق امل�ضروع الذي 

�ضيتم اإجنازه خالل �ضنتني يف جانفي 2007. 
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الإدارات  ممثلي  من  املكون  Doing Businessاجلزائر«  فريق«  ت�ضكيل  مت 
املرتبطة بعملية ال�ضتثمار و مناخ الأعمال بهدف احلفاظ على دينامكية حت�ضني  

Doing Business ال�ضروط التي ت�ضمح بالتقييم على م�ضتوى ت�ضنيف
يتم إجناز املشروع في ثالث مراحل: 

•و�ضع خمطط لالإجراءات ال�ضرورية لإن�ضاء املوؤ�ض�ضات  	
•درا�ضة خف�س مدة الإجراءات وتكلفتها  	

•اقرتاحات تعديل وت�ضهيل الإجراءات   	

بلدان متعلقة  تبادل مع عدة  اتفاقيات  املالية فقد مت و�ضع  يتعلق بوزارة  فيما 
بني  لقاءات  عدة  تنظيم  مت  الإطار  نف�س  ويف  ال�ضتثمارات.  وترقية  بحماية 
رجال الأعمال يف �ضكل معار�س ووفود اقت�ضادية ب�ضكل منتظم على امل�ضتوى 

الوطني والدويل.  
تنمية املناطق ال�ضناعية: 

مبوجب املر�ضوم رقم 73-45 ال�ضادر يف 28 فيفري 1973 واملر�ضوم رقم 84-
55 ال�ضادر يف 3 مار�س 1984 مت و�ضع جهاز عام لإن�ضاء املناطق ال�ضناعية 

و تاأطريها. 

ال�ضتثمارات  لحت�ضان  خم�ض�ضة   حمددة  م�ضاحات  املناطق  هذه  ت�ضكل 
ال�ضناعية. 

بعد النتهاء من تهيئة الأرا�ضي توكل مهمة ت�ضيري املناطق ال�ضناعية لهيئات 
متخ�ض�ضة )موؤ�ض�ضات ت�ضيري املناطق ال�ضناعية EGZI ثم �ضركات الت�ضيري 

 ) SGIالعقاري

املخ�ض�ضة  امل�ضاحات  تاأهيل  باإعادة  برنامج مو�ضع خا�س  تنفيذ  البدء يف  مت 
للمناطق ال�ضناعية منذ �ضنة 1999)ف�ضاءات قابلة للدوام(.  
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اإطار  ال�ضناعة يف  املناطق  هذه  اإن�ضاء  على �ضمان  به  املعمول  املبداأ  �ضريتكز 
ومراقبة  امل�ضتعملة  املياه  �ضرف  وحمطات  البيئة  احرتام   ) امل�ضتدامة  التنمية 
وكالت  مثل  الدعم  م�ضالح  وباخل�ضو�س   ( اخل�ضراء  وامل�ضاحات  التفريغ 

الربيد والبنوك ووكالت الرتميم، الإيواء...(. 

بعبارة اأخرى ل يتعلق الأمر بتخ�ضي�س اأماكن للتخزين فقط بل بال�ضهر على 
خلق اإطار عمل مالئم. 

فيما يتعلق بالت�ضيري، جاءت �ضركات الت�ضيري العقاري SGI التي مت اإن�ضاوؤها 
مبوجب قرار اتخذه جمل�س م�ضاركات الدولة  CPE لتخلف موؤ�ض�ضات ت�ضيري 

املناطق ال�ضناعية EGZI يف ت�ضيري هذه املناطق ال�ضناعية. 

جتدر الإ�ضارة  اإىل اأن الإجراءات املتعلقة بال�ضتثمار تن�س على ما يلي: 

حتديد املناطق التي ل بد من تعزيز تطويرها بغية حتقيق التوازن و الإن�ضاف فبما يتعلق   .1
بالتوزيع املكاين لل�ضتثمار الأمر الذي ي�ضتلزم م�ضاهمة الدولة.

      من املقرر ا�ضتحداث اإجراءات حتفيزية من اأجل توزيع جغرايف اأمثل لال�ضتثمارو ا�ضتعماله ل�ضالح مناطق 
اأع�ضاء  البلد املهم�ضة اقت�ضاديا. و�ضكل تنفيذ هذه الإجراءات  مو�ضوع م�ضروع قرار مت اقرتاحه على 

املجل�س الوطني لال�ضتثمار.
تو�ضيع المتيازات لت�ضمل م�ضاريع مرحلة الإنتاج ملدة ثالث �ضنوات بهدف رفع الإنتاج الوطني   .2
ورفع م�ضاهمته يف التنمية. ويف هذا ال�ضدد �ضيتم اإ�ضدار قرار وزاري م�ضرتك يهدف اإىل تنظيم  تقرير 

ال�ضروع يف ال�ضتغالل الذي تقدمه م�ضالح ال�ضرائب للم�ضتثمرين الذين التزموا باإجناز م�ضاريعهم.
3. �ضمانات احلماية: متثل عامل جذب اأ�ضا�ضي و تخ�س �ضمان حتويل اأموال ال�ضتثمار وحتويل �ضايف 

اأرباح ال�ضرائب.

فرع الطاقة واملناجم: 

بهدف ت�ضجيع ال�ضتثمار يف هذا املجال مت ت�ضطري اإطار ت�ضريعي حمفز من 
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خالل اإ�ضدار ثالثة قوانني: 
املعدل  املناجم  2001 متعلق بقانون  4 جويلية  بتاريخ  ال�ضادر   10-01 قانون رقم  مبوجب   .1
واملكمل بالأمر رقم 07-02 ال�ضادر بتاريخ 1 مار�ص 2007 مت اإن�ضاء وكالتني مزودتني باأدوات 

ع�ضرية لت�ضيري ومراقبة املوارد املنجمية. 
ANPM  الوكالة الوطنية للممتلكات املنجمية  -     

- الوكالة الوطنية للجيولوجيا ومراقبة املناجم   
القانون رقم 02-01 ال�ضادر بتاريخ 5 فيفري 2002 املتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بوا�ضطة   .2

القنوات. 
بال�ضخ�ضية  تتمتع  م�ضتقلة  هيئة  وهي   CREG والغاز  الكهرباء  �ضبط  جلنة  بت�ضكيل  القانون  هذا  �ضمح   
القانونية وا�ضتقاللية التمويل ت�ضهر على التمويل التناف�ضي وال�ضفاف ل�ضوق الكهرباء ولتوزيع الغاز بوا�ضطة 

الأنابيب لفائدة امل�ضتهلكني واملتعاملني. 
القانون رقم 05-07 ال�ضادر بتاريخ 28 اأفريل 2005 املتعلق باملحروقات املعدل واملتمم بالأمر   .3

رقم       06-10 ال�ضادر بتاريخ 29 جويلية 2006. 

�ضمح هذا القانون باإن�ضاء الوكالتني التاليتني  

يف  الأ�ضا�ضية  مهمتها  وتتمثل   – ARH املحروقات  �ضبط  وكالة   
ال�ضهر على احرتام الت�ضريع املتعلق بالن�ضاط يف هذا املجال )الت�ضعرية 
والتخزين  القنوات  بوا�ضطة  النقل  �ضبكة  ا�ضتعمال   من  والتمكن 
بخ�ضو�س  اأعباء  ودفرت  البيئة  وحماية  ال�ضناعي  والأمن  والنظافة 
التقنية(.  واملقايي�س  املعايري  واحرتام  القاعدية  الهياكل   اإجناز 
بوا�ضطة  النقل  امتيازات  على  احل�ضول  طلبات  بدرا�ضة  اأي�ضا  تهتم 
القنوات لتقدمي التو�ضيات لوزير الطاقة واملناجم الذي مينح المتيازات 

يف �ضكل ت�ضريح تنظيمي.   

ويتمثل   – ALNAFT املحروقات  لتثمني موارد  الوطنية  الوكالة   
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بنوك  وت�ضيري  وال�ضتثمارات  بها  املعمول  املعلومات  ترقية  يف  دورها 
وتقييمها  املناق�ضات  وعر�س  البحث  ت�ضاريح  واإ�ضدار  البيانات 
وتخ�ضي�س حميطات للبحث واأخرى لال�ضتغالل ومتابعة ومراقبة تنفيذ 

عقود البحث و/اأو ال�ضتغالل.   

بني  للأدوار  اجلديد  التوزيع  يف  بالوكالة  املنوطة  املهام  تنح�ضر 
الدولة وموؤ�ض�ضات القطاع.تتكفل هذه املوؤ�ض�ضات بالن�ضاطات القت�ضادية 
بدل عن الدولة بينما حتتفظ هذه الأخرية ب�ضالحيات الرقابة والتنظيم باعتبارها 

مالك املناجم ومرقي ال�ضتثمارات وحامي امل�ضلحة العامة. 

اإبراز املوارد الطبيعية اجلزائرية و تثمينها ل بد من عر�ص  بهدف 
اإجنازات هذا القطاع املحوري  بالن�ضبة للقت�ضاد اجلزائري: 

املحروقات

PIB وقد  الناجت املحلي اخلام  % يف   48 ي�ضاهم قطاع املحروقات يف حدود 
% من اإيرادات ميزانية الدولة  مثل القطاع 97 % من املداخيل اخلارجية و77 

ل�ضنة 2007 . 

البرتول  لإنتاج  فبالن�ضبة  معتربا،  للطاقة  العاملي  امليزان  يف  البلد  اإ�ضهام  يعد 
اليوم( وبالن�ضبة  مليار برميل يف   1.4 بـ  العاملي احلادي ع�ضر  املنتج   ( اخلام 
للغاز الطبيعي ) امل�ضدر الثالث بـ 85 مليار م3 ( وبالن�ضبة للمنتجات البرتولية 

الأخرى ) امل�ضدر الأول للمكثفات(. 
عقود مربمة بني 2001 و2007 

منذ �ضنة  2000، مت توقيع 36 عقد �ضراكة ا 35 عقد بحث وعقد تنقيب واحد. 

مقابل  اليوم  يف  برميل  مليار   1.4 حوايل   2007 �ضنة  البرتول  اإنتاج  بلغ 
.  % 800.000 برميل يف اليوم �ضنة 1999 اأي مبعدل منو قدر بـ 57 
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كان الن�ضاط يف امل�ضب مو�ضوع م�ضاريع مهمة وذلك مب�ضاركته يف التمييع 
واإنتاج الأملنيوم وحتلية مياه البحر.  

يجري حاليا تنفيذ برنامج لإعادة تاأهيل وحتديث معامل التكرير املوجودة . 

يف �ضنة  2007  جتاوزت قدرات التكرير 22 مليون طن و�ضيتم رفعها بـ 20 
مليون طن يف اأفق 2015 اإذ �ضيبداأ �ضنة 2008 معمل تكرير ن�ضاطه يف �ضكيكدة 

بـ 5 مليون طن واآخر بتيارت بـ 15 مليون طن �ضنة 2015 .

اأن  املتوقع  ومن  �ضنويا.  طن  مليون   20 بحوايل  البرتولية  املواد  اإنتاج  يقدر 
يف  جديدة  تكرير  معامل  باإن�ضاء  وذلك  القادمة  ال�ضنوات  خالل  تت�ضاعف 

�ضكيكدة وتيارت. 

الطلب  تزايد  ملواجهة  وحتديث  تدريجية  تاأهيل  اإعادة  التكرير  اأدوات  عرفت 
الوطني وملطابقة املعايري واملقايي�س الدولية للمنتجات. 

عدة  اإن�ضاء  ال�ضوناطراك  اأطلقت  املميع،  الطبيعي  الغاز  بيع  بالتزامات  للوفاء 
مركبات لتمييع وا�ضرتجاع الغاز الطبيعي وتقدر القدرة احلالية بـ 26.7 مليار 

م3.

 14 بـقيمة  اإ�ضايف  باإ�ضهام  �ضكيكدة  وقطار  طويل  قا�ضي  م�ضروع  �ضي�ضمح 
مليار م3 يف العام �ضنة 2012 . 

2007 مقابل  العام �ضنة  األف طن يف   202 البيرتوكيميائي  الإنتاج  بلغ معدل 
194 األف طن يف ال�ضنة �ضنة 1999 اأي مبعدل منو قدر بـ 4 %  .

مت اإطالق برنامج طموح لإن�ضاء 10 م�ضانع لرفع الإنتاج البيرتو كيميائي اإىل 
18 مليون طن يف ال�ضنة . 

لل�ضادرات  ال�ضنوي  املعدل  انتقل  اإذ  كبريا  ارتفاعا  ال�ضادرات  حجم   �ضجل 
من 72 مليون طن نفط مكافئ يف الفرتة ما بني 1971 و1999 اإىل اأكرث من 
132 مليون طن نفط مكافئ بني 2000 و2007 اأي اأنه ت�ضاعف باأربعة مرات 
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تقريبا.

من جهة اأخرى بلغت قيمة ال�ضادرات 34 مليار دولر �ضنويا خالل الفرتة ما 
بني 2000 و2007 مقابل 9 ماليري دولر �ضنويا يف الفرتة املمتدة بني �ضنتي 

1971 و1999. 

م�ضروع   11 اإجناز  يجري  الدويل:  امل�ضتوى  على  القطاع  ن�ضاط 
وموريتانيا  والنيجر  وليبيا  واملايل  البريو  التالية:  الدول  ب�ضراكة 

وم�ضر. 

على  الرد  بغر�س  تعديالت  عدة  اإجراء  يف   2000 �ضنة  منذ  القطاع  �ضرع 
 ،1973 منذ  املواطن.  ورفاهية  وال�ضحة  البيئة  بحماية  املتعلقة  الن�ضغالت 
من   %  93 ا�ضرتجاع  معدل  ببلوغ  �ضمحوا  م�ضروع   32 �ضوناطراك  اأجنزت 

الغاز امل�ضتعل. 

م�ضتوى  على  الكاربون  اأك�ضيد  ثاين  غاز  بتخزين  كذلك  �ضوناطراك  قامت 
  1.2 ا�ضرتجاع  من  ال�ضركة  امل�ضروع  هذا  ومكن  غاز.  �ضالح  عني  م�ضروع 
مليون طن من غاز ثاين اأك�ضيد الكربون �ضنويا  اأي 20 مليون طن يف جممل 

مدة التنقيب. 

ويف اإطار ا�ضرتاتيجية القطاع املتعلقة بحماية املواطن من الأخطار ال�ضناعية 
مت اإطالق م�ضروع اإجناز  املدينة اجلديدة بحا�ضي م�ضعود. 

الكهرباء والغاز

تقوم �ضركة الكهرباء والغاز Sonelgaz بعملية اإعادة تنظيم من خالل تفريع 
اأن�ضطتها القاعدية وهي اإنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز . 

باإن�ضاء    وذلك  ال�ضناعية  املرحلة  اجلزائر   يف  املتجددة   الطاقة  تنمية  دخلت 
New Energy Algeria �ضنة 2002. 

غازات  انبعاثات  لتقلي�س  العاملية  احلركة  يف  امل�ضاركة  اإىل  اجلزائر  تطمح 
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املناطق  وتزويد  املحروقات  خمزون  ا�ضتعمال  وتر�ضيد  احلراري  الحتبا�س 
املعزولة بالطاقة.  

الأغواط م�ضروع  NEAL  يف ولية  باجلزائر  الطاقة اجلديدة  اأطلقت منظمة 
اإنتاج الطاقة بوا�ضطة الطاقة ال�ضم�ضية واحلرارية بقدرة 150ميغا وات . منح 
مليون  بـ300  قدر  ا�ضتثمار  Abener مببلغ  ال�ضبانية  لل�ضركة  امل�ضروع  هذا 
دولر اأمريكي  كما �ضرعت يف اإجناز م�ضروع مزرعة طاقة رياح قدرتها 10 

ميغا وات يف ولية تيندوف . 

مد �ضبكة الكهرباء : تغطية 98 %  من الرتاب الوطني
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تندرج هذه امل�ضاريع يف اإطار برنامج تنمية الطاقة املتجددة الذي يتوقع رفع 
اإ�ضهام  الطاقة املتجددة  يف احل�ضيلة الوطنية  لإنتاج الطاقة لي�ضل اإىل 5 % 

يف اأفق 2015.  
 

 املناجم: 

تزخر اجلزائر بقدرات  منجمية هائلة غري اأنها تبقى غري م�ضتغلة. ويعد قطاع 
املناجم موردا للمواد الأولية ال�ضرورية لل�ضناعات التحويلية كما يقوم بتوفري 

منا�ضب ال�ضغل.

خمتلفة  بلدان  من  اأجنبية  منجمية  �ضركات  مع  �ضراكة  عملية   31 جت�ضيد  مت 
كا�ضرتاليا وكندا وال�ضني والهند وم�ضر. 

 33 حوايل   2007 �ضنة  خالل  الإطار  هذا  يف  املحقق  ال�ضتثمار  حجم  وبلغ 
مليون دولر. 

عرف اإنتاج الفو�ضفاط منوا معتربا  خالل الفرتة ما بني 2000 و2007 مبعدل 
 1962 بني  الفرتة  خالل  طن  األف   912 مقابل  ال�ضنة  يف  طن  املليون  جتاوز 

و1999  

�ضجل اإنتاج احلديد باملقابل انخفا�ضا اإذ انتقل معدل اإنتاجه من 2.3 مليون طن  
يف ال�ضنة خالل الفرتة ما بني 1962 و1999 اإىل 1.6 مليون طن ما بني 2000 

و2007 

وكان  اإنتاج امللح متقلبا خالل الفرتة ما بني 1962 و2007 ب�ضبب ال�ضعوبات 
املنتوج يف  ت�ضويق هذا  للملح يف  الوطنية اجلزائرية  املوؤ�ض�ضة  التي واجهتها 

ال�ضوق الدولية.  

كان اإنتاج املنتجات املركبة م�ضتقرا يف الفرتة بني 1985 و1999 ولهذا حققت 
% �ضنويا منذ �ضنة 2001 لتبلغ 36.5 مليون م3 �ضنة2007  ارتفاعا مبعدل 20 
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حقق فرع املناجم رقم اأعمال قدر بـ 68 مليار دج �ضنة 2007 مقابل 15 مليار 
دج �ضنة 2000 اأي اأربعة اأ�ضعاف. 

القطاع  يف  منها   15000 حيث   2007 �ضنة  عون   28400 الفرع  هذا  �ضغل 
اخلا�س. 

باملوارد  يتعلق  فيما  جديدة  ثقافة  ا�ضتحداث  واملناجم  الطاقة  قطاع  ا�ضتطاع 
الب�ضرية من خالل انتهاج مقاربات جديدة يف الت�ضيري.

ولتعزيز هذه الدينامكية اجلديدة مت اإن�ضاء بور�ضة الت�ضغيل وعرو�س العمل 
وتعميم برامج اإدماج املوظفني اجلدد واإن�ضاء مرا�ضد لت�ضغيل العن�ضر 

الن�ضوي .

حت�ضني فعالية �ضناديق �ضمانات ال�ضتثمار: 

ما يزال احل�ضول على القرو�س البنكية لتمويل ال�ضتثمار يف جمال املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة  يطرح اإ�ضكال كبريا ي�ضتلزم تدخل عدة عوامل. وقد �ضاهم 
 FGAR واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  القرو�س  �ضمان  �ضندوق  اإن�ضاء 
 CGCI و�ضندوق �ضمان قرو�س ال�ضتثمار للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة

يف التخفيف من حدة هذا الإ�ضكال.   

التوايل  على  و2006   2004 �ضنتي  اإ�ضتحداثهما  مت  اللذين  اجلهازين  �ضمح 
بتحقيق النتائج التالية:

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  للموؤ�ض�ضات  القرو�س  �ضمان  �ضندوق  منح   – 
289�ضمانا بقيمة 7.7 مليار دج من اأجل اإجناز م�ضاريع قدرت تكلفتها بـ 

34.9 مليار دج من �ضاأنها اأن تخلق 1568 من�ضب �ضغل.

 –  منح �ضندوق �ضمان قرو�س ال�ضتثمار للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
CGCI91 �ضمانا بقيمة 1.2 مليار دج من اأجل اإجناز م�ضاريع بتكلفة 

2.5 مليار دج توفر 1568 من�ضب �ضغل. 
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حت�ضني مرافقة املقاولني املحتملني: جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه قد مت يف قطاع 
ال�ضناعة اإن�ضاء:

قاعدة بيانات وذلك بو�ضع بطاقة ملوؤ�ض�ضات الوطن.  – 

منوذج اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة على م�ضتوى الوطني. – 

ومرافقة  دعم  هياكل  لإن�ضاء  مو�ضع  بربنامج  امل�ضاريع  مرقي  مرافقة  تدعمت 
مراكز  �ضبكة  بو�ضع  المر  ويتعلق  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء 
امل�ضاريع خالل  مرافقة  بهدف  الوطني  الرتاب  عرب  املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء  ت�ضهيل 
اخلما�ضي  املخطط  بنهاية  القطاع  تزويد  هو  والهدف  اأفكارهم.  ن�ضج  مرحلة 
الأول 2009/2004 بـ 17 ح�ضانة موؤ�ض�ضات و 32 مركز ت�ضهيل موزعة على 

كافة الرتاب الوطني.  

فيما يتعلق بالإجنازات: مت اإن�ضاء مركزي ت�ضهيل بكل من وهران وتيبازة 
وتامرنا�ضت( وخم�س حا�ضنات موؤ�ض�ضات ا�ضتلمت خالل �ضنة 2008 �ضتنطلق 

اثنتان منها يف عنابة ووهران يف اآخر ال�ضنة.  

ت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على ال�ضجل التجاري: ويف هذا ال�ضدد مت اإلغاء 7 
وثائق وهي : 

حم�ضر معاينة املح�ضر الق�ضائي للمحل التجاري.  – 

م�ضتخرج جدول ال�ضرائب على العقار والن�ضاطات. – 

مدة �ضالحية �ضهادة ال�ضوابق العدلية.  – 

اإ�ضدار �ضهادة امليالد من طرف البلدية التي ولد بها املعني.  – 

الأجراء  غري  للعمال  الوطني  ال�ضندوق  اإىل  النت�ضاب  جتديد  �ضهادة  – 
.  CASNOS
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الرتخي�س امل�ضلم من طرف املوؤجر لتغيري الن�ضاط.  – 

�ضهادة الو�ضعية املالية  – 

وبهذا ي�ضبح عدد الوثائق ال�ضرورية لت�ضجيل الأفراد يف ال�ضجل التجاري 5 
بعد اأن كان 13 وثيقة و 3 لت�ضجيل ال�ضركات بعد اأن كان عددها 6 . 

تقلي�ص اآجال ت�ضليم ال�ضجل التجاري: 

بعد نقل �ضالحية النظر يف العرتا�ضات من املركز الوطني لل�ضجل التجاري 
اإىل املحاكم طبقا لأحكام املادة  04 من القانون رقم 04-08 ال�ضادر بتاريخ 14 
اأ�ضبحت يوم واحد  التجارية  الن�ضاطات  2004 املتعلق ب�ضروط ممار�ضة  اأوت 

بدل �ضهرين.  

عادت ت�ضهيالت ا�ضتخراج ال�ضجل التجاري بالفائدة على اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات و 
املتاجر: 

ال�ضياحة :

منذ �ضنة 1999، ا�ضتعادت ال�ضياحة حيويتها تدريجيا بف�ضل ت�ضجيع وفائدة 
كبرية حددتها ال�ضلطات العمومية.  

نتج اإطالق ال�ضناعة ال�ضياحية عن خمطط تنمية مزود بت�ضهيالت ودعم بهدف 
التمكني من بروز �ضريع لبنية حتتية �ضياحية لتعوي�س اخل�ضارة التي �ضجلها 

هذا القطاع. 

متت مرافقة هذه الو�ضعية بعملية هيكلة قانونية للن�ضاطات واملهن التي تهدف 
والتناف�ضية  النوعية  على  قائمة  �ضياحية  �ضناعة  واإبراز  دولية  و�ضعية  خللق 

والنفتاح. 
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ميكن عر�ص الإجراءات املتخذة على النحو التايل : 
 

بالقطاع  العاملون  اعتمده   2025 ال�ضياحة  لتهيئة  رئي�س  خمطط  و�ضع  اأ. 
واحلكومة اأي�ضا. 

ب. حتديد خطوات فيما يتعلق بال�ضتثمار ال�ضياحي: 

7 اأقطاب �ضياحية ذات م�ضتوى عايل من املنتظر اأن ت�ضكل واجهة  اإن�ضاء  •	
لربوز توجه البالد نحو �ضياحة  اأ�ضيلة ودائمة وتناف�ضية ومبتكرة وذات نوعية 

عالية موزعة كما يلي :

التا�ضيلي  الغراراة،  الواحات  غرب،  و�ضط،�ضمال  �ضرق-�ضمال  �ضمال، 
والأهاقار. 

  .2008 التجهيزات  قرو�س  اإدراج  ال�ضتثمار:  دعم  •	

 80 حت�ضل  وقد  ال�ضياحي:  الإ�ضتثمار  م�ضاريع  لت�ضيري  منهجية  و�ضع  •	
م�ضروع �ضياحي على املوافقة املبدئية يف جانفي 2008   و تكر�س هذه عقود 

اللتزام دعم ال�ضلطات العمومية كما اأنها ت�ضتهدف التزام �ضاح امل�ضروع. 
تكنولوجيات الإعلم والإت�ضال:

 5 بتاريخ  ال�ضادر   03-2000 رقم  القانون  الإت�ضالت مبوجب  �ضوق  فتح  مت 
و�ضعت  التي  واملوا�ضالت  بالربيد  املتعلقة  العامة  للقواعد  املحدد   2000 اأوت 
تنظيمية  �ضلطة  و�ضع  مت  وقد  القطاعني.  كال  يف  املمار�س  لالإحتكار  حدا 
وهيئتني: موؤ�ض�ضة اقت�ضادية عمومية / �ضركة م�ضاهمة لالت�ضالت : ات�ضالت 
اجلزائر Algérie Télécom  وموؤ�ض�ضة عمومية ذات طابع �ضناعي وجتاري 

بريد اجلزائر Algérie Poste كما مت تاأ�ضي�س اأنظمة ا�ضتغالل . 
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تطوير تكنولوجيات الإعالم والت�ضال

مهام ون�ضاطات القطاع 
ن�ضاطات الربيد:

• منح بريد اجلزائر حق احل�ضرية الذي ينعك�س قانونا بتحديد وزن اأق�ضى  	
الربيدية  بالطوابع  كذلك  النظام  هذا  ويعنى  الربيد  ر�ضائل  على  يطبق 

واحلوالت وم�ضالح ال�ضكوك الربيدية. 
تقدمي  على  يطبق  والذي  الت�ضريعية  ال�ضلطة  عن  ال�ضادر  الرتخي�س   • 	

اخلدمات بطريقة نظامية. 
•  جمرد الت�ضريح الذي يطبق لتقدمي خدمات غري متعلقة بنظام احل�ضرية  	

والرتخي�س :

اأن�ضطة الت�ضالت ال�ضلكية و الل�ضلكية:

اأو  عمومية  �ضبكة  ا�ضتغالل  و/اأو  لو�ضع  ا�ضتغالل  اأنظمة  خم�ضة  ت�ضطري  مت 
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خا�ضة لالت�ضالت ال�ضلكية و الال�ضلكية و جتهيزها وتقدمي اخلدمات املرتبطة 
بالت�ضالت ال�ضلكية و الال�ضلكية. 

• رخ�ضة متنح مبوجب مر�ضوم تنفيذي لكل �ضخ�س ر�ضت عليه مناق�ضة  	
فيلتزم باحرتام بنود دفرت �ضروط معني،  
• الرتخي�س ال�ضادر عن �ضلطات ال�ضبط، 	

• الت�ضريح لدى �ضلطات ال�ضبط، و 	
• الإعتماد املمنوح من طرف �ضلطة ال�ضبط و الذي تخ�ضع له كل التجهيزات  	

النهائية املوجهة ل�ضتعمالت ين�س عليها القانون.

و  ال�ضلكية  الت�ضالت  من�ضاآت  و  خدمات  قوائم  التنفيذي  املر�ضوم  ويحدد   
الال�ضلكية والأنظمة ذات ال�ضلة.

ال�ضبط: 

القانونية  بال�ضفة  مزودة  م�ضتقلة  �ضبط  �ضلطة  اإن�ضاء  مت  القانون  مبوجب 
وال�ضتقاللية املالية وخا�ضعة للرقابة املالية للدولة.

تتمثل مهمتها فيمي يلي :
• ال�ضهر على احلفاظ على مناف�ضة حقيقية يف �ضوق الربيد واملوا�ضالت،  	

• تخطيط وت�ضيري ومراقبة ا�ضتعمال املوجات الكهربائية الال�ضلكية،  	
• منح تراخي�س الإ�ضتغالل واملوافقة على جتهيزات الربيد واملوا�ضالت،  	

املتعاملني  بني  اأو  املتعاملني  بني  نزاعات  وجود  حال  يف  التحكيم   • 	
وامل�ضتعملني، 

• رفع التقرير املايل واحل�ضابات ال�ضنوية وتقرير الت�ضيري.  	
 

اإجراءات احل�ضول على الرتاخي�س واملوافقة �ضهلة ن�ضبيا وقد �ضمحت بظهور 
الربيد واملوا�ضالت وخدمات ذات قيمة م�ضافة ب�ضكل خمتلف عن ال�ضكل الذي 
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اأ�ضواق  اأن فتح  03-2000. الواقع  كانت تظهر عليه قبل اإ�ضدار القانون رقم 
الربيد واملوا�ضالت �ضمح مبجيء متعاملني جدد يف جميع فروع ال�ضوقني. 

وثالثة  الثابت  الهاتف  يف  متعاملني  املوا�ضالت  �ضوق  يف  نح�ضي  اأن  ميكن 
العاملية  ال�ضخ�ضية  النقالة  الت�ضالت  يف  وثالثة  النقال  الهاتف  يف  متعاملني 
البعد  ذات  النهائية  املحطات  اأنظمة  يف  وثالثة  ال�ضناعي  القمر  بوا�ضطة 
وخدمات   الإت�ضالت  ومراكز  الأنرتنت  خدمات  مقدمي  وع�ضرات  املحدود 

الأوديوتاك�س.  

فيما يتعلق ب�ضوق الربيد فبالإ�ضافة للمتعامل القدمي  بريد اجلزائر امل�ضتفيد من 
نظام احل�ضرية جند 5 متعاملني يف خدمة الربيد ال�ضريع الدويل EMS مبايف 
ذلك ق�ضم  خدمة الربيد ال�ضريع EMS بربيد اجلزائر و37 �ضركة تهتم بالربيد 

ال�ضريع املنزيل.   
 

 ال�ضتثمارات والت�ضغيل

مت ا�ضتثمار اأكرث من 5 ماليري دولر يف اجلزائر يف جمال تكنولوجيا الإعالم 
والت�ضال.

وقد ارتفع عدد منا�ضب ال�ضغل التي خلقها قطاع الربيد وتكنولوجيا الت�ضال 
من45000 �ضنة 2000 اإىل اأكرث من 135000 يف نهاية 2007 اأي مبعدل منو 

% يف غ�ضون7 �ضنوات كما يظهر يف اجلدول التايل:  يقدر بـ 300 
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توزيع ال�ضغل يف جمال تكنولوجيا الإعلم والت�ضال:
املتعاملني واملزودين 2005 2006 2007

ات�ضالت اجلزائر ثابت 22 409 23 017 23 368

ات�ضالت اجلزائر نقال 1743 2662 3005

اأورا�ضكوم تيليكوم اجلزائر 2589 3035 3187

الوطنية للت�ضالت اجلزائر 1077 1256 1319

كون�ضورتيوم ات�ضالت اجلزائر 340 533 533

املجموع الفرعي للهاتف النقال والثابت 28 744 30 503 31 412

KMS  )59160 )تقدير 60343 64167

نوادي الأنرتنيت املتوقعة 10100 10201 10000

مقدمي خدمة الأنرتنيت املتوقعني 640 640 760

الأوديوتال املتوقعة 42 37 44

ال�ضوت عرب بروتوكول الأنرتنيت متوقع 131 480 550

10 املحطات النهائية ذات البعد املحدو د متوقع 267 150

WMCSAT 14الرثيا و 14 60

توقعات اأخرى 400 450 480

497 70 املجموع الفرعي للت�ضغيل يف الفروع الأخرى لتكنولوجيا الإعلم 72 432 76211

بريد اجلزائر 25194 25415 27215

متعاملي بريد اآخرين 379 450 500

املجموع الفرعي للت�ضغيل يف الربيد 25573 25865 27715

املجموع العام للربيد وتكنولوجيا الإعلم والت�ضال 124814 128800 135338

ال�ضكان العاملني 8 100 000 8 900 000 9 100 000
معدل الت�ضغيل يف قطاع الربيد وتكنولوجيا الإعلم والت�ضال 1,54% 1,45% 1,49%
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الهدف الفرعي 2:

 حت�ضني �ضروط تنظيم و ت�ضيري املوؤ�ض�ضة
 
 

 برنامج واإجراءات تاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية: 

اإطار  1999 يف  �ضنة  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  عمليات  اأوىل  بداأت 
التعاون مع منظمة الأمم املتحدة لتنمية ال�ضناعة ONUDIواأ�ضفرت عن حتديد 

م�ضمون الربنامج والإجراءات املتعلقة بتنفيذه. 

ا�ضتفادت 20 موؤ�ض�ضة �ضناعية منها 15 خا�ضة و5 عمومية من اإجراءات رفع 
امل�ضتوى ) درا�ضات ت�ضخي�ضية وم�ضاعدة تقنية وتكوين( التي متولها منظمة 
 30 1269000 دولر وا�ضتفادت  بـ  الأمم املتحدة لتنمية ال�ضناعة مببلغ يقدر 
موؤ�ض�ضة اأخرى 16 منها خا�ضة و14 عمومية من عمليات رفع امل�ضتوى املمولة 

من ميزانية جتهيزات وزارة ال�ضناعة مببلغ يقدر بـ 120 مليون دينار. 

�ضمح هذا الربنامج الرائد باختبار حيوية املنظومة وحت�ضي�س جمموع الفاعلني 
بالنتائج املتوقعة من عمليات رفع امل�ضتوى. 

التدابري املتخذة:

302-102 مبوجب القانون رقم 99-11 ال�ضادر بتاريخ 23 دي�ضمرب  رقم  التعيني اخلا�س  اإن�ضاء ح�ضاب   .1
1999 املادة 92 واملتعلق بقانون املالية 2000  املعنون" �ضندوق ترقية التناف�ضية ال�ضناعية"، وتكري�س 

مبداأ اإر�ضاء هذا الربنامج يف فرتة الدعم املايل املبا�ضر لل�ضركات التي مت اختيارها وفقا للمعايري وال�ضروط 
التي و�ضعتها اللجنة الوطنية للتناف�ضية ال�ضناعية. 

اللجنة  عمل  ل�ضروط  واملحدد   2000 جويلية   16 192بتاريخ   2000- رقم  التنفيذي  املر�ضوم  ا�ضدار   .2
الوطنية للتناف�ضية ال�ضناعية . 
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  برنامج تاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية
الفرتة 2008-2001  

اإطالق وتعزيز برنامج تاأهيل املوؤ�ض�ضات 2008-2001 
• موؤ�ض�ضة طلب الإن�ضمام اإىل هذا الربنامج.  قدمت 433	

• موؤ�ض�ضة للم�ضاركة يف املرحلة الت�ضخي�ضية وذلك بالإعتماد  مت قبول 300	
على �ضروط حمددة. 

• موؤ�ض�ضة لالإ�ضتفادة من معونات مالية مينحها �ضندوق ترقية  مت قبول 145	
التناف�ضية ال�ضناعية.  

تقدر قيمة الإعانات املالية املتوقعة من اأجل تنفيذ خمتلف الإجراءات والتي متثل 
مو�ضوع الإتفاقيات املوقعة مع املوؤ�ض�ضات 145 بـ2753 مليون دج موزعة كما 

يلي: 
• اإجراء غري مادي مبا يف ذلك الدرا�ضات  1367 مليون دج مرتبطة بـ 1133	

الت�ضخي�ضية. 
• اإجراء مادي.  1386 مرتبطة بـ794	

 
 تتمثل الإجراءات الرئي�ضية لتاأهيل املوؤ�ض�ضات فيما يلي: 

 

على ال�ضعيد غري املادي:

الآيل  الإعالم  وا�ضتعمال  الت�ضويق  جمال  يف  التكوين  تخ�س  اأعمال  خالل  من  التجارية  اليقظة  تنمية   .1
بطريقة �ضحيحة كا�ضتعمال برامج الت�ضيري املدجمة PGI اأو ERP وترقية املنتوج وتنمية الت�ضال.
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العمال كفاءة  حت�ضني   .2
الت�ضيري فعالية  حت�ضني   .3

 )GMPAO( وال�ضيانة   )GPAO(احلا�ضوب بوا�ضطة  الإنتاج  ت�ضيري  ونظام  املالية  املحا�ضبة  تطبيق   .4
وحو�ضبة املهام الأ�ضا�ضية 

 5. ا�ضتعمال تكنلوجيات جديدة يف الإعالم الآيل والإت�ضال مثل مواقع الأنرتنيت وال�ضبكات الداخلية و�ضبكة 
الأنرتنيت. 

التكنولوجي..  والإبتكار  اليقظة   .6
 

على ال�ضعيد املادي: 
الإنتاج.  معدات  �ضيانة  جمال  يف  الإ�ضتثمار   .1

من  املوؤ�ض�ضة   تناف�ضية  التي حت�ضن  احلديثة  )التكنولوجيا  الإنتاج  معدات  الإ�ضتثمار يف جمال حتديث   .2
حيث نوعية املنتجات وخف�س التكاليف(، 

 . املعايري  واحرتام  املنتجات  نوعية  لتح�ضني  واملقايي�س  املخابر  جتهيزات  على  احل�ضول   .3
الأنرتنيت.  و�ضبكة  الآيل  الإعالم  اإ�ضتعمال   .4

 
 تقييم الأثر:

ذلك  ومع  املوؤ�ض�ضات  اأداء  على  التاأهيل  اإجراءات  اأثر  تقييم  بعد  يتم  مل  •	
والتوا�ضل  امل�ضتوى  رفع  وخمططات  الت�ضخي�ضية  الدرا�ضات  اختبار  �ضمح 

مع املوؤ�ض�ضات املعنية با�ضتخال�س ما يلي: 

بتحديات  التح�ضي�س  يف  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  منظومة  �ضاهمت   – 
اأ�ضبح  �ضوق  يف  امل�ضتمر  والتح�ضني  امل�ضتوى  رفع  و�ضرورة  العوملة 
بفرتة  مرت  قد  املوؤ�ض�ضات  اأغلبية  اأن  العلم  مع  وا�ضح  ب�ضكل  تناف�ضيا 
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انعدام ال�ضتثمار..
املوؤ�ض�ضات  اإىل  امل�ضتوى  رفع  ثقافة  بجلب  الإ�ضت�ضاريني  تدخل  �ضمح   • 	
اإرادة قوية والتزام بتحقيق هدف جتديد احليوية  وترجتمت هذه الثقافة 

ال�ضناعية و�ضب اجلهود على الدخول يف اقت�ضاد ال�ضوق. 
�ضعفها  نقاط  حتديد  من  الت�ضخي�س  اإجراء  بف�ضل   املوؤ�ض�ضات  متكنت   • 	
ال�ضوق   ( اخلارجي  باملحيط  املتعلقة  والأخطار  والفر�س  قوتها  ونقاط 

واملناف�ضة والتقدم التكنولوجي... (
امل�ضاركة يف م�ضعى  املوؤ�ض�ضات  التي مت جمعها داخل  ال�ضهادات  • تظهر  	
رفع امل�ضتوى ر�ضى املوؤ�ض�ضات �ضواء عن امل�ضاعدة التقنية اأو اأوىل النتائج 

املحققة: 

 – التغيريات على م�ضتوى التنظيم،

 – حت�ضني الإنتاجية والقدرة على الإنتاج،

 – حت�ضني نوعية املنتوج،

 – رفع رقم الأعمال والقيمة امل�ضافة.

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأنه من بني املوؤ�ض�ضات 16 املر�ضحة للجائزة اجلزائرية 
 9 جند   2007 �ضنة  ال�ضتثمار  وترقية  ال�ضناعة  وزارة  نظمتها  التي  للجودة 

موؤ�ض�ضات �ضناعية  اأيدت 5 منها اإجراءات  التاأهيل.

برنامج التاأهيل: وزارة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة / الإحتاد 
الأوروبي  

الربنامج الأوربي للتنمية
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وزارة  طرف  من  ممول  الأوربية  بالتنمية  ي�ضمى  مماثل  برنامج  اإطار  يف 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة ووزارة احلرف التقليدية والإحتاد الأوروبي 

ا�ضتفادت 450 موؤ�ض�ضة من رفع امل�ضتوى ومت توزيعه كما يلي:
36  % – يف الو�ضط

34  % –  يف ال�ضرق 

% – يف الغرب     19

11  % – يف اجلنوب 

مت تنفيذ برنامج اآخر لرفع م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة منذ �ضنة 
2007 وقد عربت 3000 موؤ�ض�ضة عن رغبتها يف الإن�ضمام يف حني خ�ضعت 

294 موؤ�ض�ضة لأوىل اإجراءات التاأهيل.  

 يخ�س برنامج تاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة الذي �ضرع يف تطبيقه 
�ضنة 2007 :

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.  • 	 
• املحيط املبا�ضر للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.  	

 

ويف هذا الإطار مت منح ميزانية تقدر بـ 1 مليار دينار �ضنويا كما مت ا�ضتحداث 
ال�ضندوق الوطني لرفع م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

ولتنفيذ الربنامج مت مبوجب املر�ضوم التنفيذي رقم 05-165 ال�ضادر بتاريخ 3 
ماي اإن�ضاء الوكالة الوطنية لتنمية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.  

هدف برنامج تاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة                                  
)PNM-PME(

وتفكري  تعلم  م�ضار  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  يتمثل 



20 4

لث لثا ا ب  لبا ا

على  والتعرف  جديدة  مواقف  على  احل�ضول  اإىل  يهدف  م�ضتمر  ومعلومات 
�ضلوكات املقاولني وردود فعلهم واكت�ضاب مناهج ت�ضيري ديناميكية ومبتكرة. 

مرافقة  اإىل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  برنامج  ويهدف 
بتح�ضني  لها  ال�ضماح  بغية   PME واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  من  عدد 
تناف�ضيتها وذلك بو�ضعها يف م�ضتوى املعايري الدولية للتنظيم والت�ضيري بهدف 

تعزيز وتاأطري تطورها يف امل�ضتقبل �ضمن بيئة مالئمة. 

والهدف الوظيفي الذي حدده برنامج تاأهيل املوؤ�ض�ضات خالل مرحلة التنفيذ هو 
اإدراج 6000 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة �ضمن عملية التاأهيل امل�ضتدامة.

 
طبيعة الأعمال الواجب متويلها يف اإطار الربنامج الوطني لتاأهيل 

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة:
  

املحور 1 : يف اإطار الأعمال امل�ضتفيدة من رفع م�ضتوى املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة 

الإجراءات الرئي�ضية:
والت�ضخي�س  للت�ضخي�س  العاملية  ال�ضرتاتيجية  بالدرا�ضات  •القيام  	

امل�ضبق. 
التي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  خمططات  •ت�ضطري  	

اختريت. 
التي  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  رفع  خمططات  •تنفيذ  	

اختريت. 
 



20 5
 احلكامة واملوؤ�ض�ضات

اإجراءات الدعم اخلا�ضة: 
تنفيذ درا�ضات حالة ال�ضوق  • 	 

• مرافقة اإثبات النوعية  	
• دعم خمططات تكوين عمال املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.  	
• دعم كل ما يخ�س توحيد املعايري واملقايي�س وامللكية الفكرية.  	

• حث املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة على البتكار التكنولوجي والبحث  	
والتطور. 

 

املوؤ�ض�ضات  حميط  لفائدة  الناأهيل  اإجراءات  اإطار  يف   2  : املحور  
ال�ضغرية واملتو�ضطة 

تنفيذ الدرا�ضات املتعلقة بفروع الن�ضاطات.  • 	 
• القيام بدرا�ضة التمركز الإ�ضرتاتيجي لفروع الن�ضاطات.  	

• القيام بدرا�ضات عامة ووافية يف كل ولية.  	
• تعزيز القدرات غري املادية للجمعيات املهنية بهدف تعميم وتاأطري برنامج  	

رفع امل�ضتوى ب�ضكل اأح�ضن. 
واملوؤ�ض�ضات  والبنوك  املالية  املوؤ�ض�ضات  بني  املالية  الو�ضاطة  حت�ضني   • 	
وتقدمي  البنكية  القرو�س  على  احل�ضول  لت�ضهيل  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 

الدعم املايل. 
• حتقيق وتنفيذ خمطط ات�ضال والتح�ضي�س بالربنامج.  	

• ن�ضر جمالت خا�ضة برفع امل�ضتوى.  	
الآثار  من  احلد  على  وال�ضهر  فيها  �ضرع  التي  العمليات  ومتابعة  تقييم   • 	

ال�ضلبية للربنامج. 
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موؤ�ض�ضات موؤهلة : 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  لرفع  الوطني  الربنامج  يعنى 
باملوؤ�ض�ضات التي عربت عن رغبتها يف اللتزام بهذه املقاربة وتتمتع بال�ضروط 

التالية:
•موؤ�ض�ضات جزائرية تن�ضط منذ عامني.  	

و�ضعها  كان  مهما  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  قطاع  •موؤ�ض�ضات  	
القانوين. 

• موؤ�ض�ضات ذات تركيبة مالية �ضليمة. 	
 

ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  لرفع  الوطني  الربنامج  نتائج 
واملتو�ضطة )PNM-PME(  منذ ال�ضروع يف تنفيذه: 

 

لقد �ضرعت النتائج املر�ضية لتنفيذ الربنامج الوطني لرفع امل�ضتوى يف الظهور. 
فبعد برنامج ات�ضال وحت�ضي�س وا�ضع النطاق �ضمل كل الرتاب الوطني ، عربت 

3000 موؤ�ض�ضة �ضغريه ومتو�ضطة عن نيتها يف اللتحاق بالربنامج. 

• موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة وم�ضغرة عن رغبتها يف اللتحاق  عربت 747	
بالربنامج الوطني للتاأهيل.  

• موؤ�ض�ضة  قدمت طلبات التحاق بالربنامج الوطني للتاأهيل من طرف 422	
�ضغرية ومتو�ضطة  وم�ضغرة .

• طلب اإما بعمليات ت�ضخي�س م�ضبق اأو ت�ضخي�س �ضريع  مت الرد على 341	
اأو باإجراءات التاأهيل. 

 

ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  لرفع  الوطني  الربنامج  تنفيذ  نتائج  بني  من 
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174 موؤ�ض�ضة م�ضغرة من ت�ضخي�س �ضريع وا�ضتفادت  واملتو�ضطة ا�ضتفادت 
 341 املجموع  يكون  وبهذا  امل�ضبق  الت�ضخي�س  من  �ضغرية  موؤ�ض�ضة   164

اإجراءات  من  ا�ضتفادت  واأن  �ضبق  م�ضغرة  موؤ�ض�ضة   27 بينها  من  موؤ�ض�ضة 
التاأهيل. 

ت�ضيري  ونطام  والت�ضويق  التنظيم  بالتاأهيل جمالت  املتعلقة  الرتتيبات  خ�ضت 
واإجراءات  امل�ضاريع  وت�ضيري  الإنتاج  وم�ضاريف   ISO 9001  - النوعية 

 HACCP – ISO 22 000  الت�ضيري ونظام

الإبتكار  وجعل  املبتكرة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيع  اأجل  ومن 
داخلها اأحد عوامل حت�ضني تناف�ضيتها، مت اإ�ضدار مر�ضوم تنفيذي اأقر جائزة 
وطنية لالإبداع كل �ضنة للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة بهدف مكافاأة اأح�ضن 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة والتي اأدرجت الإبداع يف خمتلف ن�ضاطاتها 

وا�ضتطاعت ال�ضتفادة من البحث العلمي. 
 

ح�ضيلة الربنامج الوطني لتاأهيل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة 
اإىل نهاية اأكتوبر 2008  

Industrie Manufacturière 46 %

Construction 37 %

Santé et Action sociale 6 %

Transport et Communication 5 %

Immobilier et Services 2 %

Hôtels et Restaurants 3 %

Pêche Aquaculture 1 %

REPARTITION DES PME/TPE PAR SECTEUR D'ACTI-
VITE SUR 341 ENTREPRISES POUR 395 ACTIONS

46%

6%

5%
2%

3%1%

37%

 ال�ضناعة التحويلية  
ال�ضيد و تربية الأحياء املائية 
العقارات و اخلدمات 

ال�ضحة و الن�ضاط الإجتماعي  
البناء 
فنادق و مطاعم 
النقل و الإت�ضال 

46 %
01 %
02 %
06 %
37 %
03 %
05 %
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توخيا لنف�ص الهدف مت تنفيذ الإجراءات التالية:

 ت�ضخي�س حالة الإبتكار يف املوؤ�ض�ضات :
•تنظيم منتديات جهوية يف املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة واجلامعات.  	

•عقد اتفاقات لإن�ضاء حا�ضنات على م�ضتوى اجلامعات.  	
•اإقامة م�ضروع القرار الذي ين�س على منح جائزة وطنية لالإبداع لفائدة  	

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. 
•العزم على القيام ب�ضت درا�ضات لفروع الن�ضاطات من بينها درا�ضة للتغذية  	

الزراعية. 
•تنظيم معار�س وبيع منتجات وطنية.  	

منتجات  وبيع  تعزيز  اأجل  من  والدولية  الوطنية  ال�ضالونات  •تنظيم  	
ال�ضناعات التقليدية الوطنية. 

 

روؤ�ضاء  منتدى  قبل  من  عمل  قوة  تاأ�ضي�س   2007 عام  مت  اأنه  التاأكيد  يجب 
املوؤ�ض�ضات و نادي اجلزائريني للتفكري حول املوؤ�ض�ضة، بهدف اإعداد و�ضياغة 
املوؤ�ض�ضات  وزارة  بينها  ومن  اجلزائرية.  املوؤ�ض�ضة  الر�ضيد يف  احلكم  قواعد 

ال�ضغرية واملتو�ضطة وال�ضناعات التقليدية.

وجامعات  موؤ�ض�ضات  منتدى  �ضكل  يف  املنتظمة  اللقاءات  نذكر  اأن  يجب  كما 
والتي عقدت بهدف اإقامة ج�ضور بني اجلامعة واملوؤ�ض�ضة وامل�ضاعدة على تطوير 

البحث العلمي والبتكار على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

 
عمليات دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية: 

 النظام الوطني للجودة
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وتزويدها  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  تعزيز  اإىل  العمليات  هذه  تهدف 
للجودة الوطني  النظام  تنظيم  اإعادة  خالل  من  وطنية  دعم   باأداة 

)INAPI،ALEGRAC،ANOR،ONML،CACQE(

 » L’INAPI « 1.  لقد �ضهد املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�ضناعية
تعزيز مهامه فيما يتعلق بتقدمي الدعم للموؤ�ض�ضات ال�ضناعية والبتكار وحقوق 

امللكية ال�ضناعية.

 » ALGERAC « الهيئة اجلزائرية للعتماد

يف   »  ALGERAC  « للعتماد  اجلزائرية  الهيئة  اإن�ضاء  يندرج   .2
تهتم  للجودة  وطنية  موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  خالل  من  اجلودة  م�ضعى  تعزيز  اإطار 

باعتماد هيئات تقييم مطابقة املوؤ�ض�ضات.

.» IANOR  « املقايي�ص  ل�ضبط  الوطني  املعهد   .3

القيا�س  اأجل  من   )ONML( القانونية  للقيا�ضة  الوطني  املركز   .4
القانوين املعني مبراقبة وتطوير اأدوات القيا�س.

)CACQE( من اأجل  والتغليف  اجلودة  ملراقبة  اجلزائري  املركز   .5
مراقبة اجلودة.

املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�ضناعية »INAPI«  وتتمثل مهمته 
فيما يتعلق بدعم املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية فيما يلي:

على  الخرتاع  وبراءة  ال�ضناعية  امللكية  حماية  �ضيا�ضة  امتيازات  ترقية   • 	
م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية واجلامعات. 

• امل�ضاهمة يف حماية الإنتاج الوطني مبكافحة التقليد بالتعاون مع موؤ�ض�ضات  	
مكافحة التقليد )اجلمارك والدرك وال�ضرطة والعدالة(

• ت�ضكيل حلقة و�ضل بني املخرتعني واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية.  	
• ت�ضجيع املخرتعني واملبتكرين واحلث على البتكار بكل الطرق املمكنة )  	
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اجلوائز واملعار�س الوطنية والدولية(. 
املوجودة  املعطيات  ا�ضتغالل  طريق  عن  وت�ضجيعه  بالبتكار  ال�ضماح   • 	
برباءة  يتعلق  فيما  �ضيما   INAPI ال�ضناعية  للملكية  الوطني  املعهد  لدى 

الخرتاع. 
واجلامعات  وال�ضناعية  التجارية  الغرف  مع  العالقات  وتطوير  ترقية   • 	

ومراكز البحث والتطوير. 

 – تثمني حماية الإنتاج الوطني من خالل ترقية حماية حقوق امللكية 
 ال�ضناعية للموؤ�ض�ضات الوطنية يف اخلارج.
 

»ALGERAC«  الهيئة اجلزائرية للعتماد

رقم  )مر�ضوم   »ALGERACلالعتماد اجلزائرية  الهيئة  اإن�ضاء  يندرج 
الهيئة  باإن�ضاء  املتعلق   2005 دي�ضمرب   06 بتاريخ  ال�ضادر   466-05

ال�ضلطات  به  تقوم  الذي  تعزيز م�ضعى اجلودة  اجلزائرية للعتماد( �ضمن 
تناف�ضية  حت�ضني  بهدف  للجودة  وطنية  حتتية  بنية  و�ضع  خالل  من  العمومية 

املوؤ�ض�ضات وت�ضهيل اندماجهم يف القت�ضاد العاملي. 

البنية التحتية للجودة :

اإ�ضرتاتيجية  لكل  بالن�ضبة  �ضرورية  حلقة  للجودة  وطني  نظام  و�ضع  يعد 
�ضناعية و�ضرط ل جدال فيه بالن�ضبة لكل اقت�ضاد يطمح اإىل حت�ضني اإنتاجه. 
وقد اعتمدت بلدان عدة هذا النظام من اأجل حماية اقت�ضادها وترقية اإنتاجها 

يف ال�ضوق العاملية.

خلل  من  التحتية  البنية  هذه  قواعد  اإر�ضاء  اجلزائر  يف  مت  وقد 
للملكية  الوطني  واملعهد  املعايري  اأجل  من   IANOR( منا�ضبة  هياكل  خلق 
ال�ضناعية INAPI من اأجل حماية امللكية ال�ضناعية واملكتب الوطني للقيا�س 
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ملراقبة  اجلزائري  واملركز  القانوين  القيا�س  اأجل  من   ONML القانوين 
حماية  اإىل  اأ�ضا�ضا  تهدف  اجلودة...(  حتليل  اأجل  من   CACQE و  اجلودة 
الإقت�ضاد الوطني �ضيما القطاعات ال�ضرتاتيجية، و�ضمان جودة املتوجات 
واخلدمات وترقية العلمة التجارية اجلزائرية يف ال�ضوق العاملية 

وحماية ال�ضتهلك.  

اأهم الإجراءات املتخذة 
( عرب الرتاب الوطني.  •  تكوين عدد من اخلرباء واملقيمني )72	
• احل�ضول على اأدوات النقل والتجهيزات املعلوماتية والعقار.  	

• و�ضع نظام توثيقي لالإجراءات واعتماد كتيب اجلودة.  	
• تنفيذ برنامج جزائري لالعتماد  	

• حمالت توا�ضل وحت�ضي�س لفائدة الكيانات املعنية بالتفوي�س من خالل  	
ALGERAC يف حلقات واأيام درا�ضية ومعار�س ومداخالت  م�ضاركة 

بالتلفزة والإذاعة وال�ضحافة الوطنية. 
التقييم  هيئات  بها  تقوم  تقييمية  تظاهرات  يف  متمثلة  تدريب  عمليات   • 	

واملطابقة )OEC( مب�ضاعدة خرباء دوليني. 

 
الإجراءات املزمع حتقيقها يف ال�ضنتني القادمتني: 

القادمتني  ال�ضنتني  مدى  على  عمل  برنامج  تنفيذ   ALGERAC ينوي  
و�ضيتمحور حول اتخاذ الإجراءات التالية: 

• ح�ضب  	2010 2007 و  100 مقيم و300 خبري تقني بني   التح�ضل على 
املعايري الدولية 

 • 	ALGERAC اإمتام اإجراءات و�ضع وتنفيذ املتطلبات اخلا�ضة ب 
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• اعتماد التفوي�س باجلزائر  	
• من اأجل قيامه بالتقييم الذاتي وم�ضاركته  	ALGERAC تطوير كفاءات 

باللجان التقنية للمنظمات الدولية للتفوي�س. 
• من قبل النظراء من اأجل العرتافات  	ALGERAC التو�ضل اإىل تقييم 

الإقليمية واجلوية 
• حت�ضي�س املتعاملني القت�ضاديني وموؤ�ض�ضات الدولة.  	

ال�ضلطات  بها  تقوم  التي  ال�ضناعية  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  يف  امل�ضاركة   • 	
العمومية. 

• اللتحاق باملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بالتفوي�س والعمل بها.  	
ثنائية  اتفاقيات  اإطار  يف  تقني  وتعاون  �ضراكة  اتفاقيات  عقد   • 	
متعددي  و  تون�س(   -TUNAC و  فرن�ضا   -AFNO و  )اأملانيا 
نقل  من  ال�ضتفادة  بغية   )2 ميدا  و  الوروبي  )الحتاد  الأطراف 
لالعتماد.  الوطني  النظام  تعزيز  ثم  من  و  للتكنولوجيا   فعلي 

 )INAPI( املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�ضناعية

الن�ضو�س  ال�ضناعية تعديل واإ�ضدار  بامللكية  املتعلقة  نتج عن هذه الإجراءات 
القانونية التالية: 

بالعالمات  املتعلق   – 2003 19 جويلية  بتاريخ  03-06 ال�ضادر  اأمر رقم   
اأوت   2 بتاريخ  ال�ضادر   277-05 رقم  التنفيذي  واملر�ضوم  التجارية 

2005 املت�ضمن كيفيات اإيداع وت�ضجيل العالمات التجارية .

برباءة  املتعلق  – 2003 جويلية   19 بتاريخ  ال�ضادر   07-03 رقم  اأمر   
اإيداع  لكيفيات  املحدد   275-05 رقم  التنفيذي  واملر�ضوم  الخرتاع 

واإ�ضدار براءة اخرتاع. 
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 الأمر رقم 03-08 املوؤرخ يف 19 جويلية 2003 – املتعلق بحماية خمططات 
الدارات املدجمة  و املر�ضوم التنفيذي رقم 05-276 ال�ضاددر يف 2 اوت 

2005 و املت�ضمن كيفيات اإيداع و ت�ضجيل هذه املخططات.

ان�ضمت اجلزائر اأي�ضا اإىل معاهدات دولية ووقعت عليها.
   

الخرتاع  برباءة  يتعلق  فيما  �ضراكة  معاهدات  اإىل  اجلزائر  ان�ضمام   - – 
)PCT(  يف 08 مار�س 2000  

- توقيع اجلزائر على ثالث معاهدات دولية حتت اإ�ضراف املنظمة العاملية  – 
للملكية الفكرية)OMPI(  يف: 

1999 :  اتفاق لهاي املتعلق بت�ضجيل الر�ضوم و النماذج.

 )PLT( .2000 :  معاهدة حق براءة الخرتاع

2006  : معاهدة �ضنغافورة حول حق العالمات.

حت�ضني ظروف العمل يهدف اإىل خف�س اآجال درا�ضة ملفات الت�ضجيل وتخفيف 
التاأخري املرتاكم، تعميم برنامج حماية وتثمني مفهوم امللكية ال�ضناعية ومكافحة 
التزوير وال�ضلوكات غري القانونية  وامل�ضاركة يف تطوير اقت�ضاد �ضليم وتناف�ضي 

على اأ�ضا�س املناف�ضة ال�ضريفة.

 
ولهذا الغر�ص مت اتخاذ الإجراءات التالية :

• اإن�ضاء موقع على �ضبكة النرتنيت للملكية ال�ضناعية                                                                   .)  	
،)org .inapi .www

ال�ضناعية  للملكية  الداخلي  للت�ضيري  داخلية  �ضبكة  وا�ضتغالل  و�ضع   • 	
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)عالمات جتارية وبراءات اخرتاع ( ،
• و�ضع وت�ضيري بنك معلومات حول العالمات التجارية وبراءات الخرتاع  	

،
• تعميم ا�ضتعمال العالم الآيل،  	

امل�ضغوطة  الأقرا�س  الخرتاع وحتقيق  برباءات  املتعلقة  الوثائق  رقمنة   • 	
امللكية  مكاتب  بني  فيما  التبادل  اإطار  وباخلارج يف  باجلزائر،  املن�ضورة 

ال�ضناعية ن
• ن�ضر وتوزيع الك�ضف الر�ضمي للملكية ال�ضناعية . 	

 

 

الديوان الوطني للقيا�ضة القانونية )ONML(  فيما يتعلق بالقيا�ضة 
القانونية مت ال�ضروع يف تنفيذ التدابري التالية:

ت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على رخ�ضة ا�ضترياد اأدواة القيا�س  • 	 
• و�ضع م�ضروع مر�ضوم تنفيذي متعلق با�ضترياد و�ضائل القيا�س الداخلة  	
للقيا�ضة  الوطني  الديوان  بني  بال�ضرتاك  املو�ضوع  التعامل  اإطار  يف 

القانونية و MIPI �ضنة 2007 
• و�ضع �ضبكة اأنرتنيت  	

• احل�ضول على التجهيزات  	
• البداأ يف جتهيز اأربعة خمابر قيا�س )ق�ضنطينة وورقلة وتيبازة ووهران  	

 )
• مقر ملحق   بناء 25	

 •  اإحياء يوم القيا�س كل �ضنة ابتداء من 3 نوفمرب 2008	
• اإ�ضدار ك�ضف قيا�س كل ثالثة اأ�ضهر  	
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  )CACQE(املركز اجلزائري ملراقبة اجلودة والتغليف

 19 على  املركز  يتوفر  واخلدمات،  واملنتوجات  اجلودة   مبراقبة  يتعلق  فيما 
خمربا موزعة عرب الرتاب الوطني. وهو ب�ضدد اإن�ضاء  13 خمربا بهدف تعزيز 

ال�ضبكة.

 )LNE( للتجارب  وطني  خمرب  بناء  م�ضروع  اإطالق  �ضيتم  اأخرى،  جهة  من 
و�ضيكون من �ضاأن هذا املخرب التكفل بتحليل نوعية املنتجات ال�ضناعية. 

فيما يخ�ص املوؤ�ض�ضات العاملة يف قطاع الطاقة

مت ت�ضجيل خطوات معتربة باجتاه حت�ضني ظروف املنظمات وعمل املوؤ�ض�ضات 
كما يلي: 

 

الف�ضل  مبداأ  على  بالعتماد  �ضناعية  جمموعة  بجعلها  والغاز  للكهرباء  الوطنية  ال�ضركة  هيكلة  اإعادة   .1
القانوين للن�ضاطات الرئي�ضية باإن�ضاء: 

 • 	SPE ضركة اإنتاج الكهرباء� 
 • 	OS متعامل النظام الكهربائي 

  • 	GRTE م�ضري ل�ضبكة نقل الكهرباء 
 • 	GRTG م�ضري نقل الغاز 

 

SIPEX «  املوجود يف عدة دول اإفريقية.  �ضيباك�س»  �ضوناطراك  ل�ضركة  الدويل  الفرع  اإطالق  اإعادة   .2
القطاع.  موؤ�ض�ضات  مبجمل  والبيئة  والأمن  النظافة  جمال  يف  جيدة  تطبيقات  اإدراج   .3

 

الهدف الفرعي 3:

زيادة فعالية النقل الربي والهياكل القاعدية:
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وتنميته،  الإقليم  لتهيئة  ديناميكية  �ضيا�ضة  �ضمن  النقل  قطاع  برنامج  يندرج 
ويهدف اإىل فك عزلة املناطق التي تعاين من نق�س خدمات النقل، واإىل �ضمان 
ال�ضماح  التكاليف وذلك مع  باأقل  نقل ع�ضرية  املواطنني من و�ضائل  ا�ضتفادة 
خمتلف  تكامل  بف�ضل  للتنمية  كمحرك  به  املنوط  الدور  بتاأدية  النقل  لقطاع 

و�ضائل النقل الربية وبال�ضكك احلديدية واجلوية والبحرية. 

 ،  2025 اأفق  يف   )SNAT( الإقليم  لتهيئة  الوطني  املخطط  تنفيذ  اإطار  ويف 
اأعطيت الأولوية للنقل بال�ضكك احلديدية باعتباره اأداة تطور وتنمية وع�ضرنة 

وخ�ض�س غالف مايل قدر بحوايل 2139 مليار دج 

النقل بال�ضكك احلديدية: 

يغطي الربنامج الأهداف التالية:  
الجتنابي  الطريق  ازدواجية  م�ضروع  خالل  من  النقل  �ضبكة  حتديث   • 	

ال�ضمايل. 
• تزويد الطريق الدوار بالإ�ضارات والكهرباء.  	

الجتنابي  الطريق  اإجناز  اأ�ضغال  ت�ضبق  التي  الدرا�ضات  من  النتهاء   • 	
لله�ضاب العليا وحلقة اجلنوب. 

اآداء  بغية حت�ضني  امل�ضافرين  نقل  و معدات  • احل�ضول على معدات اجلر  	
املرافق العمومية. 

الطريق اجلانبي �ضرق-غرب )يف ال�ضمال(: 

220 كم/�ضاعة.  اإىل  ليتما�ضى مع �ضرعة �ضري ت�ضل  ال�ضيار  الطريق  حتديث 
ال�ضرقية  احلدود  بني  الرابط  اخلط  من  اجلزء  هذا  التحديث  برنامج  يخ�س 

واحلدود الغربية للبالد.  
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ال�ضكة احلديدية : تنفيذ خمطط تو�ضيع وجتديد ال�ضبكة

تهيئة �ضواحي العا�ضمة: 

احلركة  بالعتبار  الأخذ  مع  النقل  �ضبكة  لتح�ضني  تكميلي  ا�ضتثمار  خ�ض�س 
املكثفة التي متيز �ضواحي العا�ضمة.

�ضبكة ال�ضكك احلديدية الرابطة بني اله�ضاب العليا ومداخل 
اجلنوب وحلقتها. 

درا�ضتها  من  النتهاء  مت  والتي  �ضتنفذ  التي  احلديدية  ال�ضكك  �ضبكة  ت�ضم 
و�ضعيدة-تيارت  غلبزان-تيارت-تي�ضم�ضيلت  بني  الرابطة  ال�ضبكة  التقنية 

وتي�ضم�ضيلت-بوغزول-م�ضيلة. 

و�ضت�ضم بعد النتهاء من الدرا�ضات التقنية خطوط اأخرى من احللقة من اجللفة 
اإىل تقرت مرورا بالأغواط وغرداية وورقلة وحا�ضي م�ضعود. 

جتهيزات ال�ضكك احلديدية: 

اخلطوط  من  كم   433 باإجناز   ،2008 اأوت   31 يف  ال�ضتثمار  اإجمايل  �ضمح 
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اجلديدة التي من �ضاأنها اأن تعزز �ضبكة ال�ضكك احلديدية الوطنية بـ3000 كم. 

ومن املتوقع اأن يتم اإجناز 498 كم من الطرقات الإ�ضافية بانتهاء �ضنة 2008.

 30 احلديدية  بال�ضكك  للنقل  الوطنية  ال�ضركة  ا�ضتلمت  املا�ضي،  اأوت   31 يف 
 17 قاطرة »ديازال« كهربائية من اإجمايل الطلبية و10 �ضكك حديدية من بني 
قاطرات    8 املطلوبة عالوة على   64 اأوتوماتيكية من بني  قاطرات  املطلوبة و6 

اأوتوماتيكية �ضت�ضاف اإليها 28 اأخرى �ضنة 2009 و22 �ضنة 2010 .

ومن املقر اأن يتم اإجناز �ضبكات �ضكك حديدية جديدة وتزويد ال�ضبكة بالكهرباء 
يف اإطار الربنامج الوطني للتنمية 2009-2005 عالوة على اإعادة فتح ال�ضكك 

احلديدية القدمية بعد حتديثها تدريجيا. 
النقل احل�ضري: 

يعد حت�ضني م�ضتوى تقدمي اخلدمات يف جمال النقل احل�ضري اجلماعي من 
بني اأولويات املخطط اخلما�ضي 2009-2005 .

ميرتو اجلزائر:

ت�ضليم القاطرة الأوىل من بني 14 املطلوبة يف نهاية �ضهر �ضبتمرب 2008. 

مت خالل �ضبتمرب 2008 الإعالن عن مناق�ضة لتمديد امليرتو من الربيد املركزي 
اإىل  البدر  اإجناز متديد �ضبكة املرتو بني من  ال�ضهداء بينما يجري  اإىل �ضاحة 

احلرا�س.  

م�ضاريع الرتامواي:

ويجري اإجناز ثالث خطوط ترامواي باجلزائر العا�ضمة ووهران وق�ضنطينة 
بلعبا�س  و�ضيدي  وعنابة  �ضطيف  من  بكل  الرتامواي  خطوط  اإليها  ي�ضاف 
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وورقلة وباتنة وم�ضتغامن التي مت التنهاء من درا�ضة جدواها اأو هي على و�ضك 
النتهاء. فيما يتعلق برتامواي �ضرق اجلزائر العا�ضمة املمتد على م�ضافة 16،3 
كم وي�ضم 30 حمطة، فبلغت ن�ضبة تقدم الأ�ضغال به 25 %  وقد مت حتديد اآجال 

انتهاء الأ�ضغال يف فيفري 2010 وتاريخ بداأ ت�ضغيله يف اأوت 2010 .

فقد حدد  8 حمطات  6،3 كم عرب  م�ضافة  على  بتمديد هذا اخلط  يتعلق  وفيما 
تاريخ انتهاء الأ�ضغال ل�ضهر اأوت 2010 .

م�ضافة  على  الرتامواي  اإجناز  يتم  اأن  املتوقع  فمن  وهران  مبدينة  يتعلق  فيما 
18،7 كم عرب 32 حمطة مع نهاية عام 2010 .

ويتوقع نف�س ال�ضيء بالن�ضبة لرتامواي مدينة ق�ضنطينة الذي �ضيمتد على م�ضافة 
8 كم بـ11 حمطة.

امل�ضاعد الهوائية:

بعد وهران التي ا�ضتفادت يف جويلية 2007 من بداأ ت�ضغيل امل�ضاعد الهوائية 
ا�ضتلمت مدن اأخرى مثل اجلزائر العا�ضمة وق�ضنطينة وعنابة التجهيزات. 

وفيما يتعلق بالبليدة وتلم�ضان و�ضكيكدة ف�ضيتم ت�ضغيل امل�ضاعد الهوائية قبل 
نهاية �ضنة 2008 اأما بالن�ضبة لتيزي وزو ف�ضتبداأ الدرا�ضة قبل نهاية 2008. 

اإن�ضاء موؤ�ض�ضة نقل عمومية:

وتب�ضة  وزو  تيزي   (  2008 نهاية  قبل  جديدة  موؤ�ض�ضات  اأربع  اإطالق  �ضيتم 
وتلم�ضان( لت�ضاف اإىل املوؤ�ض�ضات املوجودة. 

يجري اإجناز 39 حمطة و35 موقف بري يف اإطار برنامج اله�ضاب العليا و15 
حمطة و11 موقف بري يف اإطار برنامج مناطق اجلنوب. 
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الأمن وال�ضلمة عرب الطرق 

مت بذل جهود كبرية منذ 2004 بهدف خف�س عدد حوادث ال�ضري على الرغم 
من ارتفاع عدد ال�ضيارات ال�ضياحية  من 3 ماليني �ضيارة �ضنة 2005 اإىل 5 

ماليني �ضيارة �ضنة 2007. 

�ضملت هذه اجلهود باخل�ضو�ص ما يلي:
• من احلوادث يت�ضجل   تعميم املراقبة التقنية لل�ضيارات النفعية علما اأن 4 %	

ب�ضبب اإىل خلل يف ال�ضيارات. 
المتحانات  ت�ضيري  تتبع  اأجل  من  ال�ضياقة  لرخ�س  وطني  مركز  اإن�ضاء   • 	
واملمتحنني ومن اأجل اإعادة تنظيم بيداغوجي وتاأهيل مدار�س ال�ضياقة من 

اأجل اأداء نوعي يتطابق و مقت�ضيات اأمن الطرقات. 
م�ضتوى  على  واأمنها  الطرقات  لوقاية  الوطني  املركز  ن�ضاطات  تفريع   • 	

الوليات من اأجل اإ�ضراك جميع الهياكل املعنية بال�ضالمة املرورية. 
• تاأهيل مدار�س ال�ضياقة.  	

قطاع الأ�ضغال العمومية: 

ميثل قطاع الأ�ضغال العمومية اليوم لبنة اأ�ضا�ضية بالن�ضبة للن�ضاط القت�ضادي 
والجتماعي للبالد، ولهذا الغر�س لبد اأن يقوم بوظائف ا�ضرتاتيجية لإنعا�س 
ومنا�ضب  الرثوات  يخلق  اأن  �ضاأنه  من  الذي  ال�ضتثمار  وتعزيز  القت�ضاد 

ال�ضغل. 

هو  اإمنا  القطاع  هذا  به  يتمتع  الذي  ال�ضرتاتيجي  الطابع  مرد  اأن  الواقع، 
لرغبة الدولة يف اإر�ضاء قواعد ا�ضرتاتيجية وطنية للتنمية امل�ضتدامة ولاللتزام 
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التاريخي لأعلى �ضلطة يف البلد. اأما فيما يتعلق بت�ضجيل م�ضاريع كربى تندرج 
�ضمن امل�ضروع الأكرب وهو الطريق ال�ّضيار �ضرق-غرب فاإنها دليل على الأهمية 
العظمى للمكانة التي يتمتع بها قطاع الأ�ضغال العمومية يف القت�ضاد الوطني 

من خالل:
• امل�ضاهمة القوية يف النمو.  	

• م�ضاهمة هامة يف �ضيا�ضة الت�ضغيل.  	
ي�ضمل  اإيجابي  اأثر  و  ال�ضتثمارات  خالل  من  التنمية  يف  اأثر  حتقيق   • 	

القطاعات الأخرى.
• امل�ضاركة يف �ضيا�ضة اإعادة توزيع الدخل الوطني من خالل حتقيق الأثر  	
واخلا�ضة  العمومية  الإجناز  ملوؤ�ض�ضات  املوجهة  واملخططات  ال�ضغل  على 

ومن خالل تقدمي خدمات عمومية وتوفري جتهيزات الهياكل القاعدية.

اأ�ضغال بناء الطريق ال�ضيار �ضرق- غرب بطول 1200 كلم

ت�ضطري  مت  البلد  تنمية  اأجل  من  يكت�ضبها  التي  الإ�ضرتاتيجية  لالأهمية  ونظرا 
برنامج عمل يرتكز على الأهداف النوعية التالية :
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• اإجناز �ضبكة طرقات ع�ضرية تندرج �ضمن اإطار تنفيذ اخليارات الكربى  	
لهيكلة الإقليم. 

• حفظ وحتديث الطرقات املوجودة وتكييفه.  	
اإجراءات �ضيانة  النقل الربي من خالل  • حت�ضني م�ضتوى خدمات �ضبكة  	

وحت�ضني ظروف ال�ضتغالل. 
• �ضيانة وحت�ضني ظروف العمل؛  	

• �ضيانة وتكييف الهياكل القاعدية البحرية من حيث الحتياجات امل�ضتقبلية،  	
واإن�ضاء بنية حتتية جديدة للتجارة، وال�ضيد البحري وال�ضياحة؛ 

اخلا�ضة  الحتياجات  وفق  املطار  ملرافق  الهند�ضية  اخل�ضائ�س  • حت�ضني  	
وطبقا للمعايري الدولية 

هي:  رئي�ضية  عمليات  ثالث  على  تقوم  للنقل  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  •	

تدارك التاأخر    – 

التاأهيل   – 

عملية التطوير والع�ضرنة.  – 

وقد مت اإجناز هذه العمليات على �ضوء املعاينة التالية:  
حجم   من   ٪  • 	95 من  اأكرث  تتحمل  زالت  ما  املوجودة  الطرقات  �ضبكة   

احلركة التجارية الربية،   
• ٪ �ضنويا( فيما يبقى   احلظرية الوطنية لل�ضيارات يف تزايد م�ضتمر )3	

تطوير البنية التحتية للطرق ل ي�ضتجيب مل�ضتلزمات احلركة ؛ 
طرق  اإجناز  اإىل  واحلاجة   ، البالد  �ضمال  الرئي�ضية  الطرقات  اكتظاظ   • 	

جديدة لفك العزلة عن ال�ضكان  ل�ضيما يف اله�ضاب العليا و اجلنوب، 



22 3
 احلكامة واملوؤ�ض�ضات

• احلاجة اإىل تطوير املزيد من الطرق وفتح اجلزائر على ال�ضعيد الوطني  	
و الدويل و الإقليمي،

• مرافق امليناء يف حاجة لأن تكيف مع اأمتاط النقل اجلديدة و لأن تطور  	
بغر�س ا�ضتغالل ع�ضري و اأمثل ملوارد ال�ضيد البحري؛ 

• �ضرورة ع�ضرنة املطارات واحلفاظ عليها؛  	
• �ضرورة اإجناز عمليات وا�ضعة النطاق ل�ضيانة البنية التحتية ل�ضيما تنفيذ  	
التو�ضيات الواردة يف املخططات ملديرة القطاعية 20025-2005 متا�ضيا 
و �ضيا�ضة تنموية من�ضجمة كفيلة بال�ضتجابة ملقت�ضيات التنمية الجتماعية 

و القت�ضادية للبلد على املدى الق�ضري و املتو�ضط والبعيد. 

فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للطرقات و الطرق ال�ضريعة 

ال�ضريعة  الطرق  و  للطرقات  التحتية  البنية  تلعب  الأخرى،  البلدان  غرار  على 
تطوير  وبالتايل يف  الأ�ضخا�س وممتلكاتهم  تنقل  دورا حا�ضما يف  باجلزائر 
التحتية  للبنية  خا�ضة  اأهمية  الدور  هذا  ي�ضفي  واجتماعيا.  اقت�ضاديا  البلد 
للطرقات التي ي�ضكلها اأزيد من 110.000 كم من الطرقات و اأكرث من 5000 

من�ضاأة فنية .

املخطط املدير للطرقات والطرقات ال�ضريعة لأفق2025

اخلطوط  على  �ضيا�ضته  القطاع  ركز  وامل�ضتقبلية  احلالية  املتطلبات  لتلبية 
2025/2005 وتهدف  ال�ضريعة  للطرقات والطرقات  املدير  للمخطط  العري�ضة 

مبادوؤه الرئي�ضية اإىل: 

اإجناز  من خالل  و�ضامل  من�ضجم  اإطار  تنموية يف  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ   – 
م�ضاريع مهيكلة ، 

 – تزويد كافة الرتاب الوطني بخدمات النقل تدريجيا ، 

 – تاأهيل م�ضتوى ال�ضبكة مبا يتما�ضى مع املعايري الدولية،
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 – حتديث الهياكل القاعدية وتاأهيلها من خالل تعزيز اخلطوط الدولية وفق 
منظورتنوع اأمناط النقل.  

�ضيا�ضة �ضيانة وترقية اخلدمة العامة يف الطرقات

تهدف �ضيا�ضة �ضيانة الطرقات التي مت تنفيذها اإىل حت�ضني م�ضتوى اخلدمات 
جت�ضيد  اجل  من  املعتمدة  اجلديدة  ال�ضرتاتيجية  وتتمحور  للمواطن.  املقدمة 

هذه ال�ضيا�ضة حول النقاط التالية:

 – احلفاظ على الأمالك.

 – حت�ضني نوعية جتهيزات الطرقات

 – حت�ضني اخلدمات العامة للطرقات.

 – حت�ضني اأمن م�ضتعملي الطرقات. 

تتمثل اأهداف هذه ال�ضيا�ضة يف ما يلي:

 –  تاأهيل ال�ضبكة الوطنية للطرقات

 –   �ضيانة املن�ضاآت الفنية و معاينتها،

 –  تزويد الطرق باإ�ضارات املرور ل�ضمان اأمنها

 –  ترقية اخلدمات العامة للطرقات.

    تطوير الهياكل القاعدية للطرق: 

 – بلغ طول الطرقات امل�ضتفيدة من اأ�ضغال الإجناز اأو التحديث اأو التعزيز 
اأو غريها 29.960 كم بني �ضنة 1999و2008 اأي ما يعادل ن�ضبة %55 

من طول الطرقات املنجزة من 1962 اإىل 1999 .
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- ارتفعت ن�ضبة طول الطرق املعبدة بـ 8%  من 72.761 �ضنة 1999 – اإىل 
78.801 كم �ضنة 2008 اأي زيادة تقدر بـ 6040 كم متثل طول الطرق 

اجلديدة التي مت اإجنازها خالل الفرتة املمتدة بني 2008/1999.

 �ضجل عدد املن�ضاآت الفنية تزايد م�ضطردا بف�ضل اإجناز 1193 – وحدة 
جديدة خالل الفرتة املمتدة بني 1999 و2008 اأي ما يعادل 41 %  من 

عدد املن�ضاآت الفنية املنجزة خالل الفرتة املمتدة بن 1962 و1999. 

 �ضجلت الطرقات التي يبلغ عر�ضها 7 – امتار اأو اأكرث والتي ا�ضتفادت من 
اأ�ضغال التحديث بزيادة يف الطول من 36380 اإىل 47280 اأي ما يعادل 

ن�ضبة 30 % من اإجمايل الطول املقدر بـ 10900 كلم.

ـ 40% من 0.5 اإىل 0.7 – . يعرب   زادت م�ضاحة  �ضبكة الطرقات بن�ضبة 
هذا املوؤ�ضر عن اجلهود املبذولة لتطوير بناء �ضبكة الطرقات لفك العزلة 

عن املواطنني.

الطريق ال�ضيار �ضرق-غرب والطرق ال�ضريعة: 
 

- مت الهتمام ب�ضكل خا�س باإجناز الطريق ال�ضيار �ضرق-غرب خالل  – 
الفرتة املمتدة بني 1999و2008 مما زاد يف طول الطرق من 49 كم قبل 

.  % 1999 اإىل 376 كم و هو ما يعادل ن�ضبة تطور بـ 76.7 

927 – كم  اإجناز  اأ�ضغال  ال�ضروع يف   2006 اأخرى مت �ضنة  -  من جهة 
املتبقية ومن املتوقع النتهاء منها يف اأفق �ضنة 2009 . 

اأما فيما يخ�س الطرق ال�ضريعة والطرق اجلانبية مت ت�ضليم 715 – كم   -
خالل الفرتة املمتدة بني 1999 و2008 فقط مقابل 725 كم قبل 1999 .

الطريق العابر لل�ضحراء: 
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مبنطقة  اخلا�ضة  والربامج  النمو  لدعم  التكميلي  الربنامج  اإطار  يف   – 
اله�ضاب العليا وال�ضحراء ا�ضتفاد الطريق العابر لل�ضحراء الذي ميثل 
حلقة و�ضل بني اجلزائر وجريانها جنوب ال�ضحراء من غالف مايل هام 
جدا بلغن قيمته 64 مليار دينار جزائري و�ضي�ضمح هذا الغالف باإجناز 
ليكون حمورا  وتطويره  اجلنوبي  اجلزء  ال�ضرتاتيجي يف  املحور  هذا 

للطريق �ضيار يف جزئه ال�ضمايل الرابط بني بليدة والأغواط. 

األياف  وخط  غاز  اأنبوب  باإجناز  امل�ضروع  لهذا  الإيجابي  الثر  وتعزز   – 
بالنيحر. مرورا  �ضاف  بني  وميناء  )نيجرييا(  اأبوجا  بني   ب�ضرية 

نوعية ال�ضبكة وحت�ضني اخلدمة العامة للطرق        

 – فيما يتعلق ب�ضيانة وحت�ضني نوعية �ضبكة الطرق مت تنفيذ برنامج مو�ضع 
من  كم   44.678 �ضمل  والذي  و2008   1999 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
الطرق حيث مت اإجناز ما يقارب 10000كم خالل �ضنة 2008 اأي ن�ضبة 

% مقابل 591 كم فقط �ضنة 1999.   13

 �ضمح جمموع اأعمال ال�ضيانة منذ 1999 – بتح�ضني جوهري للحالة العامة 
 % ل�ضبكة النقل الوطنية فانتقلت ن�ضبة الطرق التي حالها مقبولة من 56 

اإىل %92.

 جتاوزت الن�ضبة ال�ضنوية لتجديد الطبقة ال�ضطحية للطرق 10 – 
الدولية حيث حدد  % من الطرق الوطنية مما يطابق املعايري 

املعدل املعياري ال�ضنوي بـ %10 .

 مت �ضنة 2003 – اإطالق برنامج مو�ضع لإجناز بيوت حماذية للطرق عددها 
500 وحدة �ضت�ضمح ب�ضيانة اأح�ضن ل�ضبكة الطرقات.
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 يف اإطار الربنامج التكميلي للنمو مت اإن�ضاء 15 – حظرية جهوية مزودة 
الثلوج  اإزاحة  مثل  الطرق  خدمة   دميومة  ل�ضمان   الالزمة  بالو�ضائل 

والرمال والتدخل عند حدوث ا�ضطرابات . 

 �ضنة 2000 – بو�ضرت عملية وا�ضعة النطاق من اأجل حت�ضني اإ�ضارات املرور 
وجتهيزات اأخرى ت�ضمن اأمن الطرقات. نتج عن هذه العملية ال�ضتثنائية 
التي كانت يف ال�ضابق حمدودة وع�ضوائية تزويد 58.014 كم باإ�ضارات 
 املرور الأفقية و829 كم بحاجز الأمان و183.253 وحدة اإ�ضارة مرور.   

اأثر م�ضاريع الأ�ضغال العمومية: 
 

 –  �ضمحت خمتلف الربامج �ضيما الربنامج التكميلي لدعم النمو القت�ضادي  
والربنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج اجلنوب واله�ضاب العليا بخلق 

ما يقارب 688.947 من�ضب �ضغل بني 2001 و 2008. 

  من جهة اأخرى متكنت هذه الربامج من فك العزلة عما يقارب 7.300.000 – 
بف�ضل  معي�ضتهم  ظروف  حت�ضني  مت  اأن  بعد  تنقالتهم  وت�ضهيل  ن�ضمة 

امتيازات الطريق. 

نقل  الإقليم ت�ضمن  تهيئة  ل�ضيا�ضة  بالن�ضبة  الطريق ركيزة هامة   –  متثل 
اأكرث من 95% من ال�ضلع والأ�ضخا�س كما توؤدي دورا اأي�ضا يف باقي 

القطاعات القت�ضادية.    
 

 الأثر الإقت�ضادي و الإجتماعي مل�ضاريع الأ�ضغال العمومية

فرتة: 2008-2001

 خلق ما يقارب 688.974 من�ضب �ضغل ما بني 2001 و 2008 – 
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ن�ضمة.   فك العزلة و حت�ضني ظروف عي�س و تنقل ما يقارب 7.300.000  –

الب�ضائع  نقل  % – من   95 اأكرث من  ت�ضمن  التي  الطرقات  �ضبكة  تدعيم   
الأخرى. الإقت�ضادية  القطاعات  على   باملنفعة  عودتها  و  الأ�ضخا�س   و 

 

لل�ضيا�ضة  مرافقة  اإجراءات  اتخاذ  من  لبد  الربنامج  هذا  عن  ف�ضل 
القطاعية لدعم هذا الربنامج الوا�ضع من خلل :

 – ع�ضرنة الإدارة 

 – حت�ضني فعالية اخلدمات 

 – تثمني املوارد الب�ضرية وتكوين العمال 

 – البحث التطبيقي واإدخال الإعالم الآيل يف الإدارات. 

يف اإطار هذه ال�ضيا�ضة تقرر اإن�ضاء املعهد العايل لت�ضيري امل�ضاريع الكربى 
.  )CNCQ(و املركز الوطني ملراقبة اجلودة )ISGP(

لنقل  هاما  عامال  اأي�ضا  ميثل  �ضرق-غرب  ال�ضيار  الطريق  م�ضروع  اإجناز 
املهارات والتكنولوجيا  وعن�ضرا حمفزا للتطوير الفعلي للموارد الب�ضرية يف 

القطاع. 

و يف هذا ال�ضياق، مت ت�ضجيل دورات تكوين متوا�ضل نظمت ل�ضالح مهند�ضي 
القطاع و اإطاراته. 

اآفاق القطاع 

 ( الإداري  الت�ضيري  برجميات  للتن�ضيق   ) – ERP( اإدارية  برامج  تنفيذ    
الأجور، املحا�ضبة، املخزون، الأموال الثابتة(  

لتهيئة  الوطني  املخطط  اإطار  يف  اجلغرايف:  املعلومات  نظام  تنفيذ   – 
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املمنوحة  القرو�س  تخ�ضي�س  مت   ،)SNAT 2025( الأقليم 
و�ضائل  جممل  يف  التجهيزات  و  القاعدية  الهياكل  برامج  لتنفيذ 
. اجلوية  والأر�ضاد  والبحرية   اجلوية  املالحة  واأمن   النقل 

الهدف الفرعي4:

حت�ضني و�ضعية الهياكل القاعدية 

والنقل البحري، وامللحة البحرية واجلوية         
 

فيما يتعلق بالهياكل القاعدية  البحرية و املوانئ: 

اجلزائر منفتحة على العامل ب�ضكل كبري ، بواجهتها املطلة على البحر الأبي�س 
وحلقة  مهمة  اقت�ضادية  واجهة  متثل  فهي  كلم   1.280 طول   على  املتو�ضط 
بال�ضواحل  القت�ضادي  والهتمام   . والأوروبية  الإفريقية  القارتني  بني  و�ضل 
اجلزائرية من خالل الربنامج ال�ضتثماري املوجه للقطاع البحري الذي �ضطر 
بناء على خطة مديرة يبقى حديثا و عليه فاإن م�ضار تطوير هذا القطاع الفرعي 

م�ضتقبال �ضيتم وفق ال�ضرتاتيجية املخططة لهذه الربامج .

يف الواقع، مت التعبري عن جمموع الحتياجات على املدى البعيد يف املخطط 
)النقل والتجارة  البحري يف جممله  املجال  ي�ضمل  الذي   2025-2005 املدير 
وال�ضياحة وال�ضيد وا�ضتغالل موارد ال�ضيد البحري( وتت�ضع ن�ضاطات القطاع 

الفرعي البحري لت�ضمل حماية ال�ضاحل �ضد التعرية البحرية . 

الذي �ضطرته، حدد  العمل  للحكومة وبرنامج  العامة  ال�ضيا�ضة  تنفيذ  اإطار  يف 
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قطاع الأ�ضغال العمومية م�ضاريعه الإ�ضرتاتيجية كما يلي:

اخلطة املديرة  للقطاع البحري لآفاق 2025 
املحاور ال�ضرتاتيجية للخطة  

على م�ضتوى الهياكل القاعدية البحرية: 

و  ال�ضيانة  اإجراءات  طريق  عن  املتواجدة  املمتلكات  على  املحافظة  – 
التعزيز.

 – اإن�ضاء هياكل قاعدية جديدة لل�ضيد والنزهة.

 – تثمني ال�ضاحل عن طريق تاأمني ال�ضواطئ. 

على �ضعيد الإ�ضارات البحرية: 

 – ال�ضيانة واملحافظة على الهياكل القاعدية لالإ�ضارات البحرية.

 –  جتديد وحتديث و تاألية جتهيزات الإ�ضارات البحرية. 

فيما يتعلق بالهياكل القاعدية للمطارات :
 ممتلكات املطارات احلالية ت�ضكل حتديا ا�ضرتاتيجيا يف اإ�ضكالية التنمية 
امل�ضتدامة ويف التكامل الجتماعي والإقت�ضادي لالإقليم نظرا ل�ضتقاللية 

القت�ضاد يف املناطق اجلنوبية مقارنة باملناطق ال�ضمالية. 

من بني 55 اأر�ضية مطار موجودة حاليا 36 فقط مفتوحة للنقل اجلوي العام 
يف حني توجه الأخرى ل�ضتعمال حمدد: ال�ضرف ال�ضحي ومكافحة اجلراد 

والربيد اجلوي ونادي الطريان.

تتمركز ا�ضرتاتيجية القطاع حول برامج اأ�ضغال التعزيز والتكييف والتنمية و 
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اإن�ضاء اأر�ضيات مطارات.  
اإجنازات مربجمة )على املدى الق�ضري و املتو�ضط(

فيما يتعلق بتعزيز الهياكل القاعدية للمطارات 

 – اإن�ضاء القطب اجلوي يف تقرت.

 تو�ضيع الأر�ضية احلالية ب 2900 – مرت ملطار �ضطيف.

اإن�ضاء و تو�ضيع مواقف للطائرات )مطار بجاية و ب�ضكرة و غرداية و   – 
عنابة( .

 – اإدماج اأطراف ا�ضمنتية على م�ضتوى املطارات.

 – احلماية من الفيا�ضانات.

 – ال�ضيانة الدائمة للمطارات.

 – القيام بدرا�ضة تقنية للتعزيز واإعادة التاأهيل والتكييف ، والتطوير.

 – تنفيذ اإجراءات املوافقة على املواد امل�ضتعملة يف جمال املطارات.

الهياكل القاعدية للمطار  

مت تنفيذ برنامج احلفاظ على اأر�ضيات املطارات ورفع م�ضتواها لتطابق املعايري. 
نتج عن هذا الربنامج يف الفرتة ما بني 1999 و 2008 ،  102 عملية اأ�ضغال،  
منها 4 جديدة ، مما يبني دور هذه الهياكل القاعدية الإ�ضرتاتيجية لفك العزلة 

عن بع�س املناطق واأمن الوطن . 

الهياكل القاعدية للميناء 
تطور الهياكل القاعدية للميناء 1962 ـ 2009 

  قبل الإ�ضتقالل ، كان املوروث املينائي مكونا اإىل 24 – ميناء
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• موانئ جتارية  	10

• ميناء و منطقة �ضيد 	13

•  ميناء نزهة. 	01

 بني 1962 -1999 مت اإجناز 32 – ميناء.
•مينائني خا�ضني باملحروقات. 	

•ميناء واحد للتجارة.  	
• موانئ و مناطق �ضيد.   	05

الأهداف:  2007 ـ 2009 – 
• موانئء و مناطق �ضيد مت اإجنازها  2007 ـ2008 : 10	

• : موانئ و مناطق �ضيد يف طور الإجناز     	2008-2009

 – 2008 ـ   1999 فرتة   خالل  املنجزة  ال�ضيد  ومناطق  الع�ضرة  املوانئ  ـ 
هي:

قوراية )تيبازة(ـ  بوزجار )عني تيمو�ضنت( ، زموري البحري )بومردا�س(  – 
اآزفون وتيقزيرت )تيزي وزو( ، بودي�س )جيجل( ، بني حواء )ال�ضلف( ، 

خمي�ضتي ) تيبازة( ،امليناء ال�ضغري)م�ضتغامن(  اجلميلة )اجلزائر(. 
 • اأي 42 ميناء �ضنة 2008	

جنات  كاب   : هي  الإجناز  طور  يف  الثمانية  ال�ضيد  مناطق  و  املوانئ   – 
)بومردا�س( ، العوانة )جيجل( ، املر�ضى )ال�ضلف( ، �ضالمندر )م�ضتغامن( 
، القالة )الطارف( ، تالة غيالف )بجاية( ، كري�ضتال ))وهران( ، مر�ضى 

بن مهيدي )تلم�ضان(. 
• �ضنة  املوروث املينائي �ضي�ضم 50 ميناء يف اأفق 2009 ، مقابل 32	

 . 1999
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 – 5 مقابل   2009 و   1999 بني  ما  الفرتة  �ضيد يف  ميناء   18 اإن�ضاء   مت 
موانئ مت اإن�ضاءها يف الفرتة املمتدة بني �ضنتي 1962و 1999.    

 
 - القطاع البحري و املوانئ :

ي�ضم الربنامج م�ضروعني مهمني لتطوير قطاع النقل. 

 م�ضروع VTMIS – )وهو نظام متكامل للتحكم واملراقبة وت�ضيري اأمن و 
�ضالمة املوانئ البحرية( الذي مت النتهاء من درا�ضة اجلدوى اخلا�ضة به 
وحتديد دفرت �ضروطه، ومن املقرر الإعالن عن املناق�ضات يف �ضبتمرب 
2008 على اأن تنطلق الأ�ضغال يف ال�ضدا�ضي الأول من �ضنة 2009 وقد 

حددت اآجال اإجنازه ب36 �ضهرا. 

 – م�ضروع املركز الوطني لأمن و �ضالمة ال�ضفن و جتهيزات امليناء الذي 
انتهى اإجنازه يف جويلية 2007 و يتم ت�ضغيله تدريجيا. 

فيما يتعلق بالقطاع املينائي، فمن املقرر انطالق الأ�ضغال النهائية لنقل احلاويات 
�ضنة  اجلديدة( يف  الأر�ضفة  و  امليناء  )حماية  ميناء جن جن  البواخر يف  بني 

 . 2009

 – التنازل عن ميناء جن جن .  
تطوير متزن لنظام الطريان املدين 

الوطني  للنقل اجلوي  متوازن  تطوير  �ضروط  توفري  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 
الذي يجب اأن يطابق املعايري و املقايي�س الدولية.

لهذا الغر�س ، مت تنفيذ وبرجمة: 

) – Trafca(بعد ا�ضتالم امل�ضروع املتعلق بتغطية ال�ضمال اجلزائري بالرادار
�ضنة 2003 الذي د�ضنه رئي�س اجلمهورية يوم 23 دي�ضمرب 2003، �ضيتم 
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 ، )PDGEA( اإطالق امل�ضروع املتعلق بتغطية املنطقة اجلنوبية بالرادار
ويتوقع ت�ضليمه �ضنة 2011، وو�ضع مركز للمراقبة اجلهوية يف مترنا�ضت 
و من �ضاأن حت�ضني نظام ت�ضري الف�ضاء اجلوي اأن يعزز املراقبة اجلوية 

للرتاب الوطني. 

 �ضيكون ت�ضييد 5 – بروج مراقبة جديدة، جتري درا�ضتها حاليا، تعزيزا 
غرداية،  ق�ضنطينة،  وهران،  اجلزائرالعا�ضمة،  يف:  املطارات  لقدرة 

مترنا�ضت. 

واحلط  املطارات  من  القرتاب  عند  امل�ضاعدة  جتهيزات  على  احل�ضول  – 
عليها.

 – ا�ضتبدال الطائرة املخرب بجهاز ع�ضري .

 – ح�ضول �ضركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية على مركبات هوائية جديدة 

 – حتديث معدات احتمالت الأحوال اجلوية. 

 اإن�ضاء 68 حمطة منها 10 – اأوتوماتيكية ملعاجلة الأخطار املرتبطة بالكوارث 
الطبيعية 

 –  تعزيز و حتديث الو�ضائل املعاجلة والأر�ضاد اجلوية عن طريق احليازة 
على 5 حمطات اأخرى و حا�ضب ذو قدرات عالية لتدقيق الحتمالت. 

حت�ضني خدمات موانئ ال�ضيد: 

بعد النتهاء من اإعادة تاأهيل اإدارة فعالة، �ضرعت ال�ضلطات العمومية يف تنفيذ 
برنامج طموح، لكن واقعي يف نف�س الوقت يهدف اإىل :

 – معرفة تامة للموارد لتح�ضني ت�ضيريها. 
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 – حتديث الأ�ضطول لتح�ضني الأداء. 

 – حت�ضني كفاءات املحرتفني. 

القاعدية  الهياكل  با�ضتعمال  ال�ضتقبال  على  الأ�ضطول  قدرة  حت�ضني   – 
املوجودة و اإن�ضاء اآخرى جديدة. 

 – تعزيز الن�ضيج ال�ضناعي ليطابق املعايري الدولية. 

البلد وجعل هذا  املائية لتثمني كل الطاقات املائية يف  الن�ضاطات   – ترقية 
الن�ضاط املكون الأ�ضا�ضي للقطاع ومنحه طابع الن�ضاط القت�ضادي. 

 – اإمتام الرتتيبات الت�ضريعية والتنظيمية لتو�ضيح قواعد ح�ضن ممار�ضة 
الن�ضاط.  

اتخذت وزارة ال�ضيد البحري و املوارد املائية الإجراءات التالية : 

قاعدية  هياكل  لإن�ضاء  دينار  مليون   – 839 بـ  مايل  غالف  تخ�ضي�س   
اإدارية 

 �ضمان تكوين اأكرث من 13000 – اإطار يف خمتلف فروع ال�ضيد والزراعة 
املائية.

 �ضمان تكوين 280 – اإطار عن طريق ترب�ضات حت�ضني امل�ضتوى و اإعادة 
تاأهيل على املدى الق�ضري ، املتو�ضط و الطويل 

 رفع ميزانية الت�ضغيل الذي من 92 مليون دينار �ضنة 2000 اإىل 840 – 
مليون دينار �ضنة 2007. 

فيما يتعلق بتنظيم املهن،مت اإن�ضاء غرفة ال�ضيد البحري و تربية املائيات �ضنة 
2002. وارتفع عدد اجلمعيات والتعاونيات من 38 �ضنة 1999 اإىل 219 �ضنة 

2007 ، بينما جاء اإن�ضاء املجل�س الوطني ال�ضت�ضاري لل�ضيد والرتبيات املائية 
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يف جانفي 2004 لتعزيز خيار الوزارة فيما يتعلق بال�ضيا�ضة الت�ضاهمية . 

برنامج  طريق  عن  القطاع،  �ضمح  فلقد  ال�ضغرية،  الأ�ضاطيل  يخ�س  فيما  اأما 
الذي  ال�ضيد  �ضفن  يف   %74 ن�ضبتها  فاقت  زيادة  بتحقيق  التحفيز،  و  الدعم 
ارتفع عددها من 2552 وحدة �ضيد �ضنة 2000 اإىل 4442 وحدة �ضنة 2007 
كما ارتفع عدد البحارة من 28.225 بحار �ضنة 2000 اإىل 53.853 بحار �ضنة 

. 2007

فيما يتعلق مبعرفة املوارد، مت اجناز:
الإقليمي  لالخت�ضا�س  اخلا�ضعة  املياه  يف  املوارد  لتقييم  اثنتني  •حملتني  	
الوطني خالل �ضنتي 2003 و 2004، بف�ضل التعاون اجلزائري ال�ضباين، 
و لقد اأكدت هاتان احلملتان وجود خمزون قابل لل�ضيد يقدر ب 220.000 

طن، 
• حملة لتقييم الرثوة املرجانية و قد اأعطت ثمارها،  	

�ضنة  املائيات مع حلول  تربية  و  البحري  ال�ضيد  ن�ضاطات  لإدارة  •خمطط  	
 ،2025

•ال�ضروع يف اإجناز درا�ضة متعلقة بو�ضع جهاز ملراقبة و حرا�ضة مراكب  	
متعلقة  اأخرى  درا�ضة  و   )VMS( ال�ضناعية  الأقمار  طريق  عن  ال�ضيد 

مبخطط تهيئة و ت�ضيري امل�ضمكات اجلزائرية. 

و�ضي�ضمح اإن�ضاء مركز وطني للبحث و تنمية ال�ضيد البحرية و تربية املائيات 
جمهز بالو�ضائل الب�ضرية  واملادية )و ل�ضيما �ضفينة اأبحاث( للقطاع بالعتماد 

م�ضتقبال على الكفاءات الوطنية ل�ضمان مراقبة املوارد.

ومن اأجل اإكمال هذه الن�ضاطات املتعلقة باملوارد، مت ال�ضروع يف اإجراءات اإجناز 
12 �ضوقا لبيع الأ�ضماك بالإ�ضافة اإىل جتديد �ضوق بيع الأ�ضماك بالعا�ضمة من 

اأجل �ضمان مراقبة اأف�ضل لعملية تفريغ حمولت الأ�ضماك من ال�ضفن. 

ويتم الآن اإجناز خمرب وطني وملحقني حمليني تابعني له، و�ضيتيح ذلك مراقبة 
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نظافة و�ضحة املنتوج املوجه للم�ضتهلك.

فيما يتعلق بدعم و�ضائل الإنتاج، مت ا�ضتالم 16 ور�ضة لبناء و اإ�ضالح ال�ضفن، 
و 9 معامل لل�ضيانة  و الرتميم، و29 نقطة لبيع معدات ال�ضيد البحري وقطع 

الغيار، وكذلك 5 حمطات لتموين ال�ضفن.

اأما فيما يخ�س دعم الإنتاج، فلقد مت اإجناز 6 وحدات لتحويل منتجات ال�ضيد، 
و 52 موؤ�ض�ضة �ضحن، و15 م�ضنع للجليد، و45 غرفة تربيد، وكذا 425 نقطة 

بيع بالتجزئة ملنتجات ال�ضيد البحري.

املائيات منوا كبريا خالل  تربية  للقطاع،  الثاين  القت�ضادي  العن�ضر  �ضهد  و 
هذه الع�ضرية حيث اأ�ضبحت تتطلع اإىل م�ضاهاة العن�ضر الأ�ضا�ضي للقطاع اأي 

ال�ضيد البحري بعد اأن كانت حم�ضورة يف ال�ضابق يف املراحل البدائية.

�ضهدت تربية املائيات بعدما اقت�ضرت يف املا�ضي على بحريات �ضرق البالد و 
بع�س ال�ضدود، اإقبال �ضديدا �ضمح بو�ضع خم�ضة م�ضاريع لإجناز هياكل رائدة 
يف ميادين تربية الأ�ضداف يف بو�ضماعيل )تيبازة(، وترية املائيات يف مياه 
البحر )تربية اأ�ضماك القارو�س والأبرامي�س( على م�ضتوى مركز البحث و تنمية 
ال�ضيد البحري و تربية املائيات ببو�ضماعيل، وتربية اأ�ضماك اجلمربي يف واد 

الكبري )�ضكيكدة(، وكذا ال�ضيد القاري على م�ضتوى �ضد بوكردان )تيبازة(.

الذي �ضمح  الأمر  بالأ�ضماك،  ال�ضدود  اإعمار  اإعادة  بتعزيز  الوزارة  قامت  كما 
باإنتاج 4000 طن وخلق 3000 من�ضب �ضغل.

من  اأجنز مببادرة  الذي  الن�ضاط  تنمية  يخ�س خمطط  فيما  ن�ضري  اأن  و ميكن 
القطاع اخلا�س و بدعم من الدولة اإىل:

•اإجناز وحدتني لرتبية الأ�ضداف يف متنفو�ضت )اجلزائر العا�ضمة( و عني  	
تاغورايت )تيبازة(، بطاقة اإنتاج قدرها 100 طن �ضنويا، 

•اإجناز �ضتة مزارع لرتبية الأ�ضماك يف املياه العذبة املدجمة، يف كل من  	
بطاقة  غليزان،  و  بوعريريج  برج  و  و�ضطيف  ورقلة  و  غرداية  و  �ضعيدة 
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اإنتاج قدرها 6000 طن �ضنويا، 
•اإجناز ثالثة مزارع لرتبية املائيات يف مياه البحر يف وليات عني متو�ضنت  	
و وهران و تيزي وزو، بطاقة اإنتاج قدرها 3000 طن من اأ�ضماك القارو�س 

و الأبرامي�س. 
الإجنازات اجلديدة:

التكفل باملكونات الثالثة لل�ضيد البحري احلديث و امل�ضتدام: ال�ضواحل، عر�س 
البحر، و املحيطات.

البحث عن اأف�ضل احللول: تر�ضيد طاقات ا�ضتيعاب الأحوا�س واملن�ضات.

و  الق�ضري  املدى  على  امل�ضطرة  تلك  و  احلالية  ال�ضتيعاب  طاقات  �ضت�ضل 
املتو�ضط اإىل 6152 موقع اإر�ضاء، بالن�ضبة ملجموع الأ�ضاطيل ال�ضغرية الذي 

يتعدى بقليل 4169 وحدة �ضيد حمرتفة.

اأف�ضى الربنامج الذي �ضرع فيه بالتعاون مع موؤ�ض�ضات ت�ضيري موانئ  و لقد 
ال�ضيد اإىل ت�ضجيل 64 م�ضروع على م�ضتوى املوانئ، مببلغ اإجمايل قدره 2،7 

مليار دينار، ليتيح خلق 1197 من�ضب �ضغل مبا�ضر.

و �ضمحت الهياكل القاعدية للموانئ التي مت اإجنازها بتحقيق مك�ضب اإ�ضايف 
املن�ضات املخ�ض�ضة  22 هكتار من  اأكرث من  و  اإر�ضاء     750 موقع  يقدر ب 

لالإيواء الهياكل الكربى لدعم الإنتاج على الياب�ضة. 

برنامج  يف  املتو�ضط،  و  الق�ضري  املدى  على  اإر�ضاء،  �ضاطئ   20 اإدراج  مت  و 
للتهيئة و التجهيز بغالف مايل قدره 1،4 مليار دينار.

و باملوازاة مع هذه الإجنازات، مت اإن�ضاء كيان خا�س بت�ضيري موانئ ال�ضيد، 
األ و هي �ضركة ت�ضيري امل�ضاهمات للموانئ SGP/Ports، والتي اأدت اإىل خلق 
�ضتة موؤ�ض�ضات لت�ضيري موانئ ال�ضيد يف اجلزائر العا�ضمة، وهران، م�ضتغامن، 

الغزوات، التن�س، بجاية، جيجل، �ضكيكدة و عنابة.
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الهدف الفرعي 5: 

ت�ضريع اإ�ضلحات املوؤ�ض�ضة

الإطار التنظيمي وا لت�ضريعي للخو�ض�ضة

حدد الأمر رقم 95-22 ال�ضادر يف 28 نوفمرب 1995 و الذي يتم اعتباره كاأول 
واملتمثلة  باخلو�ض�ضة،  تتكفل  التي  املوؤ�ض�ضات  للخو�ض�ضة،  تاأ�ضي�ضي  اإطار 
القاب�ضة، و جلنة مراقبة عمليات  ال�ضركات  للخو�ض�ضة،  الوطني  املجل�س  يف 
اخلو�ض�ضة. و اأدى هذا الأمر اإىل حتقيق اأوىل عمليات اخلو�ض�ضة و رفع بذلك 
بع�س القيود التي �ضمحت لل�ضلطات العمومية با�ضتخال�س العرب الالزمة ممكا 

مكنها من تن�ضيط امل�ضار عن طريق جهاز جديد من اجليل الثاين.

و يحدد هذا اجلهاز اجلديد الذي كر�ضه األأمر رقم 01-04 ال�ضادر يف 20 اأوت 
2001 كال من اخلو�ض�ضة، وجمال التطبيق، و اأ�ضكال اخلو�ض�ضة. كما يحدد 

التنظيمية  هياكل تقرير و متابعة اخلو�ض�ضة، مدعما برت�ضانة من الن�ضو�س 
من اأجل تطبيقه، مبا يف ذلك 5 قرارات تنفيذية:

املتعلق   ، • 	24/09/01 يف  ال�ضادر   01.253 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
بت�ضكيلة و نظام عمل جمل�س م�ضاهمات الدولة. 

، الذي جاء يف  • املر�ضوم التنفيذي رقم 01.283 ال�ضادر يف 24/09/01	
�ضيغة خا�ضة متمثلة يف هيكل لالإدارة و ت�ضيري املوؤ�ض�ضات العمومية. 

الذي يحدد   ، • 	10/11/01 ال�ضادر يف   01.253 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 
�ضروط و كيفيات ممار�ضة الن�ضاط املعني. 

، الذي يحدد �ضروط ا�ضرتجاع الأجراء  • املر�ضوم التنفيذي رقم 01.353	
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ملوؤ�ض�ضة عمومية. 
الذي يحدد   ، • 	10/11/01 ال�ضادر يف   01.253 رقم  التنفيذي  املر�ضوم 

ت�ضكيلة و مهم  و نظام عمل جلنة مراقبة عمليات اخلو�ض�ضة. 

و جتدر الإ�ضارة اإىل اأنه مت ال�ضروع يف العديد من الإ�ضالحات فيما م�ضى، 
ت�ضاهم مبا�ضرة يف ان�ضحاب الدولة من امليدان القت�ضادي و تنمية ال�ضتثمارات. 

و من بني هذه الإ�ضالحات، ينبغي الإ�ضارة اإىل:

قانون التجارة:  الذي مت تكييفه لتكري�س القانون التجاري للموؤ�ض�ضة باملوافقة 
على الأ�ضكال الليربالية لل�ضركات التجارية )�ضركة ذات اأ�ضهم، �ضراكة، �ضركة 

موحدة ذات م�ضوؤولية حمدودة(. 

القت�ضادية  للمتطلبات  لال�ضتجابة  مراجعته  متت  الذي  اجلبائي:  النظام 
القيمة  على  الر�ضم  مثل  الر�ضوم  من  جديدة  اأ�ضكال  باإدراج  ذلك  و  اجلديدة، 
امل�ضافة، ال�ضريبة على اأرباح ال�ضركة، و ال�ضريبة على الدخل الإجمايل، مع 

تبني نظام خا�س ذي امتيازات ميكن تطبيقه على ال�ضتثمارات. 

الت�ضريعات الجتماعية:  بعد تكييفها مع الإ�ضالحات القت�ضادية اجلديدة 
وتكر�س  النقابي  الن�ضاط  وممار�ضة  بالإ�ضراب  القيام  حقوق  حتمي  ا�ضبحت 
حترير �ضوق العمل. كما يقر هذا اجلهاز اإن�ضاء �ضندوق وطني للبطالة و وكالة 
اأجل  من  الجتماعية  احلماية  ل�ضمان  اأداة  مبثابة  تكون  الجتماعية،  للتنمية 

التخفيف من اآثار النتائج ال�ضلبية املحتملة للخو�ض�ضة. 

النظام املايل و امل�ضريف:  �ضمحت الإ�ضالحات على هذا امل�ضتوى "برفع 
بور�ضة  بنوك خا�ضة وكذا  باإن�ضاء  ذلك  و  امل�ضريف،  النظام  " على  الحتكار 

لالأوراق املالية. 

بالإ�ضافة اإىل منح امتيازات للم�ضتثمرين، يف اإطار  يندرج يف �ضيا�ضة ترقية 
اخلو�ض�ضة، كون هذه المتيازات تتيح للم�ضتثمرين، و باخل�ضو�س الأجانب 
منهم الذين ي�ضرتجعون ال�ضركات، ال�ضتفادة من التنقل احلر لروؤو�س الأموال، 
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مع �ضمان احلماية �ضد نزع امللكية و اإمكانية اللجوء اإىل التحكيم الدويل.

 458 بت�ضجيل  تطبيقها  يف  �ضرع  التي  الإ�ضالحات  م�ضار  نتيجة  �ضمحت  و 
عملية خو�ض�ضة، منذ اإ�ضدار القانون 01-04 يف 20 اأوت 2001. و يف حني 
ارتفاع  2004، �ضجل  و   2001 املالية  ال�ضنة  بني  ما  فقط  عملية   48 اإجناز  مت 
113 عملية �ضنة  اأين لوحظ اإجناز   2006 2005 و  �ضريع ما بني ال�ضنة املالية 

2005 و 116 عملية �ضنة 2006.

و لقد �ضملت عمليات اخلو�ض�ضة اأ�ضا�ضا:
 •  �ضناعة املواد الغذائية %20	

 •  املوؤ�ض�ضات ذات ال�ضفة املحلية %20	
•  ال�ضناعات الكهربائية %11 	

 الأثر القت�ضادي و الجتماعي مل�ضار اخلو�ض�ضة           
اأتاحت عمليات اخلو�ض�ضة على ال�ضعيد القت�ضادي و الجتماعي:

40.000 من�ضب �ضغل،  على  املحافظة  •	
19.000 من�ضب �ضغل يف فرتة متتد اإىل خم�س  لإن�ضاء  التخطيط  •	

�ضنوات، 
890 مليار دينار يف فرتة متتد اإىل خم�س �ضنوات،  ا�ضتثمار  •	

136 مليار دينار،  بلغت  اخلو�ض�ضة  من  اإيرادات  حتقيق  •	
50 مليار دينار و الذي ميثل قيمة الديون املرتتبة على  مببلغ  التكفل  •	
املوؤ�ض�ضات التي متت خو�ض�ضتها من قبل امل�ضتثمرين الذين ا�ضرتوها. 

و عالوة على ذلك، اأتاحت اخلربة املكت�ضبة فيما يتعلق باخلو�ض�ضة حتقيق ما 
يلي :
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على  يدل  مما  املنازعات  عدد  انخفا�س  يج�ضدها  اأكيدة  خربة  اكت�ضاب  •	
حت�ضيل املهارات، 

اخلو�ض�ضة،  ت�ضيري  يف  خربات  و  اإجراءات  امتالك  •	
اخلو�ض�ضة،  عمليات  بت�ضيري  مكلف  عمل  طاقم  تكوين  •	

اخلو�ض�ضة.  لعمليات  مكر�ضة  موؤ�ض�ضاتية  هياكل  وجود  •	

قطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة:

2008-1999

�ضهدت الفرتة املمتدة ما بني 1999 اإىل 2008 ن�ضبة تقدم بلغت 86،57%  يف 
الناجت  اإجمايل  امل�ضاهمة يف  تقدر  املتو�ضطة.و  و  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  اإن�ضاء 
املحلي با�ضتثناء املحروقات يف الفرتة املمتدة مابني �ضنة 1999 و 2005 بن�ضبة 

. %76،74

و لقد و�ضح اإ�ضدار القانون التوجيهي لرتقية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة 
�ضنة 2001، القواعد الأ�ضا�ضية لإن�ضاء وتطوير املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. 
عن  القت�ضادية  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  بيئة  و�ضوح  تعزيز  مت  كما 

طريق اإعداد و اإ�ضدار احلكومة 46ل ن�ضا تنفيذيا. 

و تقدر وترية اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة �ضنويا مبعدل 24.000 
موؤ�ض�ضة.

تطور القطاع خلل الفرتة املمتدة من 2007 اإىل 2008:

لوحظ مع نهاية �ضنة 2007، اأن عدد املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة اخلا�ضة 
قد بلغ 293.940 موؤ�ض�ضة، توظف 1.064.980 عامل ب�ضفة دائمة. 

و مت اإن�ضاء 24.140 موؤ�ض�ضة �ضغرية و متو�ضطة خا�ضة جديدة �ضنة 2006، 
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اأي بن�ضبة منو قدرها %8،9. 

و بلغ عدد املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة اخلا�ضة مع نهاية �ضهر دي�ضمرب 
2008، 320.000 موؤ�ض�ضة توظف 1.150.180 عامل.  

 3.000 ت�ضجيل  تتج�ضد حيث مت  للتاأهيل  الوطني  الربنامج  نتائج  بداأت  ولقد 
وقعت  كما  الربنامج.  مكونات  من  لال�ضتفادة  ومتو�ضطة  �ضغرية  موؤ�ض�ضة 
249 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة بروتوكولت اتفاق لال�ضتفادة من م�ضارات 

الت�ضخي�س وعمليات التاأهيل. 

للموؤ�ض�ضات  القرو�س  �ضمان  �ضندوق  يوؤكد  املالية،  بالو�ضاطة  يتعلق  فيما 
ال�ضغرية و املتو�ضطة )FGAR(،  على الرغم من وجود عراقيل خارجية �ضعبة 
متعلقة مبمار�ضات م�ضرفية تعي�س حتولت كبرية، ح�ضوره يف دعم احل�ضول 
�ضهر  نهاية  مع  �ضمان،  ملف   249 معاجلة  متت  اإذ  امل�ضرفية.  القرو�س  على 
جويلية 2008، مببلغ اإجمايل قدره 7،7 مليار دينار جزائري مقابل مبلغ 
اإجمايل قدره 21 مليار دينار جزائري من القرو�ص امل�ضرفية التي مت 

التقدم بطلبها، و ذلك بخلق 16.450 من�ضب �ضغل. 

و منح �ضندوق �ضمان القرو�س لال�ضتثمارات املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة 
)CGCI-PME(، مع نهاية �ضهر جوان 2008، 91 �ضمان مببلغ اإجمايل قدره 
1،2 مليار دينار جزائري مقابل مبلغ اإجمايل قدره 2،5 مليار دينار جزائري من 

القرو�س امل�ضرفية التي مت التقدم بطلبها، و ذلك بخلق 1568 من�ضب �ضغل. 

الأعمال املنجزة:
ال�ضناعات  الغذائية،  )ال�ضناعات  بفروع  متعلقة  درا�ضات  •اإجناز  	

ال�ضيدلنية...( 
مبدونة  املتو�ضطة  و  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  لرتقية  الوطنية  لوكالة  •تزويد  	

�ضلوك عن طريق بيان اأبي�س يحدد مبادئ و قواعد التكفل بامللفات. 
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الأعمال الواجب اجنازها:
•مراجعة و تعزيز اجلهاز الق�ضائي و التنظيمي الذي يوؤطر قطاع املوؤ�ض�ضات  	

ال�ضغرية واملتو�ضطة. 
و  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  خ�ضو�ضيات  مع  تتالءم  مالية  خدمات  •تطوير  	

املتو�ضطة. 
املوؤ�ض�ضات  لرتقية  الوطنية  الوكالة  بني  للت�ضاور  عمل  جمموعة  •ت�ضكيل  	
ال�ضغرية واملتو�ضطة )ANDPME(  وجمعية البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية 

)ABEF( وكذا البنوك واملوؤ�ض�ضات املالية. 
•تعزيز جهازي ال�ضمان )�ضندوق �ضمان القرو�س للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية و  	
املتو�ضطة )FGAR(  و�ضندوق �ضمان القرو�س ل�ضتثمارات املوؤ�ض�ضات 

.  )CGCI-PME( ال�ضغرية واملتو�ضطة

تنظيم القطاع العمومي التجاري:

ترقية  و  ال�ضناعة  وزارة  ملهام  التابعة  باملوؤ�ض�ضات  يتعلق  فيما 
ال�ضتثمارات:

الأعمال الواجب ال�ضروع يف اجنازها:

املوؤ�ض�ضات  خو�ض�ضة  م�ضار  على  التنظيم  اإعادة  ترتكز   .1
للجزائر  ال�ضناعية  الإ�ضرتاتيجية  على  الدولة  م�ضاهمات  ن�ضر  اإعادة  م�ضروع  يرتكز   .2

ال�ضناعة  ترقية  ت�ضمن  اأن  الدولة  م�ضاهمات  تنظيم  اإعادة  على  ينبغي   .3
جديدة  �ضناعية  ن�ضاطات  وتطوير  بروز   .4

ال�ضراكة/اخلو�ض�ضة.  برنامج  اإطار  يف  املوؤ�ض�ضات  عن  التنازل  و  الأموال  روؤو�س  فتح   .5
اإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري



24 5
 احلكامة واملوؤ�ض�ضات

حماور اإعادة الهيكلة:

تعتمد �ضيا�ضة اإعادة التنظيم على اإعادة هيكلة كلية لالإطار احلايل، تتكون من 
ثالثة )3( اأمناط من الكيانات ذات طبيعة واأهداف اقت�ضادية خمتلفة و قد مت 

ذلك على النحو التايل :

ب�ضمان  �ضتتكفل  التي   ) – SED( للتنمية  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات 
على  القدرة  الأمة  متنح  اأن  �ضاأنها  من  والتي  الن�ضاطات  تنمية 
باطنيا. وتنميتها  النمو  قرارات  اتخاذ  و  الندماج  حتقيق 

برتقية  �ضتتكفل  التي  و   ) – SPD( التنمية  و  الرتقية  موؤ�ض�ضات 
جديدة. �ضناعية  ن�ضاطات  و/اأو  حاليا  املوجودة  املهيكلية  الن�ضاطات 

برتقية  �ضتتكفل  التي  و   ) – SPI( ال�ضناعية  الرتقية  موؤ�ض�ضات 
ال�ضوق  يف  الإدماج  و  الدخول  على  كبري  تاأثري  لها  التي  الن�ضاطات 
و  �ضناعة  ال�ضلب،  و  احلديد  �ضناعات  ن�ضاطات  ت�ضم  و  العاملي. 
الت�ضال. و  الإعالم  تكنولوجيا  كذا  و  النقل  عربات  ال�ضفن،  ترميم 

كما اأن �ضركات ت�ضيري امل�ضاهمات )SGP( �ضت�ضطلع مبهمة جديدة تتمثل يف 
ترقية املوؤ�ض�ضات القت�ضادية العمومية )EPE( الأخرى التي مل يتم ت�ضجيلها 

يف املوؤ�ض�ضات القت�ضادية للتنمية. 

الأهداف الواجب حتقيقها:

واعدة  فروع  تنمية  طريق  عن  قوية  �ضناعية  جمموعات  ت�ضكيل  – 
الدولية. ال�ضوق  م�ضتوى  على  تناف�ضية  اإمكانيات  على  تتوفر 

اإعادة تنظيم القطاع العام و التي �ضتتم ب�ضفة ح�ضرية على م�ضتوى الن�ضاطات  – 
املتعلقة بتخ�ض�س القت�ضاد الوطني وتعزيز القدرة التناف�ضية الإجمالية.

ن�ضاطات دعم املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية من اأجل حت�ضني النوعية:
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يجدر التذكري اأن اإقامة الهياكل القاعدية للنوعية )IQ( يف اجلزائر قد مت باإن�ضاء 
الهيئات الآتية:

)IANOR( فيما يتعلق باملقايي�س.  للتقيي�س  اجلزائري  املعهد   .1
)INAPI( فيما يتعلق بامللكية ال�ضناعية . ال�ضناعية  للملكية  اجلزائري  الوطني  املعهد   .2

)ONML( فيما يتعلق بالقيا�ضة القانونية، و اأخريا  القانونية  للقيا�ضة  الوطني  الديوان   .3
)ALGERAC( فيما يخ�س العتماد.  لالعتماد  اجلزائرية  الهيئة   .4

الهيئة اجلزائرية لالعتماد هي اليوم يف جمملها يف طور الت�ضغيل وقابلة لل�ضروع 
يف عملية اعتماد هيئات تقييم املطابقة )OEC( املذكورة اأعاله. وخ�ض�ضت �ضنة 
ال�ضهادات  ولت�ضليم  كلية  ب�ضفة  تعمل  لكي  املوؤ�ض�ضة  اإمكانيات  لتعزيز   2008

و  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  بع�س  ل�ضالح  ذاتها،  ال�ضنة  خالل  لالعتماد،  الأوىل 
الأجنبية و التي �ضبق لها و اأن تقدمت بطلبها.

الهدف الفرعي 6 

مراقبة الأن�ضطة و الإ�ضراف عليها
و�ضع خمطط النوعية ال�ضياحية: و يتعلق مبقايي�س المتياز فيما يخ�س الإيواء، 

املطاعم، الرتفيه والتن�ضيط لدى وكالت ال�ضفر و الدواوين املحلية لل�ضياحة.
الأعمال التي �ضرع يف اجنازها:

• �ضاطئ كنماذج.   عقد النجاعة للمو�ضم ال�ضياحي 2008: اختيار 14	
• املر�ضدين ال�ضياحيني: نوعية الأداء يف ا�ضتقبال ال�ضياح.  	

عن  �ضياحية  اأدلة  اإ�ضدار  اأجل  من  الدعم  و  الت�ضاور  ال�ضياحي:  الدليل   • 	
اجلزائر. 

التدفقات ال�ضياحية:
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مت ت�ضجيل منو متزايد يف التدفقات ال�ضياحية يف ال�ضنوات الأخرية، و هو ما 
والتي  املوجودة  ال�ضياحية  بالإمكانيات  يتعلق  فيما  واعدة  اآفاقا جديدة  يحمل 

متنح �ضل�ضلة من املنتجات املتنوعة و ذات اجلودة العالية.
التدفقات ال�ضياحية

199920002001200220032004200520062007*2008

0001.850.000 740 5821 637 0901 443 7191 233 2871 166 0611 416988 984901 536865 748اجملموع

15,694,099,6118,045,7816,9713.486.56.5-نسبة النمو)%(

000550.000 358511 206478 662441 914368 145304 229251 538196 861175 140األجانب

24,6211,7927,9921,4120,8719,718.4277.6-نسبة النمو)%(

11.300.000 230 1000 159 1224 001 865884 861157 736373 705915 690187 607446 675اجلزائريون املقيمون 

13,622,134,5016,890,4415,8015.7066-نسبة النمو )%(

امل�ضدر: �ضرطة احلدود

)*(  تقدير

 ، • مت ت�ضجيل دخول 1.740.000 �ضائح اإىل اجلزائر عند نهاية �ضنة 2007	
 اأي ما يعادل منوا قدره 6،5% باملقارنة مع �ضنة 2006 1.637.582 �ضائح. 
من بينهم 511.000 �ضائح اأجنبي،  اأي ما يعادل منوا قدره 7% باملقارنة 

مع الفرتة ذاتها من �ضنة 2006.
�ضائح  • 	1.850.000 ب   ،2008 �ضنة  نهاية  عند  ال�ضياح  عدد  قدر    
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تطور تدفق ال�ضياح 
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تنفل اجلزائريني اىل اخلارج
تطور التنقل خارج احلدود الوطنية

199920002001200220032004200520062007*2008

0001.550.000 500 1131 349 4911 513 8611 416 9011 253 5151 256 9101 189 3821 006 2861 903اجلزائريون

%3%11%10,86-%6,82%13,00%0,21-%5,60%18,24%11,41-نسبة النمو )%(

)*(  تقدير

قدره  يعادل منوا  ما  اأي   ،2007 �ضنة  اخلارج خالل  اإىل  �ضافروا  جزائري     *

11% باملقارنة مع الفرتة ذاتها ل�ضنة 2006 )1.350.000 م�ضافر(.

•تتمثل الوجهات الأ�ضا�ضية للجزائريني يف:  	
م�ضافر.  • تون�س: 686.000 	
• م�ضافر.  فرن�ضا: 384.000	

• املتعلقة بدخول ال�ضياح و عبور  توؤكد الإح�ضائيات امل�ضجلة ل�ضنة 2007	
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نحو  بلغ  بفارق  تتميز  التي  و  اجلزائرية،  احلدود  خارج  اجلزائريني 
"250.000 �ضائح، انتقال اجلزائر من كونها بلدا مر�ضال اإىل بلد م�ضتقبل. 

Evolution de la balance de paiement    تطور ميزان املدفوعات
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اإيرادات ال�ضياحة امل�ضتقبلة

نفقات السياحة املصدرة

قدر مبلغ الإيرادات ال�ضياحية ،مع نهاية �ضنة 2007، ب 218،9 مليون دولر، 
اأي ما يعادل منوا قدره 7% باملقارنة مع �ضنة 2006. 

و بغ�س النظر عن ارتفاع عدد ال�ضياح يف ال�ضنوات الأخرية، تبقى قيمة املبلغ 
الذي اأنفقه اجلزائريون يف اخلارج بالعملة ال�ضعبة اأعلى من قيمة املبلغ الناجت 

عن تدفق دخول الأ�ضخا�س غري املقيمني يف اجلزائر.
منا�ضب العمل يف قطاع ال�ضياحة

خللق  بديال  قطاعا  ال�ضياحة  قطاع  من  اجلزائر  عليها  تتوفر  التي  الهامة  ال�ضياحية  الإمكانيات  جتعل   .1
الرثوات و منا�ضب ال�ضغل و اإدماج ال�ضباب يف احلياة املهنية. 

1،8% من اإجمايل العمال يف اجلزائر.  املطاعم،  و  املقاهي  الفنادق،  فروع  يف  العمل  ميثل   .2
تطور الت�ضغيل يف فروع الفنادق، املقاهي و املطاعم   .1 

ال�ضنة 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

العدد 82 000 95 000 103 000 165 000 172 000 193.900 204.400 210.000
)%( نسبة النمو - 15,85% 8,42% 60,19% 4,24% 12,73% 5,42% 2,74%

)*(  تقدير

امل�ضدر: الديوان الوطني لالإح�ضائيات. 
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 تطور الت�ضغيل يف قطاع الفندقة و املقاهي و املطاعم
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ال�ضنة
تطور الت�ضغيل يف املوؤ�ض�ضات الفندقية 

ال�ضنة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

العدد 7.000 11.290 11.288 12.261 16.516 18.040 24.412 18.500 18.600 18.750
)%( نسبة النمو 61,29% -0,02% 8,62% 34,70% 9,23% 35,32% -24% 1% 1%

)*(  تقدير

امل�ضدر مديرية ال�ضياحة للولية
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تطور منا�ضب ال�ضغل يف املوؤ�ض�ضات الفندقية

�ضنة
ال

 

Evolution de l'emploi dans les établissement hôteliers
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 ح�ضة ال�ضياحة يف الناجت الداخلي اخلام
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الهدف 2 : ال�ضهر على اأن تت�ضرف املوؤ�ض�ضات كموؤ�ض�ضات مواَطنة  وحمرتمة 
تبقفي جمالت حقوق الإن�ضانية وامل�ضوؤولية الجتماعية واحلفاظ على البيئة
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الوطني  اجلهد  يف  مت�ضقرة  ما  ونوعا  �ضعيفة  ال�ضياحي  القطاع  ح�ضة  تبقى 
القيمة امل�ضافة، منذ عدة �ضنوات وهوي تدور حول  خللق الرثوة طبقا ملعيار 

1.7% �ضنويا.

الهـدف 2 :

احلر�ص على اأن تت�ضرف املموؤ�ض�ضات مبواطنية يف جمالت حقوق الإن�ضان 
وامل�ضوؤولية الإجتماعية وا�ضتدامة املحيط.

الهدف الفرعي 1:

اإ�ضهام املوؤ�ض�ضات يف احلفاظ على البيئة. 

التنفيذ حالة   .1

 التقييم ال�ضامل:  

اأف�ضت امل�ضاورات التي جرت مع رجال ال�ضناعة يف اإطار ت�ضاهمي و�ضفاف، 
الفائتة،  القليلة  ال�ضنوات  البيئية يف  امل�ضاكل  اإىل ح�ضول وعي يف ما يخ�س 
وكذا اإىل حتكم اأكرب يف احللول التي يجب على  القطاع ال�ضناعي اأن يجدها 

ل�ضمان الإدارة امل�ضتدامة لل�ضناعة مبعية ال�ضلطات العمومية.

وتتعلق الأن�ضطة التي مت تنفيذها، مبا يلي :

• تطوير برامج حلماية البيئة ؛  	
• خف�س معترب للتلوث والنفايات ال�ضناعية ؛  	

• حت�ضني طرق تخزين النفايات اخلا�ضة ومعاجلتها والتخل�س منها؛  	
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• و�ضع �ضيا�ضة ملعاجلات النفايات ؛  	
• حت�ضي�س  اجلهات الفاعلة ، وتعزيز مفهوم مواطنة املوؤ�ض�ضات ؛  	

خالل  من  وذلك   ،  ) • 	EIE( البيئي  الأثر  تقييم  لإجراءات  الفعال  التنفيذ   
و�ضع وتوفري دليل لتقييم الأثر البيئي ، لت�ضيري معرفة الإجراءات، وفهم 

املنهجيات والتقييم )متت اأجريت مئة عملية تقييم لالأثر البيئي( ؛ 
على  للح�ضول  والتحليل(  )الت�ضخي�س  البيئي  التدقيق  عمليات  اإجراء   • 	
الإدارة  معايري  وفق  ال�ضناعية  للوحدات  البيئي  الو�ضع  عن  معلومات 
البيئية من نوع اأيزو 14000 ، وقد مت اإجراء ثالثة عمليات للتدقيق البيئي 

)الثالث الأوىل من بني الع�ضر تدقيقات ذات الأولوية( ؛ 
• و�ضع مقاربة تعاقدية ما  بني الدولة واملوؤ�ض�ضات، من خالل عقود الأداء  	
التي ترمي اإىل حتقيق اأهداف التخفي�س التدريجي من كميات النبعاثات 
امللوثة للبيئة وت�ضجيع اإن�ضاء اإجراءات الر�ضد الذاتي واملراقبة الذاتية)مت 

اإبرام مئة عقد(. 

ال�ضرائب امل�ضتحدثة : مت فر�س ع�ضرة ر�ضوم بيئية، وهو ما ميثل تطورا ل 
�ضابق له )امللوث يدفع(، على ما يلي: 

•اإزالة النفايات املنزلية؛  	
• تفريغ النفايات ال�ضناعية والنفايات اخلطرة ؛  	

• تفريغ  نفايات املواد الطبية؛  	
• الزيوت ومواد الت�ضحيم واإعداد مواد الت�ضحيم ؛   	

• الأكيا�س البال�ضتيكية ؛  	
•  العجالت املطاطية ؛  	

• الوقود ؛  	
• الأن�ضطة امللوثة واخلطرة على البيئة ؛  	



25 4

لث لثا ا ب  لبا ا

•  مياه ال�ضرف ال�ضناعي ؛  	
• تلوث الهواء من امل�ضادر ال�ضناعية.  	

فيما يخ�س النفايات املنزلية ال�ضلبة فقد �ضجلت زيادة يف كميتها كما هو مبني 
يف اجلدول التايل :

تطور الكمية اليومية التي يخلفها الفرد من النفايات ال�ضلبة

19802008ال�ضنوات

0,8 كغ0,5 كغاملدن املتو�ضطة
1,2 كغ0,76 كغاملدن الكبرية

البيئة يف قلب ان�ضغالت احلكومة
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 2008 عام  يف  اأطلق   ، اجلزائر  يف  النفايات  باإدارة  اجلاد  التكفل  اأجل  من 
الربنامج الوطني للت�ضيري املدمج للنفايات ال�ضلبة PROGDEM  الذي يحُعنى 

باأربعة جمالت عمل رئي�ضية
1-  و�ضع اخلطط لدارة النفايات املنزلية ؛ 

2-  اإن�ضاء  مراكز الردم  التقني للنفايات )CET( ، وتوفري الو�ضائل املادية لذلك؛ 
3-  اإغالق واإعادة تاأهيل املفارغ الع�ضوائية؛ 

تلك  ت�ضيري  تكاليف  وتغطية  لتمويل   )TEOM( املنزلية  النفايات  جمع  على  الر�ضم  اأموال  ا�ضتخدام   -4
النفايات.  

تنظيم جمع النفايات من قبل ال�ضلطات املحلية – : و�ضعت اجلماعات 
املحلية 1000 خمطط لإدارة النفايات املنزلية ، ومت حتقيق واإنهاء 595 

خمطط فعليا. 

للنفايات،  تقني  ردم  مركز    – 300 اإن�ضاء  بحُرمج   : واملعاجلة  الإدارة 
النتهاء. اأو هي على و�ضك  بينها  90 واحدا من  الفعلي من  النتهاء   مت 
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ال�ضنة

�ضع برنامج لإعادة تاأهيل 20 –  تاأهيل م�ضاحات تفريغ  التفايات : وحُ
م�ضاحة ع�ضوائية لو�ضع النفايات يجري العمل يف �ضبعة منها موجودة 
والطارف  و�ضكيكدة   وعنابة  ال�ضمار(   )وادي  العا�ضمة  اجلزائر  يف 

وتب�ضة واجللفة وتيارت. 

النفايات )�ضناديق  بلدية بو�ضائل حديثة جلمع ونقل   – 1069  مت تزويد 
حديثة ل�ضاحنات النفايات ، حاويات حمكمة الإغالق...( 

النفايات  تقلي�س  اأجل  من   – )ECOJEM( الإيكوجام  نظام  و�ضع 
اخلام  للمواد  منجما  النظام  هذا  ويوفر   ، ور�ضكلتها  وا�ضرتجاعها 
كالتايل:  موزعة  ال�ضنة  يف  طن   760000 مبقدار  امل�ضتغلة   غري 

الورق :            85000     طن/�ضنة 
البال�ضتيك:      130000  طن / �ضنة 
 املعادن :          000 100 طن / �ضنة 
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 الزجاج:          00 500   طن / �ضنة 
 مواد خمتلفة :  00 950 طن / �ضنة  

ويلزم قانون 01-19 املتعلق بت�ضيري ومراقبة واإزالة النفايات منتجي النفايات 
اأو احلائزين لها اإما : 

تفعله  ما  مثل  وتثمينها  ت�ضنيفها  بعد  اخلا�س  ح�ضابهم  على  نفاياتهم  ت�ضيري  �ضمان    .1
املوؤ�ض�ضة الوطنية للمواد الإلكرتوكيميائية )ENPEC ( واملوؤ�ض�ضة الوطنية لإجناز الطرقات                      

واجل�ضور )ENPC( ؛ 
اأن يعهدوا بت�ضيري نفاياتهم اإىل موؤ�ض�ضة مرخ�ضة ومعتمدة من بني املوؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة يف جمال   .2

ا�ضرتجاع النفايات ، اإذ توجد 15 موؤ�ض�ضة �ضغرية لإ�ضرتجاع النفايات مرخ�س لها؛ 
)ECO-JEM( كما فعلته كل من موؤ�ض�ضات بيب�ضي  »اإيكوجام«  امل�ضمى  العام  النظام  اإىل  الن�ضمام   .3
كول  وفروتال واإيفري و كوكا كول واملوؤ�ض�ضة اجلزائرية اجلديدة للم�ضربات برويبة  وموؤ�ض�ضة حمود 

بوعالم  وموؤ�ض�ضة �ضيدي لكبري وقوليا وفريدور... 
 

 

جمالت التقدم الكبري الذي حتقق على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات 

ثة خا�ضة يف اإدراج متطلبات حماية  بداأت العديد من الوحدات ال�ضناعية املحُلِوّ
اأجل  من  معتربة  ا�ضتثمارات  وخ�ض�ضوا  التو�ضعية،  م�ضاريعها  يف  البيئة 

التقلي�س من حدة التلوث.  

معترب  تقلي�س   : الغزوات  للزنك يف مدينة  الكهربائي  التحليل  جممع 
 ، املليون(  400 جزء يف  اإىل  من1500   ( الكربيت  اك�ضيد  ثانى  انبعاثات  من 
الأموال اخلا�ضة  1147 مليون دينار جزائري من  ال�ضتثمارات  تكلفة  )بلغت 

للموؤ�ض�ضة(.     

الكربى  عنابة  تنظيف  عنابة:  يف   )Asmidal  ( الأ�ضمدة  اإنتاج  جممع 
من التلوث )مت خف�س  88 ٪ من اإنبعاث اأك�ضيد الكربيت و98 ٪ من اأك�ضيد 
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الآزوت(.

اإنتاج  وحدة  يف  العمل  اإيقاف  مت  اأ�ضميدال،  جممع  م�ضتوى  على   - – 
اإىل  الفو�ضفوريك  حام�س  اإنتاج   وحدة  وحتويل  الكربيتيك،  حام�س 

اإنتاج ال�ضوبر فو�ضفات الب�ضيط. 

- تثبيت تركيز اأك�ضيد النيرتوجني املنبعث حاليا باأقل من 250 مغ/ م3 –

( اإىل  – NPK(  »انخفا�س الإنبعاثات من وحدة اإنتاج �ضماد »اأن بي كا -
50 مع/م3بعد تركيب معدات لت�ضفية الإنبعاثات والغبار بها.

املنبعثة        الأدخنة  النيرتوجني يف  اأوك�ضيد  الغبار وكمية  انخفا�س حدة   – 
150 جزء يف  اأقل من  اإىل م�ضتوى  المونيوم  اإنتاج  نرتات  من وحدة 

املليون. 

*ارتفعت التكلفة اإىل 17 مليون دولر مت متويل جزء منها ذاتيا، واحل�ضول 
   .CPIعلى اجلزء الآخر يف اإطار مراكز ال�ضرائب اجلوارية

مركب  اتخذ   : عنابة  �ضابقا( يف  )ا�ضبات  �ضتيل  ميتال  ال�ضلب  مركب 
اإ�ضبات �ضل�ضلة من التدابري، فقام برتكيب نظم جلمع الغبار، وحمطة للمعاجلة 
واإن�ضاء   )électrofiltres( الكهربائية  امل�ضفيات  تاأهيل  واإعادة  البيولوجية، 
حمطات معاجلة مياه ال�ضرف )LAF و LAC( مما حدا بتكلفة ال�ضتثمارات 
املحققة اإىل الإرتفاع اإىل 4 مليون دولر اأمريكي، ولكنه اأدى اأي�ضا اإىل انخفا�س 

م�ضتوى تلوث الهواء يف مدينة عنابة بع�ضرة مرات. 

مركب  املواد الد�ضمة يف مغنية : مل ياأل املركب جهدا يف جمال مكافحة 
التلوث وا�ضرتجاع وتثمني املواد الثانوية. وهو ي�ضرتجع اأكرث من 4.5 طن يف 

اليوم من مادة اجللي�ضرين وي�ضدرها للخارج.   

اأموالها اخلا�ضة  با�ضتخدام  الوحدة  قامت  الذرة يف مغنية:  اإنتاج  وحدة 
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ال�ضادرة  النفايات  طبيعة  مع  تتنا�ضب  ال�ضرف  مياه  ملعاجلة  حمطة  بان�ضاء 
عنها.

هذه  متكنت   : رويبة  يف   )Tamega  ( »تاميغا«  اجللود  اإنتاج  وحدة 
مياه  ملعاجلة  اخلا�ضة،  اأموالها  م�ضتخدمة  حمطة،  اإن�ضاء  من  اأي�ضا  الوحدة 

ال�ضرف تتنا�ضب وطبيعة النفايات ال�ضادرة عنها. 

م�ضانع  الإ�ضمنت يف كل من مفتاح وزهانة وحامة بوزيان:

قامت م�ضانع ال�ضمنت هذه بتخ�ضي�س ا�ضتثمارات كبرية يف �ضبيل حتديث 
 616 الإ�ضتثمارات  هذه  بلغت  اإذ  التلوث،  مبكافحة  املتعلقة  معداتها  وجتديد 
مليون دينار جزائري يف م�ضنع الإ�ضمنت ملفتاح ، و 100مليون دينار جزائري 

يف م�ضنع زهانا و 220 مليون دينار جزائري يف م�ضنع حامة بوزيان.  
مكافحة  التلوث يف من�ضاآت النفط والغاز �ضونطراك

( ؛  • 	GNL(جتديد مرافق الغاز الطبيعي املميع 
• بناء وحدات جديدة ملعاجلة الغاز امل�ضتعل وا�ضرتجاعه واإعادة �ضخه؛   	

اإن�ضاء  وجاري  وت�ضغيلها،  للت�ضحيم  وحدات  ثالث  و�ضع  من  الإنتهاء   • 	
يف  دولر  مليون   34 ب  يقدر  ما  توفري  اإىل  اأدى  مما  اأخريني،  وحدتني 

ال�ضنة؛ 
• فرباير( مهمتها  املعاجلة   بناء حمطة لت�ضفية مياه ال�ضرف )يف قاعدة 24	

البيولوجية للجراثيم؛ 
هز مركز النتاج بوحدة لف�ضل الزيوت،  • على م�ضتوى حقل »قالقة«،  جحُ 	

واأخرى للتخزين وكذا وحدة لدفع الغاز؛ 
• على م�ضتوى حقل »بن كحلة«،  يحوي مركز الإنتاج على وحدة لف�ضل  	

الزيوت ووحدة لدفع الغاز؛ 
حمطات  ثالث  باإن�ضاء   برقاوي«  »حو�س   يف  اجلهوية  املديرية  قامت   • 	
»بن كحلة«  )حمتوى  و  برقاوي« و«قاللة«  للت�ضحيم يف مراكز »حو�س 
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ال�ضوائب  10 مغ/لرت، والتخل�س من  اأقل من  ال�ضرف  الكربون يف ماء 
بن�ضبة 30 مغ/لرت( ؛ 

ال�ضائلة  النفايات  معاجلة  �ضبيل  املبذولة يف  ال�ضتثمارات  اجماىل  يقدر   • 	
ال�ضناعية للموؤ�ض�ضة بجميع فروعها بحوايل 2.3 مليار دينار جزائري. 

اإجراءات اأخرى 
•  و�ضع نظم للمتابعة  والوقاية  والإنذار والتدخل عن طريق اإن�ضاء ق�ضم  	
التنظيمية  الهياكل  �ضمن   )HSE( والبيئة  وال�ضالمة  بال�ضحة  خمت�س  

للموؤ�ض�ضات ؛ 
تعتمدها  التي  العمل  خطط  �ضمن  امل�ضتدامة  التنمية  بجوانب  العناية   • 	

املوؤ�ض�ضات ؛ 
التي  املعلومات  العمل وتبادل  الندوات وور�س  التوا�ضل من خالل عقد   • 	
ت�ضيري  و�ضركات  املوؤ�ض�ضات،  ونذكر:  املعنية  اجلهات  خمتلف  جتمع 
ا�ضتخدام  وتر�ضيد  لتعزيز  الوطنية  والوكالة   ،)SGP( الدولة  م�ضاهمات 
املحلية،  واجلماعات   ،)APRUE( املخت�ضة  التحليل  وخمتربات  الطاقة 
واملركز   ،)CNTPP  ( الأنظف  الإنتاج  لتكنولوجيات  الوطني  واملركز 
والتنمية  للبيئة  الوطني  واملر�ضد   ،)CNFE( والتدريب  للتكوين  الوطني 
حماية  وجمعيات  البيئة،  حماية  وجمعيات   ،)ONEDD( امل�ضتدامـة 

امل�ضتهلك، واجلامعات ، ومراكز البحوث؛ 
• الإخبار من طرف املوؤ�ض�ضة عن التح�ضينات امل�ضتمرة املحققة يف جمال  	

البيئة : ت�ضليط ال�ضوء على امل�ضاهمة يف الأعمال املحافظة على البيئة؛ 
•  و�ضع اآلية يف  اخلطة مالية لدعم الأن�ضطة البيئية املربجمة يف املخططات  	

التو�ضعية للموؤ�ض�ضات. 
فيما يخ�ص قطاع الطاقة ، مت اإتخاذ اإجراءات عديدة يجب اإبرازها : 

مدن املتو�ضطة مدن كبرية
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الطاقة  من  املولدة  بالكهرباء  قرية   • 	20 واإمداد  النظيفة  الطاقة  اإنتاج   
ال�ضم�ضية، وبناء حمطة للطاقة ال�ضم�ضية الهجينة  بقدرة 150 ميغاوات يف 
حا�ضي رمل، واإطالق م�ضروع حمطة لتوليد الطاقة بوا�ضطة الرياح بقدرة 

10 ميغاوات يف تندوف ؛ 

• (؛  	OSPREC SPA( اإن�ضاء موؤ�ض�ضة تعمل على مكافحة التلوث البحري 
•  نقل مدينة حا�ضي م�ضعود وت�ضييد املدينة اجلديدة يف واد املرعى. 	

 

الهدف 3 : ت�ضجيع تبني قانون لأخلقيات املهنة يف جمال الأعمال، �ضمن 
ا�ضتمرار اأهداف املوؤ�ض�ضة  

الهدف الفرعي 1

اإ�ضدار قانون لأخلقيات مهنة  الأعمال 
اإعادة �ضياغة قانون املناف�ضة :

لقد �ضجع الق�ضاء على الحتكارات، وفتح التجارة اخلارجية، وحترير الأن�ضطة 
القت�ضادية والتجارية على ظهور متعاملني اإقت�ضاديني جدد يف ال�ضوق، ولكن 
بامل�ضتهلكني  ال�ضارة  الحتيالية  املمار�ضات  بع�س  ظهور  اإىل  اأي�ضا  اأدى  هذا 

والقت�ضاد الوطني على حد �ضواء . 

يف  املتعاملني  بني  فيما  عادلة  مناف�ضة  وخلق  املمار�ضات  هذه  على  وللق�ضاء 
ال�ضوق، و�ضعت ال�ضلطات العامة بع�س الرتتيبات من خالل م�ضروع القانون 
على  درا�ضته  انتظار  يف  الآن  وهو  املناف�ضة،  قانون  �ضياغة  باإعادة  املتعلق 

م�ضتوى الربملان. 

و�ضع �ضيا�ضة فعالة حلماية امل�ضتهلك  :
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اإن متطلبات العوملة ، والق�ضاء على الأ�ضواق الفو�ضوية والتنفيذ الفعال للمبداأ 
و�ضع  اإىل  احلكومة  دفعت  وال�ضناعة،  التجارة  بحرية  القا�ضي  الد�ضتوري 

وتنفيذ خطة اإ�ضالح �ضاملة تركز على ما يلي:

جمال  يف  املطبقة  التنظيمية  والقوانني  الت�ضريعات  وع�ضرنة  تكييف   .1
املناف�ضة واملمار�ضات والأن�ضطة التجارية وال�ضجل التجاري وحماية امل�ضتهلك، 

ومت يف هذا الإطار اإتخاذ التدابري التالية: 

اإ�ضدار قوانني متعلقة بالقواعد العامة ل�ضترياد ال�ضلع وت�ضديرها واملناف�ضة واملمار�ضات التجارية و�ضروط   .1
ممار�ضة الأن�ضطة التجارية ؛ 

اإ�ضدار 23 مر�ضوما تنفيذيا طبقا للن�ضو�س الت�ضريعية ال�ضالف ذكرها؛  .2
3.م�ضادقة جمل�س الوزراء على م�ضروع قانون متعلق بحماية امل�ضتهلك وقمع الغ�س. وهذا  الن�س موجود 

حاليا على م�ضتوى املجل�س ال�ضعبي الوطني. 
 CODEX alimentarius 4. اإن�ضاء اللجنة الوطنية

5. تكييف اأ�ضاليب  املراقبة على احلدود ملطابقة املنتجات امل�ضتوردة، ف�ضال عن تلك املتعلقة بتو�ضيف وعر�س 
املواد الغذائية. 

امل�ضتهلكني: وحماية  مراقبته  و  ال�ضوق  تاأطري  تعزيز   .4

ويف هذا ال�ضياق ، مت تنفيذ التدابري التالية: 

 تعيني 1500 – اإطار جامعي متخ�ض�س يف جمال مراقبة اجلودة ؛ 

للقيام بعمليات  للتجارب  اإن�ضاء خمرب وطني  اإجراء درا�ضات  البدء يف   – 
حتليل املنتجات ال�ضناعية ؛ 

 اإن�ضاء واإعادة تاأهيل 13 – خمتربا لتحليل نوعية ومنع الغ�س ؛ 

 – تنفيذ برنامج لتحديث و�ضائل املراقبة املعتمد من قبل احلكومة يف عام 
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بالتفتي�س  280 مركبة ومعدات خا�ضة  اقتناء  ، وذلك عن طريق   2004

واملراقبة الأولية )225 حقيبة(.

و�ضع �ضيا�ضة ناجعة لتوحيد املعايري : 

التجارة  اأمام  التقنية  احلواجز  ب�ضاأن  التفاق  مع  يتوافق  مبا  املعايري  وتنظيم  الت�ضريعات  مواءمة    .1
)OTC(؛ 

مراجعة  ت�ضنيف املعايري املعتمدة )اإلزامية.(    .2

النتائج املتوقعة :
    

قدرة املوؤ�ض�ضات على املناف�ضة وحماية امل�ضتهلك.    .1
مطابقة املنتجات للمعايري اجلزائرية والتنظيمات التقنية .    .2

مكافحة الأن�ضطة التجارية غري الر�ضمية : فيما يخ�س تاأطري  الأ�ضواق 
املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  التجارة  وزارة  م�ضالح  تعمل  الر�ضمية،  غري 
هذه  وتنظيم   تاأطري  على  املهنية(  واجلمعيات  الوليات   الدوائر،  )البلديات، 
امل�ضاحات التجارية عن طريق تر�ضيم حدودها وتهيئتها وتاأجريها وفق دفرت 

�ضروط مطابق للقوانني التنظيمية، الخ.... 

ويف هذا ال�ضدد مت اتخاذ الإجراءات التالية: 
ار�س عليها اأن�ضطة جتارية غري  •تعداد الأماكن على م�ضتوى الولية التي متحُ 	
قارة اأو غري ر�ضمية، مع اإجراء تقييم موجز عن التجار املمار�ضني عليها؛ 

•مطابقة الأ�ضواق  التي تن�ضط دون قاعدة نظامية عن طريق اإ�ضدار قرارات  	
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ولئية يف هذا ال�ضاأن ؛ 
•نظر ودرا�ضة  للمقرتحات املقدمة من طرف البلديات  املتعلقة  بتنظيم ن�ضاط  	
الأ�ضواق غري القارة، اأو اإيجاد اأماكن جديدة لإدماج التجار غري الر�ضميني 

�ضمن امل�ضارات القانونية؛ 
للموؤ�ض�ضات  اململوكة  التجارية   امل�ضاحات  لبع�س  البلديات  •اإ�ضرتجاع   	
املنحلة مثل ASWAK( ، )Edga واإعادة تاأهيلها وتوزيعها على التجار 

الفو�ضويني وال�ضبان العاطلني عن العمل ؛ 
  ) • 	UGCAA( اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار  الوطني  الحتاد  اإ�ضراك 
وم�ضاهمة  امل�ضتفيدين  من  مالية  مب�ضاركة  التجارية  امل�ضاريع  حتقيق  يف 

ال�ضلطات املحلية ، وب�ضفة خا�ضة فيما يتعلق بتوفري الأوعية العقارية ؛ 
القاعدية  الهياكل  اإن�ضاء  يف  ال�ضتثمار  على  اخلا�س  القطاع  •ت�ضجيع  	

التجارية. 

وعموما ، تبقى الإجراءات املتخذة على امل�ضتوى املحلي ل ترقى اإىل م�ضتوى 
الأهداف املن�ضودة بالنظر اإىل حجم الأن�ضطة التجارية الفو�ضوية و الإختاللت 

العديدة التي تنتج عنها.  

كما اأن غياب �ضيا�ضة جادة  على امل�ضتوى املحلي، و�ضعف الدعم املقدم للتحديث، 
وتنظيم وخلق م�ضاحات جتارية متوافقة ومتكاملة مع املحيط احل�ضري ، يوؤثر 

على اجلهود املبذولة لحتواء وتاأطري الأن�ضطة التجارية غري الر�ضمية. 

اله�ضا�ضة  وهما:  األ  متكررتني،  مع�ضلتني  ب�ضبب  تاأزما  الو�ضع  هذا  زاد  وقد 
املالية للجماعات املحلية وعدم توفر الأرا�ضي الالزمة لتنفيذ م�ضاريع جديدة.

وبالتايل فاإن القطاع اخلا�س مطالب باأن ي�ضارك من خالل الإ�ضتثمار يف جمال 
الهياكل القاعديةالتجارية. 
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الهدف 4 :

 ال�ضهر على اأن تعامل املوؤ�ض�ضات كل املتعاملني معها باإن�ضاف وعدل

 

الهدف الفرعي 1:

  مكافحة الف�ضاد )تناوله الباب املتعلق باحلكامة ال�ضيا�ضية والدميوقراطية(

الهدف الفرعي 2:

  حماية حقوق امللكية       
احلماية  يف   INAPI ال�ضناعية  للحماية  الوطني  املعهد  دور 

ال�ضناعية: 
1- الرتويج لفوائد �ضيا�ضة احلماية وت�ضجيل براءات الخرتاع لدى املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية واجلامعات... 

التزوير  مكافحة  موؤ�ض�ضات  اإطار  يف  التزوير  مكافحة  جمال  يف  املحلي  الإنتاج  حماية  يف  امل�ضاهمة   -2
)اجلمارك ، والدرك ، وال�ضرطة ، والعدل( ؛ 

3- يعمل  كهمزة و�ضل بني املخرتعني واملوؤ�ض�ضات ال�ضناعية. 
واملعار�س  )اجلوائز،  اأ�ضكال  من  �ضكل  اأي  طريق  عن  البتكار  واملبتكرين وحتفيز  املخرتعني  ت�ضجيع   -4

الوطنية والدولية...(؛ 
5- متكني وت�ضجيع البتكار من خالل ا�ضتخدام البيانات املوجودة على م�ضتوى املعهد ل �ضيما فيما يخ�س 

براءات الإخرتاع ذات ال�ضلة بال�ضاأن العام؛ 
6- تعزيز وتطوير العالقات مع غرف التجارة وال�ضناعة ، واجلامعات ومراكز البحث والتطوير ؛ 

فى  املحلية  للموؤ�ض�ضات  ال�ضناعية   امللكية  حقوق  حماية  ترقية  خالل  من  املحلي  النتاج  حماية  تعزيز   -  7
اخلارج. 
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الهدف 5 : اإقرار م�ضوؤولية املوؤ�ض�ضات و م�ضوؤولية الأ�ضخا�ص الذين 
ي�ضريونها والإطارات العاملني بها 

الهدف الفرعي 1:  

عدم كفاية املعلومات ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضة والواردة منها
حت�ضني ال�ضفافية يف ح�ضابات ال�ضركات : 

مت اإعتماد لمركزية الن�ضر القانوين حل�ضابات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات املالية كيما 
يت�ضنى لل�ضركات املعنية القيام بهذا الواجب على م�ضتوى ولية تواجدها. 

  

ميناء اجلزائر

املوؤرخ   08-04 رقم  والقانون  التجاري  القانون  لأحكام  ووفقا   ، الواقع  ويف 
14 اآب / اأغ�ضط�س 2004 ب�ضاأن ال�ضروط الالزمة ملمار�ضة الأعمال التجارية ، 

ينبغي على جميع الأ�ضخا�س املعنوية القيام بن�ضر ح�ضاباتها يف الأ�ضهر التي 
تلي اعتمادها من جانب اجلمعية العامة. ويعد اإيداع تلك احل�ضابات لدى املركز 
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الوطني لل�ضجل التجاري اإ�ضهارا لها.  

حت�ضني فر�ص احل�ضول على املعلومات وتداولها : 

يقوم املركز الوطني لل�ضجل التجاري حاليا بتنفيذ م�ضروعني تكميليني يتعلقان 
للوثائق  اإلكرتونية  اإدارة  ونظام   )  télématique تيليماتية  �ضبكة  باإن�ضاء 
2007 موعدا  يونيو  دد �ضهر  GED(، وقد ححُ نظام   ( الأر�ضيف  املحفوظة يف 

لنطالق العمل بهذا النظام(.

اأن�ضطة ذات علقة بتدعيم املعلومات و تنظيمها

• اأكادمييات للتعليم بوا�ضطة الإنرتنت لها �ضلة  قيام قطاع الربيد وتكنولوجيا الإعالم والت�ضال  باإن�ضاء 3	
بتطوير برامج الت�ضيري وا�ضتعمالها. 

( ، ومعايري  • 	IFRS( اإدخال نظام حما�ضبي ومايل جديد يعتمد على نظامي املعايري الدولية للتقارير املالية
 . )IAS( املحا�ضبة الدولية

•اإلزام املوؤ�ض�ضات بخلق خلية للتدقيق يف املحا�ضبة وفح�ضها والرقابة الداخلية ؛  	
•اإعادة تقييم الأ�ضول الثابتة للموؤ�ض�ضات ؛  	

•تو�ضيع ال�ضركات ذات امل�ضوؤولية املحدودة �ضرط امتالكها ملحافظ ح�ضابات  	
•العمل ب�ضكل دائم على اإلتئام اجلمعيات العامة واملجال�س الإدارية.  	

•الرتخي�س با�ضتغالل حقوق امللكية الفكرية.  	
من   ) • 	PME/Université( اجلامعة  مع  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  بني  املزاوجة  م�ضروع  اإن�ضاء 

اأجل خلق جمال للم�ضاركة بينها. 
•و�ضع درا�ضات حول فروع الن�ضاطات من اأجل معرفة اأف�ضل للموؤ�ض�ضات املتو�ضطة وال�ضغرية.  	

•تنظيم معار�س و�ضالونات وطنية ودولية .  	
 • 	ANIREF.DZ اإن�ضاء قواعد بيانات على �ضبكة الإنرتنت مع توفري عر�س عقاري لأكرث من 200 نا�ضط



26 8

لث لثا ا ب  لبا ا

اخلطط  وتنفيذ  اإعداد  واأ�ضاليب  كيفيات  يحدد  الذي  تنفيذي  للمر�ضوم  النهائية  ال�ضيغة  وو�ضع  •اإعداد  	
الداخلية للتدخل من قبل م�ضغلي املن�ضاآت ال�ضناعية. 

•تعزيز ال�ضالمة يف املن�ضاآت ال�ضناعية.  	
•تدريب الإطارات على اأ�ضاليب تقييم املخاطر.  	

•تدريب املكلفني مبراجعة تدابري ال�ضالمة: مراجعة ال�ضالمة الداخلية، واملراجعة من قبل طرف ثالث.  	
•التدريب على التدخل يف حالت الطوارئ.  	

• ( من خالل النتهاء من و�ضع حلقة الألياف الب�ضرية التي تربط  	Intranet( اإن�ضاء �ضبكة حكومية داخلية
املن�ضة املركزية التي  حتتوي على اخلوادم )serveurs( مع قواعد البيانات لل�ضبكات املحلية اخلا�ضة ب 

50 موؤ�ض�ضة ومن�ضاأة عامة.
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اإن التنمية القت�ضادية والجتماعية وهي انعكا�س مل�ضتوى احلكم الوطني، تلزم 
والتي  الجتماعية  العدالة  مبداأ  يف  املتاأ�ضلة  الإ�ضرتاجتية  الرهانات  مبواجهة 
هذا  ومن  ال�ضكانية.  الفئات  ملختلف  املجتمع  بحاجيات  التكفل  اأ�ضا�ضا  تروم 
املنطلق فاإن التحديات الرئي�ضية التي يجب رفعها والأهداف التي يجب حتقيقها 
املكت�ضبات الجتماعية و احلد من  اأ�ضا�ضا باحلفاظ على  التي تت�ضل  تلك  هي 
الختاللت يف التوازنات اجلهوية ومكافحة الفقر ومردودية النظام الرتبوي و 

نظام ال�ضحة العمومية و احل�ضول على العمل وعلى امل�ضكن الالئق.
يوؤكد تقييم تنفيذ هذه الربامج والأهداف، مدى التزام الدولة يف عملية اإجناز 
تدابري من �ضاأنها اأن جتعل من التنمية القت�ضادية والجتماعية جهدا متوا�ضال 

وم�ضتداما. 

الهدف 1 
ترقية التنمية القت�ضادية امل�ضتدامة   

الإقت�ضادي  اآدائها  يف  حت�ضنا  اجلزائر  �ضجلت  لقد    : امل�ضتدامة   التنمية 
بف�ضل الآثار الإيجابية ل�ضيا�ضتها التي عمدت على احلفاظ على ال�ضتقرار على 

م�ضتوى القت�ضاد الكلي وال�ضتغالل الفعال ملواردها.
وقد �ضكل تنفيذ خمتلف برامج التنمية مبا فيها برنامج دعم الإنعا�س القت�ضادي 
 ،)PCSC- 2005-2009( النمو  لدعم  التكميلي  والربنامج   ،PSRE
بلغت  العليا" و"برنامج اجلنوب" التي  اله�ضاب  "برنامج  والربامج اخلا�ضة 
كلفتها 207 مليار دولر،�ضكلت عوامل مهمة يف اإحداث منو اإقت�ضادي قوي. 
وقد اأتاح ذلك زيادة معتربة  يف القدرة على التكفل باملطالب الجتماعية لل�ضكان 
يواجهون  الذين  ال�ضكان  وكذا  املنخف�س  الدخل  ذات  الطبقات  �ضيما  ول   ،
�ضعوبات مالية. ومتتلك اجلزائر القدرة على التمويل الذاتي للتكفل بتنفيذ كل 

خطط العمل امل�ضطرة يف �ضبيل ترقية احلكم الر�ضيد يف جميع املجالت. 
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على مدى الفرتة املمتدة بني 1999 و 2007 ، ات�ضم الن�ضاط القت�ضادي بنمو 
ملحوظ ، اإذ تطور حجم الناجت املحلي الإجمايل  مبعدل �ضنوي متو�ضط قدره 

 .٪  4
يظل  النمو  هذا  اأن  غري  متاما،  مر�س  الفرتة  هذه  خالل  النمو  اأن  يف  ل�ضك 
املحلي  الناجت  من   45% التي متثل  باملحروقات  كبري  بقدر  مرتبط  لأنه  ه�ّضًا 
املداخيل  من   65% يقارب  وما  ال�ضادرات  من  و97%   )PIB( الإجـــمايل 
جمال  خارج  ال�ضناعي  القطاع  ح�ضة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  املهم  ومن   ، اجلبائية 
%2  خالل هذه  )متو�ضط  ت�ضجل معدلت منو منخف�ضة  تزال  املحروقات ل 

الفرتة(.
يف الواقع ، فقد عرف هذا القطاع حالة من  "تراجع ال�ضتثمارات"  التي اأدت، 

اإىل جانب عوامل اأخرى ، اإىل احلد من منوه. 
يف الوقت نف�ضه، �ضجلت م�ضالح املالية العامة فوائ�س يف ميزانياتها طوال تلك 
الفرتة )ما خال يف عام 1999 الذي �ضجل 11.2 مليار دينار جزائري( لت�ضكل 
يف املتو�ضط 6.5 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل.  وقد ارتفع ر�ضيدها املايل يف 

عام 2007 اإىل 596 مليار دينار جزائري.  
لقد تعززت الو�ضعية املالية اخلارجية للجزائر بقدر كبري، وخا�ضة يف اجلوانب 

التالية:

 . توفر اأر�ضدة اإيجابية يف ميزان املدفوعات خالل الفرتة 1999 - 2007 –
اإذ بلغ الر�ضيد الإجمايل مليزان املدفوعات 30،4 مليار دولر اأمريكي يف 
�ضنة 2007 وهو ما ميثل  %23 من الناجت املحلي اخلامPIB ، مقابل 

 .1999 يف  اأمريكي  دولر  مليار   2،2
فقط  بلغت ن�ضبة خدمة الدين على ال�ضادرات من �ضلع وخدمات 2،7 %  –

يف 2007 بينما  كانت تبلغ 36،1 % يف 1999 . 
اأ�ضحى جمموع الديون الآجلة املتو�ضطة والطويلة ل ميثل اإل 2.7 – ٪ من 
الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2007 / بينما كان ي�ضكل 58.3 ٪ يف 
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عام 1999 مع وجود خمزون يقدر ب 28.1 مليار دولر امريكى. 
�ضهرا   – 4،6 يعادل   1999 �ضنة  كان يف  الذي  ال�ضرف  احتياطي  ارتفع 
لل�ضلع  ا�ضترياد  من  �ضهرا   40 ليعادل  واخلدمات،  لل�ضلع  ا�ضترياد  من 

واخلدمات يف 2007.

تطور خمزون الديون للمدى الطويل و املتو�ضط و احتياطي ال�ضرف 

Evolution des stocks de la dette à MLT et des réserves de change  
(1999-2007)
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على  حتققت  التي  الإيجابية  النتائج  اإىل  بالإ�ضافة  الجتماعي:  امل�ضتوى  على 
الأ�ضا�ضية  اخلدمات  من  وغريها  والتعليمية  الجتماعية  القطاعات  م�ضتوى 

الأخرى ، نربز فيما يلي بع�س اجلوانب اجلديرة بالذكر: 

�ضجلت ح�ضة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل زيادة معتربة ، اإذ ارتفع  – 
 2007 عام  يف  دولر   3971 اىل   1999 عام  يف  دولر   1623.3 من 
12 يف املئة يف كمعدل �ضنوي خالل هذه  مما ميثل زيادة تقدر  بنحو 

الفرتة. 

مخزون الديون احتياطي الصرف
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السنة  

نتيجة للتطور املعترب الذي �ضهده دخل الأ�ضر، فاإن ا�ضتهالك هذه الأخرية  – 
الفرتة  �ضنويا خالل  املئة  3.7 يف  ارتفاعا حم�ضو�ضا مبعدل  ارتفاع  قد 

املمتدة بني 1999 و2007. 

 
ال�ضناعة : معدل مر�ضي للتمنية يف القطاع
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امل�ضمون  الأدنــى  الوطــني  الأجر  اأن  نالحظ  اأن  املهم  من  ال�ضياق،  هذا  يف    
)SNMG( قد ت�ضاعف خالل هذه الفرتة ، مرتفعا من 6000 دينار �ضهريا 
ال�ضهر حاليا ، مما  يعك�س رغبة لدى  12 دينار يف   000 اإىل   1999 يف عام 
الظروف  وتعزيزها، وحت�ضني  للمواطن  ال�ضرائية  القدرة  عن  للدفاع  احلكومة 
�ضلم  ، وتثبني  الأكرث عوزا  للفئات  اهتمام خا�س  اإيالء  مع  لل�ضكان،  املعي�ضية 
القيم عند م�ضتويات متو�ضطة خا�ضة من خالل زيادة الأجور التي م�ضت العمال 

يف جميع القطاعات.
البطالة  ن�ضبة  بخف�س  الن�ضاطات  منو  يخ�س  فيما  امل�ضجل  التقدم  �ضمح  كما 
ومت�ضاعد  حاد  ب�ضكل  وانخف�ضت   1999 % عام   29،3 بـ  تقدر  كانت  التي 
لتبلغ %15.3 يف عام 2005، ف %12.3 يف عام 2006، ثم %11،8 عام 
 10% لتبلغ  البطالة  ن�ضبة  تنخف�س  اأن  املتوقع  ومن  الوترية،  وبهذه   ،2007

يف 2009/2010 .
�ضر   مت التحكم يف الت�ضخم الذي كان ي�ضل يف الت�ضعينيات اإىل %30 وححُ

يف متو�ضط �ضنوي يقدر بـ %2،5 يف الفرتة بني 1999-2007.
ومت التحكم يف  الت�ضخم مع زيادة يف اأ�ضعار ال�ضلع ال�ضتهالكية عند حوايل 

�ضنوي  كمعدل   ٪  2.5
ال�ضلع  اأ�ضعار  يف  زيادة  �ضجل    2007 العام  اأن  رغم   ، الفرتة  هذه  خالل 
الإ�ضتهالكية مبعدل 3.5 %، ورغم القيم العليا التي بلغها الت�ضخم يف 2001 
و2004 وهي على التوايل %3،6 و4،2. غري اأن هذا ل يقارن معدل الت�ضخم 

التي �ضجلت يف بداية الت�ضعينات والتي متركزت حول ن�ضبة 30%.

و�ضعية �ضوق العمل:
تطور الت�ضغيل

متيز �ضوق العمل خالل الفرتة 2007-2000  مبا يلي :  
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 – 400000 350000 و  خلق  فر�س عمل مبعدل  �ضايف يرتاوح ما بني 
وظيفة يف ال�ضنة؛ 

عدد العاملني الدائمني قيا�ضا بالعدد الإجمايل للعمال يفـــوق الثلث  )3.8 – 
 . )٪

ا�ضتقرار ن�ضبة الت�ضغيل من طرف اأرباب العمل واملهن احلرة عند 30 – ٪ 
من اإجمايل �ضوق العمل طوال الفرتة املمتدة بني 2001 و2007

 

9،3 مليون عام 2007 ، اأي  6 مليون عام 1999 اإىل  ارتفع عدد العاملني من 
بنمو يقدر ب %65،5 خالل نف�س الفرتة.

تبني اجلداول 1 و2 و3  التالية النتائج امل�ضجلة فيما يتعلق بخلق فر�س العمل 
خالل الفرتة املعنية:  

 

تطور عدد العاملني ح�ضب قطاعات الن�ضاط ) 1999- 2007 ( 

Rubrique1999200420052007

6.073.0008.046.0008.497.0009.300.000إجمالي فرص العمل:

1.185.0001.617.0001.683.0001.852.000في قطاع  الزراعة 

493.000523.000523.000522.000في قطاع  الصناعة 

في قطاع البناء واألشغال 
العمومية

743.000977.0001.050.0001.258.000

في قطاع التجارة واملصالح 
اإلدارية

2.477.0002.859.0002.966.0003.143.000

أشكال خاصة للتشغيل 
)تشغيل غير رسمي أجهزة 

مساعدة على التشغيل  العمل 
في البيت …(

1.175.0002.070.0002.275.0002.525.000

  )Source Plan(
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تطور توفري فر�ص العمل ح�ضب قطاعات الن�ضاط )2000 - 2003(
20002001200220032003- 2000

1.205.000+168.000356.000320.000361.000إجمالي فرص العمل:

380.000+143.000110.000127.000-في قطاع  الزراعة 

17.000+6.0004.0001.0006.000في قطاع  الصناعة 

164.000+38.00022.00057.00047.000في قطاع البناء واألشغال العمومية

282.000+36.00052.00095.00099.000في قطاع التجارة واملصالح اإلدارية

أشكال خاصة للتشغيل )تشغيل غير رسمي أجهزة مساعدة 
على التشغيل + العمل في البيت …(

88.000135.00057.00082.000362.000

 )Source Plan(

العمل  فر�س  خلق  �ضايف  بلغ   ،2003 و   2000 بني  املمتدة  الفرتة  خالل   *
وظيفة  1.205.000

تطور توفري فر�ص عمل ح�ضب قطاع الن�ضاط )2007-2004(  

Rubriques2004200520062007)2004-2007( 

1.993.000+773.000448.000505.000267.000إجمالي فرص العمل:

287.000+52.00066.00097.00072.000في قطاع  الزراعة 

12.000+3.000-2.000-13.000في قطاع  الصناعة 

351.000+73.00070.000110.00098.000في قطاع البناء واألشغال العمومية

105.00086.000091.000384.000 102.000في قطاع التجارة واملصالح اإلدارية

أشكال خاصة للتشغيل )تشغيل غير رسمي أجهزة 
مساعدة على التشغيل + العمل في البيت …(

533.000 206.000211.0009.000959.000

x

 )Source Plan(

العمل  فر�س  خلق  �ضايف  بلغ   ،  2004-2007 بني  املمتدة  الفرتة   خالل 
وظيفة.  1.993.000

العمل  بلغ �ضايف خلق فر�س   ،  1999-2007 املمتدة بني  الفرتة  ** خالل 
وظيفة.   3.198.000
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ا�ضرتاتيجية ترقية الت�ضغيل وحماربة البطالة
بهدف احلفاظ على املكت�ضبات املح�ضلة يف جمال الت�ضغيل وتعزيزها، ل�ضيما 
تلك املتعلقة بتلبية طلبات ال�ضغل من قبل ال�ضبان امل�ضتجدين على  �ضوق العمل، 
الت�ضغيل  ترقية  ا�ضرتاتيجية   2008 اأبريل   / ني�ضان  يف  احلكومة  اعتمدت 

وحماربة البطالة.
ترمي هذه اخلطة اإىل حتقيق الأهداف التالية

مكافحة البطالة من خالل و�ضع  مقاربة اقت�ضادية لذلك.  – 
حت�ضني موؤهالت اليد العاملة الوطنية ؛  – 

تنمية ثقافة املقاولة ؛  – 
خف�س معدل البطالة – 

اقت�ضادية  تهدف  الت�ضغيل جزءا يف مقاربة  ال�ضيا�ضة اجلديدة لرتقية  ت�ضكل 
ن�ضت  اأ�ضا�ضية  )07( حماور  �ضبعة  ، وترتكز على   البطالة  اإىل عالج م�ضكل 

عليها ا�ضرتاتيجية ترقية الت�ضغيل وحماربة البطالة ، وهي 

ترقية التكوين الفعال لت�ضهيل الندماج يف عامل العمل ؛  – 
اعتماد �ضيا�ضة حتفيزية فيما يخ�س املوؤ�ض�ضات؛  – 

حت�ضني وحتديث اإدارة �ضوق العمل.  – 
ترقية ت�ضغيل ال�ضباب.  – 

الوكالة  من خالل  العمومية  الت�ضغيل  م�ضلحة  ت�ضيري  اإ�ضالح وحتديث  – 
الوطنية للت�ضغيل. 

خلق وتاأ�ضي�س هيئة تن�ضيقية ما بني القطاعات.  – 
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متابعة ومراقبة وتقييم ميكانيزمات ت�ضيري �ضوق العمل.  – 
دعم تطوير املقاولت.  – 

دعم ترقية العمل املاأجور.  – 

رع منذ الفاحت من جوان 2008 يف تنفيذ املحور الرابع من ال�ضرتاتيجية  لقد �ضحُ
الإدماج  للم�ضاعدة على  الإجراءات اجلديدة  باإطالق  ال�ضباب  لت�ضغيل  املكر�س 
املهني املوجه للباحثني عن العمل لأول مرة �ضواء املوؤهلني منهم وغري املوؤهلني 
والذين دخلوا عامل ال�ضغل ) 102480( ح�ضب  ال�ضيغ التالية لعقود الت�ضغيل: 

ي�ضتفيد منها حاملو �ضهادات   :CID ال�ضهادات  اإدماج حاملي  عقود   –  
التعليم العايل: 34506 

من  املتخرجون  ال�ضباب  منها  ي�ضتفيد   – CIP املهني  الإدماج  عقود 
موؤ�ض�ضات التعليم املتو�ضط وحاملو �ضهادات التكوين والتعليم املهنيني: 

 21821
عقود التكوين والإدماج CFI موجهة لل�ضباب غري املوؤهلني: 46153 – 

يوفر هذا اجلهاز يف نهاية فرتة الإدماج ، عقد عمل من �ضاأنه اأن يدعم اأجور 
ال�ضباب الذين طلبوا العمل للمرة الأوىل واملعينني على اأ�ضا�س دائم يف القطاع 

القت�ضادي.  
يحث القانون ويحفز على الت�ضغيل من خالل تخفي�س ال�ضرائب املفرو�ضة على 

اأ�ضحاب العمل الذين يوفرون منا�ضب �ضغل �ضيما يف اجلنوب واله�ضاب. 
�ضمح هذا النظام الذي مت اإطالقه يف جوان 2008 باإدماج 60.000

م�ضتفيد يف القطاع القت�ضادي. 
للت�ضغيل  الوطنية  الوكالة  ا�ضتفادت  العمل،  �ضوق  بتنظيم  يتعلق  فيما 
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مو�ضع  برنامج  من   ، 1999و2008  بني  املمتدة  الفرتة  خالل   )ANEM(
للتحديث واإعادة التاأهيل كما يلي : 

العمل.  عن  للباحثني  امل�ضورة  يقدم  من  تاأطري  تعزيز  – l
تكوين املخت�ضني يف تقدمي الن�ضح وامل�ضورة.  – 

التزويد بالتجهيزات املعلوماتية الالزمة واإن�ضاء �ضبكة اأنرتنيت.  – 
تو�ضيع �ضبكة الوكالت )اإعادة تهيئة املقر(.  – 

القانون -04  املتعاملني اخلوا�س وذلك مبوجب  اإىل  لينتقل  الت�ضغيل  تو�ضيع 
19 ال�ضادر بتاريخ 24 �ضبتمرب 2004 املتعلق بتوزيع العمال ومراقبة ال�ضغل. 
عدم  العاملة يف حال  اليد  ت�ضغيل  بامل�ضاركة يف  للبلديات  اأي�ضا  النظام  �ضمح 
وجود وكالة حملية للت�ضغيل ب�ضرط اإبرام اإتفاقية مع الوكالة الوطنية للت�ضغيل. 
�ضهدت �ضنة 2007 ت�ضكيل جلنة بني الوزارات لعتماد هيئات خا�ضة لت�ضغيل 

العمال. 
التي  الدولية  العمل  التفاقيات  تطبيق  اإجراءات  �ضمن  التدابري  هذه  تندرج 

اأبرمتها املنظمة العاملية للعمل )اتفاقية رقم 181 (.
فيما يتعلق بالت�ضاور واحلوار الجتماعي، �ضهدت الفرتة املعنية بتوقيع العقد 
الوطني القت�ضادي والجتماعي الذي يعد تقدما ملحوظا فيما يتعلق باحلوار 
والت�ضاور بني خمتلف ال�ضلطات العمومية وال�ضركاء القت�ضاديني والجتماعيني 

)النقابة واملنظمات واحلكومة. 
اتفاقية   55 اإبرام   2008 �ضنة  الأول من  ال�ضدا�ضي  نهاية  1990وحتى  منذ  مت 
جماعية بني الفروع  و92 اتفاقا جماعيا بني الفروع و2.796 اتفاقية جماعية 

بني املوؤ�ض�ضات و13.105 اتفاق جماعي بني املوؤ�ض�ضات. 
�ضيما  ل  العمل  مفت�ضية  بها  تعنى  التي  واملراقبة  الوظيفة  تعزيز  اإطار  يف  مت 
يف جمال مراقبة ظروف العمل تاأ�ضي�س معهد متخ�ض�س وهو املعهد الوطني 
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. INPRP للوقاية من الأخطار املهنية
مت من جهة اأخرى ال�ضروع يف ترقية و�ضائل مراقبة م�ضالح مفت�ضية العمل، من 

خالل تزويدها بو�ضائل النقل واأدوات تقييم الأخطار املهنية. 
فيما يتعلق بقطاع الوظيف العمومي، جتدر الإ�ضارة اإىل اأن القانون الأ�ضا�ضي 
العام للوظيف العمومي مبوجب الأمر 03-06 ال�ضادر بتاريخ 15 جويلية 2006 
ميثل مرحلة هامة يف امل�ضار العام للتحديث الدولة وتعزيز احلكم الر�ضيد ) اأنظر 

الباب الأول الدميوقراطية واحلكم ال�ضيا�ضي، الهدف رقم -5 النقطة الثانية(.

تعميم التمدر�ص للجميع، من التعليم البتدائي اإىل التعليم العايل: 
الرتبية الوطنية:  

تعمل اإعادة الهيكلة التي ت�ضمل اأطوار التعليم و التي قام بها الإ�ضالح احلايل، 
عملية  اأن  بحيث  الإجباري،  بعد  و  الإجباري  التعليم  اأطوار  تنظيم  اإعادة  على 
بو�ضوح:  معرفتني  وحدتني  اإىل  الإجباري  التعليم  جتزاأ  هذه  التنظيم  اإعادة 
املدر�ضة البتدائية و املدر�ضة املتو�ضطة، يف الوقت الذي انتقلت فيه مدة التعليم 
 3 باملتو�ضطة من  التعليم  5 �ضنوات، زادت مدة  اإىل   6 باملدر�ضة البتدائية من 
البتدائي  التعليم يف  اأن خف�س مدة  اإىل  الإ�ضارة  املهم  4 �ضنوات. و من  اإىل 

م�ضحوب بالتعميم التدريجي للرتبية الإعدادية. 
التعليم بعد  اأطوار  اإعادة تنظيم  اإعادة هيكلة املنظومة الرتبوية على  كما تعمل 
الإجباري يف ثالثة اأجزاء: التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، التعليم التقني 
و املهني و اأخريا التكوين املهني، بحيث اأن هذه التجزئة ت�ضفي متييزا جليا 
بني تعليم ثانوي عام وتكنولوجي الذي يح�ضر الدخول اجلامعي و تعليم تقني 

و مهني يح�ضر للعمل ب�ضكل اأ�ضا�ضي. 
�ضيكون لعملية اإعادة هيكلة مدة الدرا�ضة يف التعليم البتدائي و املتو�ضط على 
حد ال�ضواء، مبا يف ذلك تعميم التعليم الإعدادي، تاأثري قوي على املدى الق�ضري 
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واملتو�ضط، على من�ضاآت ال�ضتقبال و التاأطري، كما اأنها ترمي اإىل جعل التعليم 
الأ�ضا�ضي الإجباري فعال. 

الأخرى،  البلدان  ك�ضائر  و  اأخرى  مرة  اأكدت  اجلزائر  اأن  التذكري  يجدر  كما 
التعليم  برنامج  اإطار  يف  املقررة   )06( ال�ضتة  الأهداف  بتحقيق  التزامها 
للجميع)EPT( و كذا اأهداف الألفية للتنمية )ODM( من الآن اإىل غاية 

 .2015
و ت�ضاف اإىل هذه الأهداف الدولية التي ي�ضعى بلدنا اإىل جت�ضيدها، تلك التي 
تدخل يف اإطار املخطط التنموي للقطاع ل�ضنة 2025 مع متابعة اجلهود املثمنة 
اإىل الآن، التي بذلها املجتمع الوطني من اجل ترقية الرتبية بتامني تنفيذ اإ�ضالح 
املنظومة الرتبوية و الذي عمل املجل�س الوزاري على تقرير خطوطه العري�ضة 

بتاريخ 30 افريل 2002.
و يقرتح هذا التمهيد حول عملية اإعادة الهيكلة اخلا�ضة بالإ�ضالح، تبيان اأن 
الأمر ل يتعلق فقط بتنمية قطاع الرتبية، و اإمنا منحه يف الوقت ذاته التوجيهات 
النوعية التي يعرب عنها الإ�ضالح، مبا فيها تلك املحددة من طرف اأهداف »التعليم 

للجميع« و كذا » اأهداف التنمية لالألفية«.
اإليهما  يرمي  بكامله  الرتبوية  املنظومة  مردودية  و  التعليم  نوعية  حت�ضني  اإن 

اإ�ضالح املنظومة الرتبوية، يتمحوران حول الأهداف التالية الذكر: 

تعميم تدريجي للتعليم التح�ضريي جلميع الأطفال البالغني من العمر 05 – 
�ضنوات، 

 – متدر�س جميع الأطفال الذين هم ب�ضن التمدر�س.
من فئة ما يف �ضن نهاية التعليم الإجباري حتى   متكني التحاق 90 %  –
و  الهدف  هذا  بني  الفارق  اأن  العلم  مع  اثنني،  اأو  مرة  ال�ضنة  اإعادة  بعد 

الو�ضع الراهن يقارب 24 نقطة. 
التعليم  انهوا  الذين  التالميذ  من  –  %  75 التحاق  متكني  على  العمل 
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متوقف  النتيجة  هذه  حت�ضني  اأن  اإل  الإجباري،  بعد  بالتعليم  الإجباري 
على تنمية التعليم املهني.

اإىل  الإجباري  بالتعليم بعد  يلتحقون  الذين  التالميذ  من  –  %  70 توجيه 
التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، بينما يتوجب توجيه ن�ضبة 30 % 

املتبقية اإىل التعليم التقني و املهني. 
 – بلوغ ن�ضبة جناح يف امتحان �ضهادة البكالوريا للتعليم الثانوي مقدرة بـ 

ثانوي.  الثالثة  ال�ضنة  تالميذ  % بني   75

تطور العدد الإجمايل للتلميذ 

التعادل الذكوراإلناث اجملموع السنوات 

99/007 661 0233 689 7353 971 28892,91

01 /007 712 1823 726 6033 985 57993,50

02 /017 849 0043 806 4164 042 58894,16

03 /027 894 6423 845 6704 048 97294,98

04 /037 851 8933 848 2824 003 61196,12

05 /047 741 0993 804 5123 936 58796,64

06 /057 593 6393 748 6653 844 97497,50

07 /067 557 9943 738 9323 819 06297,90

08 /077 636 5313 777 2333 859 29897,87

املرجع: اجلداول ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

بني  تلميذا   24.000 بـ  مقدرا  تراجعا  للتالميذ،  الإجمالية  الأعداد  عرفت 
1999/2000 و 2007/2008، بحيث اأن الفارق بني احلدين يعادل انخفا�ضا 

يقارب 112.000 تلميذا )ذكور( و ارتفاعا يفوق 87.000 اإناثا. 
و عرف التعادل )و هو عدد الإناث ملائة ذكر( حت�ضنا معتربا، بحيث اأنه انتقل 
من حوايل 93 تلميذة ملائة تلميذ ذكر اإىل حوايل 98 تلميذة ملائة تلميذ ذكر، و 
يف الوقت الراهن، على ال�ضعيد القطاعي، جند تقريبا اأكرث عدد التالميذ اإناثا 
�ضنالحظ  الأطوار:  جميع  يف  انه  بذلك  نق�ضد  و  اإجمايل،  ب�ضكل  الذكور  عن 

ب�ضكل دقيق وجود فوارق معتربة بني الأطوار. 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS ELEVES

PRIMAIRE MOYEN SECONDAIRE
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عدد التلميذ املتمدر�ضني يف التعليم البتدائي  

التعادل الذكوراإلناث اجملموع السنوات 

99/004 843 3132 264 6082 578 70587,82

01 /004 720 9502 210 1142 510 83688,02

02 /014 691 8702 204 3742 487 49688,62

03 /024 612 5742 166 0452 446 52988,54

04 /034 507 7032 119 4542 388 24988,75

05 /044 361 7442 049 9272 311 81788,67

06 /054 196 5801 973 9012 222 67988,81

07 /064 078 9541 926 5602 152 39489,51

08 /073 931 8741 860 1902 071 68489,79

املرجع: اجلداول ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية   

 2007/2008 1999/2000 و  املدر�ضي  الدخول  اإجماليا بني  نالحظ تراجعا 
يقدر باأكرث من 910.000 تلميذا منهم 404.000 اإناث و 507.000 ذكور، اإذ 
انه ل بد من الإ�ضارة اإىل اإن الأمر ل يتعلق بعدم التمدر�س و اإمنا بانخفا�س 
ن�ضب الولدات الذي اأدى اإىل تخفي�س عدد التالميذ على مدى 7 �ضنوات، مع انه 
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جتدر الإ�ضارة منذ الآن اإىل اأن عودة زيادة املتمدر�ضني بالبتدائي �ضتت�ضارع، 
 700.000 2005 جتاوز  �ضنة  امل�ضجلة  الولدات احلية  اإىل عدد  و ذلك راجع 
2011 و ابتداء من هذه ال�ضنة،  طفال �ضيلتحقون بال�ضنة الأوىل ابتدائي �ضنة 

�ضيعرف عدد املتمدر�ضني بالتعليم البتدائي منوا منتظما لريتفع اإىل قرابة  
.2025 غاية  اإىل  الآن  من  تلميذ  ماليني   4

و املالحظ هو اأن التعادل مل يبلغ بعد 90 تلميذة ملائة تلميذ ذكر متمدر�س، و 
ال�ضروع  انه �ضيتم  العلم  العائالت، مع  املدر�ضة البتدائية من  ذلك رغم تقرب 
يف حتقيق حول متدر�س الإناث ابتغاء يف معرفة اأ�ضباب عدم التزان املعترب 

املوجود بني الإناث و الذكور.  
مت   ،2007/2008 الدرا�ضية  ال�ضنة  خالل  اأنه  هو  حاليا  معرفته  جتب  ما  و 
متدر�س ما يزيد عن 134.000 تلميذا يف التعليم الإعدادي، بحيث مت ا�ضتقبال 
هوؤلء الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 6 �ضنوات، يف اأق�ضام التعليم البتدائي 
5.300، كما ي�ضرف  التي بقيت �ضاغرة و التي يرتفع عددها اإىل ما يزيد عن 

حاليا نحو 5.250 معلما منهم 4.250 امراأة، على تاأطري هوؤلء التالميذ.
و قد مت التكفل بهذه الفئة من ال�ضكان عن طريق خف�س عدد املتمدر�ضني بالتعليم 
البتدائي، بالتايل مت ال�ضروع و انطالق التعميم التدريجي للتعليم الإعدادي، 

الذي يتم ب�ضكل كامل يف 2014/ 2015
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عدد املتمدر�ضني يف التعليم املتو�ضط
  

التعادل الذكوراإلناث اجملموع السنوات 

99/001 895 751908 608987 14392,04

01 /002 015 370968 5441 046 82692,52

02 /012 116 0871 016 5561 099 53192,45

03 /022 186 3381 057 9781 128 36093,76

04 /032 221 7951 083 0461 138 74995,11

05 /042 256 2321 106 2601 149 97296,20

06 /052 221 3281 088 3241 133 00496,06

07 /062 443 1771 216 0251 227 15299,09

08 /072 595 7481 280 5411 315 20797,36

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

خالل الفرتة املمتدة من 1999/2000 اإىل 2007/ 2008، عرف عدد التالميذ 
املتمدر�ضني بالتعليم املتو�ضط ارتفاعا قدر بـ: 700.000 تلميذا منهم 371.000 
تلميذة و 330.000 تلميذا، حيث اأن هذا الرتفاع �ضيكون معتربا اأكرث بالن�ضبة 
للدخول املدر�ضي ل�ضنة 2008/2009 و ذلك ب�ضبب ال�ضتقبال يف ال�ضنة الأوىل 
متو�ضطة للخروج امل�ضاعف لتالميذ ال�ضنة 6 اأ�ضا�ضي و ال�ضنة 5 اإعدادي، و هو 
اإىل  ينتقل  الطور،  لهذا  للمتمدر�ضني  الإجمايل  العدد  من  �ضيجعل  الذي  الأمر 

قرابة 3 ماليني تلميذ.   
كما انه خالل نف�س الفرتة التي مت حتليلها، �ضهد التعادل بني اجلن�ضني حت�ضنا 
عدد  يفوق  التلميذات  عددا   2007/2008 �ضنة  نعد  اأننا  اإذ  نقاط،   5 عن  يزيد 

التالميذ الذكور يف التعليم املتو�ضط.   
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الرتبية : ا�ضتثمارات �ضخمة قامت بها الدولة

عدد املتمدر�ضني يف التعليم الثانوي   
التعادل الذكوراإلناث اجملموع السنوات 

99/00921 959516 519405 440127,40

01 /00975 862547 945427 917128,05

02 /011 041 047585 486455 561128,52

03 /021 095 730621 647474 083131,13

04 /031 122 395645 782476 613135,49

05 /041 123 123648 325474 798136,55

06 /051 175 731686 440489 291140,29

07 /061 035 863596 347439 516135,68

08 /07974 748570 842403 906141,33

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

تفوق  زيادة   2005/2006 و   1999/2000 بني  املتمدر�ضني  عدد  �ضهد  كما 
 83.000 يزيد عن  ما  تلميذة و   170.000 بينهم حوايل  تلميذا من   253.000
 2005/2006 الدرا�ضية  ال�ضنوات  بني  تراجعا  لحظنا  حني  يف  تلميذا، 
منهم  تلميذا   140.000 بـ:  قدر  الذي  املتمدر�ضني  عدد  يف  و2006/2007، 

ذكورا.  50.000 و  اإناثا   90.000
و ترجع اأ�ضباب هذا النخفا�س يف �ضنة واحدة، اإىل اأن النتقال اإىل الثانوي 
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لل�ضنة  املعيدين  التالميذ  2005/2006 مل ي�ضمل �ضوى  الدرا�ضي  العام  خالل 
التا�ضعة اأ�ضا�ضي، مبا اأن التعليم املتو�ضط عرف متديد مدته الدرا�ضية اإىل غاية 
�ضنة مع العلم اأن التعادل يف التعليم الثانوي كان ل�ضالح الإناث: مبعدل 141 
تلميذة لكل 100 تلميذ، بحيث اأن هذه الظاهرة ل تعترب خا�ضة باجلزائر واإمنا 

مالحظة يف عدد ل ي�ضتهان به من البلدان .

التعليم : حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني
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املن�ضاآت  
زيادة  تت�ضح  التي  املن�ضاآت  يف  التالميذ  ا�ضتقبال  مت  املعتربة،  الفرتة  خالل 

عددها يف اجلدول التايل:    

الثانويات املتوسطات األقسام املدارس السنوات

99/0015 729121 0153 3151 218

01 /0016 186122 8673 4141 259

02 /0116 482125 1373 5261 289

03 /0216 714126 1253 6501 330

04 /0316 899127 4733 7401 381

05 /0417 041128 5493 8441 423

06/ 0517 163125 5673 9471 473

07 /0617 357130 0474 1041 538

08 /0718 740129 6184 2721 591

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

تطور املن�ضاآت
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EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES

ECOLES CEM LYCEES
مدار�ص تكميليات ثانويات

 3.011 و�ضهد عدد املدار�س البتدائية، يف هذه الفرتة، زيادة �ضافية تقارب 
مدر�ضة جديدة �ضمحت بزيادة حظرية املن�ضاآت بعدد الأق�ضام التي بلغ عددها 
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 950 من  باأكرث  زيادة  املتو�ضط  التعليم  موؤ�ض�ضات  عدد  عرف  كما   ،8.600
 370 عن  يزيد  مبا  الثانوي  التعليم  موؤ�ض�ضات  تعززت  كما  جديدة،  متو�ضطة 

وحدة جديدة لتبلغ رقم 1671 وحدة يف �ضهر نوفمرب 2008. 
و  املتو�ضط  التعليم  موؤ�ض�ضات  م�ضطلحات  و  منوذجية  بان  التذكري  يجدر 
الأعمال  على  الإ�ضراف  اجل  من  خمابر  و  ور�ضات  اجناز  ترتقب  الثانوي 
التطبيقية اخلا�ضة بالعلوم الطبيعية، الفيزياء و الكيمياء، خالل العام الدرا�ضي 

اأدناه:  املبني  اجلدول  يف  مبني  هو  كما   ،2007/2008

اجملموع الثانوي املتوسط 

884 82516 0597 9اخملابر 

939 2067 7331 6الورشات 

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

و بالإ�ضافة اإىل ذلك، فان كل موؤ�ض�ضة تعليم متو�ضط و ثانوي جمهزة مبخرب 
لالإعالم الآيل يت�ضمن اآلة معلوماتية موزعة و 12 حا�ضوب عمل. 

التاأطري:
مت تاأطري التالميذ املتمدر�ضني ح�ضب ال�ضنوات و من طرف مدر�ضني يتم نقل 

عددهم يف اجلدول التايل: 

التعادلالرجالالنساءاجملموعالسنوات 

99/00326 584152 405174 17987,50

01 /00327 284154 507172 77789,43

02 /01331 602160 090171 51293,34

03 /02329 605161 523168 08296,10

04 /03337 106169 206167 900100,78

05/ 04339 905172 430167 475102,96

06 /05343 310177 102166 208106,55

07 /06345 746181 980163 766111,12

08/ 07354958190674164284116,06

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

لقد انتقل التاأطري من حوايل 327.000 مدر�ضا خالل �ضنتي 1999/2000 اإىل 
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ما يقارب 355.000 خالل �ضنتي 2007/2008 و هو ما يعادل زيادة تقارب 
الطريقة  بنف�س  الرجال  عند  الزيادة  هذه  حتدث  مل  بحيث  مدر�ضا،   28.400
التي حدثت فيها عند الن�ضاء، و الواقع اأنه اأثناء الفرتة نف�ضها نالحظ اأن عدد 
انخف�س  حني  يف  امراأة،   38.000 من  باأكرث  �ضافيا  ارتفاعا  �ضهد  املدر�ضات 
عدد املدر�ضني بحوايل 10.000 رجال، اإذ ت�ضمح هذه اخلال�ضة بقول اأن هيئة 
و  �ضنتي1999/2000  بني  التعادل  انتقل  عندما  ن�ضائية  اأ�ضبحت  املدر�ضني 
مائة  لكل  امراأة   116 عن  يزيد  ما  اإىل   88 حوايل  من   ،2006/2007 �ضنتي 

رجل.  
تطور املن�ضاآت 
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البتدائي متو�ضط ثانوي

تاأطري التعليم البتدائي: 
يف  مو�ضح  هو  كما  املعتربة،  الفرتة  اأثناء  البتدائي  التعليم  تاأطري  تطور  لقد 

اجلدول التايل: 
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التعادلالرجالالنساءاجملموعاالبتدائي

99/00170 56278 66291 90085,60

01 /00169 55979 09390 46687,43

02 /01170 03981 38888 65191,81

03 /02167 52981 46386 06694,65

04 /03170 03184 59885 43399,02

05 /04171 47186 58484 887102,00

06 /05171 40288 29583 107106,24

07/ 06170 20789 96680 241112,12

08 /071689628969779265113,16

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية  

نالحظ اأن عدد املدر�ضني املوظفني يف التعليم البتدائي �ضهد تدهورا بـ 1600 
مدر�س اأثناء هذه الفرتة، اإل اأننا ن�ضتنتج اأن عدد املدر�ضات الن�ضاء قد ارتفع 
باأكرث من 11.000، بينما انخف�س عدد املدر�ضني الرجال  باأكرث من 12.500 
و ترمز هذه الظاهرة اإىل ت�ضارع تاأنيث الهيئة التدري�ضية على م�ضتوى التعليم 
البتدائي، مبا انه ينتقل من حوايل 87 امراأة لكل رجل اإىل ما يتعدى 113.          

تاأطري التعليم املتو�ضط: 

�ضنتي  و   1999/2000 �ضنتي  اأثناء  املتو�ضط  التعليم  تاأطري  تطور  لقد 
التايل:  اجلدول  يف  مو�ضح  هو  كما   ،2006/2007
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التعادلالرجالالنساءاجملموعاملتوسط

99/00101 26150 24251 01998,48

00/01102 13751 15050 987100,32

02 /01104 28952 94951 340103,13

03 /02104 32953 46250 867105,10

04 /03107 89856 68351 215110,68

05 /04108 24957 07451 175111,53

06/ 05109 57858 29351 285113,66

07 /06112 89760 97551 922117,44

08/ 071162856400052285122,41

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية 

عند  بها  ي�ضتهان  ل  زيادة  املتو�ضط  التعليم  يف  املوظفني  املدر�ضني  عدد  �ضهد 
مالحظتنا و باملقارنة مع ال�ضنة الأ�ضا�ضية، لرتفاع يزيد عن 15.000 مدر�ضا 
ت�ضمح هذه  و  1200 رجال،  يزيد عن  ما  و  امراأة   14.000 اإىل حوايل  يتجزاأ 
اإىل  ينزع  هذا  التعليم  طور  اأن  با�ضتنتاج  الن�ضاء،  عند  اأكرث  املرتفعة  الزيادة 

التاأنيث، و الواقع اأن التعادل انتقل من 99 اإىل 122 امراأة لكل 100 رجل.   
   

تاأطري التعليم الثانوي: 
تطور تاأطري التعليم الثانوي كما هو مف�ضل يف اجلدول التايل: 

التعادل الرجال النساء اجملموعالثانوي

00/ 9954 76123 50131 26075,18

01 /0055 58824 26431 32477,46

02/ 0157 27425 75331 52181,70

03 /0257 74726 59831 14985,39

04/ 0359 17727 92531 25289,35

05 /0460 18528 77231 41391,59

06/ 0562 33030 51431 81695,91

07 /0662 64231 03931 60398,22

08/ 07694593273431725103,18

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية



29 6

بع ا لر ا ب  لبا ا

مر�ضيا  تو�ضعا  املعتربة،  الفرتة  الثانوي خالل  التعليم  التاأطري يف  كما عرف 
و  امراأة   9.200 اأكرث من  بينهم  اإ�ضافيا من  14.700 مدر�ضا  يفوق  مقدر مبا 
املدة  النتقال خالل  للتعادل من  الن�ضاء هذه  465 رجال، بحيث �ضمحت دفعة 
ذاتها من 75 اإىل ما يزيد عن 103 امراأة لكل 100 رجل، و بالتايل اخذ التاأطري 

يف التعليم الثانوي خيارا جيدا للتاأنيث.    

الكتاب املدر�ضي: 

ياأتي اإنتاج الكتب املدر�ضية الذي اأ�ضرفت عليه وزارة الرتبية الوطنية عن طريق 
الديوان الوطني للمن�ضورات املدر�ضية، خالل ال�ضنوات الدرا�ضية 2004/2005 

و 2008/2007، كما يلي:  

اجملموع20062008/2007 / 20042005/20062007 /2005

626 808 71873 168 06824 496 20717 720 63310 423 21االبتدائي

696 194 12555 851 39613 909 53313 673 6427 760 19املتوسط

262 867 59018 713 5286 915 3853 540 7595 697 2الثانوي

584 870 433147 733 99244 320 12535 934 03423 882 43اجملموع

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية

اإجراءات الدعم:

تتمثل من�ضاآت الدعم املدر�ضي يف املطاعم املدر�ضية اخلا�ضة باملدار�س البتدائية 
و ن�ضف الداخلية، باملتو�ضطات و الثانويات ذات الطلب الجتماعي املعترب، على 
عك�س احتياجات املدار�س الداخلية التي تعترب اقل بكثري و ذلك راجع اإىل اأن 

املن�ضاآت املدر�ضية تنزع اإىل التقرب من مكان اإقامة العائالت.  
كما تعد من�ضاآت الدعم هذه، مبثابة اإجراء لتح�ضني ظروف ا�ضتقبال و متدر�س 
التالميذ، و بالتايل فهي تلعب دورا من الأهمية مبكان يف حماربة الفقر بالإ�ضافة 

اإىل اأنها ذات تاأثري على احلد من الت�ضرب املدر�ضي. 
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املطاعم املدر�ضية: 

يقدر عدد التالميذ امل�ضتفيدين من املطاعم املدر�ضية بـ: 2.381.364 خالل ال�ضنة 
الدرا�ضية 2007/2008 و هو ما يعادل + 61 % من التالميذ املتمدر�ضني يف 
اأثناء العام الدرا�ضي  الطور البتدائي، بينما مل تبلغ هذه الن�ضبة اإل 12.5% 

م�ضتفيد.   600.000 عن  يزيد  مبا   1999/2000

املستفيدونالسنوات السنوات

99/00589 4434 600

00/01608 5815 911

01/02665 6340 376 1

02/03082 7930 399 1

03/04950 7087 621 1

04/05422 8253 660 1

05/06254 9697 974 1

06/07802 9674 162 2

07/08357 10364 381 2

املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية
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و اأ�ضبح هذا التح�ضن املعترب ممكنا بف�ضل اإعادة اإحياء برنامج اجناز املطاعم 
املدر�ضية، و بالأخ�س بف�ضل الزيادة املادية يف الأموال املخ�ض�ضة ل�ضري هذه 
املطاعم التي ت�ضاعف عددها بـ 15 يف غ�ضون 8 �ضنوات، مرورا باقل من 500 

مليون دج �ضنة 1999 اإىل 11.80 مليار دج �ضنة 2008. 

نسبة التغطيةامليزانية السنوات

%0,46212,45 مليار دج99/00

%1,518,00 مليار دج00/01

22,56 %2,0 مليار دج01/02

30,00 %2,4 مليار دج02/03

34,84 %3,6 مليار دج03/04

35,68 %3,9 مليار دج04/05

05/06milliards DA 6,0% 46,00

%6,452,00 مليار دج06/07

%11,8060,57 مليار دج07/08

املرجع: مديرية املالية و الو�ضائل لوزارة الرتبية الوطنية 

املدار�ص ن�ضف الداخلية

العام  خالل  املتو�ضط،  التعليم  يف  الداخليني  ن�ضف  التالميذ  عدد  كان 
الدرا�ضي2007/2008، مقدرا بـ: 260.000 ، و ما هو يعادل حوايل 10 % 
الطور  الداخليني يف  ن�ضف  التالميذ  عدد  اأن  التالميذ، يف حني  من جمموع 

الثانوي، قدر بـما يزيد عن 135.000 و هو ما يعادل ن�ضبة 13 %.  
من  طور  لكل  الداخليني  ن�ضف  التالميذ  عدد  تطور  التايل  اجلدول  يبني  و 

الأطوار الدرا�ضية: 
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الثانوي املتوسطالسنوات

99/00714 70650 52

00/01630 118431 61

01/02495 109680 83

02/03078 137613 98

03/04583 140096 111

04/05905 168800 120

05/06744 187024 132

06/07823 246169 135

07/08364 261094 132

         املرجع: الدلئل ال�ضنوية الإح�ضائية لوزارة الرتبية الوطنية

و نظرا اإىل عدد التالميذ امللتحقني بالتعليم املتو�ضط و التعليم الثانوي، و اأخذا 
تقريبا  داخلية،  ن�ضف  مدر�ضة  حتتوي  التي  املوؤ�ض�ضات  كون  العتبار  بعني 
جميعها غري متمركزة يف املحافظات الإدارية لولية اأو لدائرة ما، ي�ضعب على 
العائالت تلبية احتياجات اأطفالها املتمدر�ضني يف مثل هذه املوؤ�ض�ضات، من نقل 

و اإطعام.
و عليه، اأ�ضبح من ال�ضروري زيادة عدد التالميذ ن�ضف الداخليني ليبلغ عند 
مطلع الدخول املدر�ضي 2015/2016، على الأقل ثلث عدد ال�ضكان املتمدر�ضني 

يف كل من الأطوار املعنية. 
و يف هذه احلال، جتدر اإ�ضافة التغليم التح�ضريي كما يلي: 

املدرسنياألقسامالتالميذالفترة

2005/2006946 96651 3790 3

2006/2007376 116363 4484 4

2007/2008681 141327 5606 5

املرجع: الدالئل السنوية اإلحصائية لوزارة التربية الوطنية

و نظرا لالأو�ضاع املبينة اأعاله، يجب تنظيم تطور التمدر�س ب�ضكل من �ضانه 
التي  النوعية،  املردودية  هذه  تتطلب  و  الرتبوية.  املنظومة  مردودية  حت�ضني 

يقت�ضيها الإ�ضالح، ما يلي:
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  يعمل التعليم الإعدادي بن�ضبة 20 تلميذا لكل مدر�س، 
 • 	25 بـ:  مقدرة    )TOL(املحالت �ضغل  بن�ضبة  البتدائي  التعليم  يتطور   

تلميذ و 22 تلميذ لكل مدر�س، 
 •  يتطور التعليم املتو�ضط بن�ضبة 30 تلميذ يف كل ق�ضم بيداغوجي و 18.5	

تلميذ لكل مدر�س، 
• تلميذ   ل يتعدى التعليم الثانوي 30 تلميذا يف كل ق�ضم بيداغوجي و 16.5	

لكل مدر�س، 
• تخ�س اإجراءات الدعم التي مت ال�ضروع فيها، ب�ضكل معترب، تالميذ الطور  	

البتدائي و ثلث تالميذ الطورين املتو�ضط و الثانوي. 
الإ�ضرتاتيجية الوطنية ملحو الأمية:

قبل  من  املحددة  الأهداف  �ضمن  الأمية  ملحو  الوطنية  الإ�ضرتاتيجية  تندرج 
املجتمع الدويل الذي يرمي اإيل خف�س العدد احلايل لالميني بن�ضبة 50 % من 
الآن اإىل غاية �ضنة 2012، اإذ تطمح اجلزائر اإىل حمو الأمية نهائيا. كما تنوي 
تكري�س املوارد املادية، املالية و الب�ضرية ال�ضرورية للق�ضاء على هذه الآفة، من 

الآن اإىل غاية �ضنة 2016.
و ترتكز خطة العمل التي �ضرع يف تطبيقها، على الكيفيات التالية: 

- قدر عدد الأميني يف اجلزائر �ضنة 2005 بـ: 6.2 مليون، و ابتغاء يف خف�س 
العدد احلايل لالميني بن�ضبة 50 %، ل بد من تعليم 3.100.000 اأميا من الآن 
اإىل غاية �ضنة 2012، و هي النتيجة الدنيا التي يجب حتقيقها من طرف اجلزائر 

التي تطمح اإىل حمو الأمية من الآن اإىل غاية �ضنة 2016.  
و للقيام بهذه املهمة الوا�ضعة على اأكمل وجه، تقوم اإ�ضرتاتيجية تعليم الأميني 
و  للدولة  املعنية  القطاعات  كل  يف  الأمية  حمو  م�ضوؤولية  تو�ضيع  مبداأ  على 
املجتمع املدين. و يتمثل ال�ضركاء الرئي�ضيون يف موؤ�ض�ضات الدولة، و نق�ضد 
بذلك الوزارات التي تتمتع مبوؤهالت خا�ضة ل�ضتقبال اأو تاأطري عمليات حمو 
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الأمية، و تعزيز اجلهود املبذولة من من�ضاآت، موارد ب�ضرية و مهارات بالطريقة 
ذاتها.

كما اأن تقدمي خمتلف العوامل املتدخلة قد يكون باأ�ضكال متعددة مثل: اخلربة و 
املعونة الفنية، التزويد بالوثائق و التجهيزات، و�ضع املحالت حتت الت�ضرف، 

ا�ضتقبال و تطبيق برامج حمو الأمية.  
العمر  الأميني، بحيث تبقى فئة  اإىل تعليم جميع  الأمية  و تهدف عمليات حمو 

املوجودة بني 15 و 49 �ضنة هي الأولوية. 
من  كبريا،  اهتماما  الأمية  من  اأكرث  ب�ضكل  املت�ضررين  ال�ضكان  اإيالء  يتم  و 
الن�ضاء و �ضكان املناطق الريفية الذين �ضي�ضتفيدون من برامج مالئمة و مكيفة 

مع ظروفهم الجتماعية و الثقافية. 
كما �ضت�ضمل هذه العملية، الطبقات الجتماعية املعوزة، مثل املعاقني، امل�ضاجني 

و البدويني، بحيث �ضيتم اإعداد برامج خا�ضة من اجلهم. 
اأكرث من الأمية يف املقام  و ت�ضتهدف عمليات حمو الأمية الوليات املت�ضررة 

الأول. 
و �ضيتم تطبيق خطة العمل بناء على �ضجل ال�ضتحقاقات التايل:  

السنة الدراسية  التالميذ
املستوى 1

 توقعات الترك
20 

 التالميذ
املستوى 2 و 3

2007- 2008 500.000 ---- 200.000

2008-2009 600.000 100.000 400.000

2009-2010 800.000 120.000 480.000

2010-2011 900.000 160.000 640.000

2011-2012 900.000 180.000 720.000

2012-2013 900.000 180.000 720.000

2013-2014 900.000 180.000 720.000

2014-2015 900.000 180.000 720.000

2015-2016 --- 180.000 720.000

6.400.000 5.320.000 اجملموع
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عمليات الت�ضامن املدر�ضي: 

بغية  ذلك  و  املدر�ضي،  الت�ضامن  عمليات  تنفيذ  يف  �ضنة،  كل  ال�ضروع  يتم 
متكني الأطفال املتمدر�ضني املنحدرين من عائالت فقرية و/اأو املقيمني مبناطق 

حم�ضورة اأو حمرومة، من متابعة متدر�ضهم يف ظروف ح�ضنة.

يتم منح اإعانة مدر�ضية لكل طفل حمتاج م�ضجل باإحدى موؤ�ض�ضات الرتبية  – 
الوطنية، و كذا لكل معاق متمدر�س يف موؤ�ض�ضة درا�ضية خا�ضة. 

البلديات  بتزويد  النائية،  املناطق  لأطفال  املدر�ضي  النقل  �ضمان  يتم  و  – 
بو�ضائل النقل )احلافالت(. 

اجناز و جتهيز املطاعم املدر�ضية. – 
منح اللوازم املدر�ضية. – 

جتهيز الأق�ضام بالتدفئة و/اأو اأجهزة التكييف.  – 

مع العلم اأن ما يزيد عن 3 ماليني طفل ي�ضتفيد �ضنويا من الإعانة املدر�ضية.  
الإعانة املدر�ضية  اإعادة تقييم  2008-2007، متت  الدرا�ضية  لل�ضنة  بالن�ضبة  و 
ما  ثالثة ماليني طفل،  منها  ا�ضتفاد  قد  و  لكل طفل حمتاج.  دج   3000 لتبلغ 

يعادل مبلغ 9 ماليري دج.  

بالن�ضبة لل�ضنة الدرا�ضية 2008-2009:
 

 	• .مت منح 563 حافلة للبلديات من اجل النقل املدر�ضي
مت  دج،  مليون   • 	331.5 مببلغ  املدر�ضية  اللوازم  من   500.000 منح  مت   
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توزيعها على الأطفال املعوزين، 
كامل  من�ضف عرب  بتوزيع  املحرومة،  املناطق  مطعم يف   • 	200 اجناز   مت 

الرتاب الوطني، 
• جامعي حتت ت�ضرف قطاع   و يف اإطار اإجراءات الإدماج، مت و�ضع 7000	
لوليات  المتحان  اأق�ضام  تالميذ  مرافقة  و  دعم  اجل  من  الوطنية  الرتبية 

اجلنوب و اله�ضاب العليا.

املكلفة  الوزارة  �ضعت  و   ،2008 �ضنة  من  اأوت  �ضهر  اإىل   1999 �ضنة  من  و 
بالت�ضامن املدر�ضي، 2721 حافلة حتت ت�ضرف البلديات.

حتت  لتو�ضع   ،2008 �ضنة  اإ�ضافية  �ضغرية  حافلة   1000 اقتناء  �ضيتم  كما 
الغالف  يقدر  بحيث   .2008-2009 الدرا�ضية  ال�ضنة  اأثناء  البلديات  ت�ضرف 

املايل الذي مت تخ�ضي�ضه مببلغ 2.000.000.000 دج.
باجلامعة،  اللتحاق  الأق�ضى من  املقيمني مبدن اجلنوب  الطالب  وبغية متكني 
تتكفل الوزارة املكلفة بالت�ضامن املدر�ضي، مب�ضاريف النقل يف ال�ضنة اجلامعية 
لكل طالب، و يتم تخ�ضي�س غالف مايل �ضنويا مببلغ 66.000.000 دج لهذه 
العملية التي بف�ضلها ا�ضتفاد 6200 طالبا من اجلنوب من م�ضاريف النقل عن 

طريق اجلو، لاللتحاق بجامعاتهم. 
و فيما يتعلق بالرتفيه، اأ�ضبح الأطفال املنحدرون من اأو�ضاط فقرية ي�ضتفيدون 

�ضنويا من املخيمات ال�ضيفية املنظمة و املوؤطرة ح�ضب كل قطاع:  
 

»اخلطة  اإطار  25.000 يف  )منهم  50.779 طفل  بـ:   ،  2007 �ضنة  التكفل،  مت 
الزرقاء«(، يف 34 مركز تابع للوليات ال�ضاحلية، بغالف مايل قدره 202.142 
60.000 يف اإطار  22.334 طفل )و   ،2007 مليون دج. كما مت ا�ضتقبال عام 

اخلطة الزرقاء( يف 47 مركزا مفتوحا عرب 13 ولية بغالف مايل قدره 
دج.  214.206
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فيما يتعلق بالتعليم العايل
و  اجلامعية  امل�ضت�ضفيات  وخرباء  اجلامعيني  الأ�ضاتذة  رواتب  حت�ضني  عرف 
الباحثون الدائمون، ثالث فرتات هامة: 2002، 2006 و اأخريا 2008، و ذلك 
العام  الأ�ضا�ضي  النظام  تطبيق  الناجمة عن  لالأجور  الوطنية  ال�ضبكة  اإطار  يف 

للوظيفة العمومية التي اأدت اإىل م�ضاعفتها. 
اجلامعيني  لالأ�ضاتذة  الإجمالية  الرواتب  تطور  اأدناه،  الوارد  اجلدول  و ميثل 
على الفرتة املمتدة من �ضنة 1997 اإىل �ضهر جانفي من �ضنة 2008، الهتمام 
هته  مداخيل  حت�ضني  يف  ابتغاء  العمومية  ال�ضلطات  قبل  من  ايالوؤه  مت  الذي 

الطبقات املهنية. 

الرتبة 

الراتب اإلجمالي )و=دج(

%  التطور   19972002200620081997-2008

%450506853780824110012144أستاذ 

%38585573886926693732143أستاذ محاضر/ بروفيسور  

أستاذ مساعد مكلف بالدروس 
أستاذ مساعد مبستشفى 

جامعي 
32436470735848673410126%

أستاذ مساعد مبستشفى 
جامعي 

%27375389465020767418146أستاذ مساعد

%18095270913466040242122مساعد 

بحيث جتدر الإ�ضارة اإىل اأن الباحثني الدائمني قد ا�ضتفادوا اأي�ضا من الإجراءات 
ذاتها، الأمر الذي اأدى اإىل اإعادة تقييم رواتبهم بنف�س ن�ضب رواتب الأ�ضاتذة، 
مع العلم اأن ال�ضلطات العمومية اتخذت اإجراءات اأخرى و التي نذكر منها: املبلغ 
ال�ضاعي للتخ�ضي�ضات ملمار�ضة مهام التدري�س والبحث ب�ضكل ملحق، والذي 
ي�ضاعف بالثلث )3(، بالإ�ضافة اإىل التخ�ضي�ضات التي يقب�ضها الأ�ضاتذة يف 

اإطار اأن�ضطة البحث العلمي التي يقومون بها ب�ضفتهم باحثون �ضركاء.
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اإتباع عدد من الرتتيبات من اجل ت�ضهيل  و ب�ضكل مواز لهته الإجراءات، مت 
التقدم اجلامعي والعلمي لالأ�ضاتذة والباحثني، ول�ضيما بو�ضع: 

 مكافاأة ت�ضجيعية للمدافعة عن الأطروحات، مببلغ 100.000 – دج لفائدة 
الأ�ضاتذة املوؤطرين لطلبة الدكتوراه.  

الباحثني يف طور اختتام  لفائدة الأ�ضاتذة و   – برنامج تكويني باخلارج 
ر�ضائلهم ل�ضهادة الدكتوراه، ممتد خلم�ضة �ضنوات )5( من )2005 اإىل 

ال�ضنة.  يف  درا�ضية  منحة   520 بتخ�ضي�س   ،)2009
رتبة  ذوي  املدر�ضني  ل�ضالح  بال�ضنة  خا�ضة  ترتيبات  و�ضع  ظروف   – 
اأ�ضتاذ: بحيث �ضمحت هذه العملية باإر�ضال ما يزيد عن مائة و خم�ضون 
)150( اأ�ضتاذا خالل ال�ضنة 2007-2006 اإىل اخلارج، حتى تت�ضنى لهم 
بحوثهم، كل يف تخ�ض�ضه.  اأعمال  اختتام  و  معلوماتهم   فر�ضة جتديد 

اجلامعية  ال�ضبكة  معاهد  و  كليات  يف  بالنرتنت  التزويد  تعميم 
الوطنية

مت جت�ضيد التح�ضل العام لالأ�ضاتذة و الباحثني و الطلبة )الذين ميثلون قرابة 
ربط  طريق  عن  النرتنت،  على  ال�ضكان(  عدد  جمموع  من  م�ضتعمل  املليون 
 ARN الوطنية  اجلامعية  بال�ضبكة  الأبحاث  مراكز  و  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات 
Academic and Research Network((، التي هي نف�ضها 
مرتبطة ب�ضبكة النرتنت و كذا بال�ضبكة الأوربية للبحث GEANT. ففي 
�ضهر اأفريل �ضنة 2008، متيز تزويد املوؤ�ض�ضات و مراكز الأبحاث بالنرتنت، 

مبا يلي: 

يف  الت�ضال،  و  الإعلم  لتكنولوجيات  املخ�ض�ضة  املوارد  زيادة   -
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قطاع التعليم العايل و البحث العلمي:            
خ�ض�ضت الدولة مبلغ 716.000.000 دج للتعليم عن بعد ، بحيث يندرج ذلك 
2001، و  اإعادة البعث القت�ضادي الذي مت اعتماده �ضنة  �ضمن برنامج دعم 
يف اإطار امل�ضروع ال�ضامل لتطوير التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم و الت�ضال 
مت  ال�ضياق،  هذا  ففي  العلمي.  البحث  و  العايل  التعليم  قطاع  يف   NTIC
و�ضع و ا�ضتغالل �ضبكة احلوار ال�ضمعي الب�ضري و قاعدة معلوماتية للتعليم 
عن بعد بجميع املوؤ�ض�ضات، و ي�ضاف اإىل ذلك م�ضروع قيد الجناز »لل�ضل�ضلة 

اجلامعية للمعرفة«، الذي مت تخ�ضي�س مبلغ 1 مليار دج له.  

و�ضع مدار�ص للدكتوراه :

و  الأ�ضاتذة  و  املكونني  تكوين  خالل  من  للدكتوراه  مدار�س  اإن�ضاء  يرمي 
الباحثني، اإىل جعل املوارد الب�ضرية و ملادية ملوؤ�ض�ضات التعليم العايل و البحث 
العلمي، متعا�ضدة، و هو الأمر الذي يت�ضح بجمع فرق من الأ�ضاتذة و الباحثني 
يف كل جمال علمي، و ال�ضتعمال الأف�ضل للتجهيزات العلمية داخل خمتلف 

خمابر البحث العلمي. 
و تقع هته املدار�س العالمية يف موؤ�ض�ضة من�ضقة ت�ضرف على ربط املوؤ�ض�ضات 
تقييمية  لإجراءات  املدار�س،  هذه  تاأهيل  يخ�ضع  بحيث  ال�ضريكة،  اجلامعية 
ت�ضمح بتقدير مدى فاعلية هذه املوؤ�ض�ضات فر�ضة التفتح املتاحة بالإ�ضافة اإىل 

الو�ضائل املكر�ضة لذلك.   
مدر�ضة   )50( خم�ضني  تاأهيل  مت   ،2007/2008 الدرا�ضية  ال�ضنة  خالل  و 
4627 طالبا يف  التي �ضهدت ت�ضجيل  الوطنية،  ال�ضبكة اجلامعية  عالمية عرب 

الدكتوراه.   
 اإدخال نظام ل.م.د)لي�ضان�ص، ماجي�ضتري دكتوراه (

اأ�ضبح التعليم العايل يتطور يف �ضياق طبعه ما يلي: 
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•طلب اجتماعي معترب تدريجي يف التعليم العايل )ما يزيد عن مليون طالب  	
حاليا، 

الكفاءات  و  الكربى  التاأهيالت  تكوين  تفر�س  متطلبة  اقت�ضادية  تنمية   • 	
العليا،  

با�ضرتاكه يف التكفل بهته ال�ضرورات التي تفر�س نف�ضها على بلد قيد التغري، 
عمل قطاع التعليم العايل على انتهاج اإ�ضالح مي�س كافة الدرو�س، والذي يرمي 
اخل�ضو�س  وجه  على  و  املواطنني  طموح  يف  بناء  دورا  اجلامعة  تخويل  اإىل 
ال�ضباب منهم، يف بناء م�ضروع م�ضتقبلي. و ذلك بال�ضتفادة من تكوين عايل 
العمل، من  ال�ضرورية لالندماج اجليد يف �ضوق  الكفاءات  ذو جودة مينحهم 
القت�ضادي، يف  الجتماعي  القطاع  احتياجات  يلبي  اأخرى  و من جهة  جهة. 
على  قادرة  و  جودة  ذات  عاملة  بيد  تزويده  و  النتائج،  و  التناف�س  عن  بحثه 
التجديد و الإبداع، و الإ�ضهام ب�ضكل ن�ضط يف انطالقة برنامج »البحث تنمية« 

.
و اأدت هذه احلوافز اإىل تبني النظام العاملي للتعليم العايل: نظام ل.م.د، على 

غرار بع�س البلدان. 

و�ضعية تطبيق نظام الإ�ضلح ل.م.د:

متثلت املرحلة الأوىل يف حو�ضلة موجزة حول العمل بالإ�ضالح، ت�ضمح بقيا�س 
الجنازات املحققة منذ انطالقه ابتداء من �ضنة 2005-2004 اإىل غاية اليوم.  

اإىل طور  بالتطرق  الإ�ضالح  هذا  �ضمح  تطبيقه،  من  �ضنوات  ثالثة  مدة  و يف 
نوعي يتميز اأ�ضا�ضا، بانطالق درو�س املاج�ضتري يف �ضبتمرب 2007.

و يف مرحلة ثانية، اأ�ضبحت املدار�س و املعاهد الوطنية م�ضتعدة لتوفري جميع 
ال�ضروط املطلوبة، طبقا للمعايري الدولية، حتى يتم اعتبارها مبثابة موؤ�ض�ضة من 
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اأعلى درجة.  

�ضمان اجلودة يف التعليم العايل: 

�ضار اعتماد اإجراءات �ضمان اجلودة، غاية يف الأهمية  من اجل ت�ضري التعليم 
العايل، و لهذا الغر�س فان خطة عمل ممتدة على ثالث �ضنوات 2008/2010، 
هي قيد التح�ضري مب�ضاعدة خرباء دوليني حتى يتم و�ضع اآليات �ضمان اجلودة، 

ب�ضكل تدريجي.  
الإدماج الأف�ضل للتعليم العايل يف بيئته الجتماعية القت�ضادية: تعميم الروابط 

جامعة -موؤ�ض�ضات ال�ضناعية:   
مت تخ�ضي�س هياكل معينة باجلامعات، حيث اأنها مكلفة ب�ضكل رئي�ضي بتنظيم 
و دفع عالقات اجلامعة مع بيئتها الجتماعية القت�ضادية، علما انه بال�ضرتاك 
مع الوزارة املكلفة باملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية و املتو�ضطة، مت ال�ضروع يف برنامج 

عري�س يرمي اإىل و�ضع ح�ضانات باجلامعات.   

حو�ضلة التعليم العايل

تعزيز  يف  الإ�ضهام  اإىل  تهدف  كبرية  اأولوية  ذات  عمليات  يف  ال�ضروع  مت 
العمليات  هذه  وتاأتي  للدكتوراه،  مدر�ضني  من  التاأطريية  الوطنية  الكفاءات 

مت�ضل�ضلة كما يلي:
منحة   – 2600 يخ�ض�س  الذي   )PNE(ال�ضتثنائي الوطني  الربنامج   
درا�ضية على مدة خم�س �ضنوات، لفائدة الأ�ضاتذة امل�ضاعدين و املكلفني 

بالدرو�س يف طور اختتام الأطروحات،  
العلمية  بالعطل  املتعلق  املر�ضوم  يف  عليها  املن�ضو�س  الرتتيبات  و�ضع  – 
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حتى  املحا�ضرات،  اأ�ضاتذة  و  »بروفي�ضور«  رتبة  لالأ�ضاتذة  املوجهة 
اكت�ضاب  و  املعلومات،  من فرتات جتديد  ال�ضتفادة  فر�ضة  لهم  تت�ضنى 

كفاءات لدى اجلامعات و/اأو املخابر الأجنبية،  
 – التدريبات على املدى الق�ضري، 

كما �ضمح الربنامج الوطني ال�ضتثنائي)PNE( اإىل الآن و الذي ي�ضهد �ضنته 
لهم  تت�ضنى  بالدرو�س، حتى  اأ�ضتاذ م�ضاعد و مكلف   2080 باإر�ضال  الرابعة، 
فر�ضة التح�ضل على مرتبة اأ�ضتاذ عقب مدافعتهم عن الأطروحات، مبا يف ذلك 

الدكتوراه.  �ضهادة  لتح�ضري  الدفعات  يف  الأوائل  من  طالب   480
و انطلق هذا الربنامج عقب جتديد عميق م�س برنامج املنح الدرا�ضية بكامله، و 

قد ا�ضتعمل يف ثالث اجتاهات: 

اإعادة حتديد اأهدافه و كيفية عمله القائمة على مبداأ التح�ضل على النتائج  – 
و املدافعة عن الأطروحة باجلزائر بالن�ضبة للمدر�ضني، 

اأقطاب  يف  اخلارج  يف  درا�ضية  منح  على  املتح�ضلني  ا�ضتقبال  – 
المتياز)اجلامعات الكربى و املدار�س ذات �ضمعة طيبة( بهدف ع�ضرنة 
جمال  يف  الكبرية  العاملية  النزعات  بتطور  املتعلقة  البحوث  موا�ضيع 

البيداغوجيا و البحث.  
تعزيز دور اخلربة، باإتباع �ضيا�ضة اأكرث نوعية )انتقاء متطلب و متابعة  – 

بيداغوجية معززة و �ضارمة 

و يرتكز هذا الإجراء اجلديد على مقاربة ذات اأهداف مثل: التكوين باخلارج 
بغية تعزيز الكفاءات الوطنية التاأطريية من مدر�ضني رتبة اأ�ضتاذ: 
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 – انخفا�س معترب يف اإر�ضال الطلبة بغية احلد من هجرة الأدمغة، 
 – م�ضاعفة العمليات لفائدة الهيئة التدري�ضية من اجل التخفيف من النق�س 

امل�ضجل، 
 تكري�س 340 – اتفاق جامعي دويل م�ضرتك ل�ضالح احلركة الب�ضرية عالية 

امل�ضتوى )الدعم بالأ�ضاتذة الأجانب الزوار رتبة بروفي�ضور(، 
 – زيادة معتربة يف الو�ضائل، 

 و �ضع برنامج تكويني ا�ضتثنائي بـ 2600 – منحة درا�ضية على مدة خم�س 
�ضنوات، موجه اإىل الأ�ضاتذة امل�ضاعدين و الأ�ضاتذة امل�ضاعدين املكلفني 
بالدرو�س، الذين هم قيد اإنهاء ر�ضالة الدكتوراه. و يت�ضمن هذا الربنامج 
400 منحة درا�ضية وطنية و 120 منحة درا�ضية للتعاون �ضنويا، و 600 
منحة درا�ضية للتعاون للطلبة الأوائل يف دفعاتهم على مدى 5 �ضنوات، 

 – منح عطل علمية لالأ�ضاتذة رتبة بروفي�ضور و الأ�ضاتذة املحا�ضرين، لفرتة 
قد متتد اإىل غاية �ضنة لدى جامعة جزائرية اأو اأجنبية كبرية ليت�ضنى لهم 
اكت�ضاب كفاءات جديدة. و قد حظي 151 بروفي�ضور و اأ�ضتاذ حما�ضرمن 
هذا الربنامج الذي مت اإطالقه يف جانفي 2007، و �ضيتم اإطالق الدفعة 

الثانية ابتداء من اأكتوبر 2008، 
 – �ضهدت زيادة القرو�س املمنوحة مل�ضاريف التكوين ذات املدى الق�ضري 
باخلارج، ارتفاعا بن�ضبة  560 % بني �ضنتي 1999 و 2007، مع العلم 

اأن القرو�س املمنوحة ل�ضنة 2008 ترتفع اإىل 03 مليار دج.

على ال�ضعيد النوعي: 

جد  اجلديد  الرتتيب  هذا  حققها  التي  النتائج  تعترب  املقارنة،  �ضبيل  على  و 
 ،  1999 الفرتة -1993  ال�ضابقة خالل  ال�ضيغة  برنامج  ايجابية، بحيث �ضمح 
عن  املدافعة  ن�ضبة  عن  اأ�ضفر  كما  �ضنوات،  �ضبع  خالل  مدر�س   509 باإر�ضال 
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الأطروحات  بـ 2 % و هو ما يعادل 11 اأطروحة من بني 509 من املدر�ضني 
امل�ضتفيدين من الربنامج، 

فبف�ضل هذه الإجراءات اجلديدة، انتقلت ن�ضبة مناق�ضة الأطروحات 
من 11 �ضنة 1999 اإىل 321 اأطروحة �ضنة 2005. 

خ�ضع  الذي  الربنامج  من  ا�ضتفادوا  الذين  املدر�ضني  يخ�ص  فيما  و 
لإعادة التاأ�ضي�ص، فقد كانت ن�ضبة الرجوع بـ 100%

                    
و للطلبة امل�ضتفيدين من برنامج 951 منحة درا�ضية، منهم 517 يف طور ما بعد 
التدرج، جتدر الإ�ضارة اإىل اأن عدد الرجوع من الدورات التكوينية مت ت�ضجيله 

كما يلي:  
 �ضنة 2004 و 2005: عدد الرجوع و املر�ضلني: 71 –
 �ضنة 2006: الرجوع امل�ضجل يف 31 دي�ضمرب 2006: 115 –

 �ضنة 2007: الرجوع امل�ضجل يف 31 دي�ضمرب 2007: 187 –   

تكوين الطلبة الأجانب باجلزائر:

الطلبة الأجانب امل�ضجلون يف موؤ�ض�ضات جامعية جزائرية
 1999-2007
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نسب الزيادة السنوية العددالزميبابوي 

1999/20006075+07 %

2000/20016503+05 %

2001/20026804+06 %

2002/20037219+07 %

2003/20047731+04 %

2004/20058035+06 %

2005/20068542+04 %

2006/20078906

العدد الإجمايل: 8906 طالب اأجنبي 
التدرج = 8906 + ما بعد التدرج = 300

ن�ضبة الزيادة للفرتة + 55 %  
  

 1999 )من  الإفريقية  للبلدان  اجلزائر  من طرف  املمنوحة  الن�ضبية  احل�ض�س 
اإىل 2008 (

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي  جدول �س 196 فرن�ضي
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السنوات اجلامعية 

1999/البلدان 
 2000

/2000
2001

/2001
2002

/2002
2003

/2003
2004

/2004
2005

/2005
2006

/2006
2007

/2007
2008

/2008
2009

 40 51 45 35 40 42 37 35 40 30انغول
 15 20 10 08 10 15 10 12 10 05البنني

 12 09 17 10 15 12 10 15 10 05بوركينافا�ضو
 35 24 30 30 25 30 20 25 20 20بوروندي 
 10 17 15 12 10 12 17 15 15 15الكامرون 

 10 18 15 15 15 10 15 15 10الراأ�س الأخ�ضر 
 20 26 35 30 25 25 26 22 25 20الكونغو 

 55 60 45 40 30 25 20 15 12 15كوت ديفوار 
 10 15 10 10 10 10 15 10 10جيبوتي 
 10 20 20 20 15 10 15 10 10 10اريرتيا 
 03 10 10 05 05 10 05اإثيوبيا 

 10 12 10 10 10 12 05 10 08 06الغابون 
 10 15 10 10 10غانا 

 15 20 25 22 20 18 15 17 15 10غينيا 
 15 20 18 20 15 17 15 10غينيا بي�ضاو 

 10 15 15 15 10 10غينيا ال�ضتوائية 
 15 15 10 10 15 10 15 10 10 10جزر القمر 

 05 10 05 05 10 10 08 05 05 05جزر موري�س 
 10 15 15 15 20 20 10 10 15 10كينيا 

 05 10 15 15 10 15 15 10 15 20مدغ�ضقر 
120135150140125 95 90 90 85 75املايل 

 25 32 20 20 20 20 25 20 15 10املوزمبيق 
 20 30 20 25 15ناميبيا 
110150150107105 90 85 75 70 60النيجر 
 35 44 30 35 35 25 20 30 25 اأوغندا 

 10 15 30 26 30 25 24 18 20 15جمهورية الكونغو 
195210 90 95  85 75 70 85 60 40اجلمهورية العربية ال�ضحراوية

 10 37 25 25 30 27 25 23 25 20رواندا 
 15 17 16 20 18 15 17 15 15 10ال�ضنغال 

 45 52 25 20 15 15تنزانيا 

 60 63 65 65 55 60 50 35 25 30تشاد 

 10 15 10 10 10 10 15 12 10 05الطوغو 

 20 30 30 25 25 25 20زامبيا 

 55 65 50 25 20 الزميبابوي 



31 4

بع ا لر ا ب  لبا ا

تعليق

على خالف فرتة 1998-1962، متيزت املرحلة املمتدة من 2007-1999 فيما 
يتعلق بتكوين الطلبة الأجانب باجلزائر، مبا يلي: 

1- حت�ضن معترب لعدد الطلبة بقطاع التكوين يف اجلزائر، 
2- زيادة حم�ضو�ضة و من الأهمية مبكان للح�ض�س الن�ضبية ال�ضنوية للمنح الدرا�ضية متا�ضيا مع تو�ضع 

ال�ضبكة اجلامعية اجلزائرية، 
3- تو�ضيع جمال التكوين لي�ضمل كامل التخ�ض�ضات، 

4- اختيار التخ�ض�ضات املبتغاة، لتلبية احتياجات تكوين البلدان امل�ضتفيدة من منح درا�ضية للتعاون، ب�ضكل 
اأف�ضل، 

5- فتح التكوين ملا بعد التدرج للطلبة الأجانب.

ارتفعت املنح الدرا�ضية اخلا�ضة بفرتة 1999-1962 مبعدل 400 منحة 
درا�ضية / ال�ضنة.   

وقد كانت هذه املنح الدرا�ضية موجهة اإىل حركات التحرير الوطني )اإىل غاية 
ال�ضريكة.  البلدان  وحكومات   )1985

1999، متت زيادة احل�ض�س الن�ضبية للمنح الدرا�ضية ب�ضكل  ابتداء من �ضنة 
حم�ضو�س :

– 600  =  2000 - 1999 
 – 650  = 2001 -2000 

– 685  =  2002 -2001
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– 830  =  2003 -2002
– 920   =   2003-2004
– 1120  =  2004-2005
– 1220  =  2005-2006
– 1340   =  2006-2007
– 1211 = 2007-2008 

تامني و�ضع �ضحي جيد لل�ضكان: 

بخ�ضو�ص الهدف املتعلق ب�ضحة ال�ضكان، كانت النتائج امل�ضجلة خالل 
تامني و�ضع �ضحي  الهدف يف  هذا  ويتمثل  معتربة،  2008-1999 جد  فرتة 
جيد ال�ضكان ل�ضيما عن طريق توفري �ضروط تقنية و تنظيمية من اجل حت�ضني 
�ضحة الأمومة، �ضحة الأطفال وال�ضباب، و كذا تعزيز ال�ضتفادة  من برنامج 

تنظيم الأ�ضرة .
بتاريخ 16 اأفريل 2008 بلغ عدد �ضكان اجلزائر املقيمني بالبلد 34.800.000 
ن�ضمة، ومقارنة ب�ضنة 1999،زاد عدد �ضكان اجلزائر بحوايل 4.5 مليون ن�ضمة 

)4.494.729 ن�ضمة( و هو ما يعادل فائ�ضا �ضنويا قدره 500.000 ن�ضمة.  
العدد  % من   1.72 بـ  ارتفعت  قد   )1998-2008( املواطنني  زيادة  ن�ضبة  اإن 

الإجمايل لل�ضكان،مقابل  
وبناء   ،%  24.6 قدره  انخفا�س  وهو   1987-1998 فرتة  %  اأثناء   2.28
قد   2007 اإىل   1999 من  املمتدة  املرحلة  فان  الدميغرافية،  املوؤ�ضرات  على 

متيزت ب�ضكل رئي�ضي مبا يلي: 

لكل   – 4.72 انتقلت من  التي  العامة،  الوفايات  ن�ضبة  انخفا�س  ا�ضتمرار   
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األف ن�ضمة �ضنة 1999 اإىل 4.38 لكل األف ن�ضمة �ضنة 2007، و اإىل 4.32 
لكل األف ن�ضمة �ضنة 2008. 

 زيادة ن�ضبية يف ن�ضبة الولدات التي انتقلت من 19.82 – لكل األف ن�ضمة 
�ضنة 1999 اإىل 22.98 لكل األف ن�ضمة �ضنة 2007، 

الفرتة  خالل  تدرجيا  ارتفاعا  عرفت  الذي  ال�ضكان  عدد  زيادة  ن�ضبة   – 
املعتربة، مرورا بـ 1.51 % �ضنة 1999 اإىل 1.86 % �ضنة 2007، 

 انخفا�س ن�ضبة الوفايات عند الأطفال، ب�ضكل ن�ضبي مقبول قدره 13.2 – 
نقطة، مرورا بـ 39.4 لكل األف ولدة حية �ضنة 1999 اإىل 26.2 لكل األف 

�ضنة 2007، 
 زيادة حم�ضو�ضة يف معدل احلياة عند الولدة، مرورا بـ 72.0 – �ضنة يف 

    ،2007 يف  �ضنة   75.7 اإىل   1999
 ارتفاع معترب قدره 75.5 % من ن�ضبة الزواج التي انتقلت من 5.44 – 
لكل األف ن�ضمة �ضنة 1999 اإىل 9.55  لكل األف ن�ضمة �ضنة 2007، و هي 

عتبة قيا�ضية مل يتم ت�ضجيلها من قبل. 

�ضجل الر�ضيد الطبيعي ال�ضنوي، زيادة ن�ضبية قدرها 40.3 % بني 1999 و 
2007، مرورا على التوايل من 452.000 �ضنة 1999 اإىل 634.000 �ضخ�ضا 
باأكملها، مثل برج بوعريريج،  يعادل عدد �ضكان ولية  2007، و هو ما  �ضنة 

جيجيل اأو عنابة. 
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تطور املوؤ�ضرات املتعلقة بالو�ضع ال�ضحي لل�ضكان
19701980199020002007املوؤ�ضرات

153.3104.248.648,031,0ن�ضبة وفيات الأطفال دون �ضن ال5 )/1000(
142.084,757,836.926.2ن�ضبة الوفايات عند الأطفال  )/1000(

142,084,460,038,427.9ن.و.اأ: الذكور
141,085,155,535,324.4ن.و.اأ : الإناث

 52.657,467,3معدل احلياة عند الولدة )�ضنوات(
)1991(

5..7275.7

 52,655,966,9م0: رجال
)1991(

71,574.6

67,873,476.8 )1991(52,858,8م0:ن�ضاء
 253,4اإحتمال الوفاة قبل �ضن 40

)1977(
219,196,969,851,6

رجال  :40253,2 
)1977(

224,8100,476,757,6

ن�ضاء  :40253,4 
)1977(

213,493,562,845,3

�ضد  العمرامللقحني  من  �ضنة  البالغني  الأطفال  ن�ضبة 
احل�ضبة )/100(

20.0 
)1977(

52 
)1986(

77.4 
)1992(

83,090.5 
)2006(

nd 230ن�ضبة وفايات الأمهات )/100(
1985-89(

 215.0
)1992(

 117.4
)1999(

88.9

موظفون  عليها  ي�ضرف  التي  الولدة  عمليات  ن�ضبة 
موؤهلون من القطاع ال�ضحي )/100(

ndnd76.0 
)1992(

92.095.3 
)2006(
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الو�ضع الدميغرايف يف اجلزائر 
  2007 - 1999

السنوات 
عدد السكان في وسط 

السنة )مليون( 

النسبة الصافية للوالدات  
)ل. 1000 نسمة( 

النسبة الصافية 
للوفايات  )ل. 1000 

نسمة(
نسبة النمو الطبيعي  )%(

199929.919.824.721.51

200030.419.364.591.48

200130.920.034.561.55

200231.319.684.411.53

200331.820.364.551.58

200432.420.674.361.63

200532.921.364.471.69

200633.422.074.301.78

200734.122.984.381.86

2008*34.8-4,32-
* اإلحصاء العام لعدد السكان و السكن )RGPH( لـ 16 أفريل 2008  

�ضهد النمو الدميغرايف بني �ضنتي 1999 و2007 مرحلة انتقالية متيزت، على 
وجه اخل�ضو�س، مبا يلي:

 – انخفا�س اخل�ضوبة التي تزايدت خالل الت�ضعينات،
الولدة  عند  احلياة  اأمل  بتمديد  املرتبط  لل�ضعب،  التدريجي  الكرب   – 
وبانخفا�س اخل�ضوبة يف اآن واحد. و تبقى الكثافة ال�ضكانية لالأ�ضخا�س 
5 �ضباب مقابل �ضخ�س واحد يبلغ   اأقل من �ضنتني هي ال�ضائدة مبعدل 

اأكرث. اأو  �ضنة    60

البارزة هي تلك املرتبطة، خا�ضة،  اإىل هذه التحولت، فاإن العوامل  و بالنظر 
بالتكفل ال�ضحي بـ:
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 – احلمل املعر�س للخطر ب�ضبب تراجع اخل�ضوبة لدى الن�ضاء،
 – الأمرا�س املهنية و املزمنة،

 – الأ�ضخا�س امل�ضنني والعجزة وخا�ضة �ضعفاء البنية.

عرف انتقال الوباء يف اجلزائر تراجعا يف الأمرا�س املتنقلة و ارتفاعا دائما 
يف الأمرا�س غري املتنقلة املتمثلة اأ�ضا�ضا يف اأمرا�س القلب و الأوعية الدموية، 

اأمرا�س ال�ضكر، ال�ضرطان و الأمرا�س التنف�ضية املزمنة.
ويرتبط هذا بانتقال جمتمع يف طريق الت�ضنيع اإىل جمتمع متح�ضر يتميز بـ:

ب�ضكل  املتنقلة  الأمرا�س  مكان  املنتقلة  غري  املزمنة  الأمرا�س  حلول  – 
تدريجي و اأ�ضبحت بذلك اأحد الأ�ضباب الرئي�ضية للوفاة،

يف  التغذية،  �ضوء  م�ضاكل  حمل  وال�ضمنة  املفرط  الوزن  م�ضاكل  حلول  – 
جمال الغذاء

كما �ضجل تكثيف التحكم يف الأمرا�س املتنقلة بوا�ضطة التلقيح.  و قد �ضمح 
الربنامج املو�ضع للتلقيح �ضد الوفيات، بتحقيق نتائج جد مر�ضية و م�ضجعة، 
حيث انخف�س مر�س احل�ضبة من 11.2  لـ  100.000 ن�ضمة �ضنة 1999 اإىل 
منذ  الأطفال  �ضلل  اأية حالة  ت�ضجل  . ومل   2007 �ضنة  ن�ضمة   100.000 لـ   2.4
�ضنة 1996. ويهدف التلقيح الذي مت تبنيه منذ �ضنة 2003، �ضد التهاب الكبد 
�ضنف B �ضمن رزنامة تلقيح الطفل ، اإىل الق�ضاء على التهاب الكبد على املدى 
البعيد. اأما التلقيح اجلديد الذي مت العمل به ابتداء من �ضهر اأكتوبر من �ضنة 
2008، �ضد مر�س Haemophilus Influenzae b املركب مع 
DTCoq، قد اأثر تاأثريا هاما على انخفا�س عدد الإ�ضابات التي ي�ضببها 

هذا املر�س وب�ضكل اأخ�س اللتهاب الرئوي و التهاب ال�ضحايا البكتريي.



32 0

بع ا لر ا ب  لبا ا

الأمرا�س التي مت التحكم فيها بوا�ضطة التلقيح:

انت�ضار الأمرا�س )لـ100000 ن�ضمة 1999 2007
اخلناق 0,002 0 ,01
التيتانو�س الوليدي  0,006 0,007 *
ال�ضعال الديكي  0,001 0,04
�ضلل الأطفال 0,0 0,0
احل�ضبة 11,2 2,4

انت�ضار التيتانو�س الوليدي بني 100 ولدة حية. 
ك�ضف التحليل املتنامي ملعدلت التغطية اللقاحية عن حت�ضن خال�س، وذلك بني 
�ضنتي 1999 و2007، والتي فاقت ٪95 بالن�ضبة للخناق والتيتانو�س وال�ضعال 
ب.�س.ج  لـ  بالن�ضبة   99٪ املعدلت  هذه  بلغت  كما  الأطفال.  و�ضلل  الديكي 
والأمرا�س  الفريو�ضات  انت�ضار  من  بالتقليل  �ضمحت  وبذلك،   .  )BCG(

املعنية.
الأمرا�ص املتنقلة عرب املاء: هي يف تراجع م�ضتمر خالل الع�ضر �ضنوات 
حالة   9.8 من  انت�ضارها  معدل  قل  فلقد  التيفوئيد،  حلمى  وبالن�ضبة  الأخرية. 
لـ100.000 ن�ضمة �ضنة 1999 اإىل 1.6 حالة لـ100.000 ن�ضمة �ضنة 2007 ومل 

ت�ضجل اأية حالة كولريا منذ �ضنة 1996. 
 0.4 بلغ  حيث  ملفت،  ب�ضكل  امل�ضتنقعات  حمى  مر�ص  انت�ضار  وتراجع 
لـ100.000 ن�ضمة �ضنة 2007، بعدما كان ميثل 3.3 حالة لـ100.000 ن�ضمة �ضنة 

واملوجود امل�ضتورد  الرئي�ضي  النوع  يف  ويتمثل   1999
وباملقابل، ارتفع عدد حالت ال�ضيدا امل�ضجلة من 479 �ضنة 2000 اإىل 837 
كما  التاريخ.  هذا  غاية  اإىل  حالة   2910 ح�ضاب  مع   ،2007 دي�ضمرب   31 يف 
 1999 �ضنة  ن�ضمة  لـ100.000   0.11 النت�ضار )حالة جديدة( من  ارتفع معدل 

اإىل 0.14 لـ100.000 ن�ضمة �ضنة 2007.
 MICS3 « وفيما يخ�س الأمرا�س غري املتنقلة، فلقد �ضمحت نتائج التحقيق
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 )UNICEF( اليوني�ضيف  مع  بالتعاون  ال�ضحة  وزارة  به  قامت  الذي   »
لبع�س  الغلبة  معدلت  بت�ضجيل   ،  )ONS( لالإح�ضاء  الوطني  والديوان 
اإىل ذلك،  ال�ضكان ب�ضفة عامة. وبالإ�ضافة  اأو�ضاط  املتنقلة يف  الأمرا�س غري 
فاإن �ضجالت ال�ضرطان ت�ضري اإىل انت�ضار �ضنوي ووطني �ضايف مبعدل 93.9 

حالة لـ100.000 ن�ضمة.

الأمرا�ص غري املتنقلة: 

)التحقيق )MICS3 الذي قامت به وزارة ال�ضحة بالتعاون مع اليوني�ضيف 
. )ONS(والديوان الوطني لالإح�ضاء )UNICEF(

الأمرا�ص نتائج التحقيق )MICS3( �ضنة 2006
حالة اأمرا�ص القلب وال�ضرايني  362.000 يعادل  ما  اأي  الإجمايل،  ال�ضكان  عدد  من   1.11
مر�ص ارتفاع �ضغط الدم حالة   1.441.239 يعادل  ما  اأي  الإجمايل،  ال�ضكان  عدد  من   4.38٪
حالة مر�ص ال�ضكري  691.000 يعادل  ما  اأي  الإجمايل،  ال�ضكان  عدد  من   2.10٪
مر�ص الربو حالة  394.860 يعادل  ما  اأي  الإجمايل،  ال�ضكان  عدد  من   1.20٪
انت�ضار ال�ضرطان ا�ضتنادا اإىل ال�ضجلت الوطنية 
ال�ضت�ضفائية مر�ص ال�ضرطان انت�ضار  ن�ضبة  ن�ضمة:  حالة/100000   93.3
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ال�ضحة: �ضمان تلبية حاجات ال�ضكان يف جمال ال�ضحة

اإن التكفل بالأمرا�س املتنقلة املتبقية وكذا الأمرا�س غري املتنقلة، اأدى اإىل اإن�ضاء 
هيكل داخل دائرة ال�ضحة، مكلف خ�ضي�ضا، بالأمرا�س غري املتنقلة وبتنفيذ 

�ضتة وع�ضرين برناجما للوقاية الدائمة )برامج جديدة اأو حمينة( والتكفل.
 

تنظيم �ضحي جديد: 

ال�ضحة  نظام  اأن  اأظهر  قد   ،1999 �ضنة  منذ  اإعداده  مت  الذي  الت�ضخي�س  اإن 
الهيكلية  الختاللت  بع�س  من  يعاين  وكان  حدوده  بلغ  قد  كان  به  املعمول 
قطاع  عمد  املفهوم،  هذا  اإطار  ويف  اأداءاته.  من  حتد  كانت  التي  والتنظيمية 
منظومة  دفع  اإىل  الهادفة  امل�ضت�ضفيات  اإ�ضالح  �ضيا�ضة  انتهاج  اإىل  ال�ضحة 
ال�ضحة الوطنية نحو الع�ضرنة، وذلك بتح�ضني اأداءها املتعلق بالت�ضيري والتكفل 

الكامل بامل�ضتعملني.
وملرافقة هذا الإ�ضالح ومراعاة ل�ضرورة التكفل بالتحول امل�ضجل على ال�ضعيد 
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ال�ضحة من برنامج تنموي وا�ضع  ا�ضتفاد قطاع  فلقد  الوبائي   الدميغرايف و 
املواطن من  ا�ضتفادة  بغية �ضمان  التغطية و اجلوارية  تكثيف  اأ�ضا�ضه مبادئ 

العالج القاعدي واملتخ�ض�س.
ولقد مت اعتماد تنظيم �ضحي جديد يف �ضهر ماي من �ضنة 2007، يقوم على 
قد  و  القاعدي.  العالج  ت�ضمن  التي  املوؤ�ض�ضات  عن  ال�ضحة  موؤ�ض�ضات  ف�ضل 
اإغفال  دون  ال�ضت�ضفائية  مهامه  على  يركز  امل�ضت�ضفى  اجلديد  التنظيم  مكن 
ن�ضاطات الوقاية التي يوفر لها ف�ضاء متميزا يخ�س العالج القاعدي وحت�ضني 

العالقة اجلوارية مع املواطن.
عالوة على ذلك، وبناء على تعليمة رئا�ضية، مت فتح منا�ضب مالية لتوظيف كافة 
دفعات املمار�ضني العامني واملتخ�ض�ضني وكذا ال�ضبه الطبيني بغر�س حت�ضني 
ن�ضبة التاأطري والتكفل بالهياكل اجلديدة املرتقب ت�ضليمها. ومنذ الفاحت جانفي 
�ضنة 2008، مت تطبيق النظام ال�ضحي اجلديد والقوانني اخلا�ضة باملوؤ�ض�ضات 
ال�ضت�ضفائية. وهو نظام ي�ضعى اإىل ترقية العالج القاعدي النوعي بتمييزها عن 
الهياكل ال�ضت�ضفائية الأخرى. اأ�ضفرت هذه التعديالت التنظيمية والقانونية عن 
اإعداد مدونة جديدة تخ�س هياكل ال�ضحة. وبهذا، مت ا�ضتبدال قطاع ال�ضحة 

مبوؤ�ض�ضتني اثنتني وهما:

املوؤ�ض�ضة العمومية ال�ضت�ضفائية – 
الأخرية  هذه  وت�ضمل  اجلوارية.  – لل�ضحة  العمومية  املوؤ�ض�ضة 
هياكل ال�ضحة اخلارجية املتمثلة يف العيادات املتعددة اخلدمات وقاعات 

العالج. 

وبهدف تلبية طلبات املواطنني، متت مرافقة �ضيا�ضة ال�ضحة العمومية بجهود 
وتكثيفها  ال�ضحة  هياكل  �ضبكة  لتو�ضيع  الدولة  طرف  من  هامة  ا�ضتثمارية 
ق�ضد التكفل ب�ضكل اأف�ضل، باملري�س وتغطية طبية اأجنع. وعليه، فلقد ا�ضتفاد 
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قطاع ال�ضحة بني �ضنتي 2009-2005، من 244 مليار د.ج قيمة ال�ضتثمارات 
العمومية لإجناز جمموع ما يقارب 800 هيكل �ضحي وجواري.

الأمرا�س  )ال�ضرطان،  واخلا�ضة  العمومية  بامل�ضت�ضفيات  ال�ضبكة  تكثيف  اإن 
العظام،  طب  الأطفال،  وطب  القلب  جراحة  املخدرات،  على  الإدمان  العقلية، 
الأمومة والطفولة، الأ�ضخا�س املحروقني اإىل درجة كبرية، الكبد...الخ( وكذا 
)الأ�ضعة  الت�ضخي�س  و�ضبكات  العالج  وقاعات  اخلدمات  املتعددة  بالعيادات 
 ،2000 �ضنة  منذ  وا�ضع  تنموي  برنامج  اإطالق  نتاج  هو  واملخابر(،  الطبية 
ال�ضحة على م�ضتويات خمتلفة  الوطن، والذي يخ�س هياكل  عرب كل وليات 
)برنامج دعم الإنعا�س القت�ضادي، برنامج اجلنوب واله�ضاب العليا، برنامج 

تعزيز ودعم النمو والربامج الرئا�ضية التكميلية الأخرى.(
الهياكل  الع�ضرية، م�س  ال�ضلك الطبي منوا بن�ضبة ٪70 خالل هذه  كما �ضجل 
العمومية، حيث ارتفع عدد املمار�ضني من 21.000 )من بينهم 4000 متخ�ض�س( 

�ضنة 2007. 

ال�ضحة: تطور نوعي للهياكل



32 5
 التنمية الجتماعية والقت�ضادية

واأدى ذلك اإىل مرافقة تكثيف ح�ضور الأطباء املتخ�ض�ضني داخل الوطن. وعليه 
من  العليا،  اله�ضاب  وليات  العمومية، عرب  ال�ضحة  هياكل  عددهم يف  ارتفع 
307 �ضنة 1999 اإىل 2174 �ضنة 2007. وبالن�ضبة لوليات اجلنوب، فاإن عدد 

الأطباء املتخ�ض�ضني ارتفع من 80 �ضنة 1999 اإىل 1000 �ضنة 2007.
عرب  بها  املبادرة  متت  التي  الن�ضاطات  اأن  اإىل  الإ�ضارة  مبكان  الأهمية  ومن 
خمتلف برامج تنمية قطاع ال�ضحة، قد �ضمحت بتحقيق نتائج اإيجابية يف جميع 

موؤ�ضرات ال�ضحة. ويتعلق الأمر، على وجه اخل�ضو�س، مبا يلي: 

املوؤ�ضرات الدميغرافية:

اإىل   – 2000 72.5 عاما �ضنة  الذي ارتفع من  الولدة،  العي�س عند  معدل 
.2007 �ضنة   75.7

 ن�ضبة الوفيات لدى الأطفال بلغت 26.2 ٪ �ضنة 2007 بعدما كانت 36.9٪ –  
�ضنة 2000.

 ن�ضبة الوفيات لدى الأمهات انخف�ضت من ٪117.9 لكل 100000 – ولدة 
حية �ضنة 1999 اإىل ٪88.9 �ضنة 2007. 

موؤ�ضرات التغطية ال�ضحية:

اإىل 1.94٪ –   2000 �ضنة  ارتفع من 1.16٪  ن�ضمة،  لـ1000  الأ�ضرة  عدد 
�ضنة 2007.

 – 1177 من  انخف�س  )عام+متخ�ض�س(  واحد  طبيب  لكل  ال�ضكان  عدد 
�ضنة 2000 اإىل 830 �ضنة 2007، ثم اإىل 786 �ضنة 2008. 

.  عدد الأ�ضرة ارتفع من 57110 �ضنة 2000 اإىل 61829 �ضنة 2007 –
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نفقات ال�ضحة/املنتوج الوطني اخلام ارتفع من ٪3.80 �ضنة 2000 اإىل 6.77٪ 
�ضنة 2007.

و  الوطن  داخل  الأخ�ضائيني  الأطباء  تواجد  تعزيز  اجلهود  هذه  رافق  قد  و 
بالتايل ارتفع عدد الأطباء املخت�ضني املمار�ضني عرب هياكل ال�ضحة العمومية 
عرب وليات اله�ضاب العليا من 307 طبيب �ضنة 1999 اإىل 2174 طبيب �ضنة 
 80 من  الأخ�ضائيني  الأطباء  عدد  ارتفع  اجلنوب  لوليات  بالن�ضبة   .  2007

ممار�ضا �ضنة 1999 اإىل 1000 طبيب يف �ضنة 2007 .
بربنامج   ،1999 �ضنة  منذ  املهنيني،  والتعليم  التكوين  قطاع  والتزم 
وتوفري  الأ�ضلية  املبادئ  �ضمن  فروعه  تاأهيل  اإىل  يهدف  وا�ضعة،  اإ�ضالحات 
الوطني يف  القت�ضاد  لال�ضتجابة لحتياجات  ال�ضرورية  والو�ضائل  ال�ضروط 

جمال الكفاءات واملهارات املهنية.
الن�ضاطات التي متت املبادرة بها، بتح�ضني القطاع  ويف هذا الإطار، �ضمحت 
حت�ضينا جادا، فيما يتعلق بالتنظيم و�ضري العمل والو�ضائل. ويظهر ذلك جليا 

يف: 

ا�ضتقبال عدد ل باأ�س به من هياكل التكوين،  – 
تعزيز الو�ضائل والتجهيزات التقنية والبيداغوجية،  – 

تطوير تكنولوجيات الإعالم و الت�ضال.  – 
اأ�ضا�س  يعترب  الذي  اجلديد  القت�ضاد  على  القائمة  احلرف  اإدماج  – 

املعرفة. 

وقد �ضمحت الجنازات الهامة امل�ضجلة يف اإطار برناجمي الدعم واإنعا�س النمو، 
مب�ضاعفة عدد املن�ضاآت القاعدية وبزيادة قدرات التكوين. 
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وتعك�س القفزة النوعية، ب�ضفة خا�ضة، ا�ضتجابة فروع التكوين ملتطلبات فروع 
الن�ضاط القت�ضادي املختلفة، ل�ضيما البناء والفالحة وال�ضناعة التقليدية. ولقد 
املنال ومكيف ح�ضب رغباتهم  لل�ضباب، �ضهل  بالن�ضبة  املهني  التكوين  اأ�ضبح 

وي�ضتجيب ا�ضتجابة اأف�ضل لحتياجات القت�ضاد الوطني. 
ويف نف�س ال�ضياق، عرف القطاع العمومي منوا ملحوظا فيما يتعلق باملن�ضاآت 
1999، اأي  492 �ضنة  2008 بعدما كان  1035 �ضنة  القاعدية التي بلغ عددها 
ما يعادل منوا قدره ٪114. اأما هياكل التكوين والتعليم املهنيني –ح�ضب نوع 

املوؤ�ض�ضة- فهي موزعة كما ياأتي: 
الهياكل 1999 2008
)INSFP( املعاهد الوطنية املتخ�ض�ضة يف التكوين املهني 37 92
)CFPA( مراكز التكوين املهني والتمهني 443 620
)INSFP( ملحق املعاهد الوطنية املتخ�ض�ضة يف التكوين املهني - 20
)CFPA( ملحق مراكز التكوين املهني والتمهني - 291
موؤ�ض�ضات الهند�ضة البيداغوجية:  07 07
 INFP املعهد الوطني للتكوين

)IFP(معاهد التكوين املهني 06 06

موؤ�ض�ضات الدعم:  05 05
)INDEFOC( املعهد الوطني لتطوير التكوين املتوا�ضل - 01 01
)FNAC( ال�ضندوق الوطني لتطوير التكوين املتوا�ضل - 01 01
 )CERPEQ( مركز البحث يف البيداغوجية والكفاءة -
)ENEFP( املوؤ�ض�ضة الوطنية لتجهيزات التكوين املهني - 01 01

 )CNEPD(املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد - 01 01

01 01
املجموع 492 1 035

وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن القطاع يتوفر على 282 فرعا مف�ضول ومفتوحا على 
اأما يف  املحلية.  الريفي يف حمالت و�ضعتها حتت ت�ضرفه اجلماعات  الو�ضط 
�ضنة   505 من  املهني  التكوين  موؤ�ض�ضات  عدد  ارتفع  فلقد  اخلا�س،  القطاع 
1999 اإىل 537 �ضنة 2008، اأي ما يعادل منوا قدره ٪6 . وميكن جت�ضيد تنمية 

قطاع التكوين املهني من خالل تطوير اجلوانب الآتية:
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�ضهدت املوؤ�ض�ضات العمومية اخلا�ضة بالتكوين والتعليم املهنيني، ارتفاعا  – 
يف قدراتها البيداغوجية  من 160000 �ضنة 1999 اإىل 248000 من�ضب 

تكوين �ضنة 2008، اأي ما يعادل زيادة تقدر بـ55٪، 
�ضجلت قدرات النظام الداخلي زيادة قدرت بـ٪61 ، اإذ بلغ عددها 28700 – 

�ضريرا �ضنة 1999، وارتفع هذا العدد اإىل 45000 �ضنة 2008، 
املهني  اخلا�ضة منوا  التكوين  ملوؤ�ض�ضات  البيداغوجية  القدرات  �ضجلت  – 
اإىل   1999 �ضنة  تكوين  من�ضب   28600 من  ارتفعت  قدره ٪50، حيث 

 ،2008 �ضنة   42000
بلغ عدد املرتب�ضني واملمتهنني 269750 �ضنة 1999، لريتفع اإىل 474000 – 
الدخول  654000 خالل  اإىل  ي�ضل  اأن  ترقب  مع   )+76٪(  2007 �ضنة 

املهني 2008/2009 املحدد يف 25 اأكتوبر 2008 )142.44٪(. 
ارتفع عدد املرتب�ضني الأجانب بن�ضبة ٪149، حيث بلغ 254 �ضنة 1999 – 

لريتفع اإىل 700 �ضنة 2008، 
حيث   ، بـ31٪ – املرتب�ضني  عدد  قدر  اخلا�ضة،  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على 
ارتفع من 15300 �ضنة 1999 اإىل 20000 �ضنة 2007، مع ترقب 18000 

مرتب�س للدخول املهني 2008/2009 )18٪+(، 
ارتفع عدد املرتب�ضني احلائزين على �ضهادات، من 86400 �ضنة 1999 – 

اإىل 172100 �ضنة 2007، اأي ما يعادل منوا قدره 88٪، 
ارتفعت ن�ضبة املوؤطرين البيداغوجيني بـ٪46، اإذ بلغ 9150 �ضنة 1999 – 

لي�ضل هذا العدد اإىل 13350 �ضنة 2008، 
بلغ عدد م�ضاريع اإن�ضاء هياكل التكوين والنظام الداخلي 438 – م�ضروعا، 

اأي ما جمموعه 56050 من�ضب تكوين  و9120 �ضرير. 
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تطوير التكوين املتوا�ضل:
 

اإ�ضرتاتيجية  يف  املوؤ�ض�ضات  ملرافقة  مميزة  اأداة  املتوا�ضل  التكوين  ي�ضك�ضل 
امل�ضاورات  خل�ضت  الإطار،  هذا  ويف  القت�ضادية.  التغريات  ظل  يف  تاأهيلها 
للتكوين  الوطنية  املنظومة  و�ضركاء  الفاعلني  كافة  مع  متت  التي  املو�ضعة 
املتوا�ضل، وكذا كل ممثلي القطاع القت�ضادي، اإىل اإعداد اإطار قانوين يحكم 
اآليات  بو�ضع  ت�ضمح  التي  الدعم  تدابري  انتهاج  مت  كما  املتوا�ضل.  التكوين 

واأدوات ت�ضيري ناجعة خا�ضة بالتكوين املتوا�ضل. ويتعلق الأمر بـ: 
دليل الت�ضيري املتعلق بالتكوين املتوا�ضل،  – 

ح�ضيلة املهارات،  – 
تكري�س املكا�ضب املهنية  – 

نظام جمع معلومات حول التكوين املتوا�ضل.  – 

 07 عقد   ،2008 �ضنة  من  الأول  وال�ضدا�ضي   2007 �ضنة  ح�ضيلة  واأظهرت 
 27809 456 اتفاقية خا�ضة �ضمحت بتكوين  اأ�ضا�ضية واإم�ضاء  اتفاقيات 
للتعليم  الدرا�ضي  الربنامج  و�ضع  مت  ولقد  التخ�ض�ضات.  خمتلف  من  عامل 
املهني، يف بع�س التخ�ض�ضات، على اأ�ضا�س جتريبي خالل الدخول املهني يف 

�ضهر �ضبتمرب 2005و �ضيتم تعميمه خالل الدخول املهني 2009-2010.   
والنرتنفب  النرتنيت  �ضبكتي  تعزيز  موا�ضلة  عرب  القطاع  ع�ضرنة 
قطاع  وهياكل  موؤ�ض�ضات  جميع  على  وتعميمها   )INTRANEFP(

التكوين والتعليم املهنيني. 

خالل  من  امل�ضروع  هذا  جت�ضيد  مت   :)CISCO( �ضي�ضكو  اأكادمييات 
 10 اأكادمييات جهوية، ت�ضري كل واحدة منها   03 اأكادميية، منها   33 اإحداث 
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اأكادمييات حملية. و تكون الأ�ضاتذة املتخ�ض�ضني التابعني لها وحت�ضن اأدائهم. 
هذه  ت�ضكل  و  وبراجمه.  التكوين  واإجراءات  الربتوكولت  على  ت�ضادق  كما 
الأكادميات مراكز م�ضدرية. اأما الأكادميات املحلية املحلية، فهي مكلفة بتكوين 

املوظفني ذوو الكفاءات املهنية يف جمال ال�ضبكاتية.

اإطلق املراكز اجلوارية للإعلم الآيل: وتتمثل يف الف�ضاء البيداغوجي 
الريفية،  واملراأة  منهم(  )ال�ضباب  �ضغل  من�ضب  عن  الباحثني  واإعالم  لتكوين 
اجلديدة  والتكنولوجيات  الآيل  الإعالم  ا�ضتخدام  اإتقان  من  متكينهم  ق�ضد 
اإطالق  مت  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  اأمثل.  اجتماعي  واإدماج  اأف�ضل  لتوظيف 
وموجهة  بالتكوين  خا�ضة  مكتبية  حمتويات  واإعداد  الآيل  لالإعالم  مراكز 
املوقع  اخلط يف  على  املحتويات  هذه  و�ضع  و�ضيتم  والثابتة.  املتنقلة  للمراكز 

اللكرتوين التايل: 
://  telecentres.mfep.gov.dz http

                                
 الإطار القانوين واملوؤ�ض�ضاتي

القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم املهنيني: 
لتحقيق  وتوخيا  الرتبوية،  املنظومة  لإ�ضالح  الوطنية  اللجنة  لتو�ضيات  وفقا 
الن�ضجام بني الق�ضمني الآخرين من املنظومة، والتكفل بالحتياجات املتمثلة يف 
كفاءات قطاع الإنتاج تكفال اأف�ضل، اأ�ضدرالقطاع باإ�ضدار ن�ضا ت�ضريعيا متثل 
يف القانون رقم 07-08 املوؤرخ يف 23 فرباير، واملت�ضمن القانون التوجيهي 

حول التكوين والتعليم املهنيني.
ويتمحور هذا الن�س حـول ثالثة حماور وهي: 
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والتعليم  التكوين  ودور  مكانة  حتديد  اإىل  تهدف  التي  العامة  الأحكام  •	
املتعاملني  تدخل  اإطار  وكذا  وال�ضغل،  والتكوين  الرتبية  منظومة  يف  املهنيني 

العموميني واخلوا�س يف مقاربة موؤ�ض�ضاتية ذات بعد وطني. 
للتكوين  الوطنية  املنظومة  مكونات  يت�ضمن  الذي  املوؤ�ض�ضاتي  الإطار  •	
القوة  حتتلها  التي  املكانة  وكذا  بينهما،  الت�ضاور  وقنوات  املهنيني  والتعليم 
العمومية اأي الدولة باعتبارها اأداة �ضبط منظومة التكوين والتعليم املهنيني و 

مبتكر الإ�ضرتاجتية الوطنية لتطوير املنظومة. 
تنظيم املنظومة الوطنية للتكوين والتعليم املهنيني وعملها، فيما  •	
بجميع  بالتذكري  وذلك  املهنيني،  والتعليم  التكوين  بن�ضاطات  بالتكفل  يرتبط 

مراحل اآليات الهند�ضة البيداغوجية. 
بعمال  القانون اخلا�ص  يت�ضمن  تنفيذي  اإعداد م�ضروع مر�ضوم  •	

التكوين والتعليم املهنيني. 
ولقد كان هذا امل�ضروع الذي مت بالت�ضاور مع ال�ضريك الجتماعي، حمل فح�س 

من طرف العمال على امل�ضتوى املحلي واجلهوي والوطني.
املن�ضو�س  الت�ضاور  هيئات   – و2009   2008 �ضنتي  –خالل  اإحداث  •	
2008، واملت�ضمن  23 فرباير �ضنة  07-08 املوؤرخ يف  عليها يف القانون رقم 

القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم املهنيني، واملتمثلة فيما ياأتي:
 

مر�ضد التكوين والتعليم املهنيني، الذي ي�ضكل اأداة تنظيمية وتقييمية.   *
وتتلخ�س مهامه يف حتديد �ضيا�ضة التكوين املهني على املدى الق�ضري واملتو�ضط 
والبعيد، وكذا متابعة تكييف �ضمات و�ضفات املرتب�ضني الذين اأمتوا تكوينهم. 
جمل�ص ال�ضراكة للتكوين والتعليم املهنيني، الذي ي�ضاهم –من خالل   *
تو�ضيات واآراء- يف حتديد واإعداد �ضيا�ضة وطنية للتكوين والتعليم املهنيني. 
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وت�ضكل  بالتكوين.  والندوات اجلهوية اخلا�ضة  الوطنية  الندوة   *
والتعليم  التكوين  لن�ضاطات  وتقييم  وتن�ضيق  ت�ضاور  اإطار  الهيئات  هذه 

املهنيني. 

الهدف 2 : 
 حتقيق امل�ضاواة بني الفئات وبني الأجيال.

يدخل هذا الهدف يف اإطار �ضمان ح�ضول كل فئات املجتمع على حقوق احلياة 
اليومية �ضواء كانت هذه احلقوق اقت�ضادية اأو اجتماعية اأو ثقافية، وبالأخ�س، 

�ضمان ترقية النوع وحماية الفئات اله�ضة.  
تنفيذ  طريق  عن  املحققة  النتائج  بها،  املبادرة  متت  التي  الن�ضاطات  وتعك�س 
على  الق�ضاء  على  قادرة  عوامل  مبثابة  تعد  التي  القطاعية  الربامج  خمتلف 

الفقر.
لقد حققت اجلزائر الهدف الأول لالألفية يف جمال الفقر املدقع. و�ضجل هناك 
انخفا�س جوهري يف م�ضكلة الفقر ب�ضفة عامة. وفيما يتعلق بالعمل الذي 
مت ال�ضروع فيه واملرتبط بتعزيز املوارد املمنوحة للقرو�ص امل�ضغرة، 
فاإن الهبات املالية التي مينحها �ضندوق دعم القر�س امل�ضغر، قد �ضهدت منوا 
معتربا، اإذ بلغت 3 مليار د.ج �ضنة 2007 بعدما كانت 1 مليار د.ج �ضنة 2006 

و500 مليون د.ج �ضنة 2005.

ت�ضجيع روح املقاولة : 
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لقد عرف متويل اإن�ضاء الن�ضاطات منوا �ضافيا خالل هذه الفرتة، واإطالق اآليتني 
جديدتني وهما: اآلية املتعهدين البالغني 35 اإىل 50 �ضنة)CNAC( واآلية القر�س 
 .)ANGEM(امل�ضغر، بالإ�ضافة اإىل اإن�ضاء وكالة ت�ضيري القر�س امل�ضغر
وفيما يتعلق بالنتائج، اأظهرت ح�ضيلة الفرتة املمتدة بني �ضنتي 1999-2007 
–يف اإطار تدابري اإحداث الن�ضاطات )CNAC-ANSEJ( – متويل ما 
يقارب 94000 م�ضروعا خا�ضا باملوؤ�ض�ضات امل�ضغرة، مما اأدى اإىل خلق نحو 

مبا�ضر. عمل  من�ضب   260000
اأخذ  مت  فلقد  اجلمهورية،  رئي�س  فخامة  لتوجيهات  وطبقا  املنظور،  هذا  ويف 
اإجراءات جديدة �ضادقت عليها احلكومة يف �ضهر جويلية �ضنة 2008، تهدف 
اإىل ت�ضهيل عمليات متويل امل�ضاريع املوجهة لل�ضباب يف اإطار الن�ضاط امل�ضغر 
)تدابري الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب )ANSEJ( والوكالة الوطنية 
�ضد  للتاأمني  الوطني  وال�ضندوق   )ANGEM( امل�ضغر  القر�س  لت�ضيري 

.)CNAC(البطالة
وتعنى هذه القرارات، على وجه اخل�ضو�س، مبرافقة املتعهدين من بداية انطالق 

م�ضاريعهم اإىل غاية اإمتامها، على النحو التايل: 

جعل الوكالت م�ضوؤولة عن متويل امل�ضاريع،  – 
جعل قرار متويل امل�ضاريع املحلية ل مركزيا،  – 

خف�س اآجال درا�ضة ملفات حاملي امل�ضاريع اإىل �ضهرين،  – 
تكوين اإطارات املوؤ�ض�ضات البنكية، واملكلفة بت�ضيري امللفات،  – 

و�ضع خريطة للم�ضاريع ح�ضب الولية وقطاع الن�ضاطات، ق�ضد ت�ضجيلها  – 
�ضمن �ضيا�ضة التنمية املحلية للموؤ�ض�ضات، 

زيادة عدد امل�ضاريع مع حتديد هدف 30000 – م�ضروعا لكل جهاز. 
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وتعرف جميع هذه الإجراءات، حاليا، تطبيقا فعليا على امليدان وبداأت تعطي 
 )ANGEM(ثمارها. ولقد التزمت الوكالة الوطنية لت�ضيري القر�س امل�ضغر
بهدف متويل100000 ن�ضاط نهاية �ضنة 2008. و�ضتكثف تدخلها لدى الفئات 
والأ�ضخا�س  بالبيت  املاكثات  الن�ضاء  ل�ضيما  واله�ضة،  املهم�ضة  الجتماعية 

ذوي الحتياجات اخلا�ضة و�ضحايا املاأ�ضاة الوطنية.

ح�ضيلة القر�ص امل�ضغر لتاريخ 31 اأوت 2008
الزبائن النا�ضطني

التدابير  لشراء )ANGEM( القروض املمنوحة من طرف
املواد األولية

-A )البنك،   شاريع التمويل الثالثي األبعاد
 ،GEM

)املستفيدين

اجملموع

عدد املشاريع 59.410 3.716 63.126

 مناصب الشغل
 املباشرة

89.115 5.574 94.689

عك�ضت  الفقر،  ومكافحة  الوطني  للت�ضامن  الجتماعية  ال�ضيا�ضة  اإطار  ويف 
تطوير  والفقرية،  اله�ضة  الجتماعية  الطبقات  لفائدة  املوجهة  الربامج  تنمية 
2008 اإىل  152 يف �ضهر مار�س  التي ارتفع عددها من  اخلليا اجلوارية 
الإعانة  برنامج  اإطار  بال�ضطر الجتماعي ويف  يتعلق  2006. وفيما  105 �ضنة 
الجتماعية والت�ضامن الوطني، ا�ضتفاد 626371 �ضخ�ضا من اإعانات جزافية 
للت�ضامن �ضنة 2007 )مقابل 589297 �ضخ�ضا �ضنة 2005 و605870 �ضخ�ضا 

�ضنة 2006( .
وعلى �ضعيد اآخر، مت و�ضع برنامج تطهري م�ضتمر، يخ�س قوائم امل�ضتفيدين 
الجتماعي.  للن�ضاط  البلدية  املكاتب  تعزيز  مع  للدولة،  الجتماعية  الإعانة  من 
وال�ضيا�ضية  والقت�ضادية  الجتماعية  العوامل  تدخل  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر 
وت�ضاورها ق�ضد حتقيق اأهداف التنمية. وموازاة مع تعزيز الآليات املوجودة، 
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مت و�ضع خمطط عمل يتمحور حول النقاط التالية:

حت�ضني �ضروط تعليم الأطفال، و بالأخ�س، القاطنني يف املناطق النائية  – 
و الفقرية.

حت�ضني تدابري الإعانة و الت�ضامن الوطني و تكييفها ح�ضب احتياجات  – 
امل�ضتفيدين و اآمالهم. 

التدخل اجلواري ل �ضيما لدى �ضكان املناطق الريفية.  – 
اإحداث هياكل ا�ضتقبال جديدة مكيفة ح�ضب التغريات الطارئة.  – 

اإحداث اإعانات عي�س بالبيت لفائدة الأ�ضخا�س امل�ضنني.  – 
اإحداث مراكز اإعانة ا�ضتعجالية لفائدة الأ�ضخا�س املحتاجني موؤقتا.  – 

اإعادة تن�ضيط مكاتب الن�ضاط الجتماعي البلدي من اأجل تدخل جواري  – 
يف جمال الت�ضامن. 

اإعداد  يف  �ضرع  اجلوارية،  اخلاليا  طرف  من  املنجز  العمل  اأ�ضا�س  على  و 
م�ضاريع التنمية امل�ضرتكة و تنفيذها و متابعتها، مب�ضاركة ال�ضكان امل�ضتفيدين. 
و يتعلق الأمر بامل�ضاريع الجتماعية التي ت�ضتجيب الحتياجات التي عرب عنها 

ال�ضكان.
و ياأتي هذا الربنامج تكملة للمخططات البلدية للتنمية ت�ضتهدف ب�ضفة خا�ضة، 

املناطق املعزولة
و غري املغطاة من طرق الربامج املحلية الأخرى.

و على �ضبيل املثال، بلغ بلغ عدد م�ضاريع التنمية امل�ضرتكة املنجزة171 م�ضروعا 
�ضنة 
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.2007 �ضنة   م�ضروعا   243 و   2006 �ضنة   165 و   2005
بع�س املعيقات:

تطرح هذه امل�ضاريع التي تتطلب م�ضاهمة امل�ضتفيدين، اأحينا، م�ضاكل متعلقة 
بامل�ضاركة املالية. 

و ت�ضجل م�ضاهمة امل�ضتفيدين من طرق البلدية )10 باملائة من كلفة امل�ضروع(، 
و ذالك حتت اأ�ضكال خمتلفة ) اليد العاملة، املحالت(.

من  الفقرية،  البلديات  اخل�ضو�س  وجه  على  و  البلديات،  من  عدد  ي�ضتكي  و 
نق�س املوارد املالية. 

اأو اله�ضة، ترتكز على عمل جواري  و عليه فاإن مرافقة فئات ال�ضكان الفقرية 
تنتهجه فرق متعددة التخ�ض�ضات و منظمة يف �ضكل خاليا. 

جوارية  اإىل  خلية   152 من  ال�ضبكة  هذه  تكونت   ،  2008 جوان   30 بتاريخ 
الأول من  ال�ضدا�ضي  اأحدثت خالل  21 خلية  بينها  460 عامال، ومن  ين�ضطها 

�ضنة 2008 بلغ عددها131 بتاريخ 30 دي�ضمرب2007  .
تن�ضط هذه اخلاليا يف حمالت الدعم الجتماعي و ال�ضحة امل�ضرتكة و التكفل 
النف�ضي و الو�ضاطة و الت�ضال الجتماعي. و �ضيبلغ عدد اخلاليا 200 نهاية 
اإطار ترقية ال�ضتقالل الجتماعي و املهني لالأ�ضخا�س  ال�ضنة اجلارية. و يف 
املعوقني،   �ضرع يف اإطالق اإحداث الهياكل الأوىل لالإدماج عن طريق العمل ) 

املر�ضوم التنفيذي رقم -08 02 املوؤرخ يف 02 جانفي 2008 (.
يتعلق الأمر مبوؤ�ض�ضات العمل املحمي )الور�ضات املحمية و مراكز توزيع العمل 
بالبيت( و موؤ�ض�ضات الإعانة عن طريق العمل ) مراكز الإعانة عن طريق العمل 

واملزارع البيداغوجية(.
ت�ضريعية  اأحكام  من  املوؤ�ض�ضات  هذه  داخل  املعوقون  الأ�ضخا�س  ي�ضتفيد 
وكذا  العمل  طب  و  والنظافة  وال�ضحة  الجتماعي  بال�ضمان  متعلقة  وتنظيمية 
بدفع الأجر مقابل العمل املنجز. و�ضتكون الهياكل الأوىل جاهزة لأداء وظيفتها 
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نهاية �ضنة 2008.

و يف جمال الإعانات التي تقدمها الدولة يف اإطار تدابري ترقية ال�ضغل 
و الدعم الجتماعي 

 كثفت ال�ضلطات العمومية تدابري ترقية ال�ضغل و �ضاعفت من عددها ) اإحداث 
ن�ضاطات ومنا�ضب �ضغل موؤقتة وبرامج الدعم الجتماعي(. خالل الفرتة املمتدة 
للفئات  املتعددة  لالإحتياجات  ال�ضتجابة  ق�ضد  وذلك   ،  2008 اإىل   1999 من 

ال�ضكانية املختلفة عرب كامل الرتاب الوطني.
و فيما يتعلق بربامج ال�ضغل املنتظرة و الدعم الجتماعي، فلقد مت تنفيذ ما ل 

يقل عن اأربعة برامج منذ اأكرث من ع�ضر �ضنوات خلت.

)CPE ( برنامج عقود ما قبل الت�ضغيل

و  العايل  التعليم  �ضهادات  على  احلائزين  ال�ضباب  اإدماج  يف  الربنامج  يتمثل 
التقنيني ال�ضاهني من خمتلف املعاهد الوطنية للتكوين يف احلياة املهنية و لقد 
مت جتنيد موارد هامة يف اإطار الربنامج العادي و الربناجمني اخلا�ضني بتطوير 

مناطق اله�ضاب العليا و اجلنوب. 
بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل املحدثة 90098 �ضنة  2006من بينها 62538 عقود 
مت متديدها و27560 توظيف جديد و بلغ عدد هذه املنا�ضب 96344  �ضنة 
2007 متثل 6372 منها عقودا مت متديدها و  39972 تعيينا جديدا . وبذلك، 
ارتفعت قيمة الأغلفة املالية املمنوحة من 6914.63 مليون د.ج �ضنة 2006غلى   

�ضنة2007. د.ج   مليون   7098.89
اأما فيما يتعلق بربنامج تنمية اله�ضاب العليا ، فلقد بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل 
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املحدثة 14287�ضنة 2006، و ارتفع هذا العدد  اإىل 27413  �ضنة 2007، منها 
18071من�ضب جديد و9342 عقدا مت متديده . وانتقلت الأغلفة املالية املنوحة 

من 1093.72 مليون دج �ضنة 2006 اإىل 2904.28  مليون دج �ضنة2007 . 
و فيما يخ�س برنامج تنمية مناطق اجلنوب، فلقد بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل 
املحدثة 2962 �ضنة 2006 و 5820 �ضنة 2007، منها 3944 و 1876 عقدا مت 

متديده. يف حني بلغت قيمة الأغلفة املالية 566.28 مليون د.ج �ضنة 2007.

برنامج  منا�ضب ال�ضغل املو�ضمية ذات املنفعة املحلية:

لقد مت جتنيد موارد هامة يف اإطار الربنامج العادي و الربناجمني اخلا�ضني 
بتطوير مناطق اله�ضاب العليا ومناطق اجلنوب.

و فيما يتعلق بالربنامج العادي، فلقد بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل املحدثة 81793 
�ضنة 2006 و65190  يف 2007.و بلغت قيمة الأغلفة املالية املمنوحة 2376.96 

مليون دج .
العليا،  اله�ضاب  تنمية  برنامج  اإطار  يف  املحدثة  ال�ضغل  منا�ضب  عدد  بلغ  و 
34523 �ضنة 2006و57 124�ضنة 2007 اأما بخ�ضو�س الأغلفة املالية املمنوحة، 

فلقد بلغت قيمتها 831.14  مليون دج ، لرتتفع على 2110.97 مليون دج.
ال�ضغل  منا�ضب  عدد  بلغ  فلقد  اجلنوب،  مناطق  تنمية  بربنامج  يتعلق  فيما  و 
املحدثة 3835 �ضنة 2006 و 3952 �ضنة 2007. بينما بلغت قيمة الأغلفة املالية 
املمنوحة 92.33 مليون دج لرتتفع هذه القيمة اإىل 157.64 مليون د.ج. ويف 
126622 من�ضب جديد من خالل  ، �ضجلت   2008 الأول من �ضنة  ال�ضدا�ضي 
2214،26 مليون  اآنفا، لغالف مايل قدر بلغت قيمته  الربامج الثالثة املذكورة 

د.ج.
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برنامج الأ�ضغال العمومية ذات الكثافة العالية من اليد العاملة:

ا�ضتفادت هذه الآلية من اهتمام بالغ يف برناجمي التنمية اخلا�ضة ) اله�ضاب 
العليا اجلنوب(.

و يف هذا الإطار، �ضمحت املوارد التي مت جتنيدها بتعزيز هذا الربنامج. و قد 
424.00 دج للفرتة املمتدة بني �ضنتي  مت منح غالف مايل قدر بـ 5328390  

و2009.  2006
بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل املحدثة، يف اإطار برنامج تنمية اله�ضاب العليا �ضنويا، 

.2007 �ضنة  و2913   2006 �ضنة   2934
اأما بالن�ضبة ل�ضنتي 2008 و 2009، فمن املرتقب اإطالق 2633 و 2941 ور�ضة 

على التوايل.
و فيما يتعلق بربنامج تنمية مناطق اجلنوب فلقد مت اإحداث 2116 من�ضب �ضغل 
ور�ضة   2023 اإطالق  املرتقب  ومن   .2007 �ضنة  من�ضبا   1672 و   2006 �ضنة 

�ضنويا خالل �ضنتي 2008 و 2009.
وبلغ عدد منا�ضب ال�ضغل املحدثة، مبا فيها تلك املتعلقة بامل�ضتفيدين من برنامج 

» اجلزائر البي�ضاء »
17309 من�ضب �ضغل  2006 و  4803 ور�ضة �ضنة  19660 من�ضب �ضغل عرب 
املخ�ض�ضة  املالية  الأغلفة  قيمة  بلغت  �ضنة.2007   ور�ضة    132  5 حمدث عرب 

الفرتة.  هذه  خالل  د.ج  مليون   400.94  5 و  د.ج  مليون   5204.81
د.ج  مليون   3762.22 قدره  مايل  غالف  تخ�ضي�س  مت   ،2008 �ضنة   يف  و 
ويبلغ  البي�ضاء«  »اجلزائر  برنامج  لفائدة  د.ج  مليون   1589.70 منه  خ�ض�س 

عدد منا�ضب ال�ضغل التي يتم اإحداثها 8188 من�ضبا عرب 2264 ور�ضة.
و عمدت وزارة الت�ضامن الوطني خالل �ضنة 2008، اإىل مراجعة برامج الإدماج 



34 0

بع ا لر ا ب  لبا ا

عقود ما قبل الت�ضغيل، منا�ضب �ضغل موؤقتة ذات منفعة عامة و برنامج الأ�ضغال 
العمومية ذات وفرة اليد العاملة. و خل�ضت هذه املراجعة اإىل و�ضع ثالثة برامج 

جديدة تتمثل يف:

الت�ضغيل. قبل  ما  عقود  برنامج  حمل  حل  �ضهادات  على  احلائزين  لل�ضباب  الجتماعي  الإدماج  برنامج   .1
املحلية. املنفعة  ذات  املوؤقتة  ال�ضغل  ملنا�ضب  ا�ضتبدال  اجتماعي،  اندماج  ن�ضاطات  برنامج    .2

من  العالية  الكثافة  ذات  العمومية  الأ�ضغال  لربنامج  ا�ضتبدال   ، العامة  باملنفعة  اخلا�ضة  الن�ضطات  برنامج   .3
اليد العاملة .

الإعانات التي تقدمها الدولة لدعم الفئات املعوزة و الفقرية

اإعانات حلماية الأ�ضخا�ص املعوقني:

بحماية  املتعلق   ،2002 �ضنة  ماي   08 املوؤرخ يف   02-09 رقم  القانون  ي�ضكل 
يف  ومطبقا  احلايل  للت�ضريع  قانونية  قاعدة  وترقيتهم،  املعوقني  الأ�ضخا�س 
برامج  بو�ضع  ذلك  وجت�ضد  وترقيتها.  املجتمع  من  الفئة  هذه  حماية  جمال 
املرتبطة  الجتماعية  لالإعانات  اأف�ضل  تكييف  على  اعتمادا  وتطويرها،  خا�ضة 
بالحتياجات اخلا�ضة بهذه الفئة اله�ضة، وكذا تعزيز اإجراءات ت�ضمح باحل�ضول 
على اخلدمات الجتماعية الأ�ضا�ضية على غرار التعليم والتكوين والإ�ضعافات 
والنقل وال�ضكن. وبالن�ضبة للمنح، فلقد �ضرع –ابتداء من �ضهر جويلية 2008، 

يف اإعادة تقييم املنحة ال�ضهرية املخ�ض�ضة لالأ�ضخا�س املعوقني بن�ضبة 100٪.

الإعانة  الجتماعية للأ�ضخا�ص املعوقني بن�ضبة 100٪
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تقدم منحة لكل �ضخ�س يبلغ اأكرث من 18 �ضنة، دون موارد، ويعاين من اإعاقة 
العمل،  على  الكاملة  القدرة  عدم  اإىل  توؤدي   ،100٪ بن�ضبة  مكت�ضبة  اأو  خلقية 
وتبعية �ضبه كلية، كالأ�ضخا�س طريحي الفرا�س والأ�ضخا�س امل�ضابني بال�ضلل 
الكلي، وكذا الأ�ضخا�س امل�ضابني باإعاقات خمتلفة والذين يعانون من التخلف 
الذهني التام. ولقد متت اإعادة تقييم هذه املنحة من خالل قانون املالية التكميلي 
ل�ضنة 2007، حيث ارتفعت من 3000 د.ج اإىل 4000 د.ج �ضهريا. وبلغ عدد 
الأ�ضخا�س املعوقني بن�ضبة ٪100 و لقد ا�ضتفاد من املنحة 140181 �ضخ�ضا 
�ضنة 2005 و 150850 �ضخ�ضا �ضنة 2006 و 164384 �ضخ�ضا �ضنة 2007 
بينما بلغت قيمة الأغلفة املالية املخ�ض�ضة 000 000 000 5 دج و 5 076 000 

التوايل.  على  دج   000  000  400  5 و  دج   000
تخ�ضي�ضه  مت  الذي  املايل  الغالف  قيمة  بلغت  فلقد   ،2008 ل�ضنة  وبالن�ضبة 

�ضخ�ضا.  000  180 منها  ا�ضتفاد  دج،   744000000000
التكفل التام اأو اجلزئي مب�ضاريف النقل الربي اأو عرب ال�ضكك احلديدية.

قدرت قيمة الغالف املايل املخ�ض�س ل�ضنة 2007، 44 864 800 د.ج. بينما قدر 
عدد الأ�ضخا�س الذين ا�ضتفادوا منها بـ600 580 �ضخ�ضا. كما اإ�ضتفاد 170 
765 �ضخ�ضا من خدمات التكفل مب�ضاريف الت�ضجيل لدى ال�ضمان الجتماعي 
قيمة  بلغت  حني  يف   .2007 �ضنة  وذلك   ،100٪ بن�ضبة  املعوقني  لالأ�ضخا�س 

الغالف املايل الذي مت تخ�ضي�ضه 1 579 275 000 دج.

اإعانة الأطفال املحرومني من الأ�ضرة والطفولة امل�ضفعة: 

و�ضع هوؤلء الأطفال لدى اأ�ضر مقابل الأجر:

ميكن اأن ي�ضتفيد الطفل املحروم من الأ�ضرة والذي مل يتم تبنيه بالكفالة لأ�ضباب 
خمتلفة، من اإقامة مدفوعة الأجر لدى اأ�ضرة ما اأو �ضخ�س ما.  كما ي�ضتفيد كل 
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وتبلغ هذه  د.ج.  بـ1300  تقدر  �ضهرية  �ضنة، من منحة   19 اأقل من  يبلغ  طفل 
القيمة 1600 د.ج عندما يتعلق الأمر بطفل معوق. 

و تقدم هذه املنحة، كذلك، لكل �ضخ�س اأو اأ�ضرة تاأوي �ضخ�ضا يبلغ 19 �ضنة 
فاأكرث، يتابع درا�ضته، اأو �ضخ�ضا من اجلن�س اللطيف يبلغ 19 �ضنة فاأكرث يكون 

اأعزبا اأو بدون عمل. 
الإعانة.  هذه  تدابري  اإطار  طفال يف  بـ17262  التكفل  2007، مت  �ضنة  وخالل 

وبلغت قيمة املبالغ املمنوحة 167 459 000 د.ج.
د.ج   000.000  000  180 قدره  مايل  غالف  منح  مت   ،2008 �ضنة  خالل  اأما 

لفائدة هذه ال�ضريحة.

ال�ضريحة  و/اأو  املعوقني  الأ�ضخا�ص  ل�ضقبال  املخ�ض�ضة  الهياكل 
اله�ضة: 

تتكون �ضبكة هياكل التكفل بهوؤلء الأ�ضخا�س، من 276 موؤ�ض�ضة متخ�ض�ضة 
)كانت هذه ال�ضبكة تتكون من 253 موؤ�ض�ضة �ضنة 2007 ويبلغ عدد امل�ضتفيدين 
منها حاليا 19061 �ضخ�ضا. بينما ارتفعت املبالغ املخ�ض�ضة ل�ضري هذه الهياكل 

من 5385 089 037.66 دج �ضنة2007 اإىل 
2008. وا�ضتجابة لالحتياجات اجلديدة، بادر  6681 دج �ضنة   000.00  269
قدرت  برنامج  لرخ�ضة  هيكال   139 اإجناز  بربنامج  الوطني  الت�ضامن  قطاع 
ال�ضتقبال  قدرات  تهيئة  عمليات  الربنامج  هذا  ويت�ضمن  د.ج.  مليار  بـ8.5 

وتو�ضيعها. 
لفائدة   2008 دي�ضمرب  �ضهر  نهاية  موؤ�ض�ضة   347 اإح�ضاء  �ضيتم  وبالإجمال، 
التاريخ و  اإىل غاية هذا  اإجنازها  19 موؤ�ض�ضة مت  بينها  20585 �ضخ�ضا، من 
املوارد  قيمة  وبلغت  الإمتام.  قيد  منها   34 و  الإجناز  قيد  اأخرى  موؤ�ض�ضة   18
التي مت جتنيدها يف اإطار الربامج اخلا�ضة بالتنمية للفرتة املمتدة بني �ضنتي 
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دج. مليار   17 جديدة،  ا�ضتقبال  هياكل  لإجناز   ،2005-2009
ال�ضبكة الجتماعية

املنحة اجلزافية للت�ضامن:

توجه اإىل الأ�ضخا�س العاجزين عن العمل. وبلغ عدد امل�ضتفيدين من هذه املنحة، 
.2007 �ضنة  �ضخ�ضا   371  626 و   2006 �ضنة  �ضخ�ضا   605870

الجتماعي  ال�ضمان  يف  الكتتاب  م�ضتحقات  دفع  م�ضاريف  وبح�ضاب 
 12016.08 تخ�ضي�ضه  مت  الذي  املايل  الغالف  قيمة  بلغت  فقد  للم�ضتفيدين، 

مليون د.ج �ضنة 2006 و 12 917.69 مليون د.ج �ضنة 2007.
وفيما يخ�س �ضنة 2008، فقد مت ت�ضجيل 5162 �ضخ�ضا جديدا. وبهذا اأ�ضبح 
عدد امل�ضتفيدين 681 092 �ضخ�ضا اإىل غاية ال�ضدا�ضي الأول من �ضنة 2008.

التعوي�ص على الن�ضاطات ذات املنفعة العامة:

عدد  بلغ  وقد  العمل.  على  والقادرين  املعوزين  لالأ�ضخا�س  التعوي�س  مينح 
امل�ضتفيدين من هذا الإجراء 217 590 �ضخ�ضا �ضنة 2006، لريتفع اإىل 252 

.2007 �ضنة  �ضخ�ضا   980
الجتماعي  ال�ضمان  يف  الكتتاب  م�ضتحقات  دفع  م�ضاريف  وبح�ضاب 
 583.04  9 تخ�ضي�ضه  مت  الذي  املايل  الغالف  قيمة  بلغت  فقد  للم�ضتفيدين، 

مليون د.ج �ضنة 2006 و 11 512.44 مليون د.ج �ضنة 2007.
الأ�ضخا�س  من  به  ي�ضتهان  ل  لعدد  الجتماعي  بالإدماج  الإجراء  هذا  و�ضمح 
املعوزين، ل�ضيما يف املناطق الفقرية ذات الن�ضيج القت�ضادي ال�ضعيف، من 
التجهيزات  �ضيانة  اأعمال  بف�ضل  ال�ضكان  لدى  احلياة  اإطار  وحت�ضني  جهة، 
والأمالك التي مت و�ضعها يف اإطار تطوير الن�ضاطات، من جهة اأخرى. كما يتم 
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اإجناز عمليات انتقاء دورية لقائمة امل�ضتفيدين. 
وفيما يتعلق ب�ضنة 2008، مت ت�ضجيل 3140 �ضخ�س جديد يف قائمة الأ�ضخا�س 
امل�ضتفيدين من هذا الإجراء، وبذلك اأ�ضبح املجموع 268 575 �ضخ�س خالل 

ال�ضدا�ضي الأول ل�ضنة 2008. 
 

اأهداف ال�ضبكة الجتماعية:

اأخرى لإعادة  باإجراءات  املبادرة  الإجراء، متت  تنفيذ هذا  موازاة مع حت�ضني 
تقييم املنحة املقدمة. وعمدت ال�ضلطات املخت�ضة اإىل جعلها 3000 د.ج �ضهريا 
�ضروط  حت�ضني  املرتقب  ومن  امل�ضنني.  لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  د.ج،   1000 بدل 

العمل لهدف اأف�ضل واإدماج اأجنع لالأ�ضخا�س ذوي الدخل ال�ضعيف.

اجلندر:  و�ضعية  حت�ضني  •	

جتدر الإ�ضارة، عند هذا امل�ضتوى، اإىل اأن م�ضاهمة املراأة اجلزائرية يف التنمية 
القت�ضادية والجتماعية قد اأ�ضبحت ناجحة يف كل امليادين. 

فيما يخ�س الن�ضاطات املتعلقة بربنامج العمل: 

لالإح�ضاء  الوطني  كالديوان      املخت�ضة  الهيئات  لدى  دائم  ان�ضغال  حمل  الإعالم  نوعية  حت�ضني  يعد    .1
واملحافظة العامة للتخطيط والتوجيه، وم�ضالح الوزارة املنتدبة املكلفة ب�ضوؤون املراأة والأ�ضرة، وخا�ضة 
وزارة ال�ضحة، عرب احلمالت التح�ضي�ضية والبث الإذاعي واملتلفز وكذا م�ضاهمة حمطات الإذاعة املحلية 

واإ�ضدار جمالت �ضهرية...الخ. 
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واملدعمة  اجلارية  املختلفة    الربامج  خالل  من  وذلك  الأمية،  مبحو  املهتمة  اجلمعيات  قدرات  تعزيز    .2
من طرف الوزارات املعنية كالوزارة املنتدبة املكلفة بق�ضايا املراأة والأ�ضرة، ووزارة الرتبية الوطنية التي 
�ضرعت يف تنفيذ اإ�ضرتاتيجية وطنية ملحو الأمية مب�ضاركة املنظمات غري احلكومية على غرار جمعية »اإقراأ«، 
مع تخ�ضي�س غالف مايل قارب 50 مليار د.ج وو�ضائل دعم مثل الكتيب الذي اأ�ضدرته جمعية »اإقراأ« بعنوان 
)اأحمي الأمية عن طريق الثقافة القانونية(.

عرب  التي  ال�ضيا�ضية  الإرادة  يعك�س  دائم  عمل  هو  ال�ضيا�ضي،  العمل  مبا�ضرة  على  املراأة  ت�ضجيع  اإن    .3
عنها فخامة رئي�س اجلمهورية خالل خطاباته وقراراته املتعلقة بتعيني الن�ضاء يف منا�ضب �ضيا�ضية. ولقد 
عرف هذا التعيني يف منا�ضب عالية، تزايدا حم�ضو�ضا، وهذا ما يبينه اجلدول الآتي: 

املوؤ�ضرات/الفرتة   املنا�ضب التي ت�ضغلها 
املراأة يف القطاعات التالية:

2000 2005 2006 2007 2008

ال�ضحة 75.894 78.006 18%
الرتبية الوطنية  192.866 

)2002(
197.039 46,4% 49,5%

العدالة )الن�ضاء القا�ضيات( 846 922 1179 35,57% 1185
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  21.155 

)2002(
26.038 6,1% 6,5%

جهاز الأمن )4٪( 1749 4365 4900 5931
الإدارة  375658 424402 439728 447796

الفلحة  11% 
)2002(

5.775 186000 13,6%

عدد الأبناء لكل امراأة  2,63 2,33 2,27 2,27
الن�ضاء املقاولت )امل�ضاريع املمولة من 
طرف ال�ضندوق الوطني لدعم ت�ضغيل 

ال�ضباب(

41.793 
)2002(

18% 
)2002(

98.117 
سجل جتاري

11524
 استنادا إلى وزارة

التجارة

 

الن�ضاء الربملانيات  13 
)1997-2002(

27 
)2002-2007(

30 
)2007-2012(

عدد اجلمعيات الن�ضوية 29
جمعية وطنية

اجلمعيات  70.000   
 من بينها  900 
جمعية وطنية
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بهدف  معتربة  جمهودات  بذل  اإىل  ال�ضلطات  عمدت  فقد  الن�ضاء،  اأو�ضاط  يف  الأمية  حمو  يخ�س  وفيما    .4
خف�س ن�ضبة الأمية التي كانت مت�س غداة ال�ضتقالل، 90 % من ال�ضكان. وانخف�ضت هذه الن�ضبة �ضنة 

2003، حيث بلغت %26.5 بينما بلغت اأقل من %23 �ضنتي 2006 و 2008. وتهدف الإ�ضرتاتيجية الوطنية 
ملحو الأمية التي متت املبادرة بها �ضنة 2007، اإىل تقلي�س ن�ضبة الأمية اإىل الن�ضف �ضنة 2012 والق�ضاء عليها 

نهائيا �ضنة 2015. 
 .2008-2009 للفرتة  عمل  برنامج  لتحديد  اجتماعات  عدة  واملراأة  لالأ�ضرة  الوطني  املجل�س  عقد    .5
بالإ�ضافة اإىل ذلك، قام مبناق�ضة واإثراء اإ�ضرتاتيجية وطنية لرتقية املراأة واإدماجها. وقد �ضكلت م�ضاألة 

النوع عمال اأ�ضا�ضيا يف برنامج احلكومة ل�ضنة 2007. ويف هذا الإطار، مت اإعداد اإ�ضرتاتيجية عمل لرتقية 
املراأة واإدماجها، يف اجلزائر، وهي الإ�ضرتاتيجية التي �ضادق عليها جمل�س احلكومة يف 29 جويلية 2008. 

وتتمثل الأهداف الرئي�ضية لهذه الإ�ضرتاتيجية، فيما يلي:    
   

متكني الن�ضاء من ال�ضتفادة اأكرث من �ضيا�ضات وبرامج التنمية القائمة  – 
على العرتاف باحتياجاتها املختلفة، وبالتايل �ضرورة تاأهيل املراأة. 

ال�ضراكة  اأ�ضا�ضها  امل�ضتدامة،  التنمية  ت�ضجع  بيئة  ترقية  يف  امل�ضاهمة  – 
الناجعة بني الرجال والن�ضاء. 

جمالت التقدم البارزة:

امل�ضعى الت�ضاركي املعتمد يف جمال الأ�ضرة واملراأة والطفل،  – 
م�ضاركة الطفل يف عملية اإعداد خمطط عمل وطني لفائدة الأطفال وكذا  – 

عملية اإعداد خمطط الت�ضال لرتقية حقوق الطفل، 
مكافحة العنف جتاه املراأة،  – 

 ) اإعداد اإ�ضرتاتيجية وطنية لرتقية املراأة واإدماجها )2008-2011 –
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جمالت التقدم غري الكافية: 

حتقيق مقاربة اجلندر،  – 
م�ضاركة املراأة يف الهيئات ال�ضيا�ضية،   – 

ت�ضغيل  م�ضكل  يطرح  ما  العمل،  �ضوق  يف  للمراأة  املتوا�ضع  احل�ضور  – 
املراأة. 

مت التكفل بالتعليم التح�ضري من طرف قطاع الرتبية الوطنية، لفائدة الأطفال 
البالغني 5 �ضنوات فاأكرث. ويكمن الهدف من وراء ذلك، يف تعميم هذا النوع من 

التعليم �ضنة 2009، والذي بلغت ن�ضبته ٪80 حاليا. 
ال�ضعيفة،  الن�ضب  رغم  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  جتدر  الن�ضاء،  بت�ضغيل  يتعلق  وفيما 
�ضجل هناك منو معترب، ل�ضيما على م�ضتوى بع�س القطاعات كال�ضحة والرتبية 

الوطنية والتعليم العايل.

ت�ضجيع احل�ضول على جميع اخلدمات العمومية الأخرى )بالإ�ضافة 
اإىل الرتبية والتكوين املهني وال�ضحة(

مكافحة  �ضمن  والعمران،  ال�ضكن  قطاع  به  بادر  الذي  العمل  برنامج  يندرج 
الفقر والتهمي�س. وتتمثل النتائج املنتظرة من تنفيذ هذا الربنامج، يف ت�ضهيل 
من  خمتلفة  مناطق  يف  ال�ضكان  حياة  �ضروط  وحت�ضني  �ضكن  على  احل�ضول 

الوطن. 

يف جمال ال�ضكن: 
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يتوزع برنامج ال�ضكنات امل�ضجلة، كما ياأتي:

وحدة    1.034.000     09    : اخلما�ضي2005-2009  الربنامج  •	
التكميلية:  الربامج  •	

 بالن�ضبة لوليات اجلنوب              :      62000 –     وحدة      
 بالن�ضبة لوليات اله�ضاب العليا        :      98000 –     وحدة        

 بالن�ضبة لمت�ضا�س ال�ضكن اله�س       :   194000 –    وحدة    
 بالن�ضبة للربامج املختلفة الأخرى      :    69000 –      وحدة

مما جمموعه      :      1.457.000 وحدة خا�ضة بهذا الربنامج.

وبغر�س ال�ضتجابة لحتياجات الفئات ال�ضكانية املختلفة، ل�ضيما الفقرية منها، 
مت توزيع برنامج ال�ضكنات، ح�ضب الطلب، كما ياأتي:
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ال�ضكن : اإطالق ور�ضات كربى ل�ضتدراك العجز يف ال�ضكن

على  للق�ضاء  موجه  �ضكن   000  200 يقارب  ما  منها  اإيجاري،  عمومي  �ضكن 
ال�ضكن اله�س. وي�ضمن متويل هذا اجلزء من الطلبات، املوجه للبيوت دون دخل 
الوطني  الأجر  مبرتني  عليها  املن�ضو�س  العتبة  من  اأفل  دخلها  يكون  التي  اأو 

الأدنى امل�ضمون من طرف الدولة، اإذ ميثل ٪33 من الربنامج الكلي. 

924 000 �ضكنا كاإعانة من طرف الدولة، منها:   *

مرات  �ضت  دخلهم  يقل  الذين  لالأفراد  موجها  �ضكنا ح�ضريا  – 000  395
اإعانات  من  ي�ضتفيدون  والذين  امل�ضمون،  الأدنى  الوطني  الأجر  عن 
من   27٪ اجلزء  هذا  وميثل  لطلبهم.  كا�ضتجابة  مبا�ضرة  وغري  مبا�ضرة 
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الربنامج الكلي.
طرف  من  مقدمة  مالية  اإعانة  من  ي�ضتفيد  ريفيا  �ضكنا   – 000  529
الكلي،  الربنامج  من  ن�ضبة 37٪  الذي ميثل  هذا اجلزء  ويهدف  الدولة. 
الف�ضاءات  اإىل  احلياة  واإعادة  الريفية  املناطق  يف  ال�ضكان  تثبيت  اإىل 

الريفية.

1.020 مليار  اإطار كافة الربامج،  وتبلغ قيمة التمويل الذي منحته الدولة يف 
د.ج، منها:

لفائدة  املايل  الغالف  قيمة   ،) يعادل62٪ – ما  )اأي  د.ج  مليار    675
ال�ضكن العمومي الإيجاري، 

لتمويل  املوجهة  امليزانية  قيمة   ،) – 38٪ يعادل  ما  )اأي  د.ج  مليار    345
الإعانات املقدمة من طرف الدولة. 

بهدف  الدولة  بذلتها  التي  املجهودات  اأهمية  ال�ضتثنائية  امليزانية  هذه  وتثمن 
ت�ضجيع احل�ضول على ال�ضكن للمواطنني ذوي الدخل ال�ضعيف واملتو�ضط.

التالية  النتائج   ،31/12/2007 بتاريخ  الربامج  تنفيذ  ح�ضيلة  اأظهرت  ولقد 
املحققة خالل الفرتة 2005/2007  :

اإجنازه.  يف  ال�ضروع  مت  �ضكنا    970.000 •	
ت�ضليمه  مت  �ضكنا    430.000 •	

ويعك�س حت�ضني م�ضتوى الرفاهية يف جمال ال�ضكن، اجلهود املبذولة واملدعمة 
فرتات  خمتلف  ح�ضب  الإ�ضارة،  جتدر  ال�ضياق،  هذا  ويف  ال�ضكنات.  لإجناز 
تطور العنا�ضر املتعلقة باحلظرية الوطنية لل�ضكن و متو�ضط �ضغل املحالت، كما 
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يبينه اجلدول الآتي: 

السنة احلظيرة الوطنية للسكن  متوسط  شغل
   احملالت

1998 5.129.868  استنادا إلى اإلحصاء العام للسكان و السكن سنة  1998  5,79

2004 5,45 نظرا إلجناز 809.736 سكنا خالل الفترة 1999/2004 5.939.606

2007 6.369.860 نظرا إلجناز 430.000 سكنا خالل الفترة 2005/2007 
6.429.860 مبا فيها 60.000 وحدة منجزة في إطار البناء الذاتي خالل نفس الفترة

5,25

 توقعات
2009

6.973.606 باألخذ بعني االعتبار إجناز برنامج 1.034.000 مرتقبا في إطار البرنامج اخلماسي 
 2005/2009

7.075.047 مع توقع إجناز 40.000 سكنا بواسطة البناء الذاتي خالل 

5

التقرير ال�ضنوي للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

فيما يتعلق بالق�ضاء على امل�ضاكن اله�ضة :

تويل ال�ضلطات العمومية اهتماما كبريا اإىل عملية الق�ضاء على امل�ضاكن اله�ضة و 
لهذا فقد قرر تخ�ضي�س ح�ض�س �ضنوية  تبلغ 70000 وحدة �ضكنية من ال�ضكن 
يقدر  عددها  التي   اله�ضة  امل�ضاكن  التدريجي على  للق�ضاء  الإيجاري  العومي 

باأكرث من 500.000 م�ضكن.
2008-2005 فقطـ،  ت�ضجيل وتوزيع ما يقارب   اليوم ويف الفرتة  اإىل  قد مت 

الوطن.  وليات  جمموع   غرب  م�ضكن   200.000
ويتعلق  التهيئة جلزء من هذه احلظرية   اإعادة  عملية  ال�ضروع يف  نية  وهناك 

الأمر بامل�ضكن القدمي.

فيما يتعلق بتح�ضني ظروف املعي�ضة للمواطنني :
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ل�ضد  �ضخمة  و�ضائل  تعبئة  الإ�ضكان،  جمال  يف  الدولة  جهود  �ضاحب  لقد 
لنقائ�س امل�ضجلة يف جمال الإطار املعي�ضي لل�ضكان الذين يعي�ضون يف اأحياء 

متدهورة. 
وقد خ�ض�ضت ميزانية تفوق 3000 مليار دج على امتداد الفرتة 2005-2008 
الق�ضاء  اإىل  املوجهة  والتهيئة  امل�ضتوى  ال�ضتدراك و حت�ضني  عمليات  لتمويل 
7500 موقعا يف  العمليات  القاعدية. مت�س هذه  الهياكل  النق�س يف  على هذا 

جمموع وليات الوطن.
فيما يتعلق باملبني القدمي على وجه اخل�ضو�س، مت ر�ضد غالف مايل يقدر بـ 840 
مليون دج لتمويل عمليات اخلربة يف الأربع مدن الكربى يف اجلزائر. تهدف 

علية اخلربة هذه اإىل احل�ضول على ت�ضخي�س دقيق، ميكن على اأ�ضا�ضه 
اإيجاد حلول منا�ضبة ملعاجلة هذا الرتاث العقاري  والتكفل به.

فيما يتعلق بكيفيات احل�ضول على �ضكن : 

و  ال�ضفافية  جمال  يف  احلكومة  عمل  اإطار  يف  الهمومية  ال�ضلطات  و�ضعت 
لنتقاء  لنظام �ضارم  توؤ�ض�س  تنظيمية  قواعد  م�ضكن،  على  للح�ضول  امل�ضاواة 
امل�ضتفيدين من �ضكنات اإيجارية وي�ضمح ب�ضمان العدالة وت�ضاوي يف احلظوظ 

بني الطالبني.
على  الدوائر،  يف  جلان  قبل  من  الإيجارية  ال�ضكنات  طلب  ملفات  درا�ضة  تتم 
اأ�ضا�س معايري ت�ضمح بت�ضاوي احلظوظ  بالن�ضبة لهذا اجلزء املخ�ض�س لذوي 
الدخل ال�ضعيف. يتم الإعالن عن قوائم امل�ضتفيدين هالل فرتة حتدد قانونيا  

وتتم درا�ضة الطعون من قبل جلنة يراأ�ضها الوايل. 
للطالبني  الجتماعية  ال�ضكنات  برامج  ثلث  يخ�ض�س  ال�ضاري  النظام  هذا  اإن 

ال�ضباب الذين يقل �ضنهم عن 35 �ضنة. 
كما مت منذ عام 2001، و�ضع قاعدة بيانات وطنية للم�ضتفيدين من ال�ضكنات 
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التعمري  و  ال�ضكن  قطاع  م�ضتوى  على  وذلك  الدولة،  وم�ضاعدات  الجتماعية 
لتفادي الت�ضرفات التمييزية يف جمال تقدمي م�ضاعدات الدولة اخلا�ضة بال�ضكن 

و يف ما يتعلق مبنح ال�ضكن. 

يف جمال الربيد و تكنولوجيا الإعلم والت�ضالت 

التي   2000 عام   من  ابتداء  لها  القيام  يف  �ضرع  التي  الإ�ضالحات  �ضمحت 
 ،2007 دي�ضمرب   31 يف  اأمريكي  دولر  مليار   5 بلغت  ا�ضتثمارات  ا�ضتدعت 
�ضمحت بعر�س خدمات اأكرب ثراء وتنوعا واأ�ضهمت يف خلق ما يقارب 16000 
عدد  بلغ  وقد  مبا�ضر.   غري  �ضغل  من�ضب  و100000  مبا�ضر  �ضغل  من�ضب 
العاملني يف جمالت تكنولوجيا الإعالم والت�ضالت ومن بينها قطاع الربيد 

ما يقارب 135000 . 
ومبا اأن ن�ضبة القوى الن�ضطة بني ال�ضكان تبلغ 9100000 ، فاإن الن�ضبة اخلا�ضة 
القوى  جمموع  من   1،49% متثل  والت�ضالت  الإعالم  تكنولوجيا  بقطاع 

الن�ضطة.
بلغت ن�ضبة النمو ال�ضنوي لقطاع التليفون الثابت والنقال هي الأعلى يف منطقة 
تليفونية  بكثافة   ،2007 اإىل   2003 من   72،5% قاربت  قد  و  العربي  املغرب 

اإجمالية بلغت %92،6 يف 31 مار�س 2008 مقابل 11،6 % يف 2003. 
املعهدين  بف�ضل  ذكرها،  ال�ضالف  العملية  يف  هامة  مكانة  التكوين  يتبواأ 
املتخ�ض�ضني : املعهد الوطني للربيد وتكنولوجيا الإعالم والت�ضالت و املعهد 
الوطني لالت�ضالت الال�ضلكية و تكنولوجيا الإعالم والت�ضال. الذين يقدمان 
تكوينا يف اإطار LMD )لي�ضان�س-ما�ضرت-دكتوراه( وكذلك بف�ضل ’ن�ضاء 
اأكادمييات التعليم عرب الإنرتنت الثالثة والتي تقدم تكوينا مرتبطا بالتنمية و 
احلكم  اإىل حت�ضني طرق  تهدف  التي  للت�ضيري  املعلوماتية  الربامج  با�ضتخدام 
يف املوؤ�ض�ضات بف�ضل اإدارة اأجنع ملواردها.  تعترب هذه الأكادمييات ف�ضاءات 
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للتالقي، وعي توحد اجلهود  التي تبذلها اجلامعات وتلك لتي يقوم بها قطاع 
تكنولوجيا الإعالم و الت�ضالت.

بروتوكول  على  بناء  تعمل   )RMS( اخلدمات  متعددة  �ضبكة  و�ضع  اإن 
 Label متعددة  بروتوكولت   / اإنرتنت  )بروتوكول   IP/MPLS
الإ�ضارات  اإر�ضال  و  فرز  ملعاجلة  املثلى  القاعدة  ي�ضكل   )  Swatching
ال�ضوتية للمعطيات و الو�ضائط املتعددة – تلفزيون وفيديو بالطلب-  التي يتم 

تو�ضيلها بوا�ضطة الألياف مبا�ضرة اإىل املنازل.
للتليفون  من ناحية اأخرى فاإنه يوجد يف �ضوق الت�ضالت متعامالن بالن�ضبة 
الثابت اجلزائر ات�ضالت و جمموعة �ضركات جزائرية لالت�ضالت الال�ضلكية 
النقال فهناك ثالثة متعاملني و  للهاتف  بالن�ضبة  اأما   ،LACOM وت�ضمى 
 Djezzy اأو  OrsacomوMobilis هم اجلزائرية لالت�ضالت اأو
و الوطنية اأو  Nedjmaو بالن�ضبة لالأنظمة الثالثة لالت�ضالت عرب الأقمار 
ال�ضناعية VSAT و 3 اآخرين بالن�ضبة لالت�ضالت ال�ضخ�ضية النقالة العاملية 

.  GMPCS عرب القمر ال�ضناعي
�ضبكة  باإقامة  له  ت�ضمح  ب�ضراء رخ�ضة  املتعاملني  هوؤلء  من  واحد  كل  قام  لقد 
لالت�ضالت  اجلزائر  وقد  ات�ضالت.  خدمات  وتقدمي  به   اخلا�ضة  الت�ضالت 

على جميع الرخ�س ب�ضفتها متعامال تاريخيا.
عدد امل�ضرتكني يف الإنرتنت يف تزايد م�ضتمر بف�ضل خف�س اأ�ضعار ال�ضرتاك  
يف �ضبكات الت�ضالت و كذلك انخفا�س اأ�ضعار اأجهزة احلا�ضوب ال�ضخ�ضي. 
 410  000 الـ   ،  ADSL ال�ضريع  الإنرتنت  يف  للم�ضرتكني  عدد  بلغ  بينما 
 1060000 اإىل  احلالية  القدرة  ت�ضل  بينما   ،2007 مار�س   31 يف  م�ضرتك 
ارتفاع   2008 عام  ال�ضرتاك  اأ�ضعار  و�ضينجر ل حمال عن خف�س  ا�ضرتاك. 

حم�ضو�س يف يف عدد امل�ضرتكني. 
مت اإ�ضدار 11 ت�ضريحا من قبل وكالة ال�ضبطARPT ل�ضتغالل ال�ضوت 
مراكز  ل�ضتغالل  ت�ضريحا   21 اإىل  لت�ضاف   VoIP الربوتوكول  بوا�ضطة 
الإنرتنت  و�ضول  اإىل  الإ�ضارة  ينبغي    .Audiotex ومراكز  املكاملات  
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جميع  عمل  بداية  و  الوطن  عرب  البلديات  كافة  اإىل   ADSL ال�ضريع 
.VoIP املزودين باخلدمة الذين حت�ضلوا على ت�ضريح

هناك  اليوم  واإىل   .WIMAX �ضبكات  ل�ضتغالل  ت�ضريحا   11 منح  مت 
الأمر  يتعلق  ت�ضغيلهما.  يف  جزئيا  �ضرعا  و  �ضبكتيهما  اأقاما  فقط  متعامالن 
وبومردا�س  اجلزائر  وليات  يف  مناطق  تغطي  التي  لالت�ضالت  باجلزائر 
والبليدة و مزود اخلدمة اخلا�س SLCالذي يغطي جزءا من ولية اجلزائر. 
واإذا كانت �ضبكة SLC تعمل منذ �ضهور عدة فاإن �ضبكة اجلزائر لالت�ضالت 

�ضيتم افتتاحها للعمل التجاري ابتداء من 15 دي�ضمرب 2008.
ي�ضمح   ،ADSL ال�ضريع  الإنرتنت  ب�ضبكة  بلدية  عا�ضمة   1541 و�ضل  اإن 
بح�ضول �ضرائح وا�ضعة من املواطنني على الإنرتنت  ولكن ل يزال يتعني بذل 
لحتياجات  بالن�ضبة  جدا  منخف�ضا  يظل  الذي  امل�ضرتكني  عدد  لزيادة  جهود 

ال�ضوق و كذا بالن�ضبة لقدرات ال�ضبكة.
اأف�ضل  لإدماج  اإ�ضالحات  عملية  يف  ال�ضروع   1999-2000 يف  مت  لقد    
لالقت�ضاد الوطني يف القت�ضاد العاملي وذلك بف�ضل �ضيا�ضة اقت�ضادية جديدة 

اأطلقها ال�ضيد رئي�س اجلمهورية. 
ومبا اأن قطاع الربيد و تكنولوجيا الإعالم والت�ضالت وباعتباره قطاع  يلعب 
الب�ضرية  والتنمية  القت�ضادي  النمو  لتحقيق  كبرية  فر�س  لديه  مركزيا  دورا 
مت  فقد  ال�ضغل،  منا�ضب  وخلق  املوؤ�ض�ضات  اإنتاجية  لرفع  اإمكانيات  ويقدم 
حتديده كعامل م�ضاعد وحمفز ي�ضاهم بقوة يف تراكم راأ�س املال ويف زيادة  

الإنتاجية  العامة للمنتجني. 
يف  �ضرع  وقد  ووا�ضح  ومتما�ضك  طموح  اإ�ضالحات  برنامج  حتديد  مت  لقد 
تنفيذه، بعد اأن ا�ضتلهم من ال�ضياق العاملي لتنمية جمتمع املعلومات مع الأخذ 
بعني العتبار و�ضعية القطاع التي ت�ضري موؤ�ضراته الرئي�ضية اإىل تاأخر ن�ضبي 

للجزائر بالن�ضبة جلريانها الأوروبيني و الأ�ضيويني. 
الإعالم  وتكنولوجيا  الربيد  قطاع  لتطوير  مالئمة  بيئة  خلق  هو  منه  والهدف 

والت�ضالت مع تكري�س م�ضاركة القطاع اخلا�س الوطني والأجنبي. 
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البنى  و  القاعدية  املن�ضاآت  تطوير  على  تقت�ضر  ل  ال�ضجاعة  ال�ضيا�ضة  هذه  اإن 
و  الثقافية  والتحولت  الإدارة  و  التنظيمية  اجلوانب  اأي�ضا  ت�ضمل  بل  التحتية 

تغري الذهنيات. 
وهكذا وبعد اأن مت خلق البيئة املواتية لتح�ضني الو�ضول اإىل خدمات الت�ضالت 
م�ضاركة  و  املناف�ضة  اأمام  القطاع  فتح  خالل  من  املعقول  الثمن  وذات  الفعالة 
التليفون النقال  لقطاع اخلا�س، فقد �ضهدت بع�س القطاعات الفرعية ل�ضيما 

منوا معتربا.   

من  الكثري  اإجناز  مت  املالية،  الربيدية  واخلدمات  الربيد  �ضعيد  على 
العلميات من بينها : 

تو�ضيع �ضبكة الربيد واإ�ضالحها وحتديثها  .  – 
ال�ضبابيك  بها  تقوم  التي  العمليات  يف  الآيل  لإعالم  اإدخال  على  العمل  – 

وال�ضبابيك الداخلية. 
اإعادة تنظيم عملية نقل وتوزيع الربيد.  – 

حيازة جتهيزات للفرز الآيل للربيد و نظام ر�ضائل اإلكرتونية.  – 
الإلكرتوين  الدفع  اأجهزة  من  متكون  الإلكرتوين  للنقد  نظام  و�ضع  – 
البنكية مما  لالأوراق  اآلية  النقدية و�ضبابيك  لالأوراق   . الآلية  واملوزعات 
اإلكرتونية  يتيح �ضحب  الأموال من احل�ضاب الربيدي بوا�ضطة بطاقات 
املايل  النظام  وع�ضرنة  اإ�ضالح  عملية  اإطار  يف  ذلك    ويدخل  موؤمنة، 

الوطني و رقمنة و�ضائل الدفع. 

التاريخي  التطور  يعك�س  الذي  الربيدية  الطوابع  من  تراثنا  ترقية  اإطار  ويف 
ت�ضميم  مت  فقد  لبالدنا،  والقت�ضادي  الجتماعي  و  املوؤ�ض�ضاتي  و  والثقايف 



35 7
 التنمية الجتماعية والقت�ضادية

2007،  مو�ضوعة  �ضنة  اإجناز   كما مت  الربيدية،  للطوابع  اأنتولوجيا  اإجناز  و 
ذات جودة عالية حتتوي على 1600 طابع بريدي موزعة على �ضتة اأجزاء و 45 

كتيبا. 
مت ن�ضر هذا العمل الفني الكبري باأربعة لغات ) العربية و الفرن�ضية و الإجنليزية  

والإ�ضبانية(.

على  �ضعيد تكنولوجيا الإعلم و الت�ضالت : 

اأثر  اإىل  الثابت  الهاتف  جمال  يف  القاعدية  الهياكل  قدرات  منت  لقد  – 
مليون   1 بينها  من  ا�ضرتاك  جهاز  مليون   4،5 اإىل  لت�ضل  ال�ضعف  من 

 .WLL بتكنولوجيا الال�ضلكي
اأ�ضبحت �ضبكة الهاتف الثابت تغطي الرتاب الوطني ب�ضكل �ضبه كلي  – 

كما ارتفع عدد امل�ضرتكني يف الهاتف الثابت اإىل اأكرث من ال�ضعف يف  – 
اأي   ،2007 % يف   9،08 باأ  تقدر  اإىل كثافة  لي�ضب هكذا  الفرتة  نف�س 
000 068 3 م�ضرتك يف 2007 مقابل 000 600 1 م�ضرتك يف 1999 

) و�ضل عدد امل�ضرتكني اإىل 3،2 مليون يف نوفمرب 2008( .
بـ   – 2007 عام   81،5% )اخللوي(  املحمول  الهاتف  انت�ضار  ن�ضبة  بلغت 
27،6 مليون م�ضرتك بعد اأن كانت تقدر بـ %0،23  عام 1999 بـ 54000 
املتعاملون  خلقه  الذي  التناف�س  اإىل  ال�ضريع  النمو  هذا  يعود  م�ضرتك. 
اجلزائر  ت�ضجل  الوطنية.  ال�ضوق  م�ضتوى  على  ين�ضطون  الذين  الثالثة 
اأحد اأح�ضن ن�ضب لنت�ضار الهاتف املحمول يف اإفريقيا و العامل العربي. 

عدد  فقد عرف  الهوية  ال�ضرائح جمهولة  هوية  لعملية حتديد  تبعا   : ملحظة 
امل�ضرتكني GSMتراجعا ليبلغ 26،7 مليون م�ضرتك يف 10 اأكتوبر 2008.
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بلغ عدد   ، – 2003 نوفمرب  ابتداء من  ال�ضريع  الإنرتنت  اإدخال خدمة  بعد 
للم�ضرتكني يف الإنرتنت ال�ضريع ADSL ، الـ 000 410 م�ضرتك يف 
موجودة  غري  اخلدمة  هذه  فكانت   1999 يف  اأما    2007 دي�ضمرب   31
اأ�ضا�ضا  ي�ضتند  الذي  امللومات  تطور جمتمع  ي�ضهم يف  ما  وهو  متاما.  
ل�ضيما  القاعدية  الهيكل  تطوير  وهي  األ  ا�ضرتاتيجية،  حماور   3 اإىل 
حت�ضني  ثم  والنقال  الثابت  ال�ضرعة  وفائق  ال�ضريع  بالإنرتنت  الت�ضال 
ن�ضبة التجهيز باأجهزة احلا�ضوب لدى املوؤ�ض�ضات و يف املنازل ثم تطوير 

املحتوى. 
رفع  مت  وقد  كامل  ب�ضكل  الت�ضالت  �ضبكة  ت�ضكيل  اإعادة  متت  لقد  – 
عربها،  املتنقلة  للمعلومات  الهائل  الكم  من  التكفل  من  لتتمكن  قدراتها 
فاإن  وهكذا  املتعاملني.  �ضبكات  عرب  وخا�ضة  الإنرتنت  خدمة  ل�ضيما 
32900 كم  ببلوغ  ال�ضبكة قد �ضمحت  لهذه  الرتاتبية واملوؤمنة  الهند�ضة 
 1999 7000 كم يف  مقابل   2007 الب�ضرية يف  بالألياف  الأ�ضالك  من 
1998. ميكن  عام  كم   28000 مقابل  الهرتزية  و46000 كم من احلزم 
التي  و  البحرية  الب�ضرية  بالألياف  الدويل  الربط  ذلك  اإىل  ي�ضاف  اأن 
و  بتكنولوجيا قدمية   1999 عام  1300 كم  مقابل  2000 كم  بلغ طولها 

هي التكنولوجيا التماثلية. 
 – IP/MPLS متكونة من نوع RMS اإجناز �ضبكة متعددة اخلدمات
ربط   743326 و  الثانية  يف  جيغابيت   320 بطاقة  اجلديد  اجليل  من 
بالإنرتنت ال�ضريع وهو ما ي�ضمح  بتقدمي ت�ضكيلة وا�ضعة من اخلدمات 
اإنرتنت    Backphoneو الو�ضائط(  وتهدد  املعطيات  و  )ال�ضوت 
بطاقة 2،5  جيغابيت و �ضبكة داخلية بالأقمار ال�ضناعية تتكون من 50 
�ضيكات  و  اأر�ضية  5 حمطات  من  تتكون  دولية  �ضبكة  و  اأر�ضية  حمطة 
الهاتف مت  اأجهزة  5،4 مليون زوج من  الـ  اإجمالية تقارب  حملية بقدرة 
توزيعها يف نهاية �ضنة 2007. ومن ناحية اأخرى فاإن �ضبكات ت�ضتخدم 
 WIMAX وFTTH و HONET ( التكنولوجيا احلديثة

و EVDO( هي الآن يف طور الإجناز. 
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حيازة اأجهزة ات�ضالت باحلزم الهرتزية رقمية حممولة و�ضيكات م�ضغرة  – 
لربط امل�ضرتكني بالال�ضلكي و حمطات VSAT ومولدات كهربائية. 

لتعزيز  ال�ضوتية  البحرية  املالحية  لالت�ضالت  الوطنية  ال�ضبكة  تو�ضيع  – 
دور اجلزائر يف النظام العاملي لال�ضتغاثة وال�ضالمة يف البحار . 

رقمنة املحطات الأر�ضية لالت�ضالت الال�ضلكية لرفع قدرات الربط عرب  – 
الأقمار ال�ضناعية ، لفائدة  �ضكان جنوب البالد. 

نوع  من  ال�ضناعية  الأقمار  عرب  النقالة  الت�ضالت  �ضبكة  تو�ضيع  – 
�ضاحلية  حمطة  اإقامة  و  باأكمله.  الوطني  الرتاب  تغطي   ،GMPCS
ال�ضبكة  اإطار  يف  البحرية  الال�ضلكية  الت�ضالت  لتغطية   2001 �ضنة 

الدولية Inmarsat، لالت�ضالت التي تتم انطالقا من البواخر. 
الذبذبات  لطيف  الت�ضيري  و  التخطيط  نظام  و حتديث  و ع�ضرنة  تعزيز  – 
املحطات  ت�ضغيله  اإىل  للو�ضول  ا�ضتعماله  الكهربائية و مراقبة  ال�ضوتية 
خماطر  اإىل  تتعر�س  اأن  دون  من  التكنولوجيا  هذه  ت�ضتخدم  التي 

الت�ضوي�س ال�ضار. 

على �ضعيد الأن�ضطة الف�ضائية :

يهدف الربنامج الف�ضائي الوطني 2020-2006 اإىل التحكم يف التكنولوجيا 
لل�ضيادة  وتعزيزا  امل�ضتدامة  للتنمية  خدمة  وتطويرها،  الف�ضائية  والتطبيقات  
بتنفيذ   ASAL اجلزائرية  الف�ضائية  الوكالة  قامت  ذلك  ولبلوغ  الوطنية.  

م�ضعى يعتمد على : 

موارد ب�ضرية ذات كفاءات عالية.  – 
موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة يف جمالت التكنولوجيا الف�ضائية و تطبيقاتها.  – 
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نظم ف�ضائية لالت�ضالت و مراقبة الأر�س.  – 
هياكل قاعدية متخ�ض�ضة.  – 

العلوم  جمال  يف  البحث  و  بالتكوين  املكلف  الف�ضائية،  التقنيات  مركز  •	
الف�ضائية . 

الف�ضائية  التطبيقات  م�ضاريع  بتنفيذ  املكلف  الف�ضائية  التطبيقات  مركز  •	
و تطوير اأدوات امل�ضاعدة على القرار. 

.  SCD ال�ضطناعية  الأقمار  تطوير  مركز  •	
. الف�ضائية  الت�ضالت  نظم  ا�ضتغالل  مركز  •	

و  امليكانيكية  ال�ضناعة   ( ال�ضلة  ذات  املجالت  يف  متخ�ض�ضة  �ضناعة  – 
و  الأ�ضالك  اإقامة  و  ال�ضم�ضية  الألواح  وتركيب  �ضناعة  و  الإلكرتونية 
اللحام و تطوير الربامج املعلوماتية املتخ�ض�ضة و �ضناعة مكونات الآلت 

الب�ضرية و �ضيانة التجهيزات الإلكرتونية،.. (.
ملمو�س   اكت�ضاب  اإىل  تهدف  الجتاهات،  متعدد  دويل  تعاون  �ضيا�ضة  – 

للمهارات يف جمالت التكنولوجيا الف�ضائية. 

امل�ضاريع املنجزة اأو تلك التي هي يف طور الإجناز : 

مت و�ضعه  – ALSAT1 اأول قمر ا�ضطناعي جزائري  ملراقبة الأر�س 
يف مداره عام 2002 

 – CDS الذي �ضيتم اإجنازه من قبل Alsat-1B نظام مراقبة الأر�س
 .Alsat1 يف اأفق عام 2011. �ضي�ضمح ب�ضمان ا�ضتمرارية مهمة
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ا�ضطناعيني  قمرين  من  املتكون   – Alsat2 ال�ضطناعية  الأقمار  جيل 
Alsat2A و Alsat2B. مت النتهاء من �ضناعة Alsat2A ومن 
 Alsat2B املتوقع اأن يتم اإر�ضاله يف مطلع �ضنة 2009. اأما بالن�ضبة لـ

فاإن اإر�ضاله مربمج يف 2011. 
حت�ضني  مهمته  �ضتكون  الذي   – Alcomsat-1 الت�ضالت  قمر 
الت�ضالت بني املدن وا�ضتقبال اإر�ضال البث الإذاعي والتلفزي وتقدمي 
خدمات الت�ضالت ال�ضوتية واملعطيات وتعدد الو�ضائط والدرا�ضة عن 
بعد والعالج الطبي عن بعد وندوات بالفيديو . من املتوقع اأن يتم اإر�ضاله 

اإل الف�ضاء يف اأواخر عام 2012. 

الوطني  الف�ضائي  الربنامج  حماور  اأحد  ت�ضكل  التي  التطبيقات  يخ�س  فيما 
الذي يتوجب على ASAL تطويره فقد �ضرع يف اإجناز العديد من امل�ضاريع 
النقل وتهيئة الإقليم والبيئة وال�ضياحة والطاقة  القطاعات ل�ضيما  مع خمتلف 
البحري واملوارد  املائية وال�ضيد  الريفية واملوارد  واملناجم والفالحة والتنمية 

ال�ضمكية و املالية )م�ضح الأرا�ضي( و ال�ضكن و العمران. 

ومن بني هذه امل�ضاريع، ينبغي ذكر اإجناز : 

�ضور  با�ضتعمال  ال�ضياحي  التو�ضع  مناطق  عن  مو�ضوعاتية  خرائط  – 
الأقمار ال�ضناعية عالية اجلودة. 

ل�ض�ضاعة  ونظرا  21 – ولية.  ال�ضهبية يف  و  ال�ضحراوية  الأرا�ضي  م�ضح 
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الرتاب الوطني، فاإن الأداة الف�ضائية ت�ضمح مبعاجلة وحتليل م�ضاحات 
�ضا�ضعة ب�ضرعة وبكلفة معقولة. 

البيئة  تهدد  التي  املخاطر  حتديد  اإىل  تهدف  التي  الف�ضائية  اخلرائط  – 
القريبة و البعيدة وما بينهما بالن�ضبة للمواقع ال�ضناعية. 

ال�ضحراوية  �ضبه  ملنطقة  كافة  على  للت�ضحر  املعر�ضة  باملواقع  خرائط  – 
)القاحلة( اجلزائرية والتي متتد عرب 13 ولية 

يف  القرار  اتخاذ  على  وامل�ضاعدة  احلرائق  من  للوقاية  اآيل  �ضبه  نظام  – 
مكافحة اجلراد 

م�ضاريع تطبيقية تهم قطاعات ال�ضيد واملوارد ال�ضمكية واملوارد املائية  – 
لتقييم املوارد املائية، وخرائطية خماطر الفي�ضانات، فح�س ال�ضدود و 

الأ�ضغال العمومية لر�ضم الطرق ال�ضيارة و متابعة الور�ضات. 

ت�ضارك اجلزائر فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي يف املجال الف�ضائي، 
يف اإجناز كوكبتني من الأقمار ال�ضطناعية: 

الكوكبة الإفريقية للأقمار ال�ضطناعية : قررت كل من اجلزائر و اإفريقيا 
اجلنوبية و نيجرييا اإجناز كوكبة تتكون من 3 اأقمار �ضناعية ملراقبة الأر�س 
الرتبة.  ملراقبة  حمطات   3 و   ARMS البيئة  و  الإفريقية  املوارد  لت�ضيري 
الطبيعية  املوارد  على  التعرف  يف  الإفريقي  الف�ضائي  النظام   هذا  �ضي�ضاهم 
ومكافحة  امل�ضتدام  النمو  عملية  لتعزيز  ال�ضرورية  املوارد  تلكم  وت�ضيريها، 

الفقر يف اإفريقيا. 
�ضتتيح هذه الكوكبة حينما تبداأ يف العمل تغطية يومية بال�ضور وتقدم خدمات 
�ضبه حينية.  لقد مت توقيع اإعالن نوايا بني البلدان الثالثة يف 19 جوان 2008 

و�ضتليه مذكرة تفاهم يف فيفري 2009. 
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رر مبنا�ضبة القمة 17 لروؤ�ضاء  الكوكبة العربية للأقمار ال�ضطناعية : لقد قحُ
قمر ا�ضطناعي  اإجناز   ،2006 املنعقدة يف اجلزائر يف مار�س  العربية  الدول 
عربي ملراقبة الأر�س.  لقد وافق خرباء الدول الأع�ضاء يف اجلامعة العربية و 
املجل�س القت�ضادي و الجتماعي للجامعة، خالل دورته 82 املنعقدة بالقاهرة 

.ASAL من 24 اإىل 28 اأوت 2008  على الدرا�ضة التي قمت بها

اأقطاب البحث-التنمية و البتكار التكنولوجي

ومن   ،ANPT التكنولوجية  احلظائر  وتطوير  لرتقية  الوطنية  الوكالة  اإن 
الإعالم،  لتكنولوجيا  مكر�ضة  حظائر  بتطوير  اخلا�ضة  �ضيا�ضتها  تطبيق  اأجل 

هي الآن ب�ضدد الإ�ضراف على م�ضروعني هامني و هما :  
احلظرية اللكرتونية ب�ضيدي عبد الله : متتد على م�ضاحة 100 – هكتار يف 
املدينة اجلديدة �ضيدي عبد الله، على بعد 30 كم غربي اجلزائر العا�ضمة 
وتطوير/قطاعات  التكنولوجي   لالبتكار  قطب  خلق  اإىل  تهدف  وهي 
للخدمات املرتبطة مبجال تكنولوجيا الإعالم والت�ضالت. �ضيتم اإجناز 
يف  احلظرية  وحدات  اأوىل  ي�ضكل  والذي  امل�ضتاأجرين  متعدد  املبنى 
جانفي 2009 اأما بالن�ضبة للحا�ضنة و مركز الدرا�ضات و الأبحاث ف�ضيتم 

ا�ضتالمهما يف بداية ال�ضدا�ضي الثاين من 2009. 
احلظرية اللكرتونية اجلهوية بعنابة: متتد على م�ضاحة 17 – هكتار، وهي 
)التكنولوجيا  البالد  �ضرق  التكنولوجية يف  الأقطاب  تعزيز  ت�ضاهم يف 
احليوية و ت�ضنيع املعادن و�ضناعة احلديد و ال�ضناعة البرتوكيماوية(.

الأن�ضطة  لتعزيز  بوهران  اأخرى  تكنولوجية  حظرية  اإجناز  املتوقع  من  و 
التكنولوجية يف غرب البالد القائمة على اأ�ض�س التكنولوجيا املتطورة )الف�ضائية 

و الت�ضالت الال�ضلكية و اللكرتونيات(.
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اإىل  الهادفة  الوطنية  ال�ضيا�ضة  اإطار  يف  التكنولوجية  احلظائر  اإن�ضاء  يندرج 
الت�ضريع يف انتقال اجلزائر اإىل اقت�ضاد املعلومات وت�ضجيع قيام قطب للتكوين 
والبحث العلمي يف جمال تكنولوجيا املعلومات و الت�ضالت وت�ضييد �ضناعة 

وطنية يف هذا املجال. 

بناء جمتمع املعلومات وملزمه الطبيعي اقت�ضاد املعرفة 

وا�ضتخدام  تطوير  عن  الناجتة  املزايا  من  وال�ضتفادة  املعلومات  جمتمع  بناء 
الدولة احلديثة، وهما من  لبناء  اأمر حيوي  تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

بني اأولويات بلدنا.  
مكانة  ملجتمعنا  ن�ضمن  اأن  من  بد  ل   ، الواقع  يف  الأوجه.  متعددة  فالرهانات 
يف  للتحكم  الالزمة  وال�ضروط  الظروف  توفري  خالل  من  الرقمي  العامل  يف 
باأن تطوير  العلم  املعلومات والت�ضالت وامتالكها، مع  تكنولوجيا  ا�ضتخدام 
واإنتاج هذه التكنولوجيات متثل ورقة رابحة ل ميكن نكرانها يف ت�ضريع عملية 

التنمية امل�ضتدامة التكفل بعدد كبري من العوائق الجتماعية والقت�ضادية. 
اإن الأهمية التي مت اإيالوؤها لبناء املجتمع اجلزائري للمعلومات قد ترجمت بهذا 
2013 ، القائمة  القرار ب�ضياغة وتنفيذ ا�ضرتاتيجية اجلزائر الإلكرتونية عام 
على اأ�ضا�س 12 حمورا رئي�ضيا مرتبطة باإجراءات موؤ�ض�ضاتية وتنظيمية، متعلقة 
وخلق  القاعدية  والهياكل  الب�ضرية  املوارد  بتنمية  اخلا�ضة  اجلريئة  بالأن�ضطة 
املكثف  املعلومات والت�ضالت وال�ضتخدام  لتطوير تكنولوجيا  املواتية  البيئة 

لها. 
تتمثل هذه املحاور هي : 

الأفقية  احلكومة  تطبيقات  تطوير  خالل  من  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  ت�ضريع   .1
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وتطوير التطبيقات القطاعية، ودمج تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت يف الن�ضاط القت�ضادي، وتطوير 
التطبيقات القطاعية يف القطاع اخلا�س. 

املعرفة، على  القائمة  القت�ضادية  للتنمية  دفع  اإعطاء   .2
التنظيمية  والتدابري  الإجراءات   .3

 ، والنقال  الثابت  ال�ضرعة  فائق  النرتنت  على  احل�ضول  جمال  يف  الوطني  الرتاب  تغطية  يف  الإ�ضراع   .4
وتعزيز تاأمني ال�ضبكة الوطنية لالت�ضالت. 

التجهيزات  على   ، ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  الأ�ضر  ح�ضول  فر�س  لزيادة  حتفيزية  واإجراءات  اآليات  و�ضع   .5
وال�ضبكات ذات ال�ضرعة الفائقة.

الب�ضرية.  الكفاءات  تطوير   .6
والبتكار. والتطوير  البحث   .7

. الوطني  والتنظيمي(  )الت�ضريعي  القانوين  الإطار  تطوير   .8
عليه  �ضيكون  الذي  والت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  مر�ضد  ت�ضغيل  خالل  من  والت�ضالت  املعلومات   .9

التكفل مبهام متابعة املعلومات املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت وحتليلها ون�ضرها.
املهارات.  لمتالك  كو�ضيلة  الدويل  التعاون   .10

. للتقييم  ومعايري  موؤ�ضرات  خالل  من  العمل  خلطط  واملتابعة  التقييم   .11
الإلكرتونية2013.  اجلزائر  ال�ضرتاتيجية  تنفيذ  اأجل  من  تعبئتها  الواجب  املالية  الإمكانيات   .12
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 تطور املعطيات من 1999 اإىل 2007

 

املوؤ�ضرات 1999 2007
000 271 2  طاقة ال�ضبكة الهاتفية 4 500 000
000 600 1  عدد امل�ضرتكني يف خدمات الهاتف الثابت 3 068 000
GSM عدد امل�ضرتكني يف خدمة الهاتف املحمول     54 000 27 600 000
5,02          )٪( كثافة الهاتف الثابت 9,08
)٪(كثافة الهاتف املحمول 0,26 81,50
)٪( كثافة الهاتف املحمول والثابت 5,28 90,58
000 7 )ال�ضبكة الوطنية من الألياف )كم 32 900
)ال�ضبكة الوطنية من احلزم الهرنزية )كم 28 000 46 300
000 5        عدد الهواتف العمومية 12 000
135 9        عدد  الأك�ضاك متعددة اخلدمات 40 000
1 عدد  متعاملي خدمات الهاتف الثابت 2
عدد  �ضركات الهاتف املحمول 1 3
Vsat عدد من متعاملي الت�ضالت بوا�ضطة الأقمار ال�ضناعية من نوع 1 3
GMPCS عدد متعاملي الت�ضالت ال�ضخ�ضية النقالة العاملية بوا�ضطة الأقمار ال�ضناعية من نوع 1 3
عدد مقدمي خدمات الإنرتنت 11 76
20 عدد املواقع 20 000
عدد متعاملي اخلدمة ال�ضوتية عرب النرتنت 0 11
عدد مقاهي النرتنت 100 5 000
عدد م�ضتخدمي الإنرتنت 10 000 3 200 000
ADSL عدد امل�ضرتكني يف خدمة النرتنت ال�ضريع        0 410 000
عدد مكتب الربيد        3 310 3 287
)الكثافة الربيدية)عدد ال�ضكان لكل مكتب بريد 9 360 9 800
عدد احل�ضابات الربيدية 5 000 000 9 917 315
)قيمة الإيداعات يف احل�ضابات الربيدية )مليار دج 234,9 469
CNEP عدد احل�ضابات يف �ضندوق التوفري 3 250 000 3 792 725
)قيمة الإيداعات يف ح�ضابات �ضندوق التوفري )مليار دج 135 244
 000 39 عدد احلوالت املر�ضلة واملدفوعة

000
22 700 000

)قيمة احلوالت املر�ضلة واملدفوعة )مليار دج 1620 1 728
عدد اأجهزة املوزع الآيل للأوراق البنكية            110 460
عدد مراكز الدفع الإلكرتوين 0 60
000 100 عدد حاملي بطاقات الدفع وال�ضحب الإلكرتونية 4 500 000
عدد املتعاملني الربيديني 1 1
عدد املتعاملني يف جمال الربيد ال�ضريع اخلارجي 2 5
عدد املتعاملني يف جمال الربيد ال�ضريع الداخلي 1 37
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حماور اإ�ضرتاتيجية التنمية يف جمال املوارد املائية هي : 

وذلك  التقليدية  وغري  التقليدية  اأ�ضكالها  يف  املائية  املوارد  تعبئة  زيادة  – 
ل�ضمان تغطية الحتياجات املنزلية وال�ضناعية والفالحية من املياه ؛ 

وتوزيعها  ال�ضرب  مياه  لنقل  القاعدية  الهياكل  وتطوير  تاأهيل  اإعادة  – 
لتقلي�س اخل�ضائر وحت�ضني نوعية اخلدمة ؛ 

ومعاجلة  ال�ضحي  ال�ضرف  ملرافق  التحتية  البنية  وتطوير  تاأهيل  اإعادة  – 
املياه القذرة وت�ضفيتها لإعادة ا�ضتخدام مورد مائي حمدود ؛ 

حتديث وتو�ضيع املناطق امل�ضقية لدعم اإ�ضرتاتيجية الأمن الغذائي ؛  – 
ح�ضن  حكم  ل�ضمان  والتنظيمي  واملوؤ�ض�ضاتي  القانوين  الإطار  اإ�ضالح  – 

للمياه وحت�ضني موؤ�ضرات الت�ضيري. 

التذكري باملوؤ�ضرات الرئي�ضية لقطاع املوارد املائية

مليار متر مكعب 19 اإلمكانيات املائية الوطنية

600 م3  حصة الفرد السنوية•
)حددت عتبة الندرة من قبل البنك العاملي بـ 1000م3(

2،75 مليار م3/سنة حجم مياه الشرب املنتجة•

60000 كم طول شبكة مياه الشرب•

%93  )كانت %78 في 1999 و %92 قي 2007 نسبة التوصيل بشيكات مياه الشرب•

165 لتر )123 ل في 1999 و 160 ل في 2007( احلصة اليومية لكل فرد•

 تكرار توزيع املياه على الـ1541 مقر بلدية في البالد•
يوميا : %70 )%45 في 1999 (

•يوم /2 : %18 )%30 في 1999 
•يوم/3 وأكثر : %12 )%25 في 1999 (

•	 700 مليون م3/سنة حجم املياه القذرة

350 مليون م3/سنة )600 مليون م3/سنة في 2010( القدرات الوطنية في مجال معاجلة املياه القذرة•

•	 36000 كم  طول الشبكة الوطنية للصرف الصحي

%86 )%72 في 1999(. النسبة الوطنية للتوصيل بشبكة الصرف الصحي•
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املاء : 72 �ضد كبري يف �ضنة 2009 بحجم 8.35 مليار مرت مكعب

الهياكل القاعدية : 

التعبئة: 

�ضيكون بحوزة اجلزائر وعلى اأ�ضا�س امل�ضاريع اجلاري اإجنازها، بحلول عام 
2009، حظرية كربى من الهياكل التي من �ضاأنها تعبئة املوارد املائية، وتتاألف 
هذه احلظرية من 72 �ضدا )60 ت�ضتغل خاليا( وهو ما يرفع القدرة على التعبئة 

اإىل 35،8 مليار م3.
كربى  امل�ضاريع  اإطالق  مت  فقد   ، املياه  موارد  ونقل  تعبئة  اإمكانيات  ولزيادة 
وب�ضكل  الوطن  اأنحاء  وذلك يف جميع   ،  2004 عام  من  ابتداء  بعثها  اأعيد  اأو 

متوازن. ويتعلق الأمر ل�ضيما مب�ضاريع :  
ماليني   ) – 04( اأربعة  تزويد  وحماية  )لتح�ضني  هارون  بني  �ضد  مركب   
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�ضخ�س يف �ضتة )06( وليات مبياه ال�ضرب. و�ضقي 40،000 هكتار يف 
اأربع )04( حميطات كربى. بداأ ت�ضغيله يف �ضبتمرب 2007 ؛ 

مبياه  الرواق  هذا  تزويد  لتاأمني  وهران   - اأرزيو  م�ضتغامن-  مركب    – 
ال�ضرب يبداأ ت�ضغيله يف اأوائل عام 2009 ؛                                                                                                        
 – مركب �ضد تاق�ضبت ) تاأمني تزويد الرواق تاق�ضبت- اجلزائر العا�ضمة  
والرواق فريحة- عزازقة(، مباء ال�ضرب، مت ت�ضغليه يف فرباير 2007 ؛                                  
 نقل املياه اجلوفية اإىل مدن اله�ضاب العليا بحجم يقدر بـ 600 مليون م3 – 

/�ضنة وبطول 5000 كم ويجري اإطالق اأ�ضغال الإجناز؛ 
– 

 ، 740 – كم  اإىل مترنا�ضت على طول  املياه اجلوفية من عني �ضالح   نقل 
بداأت اأعمال اإجنازه يف عام 2007 ؛ 

 – حتويل مياه ال�ضط الغربي )ولية النعامة( اإىل جنوب وليتي تلم�ضان و 
�ضيد بلعبا�س. 

ال�ضرع يف  امل�ضروع  وهو   ، العالية  �ضطيف  �ضهول  من  املياه   –  حتويل 
اإجنازه يف اأواخر عام 2007.  

 
اأما برنامج حتلية مياه البحر في�ضمل من جانبه، اإجناز 13 حمطة ذات قدرات 
هذه  و�ضتنتج  اليوم(  م3/يف   500000 وهران  يف  �ضتكون  )اأهمها  خمتلفة 
املحطات يف الأجل املحدد لها، 2.26 مليون م3 يف اليوم. اأول حمطتني يف هذا 
هذا الربنامج )اأرزيو واجلزائر( بداأتا يف العمل على التتايل عام 2005 ثم عام 
2008. اإ�ضافة اإىل 23 حمطة اأحادية الكتلة هي تعمل اأ�ضال وهي موزعة على 

طول املدن ال�ضاحلية.   
ال�ضرب،  بتاأمني تزويد املدن الكربى مبياه  البحر  �ضي�ضمح تطوير حتلية مياه 
اإىل  البالد  �ضمال  الواقعة  ال�ضدود  عليها  تتوفر  التي  املوارد  توجيه  واإعادة 
اإىل وتطوير نظام  اإ�ضافة  ال�ضرب،  التزود مياه  التي تعرف عجزا يف  املناطق 
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الري ومنطقة اله�ضاب العليا. 

التزويد مبياه ال�ضرب:  
وقد  ال�ضرب،  مياه  توزيع  �ضبكات  تاأهيل  لإعادة  النطاق  وا�ضع  برنامج  هناك 
1999. بداأ هذا الربنامج الذي مي�س حوايل ثالثني  �ضرع يف تنفيذه يف عام 
مدينة وجتمعا �ضكانياب مبدن وهران واجلزائر العا�ضمة وق�ضنطينة. و�ضيمتد 
املياه  الأ�ضا�ضية خلدمة  الوليات. وهو يغطي اجلوانب  لي�ضمل جميع عوا�ضم 
العمومية )ر�ضم اخلرائط ، واكت�ضاف الت�ضربات ، والت�ضري التجاري و الت�ضيري 

الآيل والتكوين(.

الرئي�س بوتفليقة يعطي اإ�ضارة انطالق ال�ضغال اخلا�ضة بتحويل املياه من عني �ضالح نحو مترنا�ضت على م�ضافة اأكرث من 700 كلم

رع يف ت�ضجيل نتائج ملمو�ضة لهذه الإجراءات تبداأ ملمو�ضة. وهكذا ،  لقد �ضحُ
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 1999 ال�ضبكات ، والتي كانت تقدر عام  فاإن اخل�ضائر امل�ضجلة على م�ضتوى 
20 و30  2007 لت�ضل اإىل معدل يرتاوح بني  45 ٪ ، انخف�ضت عام  بحوايل 

 .٪
 

ال�ضرف ال�ضحي : 
 

بهدف هذا القطاع الفرعي، اإىل الو�ضول عام 2010 ، اإىل قدرة وطنية ملعاجلة 
املخلفات ت�ضل اإىل 82 ٪. ويت�ضمن الربنامج تطوير حمطات معاجلة وت�ضفية 
مياه ال�ضرف ال�ضحي واملجاري وتو�ضيع �ضبكات ال�ضرف ال�ضحي يف املناطق 

احل�ضرية والريفية.  
 

مياه  وت�ضفية  ملعاجلة  حمطة   20 تاأهيل  اإعادة  اإىل  الربنامج  هذا  تو�ضل  لقد 
 50 وبناء  جديدة،  حمطة   40 اإجناز  اإىل  اإ�ضافة  متوقفة،  كانت  التي  ال�ضرف 

حمطة ل�ضتقبال املياه القذرة.
ذلك،  على  ، عالوة  هام�ضية. وهي  اأ�ضلوبا  التعفني  ا�ضتخدام حفر  اأ�ضبح  لقد 
مو�ضع م�ضعى �ضامل يهدف اإىل الق�ضاء عليها وا�ضتبدالها بنظم حديثة جلمع 
الوادي  ال�ضحي. كما هو احلال يف مدينتي  ال�ضرف  ومعاجلة وت�ضفية مياه 

وورقلة، التني كانتا مهددتني بالكامل بارتفاع من�ضوب املياه. 
املياه  حجم  فاإن  املواطنني،  و�ضحة  احلياة  نوعية  حت�ضني  �ضتجاوز  ما  ويف 
القذرة املعاجلة، من �ضاأنه امل�ضاهمة اأكرث يف تطوير الن�ضاط الفالحي وهو ميثل 

يف الوقت نف�ضه مك�ضبا كبريا يف ما يخ�س املوارد املائية.  
فيما يتعلق بحماية املدن من الفي�ضانات، فقد �ضرع يف تنفيذ العديد من امل�ضاريع 
ومن اأهمها ما يت�ضل بال�ضرف ال�ضحي وحماية وادي مزاب وكذلك امل�ضاريع 

اخلا�ضة بحماية مدينتي �ضيدي بلعبا�س و تب�ضة  وغريها.  
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املوارد املائية و الزراعة : 

مت ت�ضجيل 24 حميطا كبريا مب�ضاحة اإجمالية تقدر بـ 219،000 هكتار، يعلوها 
29 �ضدا كبريا. بالن�ضبة للهياكل املائية ال�ضغرية، فاإن امل�ضاحات امل�ضقية تقدر 

بـ 860،000 هكتار. 
وقد �ضمح وجود 481 �ضدا �ضغريا تقوم بتعبئة 55 مليون م3، اإىل اليوم ب�ضقي 
بحلول  م3  مليون   78 لتبلغ  القدرات  هذه  من  الرفع  و�ضيتم  هكتار.   11،000
عام 2009، وذلك من خالل اإجناز 88 �ضدا �ضغريا اإ�ضافيا منِ �ضاأنها ان تزيد 
ما  15،700 هكتار. وهذا  فدره  املناطق اجلبلية، مبا  امل�ضقية يف  امل�ضاحة  من 

�ضي�ضمح من حت�ضني الظروف املعي�ضية ل�ضكان الريف.  

تهدف هذه الإجراءات جميعها اإىل التعامل مع الحتمالني التاليني : 
تلبية كل الحتياجات )فبما يتعلق بالتزويد مبياه ال�ضرب والري )جلميع  – 

املناطق يف حالة �ضيناريو �ضنة ت�ضاقط متو�ضط.
و60% –  ال�ضرب  مبياه  بالتزويد  يتعلق  فبما  الحتياجات  جميع  تغطية 

للري ويف حالة حدوث جفاف.  
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الرئي�س بوتفليقة يد�ضن حمطة حتلية املياه باحلامة - اجلزائر

حكامة املوارد املائية :

الإطار القانوين الذي ت�ضتند اإليه ال�ضيا�ضة الوطنية املتعلقة باملوارد املائية : 

 القانون رقم 12-05 املوؤرخ يف 04 اأوت 2005 – ، املكمل واملعدل املتعلق 
باملياه ، الذي اأر�ضى اإطارا ت�ضريعيا لت�ضيري املوارد املائية يف اجلزائر 

 44 – ن�ضا تنظيميا مت اإ�ضدارها تطبيقا للقانون املذكور اأعاله ؛ 
، والتي هي اأداة  اخلطة العامة للمياه ، امل�ضادق عليها يف فيفري 2007 –

مرنة وفعالة للتخطيط القطاعي يف اآفاق عام 2025. 
وفد مت القيام بالعمليات التالية على هذا الأ�ضا�س :
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 EPDEMIA وال�ضناعة  الفالحة  و  املنازل  على  املياه  توزيع  موؤ�ض�ضات  وو�ضائل  اأن�ضطة  حتويل   1
وكذلك امل�ضالح البلدية ذات ال�ضلة اإىل اجلزائرية للمياه والديوان الوطني لل�ضرف ال�ضحي. 

اإن�ضاء  مت  الفعال.  ت�ضيريها  و  ا�ضتمراريتها  ل�ضمان  املائية  الهياكل  لت�ضغيل  م�ضتقلة  اأخرى  هيئات  اإن�ضاء    2
اأول موؤ�ض�ضة عمومية ذات طابع �ضناعي وجتاري لت�ضري النظم املائية، يف بني هارون يف نوفمرب 2007. 
خالل  من  الرئي�ضية،  املدن  يف  ال�ضحي  وال�ضرف  للمياه  العمومية  اخلدمات  �ضيري  عن  التنازل  مت    3

عقود اإدارة اأهداف، مت اإبرامها مع متعاملني يتمتعون ب�ضهرة عاملية. وقد بداأت هذه التجربة عام 2005 يف 
اجلزائر ، وقد مت تعميمها لت�ضمل مدينة وهران )نوفمرب 2007(، وعنابة )دي�ضمرب 2007( وق�ضنطينة )جوان 

.)2008
النظم  �ضياغة،  اإعادة   2008 عام  يف  متت  املائية،  للموارد  اأف�ضل  متكاملة  اإدارة  اإىل  وللو�ضول    4
الأ�ضا�ضية للوكالت لتي ت�ضرف على الأحوا�س املنحدرةكما مت جتديد كيفيات �ضري املجل�س الوطني 

ال�ضت�ضاري للموارد املائية. 

تطور موؤ�ضرات �ضوء التغذية
والو�ضل اإىل املاء ال�ضروب وال�ضرف ال�ضحي

املؤشرات 1970 1980 1990 2000 2007

)WAZ(  النقص في الوزن املعتدل%- غير محدد غير محدد 9.2 
)1992(

6.0 3.7 
)2006(

غير محدد السكان الذين ال يبلغون احلد األدنى من احلريرات  %- غير محدد 3.6 
)1988(

3.1 1.6 
)2004(

)%(  نسبة السكان املوصولني مبصدر مائي أفضل- 37.1 
)1966(

45.8 
)1977(

57.8 
)1987(

88.9 85.1 
)2006(

 23.1 نسبة السكان املوصولني بنظام أحسن للصرف الصحي
)1966(

39.9
)1977(

51.7 
)1987(

91.6 92.7 
)2006(
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حمطات معاجلة املياه امل�ضتعملة : تطور ملحوظ

احل�ضول على الكهرباء والغاز : 

لقد قطعت اجلزائر خطوات جبارة يف ما يتعلق بربط النا�س ب�ضبكتي الكهرباء 
والغاز. 

يف  دينار  مليار   12 ا�ضتثمار  2000و2007،  بني  ما  الفرتة  يف  فعال  مت  وقد 
ال�ضنة هذا القطاع.

بلغت ن�ضبة التغطية لل�ضبكة الكهربائية اجلزائرية الآن، ن�ضبة 98 ٪ من املواقع 
املاأهولة بال�ضكان،  فعدد اأن عدد امل�ضرتكني حاليا يتجاوز 6.2 م�ضرتك. 

القطاع قد �ضمحت برفع  فاإن جهود  الغاز،  لتوزيع  العام  للربنامج  بال�ضبة  اأما 
م�ضبة ربط املنازل ب�ضبكة الغاز اإىل 41.2 ٪ وهذا يف عام 2008، مقابل 29 ٪ 

فقط عام 2000. 
2.6 مليون،  الـ  بالغاز، قد جتاوز  املزودة  الأ�ضر  اأن عدد  بالذكر  ومن اجلدير 
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�ضنة 2008. 
الطاقة  لتطوير  اأهمية كبرية  الطاقة يويل  فاإن قطاع   ، ذلك  اإىل  وبالإ�ضافة 
ال�ضم�ضية فى اق�ضى اجلنوب واملناطق النائية. ويجب يف هذا ال�ضدد  ذكر 

الإجنازات التالية : 

تزويد 18 – قرية يف اأق�ضى اجلنوب بالكهرباء بوا�ضطة الطاقة 
ال�ضم�ضية وذلك يف اإطار املخطط الوطني 1999-1995 ، لربط 
1000 منزل و 15 م�ضجد و15 مدر�ضة و 20 مقر اأمني )درك وطني 
وحر�س يلدي ( 
اإجناز اأربعة اآبار على الطريق، جمهزة باأ�ضطح �ضم�ضية يف التا�ضيلي  – 

وقد قامت بذلك موؤ�ض�ضة �ضوناطراك-تا�ضيلي 
تطور موؤ�ضرات احل�ضول على الكهرباء والغاز

املؤشرات 1966 1977 1987 1998 2007

)%(  السكنات التي مت ربطها بالكهرباء  30,6 49,2 72,7 84,6 98
)2008(

)%( السكنات التي مت ربطها بغاز املدينة 10,4 13,0 21,7 30,2 38,4
)2006(

الأهداف املرجوة :
 

تطوير قدرات النتاج لتفوق 12000 ميغاوات يف اأفق 2012 – 
بلوغ ن�ضبة كهربة تفوق %98 و م�ضتوى ربط بالغاز يفوق الـ 50% – 

 )2013(



37 7
 التنمية الجتماعية والقت�ضادية

اإنتاج طاقة نظيفة  – 
نقل مدينة حا�ضي م�ضعود  و بناء مدينة جديدة يف وادي املرعى  – 

اإطالق مزرعة طاقة الرياح بـ 10 – ميغاوات يف تندوف 
تزويد 16 قرية و 50 – مركزا للطاقة ال�ضم�ضية 

 يف ما يتعلق بال�ضيد البحري والرتبية املائية ، فقد بذلت جهود كبرية 
منذ عام 1999 ،وهي تندرج يف اإطار �ضيا�ضة للتنمية امل�ضتدامة ، من 
وامل�ضاركة  امل�ضتقبل  لأجيال  امل�ضروعة  امل�ضالح  على  احلفاظ  �ضاأنها 

يف مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي لل�ضكان.  

مع اعتماد اخلطة الرئي�ضية لتطوير اأن�ضطة ال�ضيد البحري والرتبية املائية يف 
اأفق عام 2025 ، فاإن ال�ضيا�ضة العامة يف هذا املجال تكمن يف تنفيذ ا�ضرتاتيجية 
وزيادة  ال�ضمكية،  والرثوات  للموارد  وم�ضتدام  عقالين  ا�ضتغالل  اإىل  تهدف 
العملية  بعد  وما  قبل  ما  اأ�ضطة  وع�ضرنة   ، املائية  الرتبية  عرب  الأ�ضماك  اإنتاج 
النتاجية ، ل�ضيما من خالل تكييف �ضل�ضلة الأن�ضطة مع املعايري العاملية وتعزيز 

وحت�ضني القدرات الب�ضرية التي ت�ضهر على تاأطري هذا القطاع.  
يعترب البحر الأبي�س املتو�ضط بحرا �ضبه مغلق، وهو يتميز بتنوع �ضمكي كرب  
وذو نوعية ممتازة ولكن بكميات حمدودة ، وزادت من ه�ضا�ضته الن�ضب العالية 

من التلوث. 
لقد مت بني 2003 – 2004، اإجراء العديد من حمالت التقييم للموارد ال�ضمكية 
،وقد �ضمحت بتحديد كمية املخزون القابل لال�ضتغالل يف مياهنا الإقليمية، مبا 

تزيد فليال عن 200 000 طن.  
وباأ�ضطول مكون من 4442 وحدة منها 476 �ضفينة �ضيد ، 974 ل�ضيد ال�ضردين 
عبي، 9 قوارب ل�ضيد التونة وبلغ الإنتاج  و 2972 قاربا �ضغريا و11 قارب �ضحُ

 .2007 عام  طنا،   000  149
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اإن هذا الإنتاج املتكون من %80 تقريبا من اأ�ضماك ال�ضطح )الأ�ضماك الزرقاء( 
و %20 من اأ�ضماك الأعماق )الأ�ضماك البي�ضاء( والق�ضريات قد �ضمح بزيادة 
 5،17 بلغت  والتي  �ضنويا  للفرد  الأ�ضماك  ا�ضتهالك  ن�ضبة  يف  حم�ضو�ضة 

كغ،للفرد.
وبالن�ضبة حلركة التبادلت للمنتوجات ال�ضمكية ، و�ضجلت �ضنة 2007 :  

 
 17 993 طن من ال�ضلع امل�ضتوردة مع بقيمة 1 مليار 495 – مليون دينار 

جزائري ،  
 2 702 طن من منتجات ال�ضادرات بقيمة 992 – مليون دينار جزائري.  

وهناك ن�ضبة تغطية ال�ضادرات للواردات تقارب من 66.35 ٪. القيمة الن�ضبية 
للكيلوغرام امل�ضدر ت�ضاوي 4،41 مرة الكيلوغرام امل�ضتورد.  

 
يعمل اأ�ضطول �ضفن ال�ضيد انطالقا من 39 ميناء �ضيد التي توفر 2946 مكان 
ر�ضو  مكان   2030 اإىل  اإ�ضافة  قيد  هي  للر�ضو  مكان   1176 و  متوفرة  ر�ضو 
�ضتكون متوفرة على املدى املتو�ضط على م�ضتوى اـ 29 �ضاطئ �ضيتم تهيئتها 

ل�ضتقبال قوارب ال�ضيد ال�ضغرية لتطوير لل�ضيد التقليدي. 
من املتوقع يف عام 2025 ،توفر 7 موانئ خمتلطة و23 ميناء من الفئة الوىل 1 

و 23 من الفئة الثانية ، اأو ما جمموعه 53 ميناء. 
و�ضتتوفر هذه املوانئ بطبيعة احلال على :  

 – بناء وا�ضالح ال�ضفن  
 – وجدات ت�ضنيع الثلج 

حمطات التزود بالوقود   – 



37 9
 التنمية الجتماعية والقت�ضادية

مباين لتخزين ال�ضمك   – 
 – جتهيزات الرفع  

 – وحدات ملعاجلة وحتويل الأ�ضماك  
 – غرف لل�ضيادين ف�ضاءات ل�ضرتخاء مهنيني �ضيد الأ�ضماك.  

 
كل هذه الأن�ضطة تهدف اإىل حت�ضني وتنظيم الإنتاج ال�ضمكي اإن كان من جانب 
النظافة وحفظ ال�ضحة و�ضالمة املنتجات املوجهة اإىل ال�ضتهالك ، اأو من حيث 
حت�ضني اأداء اأدواة لتحكم اأكرب يف اإح�ضائيات الإمتاج لن�ضل اإىل متابعة اأح�ضن 

جلهد ال�ضيد ومكافحة فعالة للتهرب اجلبائي.  
من  طن   220000 يقارب  م�ضتوى  يف   2025 لعام  املتوقع  الإنتاج  �ضي�ضتقر 
اإىل  يوؤدي  قد  الذي  املفرط  ال�ضيد  ال�ضتغالل  ملنع   ، اأنواعه  مبختلف  ال�ضمك 

تراجع املخزون.  
 

لل�ضكان  املتزايدة  الحتياجات  تلبية  حماولة  الأ�ضا�ضية  املعطية  هذه  لحرتام 
البعيد  املدى  على  ا�ضرتاتيجيتها  �ضمن  تبنت  قد  العمومية  ال�ضلطات  فاإن   ،
يف  العجز  ل�ضد  املائية  الأحياء  تربية  ترقية  �ضرورة   ، والطويل  واملتو�ضط 

املنتجات ال�ضمكية.  
 

يبلغ اإنتاج قطاع تربية الأحياء املائية حاليا، حوايل 000 2 طن متثل 0.7 ٪ من 
اإنتاج الأ�ضماك.  

 
 100 منها  موقعا   286 املائية  بالرتبية  اخلا�ضة  العامة  الوطنية  اخلطة  حددت 
 186 و   ، واملحار(  واجلمربي  )ال�ضمك  البحرية  املائية  الأحياء  لرتبية  موقعا 
موقعا )لأ�ضماك املياه العذبة( لرتبية الأ�ضماك يف اأحوا�س املياه العذبة و�ضيد 
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الأ�ضماك الداخلي وال�ضتغالل. 
وانطالقا من هذه اخلطة ويف اإطار اخلطة العامة لتنمية اأن�ضطة ال�ضيد و الرتبية 
املائية يف اأق 2025، فقد مت حتديد 450 م�ضروعا للرتبية املائية تغطي خمتلف 
 53 بـ  اإنتاج �ضنوي يقدر  فروع و�ضعب تربية الأحياء املائية، وهي تهدف اإىل 

مبا�ضرة.   عمل  فر�ضة   557  4 وخلق  طن  األف   000
 

وعلى �ضبيل املثال ، فقد بدا ت�ضغيل عدة م�ضاريع كما اأن هناك م�ضاريع اأخرى 
�ضت�ضبح عملية قبل نهاية �ضنة 2008 :

 – 1000 يبلغ  باإنتاج متوقع  النيلي بورقلة  البوري  مزرعة تربية الأ�ضماك 
طن ينوبا ) منطقة اجلنوب (

مزرعة تربية الأ�ضماك والتفقي�س بغرداية باإنتاج للبوري النيلي يبلغ 500 – 
طن �ضنويا )منطقة اجلنوب (

) �ضعيدة(  للبوريالأحمر يف عني �ضخونة  الأ�ضماك لإنتاج  مزرعة تربية  – 
)اله�ضاب العليا ) 

  – 1000 يبلغ  باإنتاج   باأزفون  البخرية والتفقي�س  الأ�ضماك   مزرعة تربية 
طن �ضنويا )منطقة اجلنوب 

الهدف املرجو هو جعل الرتبية املائية ت�ضاهم بقدر %20 من الإنتاج ال�ضمكي 
التاريخ،  التكافوؤ مع الإنتاج البحري بعد هذا  اإىل  2025 و الو�ضول  اأفق  يف 
وهذا ما متنته املنظمة العاملية  للتغذية و الزراعة FAO التي ت�ضجع البلدان 
على تطوير قطاع الرتبية املائية لتخفيف ال�ضغط على املوارد البحرية املهددة 

بالإفراط يف ا�ضتغاللها  ويف بع�س الأحيان بانهيار تام يف املخزون. 
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الثقافة 
اإن الرهانات املرتبطة بق�ضايا الهوية والثقافة، تعزز العتقاد العميق باأن الثقافة 
التنمية  حتقيق  دعائم  من  ودعامة  الوطنية  ال�ضيادة  تبلور  مواقع  اإحدى  هي 

امل�ضتدمية.  
التنمية  لتحقيق  امل�ضطرة  العامة  لل�ضيا�ضة  املوجهة  اخلطوط  ثمار  تتاأخر  مل   
امل�ضتدامة للثقافة و التكفل بها ملا يقارب الع�ضر �ضنني، مل تتاأخر يف الظهور، 

واإطالق  ديناميكية هامة على ال�ضعيدين الوطني والدويل.  
مت اإطالق عدة م�ضاريع ، تهدف اإىل اإجناز �ضبكة وطنية من الهياكل القاعدية 
الثقافية ال�ضرورية لتطوير املمار�ضة الثقافية ، ورفع م�ضتوى التجهيزات وتكفل 

اأف�ضل بالرتاث الثقايف.

الثقافة : ثروة وتنوع يجدر تنميتهما

   PCSCو  PSRE : و قد ا�ضتفادت هذه اجلهود من عدة برامج تنموية
والربامج اخلا�ضة ب«اجلنوب«  و« اله�ضاب العليا » مبا �ضمح للقطاع بزايدة 
عدد الرتخي�ضات للربامج بن�ضبة 430 باملائة حيث انتقل مبلغها من 1،41 مليار 
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دج اىل 42،2 مليار دج بني �ضنتي 1998 و 2008 .
معتربة.  زيادة  من  الثقافة  لقطاع  املخ�ض�ضة  الت�ضيري  ميزانية  ا�ضتفادت  كما 
فبعد اأن كانت تقدر بـ  .3.900.686.000  دج �ضنة 1998  اأي ن�ضبة 0.49 % 
من ميزانية الت�ضيري العامة للدولة، اأ�ضبحت يف �ضنة 2008، متثل  %0.73 من 

ميزانية الدولة مببلغ قدره 14.792.873.196.000 دج.
اإن التطورات الناجتة عن برامج عمل وزارة الثقافة تربزها املعطيات التالية : 

الكتاب و القراءة العامة : 
امل�ضتويات  على  كبريا  تاأخرا  �ضهد  لأنه  املجال  هذا  اإىل  الأولوية  اأعطيت  لقد 
املوؤ�ض�ضاتية والتنظيمية والقانونية و يف ما يتعلق بالهياكل القاعدية  بينما يعترب 

الكتاب كما القراءة واملطالعة اأ�ضا�س تكوين املواطن و تطور املجتمع. 
عرف هذا املجال منذ عام 2002قرارات كربى وم�ضاريع هامة : 

الكتاب و املطالعة العامة 
اإدارة  يف  بالكتاب  التكفل  يتم  )كان  الثقافة  وزارة  هيكل  يف  العامة  واملطالعة  الكتاب  مديرية  اإن�ضاء   .1

ت�ضمل الفنون والآداب ( 
ملكتبات  النموذجي  بالو�ضع  متعلق  والثاين  امل�ضتورد  الكتاب  بتوزيع  يتعلق  الأول   : مر�ضومني  اإ�ضدار   .2

القراءة العامة امل�ضادق عليه يف �ضبتمرب 2007 
 2008 ماي  يف  عليه  �ضودق  للكتاب،  الوطني  باملركز  يتعلق  رئا�ضي  مر�ضوم  م�ضروع  �ضياغة   .3

حافلة   12 تعد  املكتبات  احلافالت  حظرية  كانت   ،1999 �ضنة  قبل   : املتنقلة  املكتبات  برنامج  تعزيز   .4
مكتبة اأما الآن ويف �ضنة 2008 فهناك 34 حافلة مكتبة �ضيتم ا�ضتالمها اإ�ضافة اإىل حافلتني مكتبة 

جمهزتني خ�ضي�ضا لأق�ضى اجلنوب. 
الوطني  الن�ضر  دعم   .5
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1221 عنوانا مبنا�ضبة تظاهرة » اجلزائر عا�ضمة  اإ�ضدار   2007 مت يف �ضنة 
عرب  املكتبات  جميع  على  ن�ضخة  مليون   2 توزيع  ومت   »2007 العربية  الثقافة 

الرتاب الوطني. 
توا�ضلن هذه الديناميكية تتوا�ضل يف 2008 من خالل برنامج ن�ضر هام مي�س 

ما يقارب 200 دار ن�ضر.

لل�ضريط  الدويل  واملهرجان  النا�ضئة  وكتاب  لأدب  الدويل  املهرجان   : كربيني  تظاهرتني  تر�ضيم  مت   .6
املر�ضوم. 

ونظرا لنجاح املهرجان الأول لأدب و كتاب النا�ضئ الذي ا�ضتقبل اآلف الزوار 
يف اأوت 2008، نرجو اأن تعمم هذه املبادرة على جمموع وليات الوطن.

 » بلدية  لكل  مكتبة   « م�ضروع   .7

الداخلية  وزارة  به  بادرت  الذي  امل�ضروع  هذا  اإطار  يف  الثقافة  وزيرة  كلفت 
واجلماعات املحلية ، باإجناز 413 م�ضروعا موزعة على جمموع وليات الوطن 
�ضنة  يف  منها  م�ضروعا   18 الوزارة  اأجنزت  وقد   .2014 �ضنة  اأفق  يف  وذلك 
2007 و�ضت�ضتلم 40 م�ضروعا �ضنة 2008 و173 م�ضروعا �ضنة 2009. من املهم 

اأن ن�ضري اإل اأن اأغلبية امل�ضاريع قد �ضحلت يف 2006 و2007.
والتي  الإجناز  طور  يف  هي  التي  املكتبات  من  الهامة  ال�ضبكة  هذه  جمع  مت 
لقد جمع مع معيار  بلدية«.  التق�ضيم الإداري »مكتبة لكل  �ضممت وفق معيار 

اآخر هو الكثافة ال�ضكانية وفقا ملقايي�س اليون�ضكو. 
بحقوق  الدولة  تكفل  يف  ال�ضرتاتيجية  العنا�ضر  اأحد  العامة  القراءة  تعترب 
وتثبيت  الثقايف  امل�ضتوى  رفع  م�ضهمة يف  املعرفة،  اإىل  الو�ضول  املواطن يف 
ومتتني الهوية الوطنية وبناء جمتمع دميقراطي حيث يتاح للمواطنني ت�ضاوي 

احلظوظ والفر�س 
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الرتاث الثقايف : 

ي�ضهد هذا املجال احل�ضا�س من= �ضنة 1999 اإعادة تنظيم عميقة على امل�ضتويني 
الثقايف  الرتاث  بحماية  املتعلق   98-04 للقانون  طبق  املوؤ�ض�ضاتي  التظيمي 
الوطني وهو قانون �ضكل قطيعة بالن�ضبة للرت�ضانة القانونية التي كانت موجودة 

من قبل وامل�ضتلهمة من الت�ضريع ال�ضتعماري. 

الثقايف.  الرتاث  واإبراز  لت�ضيري  موؤ�ض�ضات  باإن�ضاء  يتعلق  ما  يف    > 
فقط  الأثري  البعد  يف  خمتزل   2004 قبل  الثقايف  الرتاث  كان 
و2008،   2004 بني  البالد.  من  ال�ضمايل  اجلزء  اإل  يعني  يكن  ومل 
الوطنية  الوكالة  حتويل  خالل  من  الرتاث  قطاع  تنظيم  اإعادة  متت 
كيانات  ثالث  اإىل  التاريخية،  واملعامل  املواقع  وحماية  لالآثار 
: وهي  معني  بقطاع  الثالثة   من  واحدة  كل  كلفت   م�ضتقلة، 

 
ديوان ت�ضيري وا�ضتغالل املمتلكات الثقافية  – 

املركز الوطني لأبحاث الآثار   – 
املركز الوطني حلفظ وترميم املمتلكات الثقافية  – 

 كما مت من ناحية اأخرى اإن�ضاء املركز الوطني للمخطوطات باأدرار. �ضنة 2005  

  > 2004 �ضنة  قبل  اجلزائر  لدى  تكن  املتاحف، مل  اإن�ضاء  يخ�س  ما  يف 
ال�ضتعمارية.  الفرتة  اإبان  اأن�ضئت  منها   6 وطنية  متاحف   8 �ضوى 
املنمنمات  )متحف  وطنية  متاحف   3 اإن�ضاء  و2008   2004 بني  مت 
والزخارف واخلط، التحف البحري اجلزائري و املتحف الوطني للفن 
احلديث واملعا�ضر« و 6 متاحف هي طور الإجناز )متاحف مترنا�ضت 
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يف  ا�ضتالمهم  �ضيتم  و�ضر�ضال(.  وب�ضار  وال�ضلف  وخن�ضلة  وتب�ضة 
العامة  للخطة  وفقا   2014 ل�ضنة  متحفا   14 اإن�ضاء  برمج  وقد   .2009
 .2007 عليها احلكومة يف  التي �ضادقت  والتاريخية  الأثرية   للمناطق 

تتوا�ضل عملية اإثراء جمموعات املكتاحف وعلى �ضبيل املثال متت حيازة 1779 
ممتلكا ثقافيا وحتفة فنية.

 
يف جمال اإن�ضاء قطاعات حممية، مل يتم ت�ضنيف اأي جمموعة عمرانية  > 
اأنه مدرج يف القانون املتعلق  اأو ريفية  باعتبارها قطاعا حمميا )رغم 
بالرتاث الثقايف(. بني 2004 و2008 واإثر �ضياغة الن�ضو�س التطبيقية 
للقانون 98-04 مت ت�ضنيف 5 مناطق عمرانية باعتبارها مناطق حممية 
: الق�ضبة بالعات�ضمة و ال�ضخرة بق�ضنطينة ووادي ميزاب ومدينة تن�س 
جمموعات   5 ت�ضنيف  اقرتاح  مت  كما  العتيقة  دل�س  مدينة  و  العتيقة 
القايد و الق�ضر القدمي بالأغواط  اآيت  اأخرى   : قرية  عمرانية وريفية 
العتيقة. ندرومة  مدينة  و  العتيقة  تلم�ضان  مدينة  و  القدمية  ميلة   و 

 
يف ما يتعلق باإن�ضاء احلظائر الثقافية، قبل 1999 < مل تكن هناك �ضوى 
حظريتي الأهقار و الطا�ضيلي ومنذ ذلك الوقت، مت خلق  3 حظائر لكي 
 تغطي م�ضاحات تندوف والتوات قوراره تيدكيالت و الأطل�س ال�ضحراوي. 

و2008 <   2004 بني  الثقافية،  املمتلكات  برتميم  يتعلق  ما  يف 
 : ل�ضيما  تخ�س  وهي  م�ضروعا   200 من  اأكرث  اإطالق   مت 

القيام بجرد للممتلكات الثقافية العقارية وقاعدة معطيات الرتاث الثقايف  – 
غري املادي. 
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ترميم 36 – معلما تاريخيا 
واإبرازها  املحمية  القطاعات  على  للحفاظ  دائمة  ملخططات  درا�ضات   – 9

واإبرازها  الأثرية  املواقع  حلماية  خمططات  درا�ضة   – 13

يف جمال ت�ضنيف املمتلكات الثقافية، بني 1999 و2003 مت ت�ضنيف 36 ممتلكا 
ثقافيا عقاريا. بني 2004 و2008 مت ت�ضنيف 49 اآخرين. 

امل�ضرح وال�ضينما : 
   

   امل�ضرح : 

القاعدية تقدما كبريا  الهياكل  الن�ضر و  لقد �ضهد امل�ضرح يف جمال الإنتاج و 
عرب الرتاب الوطني.

يف ما يتعلق بالإنتاج،  كان يتم اإنتاج ما يقارب 10 م�ضرحيات �ضنويا وذلك   *
قبل 1999. 

اإنتاج ون�ضر ما يقارب 47 م�ضرحية، مت توزيعها            �ضهدت �ضنة 2007 
يقارب  ما  �ضاهدها  قد  و  عر�ضا   850 خالل  من  الوطني  الرتاب  كامل  على 
300000 متفرج. وقد متت موا�ضلة هذه الديناميكية يف �ضنة 2008 مبيزانية 
52 م�ضرحية جديدة معظمها م�ضتلهم من  اإنتاج  240 مليون دج : �ضيتم  تبلغ 
اأعمال جزائرية : 30 م�ضرحية �ضتنتجها امل�ضارح اجلهوية و20 �ضتنتجها فرق 

م�ضرحية م�ضتقلة. 
           ي�ضاحب هذا اجلهد الإنتاجي تعبئة اإمكانيات معتربة من خالل مديريات 
الثقافة الولئية لن�ضر جميع هذه الأعمال التي تعبئ مئات الفنانني الذين يجوبون 
البالد كما من خالل تر�ضيم املهرجان الوطني للم�ضرح املحرتف الذي بداأ يف 
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 .2006
حتى  �ضنة 1999، مل يكن يف حوزة اجلزائر �ضوى م�ضرح وطني واحد و   *
6 م�ضارح جهوية ومنذ ذلك احلني مت اإن�ضاء م�ضرحني جهويني 2 )تيزي وزو 
�ضعيدة،  قاملة،  البواقي،  اأم   ( بلدية  5 م�ضارح  اقرتح حتويل   و�ضكيكدة( كما 

�ضوق اأهرا�س ومع�ضكر( اإىل م�ضارح جهوية.
ال�ضينما

قد  و  ت�ضجيعها  و  برتقيتها  القطاع  التزم  كبرية  ثقافية  �ضناعة  ال�ضينما  متثل 
متحورت الأعمال املنجزة منذ �ضنة 2004 حول ما يلي :

 
الب�ضري. ال�ضمعي  النتاج  و  لل�ضينما  وطني  مركز  اإن�ضاء   .1

من  العر�س  فنون  و  الب�ضري  ال�ضمعي  حلرف  عال  معهد  اىل  الدرامية  للفنون  الوطني  املعهد  حتويل   .2
خالل اإدراج تعليم اخت�ضا�ضات ال�ضينما ل�ضيما فروع التكوين يف جمال ال�ضوت و ال�ضورة.

و�ضع  عن  .فف�ضال  الدولة  م�ضاعدة  دون  من  ليتم  كان  ما  الذي  ال�ضينماتوغرايف  النتاج  تاأهيل  اإعادة   .3
اأجهزة الت�ضوير جمانا حتت الت�ضرف منحث الوزارة م�ضاعدات مالية ل113 م�ضروعا �ضينماتوغرايف منذ 

�ضنة 2002 يندرج 50 منها يف اإطار �ضنة 2007 وحدها و 15 ل�ضنة 2008 .

بالرغم من اأعمال الدعمالذي ا�ضتفاد منها ي�ضتلزم التكفل الفعلي بالقطاع اإجناح 
عدد من الأعمال و العمليات يف اإطار برنامج التنمية 2009-2014 :

الغر�س  بهذا  مت  قد  و  باليا  اأ�ضحى  الذي  و   1968 ل�ضنة  يعود  الذي  القانوين  الطار  �ضياغة  اإعادة   .1
�ضاغة م�ضروع قانون خا�س بالإبداع ال�ضينماتوغرايف.

.) منها   10 م�ضتوى  على  بعد  الأ�ضغال  جتري  قاعة   17( ال�ضينما  متحف  �ضبكة  تاأهيل  ا�ضتكمال   .2
الرئي�ضية. وظيفتها  عن  حولت  او  مغلقة  ظلت  �ضينمائي  عر�س  قاعى   300 حوايل  ا�ضتعادة   .3
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و  التقنيات  و  الفنون  تطور  �ضندوق  خالل  من  ل�ضيما  ال�ضينما  متويل  قدرات  تعزيز   .4
FDATIC ال�ضناعاتال�ضينماتوغرافية

ال�ضينما. تقنيات  و  الفنية  احلرف  جمال  يف  التكوين  بعث   .5
الن�ضخ  على  للحفاظ  حم�ضن  و  ت�ضوير  �ضتوديوهات  ي�ضم  حقيقي  �ضينماتوغرايف  مركب  اإجناز   .6

الأ�ضلية.
بغر�س عر�ضه على  ال�ضينما  بعث قطاع  التح�ضري مللف حول  و يجري حاليا 

احلكومة.

الفنون املو�ضيقية

اإن�ضاء الركي�ضرتا ال�ضانفونية الوطنية و ثالثة جمموعات   1999 مت منذ �ضنة 
عن  فف�ضال  لل�ضعبي.  فرقة  كذا  و  الندل�ضية  للمو�ضيقى  وطنية  فرقة  و  جهوية 
عرو�ضها املنتظمة التي جتريها مع املعهد الوطني العايل للمو�ضيقى فاإن هذه 
و  املادي  غري  الرتاث  حول  للبحث  اأخرى  هيئات  مع  للتعاون  مدعوة  الفرق 
منها : مركز احلاج حممد العنقى الذي اأ�ض�س لدى املركز الوطني للبحاث يف 
مراحل ما قبل التاريخ و النرتوبولوجيا و املراحل التاريخية و املركز الوطني 

للدرا�ضات الندل�ضية بتلم�ضان فيما بعد.
بخ�ضو�س حماية الرتاث املو�ضيقي الوطني �ضرع يف تطبيق عملية على نطاق 
1998 و قد ا�ضندت  لت�ضجيل و تدوين الرتاث املو�ضيقي الوطني �ضنة  وا�ضع 
بدعم  التي حظيت  العملية  املو�ضيقى.ت�ضمل هذه  علم  املهمة ملخت�ضني يف  هذه 
و  الأنواع  كل   »2007 العربية  الثقافة  عا�ضمة  »اجلزائر  تظاهرة  خالل  كبري 

الطبوع املو�ضيقية اجلزائرية مبختلف تعبرياتها.
من  �ضل�ضلة  عرب  املو�ضيقية  الفنون  و  املو�ضيقى  لرتقية  التطلع  وقدجت�ضد 
املقرتحات التي ت�ضمنتها اخلطة املديرة لقطاع الثقافة لفرتة املمتدة بني �ضنتي 
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: يلي  مبا  اأ�ضا�ضا  املتعلقة  و   2014 و   2009

مع  بالتن�ضيق  املدر�ضية  الأو�ضاط  يف  املو�ضيقى  تعليم  تطوير  ت�ضجيع  – 
وزارة الرتبية الوطنية،

ت�ضجيع اإن�ضاء املعاهد البلدية للمو�ضيقى و حت�ضري تاأطريها. – 

حماية حقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة :

حماية  لتعزيز  موجها  برناجما   1999 �ضنة  منذ  العمومية  ال�ضلطات  �ضطرت   
حقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة وفق املحاور التالية:

املجاورة، احلقوق  و  املوؤلف  حقوق  له  تخ�ضع  الذي  القانوين  الإطار  مراجعة   .1
على  ال�ضهر  خالل  ن  الجماعية  الفئات  كل  لدى  املجاورة  احلقوق  و  املوؤلف  حقوق  ثقافة  تكري�س   .2

تنظيم ايام تكري�س ثقافة حقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة باجتاه كل فئات املجتمع من خالل تنظيم الأيام 
الدرا�ضية و امللتقيات الوطنية و الدولية و املداخالت عرب و�ضائل الإعالم،

حلقوق  الوطني  للديوان  جديدة  وكالت  فتح  خالل  من  الوطني  الرتاب  لكامل  التدريجية  التغطية   .3
املوؤلف و احلقوق املجاورة ل�ضيما يف اجلنوب )يعد الديوان حاليا 14 وكالة موزعة �ضمال البلد(،

الآفة، بهذه  املعنية  القطاعات  كل  مع  بالتن�ضيق  التزوير  ملكافحة  برنامج  تنفيذ   .4
اجلديدة  الت�ضال  و  العالم  لتكنولوجيات  املجاورة  احلقوق  و  املوؤلف  حقوق  حماية  تو�ضيع   .5

)الأنرتنيت، الهاتف املحمول(،
اأكرث  املتقدمة  الالمركزية  خالل  من  املجاورة   احلقوق  و  املوؤلف  حلقوق  اجلواري  الت�ضيري  تتنفيذ   .6

فاأكرث بن�ضاط ت�ضيريي حلقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة .
العازفني.    الفنانني  و  املوؤلفني  باجتاه  املدعومة  الإجتماعية  الرعاية  ن�ضاطات  تنمية  و  تطوير   .7
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ن�ضر الثقافة 

العظمى  املحاور  من  واحدا  الوطني  الثقايف  الن�ضاط  �ضكل   1999 عام  منذ 
لل�ضيا�ضة الثقافية املبا�ضرة من قبل ال�ضلطات العمومية التي حددت ثالثة اأهداف 

اأ�ضا�ضية :

تو�ضيع ون�ضر و ترقية  الثقافة على كامل الرتاب الوطني.  – 
ا�ضتكمال و�ضع الهياكل القاعدية للتن�ضيط و املمار�ضة الثقافية.  – 

املت�ضاوي   الإ�ضباع  اىل  الرامي  اجلواري  الثقايف  الن�ضاط  �ضمان  – 
للحاجات الثقافية باجتاه مواطنينا . 

الن�ضاط الثقايف املبا�ضر يعتمد اأ�ضا�ضا على :

الهيئات و املوؤ�ض�ضات العمومية ذات الن�ضاط الوطني و املتمثلة يف ديوان  – 
ريا�س الفتح و ديوان ق�ضر الثقافة و الديوان الوطني للثقافة و الإعالم 

�ضبكة دور الثقافة التي يبلغ تعدادها 38 الكائنة يف 38 – ولية بنهاية عام 
.  2008

ثقافية م�ضجلة ( 7000 – جمعية  يقارب  )  ما  الثقافية    احلركة اجلمعوية 

  1999-2008 الفرتة  امتداد  على  الثقافية  التحتية  البنى  اجناز  يخ�س  فيما 
البنى  هذه  عدد  كان  فيما   ، اجنازها  ثقافة جديدة مت  دار   )15( ع�ضر  خم�ضة 
التحتية ثالثة و ع�ضرين 23  قبل عام 1999 و ثمانية و ثالثون 38 عام 2008.
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فيما يتعلق بالعام 2009 ينتظر ت�ضلم 4 دور ثقافة جديدة على م�ضتوى الوليات 
: �ضكيكدة . غليزان . تيبازة و البليدة . مما �ضريفع  عدد البنى التحتية اإىل 

 .42
بحلول عام 2011 �ضيتم ت�ضلم دور الثقافة اخلم�س قيد الإجناز يف ولية �ضلف 
و غرداية و �ضوق اأهرا�س و الطارف  و تندوف . مما �ضريفع دور الثقافة اىل 

دارا.  47

املهرجانات الثقافية :

قبل عام 2003 تاريخ �ضدور املر�ضوم رقم 297-03 املوؤرخ يف 10 �ضبتمرب 
2003 و املحدد ل�ضروط و كيفية تنظيم املهرجانات الثقافية و التي يبلغ عددها 

�ضبعة )7( مهرجانات ثقافية و فنية .
مذ ذاك مت و�ضع �ضيا�ضة موؤ�ض�ضاتية للمهرجانات الثقافية، مت اإ�ضفاء الطابع 
املوؤ�ض�ضاتي ل 93 مهرجانا ثقافيا  من خالل القرارات الوزارية منها �ضتة ع�ضر 
مهرجانا  خم�ضون  و  �ضبعة  و  وطني   )20( ع�ضرون  و  دوليا  مهرجانا    )16(

حمليا تقام عرب كامل الرتاب الوطني .
تنظيم طبعات هذه املهرجانات ابتداءا من عام 2006 بتاريخ انطالقها مما �ضمح 
ببعث ديناميكية جديدة تتمثل يف الن�ضاط الثقايف و خلق جو من الإن�ضراح و 
احلميمية و ال�ضرور ترمي اىل جتديد الأمل و ب�ضط الأمل يف يوميات املواطنني 

.
بتنفيذ اإ�ضرتاتيجية الن�ضاط الثقايف اجلواري ، تلتزم ال�ضلطات العمومية ابتداءا 

من 2009 ب :

برنامج اإ�ضفاء الطابع املوؤ�ض�ضاتي على املهرجانات الثقافية للو�ضول اىل  – 
ما ل يقل عن مهرجان مب�ضتوى دويل يف كل ولية مع مراعات حدود 
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ال�ضروط التقنية و اللوج�ضتية )خ�ضو�ضا الإقامة( .
 : امليادين  خمتلف  يف  ولية  كل  يف  جديدة  حملية  مهرجانات  اإن�ضاء  – 

املو�ضيقى ، امل�ضرح ،الكتاب ، املطالعة العمومية .

التعاون و الإ�ضعاع الثقايف :

منذ العام 1999 انطلق البلد بربنامج ا�ضعاع ثقايف وا�ضع يرمي اىل ا�ضتعادة 
مكانته على ال�ضاحة الثقافية اجلهوية و الدولية .

الثقافة  2003« و تظاهرة » اجلزائر عا�ضمة  تنظيم »�ضنة اجلزائر يف فرن�ضا 
و  اجليو�ضرتاتيجي  الف�ضاء  يف  موقعها  ا�ضتعادة  من  البالد  مكنت   « العربية 

تاأكيد ح�ضورها بو�ضفها قوة فاعلة على ال�ضعيد الثقايف اجلهوي .

هذه اجلهود  تعززت بتنظيم لقاءات هامة :

 . ملتقى وزراء الثقافة للبلدان الإ�ضالمية عام 2005 –
ملتقى وزراء الثقافة  البلدان العربية و اجلنوب اأمريكية   2006 – 

امللتقى الإ�ضتثنائي لوزراء الثقافة العرب 2007 – 
ملتقى وزراء الثقافة لبلدان احتاد املغرب العربي  .  – 

لقاءات خمتلفة مع اليوني�ضكو و منظمات جهوية اأخرى .  – 

بتوقيع  بقيامها  بلدان عديدة  العمومية عالقاتها مع  ال�ضلطات  باملوازات كثفت 
اتفاقيات تعاون م�ضرتك.

التكوين الفني 
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حتى عام 2002 كان التعليم و التكوين الفني يتم �ضمانه من فبل 3 موؤ�ض�ضات  
عليا وطنية و 9 موؤ�ض�ضات جهوية ملا قبل التدرج )5 موؤ�ض�ضات للفنون اجلميلة 

و 4 للمو�ضيقى(  منذ عام 2004 مت ان�ضاء 15 موؤ�ض�ضة جديدة.

بالن�ضبة للفنون اجلميلة :
عنابة   ، بلعبا�س  �ضيدي   . اجلميلة  للفنون  ملدار�س جهوية  اأربع مالحق  – 

�ضطيف و ب�ضكرة .
ملحق للمدر�ضة العليا للفنون اجلميلة ببجاية . – 

بالن�ضبة للمو�ضيقى :
و  ب�ضار  و  بتلم�ضان  املو�ضيقى  للتكوين يف  للمعاهد اجلهوية  8 – مالحق 

غليزان عنابة و ق�ضنطينة و بجاية و تيبازة و الأغواط. 
02 – مالحق للمعاهد اجلهوية للتكوين يف املو�ضيقى يف �ضلف و �ضيدي 
بلعبا�س التي من املفرت�س اأن تفتح اأبوابها نهاية عام 2008 �ضرط اأن يتم 

توقيع قرارات ان�ضاءها املوجودة حاليا بوزارة املالية منذ ماي 2008.

06 موؤ�ض�ضات تكوين فنية جديدة )04  2009 يت�ضلم قطاع الثقافة  بنهاية عام 
للفنون   02 و   ) تن�س  و  جيجل  م�ضتغامن  باجللفة  الكائنة  املو�ضيقي  للتكوين 

اجلميلة )الكائنة بخن�ضلة و اجللفة(

امل�ضاريع الكربى يف ميدان الثقافة
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اأمريكية عربية-جنوب  مكتبة  م�ضروع   .1

 هذا امل�ضروع يحتاج اىل الكثري من اجلهود ابتداءا من اإر�ضاءه يف اجلزائر 
ثم تبني الن�ضو�س الت�ضريعية التي ت�ضتجيب لروؤيتنا و ت�ضورنا التنظيمي و 
القانوين و الوظيفي ، اإ�ضافة اإىل اإجراءات اجنازه ميدانيا )حاليا يف طور تقييم 
عرو�س الدرا�ضة مل�ضابقات املعماريني (. و امليزانية الهامة املخ�ض�ضة للدرا�ضة 
و كل العمليات ال�ضرورية مت اتخاذها لإن�ضاء هذه املكتبة التي �ضتفح�س يف  
القمة املقبلة لروؤ�ضاء الدول اجلنوب اأمريكية و الدول العربية  التي �ضتقام بقطر 

.2008

: للثار  العربي  املركز  م�ضروع   .2

 هذا امل�ضروع املوجه للبحث يف علم الأثار و الذي من خالله ا�ضتكملت الدرا�ضات 
عام 2007 و الذي �ضيكون مقره باملدينة اجلديدة �ضيدي عبد الله .

: باجلزائر  الكربى  العر�ص  قاعة  م�ضروع   .3

عام  ب�ضاأنها  املعمارية  امل�ضابقة  ا�ضتكمال  مت  التي  الثقافية  التحتية  البنية  هذه 
.  2006 عام  امل�ضروع  متابعة  و  للدرا�ضة  بعثها  ،اأعيد   2004

التظاهرات الثقافية الكربى : 

تظاهرة  بتنظيمها  العربي  العامل  اهتمام   2007 العام  طوال  البالد  ا�ضتقطبت 
»اجلزائر عا�ضمة الثقافة العربية«.
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 ALESCO راأي  العربية«ح�ضب  الثقافة  عا�ضمة  »اجلزائر  ن�ضخة  �ضّكلت 
وبلدان عربية اأخرى الإ�ضدار الأكرث جناحا من حيث اإحكام التنظيم واإن�ضاء 
ون�ضبة  املنجزة  والنتاجات  الن�ضاطات  ونوعية  وعدد  الثقافية  القاعدية  البنى 

م�ضاهمة البلدان العربية وبلدان اأخرى( اإيطاليا، ا�ضبانيا والربتتغال(
بعد تنظيم هذه التظاهرة الكربى ت�ضتعد اجلزائر ل�ضتقبال حدثني مهمني:

الطبعة الثانية للمهرجان الثقايف الفريقي الحتادي.   – 
تظاهرة »تلم�ضان عا�ضمة الثقافة ال�ضالمية«.  – 

الطبعة الثانية للمهرجان الثقايف الفريقي الحتادي.  – 
 

40 عاما على الطبعة الفخمة التي ل  ياأتي بعد مرور  هذا احلدث الكبري الذي 
تن�ضى عام 1969 هو يف طور النطالق.

القاري الذي �ضيجري بح�ضور �ضخ�ضيات هامة و كبار الوجوه  هذا احلدث 
الفريقية والذي �ضيتم نقله، اإىل جانب قنوات التلفزيون الوطني، عرب التلفزات 
الفريقية وعرب القنوات الدولية لنقل �ضورة اجلزائر عام 2009 كما هو عليه 

احلال ل كما تنقله بع�س و�ضائل الإعالم.  
   

 تلم�ضان عا�ضمة الثقافة ال�ضلمية 2011 

للثقافة  عا�ضمًة  تلم�ضان  مدينة  بجعل  اجلزائري  القرتاح  على  املوافقة  متت 
ال�ضالمية 2011 اأثناء الندوة الرابعة لوزراء الثقافة للدول الإ�ضالمية،  املنعقدة 
للرتبية  ال�ضالمية  املنظمة  لرعاية  حتت   2004 دي�ضمرب  �ضهر  يف  باجلزائر 

والعلوم والثقافة.
الإعداد لتنظيم هذه التظاهرة متت بالفعل مبا�ضرته. 



39 6

بع ا لر ا ب  لبا ا

اإن اجلهود املبا�َضرة لإجناز م�ضاريع تنمية قطاع الثقافة منذ ما يقارب الع�ضرية 
بداأت توؤتي ثمارها اليوم و�ضمحت باإر�ضاء معامل ل�ضرتاتيجية حقيقية موؤ�ض�ضة 
خ�ضو�ضا على قيم العناية و املحافظة على الهوية وال�ضيادة الوطنية والتفتح على 
العامل والتوا�ضل احلر يف ميدان الثقافة، كل هذا يف اإطار الذهنية ال�ضيا�ضة 

الوطنية للتنمية امل�ضتدامة. 

الهدف 3: احلفاظ على البيئة

�ضمان احلماية الفعالة وتثمني املكت�ضبات البيئوية 

التهيئة  �ضيا�ضة  ت�ضعى  والتنظيمية،  النظامية  الو�ضائل  بتفعيل 
اأ�ضكال عدم الن�ضجام والتوازن بني  اإىل ت�ضحيح كل  والتنمية امل�ضتدامة 
بادر قطاع تهيئة  ال�ضكانية.  املناطق والفئات  ال�ضيا�ضة املوجهة لالإن�ضاف بني 
20-01 املتعلق بالتهيئة والتنمية امل�ضتدامة  الإقليم طبقا لتدابري القانون رقم: 

لإقليم اإىل اأدوات تهيئة الإقليم مبا يف ذلك:

 ، املخطط الوطني لتهيئة الإقليم )SNAT( يف اآفاق 2025 –
 ، املخططات اجلهوية لتهيئة الإقليم)SRAT( يف اآفاق 2025 –

احل�ضرية  الأقطاب  يف  امل�ضاحات  لتهيئة  املديرة  املخططات  – 
اآفاق  يف  وعنابة  وق�ضنطينة  ووهران  العا�ضمة  يف   )SDAAM(

  .2025

املخطط الوطني لتهيئة الإقليم )SNAT 2025( ميثل اأداة ا�ضرتاتيجية 
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خم�ض�ضة لـ: 
 

تنفيذ ال�ضيا�ضة الوطنية لتهيئة وللتنمية امل�ضتدامة.  – 
�ضمان اإطار تفاهم وتن�ضيق ال�ضراكة واتخاذ القرار.  – 

الأداة التنقيبية والنظامية ل�ضيا�ضة الدولة الرامية اإىل التنمية املن�ضجمة  – 
والإن�ضاف  القت�ضادية  الفاعلية  بدمج  الوطني  الإقليم  جمموع  مع 

الجتماعي وترقية الن�ضان وحماية البيئة. 

ال�ضلطات  لعمل  املرجعي  الطار   2025 الإقليم  لتهياأة  الوطني  املخطط  ي�ضكل 
العمومية ويرمي اإىل:     

ال�ضكان  توزيع  خ�ضو�ضا  الوطني  للف�ضاء  العقالين  ال�ضتخدام  – 
والن�ضاطات القت�ضادية على الرتاب الوطني، 

تثمني وا�ضتغالل املوارد الطبيعية  – 
القاحلة  الأرا�ضي  و  واجلبال  ال�ضاحل  الإيكولوجية.  الأنظمة  حماية  – 

واجلنوب. 
التوزيع املنا�ضب للف�ضاء للمدن واملوؤ�ض�ضات الن�ضانية.  – 

دعم الن�ضاطات القت�ضادية ح�ضب الأقاليم؛  – 
حماية وتثمني الإرث الإيكولوجي الوطني؛  – 

حماية وترميم وتثمني الإرث التاريخي والثقايف؛  – 
ترابط اخليارات الوطنية مع م�ضاريع التاأ�ضيل اجلهوية؛  – 

التجهيزات  لنقل  القاعدية  املن�ضاآت  كربى  متوقع  حتكم  مبادئ  اإن�ضاء  – 
الكبرية وامل�ضالح اجلماعية ذات املنفعة الوطنية؛ 
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املتناف�ضة  والجتماعية  القت�ضادية  للتنمية  املتنوعة  ال�ضيا�ضات  اعتماد  – 
على تنفيذ ال�ضيا�ضة الوطنية لالإقليم؛ 

من خالل ال�ضنات SNAT 2025، تعلن الدولة عن امل�ضروع الإقليمي الكبري 
املرتكز على الور�ضات الكربى لتقبل �ضيا�ضة تهيئة اإقليمية جديدة              

حدد املخطط الوطني لتهيئة الإقليم ثلث اهداف �ضاملة: 

يف  والن�ضاطات  ال�ضكانية  الفئات  توزبع  واإعادة  ال�ضاحل  توازن  اإعادة  – 
اله�ضاب العليا ومناطق اجلنوب 

ربط اجلزائر مبجتمع الإعالم والعلم �ضاب – 
تعزيزاجلاذبية والتناف�ضية بني املناطق.  – 

 
انطالقا من هذه الإ�ضكاليات تتاأ�ض�س ال�ضيا�ضة اجلديدة لتهيئة الإقليم واملخطط 

الوطني لتهئية الإقليم  والذي يعتمد على اخلطط املديرة الأربعة:

: نحو اإقليم م�ضتدام  اخلطة املديرة رقم1 –
: خلق ديناميكية اإعادة توازن الأقاليم  اخلطة املديرة رقم2 –

: خلق ظروف الإ�ضتقطاب و التناف�ضية بني القاليم  اخلطة املديرة رقم3 –
: حتقيق الإن�ضاف بني القاليم  اخلطة املديرة رقم4 –

القطاعات  الإقليمي اجلزائري و�ضيا�ضات  الواقع  على  املديرة  ترتكز اخلطوط 
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املنقادة اإليها.وهي  حتوي  اإذن عددا كبريا من التدابري املوجودة لكنها تعتزم 
اخلا�ضة  الف�ضاءات  تنمية  يف  التحديات  مع  واحدة  روؤية  يف   و�ضعها  على 

باملخطط الوطني لتهيئة الإٌقليم يف اآفاق 2025.
اإقليمي  عمل  )20(برنامج  ع�ضرين  لفائدة  تنفيذها  مت  املوجهة  اخلطوط  هذه 

. )PAT(
 SNAT برامج عملياتية لتنفيذ مبا�ضر للـ » PAT « ت�ضكل برامج العمل
موحد لكل النا�ضطني املختلفني واملتعددين: الدولة، اجلماعات املحلية، اخلوا�س 

واملواطنني.
   

) SRAT 2025 ( املخططات اجلهوية لتهيئة الإقليم
 

اإ�ضدارها  )SRAT( 2025 مت  الإقليم  لتهيئة  )09( خمططات جهوية  ت�ضع 
طبقا لتدابري القانون 20-01 املتعلق بالتهيئة والتنمية امل�ضتدامة لالإقليم. 

للمناطق  امل�ضتدامة  للتنمية  الأ�ضا�ضية  التوجهات  اجلهوية  اخلطط  هذه  حتدد 
املربجمة. بالن�ضبة لربنامج منطقة، ويتعلق الأمر بـ: منطقة-برنامج تهيئة وتنمية 

م�ضتدامة: 

الو�ضائل والتوجهات ال�ضا�ضية اخلا�ضة بالف�ضاء املعني .  – 
متوقع كربى البنى القاعدية وامل�ضالح اجلماعية ذات املنفعة العامة.  – 

التدابري املتعلقة باملحافظة على املوارد و تر�ضيد ا�ضتعمالها ل�ضيما املاء.  – 
تنظيم جتمعات مما يحفز التنمية القت�ضادية والت�ضامن واندماج ال�ضكان  – 

وتوزيع الن�ضاطات واخلدمات والت�ضيري املحكم للف�ضاء. 
ترقية الن�ضاطات الزراعية واإعادة اإحياء الف�ضاءات الريفية مع الأخذ يف  – 



40 0

بع ا لر ا ب  لبا ا

احل�ضبان تنوعها و�ضمان حت�ضني اإطار معي�ضة ال�ضكان القاطنني وتنويع 
الن�ضاطات القت�ضادية خ�ضو�ضا غري الزراعية.   

الدعم  خالل  من  اجلهوي  القت�ضاد  على  الديناميكية  اإ�ضفاء  ن�ضاطات  – 
لتنمية الن�ضاطات والت�ضغيل والتجديد واإعادة اإحياء الف�ضاءات املهددة؛ 

امل�ضاريع القت�ضادية الرائدة  يف الت�ضنيع والت�ضغيل.  – 
املوا�ضفات  التنظيمية للتعزيز احل�ضري والتنمية املتنا�ضقة للمدن؛  – 

اأو  اإيكولوجية  ف�ضاءات  يحتاج  الذي  اخل�ضو�ضي  التعامل  اأ�ضغال  – 
اقت�ضادية ه�ضة.   

املنفعة  ذات  اجلماعية  وامل�ضالح  الكربى  القاعدية  البنى  اإجناز  برجمة  – 
الوطنية. 

من  والآثاري  والتاريخي  الثقايف  الرتاث  وتثمني  احلفاظ  اأعمال  – 
الفني  بالإبداع  مرتبطة  ون�ضاطات  الثقافية  التنمية  اأقطاب  ترقية  خالل 

وال�ضتخدام املنا�ضب للرتاث الثقافية. 
 

املخططات املوجهة لتهيئة الأقطاب املدنية )SDAAM ( يف اآفاق 
 .2025

املدنية  الأقطاب  لتهيئة  مديرة  خمططات   )04( اأربعة  اإن�ضاء  درا�ضات 
)SDAAM ( للعا�ضمة ووهران وعنابة وق�ضنطينة مّت املبادرة اإليها.

املخطط املوجه لتهيئة م�ضاحة القطب املدين حتدد:

التوجهات العامة ل�ضتخدام الأر�س؛  – 



40 1
 التنمية الجتماعية والقت�ضادية

حتديد املناطق الزراعية والغابية واملخ�ض�ضة اإىل جانب املناطق املحمية  – 
وم�ضاحات الت�ضلية؛ 

متوقع كربى البنى القاعدية للنقل والتجهيزات البناءة الكربى؛  – 
التوجهات العامة حلماية وتثمني املحيط ؛  – 

التوجهات العامة حلماية الإرث الطبيعي والثقايف والتاريخي والآثاري   – 
اإىل  ال�ضياحية   و  ال�ضناعية  والن�ضاطات  احل�ضرية  المتدادات  متوقع  – 

جانب مواقع التجمعات اجلديدة؛ 
 

اخلطة املديرة لتهيئة م�ضاحة القطب املدين تهدف اىل:

املقايي�س  اأ�ضا�س  على  املدين  القطب  م�ضاحة  تهيئة  وتنظيم  التخطيط  – 
القت�ضادية  والديناميكيات  واحل�ضرية  اجلهوية  والتنمية  امل�ضتدمية 

والجتماعية . 
 – SNAT التهيئة  اأدوات  بني  وبرجمي  وزمني  ف�ضائي  ربط  اإن�ضاء 

احل�ضرية.  اخلا�ضية  ذات  وتلك   SRAT
حتديد الن�ضاطات البناءة التي متكن من ال�ضياغة الإيجابية ل�ضورة اإقليم  – 

القطب املدين من زاوية اقت�ضادية واجتماعية وبيئوية. 
لالإقليم  الإدارية  احلدود  وكذا  الف�ضاء  لتخطيط  م�ضرتكة  ثقافة  ان�ضاء  – 
وو�ضع قواعد م�ضروع اإقليمي انطالقا من املركز اخلارجي واملتمثل يف 

امل�ضاحة القطب املدين . 
 

 )PAW( خمطط تهيئة الإقليم الولئي
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لتهيئة  اجلهوي  املخطط  مع  بالتطابق  ثمن  وتحُ الولئي  الإقليم  تهيئة  خمططات 
القليم واملوا�ضفات اخلا�ضة بكل اقليم ولئي املتعلق اأ�ضا�ضا بـ:

تنظيم م�ضالح ذات املنفعة العمومية املحلية؛  – 
م�ضاحات ما بني البلديات التنموية ؛  – 

البيئوية ؛  – 
الت�ضل�ضل الإداري وم�ضاحات العمران واملجّمعات احل�ضرية والريفية.  – 

 
ذات  اجلماعية  وامل�ضالح  القاعدية  البنى  لكربيات  املديرة  اخلطط 

املنفعة الوطنية يف اآفاق 2025 . 
 

القاعدية  البنى  لكربيات  املديرة  اخلطط  و�ضع  SNATمت  تنفيذ  اإطار  يف 
وامل�ضالح اجلماعية ذات املنفعة الوطنية؛ هذه املخططات تخ�ّس اأغلب قطاعات 
للنقل  التحتية  والبنى  والزراعة  املائية  باملوارد  املتعلقة  تلك  الن�ضاط خ�ضو�ضا 

والطاقة والتكوين وال�ضحة والتعليم العايل والبحث . 
الأهداف املرتبطة باخلطط املديرة لكرببات البنى القاعدية وامل�ضالح اجلماعية 

ذات املنفعة الوطنية هي متعددة املجالت:

ل�ضمان  المناط،  ومتعددة  مرتابطة  للنقل  حتتية  بنى  �ضل�ضلة  اإقامة  – 
املوا�ضالت الإقليمية . 

والتجهيزات  اخلدمات  لرتقية   الإقليم   وتناف�ضية  جاذبية  �ضمان  – 
اللوجي�ضتية الفعالة؛ 

دعم اإعادة توازن الإقليم واإن�ضافه من خالل روابط فعالة ما بني خمتلف  – 
و�ضمان  املدمج  احل�ضري  النظام  داخل  العالقات  بتعزيز  ف�ضاءات 
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م�ضتوى عالقات مر�ضي بني املدينة والريف؛ 
امل�ضاهمة يف التنمية امل�ضتدامة لالإقليم بوا�ضطة �ضبكة التجهيزات املدجمة:  – 

التعليم والثقافة والريا�ضة. 

اإن�ضاء ج�ضر قرب خلظرية )ولية البويرة( على الطريق ال�ضيار �ضرق – غرب

الإ�ضرتاتيجية املطّورة لتحقيق هذه الهداف اعتمادا على :

ب�ضمان  الإقليم  تهيئة  ل�ضيا�ضة  الداعمة  التحتية  البنى  برامج  حتديد  – 
تن�ضيق  خالل  من  بينها  فيما  التحتية  البنى  برامج  وا�ضتكمال  التوافق 

مابني القطاعات ومابني الأطوار. 
اأو  النقل  م�ضالح  تطوير  على  اعتمادا  التحيتة  البنى  ا�ضتخدام  حت�ضني  – 

الت�ضال الفعالة ؛ 
تعزيز �ضل�ضلة البنى التحتية املوجودة وا�ضتكمالها بربامج م�ضتهدفة ذات  – 

قيمة م�ضافة حقيقية . 
اإنتاج الطاقة النظيفة .  – 

نقل موقع مدينة حا�ضي م�ضعود وبناء مدينة جديدة يف واد املرعى .  – 
اإطالق حمطة توليد الكهرباء بالريح بطاقة تقدر بـ10 – ميغا وات يف تندوف 
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؛ 
تزويد 16 قرية و50 – مركزا مدر�ضيا  . 

 
الفلحة والتنمية الريفية : 

مت ان�ضاء ا�ضرتاتيجية تنمية م�ضتدامة عام 2006 للتجديد الريفي وعام 2008 
بخ�ضو�س جتديد القت�ضاد الفالحي. 

وطنية  ا�ضرتاتيجية  بو�ضفها   )2009-2013( الفلحي  القت�ضاد  جتديد 
للتنمية امل�ضتدامة الفالحية ترمي خ�ضو�ضا اىل تعزيز الأمن الغذائي للبالد .

ترتكز هذه ال�ضرتاتيجية حول املحاور ال�ضيا�ضية اخلم�ضة التالية: 

ترقية البيئة املحفزة لالإ�ضتغالل الزراعي واملتعاملني يف جمال الزراعة  – 
الغذائية و�ضيا�ضة الدعم املعتمدة؛ 

تطوير اأدوات ال�ضبط خ�ضو�ضا من خالل نظام �ضبط املنتجات الزراعية  – 
الرثوات      منتجي  وتاأمني   »  SYR-PALAC ال�ضتهالك»  وا�ضعة 

) املزارعني، املربني ، ال�ضناعيني املخت�ضني يف الزراعة الغذائية (
اإقامة 10 – برامج لتكثيف الإنتاج وبرامج متخ�ض�ضة: احلبوب واحلليب 
والبطاط�س والزيت والتمور البذور والزرع واللحوم البي�ضاء واحلمراء 

والقت�ضاد يف املاء والأقطاب الزراعية والتوزيع . 
اإدارة   ( الفاعلة  العمومية  املوؤ�ض�ضات  وتعزيز  زراعية،  اإدارة  ع�ضرنة  – 
ت�ضجيل   ، النباتية  ال�ضحة  وم�ضالح  البيطرة،  م�ضالح  الغابات، 

العالمات(.   
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التجديد الريفي تعزز من خالل برنامج دعم التجديد الريفي )2007-2013(، 
هذا الأخري يرمي اىل اإعطاء اإطار وكيفيات اإعادة احليوية تدريجيا اإىل املناطق 
بوا�ضطة  القت�ضادية  لن�ضاطاتها  واملتنوع  املتعدد  الإنعا�س  خالل  من  الريفية 

 . )PPDRI( تعميم للم�ضاريع الريفية املدجمة
يرمي برنامج  دعم التجديد الريفي من اأربع برامج موحدة :  

ور« بتح�ضني �ضروط احلياة يف البيوت الريفية.  ع�ضرنة القرى و«الْق�ضحُ – 
تنويع الن�ضاطات القت�ضادية.  – 

احلفاظ وتثمني املوراد الطبيعية .  – 
حماية وتثمني الإرث الريفي املادي وغري املادي.  – 

 
 2005 عام   %1.9( متطوارا  منوا  الزراعة  قطاع  عرف  النتائج،  بخ�ضو�س 
و4.9% عام 2006 و5% عام 2007 ) ت�ضكل 8% من الدخل املحلي اخلام 

.
الريفي  والتجديد  للتنمية  الوطني  املخطط   2000 عام  احلكومة  اأطلقت 
وترقية  للبالد   الغذائي  الأمن  �ضمان  اأهدافه  بني  من  والذي   PNDAR
للموراد  م�ضتدامة  بطريقة  والت�ضيري  الريفية  املناطق  يف  الت�ضغيل  مداخيل 

الطبيعية اله�ّضة.
الريفي مما مكن من زيادة املخزون  التجديد  للتنمية و  تنفيذ املخطط الوطني 
 517000 من  لينتقل  املخزون  هذا  ت�ضاعف  و2006،   1966 بني   . ال�ضجري 
هكتار اإىل ما يقارب 1 مليون هكتار، اإنتاج البذوز املحقق عام 2007 و�ضل  43 

مليون قنطار ثم 30 مليون قنطار عام  2006 و 23 مليون قنطارعام 2005. 
)فائ�س   2005-2007 الفرتة  خالل  ال�ضتقرار  عدم  عرف  البطاطا  اإنتاج  اإّن 
�ضكل  الإنتاج  يف  الفائ�س   ،2008 جويلية  يف  اإنتاج(.  بندرة  متبوع  اإنتاج 
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نظام  نظام �ضبط جديد:  اإقامة  من خالل  العمومية  ال�ضلطات  تدخل  مو�ضوع 
�ضبط املنتجات الزراعية وا�ضعة ال�ضتهالك SYR-PALAC( 23(  األف 
طن من البطاطا مت تخزينها ل�ضمان ا�ضتقرار ال�ضوق وتعزيز املنتج واحلفاظ 

على القدرة ال�ضرائية للم�ضتهلك. 
بخ�ضو�س تنفيذ برنامج دعم الريفي )PSSR 2013-2007(،مّت ت�ضكيل 6 
PPDRI 510 يف اأكتوبر 2008 يف  1 131بلدية و4 149 حمل مما يعني2 

بيت.  059  738

�ضمان �ضروط احلماية الفعالة وتثمني املكا�ضب البيئوية :

م�ضاحة  على  املتعددة  الربامج  خلل  من  املنجزة  الن�ضاطات  خمتلف 
000 هكتار من  بـ600  بـ3 مليون هكتار مّكنت من معاجلة م�ضاحة تقدر  تقدر 

عام 2005 اىل عام 2007؛

املخطط الوطني للت�ضجري، مت اإن�ضاوؤه لفرتة متتد اىل ع�ضرين �ضنة ليتكفل 
بجزئية مكافحة الت�ضحر وحماية الأحوا�س املنحدرة.

تعطى الأولوية لل�ضدود اجلاري ا�ضتغاللها وال�ضدود قيد البناء.
ي�ضتهدف عذا املخطط يف جممله  600 000 هكتار منها 562.000 هكتار اأي 
45% لالإجناز يف اإطار حماية وتثمني حميط الأحوا�س املنحدرة يف املناطق 

اجلبلية.

والأرا�ضي  املياه  على  باحلفاظ  املرتبطة  القطاعات  تنمية  برامج 
وهي ممّولة يتم اطالقها �ضنويا مثل ) برنامج دعم النمو القت�ضادي وبرنامج 

اله�ضاب العليا(.
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درا�ضة حماية الأحوا�ص املنحدرة  ومت اإطالقها عام 2003 من قبل الوكالة 
الوطنية لل�ضدود والتحويالت بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات وتتعلق بحماية 
52 حو�ضا �ضاكبا يغطي م�ضاحة كلية تقدر 7.5 مليون هكتار موزعة على 32 

ولية. 

يف  ت�ضاركية  مقاربة  تعتمد  وا�ضع  نطاق  على  املدجمة  التنمية  م�ضاريع 
اإعداد وتنفيذ متابعة الن�ضاطات املنتظرة وهي قيد التنفيذ ومنها :

م�ضروع الت�ضغيل الريفي 2 : انطلق م�ضروع عام 2004 على م�ضاحة تقدر 
(تيارت  200هكتار تقع يف مناطق جبلية على م�ضتوى �ضت وليات   427 بـ1 
وت�ضم�ضيلت، ال�ضلف، عني الدفلى واملدية والبويرة( ت�ضتهدف فئة �ضكانية تقدر 

بـ1 206 340 ن�ضمة .
مقاومة  ا�ضغال  لجناز  �ضغل  منا�ضب  ان�ضاء  هو  للم�ضروع  الأ�ضا�ضي  الهدف 
لالإجنرافات عالية الوترية من حيث اليد العاملة وتثبيت �ضكان الريف وخف�س 

النزوح الريفي .

م�ضروع رائد لتنمية الزراعة يف اجلبال ويف احلو�ص املنحدر لوادي 
ال�ضف�ضاف : انطلق عام 2003 ملدة 7 �ضنوات ويخ�س م�ضاحة تقدر بـ34 110 

هكتار تقع داخل ولية �ضكيكدة( 3بلديات ( وق�ضنطينة )01 بلدية)  .
     بلغ عدد الفئة ال�ضكانية امل�ضتهدفة 23 000 ن�ضمة .

خلل  الدولة  ميزانية  م�ضدرها  التي  الجتماعية  التحويلت  تطور 
من  ازداد  والذي  جدا  ملحوظا  كان  والذي   2000-2007 الفرتة 
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 2007 838.947 مليون دج عام   2000 اىل   262.430 مليون دج عام 
ويعر�ص كالآتي  

السنوات

20002001200220032004200520062007النشاط

251 811.64515547061 67.75874.61476.68699.225031السكن

206 47.33366.57376.93481.4448.80396.12313791109دعم األسر

99 19.45038.36041.56056.9237.69762.8807124812دعم املتقاعدين

108 33.29642.16749.98960.0236.10260.4427371122الصحة

90 60.42856.83378.06463.3557.66975.7829542616اجملاهدين

دعم الفئات احملرومة 
واملعاقني و أصحاب الدخل 

احملدود

34.16536.46441.54055.3634.12750.612915983227

8460.484625.36838.947 262.430315.011364.773416.33329اجملموع

التحويل/الناجت احمللي اخلام  
PIB /

36, 645, 707, 893, 79810, 63, 793, 8

التحويل/اخلام العام اخلارجي  
BGE /

21,8721,4023,4524,052,0120,0024,521,26

امل�ضدر: وزارة املالية
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الدميقراطي
 واحلكامة ال�شيا�شية

امللحق

املحور الأول
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املقايي�ص والقوانني

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

-  بحث امل�ضادقة على ميثاق روما املتعلق مبحكمة اجلزاء 
الدولية هو قيد الدرا�ضة.

- مل تتم امل�ضادقة على بروتوكول حقوق املراأة يف اإفريقيا بعد.
اإذ اأن هذا القانون يحتوي على بع�س الأحكام التي تتعار�س مع 

اأحكام  قانون الأ�ضرة.

امل�ضادقة املقايي�س والقوانني

يف ما يتعلق باتفاقية الأمم املتحدة لإلغاء كل اأ�ضكال التمييز 
�ضد املراأة وب�ضكل اأ�ضا�ضي التحفظ املتعلق باملادة 9/2  اخلا�ضة 

بامل�ضاواة بني حقوق الأم والأب بخ�ضو�س انتقال اجلن�ضية 
اجلزائرية اإىل الأولد والتي من املحتمل اأن تعترب لغية منذ مت 

تعديل قانون اجلن�ضية الذي يكفل هذه امل�ضاواة .
اإ�ضافة اإىل التحفظ التقليدي( احلكم الإلزامي عن املحكمة 

اجلزائر  عرّبت  الدويل)،  التحكيم  اجلتائية الدولية "CIJ"   اأو 
عن عدد من التحفظات ب�ضاأن التفاقية املذكورة اأدناه (مادة: 
2، 15/4، 16 و 29) واأعلنت اأنها ل تطبق هذه املواد اإل يف 

حدود قانون الأ�ضرة، ول توؤثر هذه التحفظات على املو�ضوع 
الأ�ضا�ضي للمواثيق القانونية حمل النقا�س.

ـ التفاقية حول احلماية املادية للمواد النووية، التفاقية الدولية 
ملكافحة التهديدات التفجريية، التفاقية الدولية للت�ضدي لتمويل 

الإرهاب، التفاقية الأممية ملحاربة اجلرمية املنظمة العابرة 
للحدود، كلها تثري نف�س التحفظات. بخ�ضو�س البند الق�ضائي 

الإلزامي لِلـ  CIJ  اأو التحكيم الدويل، اإ�ضافة اإىل عدم العرتاف 
بدولة اإ�ضرائيل.

التحفظات على التفاقيات الدولية

يف 31 جويلية 2008 :
 مت تخ�ضي�س غالف اإجمايل للتكفل مبخّلفات املاأ�ضاة الوطنية 

يقّدر بـ :  22.600.000.000,00  دج. وتقّدر التعوي�ضات 
املدفوعة بـ: 6.634.821.247,00  دج

معاجلة ملفات �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية يف اإطار 
تطبيق ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة والن�ضو�س 

املرافقة له

1.التكفل باآثار املاأ�ضاة الوطنية
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الهدف رقم 1: 
احلد من النـزاعات الداخلية ومابني الدول والوقاية منها

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

يف 31 جويلية 2008 :
 مت تخ�ضي�س غالف اإجمايل للتكفل مبخّلفات املاأ�ضاة الوطنية 

يقّدر بـ :  22.600.000.000,00  دج. وتقّدر التعوي�ضات 
املدفوعة بـ: 6.634.821.247,00  دج

معاجلة ملفات �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية يف اإطار 
تطبيق ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة والن�ضو�س 

املرافقة له

1.التكفل باآثار املاأ�ضاة الوطنية

- 15.438 �ضخ�ضا ا�ضتقبل من قبل اللجان الولئية؛
- 8.023 حالة مفقود  مّت اإح�ضاوؤها؛

- 5.704  ملفا مقبول.
- 5.579 حماكمة ق�ضائية اأحكام ق�ضائية مت البت فيها؛

- 6.855 حم�ضر معاينة مت حتريره.
- 934 حالة ملغاة.

- اإجمايل التعوي�ضات امل�ضّلمة للم�ضتحقني.
.يقّدر املبلغ الإجمايل ب: 371.459.390,00 دج؛

. يقّدر اإجمايل املنحة ال�ضهرية ب:   1.320.824.683,00 دج.

التكفل بحالت املفقودين تطبيقا للمر�ضوم الرئا�ضي 
رقم: 06-93 املوؤرخ يف 22 فيفري 2006 

واملتعلق بتعوي�س �ضحايا املاأ�ضاة الوطنية

هناك اأ�ضر عانت من تورط 
اأحد اأقربائها يف الإرهاب 

مل تقم كلها بالتقدم اإىل 
اللجان الولئية لكونها 
مي�ضورة احلال، بينما 

هناك اأ�ضر اأخرى مل متثل 
لأنها ل تريد اأن يعترب 
اأقرباوؤها الذين قتلوا 

�ضمن �ضفوف اجلماعات 
الإرهابية اإرهابيني.

- 646 ملفا مّت فح�ضه من قبل اللجان الولئية
- 12.437 ملفا مقبول؛   
- 4.805  ملفا مرفو�ضا؛

- 139 ملفا قيد الدرا�ضة؛ 
- اإجمايل التعوي�ضات املقّدمة للم�ضتحقني:

. يقّدر املبلغ الكلي ب: 3.380.092.613,00 دج. 
. تقّدر املنحة ال�ضهرية ب: 523.933.701,00 دج

م�ضاعدات الدولة لالأ�ضر املحرومة التي عانت من 
تورط اأحد اأقربائها يف الإرهاب تطبيقا للمر�ضوم 

الرئا�ضي رقم 06-94 املوؤرخ يف: 2006/02/28 
واملتعلق مب�ضاعدة الدولة لهاته الأ�ضر

فاق عدد امل�ضاكن اله�ضة 
يف اأواخر 2007، الـ 

500000 م�ضكنا. هناك 

نية اإطالق عمليات اإعادة 
التهيئة، بالن�ضبة جلزء 
منها )املبني القدمي(  

- مت ت�ضجيل اأكرث من 200000 �ضكن للفرتة 2008/2005 
وحدها، ومت توزيعها على جمموع وليات الوطن )ت�ضجيل 

70000 �ضكن �ضنويا( 

الق�ضاء على امل�ضكن اله�س

-9.861 ملفا متت درا�ضته ؛
- 5.430 ملفا مقبول؛

- 5.560 موافقة على اإعادة الإدماج؛ 
- 4940 موافقة على التعوي�س؛ 

- 4.395 ملفا مت رف�ضه؛
- 36 ملفا قيد الدرا�ضة؛

اإعادة اإدماج و/اأو تعوي�س الأ�ضخا�س الذين اأخذت 
جتاههم تدابري اإدارية بالت�ضريح ب�ضبب اأعمال 

تتعلق باملاأ�ضاة الوطنية تطبيقا للمر�ضوم الرئا�ضي 
رقم 06-124 املوؤرخ يف: 2008/3/27
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 التعوي�ضات التي مت دفعها اإىل املعنيني : 
1.038.510.860.00 دج

تقدر الأموال املخ�ض�ضة 
لهذه الربامج بـ 1.020 
مليار دج : 675 مليار 

دج )%62( ل�ضالح 
ال�ضكن العمومي ب�ضيغة 

الإيجار:345 مليار دج،  
)38 %( موجهة اإىل 

متويل دعم الدولة.

يقدر الربنامج الإجمايل امل�ضجل اإىل غاية يومنا هذا بـ: 
1.457.000 وحدة.

ح�ضيلة الربامج املختلفة، يف 2007/12/13 بخ�ضو�س 
الفرتة 2007/2005 :

- 970.00 �ضكنا قيد الإجناز؛
- 430.000 �ضكنا مت ت�ضليمه؛

- 480.000 �ضكنا عموميا اإيجاري منها ما يقارب 200.000 
موجهة لإزالة اله�ضة 

- 924.000 �ضكنا مدعما من طرف الدولة منها 395000 
�ضكنا ح�ضريا و 529.000 �ضكنا ريفيا .

اإجناز مليون �ضكن الق�ضاء على اله�ضا�ضة والإق�ضاء

مت القيام بهذه العمليات 
على م�ضتوى الرتاب 

الوطني باأكمله 

-مت ر�ضد ميزانية تفوق 300 مليار د.ج. لتمويل عمليات 
ال�ضتدراك ورفع امل�ضتوى  موجهة للق�ضاء على العجز يف 

الهياكل القاعدية احليوية يف اأكرث من 7.500 موقع يف كافة 
وليات الوطن.

-فيما يتعلق حتديدا بال�ضكنات اله�ّضة، مت ت�ضخري غالف مايل 
يقدر بـ: 840 مليون د.ج. لتمويل عملية اإجراء خربة على املباين 

القدمية باملدن الأربع الكربى بالبالد لتحديد احللول املنا�ضبة 
يف املعاجلة والتكفل بهذا الرتاث.

-تزويد احلظائر البلدية للنظافة وال�ضحة بـ 11.153 اآلية جلمع 
النفايات والتنظيف والتطهري.

حت�ضني الإطار املعي�ضي لل�ضكان

اإخ�ضاع املتابعة اإىل 
املعاجلة املعلوماتية

-و�ضع ترتيبات تنظيمية لختيار امل�ضتفيدين من ال�ضكن 
العمومي الإيجاري.

-الإعالن عن قوائم امل�ضتفيدين طوال مدة ثابتة تنظيميا.
-قيام جلنة يراأ�ضها الوايل بدرا�ضة فح�س الطعون. 

مّت اإن�ضاء ملف وطني عام 2001 للم�ضتفيدين من ال�ضكنات 
الجتماعية وم�ضاعدات الدولة يف جمال قطاع ال�ضكن 

والعمران.

التحكم يف ت�ضاوي  الفر�س يف احل�ضول على  
ال�ضكن الجتماعي.

متت اإعادة تقييم املنحة 
 AFSاجلزافية للت�ضامن

، عام 2007 بالن�ضبة 
لالأفراد امل�ضّنني امل�ضّجلني 
يف هدا الإطار. فارتفعت 

من1000.00 دج/
ال�ضهر، اإىل 3000.00 

دج/ ال�ضهر.

-ارتفع عدد امل�ضتفيدين املعنيني الذين مت التكفل بهم يف اإطار 
املنحة اجلزافية للت�ضامن من 589.297 �ضخ�ضا يف 2005 

اإىل 605.870 يف 2006، اإىل 626.371 يف 2007 اإىل ان 
بلغ 681.092 �ضخ�ضا يف 2008.

-ارتفع عدد امل�ضتفيدين من التعوي�س عن الأن�ضطة ذات 
املنفعة العامة IAIG  من.181.223 �ضخ�ضا يف 2005 اإىل 
217.590 �ضخ�ضا يف 2006، اإىل 252.980 يف 2007، 

وبلغ 268.575 يف ال�ضدا�ضي الأول من 2008.
-تقام عمليات تطهري دورية لقوائم امل�ضتفيدين بالن�ضبة لهذين 

التعوي�ضني.

برنامج لدعم الفئات املحرومة
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-تقام عمليات تطهري دورية لقوائم امل�ضتفيدين بالن�ضبة لهذين 
التعوي�ضني.

-ا�ضتفاد امل�ضاجني املحرومني، من اإعانة اجتماعية ومالية عند 
الإفراج، تقدر بـ:2000,00دج )املر�ضوم التنفيذي رقم 05 

ـ431 املوؤرخ يف 8 نوفمرب 2005 والقرار الوزاري امل�ضرتك 

املوؤرخ يف 2 اأوت 2006. ارتفع عدد امل�ضتفيدين ليبلغ 
.12690

-تزايد عدد اخلاليا اجلوارية من 105 يف 2006 اإىل 152 يف 
ال�ضدا�ضي من 2008.

- مت توزيع  قفة رم�ضان على1.500.000 واأكرث من 
7.000.000 وجبة )عملية الت�ضامن يف رم�ضان(

-زيادة على الـ 276 موؤ�ض�ضة املوجودة للتكفل بالفئات اله�ضة، 
مت افتتاح  19 موؤ�ض�ضة عام 2008، بينما هناك 34 قيد 

ال�ضتكمال و18 قيد الإجناز، ويف املجموع 347 موؤ�ض�ضة 
�ضيتم ا�ضتيفاوؤها يف نهاية دي�ضمرب 2008 ل�ضتقبال 20.585 

�ضخ�ضا.
-الرفع من قدرات ال�ضتيعاب لـ: 139 من�ضاأة واأعمال الرتميم 

واإعادة التهيئة .
بـ:  والتكفل  -اإن�ضاء م�ضلحة اإ�ضعاف "samu" اجتماعي 

29.832 �ضخ�ضا من املع�ضورين )بدون ماأوى( منهم 148 24 

خالل الفرتة 2004-2006، و 359 5 عام 2007 و 3.260 
)2410 رجال و 850 امراأة( يف 31 اأوت 2008.

مت تخ�ضي�س 76 من�ضاأة ل�ضتقبال هده الفئات بقدرة ا�ضتيعاب 
2377  مكان  اإيواء / يف اليوم ومتت تعبئة 683 عونا 

اجتماعيا.

ميتد هذا الربنامج على 
عدة �ضنوات

-اعتماد خطة عمل وطنية لرتقية ال�ضغل ومكافحة البطالة.
-ترتكز خطة العمل على املحاور ال�ضبعة الآتية: 

1.دعم ال�ضتثمار يف القطاع القت�ضادي 

2.ترقية التكوين النوعي واملوؤهل 
3.ترقية �ضيا�ضة حتفيزية اإزاء ال�ضركات القت�ضادية.

4.ترقية ت�ضغيل لل�ضباب
5.اإ�ضالح وحتديث ت�ضيري اخلدمة العمومية يف قطاع ال�ضغل 

من خالل الوكالة الوطنية للت�ضغيل )ANEM(؛
6.اإدخال اآليات للمتابعة والتقييم.

6.اإن�ضاء واإقامة موؤ�ض�ضات للتن�ضيق
تطورت برامج الإدماج الجتماعي كما يلي :  

الأعمال ذات  املنفعة العمومية التي ت�ضتخدم يد عاملة كثيفة 
)TUP-HIMO( الرامية اإىل خلق اأعداد كبرية من منا�ضب 

ال�ضغل املوؤقتة يف املناطق الفقرية من خالل ور�ضات ال�ضيانة 
واحلفاظ على البنى التحتية التابعة للجماعات املحلية، وتطوير

برنامج دعم ال�ضغل
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-العمل اليومي املحلي. ت�ضمل هذه الربامج 250000 م�ضتفيدا 
�ضنويا ، منهم%40 من الفئة العمرية  30-18�ضنة، اأي 40 %.

-ا�ضتفادت هذه التدابري من عناية خا�ضة �ضمن الربامج 
اخلا�ضة للتنمية )اجلنوب واله�ضاب العليا( وقد �ضمحت املوارد 

امل�ضخرة يف هذا الإطار بتعزيزها.
قدر عدد منا�ضب ال�ضغل امل�ضتحدثة )من�ضب عامل/�ضنة( 
بف�ضل برنامج تنمية اله�ضاب العليا،  بـ2913 يف 2007

-يف ال�ضنوات 2008 و2009، ينتظر اإطالق على التتايل 
2933 و2941  ور�ضة. 

-بلغ عدد منا�ضب ال�ضغل امل�ضتحدثة )من�ضب عامل/�ضنة،( 
بف�ضل برنامج تنمية مناطق اجلنوب، 1672 عام 2007 وفيما 

يخ�س عامي 2008 و2009، ينتظر اإطالق 2023 ور�ضة 
كل عام.

�ضَع عام  -برنامج " اجلزائر البي�ضاء ": يتعلق الأمر بنظام وحُ
2006 لإدماج ال�ضباب البطال من خالل تاأ�ضي�س �ضركات 

م�ضغرة ذات ن�ضاط مرتبط بال�ضيانة وحت�ضني الإطار املعي�ضي 
لل�ضكان وحماية املحيط. ي�ضمل تطويرها ال�ضراكة مع اجلمعيات 

وال�ضلطات املحلية، ويقدم لل�ضباب عقدا ابتدائيا، قابل للتجديد 
مرتني اإ�ضافة اإىل مرافقتهم حتى اإقامة ن�ضاط خا�س بهم.

-ي�ضمل برنامج عقود ما قبل الت�ضغيل )CPE( حاليا اأكرث 
من 350000 �ضابا بف�ضل برامج التنمية اخلا�ضة )جنوب و 

ه�ضاب عليا(.
. )ESIL( برنامج الأعمال املو�ضمية ذات املنفعة العامة

يتمثل  هذا الربنامج الذي تبّنته احلكومة �ضمن و�ضائل اإدماج 
ال�ضباب، يف تعيني ال�ضباب البطال يف منا�ضب عمل موؤقتة، 

ناجتة عن اأ�ضغال اأو خدمات ذات منفعة عامة، مت اإطالقها من 
طرف اجلماعات املحلية اأو امل�ضالح التقنية القطاعية اأو �ضركاء 

اآخرين يف التنمية املحلية.
مت ت�ضخري موارد هامة لتعزيز هذا الربنامج ومّت تخ�ضي�ضه 

بغالف مايل يقدر بـ: 852,00 166 730 6 دج.
يقّدر عدد منا�ضب ال�ضغل امل�ضتحدثة )تن�ضيب كامل(، يف اإطار 

برنامج تطوير اله�ضاب العليا،
بـ: 523 34  عام 2006 و  57 124 عام 2007.وينتظر 

بالن�ضبة لعامي 2008 و2009 خلق على التوايل  013 53 
و54 712 من�ضب عمل .

فيما يخ�س برنامج تنمية اجلنوب، يقدر عدد منا�ضب ال�ضغل 
التي مت خلقها " تن�ضيبا فعليا" بـ: 3 835 عام 2006 و 

 952 3 عام 2007. وينتظر بالن�ضبة لعامي 2008و2009 

اأن يتّم ا�ضتحداث070 4  و4190 من�ضب �ضغل على التوايل 
لفائدة ال�ضباب البطال.
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بادرت وزارة العدل يف اإطار اإعادة الإدماج الجتماعي 
فرجا عنه يف عامل  للم�ضاجني املفرج عنهم، باإدماج 1911 محُ

ال�ضغل.
تعتمد �ضيا�ضة ترقية ال�ضغل اجلديدة لفائدة ال�ضباب على مقاربة 

اقت�ضادية ترتكز على:
-دعم تطوير روح املقاولة.

دعم ترقية ال�ضغل باأجر.

لتاأطري عملية منح املحالت 
و�ضمان ال�ضفافية مت 

ا�ضتكمال م�ضروع 
مر�ضوم واأعطيت الأولوية 
لل�ضباب الأوائل املتقدمني 

بالطلب .

-تو�ضيع اآليات دعم الوكالة الوطنية لت�ضيري القرو�س امل�ضغرة، 
لت�ضمل جميع املواطنني الراغبني يف ممار�ضة ن�ضاط لفائدتهم، 

من خالل اإف�ضاح املجال لور�ضة مقاولت وا�ضعة اأنتجت 
54.770 ن�ضاطا يف خمتلف القطاعات.

-تاأهيل وحتديث الوكالة الوطنية للت�ضغيل ANEM اإ�ضافة اإىل 
تكثيف �ضبكة الوكالت )مت خلق 25 من�ضاأة جديدة(.

-مت ت�ضجيل 19000 حمال، انطلقت  اأ�ضغال الإجناز يف 
جمموعها. بلغت ن�ضبة الإجناز املادي %65، و�ضت�ضمح هذه 

العملية بتوفري 35.000 من�ضب �ضغل يف اأفق 2009.

عملية 100 حمل يف كل بلدية

-جاري ا�ضتكمال �ضياغة م�ضروع قانون العمل. 
-تو�ضيع تغطية ال�ضمان الجتماعي للعمال )النت�ضاب اإىل 

�ضندوق ال�ضمان الجتماعي( 
تعزيز التن�ضيق بني القطاعات ) يف 2007، مت تفتي�س 9810 

�ضاحب عمل اأي 69091 عامل.

تنفيذ العقد القت�ضادي والجتماعي:
-مراجعة القوانني الجتماعية بهدف �ضياغة قانون 

للعمل واإدراج بع�س املعايري الدولية فيه .
-حماربة العمل غري ال�ضرعي، غري املنت�ضب اإىل 

ال�ضمان الجتماعي.
-تطبيق اأحكام  القانون رقم 04-19 املتعلق 

مبراقبة وتن�ضيب العمال، الذي يلزم اأرباب العمل 
باإيداع عرو�س العمل على م�ضتوى �ضبكة الوكالت 

)ANEM( التابعة للوكالة الوطنية للت�ضغيل

2.احلد من الحتقان الجتماعي

-انعقاد اجتماعات اللجان امل�ضرتكة الكربى للتعاون القت�ضادي 
والت�ضاور ال�ضيا�ضي وتبادل زيارات الإطارات ال�ضامية.

اأنبوبا غاز يربطان اجلزائر بكل من اإيطاليا و اإ�ضبانيا  عرب  كل 
من تون�س و املغرب

-م�ضروع اأنبوب غاز يربط اجلزائر بنيجرييا وامل�ضروع 
ال�ضخم املتمثل يف الطريق ال�ضيار �ضرف-غرب الذي اأطلق يف 

مار�س 2007، اإ�ضافة اإىل الطريق العابر لل�ضحراء.
تقدم الدهم وامل�ضاعدة اإىل العديد من الدول الإفريقية 

)نيجر،مايل،ال�ضودان، ال�ضحراء الغربية( التي �ضهدت كوارث 
طبيعية واأزمات.

تدعيم الت�ضامن الدويل والن�ضاط الإن�ضاين.
-تقا�ضم التنمية القت�ضادية وتعزيز لروابط مع 

دول اجلوار.
-الت�ضامن والن�ضاط الإن�ضاين.

احلفاظ على عالقات ح�ضنة مع 
دول اجلوار

-دور الو�ضاطة خ�ضو�ضا يف النزاع �ضمال مايل.
تعيني الرئي�س اجلزائري الأ�ضبق اأحمد بن بلة يف جمموعة 
حكماء  الحتاد الإفريقي وانتخاب ال�ضيد رم�ضان لعمامرة 

حمافظا جديدا لالحتاد الإفريقي لل�ضلم والأمن.

و�ضع نظام اإنذار مبكر واآليات لتوقع النـزاعات 
واحلد منها.



ل و لأ ا ر  ملحو ا 41 7

-الدعم اللوجي�ضتي املقدم، خ�ضو�ضا يف جمال نقل الوحدات 
لفائدة مهام حفظ ال�ضلم يف ال�ضومال ودارفور وامل�ضاهمة من 

خالل املراقبني الع�ضكريني يف مهام الأمم املتحدة الع�ضكرية يف 
كل من جمهورية الكونغو الدميفراطية)MONUC( ، واإثيوبيا 

.)MENUEE( واأريرتيا
-ت�ضديد مبلغ 3ماليني دولر اأمريكي )جزء من م�ضاهمتها 

املالية( لتمويل القوة الإفريقية يف دارفور.
-توقيع مذكرة  تفاهم يف 17 جانفي 2007 لت�ضكيل قدرة 

�ضمال اإفريقية يف اإطار عمل القوة الإفريقية اجلاهزة.
 -موا�ضلة امل�ضاهمة يف دعم املركز الإفريقي للدرا�ضات 

والأبحاث حول الإرهاب والكائن مقره باجلزائر.
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الهدف رقم 2: 
الدميقراطية الدستورية مبا فيها املنافسات السياسية الدورية، وفرص 

االختيار،  دولة احلق والقانون وإعالن حقوق اإلنسان وسيادة الدستور

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

اأدت مراجعة الد�ضتور 
املقّررة يف 15 نوفمرب 
2008 " )القانون رقم 

08 -19 املوؤرخ يف 15 

نوفمرب 2008( اإىل :
-تكري�س الرموز الوطنية 

ل�ضيما خ�ضائ�س العلم 
الوطني، والن�ضيد الوطني 

باأكمله، �ضمن القانون 
الأ�ضا�ضي، وتو�ضيح 

العالقات داخل اجلهاز 
التنفيذي دون امل�ضا�س 

بتوازنات ال�ضلطات. 
-اإعادة �ضياغة املادة 

74 من الد�ضتور املتعلقة 

بالعهدة الرئا�ضية التي 
تظل حمددة مبّدة 5 

�ضنوات مع اإلغاء التحديد 
بعهدتني والذي كان 

يح�ضر اإمكانية الرت�ضح 
الرئي�س اإىل مرة واحدة. 

�ضي�ضمح هذا بالتعبري 
الكامل عن الإرادة 

ال�ضعبية مع احرتام 
حق ال�ضعب يف احلكم 

والختيار احلر لزعمائه.
تعزيز احلقوق ال�ضيا�ضية 
للمراأة بزيادة حظوظها، 
خ�ضو�ضا يف الو�ضول 

اإىل التمثيل يف املجال�س 
املنتخبة.

تنظيم حما�ضرات مفتوحة للنقا�س واأيام برملانية ) املجل�س 
ال�ضعبي الوطني وجمل�س الأمة( يف موا�ضيع تتعلق بتنظيم 

ال�ضلطات، وتعزيز الف�ضل بني ال�ضلطات وتو�ضيح العالقات بني 
احلكومة والربملان. 

تنظيم ملتقيات وموؤمترات ت�ضم جامعيني، باحثني، برملانيني، 
وغريهم من اللقاءات الوطنية ملعاجلة كل املوا�ضيع التي تتناول 

الدميقراطية، العمل الت�ضريعي، اإعداد  الن�ضو�س الت�ضريعية 
والتنظيمية واأدوار الربملان واملجتمع املدين.

-قامت وزارة العالقات مع الربملان بتنظيم )14( اأربع ع�ضر 
ملتقى وموؤمترا وطنيا ودوليا.

- يف 12 نوفمرب 2008 مت اجتماع الربملان بهدف تعديل 
الد�ضتور.

- يف 15 نوفمرب مت اإ�ضدار القانون رقم  08- 19 املوؤرخ 
يف:15 نوفمرب 2008 واملتعلق مبراجعة الد�ضتور.

تعديل الد�ضتور تعزيز الدميقراطية الد�ضتورية
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متت امل�ضادقة على 
جمموع الن�ضو�س 

املتعلقة بحماية وترقية 
حقوق الإن�ضان، مع 

عر�س دوري للتقارير 
الدورية اأمام اللجان 

الأممية

-امل�ضادقة على قانون الإجراءات املدنية والإدارية اجلديد 
مبقت�ضى القانون رقم 08-09 املوؤرخ يف 25 فيفري 2000.

-اإ�ضدار القانون التنظيمي رقم 05-91 املوؤرخ يف 10  جويلية 
2005 املتعلق بالتنظيم الق�ضائي.

يف اإطار الآلية اجلديد "التقرير الدوري العاملي"       ( 
)Universal Periodic Review-UPR املوؤ�ض�س من طرف 

جمل�س حقوق الإن�ضان التابع ملنظمة الأمم املتحدة ONU. قدمت 
اجلزائر تقريرها بهذا ال�ضاأن يوم 14 اأفريل 2008، و�ضاندته 

اأمام هذه الهيئة.

امل�ضادقة على الن�ضو�س املتعلقة بحماية حقوق 
الإن�ضان وترقيتها

-تعديل الإطار الت�ضريعي املتعلق مبمار�ضة احلقوق واحلريات 
بف�ضل القانون رقم 06-22 املوؤرخ بـ20دي�ضمرب 2006 

ل لالأمر رقم 66-155 املوؤرخ بـ8 جوان 1966  ل واملكمَّ املعدَّ
املتعلق�س بقانون الإجراءات اجلزائية.

-مراقبة دواعي احلب�س املوؤقت من قبل وكيل اجلمهورية.
-اإعالم ال�ضخ�س املحتجز يف اإطار احلب�س املوؤقت بحقوقه.

تاأكيد الطابع الإلزامي للفح�س الطبي اإذا طلب ذلك ال�ضخ�س 
املحبو�س موؤقتا )الحتياطي(.

ة للحب�س الحتياطي )املوؤقت(. -تهيئة اأماكن خم�ض�ضّ
-زيارة وكيل اجلمهورية لالأماكن املخ�ض�ضة للحب�س 

الحتياطي.
املعلومة الق�ضائية .

-تعزيز افرتا�س الرباءة بتاأكيد مبداأ اأمر الإدانة واإخالء ال�ضبيل 
واإلزامية تفعيل اأوامر احلب�س الحتياطي.

-خف�س اآجال الرد على الطعون بخ�ضو�س احلب�س املوؤقت 
واملراقبة الق�ضائية .

-تو�ضيع حق الطعن يف تعليمات القا�ضي بالن�ضبة للو�ضع يف 
احلب�س املوؤقت و حتت املراقبة الق�ضائية.

-اإمكانية ا�ضتدعاء حمامي الأطراف �ضفويا 
اإ�ضالح الأخطاء يف الأحكام الق�ضائية واحلب�س املوؤقت غري 

املربر.
اإلغاء عقوبة الإعدام بالن�ضبة جلنح  التعدي على املمتلكات 

وح�ضر جمال تطبيق عقوبة الإعدام

تعزيز الإطار الت�ضريعي املتعلق  باحلقوق 
واحلريات.
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من اجلدير التنويه باأنه 
وبالإ�ضافة اإىل املراجعة 
ال�ضنوية، فاإن انتخابات 
ماي ونوفمرب 2007، 
قد �ضبقتها مراجعات 

ا�ضتثنائية للقوائم 
الإنتخابية

-اأجريت النتخابات الأخرية يف 17 ماي 2007: تناف�س فيها 
225 12 مر�ضحا :207 11 رجال  و1018 امراأة )8.33 % 

( : من بني 389 منتخبا، 361 من الرجال و28 اأي %8,33 
من  الن�ضاء .

-تتم مراجعة القوائم النتخابية باإ�ضراف جلنة اإدارية برئا�ضة 
قا�س، اإىل جانب ترخي�س التوقيعات الفردية واإجراء 

والتوكيالت.
-يتّم فح�س  الطعون املتعلقة برف�س الرت�ضح اأمام الق�ضاء 

الإداري.

جتديد املجل�س ال�ضعبي الوطني.
-اإجراء النتخابات .

-مراجعة القوائم النتخابية.

اإجراء النتخابات الدورية

مّت جتديد ثلث جمل�س الأمة بـالت�ضويت  غري املبا�ضر طبقا 
لأحكام  القانون الع�ضوي املتعلق بقانون النتخابات يف 

دي�ضمرب 2007

جتديد جمل�س الأمة.

-اأجريت النتخابات الأخرية يف 29 نوفمرب 2007، تناف�س 
فيها 20029  مر�ضحا منهم 18465 رجال و1564 امراأة اأي 

: 7,81%  . من بني 1960 منتخبا، هناك 1830 من الرجال و 
130 اأي 6,63%من الن�ضاء.

جتديد املجال�س ال�ضعبية الولئية

اأجريت النتخابات الأخرية يف 29 نوفمرب 2007، تناف�س فيها 
120.213 منهم 117.076 رجال  )97,4%( و  3.137 امراأة 

اأي )2,6%(، من بني 13879 منتخبا )%27،99(  من الرجال 
و 102 )0,73%( من الن�ضاء

جتديد املجال�س ال�ضعبية البلدية

متت برجمتها يف نهاية العهدة يف موعدها املحدد يف الد�ضتور 
وقانون النتخابات اأي: عام 2009

النتخابات الرئا�ضية.

مت النتهاء من امل�ضروع التمهيدي للقوانني املتعلقة بالبلديات 
والوليات على التوايل

مراجعة القوانني املتعلقة بالبلدية والولية على 
التوايل.

تعزيز الالمركزية

العمل على حتقيق لمركزية م�ضالح الوعاء والتح�ضيل 
- زيادة الن�ضبة اجلزئية من ناجت الر�ضم على القيمة امل�ضافة 

العمران  جمال  يف  والرتاخي�س  الرخ�س  "TVA" على 
ل�ضالح اجلماعات املحلية.

اإ�ضالح املالية املحلية

اإطالق عمليات تقييم التنظيم الإقليمي  احلايل مع جتربة 
جديدة للمقاطعات )اأو الدوائر( الإدارية الإقليمية باإ�ضراف ولة 

منتدبني، بهدف اإعادة �ضياغة اجلماعات الالممركزة

مراجعة التنظيم الإقليمي

اإن�ضاء �ضبكة معلومات.
- اإعداد نظام متابعة وتقييم للم�ضاريع وبرامج التنمية.

- اإن�ضاء نظام معلومات جغرايف ل�ضتظهار متابعة العمليات 
. )VSOLI/SIG(   املحلية للتنمية

اإن�ضاء قاعدة معطيات وموؤ�ضرات اجتماعية اقت�ضادية للبلديات.
- تكوين م�ضتخدمي نظام متابعة امل�ضاريع على م�ضتوى 

الوليات.
- اإعداد اأطل�س تفاعلي للجماعات املحلية

حتديث وع�ضرنة نظام املعلومات والت�ضالت 
للجماعات املحلية
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-اإجناز موؤ�ض�ضات للتكوين وتنمية القدرات.
-ت�ضجيل برنامج جديد يرمي على اإجناز �ضت موؤ�ض�ضات اإ�ضافة 

اإىل اخلم�س املوجودة.
-اإطالق برنامج تكوين متعدد الأطوار موجه لالأمناء العامني 

للبلديات ومدراء الإدارة املحلية والإطارات التقنية.
-مّت تكوين 220 اأمينا عاما، فيما هناك 205 يف طور التكوين.

-تكوين 1500 اإطارا تقنيا وظفوا وعينوا على م�ضتوى 
اجلماعات املحلية

-تكوين جمموع امل�ضوؤولني عن الإدارة املحلية وروؤ�ضاء مكاتب 
ال�ضفقات العمومية يف جمال اإدارة ال�ضفقات العمومية وت�ضيري 

امل�ضاريع.
-تكوين 157 مفت�ضا عاما وولئيا.

-تكوين 535 رئي�س دائرة: ن�ضفهم ب�ضدد النتهاء من التكوين 
والن�ضف الباقي �ضي�ضتكمل تكوينهم يف بداية ال�ضنة الجتماعية 

املقبلة.
-تكوين 1.541 رئي�س بلدية، نظم يف اإطار 64 جمموعة 

بيداغوجية.
اإطالق خطط عمل جديدة قبل نهاية العام 2008 موجهة اإىل 

الـ48 وايل ولية والولة املنتدبني الـ13 والأمناء العامني 
الولئيني الـ48 والـ48 مديرا ولئيا للتنظيم والـ48 م�ضوؤول عن 
الإدارة حملية والـ48 مفت�ضا عاما ولئيا وتكوين 500 6 اإطارا 

اإداريا وتقنيا.

-التكوين والر�ضلكة ل�ضالح الإطارات املحلية.
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الهدف رقم 3: 
ترقية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  واملدنية والسياسية 

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

-اإن التقريرين الثالث والرابع من التقارير الدورية التي 
اأعدتها اجلزائر حول تنفيذ " العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

القت�ضادية والجتماعية والثقافية" قد مت اإر�ضالها يف دي�ضمرب 
2007، لتقوم جلنة احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية 

بفح�ضها طبقا لأحكام املادة 16 من العهد املذكور.

العهد الدويل اخلا�س بحماية احلقوق القت�ضادية 
والجتماعية والثقافية

حماية احلقوق القت�ضادية 
والجتماعية

-تعزيز التوازنات املالية ل�ضناديق ال�ضمان الجتماعي.
-موا�ضلة عملية تنفيذ اإخ�ضاع العالقات بني نظام ال�ضمان 

الجتماعي واملوؤ�ض�ضات العمومية العالجية اإىل نظام اتفاقيات.
-التطبيق الفعلي للبطاقة بال�ضريحة الإلكرتونية على م�ضتوى 

الوليات الـ5 الرائدة اأول.
-موا�ضلة اأ�ضغال مراجعة ت�ضعرية الفعل الطبي  )العمليات 

العالجبة(
-متابعة اأ�ضغال اإ�ضالح اأدواة التح�ضيل واملراقبة ل�ضيما 
من خالل الإن�ضاء الفعلي لل�ضباك اجلديد املكلف بتح�ضيل 

ال�ضرتاكات اخلا�ضة بال�ضمان الجتماعي .
-تو�ضيع الت�ضعرية املرجعية لت�ضمل اأدوية اأخرى قابلة 

للتعوي�س.
-اإقامة اتفاقية مع الطبيب املعالج " طبيب الأ�ضرة" 

احلفاظ على نظام التاأمني الجتماعي وتعزيزه

تنفيذ اأحكام القانون رقم 04 - 19املتعلق مبراقبة وتوظيف 
العمال وامللزم لأرباب العمل باإيداع عرو�س الت�ضغيل على 

م�ضتوى �ضبكة الوكالت التابعة للوكالة الوطنية للت�ضغيل 
.ANEM

-تعزيز التن�ضيق ما بني القطاعات وتو�ضيع احلماية الجتماعية 
للعمال )ال�ضرتاك يف �ضندوق ال�ضمان الجتماعي(

-مت عام 2007 تفتي�س 9.810 رب عمل اأي ما يعادل جمموع 
69.091 عامل ماأجور.

-ع�ضرنة مفت�ضية العمل بتعزيز امل�ضالح بو�ضائل الإعالم الآيل 
واإقامة �ضبكة "معلوماتية داخلية " 

-حت�ضني ظروف عمل مفت�ضي العمل.
تثمني املوارد الب�ضرية من خالل التكوين املتوا�ضل: اأكرث من 

500 مفت�س مت  تكوينهم، توظيف مفت�ضني جدد، ن�ضبة التغطية 

تعادل )01(مفت�س لكل 7000 عامل
القيام بت�ضجيل اإجناز 43 مقرا ملفت�ضيات العمل منها 9 مقرات 

مت اإجنازها.

مكافحة العمل غري ال�ضرعي 
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�ضهد العام 2007 اإ�ضدار املرا�ضيم الرئا�ضية املتعلقة بـ: 
-ال�ضبكة ال�ضتدللية لـمرتبات الـموظفيـن ونظام دفع رواتبهم .

-نظام الرواتب املطبق على املوظفني والأعوان العموميني يف 
الوظائف العليا.

-كيفيات منح الزيادات ال�ضتدللية ل�ضاغلي الـمنا�ضب العليا
-الزيادة يف الأجور يف القطاع القت�ضادي، من 13 اإىل 20 
% بالن�ضبة للقطاع القت�ضادي العمومي ومن 10 اإىل 20 % 

بالن�ضبة للقطاع القت�ضادي اخلا�س.
على رفع الأجر الوطني الأدنى امل�ضمون SNMG اإىل 

12000دج.

حت�ضني القدرة ال�ضرائية للمواطن.

النتهاء من �ضياغة م�ضروع التقرير الوطني البتدائي اخلا�س 
بتنفيذ اجلزائر للـ "التفاقية الأممية حلماية حقوق كل العمال 
املهاجرين واأفراد اأ�ضرهم " وقد مت حتويله يف جوان 2008 

اإىل اللجنة املكّلفة بدرا�ضته.
-ا�ضتفاد 3 ماليني طفل من منحة التمدر�س ) 6 ماليري دينار(

-مت ت�ضخري 500.000 حقيبة لالأطفال املتمدر�ضني املنحدرين 
من اأ�ضر حمرومة.

-مت ت�ضخري 4.009 حافلة ل�ضالح البلديات بهدف حت�ضني نقل 
التالميذ خ�ضو�ضا يف املناطق النائية.

ي�ضتفيد 6.000 طالب من اجلنوب من تذاكر الطائرة جمانا 
كل عام.

-دعم متدر�س الأطفال

اإ�ضدار املر�ضوم التنفيذي رقم 08-140 املوؤرخ يف 10 
ماي 2008، ال�ضابط لنظام خا�س بعالقات العمل بالن�ضبة 

لل�ضحفيني والرامي اإىل تو�ضيح العالقات املهنية لل�ضحفيني 
بوا�ضطة:

- جعل احلماية الجتماعية اإلزامية
- اإخ�ضاع كل عالقة عمل اإىل التعاقد الكتابي

حتديد حقوق ال�ضحفيني على م�ضتوى ممار�ضة املهنة و�ضمان 
حرية الراأي والتعبري والنتماء ال�ضيا�ضي، اإ�ضافة اإىل احلق يف 

الو�ضول اإىل املعلومة.
- اعتماد تاأمني اإ�ضايف لل�ضحفي اإذا مت اإر�ضاله اإىل مناطق 

نزاع اأو توتر اأو خطر ج�ضيم .
- الإ�ضارة اإىل اأّن التكوين املتوا�ضل ل�ضيما املتخ�ض�س منه 

هو حق لل�ضحفي.
- �ضمان حماية ال�ضحفيني من كل اأ�ضكال العنف: العتداء اأو 

ال�ضغط اأو التهديد.
- تقرير ن�س تنظيمي خا�س ب�ضروط وكيفيات منح بطاقة 

التعريف املهنية لل�ضحفي .

حت�ضني الو�ضعية املهنية لل�ضحفيني. احلق يف الإعالم
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1. ال�ضحافة املكتوبة
- بعث �ضناديق الدعم لل�ضحافة جلعلها و�ضيلة تنظيم وتوجيه 

نحو جمالت ل تزال �ضعيفة يف اجلزائر مثل ال�ضحافة اجلهوية  
واجلوارية اأو التخ�ض�ضية، اإ�ضافة اإىل التوزيع والن�ضر 

والتكوين.
291 عنوانا، مبتو�ضط  �ضحب يقّدر بـ: 2.428.500 عدد/ 

اليوم
- تد�ضني املطبعة اجلهوية بورقلة، فيما �ضيتم اإن�ضاء مطابع 

اأخرى بهدف ت�ضهيل الن�ضر على كامل الرتاب الوطني
2. التلفزيون:

  ENTV مت تو�ضيع الربامج من خالل القناة الأر�ضية-
والقناتني الأخريني  )قناة اجلزائر واجلزائرية الثالثة(.

3. الإذاعة:
-هناك 38 اإذاعة تبث حاليا منها 6 وطنية و32 حملية من بينها 

7 مت اإن�ضاوؤها منذ 7 �ضبتمرب2007 والهدف هو اإن�ضاء حمطة 

اإذاعية لكل ولية.

تعزيز احلق يف الإعالم

متنح امل�ضاعدة الق�ضائية 
قانونا  يف احلالت 

التالية :
-اأرامل ال�ضهداء غري 

املتزوجات.
-معطوبي احلرب. 
ر املتابعون  �ضّ -القحُ

-اإىل اأي طرف يطالب 
مبنحة غذائية.  

اإىل اأمٍّ ب�ضدد ح�ضانة 
طفلها، اإىل العمال ممن 

تعّر�ضوا حلادث عمل اأو 
مر�س مهني، واىل ذوي 

حقوقهم

- تعديل الأمر املتعلق بـ"امل�ضاعدة الق�ضائية" )القانون رقم 
01-06 املوؤرخ يف: 22 ماي 2001 واملكمل لالأمر رقم 

71-57 املوؤرخ يف: 5 اأوت 1971 واملتعلق بامل�ضاعدة 

الق�ضائية(.
-�ضمان امل�ضاعدة الق�ضائية بقوة القانون لفائدة الأ�ضخا�س 

املحرومني لت�ضهيل الو�ضول اإىل العدالة.
-تب�ضيط الإجراءات لال�ضتفادة من امل�ضاعدة الق�ضائية يف 

حدود اآجال ق�ضرية.
- منح امل�ضاعدة الق�ضائية يف كل الق�ضايا وعلى م�ضتوى كل 

الهيئات الق�ضائية )البتدائية، ال�ضتئناف، العليا وجمل�س 
الدولة(.

ر. �ضّ -تعيني حمام يف اخت�ضا�س الق�ضايا اجلنائية لفائدة -القحُ
- ت�ضكيل جلنة مراجعة ودرا�ضة الأمر املتعلق بامل�ضاعدة 

الق�ضائية.

امل�ضاعدة الق�ضائية حت�ضني الو�ضول اإىل العدالة

اإ�ضافة اإىل تكفل �ضائر املحاكم بالتظلمات، فاإن �ضكاوى 
املواطنني وتظلماتهم تقدم اإىل  الإدارة املركزية لوزارة العدل، 

حيث تتم درا�ضتها.

م�ضاعفة اإمكانيات وحالت الطعن
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متت بالإ�ضافة اإىل هذا، 
املبادرة اإىل اإ�ضدار 

قانون الإجراءات املدنية 
والإدارية يف 23/ 

2008/4. اأدرج هذا 

الن�س اإجراءات ب�ضيطة 
ت�ضمح للمواطن بالو�ضول 

اإىل العدالة، واخت�ضار 
الآجال الإجرائية.

�ضيدخل هذا القانون 
حّيز التنفيذ بتاريخ 

.2009/4/24

-تتم معاجلة امللفات عن طريق املحاكم اجلزائية يف اأجل ل 
يتجاوز3 اأ�ضهر.

-تتم زيادة عدد املوظفني بانتظام، بن�ضبة 300 موظفا جديدا 
�ضنويا يف �ضلك الق�ضاة  )منذ 2004( و800 موظفا جديدا يف 

�ضلك اأمناء �ضبطية املحكمة.
-تي�ضري احل�ضول على اخلدمات الق�ضائية، توعية القا�ضي 
للتكفل باملواطن منذ رفع دعواه اأمام الق�ضاء واإن�ضاء �ضباك 

واحد واأيام ا�ضتقبال على م�ضتوى املحاكم ) توجيه املواطنني(.
-تتم معاجلة امللفات من قبل املحاكم املدنية خالل اأجل يقدر 

بـ6 اأ�ضهر. 
- ي�ضمح ت�ضجيل الن�ضاط الق�ضائي ومعاجلته اآليا بـ:

-ت�ضريع تداول املعلومة مابني امل�ضالح ومابني املحاكم .
-ال�ضتجابة الفورية لطلبات املواطنني: الإعالم وت�ضليم الوثائق 

عرب �ضباك اإلكرتوين.
- فيما يخ�س التكوين يف جمال املوارد الب�ضرية، يربمج يف 

كل عام تكوين باخلارج لإطارين يف املوارد الب�ضرية، و�ضتة يف 
اإدارة اأعمال التكوين والبيداغوجيا.

تخ�ضع معاجلة طلبات املحبو�ضني املتعلقة بال�ضتفادة من 
الإفراج امل�ضروط اأو املوؤقت اأو الإذن باخلروج اأو التعليق املوؤقت 
لتطبيق العقوبة، لتقدير جلنة تطبيق العقوبات ويتم ذلك يف اأجل 

ل يتجاوز ال�ضهر ابتداء من تاريخ ت�ضجيل الطلب على م�ضتوى 
اأمانة اللجنة وحني يتعلق الأمر اتخاذ قرار ي�ضاأن طلب اإفراج 

م�ضروط، يدخل �ضمن اخت�ضا�س وزير العدل حافظ الأختام. 
فاإنه ينبغي على جلنة تكييف العقوبات البّت فيه يف اأجل ل 

يتجاوز الـ30 يوما، من يوم ال�ضتالم، بينما تقوم هذه الأخرية 
بالبت يف الطعون التي يتم عر�ضها عليها يف مدة 45 يوما 

ابتداء من تاريخ اإيداع املراجعة ) الطعن(.

خف�س الآجال

-اأطلق منذ �ضنوات 
برنامج لبناء مقّرات 

حماكم وجمال�س ق�ضائية. 
و �ضيتم من الآن اإىل نهاية 
العام 2009 ا�ضتالم 25 

مقرا ملجال�س ق�ضائية، 
و66  مقر حمكمة.

-عدد املحاكم يقارب 
الـ 194 والهدف هو 

الو�ضول اإىل عدد 214 
حمكمة .

-بلغ عدد املالحق الـ 20 
ملحفة.

ت�ضهيل الو�ضول اإىل الق�ضاء بتقريب العدالة من املتقا�ضني من 
خالل تغطية ق�ضائية كاملة للرتاب الوطني.

-موا�ضلة اإن�ضاء حماكم الق�ضاء طبقا لالأمر رقم  97 -11 
املوؤرخ يف 19 مرا�س 1997 املتعلقة بالتق�ضيم الق�ضائي الذي 

ين�س على اإن�ضاء حماكم ق�ضائية على م�ضتوى كل ولية.
-موا�ضلة اإن�ضاء املحاكم طبقا للمر�ضوم التنفيذي رقم 63-98 

املوؤرخ يف 16 فيفري 1998 املحدد لخت�ضا�س املحاكم 
وكيفية تطبيق الأمر رقم 11-97

-اإن�ضاء مالحق للمحاكم على م�ضتوى البلديات مع الأخذ يف 
احل�ضبان الكثافة ال�ضكانية و بحُعد املحاكم.

- اإقامة اأقطاب ق�ضائية متخ�ض�ضة يف الق�ضايا املدنية،  طبقا 
للقانون رقم 08-09 واملتعلق بقانون الإجراءات املدنية 

والإدارية.

حت�ضني التغطية الق�ضائية
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-بلغت ن�ضبة تنفيذ 
قرارات العدالة يف 

الخت�ضا�س املدين   
،% 87

-تنفيذ الأحكام الق�ضائية 
من اخت�ضا�س املح�ضر 

الق�ضائي/
تتدخل النيابة العامة 

ل�ضمان تنفيذ الأحكام، 
بالّلجوء اإىل القوة 

العمومية اإذا  اقت�ضت 
ال�ضرورة ذلك.

- املعاقبة على عدم تنفيذ قرارات العدالة وعرقلة التنفيذ. 
- تن�ضيب جلان حملية على م�ضتوى املحاكم ملتابعة تنفيذ 

قرارات العدالة
-اإن�ضاء اإدارة فرعية مكلفة مبتابعة تنفيذ قرارات العدالة اإ�ضافة 
اإىل حتليل ودرا�ضة املعطيات الإح�ضائية املتعلقة بتنفيذ قرارات 

العدالة.

تنفيذ قرارات )الأحكام الق�ضائية( العدالة.

�ضتتم �ضياغة م�ضاريع 
املر�ضوم التنفيذي 

املتعلق بقانون اأخالقيات 
ِمهنتي اخلبري الق�ضائي 

وحمافظ البيع بعد 
امل�ضادقة على م�ضروع 
القانون املتعلق باخلبري 

الق�ضائي ومراجعة الأمر 
رقم 96 02- املوؤّرخ يف 

1966/01/10 واملتعلق 

بتنظيم مهنة حمافظ 
البيع.

مراجعة املر�ضوم التنفيذي رقم 144-89املوؤرخ يف: 
1989/08/08 املحّدد املحدد ل�ضروط اللتحاق مبهنة املوثق 

وممار�ضة نظامها الن�ضباطي وقواعد تنظيم املهنة و�ضري 
اأجهزتها.

مراجعة املر�ضوم التنفيذي رقم 81-90 املوؤرخ يف: 
م ملحا�ضبة املح�ضرين واملحدد ملكافاأة  1990/12/13 املنظِّ

خدماتهم.
�ضياغة م�ضروع مر�ضوم تنفيذي يحدد �ضروط وكيفية توظيف 

م�ضتخدمني لدى املوثق. 
�ضياغة م�ضروع املر�ضوم التنفيذي املحدد ل�ضروط وكيفية 

الت�ضيري واملحافظة على الأر�ضيف الوثائقي.
املح�ضرون الق�ضائيون: �ضتتم درا�ضة م�ضروع املر�ضوم 

التنفيذي املتعلق بقانون اأخالقيات مهنة املح�ضر الق�ضائي بعد 
تبني م�ضاريع املرا�ضيم التنفيذية الآتية:

مراجعة املر�ضوم التنفيذي رقم 91-185 املوؤرخ بـ 
1991/06/01م املحدد ل�ضروط اللتحاق مبهنة املح�ضر 

وممار�ضة نظامها الن�ضباطي وقواعد تنظيم املهنة و�ضري 
اأجهزتها.

مراجعة املر�ضوم التنفيذي رقم 91-270 املوؤرخ يف 
م ملحا�ضبة املح�ضرين واملحدد ملكافاأة  1991/08/10 املنظِّ

خدماتهم.
مراجعة م�ضروع املر�ضوم التنفيذي املحدد ل�ضروط كيفية 

توظيف امل�ضتخدمني التابعني للمح�ضر الق�ضائي.
�ضياغة م�ضروع مر�ضوم تنفيذي متعلق بقانون اأخالقيات املهنة 

ملهنتي اخلبري الق�ضائي وحمافظ الييع.
-مت تنظيم موؤمترات واأيام درا�ضية بح�ضور املح�ضرين 

الق�ضائيني :

اإعداد قانون لأخالقيات املهنة متعلق باملهن 
امل�ضاركة : للمحامني واملوثقني واملح�ضرين 

الق�ضائيني واخلرباء املعتمدين.
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2007/02/15: ملتقى حول تنفيذ قرارات املحكمة، ودورها 

يف اإ�ضالح الق�ضاء.
2007/02/15: ملتقى بح�ضور املح�ضرين الق�ضائيني 

حول اإ�ضكالية التنفيذ وعن دور املح�ضر الق�ضائي يف اإ�ضالح 
الق�ضاء.

2007/02/15: ملتقى حول التبليغ والتنفيذ يف الق�ضايا 

املدنية.
2007/04/02: يوم درا�ضي حول الإ�ضكاليات يف التبليغ 

واملثول اأمام املحكمة.
18 و2007/10/19: ملتقى دويل حول ترقية القانون 

الأ�ضا�ضي للمح�ضر.
2008/03/06: يوم درا�ضي حول اإجراءات احلجز العقاري.

07 و2008/06/08: موؤمتر دويل حول فعالية تنفيذ قرارات 

العدالة من اأجل ترقية ال�ضتثمار والتبادلت التجارية.

بناء ممر دخول للمعوقني حركيا يف كل املحاكم .
- تهيئة قاعة ا�ضتقبال ورواق خا�س اإ�ضافة اإىل قاعة متري�س 

لالإ�ضعافات الأولية يف كل املحاكم
-هذه العمليات هي قيد الإجناز.

-التح�ضل على طابعة " برايل " ل�ضتخدام املكفوفني.

-ت�ضهيل الو�ضول لالأ�ضخا�س من الفئات اله�ضة

مت ت�ضنيف بع�س املواقع وخلق بع�س القطاعات املحمية والعمل 
جار على مواقع وقطاعات اأخرى

عمليات ت�ضنيف املواقع وخلق قطاعات حممية. تنمية الثقافة

-اإن م�ضروع املر�ضوم املتعلق باإن�ضاء املركز الوطني للكتاب هو 
قيد النقا�س على م�ضتوى الأمانة العامة للحكومة.

اإن�ضاء املركز الوطني للكتاب

-اإن�ضاء �ضبكة مكتبات عمومية للقراءة يف اإطار م�ضروع " 
مكتبة لكل بلدية"

-اإطالق عملية تهدف اإىل اإجناز 1 176 مكتبة وقاعة مطالعة، 
من �ضناديق الت�ضامن التابعة للجماعات املحلية.

�ضيتم ا�ضتكمال 448 مكتبة وقاعة مطالعةً عام 2009، فيما قد 
مت فعال ا�ضتالم عدد معترب منها.

كل املوؤ�ض�ضات العقابية )ال�ضجون( مزودة مبكتبات، و�ضعت 
حتت ت�ضرف املحبو�ضني والعاملني . كما تيم ت�ضجيع الأن�ضطة 

الرتبوية والثقافية والرتفيهية

اإجناز �ضبكة مكتبات جهوية وبلدية

مت ابتداء من اأفريل 2008، توزيع جمموعات وثائقية على 
املكتبات )كتب �ضادرة يف اإطار "اجلزائر عا�ضمة الثقافة 

العربية"(

اقتناء جمموعات وثائقية

مت يف 2008 تنفيذ الدعم للفنون والآداب وال�ضينما دعم الفنون والآداب
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م�ضروع اإجناز متاحف:
-الفن احلديث املعا�ضر
-املنمنمات والزخرفة 

-املتحف البحري باجلزائر.
لقد مت اإن�ضاء متحفي  الفن احلديث واملعا�ضر ومتحف املنمنمات 

والزخرفة  وافتتاحهما عام 2007.

تطوير املتاحف

اإن املعهد العايل ملهن ال�ضمعي الب�ضري وفنون العر�س يعمل 
منذ 2006

اإن�ضاء معهد عال ملهن ال�ضمعي الب�ضري وفنون 
العر�س

�ضيتم اإمتام 16 قاعة �ضينما فن من جمموع 144 عام 2009 ترميم وا�ضتعادة 144 قاعة �ضينما
. حت�ضل اجلمعيات الثقافية وبانتظام على م�ضاعدات مالية 

�ضنوية من ميزانية الدولة. مت اإح�ضاء  6700 جمعية ثقافية 
معنية على امل�ضتوى الوطني واملحلي

ت�ضجيع اجلمعيات الثقافية

توقيع عدة اتفاقيات بني الديوان الوطني حلقوق املوؤلف 
واحلقوق  املجاورة واملزودين بخدمة الإنرتنت.

تو�ضيع حقوق املوؤلفني واحلقوق املجاورة
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الهدف رقم 4: 
تكريس مبدأ الفصل بني السلطات مبا فيه حماية استقاللية القضاء وبرملان 

فعال   

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

تندرج هذه املراجعة 
�ضمن اإطار مبداأ تو�ضيح 

ال�ضلطات

- كانت هذه امل�ضاألة مو�ضع نقا�ضات ع�ضية مراجعة الد�ضتور 
يوم 15 نوفمرب 2008 الذي كّر�س مبداأ اإن�ضاء موؤ�ض�ضة الوزير 
الأول، مكان رئي�س احلكومة. �ضيتوىل الوزير من الآن ف�ضاعدا 

تقدمي خطة عمله اإىل الربملان.
- العالقة بني املجل�س ال�ضعبي الوطني وجمل�س الأمة تبقي 

 خا�ضعة للت�ضريع القائم خ�ضو�ضا القانون الع�ضوي رقم
  02- 99  املوؤرخ يف 08 مار�س 1999

تو�ضيح العالقات ما بني:
- الربملان / احلكومة

-املجل�س ال�ضعبي الوطني و جمل�س الأمة

التوّقي من اأي تداخل بني 
ال�ضلطات

�س هذا املبداأ يف  رِّ كحُ
الد�ضتور، املواد  

.)148،147،138(

التكفل بهذا من خالل الإ�ضالح اجلاري على قانون الإجراءات 
اجلزائية

تخلي�س قا�ضي التحقيق عن و�ضاية وكيل 
اجلمهورية

العالقات بني وكيل 
اجلمهورية وقا�ضي 

حمكمة البتدائية يجب 
اأن تفهم على اأنها عالقة  

تن�ضيق ولي�ضت عالقة 
رئي�س مع مروؤو�ضه.

التكفل بهذا من خالل الإ�ضالح اجلاري على قانون الإجراءات 
اجلزائية. 

- يتم اإعالم واإ�ضعار املتقا�ضني بقرارات ت�ضنيف دعاواهم 
و�ضكاواهم ليكون عليهم حينها ال�ضتئناف.
- قرارات التحفظ على الق�ضايا قابلة لالإلغاء

تقنني العالقات بني وكيل اجلمهورية وقا�ضي 
التحقيق

التكفل بهذا من خالل الإ�ضالح اجلاري على قانون الإجراءات 
اجلزائية.

اإعادة درا�ضة ممار�ضة التنازل من قبل وكيل 
اجلمهورية.

امليثاق والقانون 
الأ�ضا�ضي للق�ضاء 

و�ضالحيات املجل�س 
 CSM الأعلى للق�ضاء

يعّزز دفع القا�ضي اإىل 
حتمل امل�ضوؤولية كاملة .

مت ن�ضر قانون اأخالقيات مهنة القا�ضي يف مار�س 2007، ي�ضم 
"Bangalor " هذا الن�س املبادئ العاملية خ�ضو�ضا مبادئ

�ضياغة قانون اأخالقيات املهنة اخلا�س للق�ضاة
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ا�ضتقاللية القا�ضي 
كّر�س يف  مبداأ محُ
الد�ضتور)املواد 

138و147 و148(. 

يعّزز القانون الع�ضوي 
املتعلق بالقانون الأ�ضا�ضي 

للق�ضاء حماية القا�ضي 
وا�ضتقالليته، النظام 

املتعلق باملجل�س الأعلى 
للق�ضاء  يقر مب�ضوؤولية 

القا�ضي  اأمام نظرائه 
املمثلني يف املجل�س الأعلى 

للق�ضاء، ويجعل عمله 
خا�ضعا ب�ضرامة لقانون 
اأخالقيات مهنة الق�ضاء 

وقوانني اجلمهورية.

التكفل من خالل الد�ضتور ) املواد: 138، 147، 148( 
والقانون الع�ضوي املتعلق بالقانون الأ�ضا�ضي للق�ضاء والقانون 

الع�ضوي  املتعلق باملجل�س الأعلى للق�ضاء واأخالقيات مهنة 
الق�ضاء الذي مت ن�ضره عام 2007.

- عقد املجل�س الأعلى للق�ضاء دورتني تاأديبيتني عام 2007.
- مت تطبيق اأخالقيات مهنة للق�ضاء عام 2007 مبنا�ضبة ماآخذ 

على الق�ضاة املعنيني.
- مت تنظيم عام 2007، موؤمتر دويل حول مو�ضوع " 

اأخالقيات مهنة " للق�ضاء.
- مت تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية بالتعاون مع جمعية "بار" 
الأمريكية » American Bar Association «  من الوليات 

املتحدة الأمريكية، حول مو�ضوع "اأخالقيات مهنة القا�ضي".

جعل القا�ضي ي�ضعر بامل�ضئولية يف اإطار الإجراء 
القانوين

-مل يطبق بعد ) يف انتظار �ضدور القانون الأ�ضا�ضي اخلا�س 
ب�ضلك اأمناء ال�ضبط الذي هو ب�ضدد �ضياغته(.

ت�ضمل برامج التكوين مادة اأخالقيات مهنة املوظف واأمناء 
ال�ضبط، ومن املقرر اأن يتم يف كل ن�ضاط تكويني، تقدمي مداخلة 

حول هذا القانون.

�ضياغة قانون اأخالقيات املهنة لأمناء ال�ضبط
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الهدف رقم 5: 
ضمان وظيف عمومي عصري وكفؤ وفعال خلدمة التنمية  

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

امل�ضادقة على لـ75 مر�ضوما وتنفيذها تدريجيا:
1 -اإعادة �ضياغة نظام الت�ضنيف يف الوظيف العمومي.

2 -�ضياغة قوانني اأ�ضا�ضية جديدة ملختلف الأ�ضالك.

3 -�ضياغة الن�ضو�س املتعلقة مبختلف جوانب احلياة الوظيفية.

4 -مراجعة اأنظمة الأجور ملختلف الأجهزة.

- كر�ضت �ضنة 2007 لو�ضع  نظام جديد للت�ضنيف الأجور يف 
الوظيف العمومي.

- اأما العام 2008، فكر�س لإعادة �ضياغة القوانني اخلا�ضة 
التي ت�ضبط خمتلف اأ�ضالك املوظفني. �ضتتم امل�ضادقة على 

جميع القوانني اخلا�ضة  قبل نهاية العام 2008.
 متت برجمة مراجعة اأنظمة الأجور كمرحلة اأخرية من اإقامة 

نظام جديد لالأجور عام 2009، بعد امل�ضادقة على جميع 
القوانني اخلا�ضة.

امل�ضادقة على القانون الأ�ضا�ضي العام للوظيف 
العمومي " الأمر رقم 06-03 املوؤرخ يف: 15 

جويلية 2006 املكر�س  ملبادئ وقواعد اإعادة 
تاأ�ضي�س حقيقي لالإدارة العمومية حول مبادئ 
جديدة ترمي اإىل ترقية ثقافة اخلدمة العمومية 

املوؤ�ض�ضية، مع الرتكاز على متطلبات ال�ضتقامة 
والنزاهة والفعالية والكفاءة بهدف حتفيز ن�ضاأة 

اإدارة حيادية وفعالة ا�ضتجابة لتطلعات املواطنني.
-تطبيق  قانون اأ�ضا�ضي جديد للوظيف العمومي.

ة ملختلف  -اإعادة �ضياغة القوانني  اخلا�ضة امل�ضريِّ
اأ�ضالك املوظفني.

مراجعة اأنظمة دفع الرواتب

ترقية الإدارة خلدمة التنمية 
القت�ضادية

-رقمنة م�ضلحة احلالة املدنية يف البلدية:
- اإن�ضاء بطاقة تعريف وطنية رقمية.

- اإن�ضاء مركز وطني لبطاقة التعريف الوطنية.
- ال�ضروع يف اإجناز جواز �ضفر بيومرتي.

- اإن�ضاء موقع انرتنت مركزي للجماعات املحلية.
- موقع انرتنت خا�س بالهيئات الق�ضائية.

ت�ضهيل  اخلدمات املقدمة للمواطنني يف ما يتعلق 
باحلالة املدنية لالأ�ضخا�س املتنقلني

خف�س وطاأة البريوقراطية يف 
خدمات امل�ضالح العمومية

- بوابة القانون )القوانني والتفاقيات واملعاهدات الدولية، ...(
- اإقامة �ضبكة معلوماتية داخلية للت�ضيري.

- اإن�ضاء نظام لت�ضيري امللف الق�ضائي منذ البداية حتى احلكم 
النهائي، ي�ضمح بالتو�ضل ال�ضريع اإىل امللفات لكل املتدخلني مبا 

فيهم املتقا�ضني.
- اإقامة �ضبكة معلوماتية داخلية "انرتانت" لت�ضيري �ضجالت 

ال�ضوابق العدلية والذي ي�ضمح :
1. للمواطن ب�ضحب م�ضتخرج ال�ضوابق العدلية من اأي حمكمة 

على الرتاب الوطني.
2. ت�ضيري ومتابعة  اإعادة العتبار والأهلية بقوة القانون.

. ت�ضيري ملفات اجلزائريني املولودين يف اخلارج.
- اإن�ضاء نظام معلوماتي لت�ضيري اأمر التوقيف مما ي�ضمح 

للمواطنني بالدفاع عن احلريات ) حتيني اأوامر التوقيف املوجهة 
اإىل م�ضالح ال�ضرطة(.

حت�ضني احلوكمة يف قطاع الق�ضاء :
- اإن�ضاء موقع انرتنت 

- القيام باإح�ضائيات موثوقة ومنتظمة تعك�س روؤية 
اأح�ضن لتخاذ قرارات ال�ضيا�ضة العامة.

-نظام ت�ضيري  �ضهادة  ال�ضوابق العدلية عن طريق 
الإنرتانت. )ال�ضبكة الداخلية(
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- اإن�ضاء �ضباك اإلكرتوين وحيد ي�ضمح بال�ضتعالم عن و�ضعية 
امللف وعن اإ�ضدار وثائق الأحكام وعن كل وثيقة مفيدة قابلة 
لالطالع عن بعد، انطالقا من اأي حمكمة ل�ضيما يف ما يتعلق 

بالق�ضايا املرفوعة اإىل املحكمة العليا.
- �ضهادة اجلن�ضية: تتم املعاجلة والت�ضليم خالل اليوم.

- اإقامة �ضبكة معلوماتية وطنية لت�ضيري قوائم امل�ضاجني مما 
ي�ضمح بـ:

- التحكم يف ت�ضيري الو�ضعية العقابية ملجموع امل�ضاجني.
- اإعداد اإح�ضائيات خا�ضة مبختلف فئات امل�ضاجني. 

- تي�ضري درا�ضة اجلرائم واجلنح الأكرث انت�ضارا، حالت العودة 
اإىل ارتكاب اجلرمية واأ�ضبابها.

التحكم يف التوزيع الأمثل للم�ضاجني عرب املوؤ�ض�ضات العقابية.
اإن امل�ضاريع التمهيدية للن�ضو�س الت�ضريعية التي هي 

قيد ال�ضتكمال )القوانني املتعلقة بالولية والبلدية وقانون 
اجلمعيات( تكر�س الت�ضيري الت�ضاهمي مع اإدماج اجلمعيات يف 

املقام الأول.
-ي�ضمح القانون املتعلق باإدارة ال�ضجون واإعادة الدماج 

الجتماعي للم�ضاجني يف مادته 36 بزيارة اجلمعيات 
واملنظمات احلكومية وغري احلكومية ذات الطابع الإن�ضاين، 

التي تعنى بعامل ال�ضجن. مت يف هذا الإطار التوقيع على 
العديد من التفاقيات من طرف الإدارة العامة لل�ضجون التابعة 
لوزارة العدل مع خمتلف اجلمعيات اإىل جانب منظمة الك�ضافة 

الإ�ضالمية اجلزائرية، جمعية "اقراأ"،جمعية اأولد احلومة.
-تنظيم ملتقى وطني وملتقيات جهوية عن م�ضاركة املجتمع 

املدين يف اإعادة الإدماج الجتماعي للم�ضاجني.

ترقية الت�ضيري الت�ضاهمي تعزيز الدور الت�ضاهمي للمجتمع 
املدين

توا�ضل احلركة اجلمعوية تطورها وتو�ضعها:
-قارب عدد اجلمعيات الوطنية حاليا الألف )1000(.

-جتاوز عدد اجلمعيات املحلية �ضبعني األفا )70000(. مراجعة 
القانون املتعلق باجلمعيات هي قيد الدرا�ضة

ترقية املجتمع املدين
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الهدف رقم 6: 
مكافحة الفساد  

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

-مت يف اإطار تطبيق القانون 06-01 املوؤرخ بـ20 فيفري 
2006 املتعلق بالوقاية من  الف�ضاد ومكافحته،  ت�ضجيل الآتي :

-من العام 2006 : 680 ق�ضية مت البت فيها اأمام املحاكم.
-يف العام 2007 :  1054 ق�ضية على م�ضتوى املحاكم منها 

861 ق�ضية مت البت فيها

الأن�ضطة الق�ضائية. تقييم حالة الف�ضاد

�ضادقت اجلزائر على التفاقية الأممية ملكافحة الف�ضاد.
-م�ضاركة فعالة يف خمتلف اللقاءات الدولية واجلهوية بهذا 
ال�ضاأن اإ�ضافة اإىل مالأ قائمة التقييم الذاتي لتطبيق التفاقية 

ذات ال�ضلة.

امل�ضادقة على التفاقية الأممية ملكافحة الف�ضاد. برنامج مكافحة الف�ضاد

-املر�ضوم الرئا�ضي رقم 
06 – 413 املوؤرخ يف 

22 نوفمرب 2006 املحّدد 

لت�ضكيل وتنظيم كيفيات 
عمل اجلهاز الوطني 

للوقاية ومكافحة الف�ضاد.
-املر�ضوم الرئا�ضي رقم 

06 – 414 املوؤرخ 

يف 22 نوفمرب 2006 
املحدد لنموذج الت�ضريح 

باملمتلكات. 
-املر�ضوم الرئا�ضي رقم 

06 – 415 املوؤرخ 

يف 22 نوفمرب 2006 
املحدد لكيفيات الت�ضريح 

مبمتلكات الأعوان 
العموميني من غري اأولئك 
رين يف املادة  6 من  املقرَّ

القانون املتعلق بالوقاية 
ومكافحة الف�ضاد.

القرار املوؤرخ يف 02 
اأفريل 2007 املحدد

مت اإ�ضدار قانون خا�س يتعلق بالوقاية من ومكافحة الف�ضاد 
بتاريخ 22 نوفمرب 2006 اإ�ضافة اإىل ن�ضو�ضها التنفيذية 

ويكر�س هذا القانون املبادئ الآتية :
-اإن�ضاء هيئة وطنية للوقاية ومكافحة الف�ضاد مكلفة بتنفيذ 

ا�ضرتاتيجية وطنية للوقاية ومكافحة هذه الآفة على اأن يتم تزويد 
هذه الهيئة بال�ضالحيات فيما يخ�س طبيعة الدور املوكل اإليها. 

لقد مت ن�ضر املر�ضوم القا�ضي باإن�ضائها فيما هو جار تنفيذه.
-اللجوء اإىل التعاون الق�ضائي الدويل خ�ضو�ضا ب�ضاأن 

م�ضادرة ما نتج عن خرق القانون ف�ضادًا؛
- حماية ال�ضهود، اخلرباء ، املبلغني وال�ضحايا.

- اإيجاد تدابري يف قانون الإجراءات اجلزائية تتعلق بـ:
عدم اإمكانية الإلغاء بالتقادم لإجراء احلق العام ول للعقوبة.

تو�ضيع الخت�ضا�س )اإن�ضاء اأقطاب جنائية  متخ�ض�ضة(.

تكييف الت�ضريع الوطني
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لقائمة الأعوان العموميني 
املعنيني بالت�ضريح 

باملمتلكات، واملطالبني 
بتقدمي كل املعلومات وفقا 

للقانون املذكور
ت�ضمل برامج التكوين القاعدي، مواد ت�ضم توعية الطلبة 

برهانات التي تفر�ضها ظاهرة الف�ضاد، تبديد الأموال العمومية، 
�ضوء ا�ضتغالل املمتلكات العامة والإ�ضتفادة من معلومات �ضرية 

، اإ�ضافة اإىل و�ضائل املكافحة .
مت تنظيم تكوين متخ�ض�س �ضنوي طويل املدى بخ�ضو�س 

قانون الأعمال منذ العام 2000 لفائدة 25  قا�س  يف كل �ضنة. 
�ضيت�ضمن هذا التكوين مادة بعنوان )قانون العقوبات اخلا�س 

بقطاع الأعمال( حيث تدر�س جوانب متعلقة باخلروقات واجلنح 
املذكورة اأعاله.

يف اإطار التكوين املتوا�ضل الذي �ضرعت املدر�ضة العليا للق�ضاء 
يف القيام به، مت تنظيم دورات يف مو�ضوع القانون الإداري 

خ�ضو�ضا ذلك املتعلق بجانب "ال�ضفقات العمومية".
 ي�ضهم التكوين املحلي بالإ�ضافة اإىل ذلك ويف كل عام يف رفع 

عدد امل�ضتفيدين، ليم�س كل فئات الق�ضاة املعنيني مبكافحة هذه 
الظاهرة.

يتم �ضنويا اإر�ضال الق�ضاة اإىل فرن�ضا  )املدر�ضة الوطنية لالإدارة 
ENA( لإجراء تكوين يف هذا املو�ضوع )ا�ضتفاد قا�ضيان عام  

)2008

تكوين الق�ضاة

ي�ضتفيد اإطاران مركزيان كل �ضنة من دورات تكوينية يف 
فرن�ضا  )املدر�ضة الوطنية لالإدارة ENA(يف مو�ضوع 

)�ضبط  وتقييم ومراجعة النفقات العمومية(
ت�ضتفيد اإطارات اأخرى من تكوينات تتعلق بال�ضفقات العمومية.

تكوين الإطارات املركزية .

تبعا ل�ضدور القوانني املتعلقة بالف�ضاد ) قانون 20 فيفري 
2006 (، نظمت كل املحاكم البتدائية لقاءات حملية اإعالمية 

لفائدة جميع الق�ضاة.
هناك ق�ضاة متمر�ضون يف املو�ضوع يقومون بتن�ضيط 

حما�ضرات لفائدة زمالئهم يف املحاكم التابعة اإىل اخت�ضا�ضهم 
الإقليمي.

التكوين على امل�ضتوى املحلي الوقاية من الف�ضاد

يتم انتقاء وتعيني الق�ضاة 
بعد التحقيق عن الأهلية، 

اإ�ضافة اإىل التحقق من 
ال�ضوابق الق�ضائية وكذلك 

احلال بالن�ضبة لالإطارات 
الأخرى.

عملية النتقاء م�ضتمرة ومنتظمة. انتقاء العاملني املعر�ضني خلطر الف�ضاد
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- ي�ضتفيد الق�ضاة والإطارات من اأجور معتربة ي�ضاف اإليها - 
بالن�ضبة لالأوائل -  ابتداء  من جانفي 2008 منحة �ضكن مهمة 

تقدر بـ 40.000,00 دج )املعادل 600,00 دولر اأمريكي( 
- �ضتعرف رواتب اأمناء ال�ضبط زيادة، حال �ضدور القانون 

الأ�ضا�ضي اخلا�س )اجلاري �ضياغته(

منح رواتب منا�ضبة

يجري تكوين موظفي العدالة يف لغة الإ�ضارة بالن�ضبة ملوظف 
واحد من كل حمكمة ويف املجموع 254 �ضخ�ضا هم حاليا 

معنيون بهذا.

تكوين منا�ضب ومكيف مع عملية التكفل 
بالأ�ضخا�س من الفئات اله�ضة

- التكفل الكامل بالق�ضاة واملوظفني ) اإقامة، اإطعام وتكاليف 
ال�ضفر( طوال فرتة التكوين القاعدي اأو املتوا�ضل، مع العلم اأن 

مدة التكوين الأول ثالث �ضنوات بالن�ضبة للق�ضاة ومن 6 اإىل 7 
اأ�ضهر بالن�ضبة اإىل املوظفني.

- تطبيق برنامج تكوين يف الإعالم الآيل والجنليزية ل�ضالح 
كل الق�ضاة والإطارات املركزية، ويف الإعالم الآيل ل�ضالح 

موظفي العدالة .
- تزويد كل حمكمة مبكتبة ومبدخل مبا�ضر عرب النرتنت اإىل 

املكتبة املركزية.

تدابري دعم للمنظومة التكوينية
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الهدف رقم 7: 
ترقية حقوق املرأة وحمايتها  

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

انظر : مقايي�س وقوانني امل�ضادقة امل�ضادقة على الربوتوكول حول 
حقوق املراأة يف اإفريقيا

-مت تاأ�ضي�س املجل�س الوطني لالأ�ضرة واملراأة مبقت�ضى املر�ضوم 
التنفيذي رقم 06-421 املوؤرخ يف 22 نوفمرب 2006 والذي 

قام بتن�ضيبه رئي�س احلكومة يف 7 مار�س 2007.
-مت القيام باإدراج مقاربة " النوع" يف ال�ضيا�ضات والربامج 

بو�ضفها عمال اأولويا يف برنامج احلكومة املعتمد من طرف 
الربملان يف جويلية 2007.

يجري التح�ضري ملخطط وطني للم�ضاواة والتكافوؤ، يكّر�س 
مقاربة " النوع".

اإن�ضاء موؤ�ض�ضات منا�ضبة ومواتية حتديد الإطار املوؤ�ض�ضاتي لتناول 
م�ضاألة "النوع"

-اإعداد )دليل بيداغوجي( موّجه للن�ضاء الأميات يف طور التعليم 
بالعتماد على �ضبكة اجلمعية الوطنية "اقراأ" )35000 ق�ضم(؛ 

-اإعادة ن�ضر دليل "قانون الأ�ضرة" وتدري�ضه عرب �ضبكة 
"اقراأ"؛

-تنظيم 3 ملتقيات جهوية حزل مو�ضوع تكوين الأميني.
ن�ضر وتوزيع 4 مطويات عن حقوق املراأة.

ات�ضال وتكوين.

-من بني اأهداف مراجعة الد�ضتور يف 15 نوفمرب 2006 هناك 
تعزيز احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة، بزيادة فر�ضها يف اللتحاق 

باملجال�س املنتخبة.
-�ضمحت النتخابات يف 2007 بانتخاب:

- 38 امراأة يف املجل�س ال�ضعبي الوطني ، اأي بن�ضبة %8,33 .
- 130 امراأة يف املجال�س ال�ضعبية الولئية اأي بن�ضبة %7,81.
102 امراأة يف املجال�س ال�ضعبية البلدية اأي بن�ضبة  0.73  %.

املراأة وال�ضيا�ضة معاجلة التمثيل الن�ضوي 
ال�ضعيف للمراأة يف املوؤ�ض�ضات 

ال�ضيا�ضية

مراجعة الت�ضريع يف اإطار اإ�ضالح الق�ضاء وتطابقه مع 
التفاقيات التي �ضادقت عليها اجلزائر، وخ�ضو�ضا التفاقية 

املتعلقة باإلغاء كل اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة لعام 1979م، 
وامل�ضادق عليها مبقت�ضى املر�ضوم الرئا�ضي رقم 96 51- 

املوؤرخ يف 21 جانفي 1996 مع التحفظ على املواد 2،9 الفقرة 
15،16/2،1 و1/29، ميكن رفع بع�س هذه التحفظات بحكم 

التعديالت اجلديدة على القانون  الوطني .
�ضمان تكافوؤ فر�س اللتحاق مبختلف الوظائف، رتب ووظائف 

اإدارة ال�ضجون.

احلماية القانونية الوقاية من العنف �ضد املراأة 
ومكافحته
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قمع املتاجرة بالب�ضر، خا�ضة الن�ضاء والأطفال. القانون املتعلق 
بالنظام العقابي واإعادة الإدماج الجتماعي للمحبو�ضني.

 اإن بع�ضا من هذه التدابري تخ�س املراأة املحبو�ضة، ومن اجلدير 
الإ�ضارة خا�ضة اإىل:

 اإن�ضاء موؤ�ض�ضات متخ�ض�ضة للن�ضاء )املادة 28( واإن تعذر ذلك، 
تخ�ض�س لهن اأجنحة.

اإيجاد �ضروط حب�س منا�ضبة للن�ضاء احلوامل من حيث التغذية 
والعناية ال�ضحية واحلق يف الزيارة يف قاعة ا�ضتقبال بعازل 

مقرب.
 اإمكانية احل�ضانة بالن�ضبة للمراأة ال�ضجينة، لالعتناء بطفلها 

حتى �ضن الثالثة، اإن مل يوجد مكان اآخر اأكرث اأهلية بل حتى 
�ضمان التكفل به وبتعليمه.

�ضمحت مراجعة قانون الأ�ضرة بالتكفل باآمال التغيري املعرب عنه 
من طرف املجتمع ومطابقته لالتفاقية املتعلقة باإلغاء كل �ضور 

التمييز اإزاء املراأة وبهذا اخل�ضو�س ينبغي التنويه بالإجابة التي 
اأتى بها مل�ضاألة الويل عند زواج املراأة.

مراجعة قانون اجلن�ضية : تقرر املادة 6 اأن الطفل املولود يف 
اجلزائر من اأب جزائري اأو اأم جزائرية الأ�ضل يتمتع باجلن�ضية 
اجلزائرية الأ�ضلية. هذا التعديل ي�ضمح برفع التحفظ على املادة 

9/2 من التفاقية املتعلقة باإلغاء كل اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة 

حيث ي�ضمح القانون للمراأة بنقل جن�ضيتها اإىل اأولدها.
يقرر قانون العقوبات اجلزائري حماية املراأة من بع�س اجلرائم 

كالغت�ضاب وخد�س احلياء وقد قرر ت�ضديد العقوبة اإذا كانت 
ال�ضحية قا�ضرا اأقل من 16 �ضنة )املادة 336 مكرر(. يجرم 

قانون العقوبات التعذيب باعتباره جرمية قائمة بذاتها يف املادة 
336 مكرر وما يتبعها، وقد قرر ت�ضديد العقوبة امل�ضتحقة 

جراء الغت�ضاب اإن كانت ال�ضحية امراأة حامال )املادة 350 
مكرر ( ويقرر اأي�ضا جترمي " التحر�س اجلن�ضي" يف املادة 

341 مكرر.  

فيما يخ�س منع املتاجرة بالب�ضر باخل�ضو�س الن�ضاء والأطفال، 
فاإن تعديل قانون العقوبات جار.

-تنفيذ خمطط خما�ضي ملكافحة العنف �ضد املراأة " 
الكفاءات  تعزيز  الأولوية  اأهدافه  �ضمن  2007-2011" من 

التقنية واملوؤ�ض�ضاتية ملختلف ال�ضركاء؛
اإن�ضاء وتفعيل عمل خمتلف خمططات اخلا�ضة بقطاعات مكافحة 

العنف منذ املراأة.

ا�ضرتاتيجية مكافحة العنف اإزاء املراأة.
-تعزيز الكفاءات التقنية واملوؤ�ض�ضاتية ملختلف 

ال�ضركاء يهدف �ضمان الوقاية والتكفل املنا�ضب 
�ضد كل اأ�ضكال العنف والتمييز.
- تعزيز م�ضاركة املجتمع املدين
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-اإن ال�ضرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف اإزاء املراأة تكفل 
الإطار العام للتدخل  بهدف  التح�ضي�س واحلماية والتكفل. 

مت اإن�ضاوؤها بعد �ضري طويل مع م�ضاهمة كل ال�ضركاء وممثلي 
الإدارات والربملان والأجهزة، واملجتمع املدين وو�ضائل اإعالم 

ووكالت الأمم املتحدة.
-مت اإطالق حملة حت�ضي�ضّية مب�ضاعدة جمعيات وتنظيمات 

متعددة " ن�ضاء يف �ضائقة"، النقابات الن�ضوية...؛
-انعقاد 3 ملتقيات جهوية لإطارات احلركة اجلمعوية ال�ضنوية 

حول مو�ضوع " العنف اإزاء املراأة، التحر�س اجلن�ضي".
ن�ضر وتوزيع مطويات تتعلق باملو�ضوع نف�ضه.

و�ضع برنامج اإن�ضاء مرا�ضد لت�ضغيل املراأة القطاعي، على غرار 
وزارة الطاقة واملناجم.

-التحفيز الأخالقي للموؤ�ض�ضات امل�ضغلة .
- مت يف �ضهر مار�س 2008 تنظيم ملتقى حول تاأ�ضي�س الن�ضاء 

ل�ضركات ن�ضوية مع م�ضاهمة املوؤ�ض�ضات املعنية بهذه امل�ضاألة.
مكنت تدابري القر�س امل�ضغر حتى 25 اأفريل 2007من خلق  
46791 ن�ضاطا وقد نتج عن ذلك ما ل يقل عن مثل هذا العدد 

من منا�ضب ال�ضغل الدائمة.
متثل الن�ضاء ما يقارب 66 % من امل�ضتفيدين من هذه التدابري.

املراقبة الإح�ضائية لعمل املراأة وتطوره ترقية عمل املراأة

�ضم قطاع التعليم حاليا 285 . 147 طفال م�ضجال يف الأق�ضام 
التح�ضريية املتوفرة على م�ضتوى املدار�س البتدائية .اإّن 

تو�ضيع التعليم التح�ضريي ي�ضمل جمموع الأطفال يف �ضن  
اخلام�ضة عام 2009.ارتفع عدد احل�ضانات وحدائق الأطفال 

التابعة للجماعات املحلية، بـ 487 ح�ضانة منجزة من خالل 
�ضناديق الت�ضامن التابعة للجماعات املحلية، وذلك لفائدة 

البلديات ذات الكثافة ال�ضكانية التي تزيد عن 150.000 ن�ضمة.

عر�س اأماكن بيداغوجية التعليم التح�ضريي ما قبل 
التمدر�س وح�ضانة الأطفال 

بالبيت
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الهدف رقم 8: 
ترقية حقوق األطفال والشباب وحمايتها  

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

تتم معاجلة ملفات طلب ال�ضكن العمومي والإيجاري من طرف 
جلان الدائرة على اأ�ضا�س مقايي�س ت�ضمح بتكافوؤ الفر�س لهذه 
الفئة اخلا�ضة بال�ضكان �ضعيفي الدخل وينبغي التاأكيد على اأن 
هذه التدابري النافذة تن�س على تخ�ضي�س ثلث هذه احل�ض�س 

ال�ضكنية الجتماعية لل�ضباب دون احلام�ضة والثالثني )35( 
املتقّدمني بالطلب.

احل�ضول على ال�ضكن ترقية حقوق الأطفال وال�ضباب 
وحمايتها

-مت تعديل القانون التوجيهي للرتبية الوطنية ) القانون رقم 
08-04 املوؤرخ يف: 23 جانفي 2008(.

-اإعادة تقييم منحة التمدر�س لرتفع من 2000.00 دج اإىل 
3000.00دج : لفائدة  3ماليني تلميذ.

-توزيع اأكرث من 500.000 حقيبة مدر�ضية على التالميذ 
املتمدر�ضني املنحدرين من اأ�ضر حمرومة اأو غري مي�ضورة. 

العمل الرتبوي والتكويني

-ين�س قانون الأ�ضرة على  اإمكانية اللجوء اإىل و�ضائل الإثبات 
العلمي احلديثة لإثبات البنوة وهذا يف اإطار الزواج ال�ضرعي " 
الزواج  حالة  يف  ال�ضطناعي  التخ�ضيب  املادة 40" واإمكانية 

ال�ضرعي يف ظل �ضروط حمددة يف القانون املذكور.
-يجري ا�ضتكمال امل�ضروع التمهيدي املتعلق بالبحث عن 

النت�ضاب الأبوي ويهدف اإىل التعريف بكيفية حتديد ن�ضب طفل 
املولود خارج اإطار الزواج،  والذي ل يحمل لقب اأ�ضرة ومل 

يعرتف اأبوه البيولوجي باأبوته له.
-تكري�س حق احل�ضول على اجلن�ضية اجلزائرية الأ�ضلية 

لالأطفال املولودين يف اجلزائر وجتهل هوية اأبويهم وتكري�س 
حق الطفل املولود من اأم جزائرية واأب جمهول الهوية، يف 

احل�ضول على اجلن�ضية اجلزائرية الأ�ضلية. 
تقرر عدم تو�ضيع فقدان اجلن�ضية  على الأطفال الق�ضر و 

الزوجة.

البحث عن النت�ضاب الأبوي واإثبات الن�ضب الإطار القانوين

النظام القانوين هو يف طور التعديل والتكييف من اأجل حماية 
اأف�ضل للفئات املعنية ويتعلق الأمر بـ:

-الأمر املتعلق برعاية الطفولة واملراهقة،
-الأمر املتعلق  باإن�ضاء موؤ�ض�ضات وم�ضالح مكلفة برعاية الطفولة 

واملراهقة،
-التدابري امل�ضّمنة يف قوانني العمل والتعليم والتكوين.

تعزيز احلماية القانونية
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-كما مت اإ�ضدار اأحكام وتدابري قانونية جديدة ل�ضيما  يف:
-قانون الأ�ضرة،

-قانون العقوبات ل�ضيما املادة 454 التي تقرر متثيل القا�ضر 
من طرف حمام اأثناء كل اإجراءات املتابعة و احلوكمة واملادة 

8 مكرر 1 التي تقرر اأن اإلغاء املتابعة للحق العام بالتقادم، يف 
ق�ضية متعلقة باجلرائم واجلنح التي قد ترتكب على قا�ضر، يبداأ 

العد لها ابتداء من بلوغ ال�ضحية �ضن الر�ضد.
يقرر قانون النظام العقابي  واإعادة الإدماج الجتماعي املوؤرخ 

ر اأقل من 18 �ضنة عن امل�ضاجني  يف 6 فيفري 2005 عزل الق�ضّ
البالغني داخل املوؤ�ض�ضات العقابية واإن�ضاء مراكز اإعادة 

ر وتاأ�ضي�س جلنة اإعادة الرتبية  تربية واإدماج اجتماعي للق�ضّ
يف املراكز للق�ضر ويف الأجنحة املخ�ض�ضة للق�ضر داخل 

املوؤ�ض�ضات العقابية. مت منح الق�ضر المتيازات التالية:
-الوجبة الغذائية بكمية كافية متوازنة ت�ضمح لهم بالنمو،

- لبا�س منا�ضب، 
- الرعاية ال�ضحية املتوا�ضلة،

- عقوبات ان�ضباطية مرنة،
- اإقامة نظام منا�ضب لإعادة الرتبية والعالج.

- تطبيق نظام زيارات يف اأماكن منا�ضبة وقريبة .
- القانون رقم 04-18 املوؤرخ يف :2004/12/25 املتعلق 
بالوقاية ومنع ال�ضتخدام غري امل�ضروع للمخدرات واملوؤثرات 

العقلية، بالن�ضبة ل�ضخ�س ي�ضتخدمها ل�ضتهالكه ال�ضخ�ضي مع 
م�ضاعفة هذه العقوبة اإذا مت تقدميها وعر�ضها على قا�ضر.

مت تبني م�ضروع القانون املتعلق برعاية الطفولة، وهو يكّر�س 
الرعاية الق�ضائية لالأطفال املنحرفني ويعر�س اإجراءات لّينة يف 

كافة مراحل املتابعة الق�ضائية.
اإقامة قواعد خا�ضة فيما يتعلق باحلب�س املوؤقت لالأطفال 

املنحرفني؛
تكري�س الرعاية الجتماعية للطفل املكفول من قبل املندوب 

الوطني لرعاية الطفل، املمثل على امل�ضتوى املحلي من طرف 
املندوب الولئي لرعاية الطفل. يتكفل املندوب بالأطفال 

املعر�ضني للخطر وميار�س تكري�س مهامه بالتن�ضيق  مع العدالة. 
قواعد جديدة فيما يتعلق بالرعاية الق�ضائية للطفل وخ�ضو�ضا 

الق�ضر املنحرفني بتحديد قدر اأدنى للم�ضئولية اجلزائية 
وجعل الو�ضاطة و�ضيلة ق�ضائية لتفادي ملتابعة الق�ضائية للطفل 

واإ�ضالح ال�ضرر امل�ضبب لل�ضحية. يف الإطار نف�ضه، مت تو�ضيع 
�ضالحيات قا�ضي الق�ضر واإقرار اإجراءات جديدة ب�ضاأن 

احلب�س املوؤقت وخ�ضو�ضا يف ما يتعلق بالآجال.
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ي�ضتدعي تنفيذها  تقييما 
مرحليا والن�ضر عرب 

و�ضائل الإعالم 

مت و�ضع الإ�ضرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف �ضد الأطفال 
منذ عام 2005.

و�ضع اإ�ضرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف �ضد 
الأطفال

مكافحة العنف �ضد الأطفال

يف انتظار درا�ضته من 
قبل جمل�س الوزراء

يقرتح هذا امل�ضروع تكفال قانونيا وق�ضائيا بهذه ال�ضريحة 
احل�ضا�ضة من املجتمع.

م�ضروع قانون حلماية الطفولة و�ضع اإ�ضرتاتيجية وطنية من 
اأجل الطفولة

-اإن الإ�ضرتاتيجية املطروحة هي ما بني القطاعات وترتكز 
ب�ضكل خا�س على الرتبية والتعليم  والتكوين املهني.

مت على امل�ضتوى النف�ضي البيداغوجي ، برجمة درا�ضة 
ل�ضلوكيات املراهقني مب�ضاركة املراهقني  اأنف�ضهم، اإىل جانب 

اإخراج فيلم وثائقي عن م�ضاركة املراهقني.

اإعداد قامة خمطط وطني للمراهقني مكافحة  انحراف الأطفال

اأدرح  الت�ضريع القائم 
تدابري ذات طابع وقائي 

وعالجي. ميكن اأن 
يو�ضع القا�ضر ذو 

الع�ضرة يف موؤ�ض�ضة 
متخ�ض�ضة يف الرعاية 

الجتماعية بنظام داخلي 
اأو يف و�ضط مفتوح 

مع متابعة من م�ضلحة 
مراقبة وتربية يف الو�ضط 

)SOEMO( املفتوح

-تعزيز التاأطري، من خالل تكوين املوظفني املخت�ضني يف 
القطاع.

-تعزيز ال�ضبكة القاعدية للتكفل بالأطفال واملراهقني الذين 
يعي�ضون يف حالة اجتماعية �ضعبة.

-اإقامة جمموعة عمل متعددة الخت�ضا�ضات ترمي اإىل اإعادة 
اإدماجهم اأ�ضريا و/اأو مدر�ضيا.

يوجد حاليا: مركزان اثنان لإعادة الرتبية واإدماج اجتماعي 
للق�ضر املقيمني ب�ضطيف وقديل؛ 77 جناحا للق�ضر مت تهيئتها 

داخل املوؤ�ض�ضات العقابية
5- مراكز اإعادة تربية واإدماج اجتماعي للق�ضر باأدرار، 

اجللفة، ب�ضكرة، �ضعيدة وتيجالبني متت برجمتها يف اإطار 
برنامج النعا�س القت�ضادي.

التكوين املتوا�ضل لق�ضاة  الق�ضر واملتدخلني لدى الق�ضر 
)اأخ�ضائيون نف�ضانيون، امل�ضرفون الجتماعيون وروؤ�ضاء 

الأجنحة املخ�ض�ضة  للق�ضر(
-توقيع اتفاقية بني الإدارة العامة للعدالة واإعادة الإدماج و 

اليوني�ضيف والتي اأف�ضت اإىل انعقاد 5 دورات تكوينية ل�ضالح 
املتعاملني مع الق�ضر املحبو�ضني: ق�ضاة الق�ضر، الأخ�ضائيون  

النف�ضانيون، امل�ضرفون الجتماعيون وروؤ�ضاء اأجنحة الق�ضر 
اإىل جانب مدراء املراكز املتخ�ض�ضة(.

-تنظيم ور�ضة دولية تهدف اإىل مكافحة الإدمان لدى ال�ضباب 
يف اأو�ضاط املحبو�ضني.

تنظيم ور�ضة عمل يف مو�ضوع ت�ضريع قوانني الطفل يومي23 
و 24 اأفريل 2007 بالتعاون مع "الإ�ضالح اجلزائي الدويل"

."Penal Reform International" 
-حت�ضري بروتوكول تعاون بني وزارة العدل واليوني�ضيف 

لل�ضنوات  2007 - 2011.
بني   1999 و 2007     

حت�ضني التكفل بالأطفال
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 -806  حمبو�ضا ا�ضتفادوا من درو�س تعليمية يف 
اخت�ضا�ضات خمتلفة؛

- 24798   حمبو�ضا ا�ضتفاد من درو�س تعليمية مهنية يف 
74 تخ�ض�ضا.

-239 1 ناجحا من جمموع 014 3 مرت�ضحا تقدموا لمتحان 
البكالوريا.

-499 1  ناجخا من اأ�ضل063 3 مرت�ضحا تقدموا لمتحان 

الأهلية للتعليم املتو�ضط.
-اإجناز درا�ضات وا�ضتطالعات راأي لدى ال�ضباب.

-تنظيم لقاء وطني )احلكومة، اجلماعات املحلية، اجلمعيات 
ال�ضبابية، اجلامعات ...(

-حتديد الأهداف يف خمتلف املجالت )التعليم والتكوين، 
ال�ضغل ...(

تكييف الإطار املوؤ�ض�ضاتي اخلا�س بال�ضباب

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية لل�ضبيبة وحتديد خمطط 
عمل ما بني القطاعات

و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية 
لل�ضبيبة

هناك 129  موؤ�ض�ضة ا�ضتقبال تقوم بت�ضيريها جمعيات 
مب�ضاعدة الدولة وهي تعاين من �ضعوبات. ت�ضتقبل هذه 

املوؤ�ض�ضات الأطفال واملراهقني املتخلفني عقليا
-توقيع اتفاقية بني املديرية العامة واإدارة ال�ضجون واإعادة 
الإدماج ومنظمة الك�ضافة الإ�ضالمية اجلزائرية عام 2003 

بهدف ترقية الن�ضاطات الرتبوية والثقافية لل�ضغار.
- مت تعديل هذه التفاقية يف 29/07/2007 لت�ضمل فئات 

الن�ضاء وال�ضباب.
اإفتتاح 5 مراكز يف وليات �ضطيف، املدية، وهران،  ال�ضلف 
وم�ضتغامن بالتعاون مع منظمة الك�ضافة الإ�ضالمية اجلزائرية 

ل�ضالح هذه الفئات بعد الإفراج عنهم بهدف م�ضاعدتهم يف 
اإعادة الندماج.

تنظيم دورات تدريبية ت�ضتهدف روؤ�ضاء الك�ضافة امل�ضوؤولني عن 
املراكز املعنية

تعزيز دور احلركة اجلمعوية

-اإعادة تقييم املنحة اجلزافية للت�ضامن AFS، رفع املبلغ 
ال�ضهري اإىل 000,00 3 دج. بالن�ضبة للم�ضنني، خالل العام 

2008 مع اإمكانية الرتاكم مع منح اأخرى.

اإعادة تقييم راتب التقاعد.
ت�ضكيل جلنة وطنية لرعاية امل�ضنني

تخ�ضي�س موارد للم�ضنني املحرومني التكفل بامل�ضنني

اإن�ضاء م�ضلحة ا�ضتماع بالهاتف لالإعالم، التوجيه ومرافقة 
امل�ضنني الذين يعانون من امل�ضاعب

مرافقة امل�ضنني املعر�ضني للم�ضاعب

-اإ�ضراك اجلمعيات يف التكفل بامل�ضنني:
- 8 مراكز ل�ضتقبال 800  م�ضن، يتم ت�ضيريها من قبل 

جمعيات مب�ضاعدة الدولة،
-277  جمعية اأخرى ذات طابع اإن�ضاين تتكفل ب�ضكل مبا�ضر اأو 

غري مبا�ضر بامل�ضنني،

اإ�ضراك اجلمعيات
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متت درا�ضة م�ضروع 
القانون هذا من قبل 

اخلرباء. �ضيتم عر�ضه 
على احلكومة قريبا

-�ضياغة ن�ضو�س ت�ضريعية وتنظيمية لرتقية ورعاية امل�ضنني:
-م�ضروع قانون ترقية ورعاية امل�ضنني؛

-اإ�ضدار ن�ضو�س تنظيمية تق�ضي مبنح تعطى للم�ضنني وت�ضمح 
بالرتاكم؛

-الن�ضو�س القا�ضية باإن�ضاء هياكل خا�ضة وعمومية للتكفل 
بامل�ضنني: هياكل ال�ضتقبال والإقامة الداخلية واإقامات نهارية و 

ديار التقاعد، ونوادي ت�ضلية ...اإلخ.
-ن�ضو�س واتفاقيات مع امل�ضتغلني بالنقل خلف�س الت�ضعرية 

لفائدة امل�ضنني،
ن�ضو�س ت�ضبط مهن الن�ضاط الجتماعي.

التاأطري القانوين والتنظيمي
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الهدف رقم 9: 
ترقية حقوق الفئات الهشة وحمايتها

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

تن�س اأحكام قانون 
العقوبات على ت�ضديد 

العقوبة بالن�ضبة لبع�س 
اجلرائم واجلنح املخالفات 

اإذا كانت ال�ضحية من 
الفئات اله�ضة. وكذلك فاإن 

القانون  املتعلق بالوقاية 
من املخدرات واملوؤثرات 
العقلية وقمع ال�ضتعمال 

والجتار غري امل�ضروعني 
بها، ين�س على ت�ضديد 

العقوبة اإذا مت تقدمي 
اأو عر�س  املخدرات اأو 

املوؤثرات العقلية على 
�ضخ�س ينتمي اإىل الفئات 
اله�ضة )قا�ضر، معوق ...(

القانون رقم  23-06املوؤرخ يف 20 دي�ضمرب 2006 املعّدل 
واملكّمل لالأمر رقم  66-156املوؤرخ يف 8 جوان 1966 

املتعلق بقانون العقوبات اإىل جانب املادة  13/2من القانون رقم 
04-18 املوؤرخ يف 25 دي�ضمرب 2004، املتعلق بالوقاية من 

املخدرات واملوؤثرات العقلية و قمع ال�ضتعمال و الجتار غري 
امل�ضروعني بها..

امل�ضادقة على قانون اإطار يتعلق برتقية حقوق 
الفئات اله�ضة وحمايتها

تعزيز الإطار الت�ضريعي حلماية 
حقوق الفئات اله�ضة

بلغ عدد املعوقني الذين ا�ضتفادوا من التغطية الجتماعية خالل 
العام  2007،  765 170 فردا.

خالل العام 2007، ا�ضتفاد  580 600معوقا من التكفل 
اجلزئي مب�ضاريف النقل عرب ال�ضكة احلديدية، النقل الربي 

واجلوي.
اإعفاء املعوقني الأجراء ذوي الراتب الأقل من 000 15 دج من 

.)IRG( ال�ضريبة على الدخل العام
 توزيع 1.500.000 قفة رم�ضان واأكرث من 7.000.000 

وجبة )عملية الت�ضامن الرم�ضانية(

التغطية الجتماعية للفئات اله�ضة �ضيا�ضة الت�ضامن

مت و�ضع الأطفال ما بني 
�ضن 0 اإىل 6 �ضنوات 
الذين ا�ضتقبلوا على 
م�ضتوى 38 ح�ضانة 
حم�ضاة، �ضمن نظام 
الكفالة اأو عند اأ�ضرة  

حا�ضنة يف اإطار 
احل�ضانة مدفوعة الأجر

زيادة على 276 موؤ�ض�ضة موجهة للتكفل بالفئات اله�ضة ، مت يف 
عام 2008 افتتاح 19 موؤ�ض�ضة ،و34 هي ب�ضدد ال�ضتكمال 

و 18 موؤ�ض�ضة �ضتنطلق اأ�ضغال اإن�ضاءها،  يف املجموع �ضيكون 
لدينا مع نهاية دي�ضمرب 2008، 347 موؤ�ض�ضة ل�ضتقبال  20. 

585 �ضخ�ضا.

تو�ضيع طاقات ال�ضتيعاب واأ�ضغال اإعادة تهئية 139 مبنى
اإن�ضاء  م�ضلحة اإ�ضعاف ا�ضتعجايل "Samu "، اجتماعي- 

والتكفل بـ 832 29 �ضخ�ضا مع�ضرا )بدون ماأوى( منهم       
24 148

حت�ضني نوعية ال�ضتقبال والتكفل بالفئات اله�ضة 
خ�ضو�ضا فيما يتعلق باملوؤ�ض�ضات.
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املقدر بـ 00 ,300 1 
دج لكل طفل �ضليم 

و1600,00 دج/ال�ضهر 
لكل طفل معاق.

-لل�ضنوات 2004-2006، و359 5 عام 2007     و260 3 
2.410( رجال و850 امراأة)   اإىل غاية 31 اأوت 2008.

- 76  مبنى خم�ض�س ل�ضتقبال هذه الفئات، بقدرة ا�ضتيعاب 
تقدر بـ 377 2 مكان اإقامة/اليوم وت�ضخري  683عامال 

اجتماعيا.
- 53 بنية قاعدية مّت ا�ضتالمها من جمموع 191 م�ضروعا مت 

اإطالقها.
مت  القيام من جهة اأخرى، مبجهود خا�س لتح�ضني التاأطري 

الإداري والبيداغوجي للموؤ�ض�ضات املتخ�ض�ضة.



احلكامة
والت�شيري االقت�شادي

امللحق

املحور الثاين
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املقاييس والقوانني
مستوى املصادقة وتنفيذ القوانني واملقاييس العاملية

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

تطبيق هذه املقايي�س هو 
يف  تطور

-مت اعتماد 23 مقيا�ضا من بينهم 17 مقيا�ضا عاما )اإلزاميا( و6 
مقايي�س متعلقة بعمليات خا�ضة.

مت بالفعل تبني اأربعة مقايي�س اأ�ضا�ضية. يتعلق الأمر مبقايي�س 
تخ�س بعر�س جداول الو�ضعية املالية، وجداول تدفقات اخلزينة 

واملعلومات اخلا�ضة بامليزانية.

اإ�ضالح املخطط املحا�ضبي للدولة 
- اإن�ضاء خمطط تكييف املقايي�س املحا�ضبية 

)IPSAS( مع الو�ضعية اجلزائرية.

حت�ضني نوعية املعلومة املحا�ضبية 
والتجاوب مع مقايي�س القابلية 

للتف�ضري واملقارنة، والدقة 
وامل�ضداقية

-و�ضف للمنا�ضب الأ�ضا�ضية للقائمة التو�ضيفية للح�ضابات.
-التقريب بني عمل املخطط املحا�ضبي للدولة والقائمة التو�ضيفية 

للميزانية ح�ضب  الطبيعة القت�ضادية.
 التكفل بالأدوات القت�ضادية واملالية اجلديدة  الناجتة عن 

التغريات يف حميط املوؤ�ض�ضة )قر�س الإيجار ، امتيازات اخلدمة 
العمومية(

)PCE( اإعداد كتاب  للمخطط املحا�ضبي للدولة

عمليات تكييف اأنظمة 
ح�ضابات ال�ضركات على 

هذا النظام هي قيد الجناز 
)�ضوناطراك، �ضونلغاز(

-�ضي�ضرع يف تنفيذ النظام املحا�ضبي املايل اجلديد ابتداء ا من 1 
جانفي 2009 )املادة 41 من القانون املذكور اآنفا(.

-تتعلق املرا�ضيم بال الأ�ضا�ضية للمحا�ضبة والنظام املعلوماتي  
املحا�ضبي . تتعلق القرارات بالقائمة امل�ضطلخية للح�ضابات، 

وطريقة عملها وباملحا�ضبة املب�ضطة للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية.
 "IFRS"اإن النظام املحا�ضبي اجلديد اختار اإطارا ت�ضوريا للـ-

ونظاما حما�ضبيا مب�ضطا للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية .
-توثيق اأمني لل�ضفقات والتعامالت

ا�ضتقاللية القانون املحا�ضبي عن القانون اجلبائي.

اإ�ضالح النظام املحا�ضبي املايل
-ال�ضماح للم�ضتخدمني، خ�ضو�ضا امل�ضتثمرين 
وامل�ضريين بالتو�ضل اإىل املعلومة املالية القابلة 

لال�ضتغالل املبا�ضر وبكل �ضفافية.
-امل�ضادقة على قانون يتعلق بالنظام املحا�ضبي املايل 

يف �ضنة 2007 )القانون رقم 07-11 املوؤرخ يف 
25 نوفمرب(.

-اإعداد م�ضروعي مر�ضومني وم�ضروعي قرارين.
تنظيم ملتقيني جهويني لفائدة املحا�ضبني واملهنيني 

الآخرين.

تكييف اجلداول املالية وفق 
املعايري القيا�ضية الدولية" 

)IFRS(

-ان�ضمت اجلزائر عام 
 ،SGDD 2006 اإىل الـ

وهي مرحلة تعدها اجلزائر 
�ضابقة للمقايي�س اخلا�ضة 

.)NSDD( بن�ضر املعطيات
ينبغي للمعطيات 

الإح�ضائية املعنية اأن 
ت�ضمل القطاعات: )1( 

القت�ضاد  احلقيقي )2( 
املالية العمومية؛ )3( املالية 

واخلارجي؛ اإىل

-تطوير وع�ضرنة نظام الإح�ضاء يف اإطار مهيكل بهدف حت�ضني 
نوعية املعطيات املنتجة واملن�ضورة.

-تفلي�س دورية واآجال ن�ضر معطيات القطاع النقدي، املايل 
واخلارجي. يتم ن�ضر هذه املعطيات ومنهجية اإعدادها ب�ضكل 

منتظم.
 )FMI( مت اإر�ضال املعطيات الكربى اإىل �ضندوق النقد الدويل-

كي تعر�س يف "جدول عر�س ون�ضر املعطيات
."FMI " للـ 

تقل�ضت فرتة اإعداد هذه املعطيات من �ضنة اإىل ثالثة اأ�ضهر، 
وحتى اإىل �ضهر واحد بالن�ضبة لبع�س املعطيات.

الكتتاب يف النظام العام لن�ضر املعطيات ل�ضندوق 
)FMI( )SGDD( النقد الدويل

-تعيني بنك اجلزائر من�ضقا وطنيا.
اإعداد معطيات كربى وخطط حت�ضني على املدى 

القريب واملتو�ضط والبعيد بالن�ضبة لقطاع الأموال 
العمومية وقطاع املالية والقطاع اخلارجي.

-اإعادة ت�ضنيف الإح�ضائيات اخلا�ضة بالو�ضعية 
امللخ�ضة لعمليات اخلزينة يف و�ضعية التدفقات اإىل 
اخلزينة للـ MSFP 2001لل�ضنوات من 2003 اإىل 

2006 واإعداد و�ضعيات �ضهرية لالأ�ضهر الثالث 

الأوىل من عام 2007.

ترقية طابع التف�ضيل يف املعطيات 
الإح�ضائية ووفرتها و�ضهولة 

احل�ضول عليها و�ضحتها 
ون�ضرها .
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جانب املعطيات الجتماعية 
الدميوغرافية.

-تنامي ن�ضر املعطيات والإح�ضائيات املالية العمومية.
 MSP التقريب بني القائمة امل�ضطلخية املقرتحة يف اإطار م�ضروع

.2001 MSFPوت�ضنيف النفقات وفق الـ

-اإعداد معطيات كربى خا�ضة بالقت�ضاد احلقيقي.
يجري اإجناز م�ضروع ع�ضرنة وحتديث املوقع 

اللكرتوين للهياكل املكلفة بن�ضر املعطيات

يف طور الإجناز -اإن�ضاء فريق عمل خم�ض�س مل�ضروع "بازل2"؛
اإعداد درا�ضة الأثر الكمي )اإلزام متعلق مب�ضتوى الأموال 

اخلا�ضة

البنكي: النظام  اإدماج جهاز "بازل2" يف 
. حت�ضني ت�ضيري املخاطر البنكية من خالل تطبيق 

الأموال  من  اأدنى  حد   : تو�ضيات جهاز "بازل2"، 
اخلا�ضة حمدد بـ: 8 % و مراقبة حذرة ملالئمة 

الأموال اخلا�ضة ونظام �ضبط ال�ضوق من خالل 
اإلزام موؤكد بال�ضفافية املالية

يتم تاأطري فريق العمل هذا 
مب�ضاعدة تقنية خارجية

-تكوين فريق عمل خم�ض�س مل�ضروع  مب�ضتوى "بازل2"؛
-اإعداد درا�ضة الأثر الكمي )اإلزام متعلق الأموال اخلا�ضة(.

البنكي: النظام  اإدماج جهاز "بازل2" يف 
. حت�ضني ت�ضيري املخاطر البنكية من خالل تطبيق 

الأموال  من  اأدنى  حد   : تو�ضيات جهاز "بازل2"، 
اخلا�ضة حمدد بـ: 8 % و مراقبة حذرة ملالئمة 

الأموال اخلا�ضة ونظام �ضبط ال�ضوق من خالل 
اإلزام موؤكد بال�ضفافية املالية

حت�ضني ت�ضيري املخاطر البنكية 
من خالل تطبيق تو�ضيات جهاز 

"بازل2"

-اإعداد م�ضروع قانون يتعلق بقانون اجلمارك الذي �ضيعر�س 
ليتم تبنيه يف دي�ضمرب 2008 وخمطط ع�ضرنة على املدى 

.PMDA(  2010- 2007 املتو�ضط
-اإجراء خربة دورية لالإجراءات مب�ضاعدة خارجية.

-اإدراج التخلي�س الإلكرتوين للحقوق والر�ضوم امل�ضتحقة
-تعزيز املراقبة البعدية.

 )CNIS( اإعادة تنظيم املركز الوطني لالإعالم الآيل والإح�ضاء
.SIGAD ومراجعة نظام املعلوماتية

تنفيذ اإ�ضالح الإدارة اجلمركية 
-اإعادة تنظيم الإدارة املركزية.

،KYOTO ترقية مقايي�س كيوتو-
-تطوير ال�ضراكة بني "اجلمارك-ال�ضركات"

-مكافحة الف�ضاد، والتقليد والتحويل غري ال�ضرعي 
لالأموال:

و�ضع نظام فعال ملكافحة الف�ضاد من خالل:
-اإن�ضاء معابر اإعالمية وتن�ضيق اأعمال املتدخلني يف 

ال�ضل�ضلة اللوجي�ضتية للتجارة الدولية.
-اإن�ضاء خلية حتليل خماطر التدخل للمراقبة الفورية 

والبعدية.
-تطهري جهاز املفت�ضني باجلمارك.

-تكوين املوظفني
-حت�ضني التن�ضيق مع امل�ضالح الأخرى املتخ�ض�ضة 

للدولة بتوقيع التفاقيات )اإدارة ال�ضرائب، الأمن 
الوطني، الدرك الوطني(.

مكافحة التقليد، من خالل:
-اإن�ضاء هيئة متخ�ض�ضة مكلفة بامللف.

-توقيع التفاقيات مع مالكي العالمات.
توقيع بروتوكول اتفاق مع الإدارة العامة لل�ضرائب.

حت�ضني فعالية اأداء اخلدمة 
العمومية اجلمركية
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-اإقامة جلنة خمتلطة )وزارة التجارة والغرفة 
اجلزائرية للتجارة وال�ضناعة( بهدف تعيني جمال 

القيم الالزم ليفيد كمرجعية للمكافحة �ضد التحويل 
غري ال�ضرعي لروؤو�س الأموال.
-رفع م�ضتوى نظام املعلومات.

-كيفية منح الأرا�ضي التابعة اإىل اأمالك الدولة �ضتتم من الآن عن 
طريق واحد فقط وهو املزاد العلني. ميكن ملجل�س الوزراء وحده 

اأن يتنازل بالرتا�ضي ب�ضروط خا�ضة جدا.
يرمي اإىل الإلغاء النهائي للتنازل عن اأرا�ضي الدولة لدعم 

ال�ضتثمارات بكافة اأ�ضكالها وتكري�س احلفاظ على الأر�س ملكا 
للدولة مبعزل عن القيمة امل�ضافة امللحقة بالزيادة التي هي ملك 

للمتعاملني الذين قاموا بالإجناز.

يخ�ضع اإ�ضالح النظام الت�ضريعي اخلا�س بالعقار 
ل�ضروط وكيفيات منح المتياز عن اأرا�ضي الدولة 

املوجهة لإجناز م�ضاريع ا�ضتثمارية

اإ�ضالح النظام الت�ضريعي اخلا�س 
بالعقار

.)TPE( الإقامة التدريجية ملراكز اإلكتورنية
اإقامة نظام املقا�ضة عن بعد لعمليات الدفع  الكربى.

اإقامة �ضكوك موؤمنة جديدة وم�ضخ�ضة.
اإعداد  )اأرقام تعريف بالهوية البنكية( RIB جديدة من قبل البنوك 

وبريد اجلزائر.
اإطالق بطاقة التخلي�س ما بني البنوك.

�ضياغة ن�ضو�س قانونية لتاأطري القرو�س العقارية املتعلقة بتعزيز 
ال�ضمانة املعرو�ضة من قبل البنوك )الرهن القانوين، التحقيق 

العقاري  لالإ�ضدار عقد امللكية( و تعومي  �ضوق القر�س العقاري 
)قانون عملية القر�س الرهني (.

مت القيام بعملية اإعادة تكوين روؤو�س الأموال اأوىل عام 2005 
ملجموع البنوك.

 04 يف  املوؤرخ  املر�ضوم التنفيذي التطبيقي رقم 07-210 
جويلية 2007 املحدد ل�ضروط اإعادة التقييم.

تنفيذ خمطط عمل لتح�ضني حوكمة البنوك
الب�ضرية املوارد  	تثمني 

الهيكلة  باإعادة  املالية  الو�ضاطة  فعالية  	زيادة 
البنكية وحت�ضني اأهلية اإلتزام البنوك.

. الدفع  اأنظمة  	ع�ضرنة 
العقاري القر�س  	تطوير 

املكتتبة. املدفوعات  ح�ضة  	زيادة 
جديدة. جناعة  عقود  	اإقامة 

وكل  اأ�ضهم  �ضاحب  كل  بني  اإتفاقيات  	توقيع 
اإدارة.

والبعيد  املتو�ضط  املدى  على  قر�س  خط  	اإقامة 
لفائدة البنوك موجه لتمويل م�ضاريع ال�ضتثمار 

للموؤ�ض�ضات )املادة 81 من قانون املالية 2008(.
كلفة  وخف�س  البنكية  القرو�س  �ضوق  	تعزيز 

الو�ضاطة البنكية.
وموؤمنة. فعالة  تبادل  ودوائر  تخلي�س  اأداة  	اإقامة 

)CPI( اإن�ضاء مركز مقا�ضة ا�ضتباقية مابني البنوك

تعزيز ا�ضتقرار البنوك 
ومردوديتها

تقرر ن�ضر اأنظمة جديدة يف 
2009-2008

-اإن�ضاء عقود جناعة
-اإعادة ت�ضكيل ومراجعة القوانني الداخلية ملجال�س الإدارة 

واإقامة جلان فح�س املحا�ضبة.
-اقتناء برنامج معلوماتي. 

-اإعادة تقييم الأ�ضول الثابتة ، مت هذا يف اأوت 2007.

حت�ضني تدخل اأجهزة الإدارة و ت�ضيري املوؤ�ض�ضات
-تن�ضيب جلنة اإ�ضراف على �ضركات التاأمني على 

م�ضتوى وزارة املالية.
-تعزيز الأموال اخلا�ضة ل�ضركات التاأمني

-تعزيز نظام املعلومات 

حت�ضني حوكمة املوؤ�ض�ضات 
العمومية للتاأمينات من خالل 

الإ�ضالح املايل

ترقية قطاع التاأمينات :
اإقامة جهاز مبيعات ملنتجات التاأمينات من طرف 
ال�ضبابيك البنكية وتوقيع اتفاقيات التوزيع بني 

�ضركات التاأمينات وخمتلف البنوك.
توقيع اتفاقيات �ضراكة بني �ضركات التاأمينات 
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شروع شركة أجنبية متخصصة في تأمني األفراد في العمل  MACIF مع SAA( اجلزائرية وال�ضركات الأجنبية
.)...FIATC مع CAAT ،الفرن�ضية
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الهدف رقم 1: 
ترقية سياسات االقتصاد الكلي الداعمة للتنمية املستدامة

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

لوحة حتكم يف املوؤ�ضرات 
الأ�ضا�ضية لالقت�ضاد 

الكلي واملوؤ�ضرات املالية 
لل�ضنوات 2007-2006 

)ملحقة بهذه الوثيقة 
�س.... (

متابعة املنحى الداخلي واخلارجي يف  2007 لتعزيز التوازنات 
زيادة الناجت املحلي اخلام بـ 3 %  عموما و 6.3 %  خارج 

نطاق املحروقات. 
توازنات يف امليزانية حمتملة بحكم الوفرة املالية على م�ضتوى 

) FRR[( ضندوق تعديل الإيرادات�
مت احتواء الت�ضخم �ضمن اإطار تو�ضع النفقات العمومية 

وفائ�س ال�ضيولة يف القت�ضاد 
تراجع ملحوظ بخ�ضو�س املديونية العمومية الداخلية واملديونية 

العمومية اخلارجية ت�ضتقر دون املليار دج
جمموعة تدابري مت اتخاذها ل�ضمان النتقال اىل التنظيم 

اجلديد. اختار ال CGPP للعام 2009 ان�ضاء خمطط عام 
ل�ضمان التما�ضك يف القرارات القت�ضادية، واإجراء تقييم لتنفيذ 

برامج التجهيز بالن�ضبة للفرتة 2001 - 2007 بهدف توفري 
الظروف لتاأطري الربنامج متعدد ال�ضنوات 2014-2010  
القادم واملبادرة اىل اإطالق تكوين مابعد التدرج يف جمال 

ال�ضت�ضراف والتوقع. 
اإطالق اأعمال متعلقة بالربنامج الوطني لالإح�ضاء، ل�ضيما 

امل�ضادقة على تغري املوؤ�ضرات والنتقال اإىل النظام املحا�ضبي 
الأممي

1  مت على امتداد الفرتة 2001 /2004، اعتماد 
 )PSRE ( خمطط دعم لالإنعا�س القت�ضادي

املخ�ض�س لرفع م�ضتوى البنى التحتية القاعدية 
خ�ضو�ضا يف املناطق املت�ضررة من الإرهاب 

واجلفاف.
لدعم  التكميلي  الربنامج  تنفيذ  	متابعة 
النمو وبرامج اجلنوب واله�ضاب العليا 

.)2009-2005(
حت�ضني فعالية وفاعلية النفقات العمومية من خالل 

حركة ا�ضالحية وا�ضعة لقطاع املالية العمومي 
)ع�ضرنة نظام امليزانية وا�ضالح الدارة ال�ضريبية 

واجلمركية...(
و�ضع اآليات تقييم ال�ضيا�ضات القت�ضادية 

والجتماعية 
وال�ضت�ضراف  للتخطيط  العامة  املحافظة  	تن�ضيب 

)CGPP (
من  الح�ضائية  للمعلومة  الوطني  النظام  	مطابقة 

حالل تنفيذ التدابري التالية  يف اأق�ضر الآجال:
الONS الديوان الوطني  بنى  وتعزيز  	تنظيم 
لالإح�ضاء، اإىل جانب حت�ضني قانونه الأ�ضا�ضي.

اإ�ضفاء ديناميكية على  املجل�س الوطني لالإح�ضاء

حت�ضني حوكمة القت�ضاد  الكلي

عملية ت�ضجيل اأنواع 
اأخرى من احلبوب 

ومطابفتها، هي يف طور 
التنفيذ

تطور متزايد لقرو�س لقت�ضاد موجه بقوة نحو القطاع 
اخلا�س. 

-حتديد 11 حمورا منها حماية وتو�ضيع امل�ضاحات الزراعية 
واملنتجةSAU وال�ضتخدام العقالين ملاء ال�ضقي،

ONILوال OAIC  تعزيز دور الدولة ال�ضابط من خالل ال-
-انتقاء عدة اأنواع : للح�ضول على 135 نوعا منها 75 من 

احلبوب ال�ضلبة و 56 من احلبوب الّلينة
ت�ضجيل لعام 2007 يف ال�ّضجل الر�ضمي لـ 19 نوعا من 

احلبوب. 
-اإن�ضاء �ضبكة مزارعني منتجي البذور لرتقية احلبوب ذات 

النوعية اجليدة. 
-املبادرة اإىل اإطالق قر�س بدون فائدة )RFIG ( ل�ضالح 

مزارعني مرّبني، وامل�ضتغلني والعاملني يف ن�ضاطات ملحقة بهم. 

جتديد القت�ضاد الزراعي 2009-2013 يرتكز 
على املحاور الأ�ضا�ضية اخلم�س التالية: 

ترقية حميط حمّفز ل�ضتغالل الزراعة والعاملني يف 
جمال ال�ضناعات الغذائية و�ضيا�ضة دعم منا�ضبة. 
-تطوير اأدوات �ضبط خ�ضو�ضا من خالل نظام 

�ضبط املنتجات الزراعية وا�ضعة ال�ضتهالك ) 
)SYR-PALAC

وتاأمني املنتجني لهذه الرثوة: مزارعني، مرّبني، 
ني يف الزراعة الغذائية.  و�ضناعيني خمت�ضّ
-اإقامة 10 برامج لتكثيف الإنتاج وبرامج 

�ضة : اخلبوب واحلليب، البطاط�س، الزيت  متخ�ضّ
والتمور والبذور و ال�ضتالت واللحوم احلمراء 

والبي�ضاء، اقت�ضاد املاء والأقطاب الزراعية 
.)PAI(  املتكاملة

تعزيز الأمن الغذائي للبالد
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ميتد هذا العقد طوال 
الفرتة 2009-2001 

ويكون �ضاريا ابتداء من 
 املو�ضم الزراعي

.2009 - 2008 

"Leasing" تكثيف  ميكنة الزراعة من خالل تعزيز القر�س-
-تعزيز التعا�ضديات الريفية اجلوارية. 

-ع�ضرنة وتعميم التاأمني الفالحي. 
-اإ�ضفاء ديناميكية على �ضندوق ال�ضمان �ضد الكوارث 

الفالحية. 
-اإعادة تركيز وتوجيه عمل املنظمات املهنية ومابني املهنيني.
-املبادرة بعقد جناعة مع كل ولية يف جمال الزراعة) 10 

برامج (.

-اإعادة روح ال�ضباب للم�ضتثمرين الزراعيني 
وتعزيز قدراتهم التقنية من خالل اإ�ضفاء ديناميكية 

على جهاز التكوين والبحث وتب�ضيط املعلومة. 
-ع�ضرنة الإدارة الزراعية، وتعزيز املوؤ�ض�ضات 

العمومية الفاعلة )ادارة الغابات، م�ضالح البيطرة، 
وم�ضالح ال�ضحة النباتية، ت�ضجيل العالمات(

برنامج دعم يقدر بـ4200 مليار دج مكّمل بوا�ضطة م�ضاريع 
بنيوية تقدر بـ14000 مليار دج لقطاعات ال�ضكن واملوارد املائية 

والأ�ضغال العمومية والتهيئة العمرانية والنقل. 
-خمططات التنمية البلدية ")PCD(   " للفرتة 2008-1999 

والتي قدرت ب 530 مليار دج اأي ما يقارب 50 مليار دج 
�ضنويا.

-برامج قطاعية غري ممركزة  )PSD(  للفرتة 2007-1999 
والتي بلغت 3000 مليار دج اأي مبعدل يقارب 344 مليار 

دج �ضنويا

�ضة  تعزيز الربامج العادية وتنفيذ برامج متخ�ضّ
اأ�ضا�ضية، تلك املتعلقة باجلنوب واله�ضاب العليا اإىل 

جانب برامج تكميلية.
-اإعادة اإحياء برامج التنمية بف�ضل لالعتمادات 

املخ�ض�ضة

دعم �ضيا�ضة التنمية املحلية

-اإقامة واعتماد �ضيا�ضة ت�ضاعدية ت�ضاهمية PPDRI )امل�ضروع 
اجلواري للتمنية الريفية املتكاملة(

PPDRI 5000  انطلقت خالل العام 2007 العام الرائد لـ 

))PSRR والعام 2008 عام" تعزيز)PSRR

-  ت�ضكيل الهيئة الوطنية للمكّونني يف حمال التجديد الريفي 
")PNF-RR(    " عام 2007 واإجناز 620 دورة تكوينية 

لفائدة 16000 فاعل نا�ضط يف التجديد الريفي.
-تطوير النظام الوطني لدعم القرار من اأجل التنمية الريفية 

نحو نظام وطني لدعم القرار من اأجل التنمية الريفية 
.) SNADDD( " امل�ضتدامة"الريفية واملحلية

-اإقامة نظام معلومات لربنامج دعم التجديد الريفي الذي ي�ضمح 
مبتابعة وتنفيذ ال PPDRI واآثاره.

-اإطالق عقد جناعة مع كل ولية يف جمال التنمية الريفية) 
)PPDRI 12000

-اإن�ضاء برنامج دعم نا�ضطني حمليني يف الفرتة 2007/2006  
والذي يتمثل يف متكني الأطرف املعنية من الأدوات الأ�ضا�ضية 

ل�ضيا�ضة التجديد الريفي مع م�ضاهمة اخلرباء واجلامعيني. 
ي�ضتهدف هذا الربنامج جمموع البلديات على م�ضتوى الوطني 
وقد �ضمح بتكوين خالل املرحلة الأوىل "2006-2007" ما 

يقارب 12000 فاعل نا�ضط حملي. من املتوقع يف برنامج 
الدعم الثاين بالن�ضبة للفرتة 2009-2008 رفع عددهم ليبلغ  

15000 نا�ضط حملي ومرافق

تنفيذ �ضيا�ضة التجديد الريفي من خالل برامج 
للدعم الفالحي، امل�ضكلة من 4 برامج موحدة 

وجامعة. 
-حت�ضني ظروف احلياة الريفية )تهيئة وع�ضرنة 

القرى والق�ضور". 
-تنويع الن�ضاطات القت�ضادية يف املحيط الريفي 

وحت�ضني املداخيل. 
-احلفاظ على املوارد الطبيعية وتثمينها

-حماية وتثمني املكت�ضبات الريفية املادية وغري 
املادية. 

-برنامج اأفقي لتعزيز القدرات الب�ضرية والدعم 
التقني

ترقية التنمية القت�ضادية الرامية 
لتعزيز الن�ضجام الجتماعي يف 

العامل الريفي
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-ا�ضتخدام وا�ضع حلقائب التوفري املالية املوجودة لدى البنوك، 
مع تبني �ضيا�ضة نقدية ن�ضطة ون�ضبة �ضرف حمّفزة، و�ضيا�ضة 

�ضريبية تعتمد على خف�س ال�ضغط ال�ضريبي و�ضيا�ضة دعم 
الإنتاج الوطني اىل جانب ال�ضيا�ضات اجلمركية. 

-اإقامة بنى متخ�ض�ضة لرعاية ال�ضناعات اجلديدة. 
-تقييم امل�ضتوى التناف�ضي للفروع ذات ال�ضاأن يف ال�ضوق 

الدولية حتديدا. 
-تنويع قنوات التكوين )العام-اخلا�س ، ال�ضركات، اجلمعيات 

املهنية(
-اإن�ضاء " �ضندوق ترقية املناف�ضة ال�ضناعية  وجلنة وطنية 

للمناف�ضة ال�ضناعية .
   FSPE زيادة موارد ال�ضندوق اخلا�س لرتقية املحروقات-

" لل�ضناديق  اجلزئية  احل�ضة  رفع  "اإعادة 
  FSPE اإعادة �ضياغة ال�ضندوق اخلا�س لرتقية املحروقات-

 .OMC ومطابقته مع القواعد املنظمة العاملية للتجارة
-تعزيز القدرات الت�ضديرية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

يف اإطار التعاون اجلزائري الفرن�ضي. 
-مرافقة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة PME  من قبل 

املوؤ�ض�ضات العمومية لإن�ضاء قوانني خا�ضة للت�ضجيل يف ال�ضجل 
التجاري.

-اإن�ضاء موقع انرتنت تفاعلي على م�ضتوى "الأجلك�س"  
Algex  لفائدة امل�ضّدرين.

- تنمية �ضراكة بني اأجلك�س Algex  و  CCI  لفر�س ا�ضتثمار 
اأكرب .

- امل�ضاعدة لدى الت�ضدير. 
-التكفل على امل�ضتوى املحلي بالحتياجات حاجات فيما يح�س 

CCI  6 املعلومات، عملية مت اطالقها منوذج متكون من
-اإن�ضاء ف�ضاء "دار امل�ضّدر" خلدمة امل�ضّدرين

-تنفيذ ال�ضرتاتيجية ال�ضناعية من خالل �ضيا�ضة 
رفع م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية اخلا�ضة .

-حتديد فروع ال�ضناعة ذات ال�ضاأن يف ال�ضوق 
الدولية. 

-ت�ضجيع واإن�ضاء �ضراكات مع املوؤ�ض�ضات العمومية 
يف اإطار حتالفات ا�ضرتاتيجية. 

-ترقية ال�ضناعة من خالل اإعادة ن�ضر م�ضاهمات 
الدولة.

-الدعم املوّجه لنبعاث اأن�ضطة �ضناعية جديدة
-تبني �ضيا�ضة اإعادة ن�ضر موّجهة نحو القطاع 

العمومي وفروعه .
-حت�ضني ظروف التنظيم وعمل املوؤ�ض�ضات.

-تنويع وزيادة ال�ضادرات خارج نطاق املحروقات.
-اإقامة �ضركات اقت�ضادية تنموية مكّلفة ب�ضمان 

تنمية وترقية الن�ضاطات البّناءة

�ضمان ترقية ال�ضناعة بالدعم 
املوّجه لبعث وتنمية الن�ضاطات 

ال�ضناعية اجلديدة .

اعتماد 46 ن�ضا تنفيذيا.
  PME  ل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة -تي�ضري تو�ضّ

 )FGAR(للتمويل من خالل �ضناديق �ضمان قرو�س 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة  و�ضندوق �ضمان 

.)CGCI(ال�ضتثمار
-تنمية ن�ضاطات املتابعة وت�ضهيل اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

.PME واملتو�ضطة

تعزيز و�ضوح البيئة القت�ضادية للموؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية و املتو�ضطة PME من خالل :

-زيادة احل�ضول على القرو�س البنكية. 
-اإن�ضاء �ضندوق ا�ضتثمار خا�س باملوؤ�ض�ضات 

 ال�ضغرية واملتو�ضطة مبقت�ضى قانون املالية
.2008 - 2007 

-تنفيذ برنامج اإن�ضاء بنى دعم ومتابعة اإن�ضاء 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

ترقية �ضيا�ضة دعم املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة 
وال�ضناعات التقليدية
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-اإن�ضاء واإقامة �ضبكة مراكز ت�ضهيل، وم�ضاتل موؤ�ض�ضات عرب 
الرتاب الوطني بهدف مرافقة اأ�ضحاب امل�ضاريع اأثناء فرتة 

اختمار اأفكارهم، و�ضمان اإقامتها، ن�ضائح فنية ومهنية اأثناء 
ال�ضنوات الأوىل لتطوير موؤ�ض�ضاتهم والهدف هو تزويد-من 

هنا اإىل نهاية اخلما�ضي الأول 2004/-2009  القطاع بـ17 
م�ضتلة موؤ�ض�ضات PME و32 مركزا ت�ضهيلي موّزع على الرتاب 

الوطني.
-تنظيم لقاءات منتظمة على �ضكل منتديات بني املقاولني 

واجلامعة لإن�ضاء ج�ضر توا�ضل بني اجلامعة واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة لتنمية البحث والتجديد لدى املوؤ�ض�ضات 

.PME ال�ضغرية واملتو�ضطة
-اإ�ضدار قانون ي�ضمل التو�ضيح النهائي لتعريف وكفاية 

املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة وحتديد معايري جديدة مل�ضاعدة 
.PME املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة

-برنامج اأول لرفع امل�ضتوى مت التمهيد له اإ�ضارة 
اإىل برنامج MEDA I مت ا�ضتكماله يف ماي 2007 

بح�ضيلة تقدر بـ 716 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة 
اإلتزمت بخط �ضري لرفع امل�ضتوى .

من جانب اآخر تزّودت وزارة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة PME واحلرف بربنامج خا�س لرفع 
امل�ضتوى  ويهدف اإىل حت�ضني التناف�ضية لدى ما 

يقارب  3000موؤ�ض�ضات �ضغرية ومتو�ضطة، عهد 
بتنفيذه اإىل الوكالة الوطنية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة.
-خلق توافق وتالقي بني املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

.PME واملتو�ضطة
-مطابقة القانون التوجيهي لرتقية املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة PME وتكييفه مع املتطلبات 
اجلديدة للبيئة القت�ضادية.
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الهدف رقم 2: 
تنفيذ السياسات االقتصادية السليمة والشفافة والقابلة للتقدير من قبل 

للحكومة

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

اإن م�ضروع الإ�ضالح 
هذا هو ب�ضدد الإجناز 

وقد بلغت تكلفته 4،24  
مليون دولر اأمريكي، 

يقوم البنك الدويل البنك 
الدويل لإعادة الإعمار 

والتنميةBIRD  بتمويل 
جزء منه يقدر بـ 4،18 

مليون دولر اأمريكي اإن 
التدايرب اجلديدة ت�ضمل 

خ�ضو�ضا:
1- اإقامة قائمة م�ضطلحية 
جديدة للربجمة، الربنامج 

اأ�ضبح هو ميثل وحدة 
الخت�ضا�س للقرو�س ، 
-2 تاأكيد املقاربة متعددة 

ال�ضنوات يف برجمة 
النفقات، -3 تفاعل 

اأكرث للقرو�س، للنفقات 
خارج املوظفني، حتويل 
العتمادات بني الربامج 
الفرعية، مت جعلها حتت 

م�ضوؤولية وزراء القطاعات 
فقط. - 4 توثيق اأكرب 

للميزانية

�ضيكون م�ضروع القانون التنظيميي املتعلق بقوانني املالية، 
امل�ضادق عليه يف جمل�س احلكومة بتاريخ 12 مار�س 2008، 

مو�ضع درا�ضة من قبل جمل�س الوزراء بغر�س عر�ضه على 
الهيئات الت�ضريعية .

- قانون نظام امليزانية لعام 2006 هو ب�ضدد ال�ضتكمال 
ليعر�س على الهيئات الت�ضريعية مبنا�ضبة عر�س قانون املالية 

للعام 2009 .
- مت اإعداد اإطار النفقات على املدى املتو�ضط   )CDMT( على 

تقديرات ن2+
اإن�ضاء جلنة وطنية مكلفة مبتابعة برنامج MSB، يراأ�ضها رئي�س 

الوزراء يف اكتوبر2007 لالإ�ضراف على الأ�ضغال على امل�ضتوى 
احلكومي.

تبني نظام هيكلي جديد لوزارة املالية )مر�ضوم 28 نوفمرب 
2007( وخلق اإدارة مكلفة باإ�ضالح امليزانية على م�ضتوى 

الإدارة العامة للميزانية واإدارة لنظم املعلومات، مكلفة خ�ضو�ضا 
بتنفيذ خمطط عام لالإعالم الآيل.

مراجعة كاملة لأنظمة اإعداد ، تنفيذ ، حما�ضبة ، 
مراقبة، ومتابعة واملعاجلة الآلية مليزانية الدولة 

من خالل:
 و�ضع ميزانية ل�ضنوات عديدة مع اإلزامية حتقيق 

نتائج اإيجابية . 
-و�ضع اإطار للنفقات على املدى املتو�ضط  

)CDMT( يحدد اأهداف الواردات والنفقات لكل 
قطاع  وي�ضمن الن�ضجام بني ا�ضقاطات القت�ضاد 

الكلي وحت�ضري امليزانية.
-اإعادة هيكلة عملية تنفيذ الإنفاق العام من خالل :

-�ضياغة دورة جديدة لالإنفاق تاأخذ التوجهات 
اجلديدة للميزانية يف العتبار. 

-تب�ضيط دورة تنفيذ الإنفاق العام ومعاجلتها 
للت�ضريع يف عملية الدفع.

-حت�ضني نوعية املراقبة واإدماج امليزانية واملحا�ضبة 
على م�ضتوى املعلوماتية يف نظام ت�ضيري ي�ضمل 

وحدة املحا�ضبة العامة )ال�ضنة املالية( ووحدة 
حما�ضبة ميزانية )�ضندوق(.

ع�ضرنة الأنظمة امليزانية

تخ�ضي�س هيئة ت�ضيري  
MSB بهدف القيادة 

احل�ضنة للم�ضروع ،
- ال CFT مكلفة 

بالإ�ضراف على الأ�ضغال 
وتنفيذ الإ�ضالح 
والت�ضديق عليها.

اإن�ضاء جلنة وظيفية تقنية )CFT( وجلنة عملياتية )CO( يف 
دي�ضمرب 2007. 

-اإن�ضاء وكالة ملعلوماتية املالية العامة )AIFP(، مكلفة بت�ضميم 
وتن�ضيق ون�ضر النظم  املعلوماتية خا�ضة بامليزانية اجلديدة، 

واملالية والنظام املحا�ضبي للدولة، بالتعاون مع مع م�ضالح 
وزارة املالية )مر�ضوم تنفيذي رقم 08 - 94 املوؤرخ يف 10 

مار�س 2008(.

على �ضعيد حت�ضني عر�س امليزانية .
-اإعداد برنامج معلوماتي لإعداد 

امليزانية)SIGBUD(، -مت اإعداده وفقا للربامج. 
مت عر�س عمل هذا الربنامج يف مار�س 2008 

من طرف م�ضمم الربنامج بح�ضور اإطارات وزارة 
املالية.
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-الـ  CO مكلفة بتنفيذ 
خمطط موجه للمعلوماتية 

واأنظمة امليزانية.
الختبار جاري للربنامج املعلوماتي، من طرف وزارة م�ضالح 

وزراة املالية لتوزيعه على كافة الآمرين بالدفع ) امل�ضوؤولني 
املاليني(. 

-التكوين جار مل�ضتخدمي هذا الربنامج.
-جاري الت�ضديق على م�ضروع القائمة ال�ضطالحية للنفقات 

بح�ضب الطبيعة القت�ضادية

تطوير اأدوات جديدة لت�ضيري امليزانية :
1 -قائمة ا�ضطالحية جديدة للنفقات ح�ضب 

طبيعتها القت�ضادية والوظائف الكربى للدول، 
وح�ضب الربامج والوحدات الإدارية،

2 -دورة جديد للميزانية، متتد لـ 15 �ضهرا، 
 3 - وثائق جديدة لعر�س امليزانية )امليزانية 

الأ�ضا�ضية لنفقات الدولة، تقرير عن الأولويات 
والتاأطري، ميزانية لنفقات امل�ضالح الالممركزة 

للوليات(
احتياز اإطارات هذه الوزارات لتقنيات الدورة اجلديدة للميزانية 

باأفق ال�ضطالع بالدور الت�ضيريي للربامج .
-اإعداد ميزانية النفقات لعام 2006 وفقا لل�ضكل اجلديد املقرر 

يف الإ�ضالح .
- تب�ضيط اأهداف هذا الإ�ضالح

على م�ضتوى اإعداد ميزانية متعددة ال�ضنوات.
-حتقيق جتربة رائدة مب�ضاركة خم�س وزارات  

)املالية، ال�ضحة الأ�ضغال العمومية، التعليم العايل، 
النقل(

-تنظيم امللتقيات ل�ضالح خمتلف فئات املوظفني 
والإطارات، حما�ضبني، مراقبني ماليني، ق�ضاة على 

م�ضتوى 48 ولية.

مت يف دي�ضمرب 2006 النتهاء من اإعداد دليل عملي لالإجراءات على م�ضتوى اإعادة هيكلة دائرة النفقات العمومية.
-اإ�ضدار نظام تنفيذي جديد للميزانية ي�ضدق 

جمموع تدفقات الت�ضيري الناجت عن النظام وحمددا 
لإجراءات النفقات، الو�ضف املف�ضل للعمليات، 

توزيع اأدوار امل�ضرفني على النفقات )اآمرين بالدفع 
ومراقبني ماليني  وحما�ضبني(

-مت من اأجل اإجناز SIGB ، اإبرام عقد يتعلق بتحرير دفرت 
ال�ضروط لـ SIGB وهو يف قيد الإجناز منذ بداية �ضهر فيفري 

2008 ومت ا�ضتكماله يف �ضهر جويلية 2008.

�ضيتم تطوير برنامج معلوماتي ب�ضيط لتنفيذ امليزانية الربنامج 
ولتحديد كيفيات تنفيذ النفقات واإعداد امليزانية ح�ضب الربامج 

SIGB يف انتظار تن�ضيب ال

-على �ضعيد املعلوماتية:
)SDI( اإجناز خمطط عام للمعلوماتية-

يف مار�س 2007، لع�ضرنة الهياكل القاعدية 
التقنية ول�ضياغة نظام متكامل لت�ضيري امليزانية 

)) SIGB

عقود النجاعة اجلديدة 
مت اإ�ضدارها تبعا لتقييم 

عقود النجاعة املوقعة عام 
2004 وخي تت�ضمن 

نظام الرواتب اجلديد 
ملدراء البنوك

و�ضع قوانني داخلية جديدة التي تتبنى جلان للفح�س والتدقيق  
: CAاملحا�ضبي

زيادة حرفية اأع�ضاء ال CA وحت�ضني اإدارة الأعمال باإن�ضاء 
ميثاق للم�ضوؤوليات الإدارية وقانون اأخالقيات .

    BAD عادة هيكلة البنك اجلزائري للتنمية
وم�ضروع حتويل املوؤ�ض�ضة املالية وم�ضروع  

  حتويل املوؤ�ض�ضة املالية لال�ضتثمار SOFINANCE اإىل بنك 
ا�ضتثماري

على �ضعيد القطاع البنكي .
- حت�ضني حوكمة البنوك العمومية 

- زيادة فعالية الو�ضاطة املالية 
-حت�ضني اإدارة الأعمال و�ضبط م�ضتوى الوظائف 
الأ�ضا�ضية البنكية على م�ضتوى الوظائف العمومية.

-تخفيف ح�ضيلة البنوك وحت�ضني مردودية 
الأ�ضول

-اإدراج املنتجات املالية املبتكرة.

تعزيز ا�ضتقرار القطاع البنكي 
ومردوديته
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حت�ضني م�ضتوى الأموال اخلا�ضة للبنوك عام 2007، ارتفعت 
قيمة الأموال اخلا�ضة للبنوك باأكرث من 11 مليار دج ، عام 
2008 بـ 153 مليار دج ويف عام 2009، �ضتزداد بـ 77 

مليار دح .
-تنفيذ خمطط ملعاجلة املوؤ�ض�ضات العمومية  )146 موؤ�ض�ضة 
مفككة الهياكل غري قابلة لال�ضتمرار و206 موؤ�ض�ضة مفككة 

الهياكل( .
-و�ضع خط قر�ضي على املدى الطويل ل�ضالح البنوك.

-حت�ضني الأموال اخلا�ضة للبنوك.
- و�ضع اإطار قانوين للموؤ�ض�ضات ذات راأ�س املال ال�ضتثماري .

-تنمية ن�ضاطات الليزنغ العقاري وغري العقاري واإن�ضاء 
تعاونيات توفري واإقرا�س .

-اإقامة نظام للمقا�ضة عن بعد واإ�ضدار �ضكوك جديدة موؤّمنة 
وم�ضخ�ضة

اإن�ضاء موؤ�ض�ضة ذات راأ�س مال ا�ضتثماري بني الدولة اجلزائرية 
واململكة العربية ال�ضعودية �ضت�ضرع يف العمل ابتداء من  

.2008

- اإعادة التنظيم التجاري ل�ضبكة البنوك 
- و�ضع اإطار قانوين يتعلق مبمار�ضة متبادلة باإ�ضدار قانون 

خا�س باإن�ضاء تعاونيات التوفري والإقرا�س.
- اإدراج بوا�ضطة قوانني املالية لبع�س الأحكام الرامية اإىل 

تخفيف ال�ضغط ال�ضريبي على التعامالت العقارية.
- تن�ضيب بهدف ع�ضرنة وتعزيز البنية التحتية التقنية واملادية 

للبنوك، نظام تخلي�ضات �ضافية يف احلني للمبالغ الكبرية 
والدفع امل�ضتعجل ونظام داخلي للمعلومة وللمقا�ضة عن بعد 

) ATCI ( للدفع اجلماهريي

-حت�ضني نوعية الزبائن والعر�س التمويلي البنكي
-تنفيذ خمطط للمراقبة والإ�ضراف البنكي.

تعزيز ال�ضوق املالية من خالل التطوير امل�ضتمر ل�ضوق اأ�ضهم 
و�ضندات الدولة التي ت�ضكل، �ضمن الآجال من ثالثة اأ�ضهر اإىل 
اأربعة �ضنوات، �ضندات مرجعية، متهيدا لدخول �ضندات الدولة 

  .OAT و�ضندات احلزينة اإىل البور�ضة قيم الدولة
 وبداية ن�ضاط املوؤمتن املركزي على ال�ضندات "اجلزائر 

كلريينغ" وهو موؤ�ض�ضة حديثة لت�ضيري واإدارة ال�ضندات ح�ضب 
مقايي�س الأمن العاملية.

على �ضعيد ال�ضوق املالية:
تكثيف الإ�ضدار يف �ضوق ال�ضندات بهدف تعبئة 

اأكرب للموارد الداخلية

من املتوقع ن�ضر اأنظمة 
 جديدة للفرتة 

2009 -2008

- م�ضروع اإن�ضاء فرع 
للتامني عن احلياة هو قيد 
.SAA الإجناز من طرف

- اإ�ضدار عقود جناعة  
- اإعادة ت�ضكيل ومراجعة القوانني الداخلية وجمال�س الإدارة 

وتن�ضيب جلان الفح�س  والتدقيق املحا�ضبي:
- اقتناء برامج معلوماتية متخ�ض�ضة 

- اإعادة تقييم الأ�ضول الثابتة، مت القيام بها يف أوت2007 ،

حت�ضني عمل هيئات اإدارة وت�ضيري ال�ضركات 
-  تعزيز نظم املعلومات. 

- و�ضع نظام لبيع منتجات التاأمني عرب ال�ضبابيك 
البنكية  وتوقيع اتفاقيات توزيع بني �ضركات 

التاأمني وخمتلف البنوك.

اإنعا�س وحتفيز �ضركات التاأمني
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- م�ضاريع مرا�ضيم هي 
جارية.

- الف�ضل، اآجال بني 
ممار�ضة التاأمني على 

الأ�ضخا�س والتاأمني عن 
الأ�ضرار

من�ضورة �ضنة 2008

- امل�ضادقة على قانون للتاأمينات ) قانون رقم06 04 ( الذي 
يرمي اإىل تعزيز الإ�ضراف والفتح التدريجي لراأ�س املال 

و�ضبط م�ضتوى املوارد، اإ�ضافة اإىل الإنعا�س العام لقطاع تاأمني 
الأ�ضخا�س.

- اإ�ضدر بوا�ضطة DGI عام 2008، قرار خا�س باخلف�س 
املتعلق بال�ضريبة على الدخل العام ـIRG يف عقود التاأمني على 

الأ�ضخا�س )القرار رقم 2 بتاريخ 6 اأفريل 2008( .
- مت ن�ضر القرار املحدد ل�ضروط فتح هذه الفروع، بتاريخ 20 

فيفري 2008.
-  اعتماد �ضركة اأجنبية متخ�ض�ضة يف التاأمني على الأفراد 

عام 2006.
توقيع اتفاقيات �ضراكة بني �ضركات تاأمني جزائرية و�ضركات 

تاأمني اأجنبية.
)FIATC-CAAT- ،الفرن�ضيMACIF SAA ،  (

- تاأ�ضي�س �ضناديق �ضمان للموؤّمنني متخ�ض�ضة يف التحمل 
يف حالة عدم قدرة �ضركة تاأمني على دفع دين ال�ضركة ب�ضكل 

كامل اأو جزئي ،
- اإقامة مكتب متخ�ض�س يف الت�ضعرية .

-  تن�ضيب جلنة اإ�ضراف على التاأمينات 2007. لدى  وزيرة 
املالية،

 -  ن�ضر مر�ضومني رئا�ضيني متعلقني باملهام وبتنظيم جلنة 
الإ�ضراف على التاأمينات.

-  تعزيز الأموال اخلا�ضة يف قطاع التاأمينات.
- تعزيز قدرة الدفع ومردودية، والإ�ضراف والفتح 

التدريجي لراأ�س املال.
-  فتح �ضوق التاأمينات اأمام فروع ال�ضركات 

الأجنبية. 
- تعزيز الأمن املايل ل�ضركات التاأمني.

- اإعادة تنظيم الإ�ضراف
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الهدف رقم 3: 
ترقية التسيير السليم لألموال العمومية

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

كمثال تو�ضيحي عدد 
الختال�ضات عرف 

انخفا�ضا حم�ضو�ضا 
عام 2007 باملقارنة مع 

ال�ضنوات الفارطة : 4 
عمليات اختال�س ت�ضببت 

يف �ضرر بقيمة 6،1 
مليون دح عام 2007 

مقابل 5 عمليات مقدرة 
بـ112 مليون دج عام 

2006 و13 بقيمة 112 

مليون عام 2005.

اإلغاء الدفع اجلزايف وخف�س ن�ضب  ال�ضريبة على الن�ضاط 
املهنيTAP،  خف�س ال�ضريبة على اأرباح ال�ضركات IBS  املتعلقة 

بالإ�ضالح املحلي اجلاري.
- اإدراج نظام �ضريبي تركيبي من خالل ال�ضريبة اجلزافية 

الوحيدة )IFU(، لدافعي ال�ضرائب  ال�ضغار.
- تعزيز  اإدارة لل�ضركات  الكربى   الـDGE ل�ضيما من خالل 

توظيف موظفني من ذوي الكفاءات العالية يف جمال املراقبة 
اجلبائية وحت�ضني نظام املعلومات.

-ت�ضيري 1000 �ضركة من بني  4000  �ضركة معنية من طرف 
مديرية  ال�ضركات الكربى.

20 مركز  �ضرائب هي يف طور الإجناز، برمج تنفيذ مركز 

�ضرائب منوذجي ، على  املدى الق�ضري، وجاري اإعداد الربنامج 
املعلوماتي  اخلا�س بهذا امل�ضروع . 

ع�ضرنة الإدارة ال�ضربية
- تب�ضيط النظام ال�ضريبي بخف�س بع�س ال�ضرائب 

وعقلنة الإعفاءات ال�ضريبية.
- اإعادة تنظيم نظام الت�ضيري ال�ضريبي من اأجل 

فاعلية اأف�ضل لالإدارة.
- اإن�ضاء اإدارة لل�ضركات  الكربى  )DGE( لدافعي 

 CDI ( ال�ضرائب الكبار، اإجناز مراكز �ضريبية
( للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة واملهن احلرة 

واإن�ضاء مراكز جوارية لدافعي ال�ضرائب بال�ضيغة 
اجلزافية.

- ال�ضروع ابتداء من 2006 ،يف جتربة ملجموعة 
من موؤ�ضرات الت�ضيري بهدف اختيار عقود النجاعة 

لة للت�ضيري والتقييم. التي تعترب اأداة مف�ضّ

حت�ضني اأداء الإدارة اجلبائية

م�ضروع اإقامة نظام معلوماتية يغطي كل احتياجات الإدارة 
العامة لل�ضرائب )  )DGI يف اأفق 2010 مت الت�ضدي لهذا 

التحدي وتزويد الـ   DGI مبا ميّكنها من ت�ضيري اأف�ضل، 
ا�ضتعالمات �ضريبية متعلقة باملنظمات والإدارات املعنية، 

التجارة، اجلمارك، بنك اجلزائر "
- مت تطوير برنامج معلوماتي لت�ضحيح اخللل الوظيفي يف 

 CDI للتكفل باحلاجات الأ�ضا�ضية  لـ DGE  النظام الأ�ضلي لـ
النموذجي.

- اإدارة املعلومات والتوثيق "، DID( ) اأن�ضاأت عام 2006 
و�ضمن مهامها الأ�ضا�ضية حماربة هذه ال�ضلوكات وهي: 

.) NIF( .1 اإن�ضاء رقم لتحديد الهوية ال�ضريبية
) )RNPF2 اإن�ضاء ملف وطني لدافعي ال�ضرائب

3 اإن�ضاء �ضجل ال�ضوابق  ال�ضريبية.
4 اإن�ضاء ملف مركزي للح�ضابات البنكية واملوؤ�ض�ضات املالية 

)FICOBEF( وهو قيد العمل، وقد مت اإجراء عمليات الت�ضجيل 
والتكوين.

ع�ضرنة نظام املعلومات لدعم ا�ضرتاتيجية 
الع�ضرنة.

-و�ضع �ضيا�ضة �ضجاعة منظمة بقدر كاف حول 
مهن البحث، والتحقيق واملراقبة ملكافحة التهرب 

ال�ضريبي وتهريب روؤو�س الأموال وتبيي�س 
الأموال، والقت�ضاد غري ال�ضرعي 

اإن�ضاء جلنة وزارية م�ضرتكة يف جويلية 2007 لتنفيذ الإ�ضالح.
-�ضياغة خارطة طريق على املدى القريب واملتو�ضط لتنفيذ 

الإ�ضالح.

اإ�ضالح املالية واجلباية املحلية.
-  ت�ضحيح النقائ�س واخللل الوظيفي امل�ضجل 

على م�ضتوى اجلماعات وتزويدها بالقدرات املالية 
ملواجهة حاجاتها التمويلية.

حت�ضني وتعزيز مداخيل 
اجلماعات  املحلية
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- دفع واإعادة �ضراء مديونية البلديات من طرف الدولة ) املادة 
79 من قانون املالية 2008(

-التطهري التدريجي من ميزانية الدولة، ملديونية البلديات املقدرة 
بـ 22 مليار دج يف الفرتة ال�ضابقة لـ 31 دي�ضمرب 1999 كما 

�ضتتكفل ميزانية الدولة بديون البلديات التي بلغت قبل 2007، 
ما قيمته 9،22 مليار دج.

-تكفل ميزانية الدولة برفع اأجور موظفي البلديات املقدرة 
بـ/18،4 مليار .

-اإعطاء منحة �ضاملة  1،15 مليار دج بهدف �ضيانة و حرا�ضة  
املدار�س. 

-حت�ضني تاأطري امل�ضالح املالية للجماعات املحلية باإن�ضاء 3200 
من�ضب مايل لإطارات املالية وحما�ضبني ومتخ�ض�ضني يف 

الإعالم الآيل.
-رفع قيمة ح�ضة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة العائدة اإىل 

البلديات من 5 اإىل 10 % اأي بزيادة تقدر بـ65،4  مليار دج. 
- تعزيز امل�ضالح العمومية البلدية بتجهيزات ومواد نظافة 

وتنظيف واآليات الأ�ضغال العمومية.
-اقتناء 11153 اآلية، وجتديد 3000 اآلية اأخرى واقتناء 

1000 حافلة مدر�ضية.

-رفع ح�ضة اجلماعات املحلية ابتداء من 2007 ومع اإقامة 
�ضريبة جزافية وحيدة، من من 30 % اإىل 50 % من منتج 

نظام ال�ضريبة اجلزافية، 
-منح البلديات بـ50 % من ناجت ال�ضريبة على الإيرادات 

الإيجارية.
-تنفيذ املادة 86 من قانون املالية لعام 2003 املتعلقة 

مب�ضتحقات العائدة للبلديات املح�ضوبة قاعدية ال�ضتعمال للمجال 
العمومي من خالل الأعمال وخطوط النقل وتوزيع الكهرباء 

والغاز ومن�ضاآت الت�ضال الال�ضلكي.
-رفع قيمة ال�ضريبة اخلا�ضة بالرخ�س العقارية.

-تو�ضيع جمال �ضريبة الإقامة على جمموع البلديات مع الرفع 
من قيمتها .

-مراجعة احل�ضة اخلا�ضة بالبلديات بخ�ضو�س ال�ضريبة على 
البيئة.

-اإطالق اإجناز 1176 مكتبة بلدية، اإطالق اإجناز 487 ح�ضانة 
بلدية.

-اإ�ضافة اإىل ذلك فقد مت حديثا اتخاذ قرار تنفيذ برنامج جديد 
ملقدر بـ5،74 ملياردج والذي �ضيمكن من: 

-تعزيز اإ�ضايف للحظائر البلدية، خ�ضو�ضا يف ما يخ�س 
ال�ضيانة والتطهري .

-�ضيانة وجتهيز املوؤ�ض�ضات التعليمية واملطاعم املدر�ضية 

- حت�ضني نظام الت�ضامن ل�ضيما من خالل اإعفاء 
البلديات التي تعاين من عجز يف ميزانياتها من 
بع�س   القتطاعات  الإلزامية ل�ضالح �ضناديق 

الوليات لرتقية الن�ضاطات الريا�ضية واملمار�ضات 
ال�ضبانية.  

-اإنهاء املديونية املتكررة للبلديات بو�ضع  مراقبة 
لاللتزامات بدفع النفقات البلدية، وذلك على  غرار 

الوليات
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وقاعات العالج.
-تعزيز النقل املدر�ضي.
-اإجناز ديار ال�ضباب .

-حتفيز ال�ضركات واملقاولني ال�ضباب.
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الهدف رقم 4: 
مكافحة الفساد وتبييض األموال

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

ن�ضر قرار متعلق بتنظيم خلية املعاجلة وال�ضتعالم املايل 
")CTRF (بتاريخ 28 ماي 2007 .

 EGMONT هذه اخللية ت�ضتعد لالن�ضمام اإىل جمموعة-
)تنظيم يجمع بخاليا ال�ضتعالم –ال�ضتخبارات- عن الأموال 

الدولية(.
- لن يفعل هذا الن�ضمام اإل بعد التقييم الإجرائي املعتاد لأي 
 .GAFIMOANالهيئة اجلهوية ال GAFان�ضمام من قبل ال

تقرر اإجناز هذا التقييم عام  2009.
- م�ضروع املر�ضوم املعدل  واملكمل للمر�ضوم الرئا�ضي رقم – 
02 – 250 املوؤرخ 24 جويلية 2002 املتعلق بتنظيم ال�ضفقات 

العمومية هو قيد امل�ضادقة. 

مكافحة الف�ضاد، وتبيي�س الأموال ومتويل 
الإرهاب..

- دعم التعاون الدويل وم�ضاعدة التقنية بهدف 
الوقاية واملكافحة �ضد الف�ضاد،

-مراجعة قانون ال�ضفقات العمومية

تقييم وحت�ضني مراقبة اأموال 
املوارد العمومية، تكري�س 

القواعد العامة املنظمة لل�ضفقات 
العمومية والإلتزام بها

مراقبة النفقات العمومية من طرف  ال�ضندوق الوطني 
للتجهيز من اأجل التنمية –CNED- واملفت�ضية العامة لالأموال 

– IGF  -الـ
)CRTF(اإن�ضاء خلية معاجلة وا�ضتعالم مايل

3.1 اإدراج تدابري تي�ضريية جديدة لفائدة خمتلف 

املداخلني للح�ضول على ال�ضفقات  .
- ترقية النزاهة وامل�ضوؤولية وال�ضفافية يف ت�ضيري 

القطاعني العام  واخلا�س
الدعم وامل�ضاعدة التقنية للتعاون الدويل من اأجل 

الوقاية من الف�ضاد ومكافحته

اللتزام بقانون العمل واحرتامه
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الهدف رقم 5: 
انسجام السياسات النقدية والتجارية وسياسات االستثمار بهدف 

االندماج اإلقليمي

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

اآخر اجتماع تفاو�ضي، انعقد بني بلدان الأع�ضاء كان يف الرباط 
يف �ضهر ماي 2007

ا�ضتحداث منطقة تبادل حر بني بلدان الحتاد 
املغرب العربي.

ترقية الندماج املغاربي )احتاد 
املغرب العربي(

- النتهاء من املقطع الأخري من الطريق العابر لل�ضحراء 
"طرون �ضون"  "عني قزام " ويخ�س 5 كم واملقرر الفراغ منه 

مع نهاية 2008. 
-  جاري اإجناز ازدواج الطريق العابر لل�ضحراء بني البليدة 

والأغواط .
- بداية امل�ضاورات مع )UEMOA( ابتداء من ال�ضدا�ضي الثاين 

من �ضنة 2007.
- م�ضاورات مع الحتاد القت�ضادي والنقدي لغرب اإفريقيا 

)UEMOA(  للخلو�س اإىل اتفاق جتاري وا�ضتثماري،  حيث 
اأن الدورة الثانية من املفاو�ضات يف طور الإعداد. 

-املبادرة اإىل اإبرام اتفاق للتجارة وال�ضتثمار مع  هذا الحتاد 
الذي ي�ضمل 8 دول " بينني،  بوركينا فا�ضو، كوت ديفوار، 

ال�ضنغال، مايل، النيجر، الطوغو، وغينيا بي�ضاو(، الدورة 
الوحيدة من املفاو�ضات متت بني 28 و30 جانفي 2008 يف 
واغادوغو، وقد مكنت من التقريب يف وجهات نظر  الفريقني 

يف ما يتعلق  بال�ضق التجاري.  
-الدورة الثانية من املفاو�ضات املرتقبة مبدئيا يف اأواخر ماي 
2008 باجلزائر مل جتر. اإذ مل تف�س امل�ضاورات يف البلدان 

الأع�ضاء يف
)UEMOA( على اأي نتيجة بعد

موا�ضلة عمليات الإدماج يف اإطار الحتاد 
الإفريقي .

- الطريق العابر لل�ضحراء .
- امل�ضاهمة الفعالة للجزائر يف كل اجتماعات 

الوزراء الأفارقة للتجارة، والتي تنظم حتت رعاية 
مفو�ضية الحتاد الإفريقي زيادة على ح�ضورها 

اجتماعات جلنة التجارة والتعاون لالإدماج الإقليمي 
التي تتم مبن فبل اللجنة القت�ضادية لالأمم املتحدة 

.CEA ، من اأجل اإفريقيا
- تطوير العالقات القت�ضادية التجارية مع الحتاد 

)UEMOA(القت�ضادي والنقدي لغرب اإفريقيا
- ترقية التجارة داخل الإقليم من خالل املجموعات 

القت�ضادية الإقليمية الناجمة عن اتفاق اأبوجا.
- فيما يخ�س الحتاد القت�ضادي والنقدي لغرب 

)UEMOA( اإفريقيا

جعل اإفريقيا حمورا اأ�ضا�ضيا 
لل�ضيا�ضة القت�ضادية والتجارية 

للجزائر

اإ�ضافة اإىل ال�ضروط ال�ضابقة لالن�ضمام اإىل هذه املنطقة، قامت 
وزارة التجارة بالتن�ضيق مع القطاعات املعنية باإن�ضاء اأول قائمة 
�ضلبية للمنتجات التي ينبغي حمايتها رجوعا اإىل املادة  15من 

التفاقية العربية لت�ضهيل وتطوير التبادلت التجارية

اإعداد وثيقة تتعلق باللتزام بالن�ضمام والإعفاء 
الكلي من حقوق اجلمركة والر�ضوم ذات الأثر 

املماثل على املنتجات امل�ضتوردة وتطبيق القواعد 
الأ�ضلية التي �ضادق عليها املجل�س القت�ضادي 

والجتماعي.
تعميم الأمر املتعلق بتطبيق الإعفاء  الكلي املمنوح 

للمنتجات ذات الأ�ضل العربي، موجهة اإىل م�ضالح 
اجلمارك على احلدود وت�ضليم ن�ضخة عن الت�ضعرية 

اجلمركية اجلزائرية اإىل اأمانة اجلامعة العربية

تطبيق الربنامج التنفيذي 
للمنطقة العربية للتبادل احلر
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- تعيني نقطة ارتكاز ملتابعة تطبيق الربنامج 
التنفيذي للمنطقة وحل امل�ضاكل املرتبطة بتنفيذها.

- اإن�ضاء قائمة املنتجات املق�ضاة لأ�ضباب �ضحية اأو 
اأمنية اأو بيئية اأو دينية.  

امل�ضاركة يف اجتماعات اأرومتو�ضطية وحت�ضري �ضل�ضلة ثانية 
من املفاو�ضات

تطوير العالقات القت�ضادية مع بلدان الف�ضاء 
الأورومتو�ضطي للو�ضول  اإىل دخول تفا�ضلي 

للمنتجات اجلزائرية يف ال�ضوق الأوروبية وتنمية 
ال�ضتثمار الأوروبي يف اجلزائر.

-اإبرام اتفاق تبادل حر مع اأربعة بلدان اأع�ضاء يف 
)AELE(اجلمعية الأوروبية للتبادل احلر

الإدماج الإقليمي 
الأورومتو�ضطي

- انعقاد اجلولة العا�ضرة ملجموعة العمل املكلفة بعملية ان�ضمام 
اجلزائر بتاريخ 17 جانفي 2008.

- مناق�ضات حول ا�ضتكمال تقرير وبروتوكول الن�ضمام، 
اإ�ضافة اإىل مالحقه " قوائم اللتزام اخلا�ضة بالت�ضعريات 

وقوائم اللتزام اخلا�ضة باخلدمات".
- ثالث جولت من املفاو�ضات متت، بحيث انعقدت الأوىل يف 

اجلزائر يف نوفمرب2007، والثانية يف جنيف يف �ضهر فيفري 
2008، والثالثة يف اجلزائر بتاريخ ماي 2008.

من املتوقع ا�ضتكمال هذا التفاق يف اأواخر عام 2008.
- امل�ضاركة يف جولة مفاو�ضات حول النظام ال�ضامل 

للتف�ضبالت التجارية )SGPC( بني بلدان النامية.

اإدماج القت�ضاد الوطني �ضمن منظومة التجارة 
 OMC متعددة الأطراف

- ترقية التعاون التجاري بني بلدان اجلنوب يف 
اإطار جمموعة ال77

ان�ضمام اجلزائر اإىل منظمة 
التجارة العاملية.

انعقاد  ثالثة جولت من املفاو�ضات،  انعقدت اأولها يف 
اجلزائر يف نوفمرب2007 والثانية يف جنيف يف �ضهر فيفري 

2008 والثالثة يف اجلزائر يف ماي 2008 .  من املنتظر 

ا�ضتكمال هذا التفاق مع نهاية العام 2008.

املفاو�ضات جارية بهدف اإبرام اتفاق للتبادل احلر 
-AELE  مع البلدان الأربعة الأع�ضاء يف

�ضتاين ولي�ضنت  اإ�ضلندا  الرنويج،  "�ضوي�ضرا، 

اتفاق التبادل احلر بني 4 دول 
اأع�ضاء يف اجلمعية الأوروبية 

AELE للتبادل احلر

يف هذا الإطار  �ضاركت اجلزائر على هام�س اأ�ضغال الدورة 
12من CNUCED املنعقدة يف اأكرا " غانا" من 20 اإىل 25 

افريل 2008 يف اجتماعني حول  النظام ال�ضامل للتف�ضيالت 
التجارية  SGPC يف اإطار اجلولة الثالثة ل�ضاو باولو، اأي : 

- جلنة املفاو�ضات على م�ضتوى املوظفني ال�ضامني. 
-دورة غري عادية للجنة امل�ضاهمات على م�ضتوى وزراء التجارة 

للدول الأع�ضاء يف النظام ال�ضامل للتف�ضيالت التجارية بني 
البلدان النامية.

امل�ضاركة الفعالة يف دورة املفاو�ضات حول النظام 
ال�ضامل للتف�ضيالت التجارية )SGPC(بني البلدان 

النامية

ترقية التعاون التجاري بني 
بلدان اجلنوب على قاعدة مبادئ 

املعاملة باملثل من خالل تبادل 
المتياز



امللحق

املحور الثالث

اإدارة
املوؤ�ش�شات
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الهدف رقم  1 : 
خلق بيئة مواتية واإطار للتنظيم/املراقبة ناجع فيما يخ�ص الأن�ضطة القت�ضادية 

املالحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة
تنظيم 32 يوما اإعالميا حول �ضيا�ضات ال�ضتثمار على م�ضتوى 

الوطني والدويل
تعزيز ن�ضاطات الإعالم حول ال�ضتثمار بـ: حت�ضني مناخ الأعمال  وعوامل 

جذب ال�ضتثمار
 ANDI م�ضاعفة عدد م�ضاريع ال�ضتثمار املعلنة على م�ضتوى

بعدد يقدر بـ11497  م�ضروعا.
تب�ضيط الإجراءات والتدابري ملنح المتيازات

مت منح  213 �ضمانا لأ�ضحاب م�ضاريع، بقيمة  6 مليار دينار، 
نتج عنها ا�ضتحداث 11000 من�ضبا .

-مت اعتماد 22  ملفا
قانون املالية 2008

حت�ضني فعالية هيئات الدعم، املرافقة ودعم 
ال�ضتثمار من خالل : 

- ت�ضهيل احل�ضول على التمويل بالن�ضبة 
للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

FGAR حت�ضني فعالية �ضناديق ال�ضمان -
و�ضندوق �ضمان قرو�س ال�ضتثمار CGCI بالن�ضبة 

للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة  .
اإن�ضاء �ضناديق ال�ضتثمار ل�ضالح  للموؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة
العمليات جارية يف 

الوليات املعنية
و�ضع نظام معلومات اقت�ضادية خا�س بقطاع املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة واإن�ضاء قاعدة معطيات وبطاقة مطابقة 
للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة . 

- تنفيذ برنامج لإن�ضاء 32 مركز ت�ضهيالت من بينهم اإثنان هما 
عمليان يف وهران وتيبازة. 

-اإن�ضاء 5 م�ضاتل للموؤ�ض�ضات باعتبارها اآلية دعم لإن�ضاء 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

-اإن�ضاء 29 م�ضتلة حا�ضنة يف اإطار الربامج املركزية، اله�ضاب 
العليا واجلنوب.

-اإجناز درا�ضة حول درا�ضة وت�ضخي�س حالة البتكار يف جمال  
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

- خلق برامج  املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة/ اجلامعات

حت�ضني مرافقة املتعاملني / امل�ضتثمرين

العمل جار لتحقيق ذلك خف�س عدد الوثائق الإدارية الالزمة للملف من 13 اإىل 5 وثيقة. 
- خف�س اآجال اإ�ضدار ال�ضجل التجاري من �ضهرين اإىل يوم 

واحد. 
- تعزيز وم�ضاعفة الهيئات املحلية لل�ضجل التجاري بح�ضب 

الن�ضاط القت�ضادي للمنطقة.
- عملية رائدة جارية يف اجلزائر العا�ضمة بثالثة مواقع جديدة.

- تن�ضيب ت�ضيري اإلكرتوين للوثائق مع الت�ضجيل يف قاعدة 
بيانات يف املركز.

تخفيف اإجراءات احل�ضول على ال�ضجل التجاري 
لإن�ضاء املوؤ�ض�ضات
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- و�ضع نظام تيليماتيك ي�ضتخدم ال�ضبكات الإلكرتونية لفح�س 
البيانات عن بعد فيما يخ�س البيانات املتعلقة بـ 3،1 مليون 

موؤ�ض�ضة منت�ضبة.
ا�ضتكمال درا�ضة �ضاملة .

و�ضع جهاز حت�ضني
الدعم التقني للبنك العاملي لتح�ضني مناح الأعمال 

وتب�ضيط الإجراءات
توقيع بروتوكول التعاون مع املجر، �ضلوفينيا، رو�ضيا، 

زميبامبوي وكندا.
- ت�ضكيل ثالثة جلان خمتلطة، الإمارات العربية املتحدة  كوبا 

وليبيا

حماية وترقية ال�ضتثمار الأجنبي بالتعاون مع 
بع�س البلدان

اإ�ضدار ثالثة قوانني اإطار.
- اإن�ضاء وتن�ضيب جلان �ضبط الكهرباء والغاز، حتويل املوؤ�ض�ضة 

العمومية �ضونلغاز اىل �ضركة اأ�ضهم، اإن�ضاء فروع، اإن�ضاء جهاز 
مكلف بت�ضيري نظام الإنتاج والنقل و4 فروع توزيع الكهرباء 
والغاز على م�ضتوى 4 مناطق يف البالد )اجلزائر العا�ضمة،  

و�ضط، �ضرق، غرب (
  ARH(  اإن�ضاء وكالتني م�ضتقلتني ل�ضبط وتثمني املحروقات -

 .)ALNAFT

- زيادة اإنتاج البرتول اخلام ب/1.4 مليون برميل يف اليوم
36-  عقد تعاون مت توقيعه منها 35 للبحث وواحد للتنقيب 

خالل الفرتة 2001 - 2007.
 )NEAL( اإن�ضاء اجلزائرية للطاقة اجلديدة -

31- عملية �ضراكة مت جت�ضيدها مع اأ�ضرتاليا وكندا وال�ضني 

والهند وم�ضر.
بلغ مبلغ ال�ضتثمارات يف عمليات ال�ضراكة هذه 33 مليون دولر 

اأمريكي.

ت�ضجيع ال�ضتثمار يف فروع الطاقة واملناجم .
- تعزيز الإطار املوؤ�ض�ضاتي يف فروع املحروقات 

والطاقة واملناجم
- �ضبط وتثمني املحروقات

تكوين ق�ضري متو�ضط وطويل املدى لـ280 اإطارا " ترب�س تنمية 
قدرات ور�ضكلة "

-تكوين 13000 طالب يف خمتلف فروع ال�ضيد والرتبية املائية 
-اإن�ضاء خمطط عام لن�ضاطات ال�ضيد والرتبية املائية يف اآفاق 

.2025

-اإطالق درا�ضة تتعلق بتن�ضيب جهاز مراقبة �ضفن  ال�ضيد عرب 
الأقمار ال�ضناعية )VMS(ودرا�ضة تتعلق مبخطط تهيئة وت�ضيري 

مناطق ال�ضيد اجلزائرية. 
-خمرب وطني وملحقني له جهويني يف طور الإجناز

ترقية ودعم ن�ضاطات ال�ضيد. 
- تعزيز الفاعلني الذين ين�ضطون يف هذا القطاع

 - و�ضع  خمطط عام
-تعزيز الهياكل القاعدية والتجهيزات

متت امل�ضادقة يف جمل�س احلكومة ومن قبل الأطراف املعنية  
- اعتماد 80 م�ضروعا �ضياحيا مع التوقيع على  عقد اللتزام 

وال�ضراكة. 

و�ضع خمطط عام  لتنمية ال�ضياحة يف اآفاق عام 
.2025

-ت�ضجيع ال�ضتثمار يف ال�ضياحة
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- دعم واإنعا�س م�ضاريع وطنية ودولية .
- تطهري وحماية الأرا�ضي املوجهة لال�ضتثمار ال�ضياحي. 

- دعم ال�ضتثمار ال�ضياحي 
- التقييد يف ميزانية الدولة لقرو�س التجهيز عام 2008 املوجهة 

اإىل برنامج التهيئة ال�ضياحية وا�ضتغالل الأرا�ضي.
- اإجناز اأ�ضغال �ضهولة الو�ضول والطرقات (الطاقة، الطرقات، 

الطريق ال�ضيار، التزويد مباء ال�ضرب، تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت  الخ( .  

- تهيئة مناطق  التو�ضع ال�ضياحي ZEST   ذات الأولوية 
وت�ضهيل الو�ضول اإليها تعوي�س املالك عن احلقوق العقارية 

العينية.  
- حتديد معامل ور�ضم حدود هذه املناطق املوجهة لل�ضياحة.  

- حتديد املناطق ال�ضياحية اجلديدة بهدف الإعالن والت�ضنيف.
- تنظيم 4 موؤمترات جهوية وموؤمتر وطني، توقيع التفاقيات مع 

قطاعات اجلمارك والنقل، والتكوين.
- مت اإن�ضاء 7 اأقطاب �ضياحية �ضمال �ضرق، �ضمال و�ضط، �ضمال 

غرب، الواحات -توات ، قورارة، التا�ضيلي، الهقار

تعزيز �ضراكة مع العاملني يف ال�ضياحة،
- اإن�ضاء اأقطاب �ضياحية

زيادة عدد املتعاملني.
02  يف جمال يف الهاتف الثابت

03  يف جمال الهاتف النقال 

03 يف الت�ضالت النقالة ال�ضخ�ضية العاملية عرب الأقمار 

ال�ضناعية.
.VSAT 03 يف نظام 

الكثري من املزودين بخدمة النرتنت وامل�ضتغلني مبراكز الت�ضال 
.Audiotex واخلدمات ال�ضوتية عرب الإنرتنت  الأوديو تيك�س

ترقية قطاع التكنولوجيا، املعلومات والت�ضالت.
)TIC (

-ت�ضهيل الو�ضول اإىل قطاع الت�ضال الال�ضلكي 
والربيد.

تاأ�ضي�س جائزة وطنية لالبتكار ل�ضالح املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة. 

-برنامج دعم لفائدة 450 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة، ممول 
يف اإطار Euro-développement من وزارة ااـ املوؤ�ض�ضات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة والحتاد الأوروبي.
- اإن�ضاء منتدى روؤ�ضاء املوؤ�ض�ضات ومنتدى اجلزائريني للتفكري 
حول املوؤ�ض�ضة، فيما يتعلق بقانون احلوكمة الر�ضيدة للموؤ�ض�ضة 

اجلزائرية.

حت�ضني املناخ القت�ضادي ورفع م�ضتوى الـ 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. يف جمالت 

التنظيم والنوعية  وتكوين املوظفني  والتجديد 
التكنولوجي والت�ضال واحلوكمة. 

-تعميم الن�ضمام اإىل ميثاق املوؤ�ض�ضة.
حت�ضني املعلومة ال�ضادرة من املوؤ�ض�ضة والواردة 

اإليها مع حت�ضني ظروف منح القرو�س اإىل 
املوؤ�ض�ضات.

حت�ضني ظروف تنظيم املوؤ�ض�ضة 
وعلمها

اإعادة توزيع م�ضاهمات الدولة واإعادة �ضياغة الإطار املوؤ�ض�ضاتي 
احلايل بهدف حتقيق تناف�ضية اأكرب للموؤ�ض�ضات و توجه 

القت�ضاد الوطني نحو التخ�ض�س وانفتاحه على ال�ضوق العاملي

حت�ضني تنظيم قطاع ال�ضوق



46 لث9 لثا ا ر  ملحو ا

مراجعة وتقوية مهام الوكالت واملعاهد املتخ�ض�س.
-ALGERAC للت�ضنيف،

IANOR للتقيي�س ،

 ENAB لالإنتاج ال�ضناعي،
ONML لال�ضت�ضارات القانونية،

اإعادة النت�ضار على امل�ضتوى الوطني وتكييف املهام والو�ضائل 
 ALGERAC، IANOR، ENAB، واإمكانيات التدخل لكل من

ONML

حت�ضني التناف�ضية ونظام اجلودة للموؤ�ض�ضات من 
خالل :

-تقوية وتعزيز النظام الوطني للجودة، الت�ضنيف، 
ترقية التناف�ضية املوؤ�ض�ضات ومنتجاتها.

-اإعادة ن�ضر وع�ضرنة هياكل املرافقة ودعم 
املوؤ�ض�ضات.

تنظيم منتديات جهوية بني الـموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 
)PME( و اجلامعات.

- �ضياغة  اتفاقيات خللق حوا�ضن على م�ضتوى اجلامعات. 
- تطوير برنامج بحث/ ابتكار على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة )PME( مب�ضاهمة اجلامعات.

تطوير التوافق والتعا�ضد ونقاط اللتقاء بني 
املوؤ�ض�ضات ال�ضغري واملتو�ضطة واجلامعات

ا�ضتكمال 6 درا�ضات فروع ن�ضاطات  املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة : فلني، خ�ضب، مواد بناء، �ضناعات غذائية

حت�ضني معرفة اأن�ضطة املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 
واملتو�ضطة والإكراهيات والأعباء املرتبطة مبحيطها

STHو ٍ،AEC، NEAL : اإن�ضاء ثالث موؤ�ض�ضات -
- تفريع ن�ضاطات �ضونلغاز على 8 فروع للمهن القاعدية و12 

فرعا حميطا )اإنتاج، نقل وتوزيع(
- اإعادة جتميع 3 مدار�س للتكوين تابعة ل�ضونلغاز يف فرع وحيد 

متخ�ض�س يف التكوين. 
- تطوير املن�ضورات واملجالت الداخلية .

حت�ضني تنظيم وعمل املجموعات القت�ضادية الكربى 
�ضونلغاز و�ضوناطراك من خالل :

- اإن�ضاء موؤ�ض�ضات جديدة �ضمن �ضونلغاز
- النتهاء من اإن�ضاء فروع داخل �ضونلغاز. 

- اإعادة تنظيم ن�ضاط التكوين ل�ضونلغاز.
- اإعادة انت�ضار �ضوناطراك على ال�ضعيد الدويل 
- تعزيز املعهد اجلزائري للبرتول ب�ضيغة �ضركة 

ذات اأ�ضهم مب�ضاركة اأجنبية.
- اإعادة �ضياغة نظام املعلومات والت�ضالت 

الداخلي.

اقتناء اأربع وحدات لطب الكوارث.
- تدابري قانونية لإعداد برنامج ع�ضري .

- اإعداد برنامج  دال لإمداد ال�ضوق الوطنية بالغاز الطبيعي 
 2015-2006

- اإن�ضاء برنامج دال لالحتياجات املتعلقة بو�ضائل الإنتاج 
2015-2006

التنظيمية  الهياكل  �ضمن  لال�ضت�ضراف  اإدارة  – اإن�ضاء 
لل�ضركات والوكالت التابعة القطاع

و�ضع نظام لت�ضيري الأزمات. 
-و�ضع برنامج لال�ضتباق من اأجل اتخاذ القرارت 

ال�ضرتاتيجية
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رفع م�ضتوى 50 موؤ�ض�ضة عمومية وخا�ضة. 
-  145موؤ�ض�ضة ا�ضتفادت من م�ضاعدات مالية من ال�ضناديق مببلغ يقدر بـ 

2.753 مليون دينار .
-حت�ضني الإنتاجية، وتنظيم وجودة املنتجات والقيمة امل�ضافة للموؤ�ض�ضات .

-اإن�ضاء اأربعة وكالت جهوية 
-تدابري معززة من خالل : 

-تنظيم 14 لقاء جهويا حت�ضي�ضيا .
- 685 موؤ�ض�ضة اأبدت اهتمامها بهذا الربنامج 

- 445 انتظمت يف عملية حت�ضني امل�ضتوى. 
- 294 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة بداأت اأعمال الت�ضخي�س. 

ا�ضتكمال 18 دورة تكوينية يف اإطار تنفيذ برنامج حت�ضني امل�ضتوى.

تنفيذ الربنامج الوطني لدعم املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة .

-اإطالق برنامج رائد مع كل من منظمة الأمم املتحدة للتنمية 
القت�ضادية ONUDIووزارة ال�ضناعة لتح�ضني م�ضتوى 

املوؤ�ض�ضات.
-تعبئة قرو�س �ضناديق ترقية التناف�ضية ال�ضناعية ل�ضالح 

املوؤ�ض�ضات .
-اإعداد برامج �ضنوية  2007 -2008. وتنفيذها

-اإن�ضاء وتن�ضيب وكالة وطنية لتطوير املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، مكلفة بتنفيذ برنامج وطني 

لرفع م�ضتوى املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة .
-اإن�ضاء �ضبكة فروع للوكالة على  امل�ضتوى املحلي

تخ�ضي�س غالف مايل يقدر بـ1688 مليار دينار ملختلف برامج 
التجهيز

تعزيز برنامج التجهيز ملختلف و�ضائل النقل الربي. زيادة فعالية النقل الربي

امل�ضادقة  من قبل جمل�س احلكومة يف �ضهر اأوت 2007 و�ضع خطة عامة للطرقات والطرق ال�ضيارة يف 
اآفاق 2025 يف اإطار املخطط الوطني لتهيئة الإقليم  

"SNAT"
-اإجناز الطريق ال�ضيار �ضرق/غرب على امتداد 200 كم من 

الطرق : 2و3و4 والطريق ال�ضريع لله�ضاب العليا. 
-الربط بالطرق ال�ضيارة والطرق املتوغلة الداخلية، من ال�ضمال 

اىل اجلنوب، مع اأروقة �ضريعة .
- برنامج خا�س مبناطق اله�ضاب العليا واجلنوب.

-تهيئة الطرق ال�ضاحلية و تثمني ال�ضاحل 
-ال�ضروع يف اإجناز الطريق العابر لل�ضحراء بغالف مايل يقدر 

بـ64 مليار دينار بالن�ضبة للجزء ال�ضمايل : البليدة – الأغواط.
-زيادة يف طول ال�ضبكة )اإجناز طرق جديدة و حتديث وتعزيز 

الطرق املوجودة( لي�ضل الطول اإىل 29960 كم.
-زيادة عدد املن�ضاآت الفنية اإىل اأكرث من 1100 وحدة جديدة .
تطوير الكثافة امل�ضاحية ل�ضبكة الطرقات من 0.5 اىل 0.7 )كم/

كم2(

تعزيز وتطوير وع�ضرنة )ربط اأح�ضن ل�ضبكة 
الطرقات اإمكانية  اأف�ضل  للو�ضول اإىل الإقليم( 

للبنى والهياكل القاعدية للطرقات والطرق ال�ضيارة 
من خالل  :

-اإطالق م�ضاريع كربى 
-فك العزلة عن مناطق اله�ضاب العليا وال�ضحراء.

تهيئة وتعزيز املناطق ال�ضاحلية وال�ضياحية.

اإطالق برنامج جتديد وحت�ضني �ضبكة الطرقات ملا يقارب الـ 
10.000 كم .

-حت�ضني �ضبكة الطرقات بن�ضبة تقارب الـ 92 %
-الإجنازات :

-اإجناز 15 حظرية جهوية .
-اإن�ضاء واإدخال يف اخلدمة لـ200 دار للطرق

-الهدف لعام  2009 :
اإجناز500 وحدة

حت�ضني نوعية �ضبكة الطرقات املوجودة  ورفع 
م�ضتواها من خالل برنامج خا�س يتمحور حول:

-�ضيانة وتقوية الطرقات الوطنية. 
-اختبار و�ضيانة املن�ضئات الفنية.

-حت�ضني اخلدمة العمومية للطرقات باإجناز دور 
الطرقات واحلظائر اجلهوية 

تعزيز الإ�ضارات واأمن الطرقات
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و�ضع برنامج خا�س ل�ضنوات عدة و قد �ضمح  منذ عام 2000 
باإجناز :

- 58.014كم من الإ�ضارات الأفقية.
- 829 كم من حواجز جانبية. 
- 189.253 وحدة اإ�ضارات .

-اآثار/ تقدم منجز.
-اإن�ضاء ما يقارب 90.00 من�ضب عمل / ال�ضنة .

-فك العزلة وحت�ضني اإمكانية الو�ضول ملا يقارب 3،7 مليون 
�ضاكن. 

-تطوير نقل ال�ضلع والأ�ضخا�س. 

اإطالق معاهد عليا لت�ضيري امل�ضاريع الكربى واملركز الوطني 
ملراقبة اجلودة .

-اإكمال 2000 عمل تكويني " ق�ضري وطويل املدى".
-اإعداد كتاب متعلق باملقايي�س الدولية املطبقة يف القطاع. 

-و�ضع خمطط عام معلوماتي للقطاع

ع�ضرنة ورفع م�ضتوى املوارد الب�ضرية .
-تثمني وتكوين املوارد الب�ضرية

اإطالق اأ�ضغال ع�ضرنة وم�ضاعفة وكهربة �ضبكة من 1000كم 
يربط اجلهة ال�ضرقية بالغربية للبالد ب�ضرعة ا�ضتغالل تقدر ب 

220 كم / �ضاعة .

- اإكمال خمتلف الدرا�ضات التقنية " املرحلة الأوىل ".
- اإنهاء 433كم من اخلطوط اجلديدة .

اقتناء  التجهيزات اخلا�ضة بال�ضكك احلديدية )قاطرات و 
قطارات...(

- اإطالق درا�ضات لـ6 خطوط جديدة .
- عمليات طور الدرا�ضة لـ10 خطوط  جديدة.

حت�ضني فعالية وتكامل النقل بال�ضكة احلديدية من 
خالل برامج:

-ع�ضرنة ورفع م�ضتوى خط ال�ضمال. 
-تعزيز الروابط ال�ضكة احلديدية لله�ضاب العليا 
العابرة وحلقة اجلنوب بهدف �ضمان فك العزلة 

وزيادة عوامل اجلذب لدى هذه املناطق 
-تعزيز �ضبكة ال�ضكة احلديدية يف املناطق ل�ضواحي 

للعا�ضمة. 
-ع�ضرنة البنى التحتية وجتهيزات ال�ضكك احلديدية. 

-اإجناز روابط جديدة لل�ضكة احلديدية - 
ع�ضرنة واإعادة افتتاح اخلطوط القدمية لل�ضكة 

احلديدية 

اإجناز اأول خط مرتو من 9كم و10 حمطات. 
- تهيئة املحطات واقتناء جتهيزات خا�ضة. 

- اإطالق ور�ضات الرتامواي على م�ضتوى 3 مدن كربى: 
العا�ضمة، وهران وق�ضنطينة. 

- اإكمال درا�ضات قابلية التنفيذ مل�ضاريع الرتامواي لـ 6 مدن 
اأخرى: �ضطيف، عنابة و�ضيدي بلعبا�س ورقلة، باتنة وم�ضتغامن. 

- تاأهيل وبداية عمل 7 م�ضاعد هوائية: اجلزائر، ق�ضنطينة، 
عنابة، البليدة، تلم�ضان، �ضكيكدة ووهران. 

حت�ضني نوعية النقل اجلماهريي يف الو�ضط 
احل�ضري باإدخال و�ضائل نقل وهياكل قاعدية 

جديدة يف اخلدمة :
- اإجناز اأول خط مرتو للجزائر. 

- اإطالق م�ضاريع الرتامواي للمدن الكربى. 
- تاأهيل وع�ضرنة امل�ضاعد الهوائية على م�ضتوى 

املدن الرئي�ضية
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برنامج حمطات برية للم�ضافرين قيد الإجناز على م�ضتوى 35 
مركز ولية .

-تهيئة على م�ضتوى مناطق اله�ضاب العليا 39 حمطة 35 
موقف. 

-تهيئة على م�ضتوى اجلنوب 15 حمطة 11 موقف. 
وزو،  تيزي  يف  العمومي  للنقل  جديدة  موؤ�ض�ضات  -اإن�ضاء 4 

تب�ضة، تلم�ضان ووهران
املراقبة التقنية الإلزامية لـ 5 مليون �ضيارة.

-اإن�ضاء مراكز تقنية على امل�ضتوى الوطني. 
-اإن�ضاء مركز وطني لرخ�س ال�ضياقة لت�ضيري المتحانات.

-رفع م�ضتوى مدار�س ال�ضياقة والتكوين. 
-لمركزية ن�ضاطات املركز الوطني للوقاية واأمن الطرقات 
جمموعة  وم�ضاركة  الوليات،  م�ضتوى  "CNSPR" على 

الأطراف املتعاملة. 
-اإعادة تنظيم ول مركزية اأعمال ال�ضياقة، الوقاية واأمن الطرقات.

حت�ضني الوقاية واأمن الطرقات من خالل:
- تعميم املراقبة التقنية لل�ضيارات

متت امل�ضادقة على م�ضتوى جمل�س احلكومة عام 2007. اإن�ضاء املخطط العام للبنى التحتية البحرية يف اأفق  
 .  2025

حت�ضني و�ضعية النقل البحري، 
املوانئ واملطارات

اإنهاء الدرا�ضة املتعلقة بو�ضع نظام مدمج للمراقبة، وحرا�ضة 
وت�ضيري الأمن البحري واأمن املوانئ )نظام VTMISS(، و�ضع 

نظام مراقبة بالرادار للنقل البحري على امتداد ال�ضواحل، اإن�ضاء 
الCOSS "املركز الوطني ملتابعة اأمن و�ضالمة ال�ضفن ".

حت�ضني الأمن البحري واأمن املوانئ برفع م�ضتوى 
الأنظمة اجلديدة للت�ضيري واملراقبة واملتابعة 

والتن�ضيق بني الن�ضاطات

حلق مركز عملياتي لالأمن البحري و اأمن املوانئ  
- احلجز امل�ضبق و�ضيانة املمتلكات  

- اإجناز بنى حتتية جديدة. 
- جتديد وع�ضرنة جتهيزات الإ�ضارات.

حت�ضني تن�ضيق املعلومات والن�ضاطات والو�ضائل 
اخلا�ضة مبختلف املتعاملني.

- تعزيز الإ�ضارات والبنى التحتية البحرية. 
- زيادة قدرات ال�ضتغالل

امل�ضادقة على م�ضتوى جمل�س احلكومة اإن�ضاء خمطط عام لتطوير املوانئ يف اأفق 2025

اإجناز 4 بنى حتيتة للمطارات. 
- اإنهاء درا�ضات تعزيز 6 مطارات: باتنة، مترنا�ضت، العا�ضمة، 

جيجل، واملنيعة. 
- و�ضع برامج للحماية من الفي�ضانات على م�ضتوى املطارات

تعزيز وع�ضرنة البنى التحتية للمطارات توقعا لتزايد 
منو عدد امل�ضافرين جوا .

اإجناز م�ضروع تغطية بالرادار للف�ضاء اجلنوبيPDGEA واإن�ضاء 
مركز مراقبة جهوي يف مترنا�ضت. 

- اإجناز 5 اأبراج مراقبة جديدة. 
- احل�ضول على جتهيزات م�ضاعدة على القرتاب والنزول  يف 

املطارات. 

حت�ضني وع�ضرنة نظام ت�ضيري ومراقبة املجال اجلوي 
الوطني.



47 لث3 لثا ا ر  ملحو ا

اإجناز 68 حمطة منها 10 اأوتوماتيكية للتنبوؤ بالكوارث الطبيعية.
ع�ضرنة جتهيزات وو�ضائل معاجلة املعطيات املناخية

ع�ضرنة وجتديد جتهيزات الأر�ضاد اجلوية

-امل�ضادقة على قانون التجارة ومراجعة النظام ال�ضريبي 
اخلا�س بال�ضتثمارات.

-حترير �ضوق ال�ضغل وو�ضع اأدوات دعم وم�ضاعدة.
-تطورت عمليات اخلو�ض�ضة لت�ضمل 110 موؤ�ض�ضة عام 2007.

-احلفاظ على 40.000 من�ضب عمل.
مداخيل اخلو�ض�ضة تقدر ب 136 مليار د.ج.

دعم عملية اإ�ضالح  املوؤ�ض�ضة :
- تدعيم الإطار القانوين والنظامي. 

- تكييف ورفع م�ضتوى املنظومة التجارية واجلبائية 
والجتماعية واملالية.

التخفيف من الأعباء املالية على املوؤ�ض�ضات.
ت�ضريع عمليات اخلو�ض�ضة وتو�ضيعها لت�ضمل 

خمتلف القطاعات.القت�ضادية

الإ�ضراع يف اإ�ضالح املوؤ�ض�ضة

-اعتماد 46 ن�ضا تنفيذيا.
-مراجعة وتكييف القانون املتعلق باملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة.
-تاأ�ضي�س 2441 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة جديدة بن�ضبة منو 

9،8 % يف ال�ضنة.  

-من املنتظر عام 2008 : 320.000  موؤ�ض�ضة �ضغرية 
ومتو�ضطة و1.150.180 من�ضب �ضغل.

-الربنامج الوطني لرفع امل�ضتوى : 3000 موؤ�ض�ضة �ضغرية 
ومتو�ضطة. احل�ضة الأوىل:  3000 موؤ�ض�ضة �ضغرية ومتو�ضطة .
--ال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات البنكية املمثلة  للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة يف اإطار الإعداد الكتاب الأبي�س.
،FGAR/EGCI دعم �ضندوقي ال�ضمان-

اإن�ضاء بنك لرتقية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.

-دعم تنمية وترقية املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة.
-تكييف الإطار قانوين وتنظيمي.

-برنامج م�ضاعدة ودعم لإن�ضاء  املوؤ�ض�ضات 
ال�ضغرية واملتو�ضطة  .

-تنفيذ الربنامج الوطني لرفع امل�ضتوى.
الدعم املايل لتنمية  املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

-اإعادة توزيع املوؤ�ض�ضات القت�ضادية على 3 وحدات اأو 
جمموعات اقت�ضادية مكلفة برتقية خمتلف الن�ضاطات.

-اإن�ضاء جهاز قانوين ي�ضبط روؤو�س الأموال يف ال�ضوق.
اإقامة جهاز ي�ضهر على تنفيذ عمليات اخلو�ض�ضة

اإعادة تنظيم القطاع العام التجاري واإعادة ال�ضياغة 
املوؤ�ض�ضاتية لعملية اخلو�ض�ضة

-مت يف عام 2008 امل�ضادقة على قانون يرمي اإىل تو�ضيع جمال 
الخت�ضا�س ملجل�س املناف�ضة لي�ضمل جمال ال�ضفقات العمومية 

وتكفل املجل�س  مبهمة �ضبط ال�ضوق.
اإعادة �ضياغة الن�ضو�س القانونية املتعلقة بتنظيم �ضروط اإن�ضاء 

املوؤ�ض�ضات ملمار�ضة الن�ضاط التجاري.
اإجراءات ت�ضهيل ومراقبة منتظمة لتاأ�ضي�س املوؤ�ض�ضات من خالل 

الت�ضجيل لدى ال�ضجل التجاري. 

-تعزيز الإطار التناف�ضي والرقابي على الن�ضاطات 
القت�ضادية.

-تنظيم العالقة بني جمل�س التناف�س وخمتلف 
ال�ضلطات ال�ضبطية للقطاعات.

اإعادة �ضياغة الن�ضاطات التجارية

-عقد جناعة للمو�ضم ال�ضياحي 2008؛
-املر�ضدون ال�ضياحيون: خدمة ذات جودة لدى ا�ضتقبال 

ال�ضياح؛
الدلئل ال�ضياحية: التفاهم والت�ضاور ودعم ن�ضر الدلئل 

ال�ضياحية عنى اجلزائر

تنفيذ ملخطط جودة ملراقبة املعايري والن�ضاطات 
القت�ضادية وال�ضياحية
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الهدف رقم  2 : 
احلر�ص على اأن تت�ضرف املوؤ�ض�ضات كموؤ�ض�ضات مواطنية جيدة يف ما يتعلق بحقوق الإن�ضان 

وامل�ضوؤولية الجتماعية واحلفاظ على  البيئة 

املالحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة
 .ISO 14001 و�ضع  نظام ت�ضيري بيئي-

-القيام مبائة عملية فح�س وتدقيق  بيئي على م�ضتوى وحدات 
�ضناعية.

-تكوين فاح�ضني ومدققني يف جمال البيئة، 
تاأهيل املوؤ�ض�ضات متا�ضيا مع معايري الأمن واملعايري البيئية.

على  احلفاظ  يف  واملوؤ�ض�ضات  الدولة  1.1التزام 
البيئة  وحمايتها، من خالل:

- و�ضع �ضيا�ضة وطنية لإدارة اأعمال البيئة .

م�ضاهمة املوؤ�ض�ضات يف احلفاظ 
على البيئة

-تعزيز العمل العمومي من خالل اإن�ضاء 6 وكالت ومراكز 
متابعة، ت�ضيري ومراقبة البيئة.

- على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات يتم ا�ضتكمال:
- 1580 درا�ضة اأثر.

- 880 درا�ضة خماطر.
- 120 عقد جناعة  .

- 50 موؤ�ض�ضة جمازة اإيزو 14000.
- 1420 مندوب مكّون يف م�ضاألة البيئة. 

- 3 موؤ�ض�ضات مواطنية بيئية قامت با�ضتالم جائزة البيئة 
.2008

- 145 م�ضروع وفريق بحث جامعي  خدمة للبيئة.
- 100م�ضروع جمعوي .

-تعميم امل�ضعى  البيئي على م�ضتوى 25000موؤ�ض�ضة مدر�ضية، 
1000 معّلم، 5000 نادي خ�ضر.

- ان�ضمام 265 �ضناعي اإىل ال�ضيا�ضة البيئية اجلديدة.

-اإدماج ا�ضرتاتيجي للبيئة يف الن�ضاط العمومي من 
خالل اإدماج ال�ضراكة وت�ضجيعها. 

 - اختبار وتعميم امل�ضعى البيئي يف الو�ضط 
املدر�ضي واجلامعي وعلى م�ضتوى املوؤ�ض�ضات.

-م�ضاهمة املتعاملني ال�ضناعيني مع اإدارة البيئة . تنفيذ  اإجراءات 
خف�س التلوث البيئي والق�ضاء عليه من قبل 15 موؤ�ض�ضة 

ومركب �ضناعي كبري، ومن اأموالها اخلا�ضة . 
-الن�ضمام املوؤ�ض�ضات الطوعي اإىل امليثاق جول البيئة

-اإدماج اأف�ضل، وتكفل املوؤ�ض�ضات بامل�ضائل البيئية.

-اإقامة دليل متعلق بدرا�ضة الأثر على البيئة والذي ي�ضّهل التحكم 
يف الإجراءات ومنهجية التقييم

-اإجناز ثالثة فحو�س وتدقيقات بيئية من نوع اإيزو 14000 
على 10 برامج .

-توقيع 100 عقد جناعة ومراقبة ذاتية مع املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية.
ثة. اإدماج �ضرورات حماية البيئة بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات امللوِّ

تنفيذ م�ضروع املراقبة والإنذار اخلا�س بالتلوث 
ال�ضناعي.
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-و�ضع جهاز اإنذار وتدّخل على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات.  
-�ضم جميع الأطراف املعنية بق�ضايا وم�ضائل البيئة �ضمن �ضبكة 

واحدة  .
OSPREC  اإن�ضاء �ضركة للق�ضاء على التلوث البيئي البحري-

و�ضع 10 ر�ضوم على البيئة: نفايات، خمّلفات، العجالت 
ثة املطاطية، �ضوائل �ضريعة ال�ضتعال، مياه قذرة، ن�ضاطات ملوِّ

-تطبيق اجلباية البيئية اجلديدة.

-تزويد 20 ولية بالطاقة ال�ضم�ضية. 
- بناء مركز مائي �ضم�ضي  بطاقة  150 ميغا وات يف حا�ضي 

الرمل. 
- اإطالق جمّمع لطاقة الرياح بطاقة 10 ميغا وات يف تندوف.

دعم  تنمية اإنتاج الطاقات النظيفة 

-قيام موؤ�ّض�ضتي �ضونلغاز و�ضوناطراك با�ضتكمال خمتلف 
الن�ضاطات الجتماعية لفائدة مناطق ن�ضاط م�ضاريعهما:  تعليم، 

تنمية ب�ضرية، �ضحة...
- اإعداد ا�ضرتاتيجية تدّخل مل�ضاريع ال�ضتثمار الجتماعي، 

خ�ضو�ضا ل�ضالح املناطق املحرومة  الواقعة يف حميط امل�ضاريع.  
-�ضونلغاز: م�ضاريع اجتماعية تربوية  يف املدية ووهران.

-�ضوناطراك: م�ضاريع موّجهة نحو خم�ضة ميادين: التعليم، 
ال�ضحة، البيئة، الريا�ضة  وفك العزلة

حت�ضني مواطنة املوؤ�ض�ضات من خالل ال�ضتثمار 
الجتماعي. 

-ن�ضر ثقافة الت�ضامن بو�ضفها رائدا للتنمية 
امل�ضتدامة للمجتمع.

-مراجعة قانون العمل.
-اإقامة جهاز مكافحة العمل غري ال�ضرعي والن�ضاطات غري 

ال�ضرعية.
-رعاية الفئات اله�ضة، ل�ضيما الن�ضاء والأطفال.

- تعزيز ن�ضاطات مراقبة اأ�ضحاب العمل حيث مت القيام بـ9810 
تفتي�س لـ70000عامل مت ا�ضتهدافه

تعزيز الإطار القانوين والتنظيمي ملكافحة العمل 
غري ال�ضرعي

-امل�ضادفة على مر�ضوم يتعلق بجهاز دعم الإدماج املهني 
العمل. بطلب  الأوائل  واملتقدمني  ال�ضباب  "DAIP" ل�ضالح 

-حتديد الإجراءات التحفيزية ل�ضالح املوؤ�ض�ضات  من اأجل خلق  
منا�ضب �ضغل. 

-ترقية التكوين امليداين. ( يف موقع العمل( 

و�ضع ا�ضرتاتيجية جديدة لتطوير الت�ضغيل.
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الهدف رقم  3 : 
ترقية اعتماد قانون الأخلقيات ب�ضاأن م�ضاألة الأعمال عند متابعة اأهداف املوؤ�ض�ضة

املالحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة
يجري العمل عليه م�ضروع قانون يف طور امل�ضادقة اإعادة �ضياغة قانون التناف�س اعتماد قانون اأخالقيات العمل

اإ�ضدار القوانني املتعلقة بقواعد ا�ضترياد وت�ضدير الب�ضائع 
وممار�ضة الن�ضاطات التجارية.

-اإ�ضدار 23 مر�ضوما تنفيذيا موّجها لتطبيق الن�ضو�س 
القانونية املذكورة اآنفا. 

-م�ضروع قانون متعلق بحماية امل�ضتهلك وقمع  الف�ضاد هو يف 
طور العتماد. 

-اإقامة جلنة وطنية للقانون الغذائي.
-تعزيز كيفيات مراقبة احلدود للمنتجات امل�ضّدرة. 

-توظيف1500  اإطار جامعي متخ�ض�س يف مراقبة النوعية. 
-اإطالق درا�ضات اإجناز خمرب وطني للتجارب. 

-اإجناز وترميم 13 خمرب حتاليل للنوعية.
-التعزيز بالتجهيزات املراقبة املتعلقة باحل�ضول على 280 

�ضيارة

و�ضع �ضيا�ضة فعالة حلماية امل�ضتهلك وتكييف الإطار 
القانوين والتنظيمي

.OTC القيام مبطابقة الت�ضريع مع تنظيم التقيي�س والـ
-ا�ضتحداث 3 مرا�ضيم تنفيذية متعلقة بتنظيم التقيي�س، تقييم 

.ALGERAC  ومطابقة واإن�ضاء تنظيم  جزائري لعتماد الـ
-مراجعة �ضالحية املقايي�س واملعايري املماثلة. 

و�ضع �ضيا�ضة فعالة للتقيي�س

ح�ضر الف�ضاءات التي تاأوي الن�ضاطات  غري القارة اأو غري 
الر�ضمية على م�ضتوى الوليات.

-ا�ضتعادة وترميم وتنظيم امل�ضاحات التجارية للموؤ�ض�ضات التي 
مت حلها 

املر�ّضمني  غري  باملتدّخلني  واإحلاقها   ،)…ASWAK، EDGA(
وال�ضباب البّطال.

رين اخلوا�س  لال�ضتثمار واإجناز البنى التحتية  -ت�ضجيع املطوِّ
التجارية.

مكافحة الن�ضاطات غري الر�ضمية
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الهدف رقم  4 : 
 احلر�ص على اأن تقوم املوؤ�ض�ضات مبعاملة �ضركائها بطريقة عادلة ومن�ضفة 

املالحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة
-مراجعة تعليمتني متعلقتني بحماية العالمات والخرتاعات 

امل�ضّجلة. 
-اإ�ضدار3 مرا�ضيم تنفيذية متعلقة بالعالمات والخرتاعات 

امل�ضجلة واملخططات الإعدادية

رفع م�ضتوى نظام حماية امللكية ال�ضناعية واملعايري 
الدولية

حماية حقوق امللكية

توقيع ثالثة معاهدات دولية حتت رعاية املنظمة العاملية للملكية 
)OMPI( ال�ضناعية

ان�ضمام اجلزائر اإىل معاهدة التعاون واإىل املعاهدات 
الدولية.

-اإن�ضاء بنك معلومات ورقمنة امللفات.
ن�ضر وتوزيع الك�ضف الر�ضمي للملكية ال�ضناعية.

و�ضع برنامج مكافحة ما هو غري �ضرعي والتقليد 
وت�ضجيع املخرتعني واملبتكرين.
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الهدف رقم  5 : 
 ترقب م�ضوؤوليات املوؤ�ض�ضات، املديرين والإطارات

املالحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة
الن�ضر القانوين والإلزامي للح�ضابات ال�ضركات على م�ضتوى 

وليات متركزها، لدى املركز الوطني لل�ضجل التجاري.
حت�ضني �ضفافية يف ح�ضابات ال�ضركات 

حت�ضني الو�ضول اإىل املعلومة واإىل دورتها
نق�س الإعالم ال�ضادر من 

املوؤ�ض�ضات والوارد اإليها

-ا�ضتكمال املركز الوطني لل�ضجل التجاري )CNRS(  مل�ضروعي 
تنفيذ �ضبكة    تيلماتية للموؤ�ض�ضات ونظام ت�ضيري اإلكرتوين 

لالأر�ضيف. 
-اإن�ضاء قطاع الربيد وتكنولوجيا املعلومات والت�ضال لـ3 

اأكادمييات   للتعليم على املبا�ضر بخ�ضو�س التكوينات املتعلقة 
بالت�ضيري.

-اجناز �ضبكة حكومية معلوماتية داخلية. 
-اإدراج نظام حما�ضبي ومايل جديد. 
-اإلزام املوؤ�ض�ضات باإقامة خلية فح�س.

-اإ اإلزام كل موؤ�ض�ضة باأخذ رقم تعريفي وطني .
-اإلزام املوؤ�ض�ضات بال�ضتفادة من خدمات مفت�س للح�ضابات 

وتنظيم دوري لالجتماعات العامة. 



امللحق

املحور الرابع

التنمية 
االجتماعية واالقت�شادية
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الهدف الأ�ضا�ضي : ترقية النمو القت�ضادي امل�ضتدام، ا�ضتئ�ضال الفقر وتقلي�ص اللم�ضاواة 
بني ال�ضكان

الهدف رقم  1 : 
ترقية النمو القت�ضادي امل�ضتدام 

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

حت�ضني نوعية التحليل يف الدرا�ضات الجتماعية 
القت�ضادية للم�ضاريع العمومية

زيادة  الآثار الجتماعية 
لل�ضيا�ضات

الإ�ضالح بربط الفئات ال�ضكانية املعنّية ب�ضّلم 
امل�ضاهمات واخلدمات الجتماعية

حت�ضني النتائج امل�ضجلة يف التنمية القطاعية خارج املحروقات. 
-زيادة الناجت املحلي  اخلام العام )بن�ضبة تفوق %3عام 2007 

مقابل 2 %عام 2006(
-تقدر ن�ضبة البطالة بـ 8،11 %عام 2007 )مقابل 3،12 % عام 

.)2006

ارتباط اأقل للميزانية الجتماعية 
مب�ضتوى اإيرادات ت�ضدير 

املحروقات

-اعتماد املقاربة الن�ضاهمية يف برامج التنمية املحلية. 
-ا�ضتكمال العملية الرائدة لتاأ�ضيل املراقبة الت�ضاهمية من خالل 

القيام بفحو�ضات اجتماعية واقت�ضادية على م�ضتوى 250 بلدية.
-تكوين املتخرجني على امل�ضتوى املحلي حول املقاربة الت�ضاهمية. 

-ا�ضتكمال برامج دعم التنمية املحلية املعتمدة )ميلة، �ضطيف، 
خن�ضلة، تيبازة ، باتنة، ، ام البواقي(.  

-تعبئة النا�ضطني املحليني خول املقاربة الت�ضاهمية وطرق الروؤيا 
امل�ضتقبلية )التوقع( ومتابعة الربامج.

تنظيم حما�ضرات ولقاءات لرتقية املقاربة الإقليمية الت�ضاهمية

م�ضاعفة فر�س التوا�ضل بني الفئات املعنية 
وال�ضلطات الوطنية واملحلية  والرد على ان�ضغالتهم 

وطلباتهم.

م�ضاورات �ضهلة، حول 
اأهداف التمنية، بني الفاعلني 
الجتماعيني-القت�ضاديني 

والفاعلني يف جمال ال�ضيا�ضة

الت�ضاور حول خطة التنمية الريفية وفق مقاربة 
ت�ضاهمية

خلق  اإطار اأب�ضط لت�ضهيل تنمية ال�ضراكة بني 
القطاعني العام واخلا�س.

تو�ضيع وترقية احلوار مع اجلمعيات املحلية انخراط الفئات ال�ضكانية وقبولهم 
لتدابري تنفيذ الربامج وت�ضيريها

العمل على حتقيق م�ضاركة اأكرب للقطاع اخلا�س
تطهري الإطار القت�ضادي ب�ضكل 

عام.
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تنظيم ومتابعة دقيقة لتنفيذ الربامج املالية العمومية. خف�س م�ضتوى انت�ضار الف�ضاد

تطوير فحو�س  احل�ضابات الداخلية للم�ضاريع 
مب�ضاركة ممثلني عن فئات ال�ضكان املعنية.

-تو�ضيع احلوار مع اجلمعيات املحلية )املجتمع املدين، اجلمعيات 
املهنية والتقليدية...(

-اإن�ضاء خاليا تن�ضيط ريفية بلدية يف اإطار )PSRR(: ف�ضاء، 
حوار، نقا�س وتوجيه وتبادل معلومات بني خمتلف الفاعلني يف 

جمال التنمية املحلية، حيث تلعب اجلمعيات  دور املحّرك.

تعزيز الت�ضاور بهدف حتقيق الالمركزية يف القرار 
القت�ضادي واإ�ضراك اكرب �ضريحة من املجتمع املدين

برامج مكيفة ب�ضكل اأف�ضل ح�ضب 
حاجيات الفئات ال�ضكانية

-  5000م�ضروع جواري للتمنية الريفية مت اعتمادها .
اإطالق 3 م�ضاريع تنمية ريفية، تنمية ريفية خا�ضة بالتهيئة 
اجنراف الرتبة وتعبئة املوارد املائية وخلق منا�ضب �ضغل.

       PSRR ( ،  تنفيذ برنامج الدعم والتجديد الريفي
   2007 -  2013

-اإطالق قر�س بدون فائدة )RFIG( ل�ضالح الفالحني، املربيني 
والعاملني يف الن�ضاطات امللحقة .

.LEASING تكثيف  امليكنة من خالل تعزيز القر�س-
-تعزيز التعا�ضدية الريفية اجلوارية.

-م�ضروع الت�ضغيل الريفي 2 : م�ضروع اأطلق عام 2004 
مب�ضاحة تقدر بـ : 

1427200 هكتار واقعة يف املناطق اجلبلية على م�ضتوى 

�ضت وليات  )تيارت، تي�ضم�ضيلت، ال�ضلف، عني الدفلى، املدية 
وبويرة( و ت�ضتهدف فئة �ضكانية تقدربـ 1206340  ن�ضمة



48 2

حق ملال ا

الهدف رقم  2 : 
تعزيز امل�ضاواة ما بني الفئات وما بني الأجيال

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

-مت تو�ضيع اآليات الدعم من قبل الوكالة الوطنية لت�ضيري 
القرو�س امل�ضغرة، لت�ضمل جميع املواطنني الراغبني يف ممار�ضة 
ن�ضاط حل�ضابهم اخلا�س وهو ما نتج عنه ور�ضة وا�ضعة للمقاولت 

وا�ضتحداث 54770  ن�ضاطا يف خمتلف القطاعات.
-متويل ما يقارب من94000 م�ضروعا مت بف�ضلها، ا�ضتحداث 

ما يقارب من 26000 من�ضب مبا�ضر يف الفرتة ما بني 
1999و2008 

تطوير القر�س امل�ضغر. الق�ضاء على الفقر املدقع 
لالأ�ضخا�س الذين يعي�ضون 

باأقل من دولر واحد يف اليوم، 
وانخفا�س حم�ضو�س لن�ضبة الفقر 
بالن�ضبة للفئة التي تعي�س باأقل من 

2 دولر يف اليوم

تطبيق اأحكام القانون رقم 04 - 09 املتعلق مبراقبة وتوظيف 
امل�ضتخدمني الذي يلزم اأرباب العمل باإيداع عرو�س العمل 

على م�ضتوى �ضبكة الوكالت التابعة للوكالة الوطنية للت�ضغيل 
.)ANEM(

تطوير نظام املعلومات اخلا�س بعرو�س العمل

تعزيز املوارد املمنوحة للقر�س امل�ضغر فارتفعت من 100.000 
اإىل 600.000 .

_اإن التدابري الثالثة لإن�ضاء ن�ضاط مت تطويرها من قبل 
-CNAC  , A )ANSEJال�ضندوق الوطني للتاأمني على البطالة

GEM اإىل جانب الـموؤ�ض�ضات ال�ضغرية مت تزويدها ب�ضناديق 

�ضمان لتغطية املخاطر.

تعزيز املوارد املخ�ض�ضة للقر�س امل�ضغر.
التطبيق الفعلي ل�ضناديق ال�ضمان املخ�ض�ضة اإىل 
اأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضباب و املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة

اإعادة تاأهيل ترميم و ع�ضرنة الوكالة الوطنية للت�ضغيل 
)ANEM( تكثيف �ضبكة الوكالت : 25 وكالة جديدة، اإ�ضافة 

اإىل ع�ضرنة ت�ضيري هذه الوكالت

اإ�ضفاء الالمركزية على مراكز ا�ضتقبال وتوجيه 
ال�ضباب البطال الراغبني يف اإن�ضاء موؤ�ض�ضات 

) ANSEJ، CNAC، ANGEM(   م�ضغرة
متت عام 2007، الزيادة يف قيمة املنحة اجلزافية للت�ضامن 

)AFS( موجهة اإىل الأ�ضخا�س امل�ضنني دون موارد ودون روابط 
عائليةو ذوي الحتياجات اخلا�ضة والن�ضاء ربات بيوت. ي�ضتفيد 

امل�ضنون من خالل هذه التدابري، من منحة زادت من 1000يف 
ال�ضهر اإىل 3000دينار يف ال�ضهر.

-الإعفاء من ال�ضريبة على الدخل العام  )IRG( ل�ضالح 
الأ�ضخا�س املعاقني الذين يقل راتبهم ل�ضهري عن 15000دج

ي�ضتفيد امل�ضاجني املحرومون من م�ضاعدة اجتماعية ومالية عند 
الإفراج من منحة تقدر بـ: 2000دج ) املر�ضوم التنفيذي رقم   

05 - 431 املوؤرخ يف: 08 نوفمرب2005 

والقرار  الوزاري امل�ضرتك املوؤرخ يف: 02 اأوت2006  (.

رفع ميزانية دعم الأ�ضر التي لي�س لها اأي دخل
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مراجعة قيمة منحة التمدر�س لرتتفع = من 2000 دج اىل 3000 
دج وي�ضتفيد منها 3مليون تلميذ

ارتفع عدد اخلاليا اجلوارية من 105 اىل 152 خلية. تطوير اخلاليا اجلوارية لوكالة التنمية الجتماعية 
يف اإطار مكافحة الفقر.

ا�ضتفاد 3 مليون تلميذ يف اإطار الزيادة يف قيمة منحة التمدر�س 
من 2000 دج اىل 3000 دج.

-متو�ضط 500.000 طفل ا�ضتفادوا من حقيبة مدر�ضية متنح  
�ضنويا 

-�ضمان النقل املدر�ضي لالأطفال الذين يعي�ضون يف  املناطق 
الريفية واملحرومة بتوفري    4.009حافلة.

 -تر�ضيم املوؤ�ض�ضات التعليمية والرتبوية اخلا�ضة.

�ضمان التمدر�س للجميع  اىل غاية �ضن 16 تعميم و�ضول اجلميع من التعليم 
البتدائي اإىل التعليم العايل

تقدر الن�ضبة ال�ضافية للتمدر�س  عام 2007 :يف �ضن ال�ضاد�ضة 
بـ:%97,51.

ومن 6 اىل 15 بـ:%93,51.
- تقدر ن�ضبة تالميذ ال�ضنة الأوىل البتدائية الذين ي�ضلون ال�ضنة 

اخلام�ضة، بـ:93,00% يف 2006.
-ن�ضبة النجاح يف البكالوريا التي كانت تقدر بـ:34,40% يف 

2001 .ثم بـ:51,10% يف 2006. و�ضلت اإىل: 55،4 %.

زيادة الن�ضبة ال�ضافية للتمدر�س

مت �ضمان النقل املدر�ضي لفائدة ما يقارب الـ 700.000 طفل 
بف�ضل 3500  حافلة.

اقتناء 1300  حافلة مدر�ضية   لفائدة 900 بلدية. 
-ي�ضتفيد الأطفال الذين يعي�ضون يف املناطق الريفية واملحرومة 

من النقل املدر�ضي بف�ضل 4.009 حافلة.
  ي�ضتفيد  6000طالب من اجلنوب من تذكرة طائرة مقدمة جمانا 

كل �ضنة .
�ضمان النقل املدر�ضي لفائدة اأكرث من 700.000 طفل  بوا�ضطة 

اأ�ضطول مكون من اأكرث من 3500 حافلة

تطوير النقل املدر�ضي

اإعادة حتريك برنامج اإجناز املطاعم املدر�ضية والنظام ن�ضف 
الداخلي.

التكفل باأكرث من 77000 م�ضتفيد من نظام ن�ضف الداخلي من 
خالل �ضبكة مطاعم ن�ضف داخلية زادت من 470 عام 2007  

اإىل 730 عام 2008. 

زيادة عدد ن�ضف الداخليني

الإطعام املجاين املقدم لثالثة ماليني طفل من خالل �ضبكة املطاعم 
املدر�ضية  زاد عدد املطاعم فيها  من 4000 عام 1999 اىل ما 

يقارب 12000 عام 2008

حت�ضنب قدرة ال�ضتقبال للمطاعم املدر�ضية
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تطبيق برنامج تكوين حول ا�ضتخدام املعلوماتية ل�ضالح 
الأ�ضاتذة. 

اإدراج املعلوماتية يف ال�ضنة الأوىل ابتدائية 

تعميم الربط ب�ضبكة الإنرتنت على جميع املعاهد

تعزيز ا�ضتخدام تكنولوجيا الت�ضال والإعالم اجلديدة بهدف 
تقدمي املعارف واملعلومات ملجموع موؤ�ض�ضات التكوين املهني على 

امل�ضتوى الوطني

زيادة املوارد املخ�ض�ضة لتكنولوجيا املعلومات  
والت�ضالت.

-جمانية الكتاب املدر�ضي  مكفولة ملا يقارب من 4 مليون طفل،
-اإعطاء منحة التمدر�س لـ3 ماليني طفل �ضنويا. 

تطوير النقل املدر�ضي) انظر ملا ذكر اآنفا(

�ضمان الو�ضائل التحفيزية ال�ضرورية جلعل الأ�ضر 
الريفية ت�ضمن متابعة الطور  الدرا�ضي  البتدائي 

كامال لكل اأطفالها ذكورا واإناثا حتى �ضن 16�ضنة.

مت تعميم نظام احل�ضة الوحيدة يف الطور البتدائي مع تقلي�س 
الوقت املخ�ض�س للح�ض�س  اىل 45 د، وحترير يوم اخلمي�س 

بالن�ضبة للتالميذ وتخ�ضي�س هذا اليوم لتكوين الأ�ضاتذة

اميذ يف كل ق�ضم اإىل 25تلميذا.

التغطية ال�ضحية من خالل ما يقارب 1200وحدة ك�ضف ومتابعة 
�ضحية، موؤطرة  مبا يقارب من 3000طبيبا وطبيب اأ�ضنان  

وطبيبا نف�ضيا و 1500  عونا من �ضلك ال�ضبه الطبي،

تو�ضيع التغطية ال�ضحية،  وتعزيز تعداد 
الأخ�ضائيني النف�ضانيني يف املدار�س .

اإن�ضاء 50 مدر�ضة دكتوراه. اإن�ضاء مدرا�س دكتوراه.

 LMD  49تقوم  جامعة ومركزا جامعيا، بتوفري النظام اجلديد

يف13 جمال تكوين يغطي 1200لي�ضان�س من بينها 946 
لي�ضان�س اأكادميي و255 لي�ضان�س مهني.

 .)LMD( اإدراج نظام ل. م. د
لي�ضان�س، ما�ضرت، دكتوراه

-تنظيم 86 مهمة خربة ، عبئت 73 خبريا دوليا لرفع م�ضتوى 
املناهج وفقا للمعايري املرجعية الدولية. 

- �ضملت عملية مراجعة املناهج  حلد الآن 165 برناجما منها 
134 هي حمل تخفيف اأي�ضا.

- مت مراجعة الكتب املدر�ضية بعمق، �ضملت هذه العملية وب�ضكل 
خا�س حوايل 151 عنوانا و�ضعت حتت مراقبة جلان متخ�ض�ضة 

بة على م�ضتوى املعهد الوطني للبحث يف علوم الرتبية. املن�ضّ
 - تتم  عملية توزيع الدليل املدر�ضي، من الآن ف�ضاعدا ب�ضكل 

عادي  بف�ضل ال�ضحب الهائل باإ�ضراف الدولة ) 60 مليون وحدة 
هذا العام( وما يقارب من  220 مليونا منذ انطالق الإ�ضالح 

توزيع منظم يف خمتلف املوؤ�ض�ضات املدر�ضية، وعملية بيع الدلئل 
بوا�ضطة 465مكتبة معتمدة موزعة على الرتاب الوطني 

مراجعة مناهج التعليم

اجناز من�ضاآت ريا�ضية حت�ضني �ضروط ا�ضتقبال ومتدر�س التالميذ والق�ضاء 
على الت�ضرب املدر�ضي
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تزويد موؤ�ض�ضات اجلنوب مبكيف 
ان�ضاء مدر�ضة عليا لل�ضحافة

يجري العمل يف م�ضروع اجناز معهد التكنولوجيا

حت�ضني ظروف التمدر�س خ�ضو�ضا يف املناطق 
النائية

ا�ضتالم 39 مركز تكوين جديد منها 4 موجهة للمعاقني حركيا 
)بومردا�س الغواط ،غليزان والعا�ضمة(  فيما  �ضي�ضتلم مركز 

خام�س ب�ضكيكدة

زيادة داخلية بخ�ضو�س عدد املتخرجني امل�ضادقة وفقا للمعايري الدولية 
ملجموع التكوينات املهنية.

ارتفعت  قدرة ال�ضيتعاب البيداغوجية للجامعة اجلزائرية من 
420000 مقعدا عام  2000اإىل 1.104000مقعدا بيداغوجيا 

عام  2008.
-اعتماد ومتويل 5244  م�ضروع بحث، وتنفيذ 217 م�ضروع 

بحث يف اإطار اتفاقيات دولية .
-اإقامة 20 جلنة قطاعية. 

-اعتماد"680 "خمرب بحث وتن�ضيب 19 مركز ومعهد بحث يف 
" EPST" القانون الداخلي للـ

�ضمان اندماج  اأف�ضل للتعليم العايل مع املحيط 
الجتماعي والقت�ضادي

تعزيز تاأطري اجلماعات املحلية من خالل تعيني  7500  اإطار 
جامعيا "تقنيا واداريا" .

-اإعادة ت�ضكيل جهاز تكوين من خالل ا�ضرتجاع 5موؤ�ض�ضات 
ق�ضنطينة،  ب�ضار،  ورقلة،  )مركز التكوين الإداري CFA"وهران، 

واجللفة"، واإجناز 6 موؤ�ض�ضات اأخرى بالعا�ضمة والبليدة، 
عنابة، �ضطيف، تيارت وتلم�ضان".

 -ا�ضرتجاع املدر�ضة الوطنية لالإدارة ابتداء من  2005 واإ�ضالح 
نظام التكوين.

�ضمان تكوين اليد العاملة املوؤهلة طبقا ملتطلبات 
�ضوق العمل

حت�ضني كفاءات ومردودية الإطارات  من خالل:
-ال�ضراكة مع املعهد العايل للت�ضيري لتكوين: 425 اأمينا عاما 

للبلديات، 1500 اإطارا تقنيا، جمموع مديري الإدارة العامة ، 
و157 مفت�ضا عاما ومفت�ضا ولئيا. وروؤ�ضاء مكاتب ال�ضفقات 

العمومية .
ال�ضراكة مع املدر�ضة الوطنية لالإدارة لتكوين اأكرث من ن�ضف 

روؤ�ضاء الدوائر.
-ال�ضراكة مع جامعة التكوين املتوا�ضل لتكوين 1541 رئي�س 

بلدية.
-حت�ضري عام 2009 لربنامج تكويني جديد ملختلف ال�ضركاء  

ل�ضالح جمموعة الولة والأمناء العامني، والولة املنتدبني، روؤ�ضاء 
الدوائر، واملفت�ضني العامني والولئيني ول�ضالح 6500 اإطار 

اإداري وتقني .
-اإعادة �ضياغة القانون الداخلي املتعلق بالأعوان العاملني بوزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية.



48 6

حق ملال ا

-�ضدر عام 2007  اأكرث من 1221عنوانا و2 مليون ن�ضخة 
وزعت على كل املكتبات العمومية على كامل الرتاب الوطني.

اإعادة القيام عام 2008 بعملية ن�ضر1001 عنوانا بالتعاون مع 
اأكرث من 200 دار ن�ضر وطنية.

ت�ضجيع الن�ضر العام.

م�ضت مراجعة الوثائق البيداغوجية  44 دليل تكوين مهني 
مت اإعدادها حديثا، اإ�ضافة اإىل اختيار اأكرث من 800 عنوان 

متخ�ض�س مت اقتناوؤها لفائدة مراكز التكوين.

تنفيذ خال�ضات الّلجان الوطنية لإ�ضالح نظام 
التعليم املتعلق مبراجعة قائمة  الفروع املتخ�ض�ضة 

يف التكوين املهني.

-يقوم قطاع التكوين والتعليم املهني بالتعاون  مع وزارة 
الت�ضامن الوطني ب�ضمان التكوين املهني يف مراكز اإعادة 
الرتبية، ومراكز ال�ضتقبال وخدمات التوجيه والرتبية يف 

الو�ضط املفتوح، �ضمحت هذه التدابري عام 2007 بتكوين 1693 
�ضابا منهم 65 فتاة .

يتم التكوين يف ال�ضجون يف اإطار اتفاقية مع قطاع العدالة.  - مت 
خالل عام 2006 تكوين 6123 م�ضتفيدا منهم  287 فتاة.

�ضمان الإدماج املهني لل�ضباب الذين يعانون من 
خطر نف�ضي.

تطوير التكوين لفائدة الفئات 
اخلا�ضة

-  تتوفر وزارة التعليم والتكوين املهني على 5 مراكز جهوية 
�ضة للمعاقني.     ومراكز متخ�ضّ

-  يقدر عدد املرتب�ضني الذين يتابعون التكوين يف هذه املراكز بـ 
1587 منهم 618 فتاة.

 ويف ما يتعلق الأمر بالتمرين فاإن عدد املرتب�ضني من هذه الفئة 
قد بلغ 584 منهم 161 فتاة.

�ضمان التعليم والتكوين املهنيني للمعاقني.

-زاد عدد املكتبات املتنقلة من 12 حافلة مكتبة عام 1999 اإىل 
48 مكتبة متنقلة عام 2008. 

-تر�ضيم مهرجانني كربيني حول الكتاب. 
-اإقامة �ضبكة مكتبات قراءة عمومية يف اإطار مكتبة لكل بلدية 

بالتعاون مع وزارة الداخلية واجلماعات املحيلة.
-ديناميكية معّززة للن�ضاط ال�ضينماتوغرايف مبنا�ضبة تظاهرة 

اجلزائر عا�ضمة الثقافة العربية عام 2007 باإنتاج اأكرث من 80 
عمل. 

-التجديد جار   لـ17 قاعة، تابعة اإىل �ضبكة ال�ضينما الوطنية. 

اإقامة �ضبكة مكتبات قراءة عمومية  يف اإطار م�ضروع 
مكتبة لكل بلدية، مت القيام بها بالتعاون مع وزارة 

الداخلية واجلماعات املحلية

تعليم مكيف ومالئم لفائدة الن�ضاء املاكثات يف البيوت يف الريف 
ملا يقارب من 60000 �ضخ�س.

�ضمان تكوين نوعي بربنامج بيداغوجي وتوزيع 
زمني مالئم  لفائدة املراأة املاكثة يف البيت.

زيادة قدرة ا�ضتيعاب املراأة 
الريفية يف التكوين املهني.

تكوين مكيف مفتوح لفائدة الن�ضاء املاكثات يف البيوت وي�ضمل 
25000م�ضتفيدة للعام البيداغوجي 2009-2008.

تطوير التكوين للن�ضاء املاكثات يف البيوت.
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تطبيق املر�ضوم املحدد ملعايري تنظيم وعمل م�ضالح التوليد يف 
الإطار ال�ضامل لربامج �ضحة الأم واملواليد اجلدد. 

-تقيي�س العناية ال�ضحية يف جمال طب التوليد ل�ضيما يف 
املناطق املحرومة.

تخ�ضي�س موارد مالية ا�ضافية  لتقيي�س احلقل  التقني مل�ضالح 
التوليد ، جلعل م�ضتويات اللجوء والرجتاع عمليا على م�ضتوى 

امل�ضالح ال�ضت�ضفائية.

خف�س ن�ضبة وفيات الأطفال، والأطفال دون �ضن 
اخلام�ضة. 

تعزيز الربنامج الوطني لرعاية الأطفال ما قبل 
الولدة وبعدها ، الذي انطلق عام 2005 والذي 

يهدف اإىل �ضمان التكفل الكلي بـالأم واملولود 
اجلديد.

تعزيز برنامج مكافحة اأمرا�س الإ�ضهال والإ�ضابات 
التنف�ضية احلادة.

�ضمان حالة �ضحية جيدة لل�ضكان

- خلق �ضهادة درا�ضات متخ�ض�ضة يف طب الن�ضاء والتوليد 
لفائدة الأطباء العامني لتح�ضني التغطية ال�ضحية على م�ضتوى 

املناطق املحرومة.
تندرح ال�ضرتاتيجيات والربامج اخلا�ضة بالطفل �ضمن اأطار 

�ضامل لإجناز الأهداف الدنيا للتنمية والتي مت ر�ضمها لأفق 
2015 وفقا لأخكام التفاقية الدولية حلقوق الطفل.

اإخ�ضاع قاعات الوليد للمعايري و املقايي�س املعمول بها وتنظيم 
تراتبية العناية ال�ضحية و العالج للمواليد اجلدد ) العالج 

الأ�ضا�ضي العام النعا�س للمواليد اجلدد و العناية املركزة( ، وفقا 
للمر�ضوم  املذكور اأعاله اإ�ضافة اإىل التكفل باأمرا�س املواليد 
اجلدد املنت�ضرة ) انخفا�س درجة حرارة اجل�ضد، الأمرا�س 

اجلنينية والنزيف(.
- انخف�ضت ن�ضبة الوفيات بني الأطفال  من 57،8  لكل  1000 

ولدة عام 1992 اىل 26،2 /1000 عام 2007.
مت ت�ضغيل  192 م�ضلحة اأو وحدة للمواليد اجلدد   اأو  جاري 

اإجنازها.
مت خلق وكالة وطنية للمواد ال�ضيدلنية ومت اإخ�ضاع العالج 

الأ�ضا�ضي اخلا�س بالتوليد اإىل معايري خا�ضة يف املناطق 
املحرومة.

انخف�ضت م�ضبة وفيات الأمهات لدى الولدة من 215،0 
/100.000 ولدة عام 1992 اإىل 88،9 يف 2007.

-ن�ضبة الأطفال الذين يلغوا �ضنة واحدة من العمر امللقحني 
�ضد    اخل�ضبة من 77.4 لكل مائة، يف �ضنة 1992 اإىل 91  

�ضنة2007. 
-ت�ضاعف 4 مرات عام 2008  للميزانية املخ�ض�ضة للتلقيح 

ل�ضيما ب�ضبب اإدراج اللقاح �ضد  احل�ضبة.

تعميم التلقيح �ضد احل�ضبة زيادة املوارد املمنوحة 
يف برنامج التلقيح

 EHS  " م�ضاريع اإجناز 8 موؤ�ض�ضات اإ�ضت�ضفائية متخ�ض�ضة
الطفل والم ، منها 2 مت ت�ضلمها،  24 اأخرى تهيئتها و اإعدادها 

.EHS  " كي ت�ضبح  موؤ�ض�ضات اإ�ضت�ضفائية متخ�ض�ضة
تعيني اأطباء الن�ضاء و التوليد متا�ضيا مع خمطط ت�ضيري املوارد 

الب�ضرية.

خف�س ن�ضبة وفيات الأمهات. 
مكافحة �ضد الوفيات ون�ضبة املر�س الناجم عن 

احلمل. 
-تطوير الإعالم حول متابعة  احلمل . 

-حت�ضني ظروف الولدة .
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ن�ضبة الولدات املتابعة من طرف اأ�ضخا�س موؤّهلني يف ال�ضحة 
ارتفع من 76.0 % عام 1992 اىل95.3 %  عام 2006

خف�س ن�ضبة الولدة يف و�ضط غري متابع من طرف 
اأ�ضخا�س موؤهلني.

-اجناز برنامج بناء وجتهيز م�ضت�ضفيات وعيادات 
متعددة اخلدمات ومراكز �ضحة واأمومة.

-تكوين وتاأطري  قابالت الريف

ارتفعت ن�ضبة ممار�ضة منع احلمل من  57 % عام 2002 اىل 
61.4 %عام  2006 

-تكوين مقدمي  اخلدمات. 
-ميزانية لمركزية  ل�ضراء  موانع احلمل.

زيادة ن�ضبة ا�ضتخدام موانع احلمل. زيادة موارد 
تنظيم الأ�ضرة  

  PMI تعزيز و�ضائل مراكز حماية الأمومة والطفولة-
و تنظيم الأ�ضرة ، وامل�ضتو�ضفات اجلوارية وتو�ضيع 

اإن�ضائها : "م�ضتو�ضف  لكل بلدية "

45 مركز ك�ضف طوعي لفريو�س HIV لل�ضيدا . وتغطي هذه 

املراكز كل الرتاب الوطني.  
4 مراكز مرجعية جديدة للـ HIV هي قيد الإجناز وتاأتي لتعزز 

ال�ضبكة احلالية امل�ضكلة من 8 مراكز.

ك�ضف طبي جماين ومنظم وممنهج 

م�ضاعفة عدد مراكز الك�ضف الطوعي 
-تعزيز املراكز املرجعية لل�ضيدا.

الربنامج الوطني ملكافحة ال�ضيدا.

ر�ضخت مراجعة الد�ضتور بتاريخ 12 نوفمرب 2008 وبثبات 
احلقوق ال�ضيا�ضية للمراأة وخ�ضو�ضا يف ما يتعلق بالنتخاب. 

مت التعبري عن الإرادة ال�ضيا�ضية من خالل فخامة رئي�س 
اجلمهورية يف خطابه وقراراته املتعلقة بتعيني الن�ضاء يف املراكز 

ال�ضيا�ضية.

زيادة عدد الن�ضاء اللواتي ت�ضطلعن مبنا�ضب 
م�ضوؤولية  يف احلياة القت�ضادية والجتماعية 

للبالد.

حت�ضني و�ضعية النوع

- مكافحة العنف اإزاء املراأة. 
و�ضع ا�ضرتاتيجية وطنية لرتقية واإدماج املراأة ) 2011-2008(

ترقية وحماية حقوق املراأة .
-تنفيذ قانون الأ�ضرة املعدل

مت اإن�ضاء املجل�س الوطني لالأ�ضرة واملراأة مبقت�ضى مر�ضوم رقم 
6 - 421 املوؤرخ يف 22 نوفمرب 2006 ومت تن�ضيبه من طرف 

رئي�س احلكومة يف 7 مار�س 2007.

مراجعة وتو�ضيع ن�ضاطات املجل�س الوطني للمراأة.

-بلغ عدد الفتيات اللواتي مت ت�ضجيلهن يف الدخول املدر�ضي 
�ضبتمرب 2007 68851 اأي بن�ضبة  45 %  من العدد الكلي 

للم�ضّجلني. 
ارتفعت ن�ضبة الفتيات مقارنة بالذكور يف التعليم البتدائي من 

81% عام 1990 اإىل 99 %عام 2007.

-ارتفعت ن�ضبة الفتيات مقارنة بالذكور يف التعليم الثانوي 
والعايل من 71 % عام 1990اىل 112 % عام 2007.

ارتفعت ن�ضبة حمو الأمية لدى الن�ضاء من 15 اإىل 24 �ضنة مقارنة 
بالرجال من 72 % عام 1990 اإىل 94 % عام2007.

التكافوؤ ذكور/اإناث يف التعليم البتدائي والثانوي 
والعايل. 

حت�ضني نوعية اإعالم  الأهل يف املناطق الريفية. 
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-ت�ضجيل خ�ض�س �ضنوية تقدر بـ 70.000 وحدة �ضكن عمومي 
اإيجاري للق�ضاء تدريجيا على ال�ضكن اله�س  املقّدر  يف عام 

2007 بـ 500.000�ضكن.

-اإىل يومنا وخالل الفرتة املمتدة بني  2005 و 2008 فقط  
هناك ما يقارب 200.000 �ضكن مت ت�ضجيله وتوزيعه على 

جمموع الوليات. 
-الإح�ضاء العام من طرف هيئات متخ�ض�ضة  ملجموع حظرية 
ال�ضكن اله�س املقدرة بحوايل  541.000  �ضكن ه�س موزعة 

على 12.355.  موقعا عرب وليات الوطن.
-اإقامة جهاز مراقبة.

-اإطالق عمليات ذات اأولوية لإعادة الإ�ضكان على م�ضتوى بع�س 
املراكز ال�ضكانية عالية الكثافة باجلزائر وهران عنابة ق�ضنطينة 

وحا�ضي م�ضعود.   
-اإطالق درا�ضات نوعية حول خ�ضو�ضية املواقع اله�ضة وو�ضعية 

امل�ضاكن وطبيعة ال�ضكان الذي يعي�ضون فيها واحتياجاتهم.
-تنفيذ ا�ضرتاتيجية وطنية م�ضتدامة ملكافحة هذه الظاهرة.

-تنفيذ نظام معلومات ومتابعة دائمة للمواقع اله�ضة
-اإطالق عمليات رائدة لتاأطري وتهيئة  وجتهيز املواقع. 

-تنظيم ندوة حول القت�ضاد املوؤ�ّض�س على املعرفة من خالل 
CNESاملجل�س الوطني القت�ضادي والجتماعي بالتعاون مع 

البنك العاملي.
-حت�ضي�س خمتلف القطاعات والأطراف املعنية. 

-اإقامة نقطة ارتكاز على م�ضتوى كل قطاع.
اإن�ضاء جلنة خا�ضة وطنية مكّلفة باإجناز تقرير عن الو�ضع القائم  

على امل�ضتوى الوطني لل�ضماح ملختلف الأطراف املعنية باحتياز 
مقاربة الإجراءات العملية وحتديدها.

ا�ضتبدال امل�ضاكن اله�ضة مب�ضاكن مبنية مبواد �ضلبة . ت�ضهيل و�ضول اجلميع اإىل كل 
اخلدمات العمومية النوعية )غري 

ذات العالقة بالتعليم، التكوين 
املهني وال�ضحة( 

- حت�ضني نوعية اخلدمات 
العمومية يف املدن والأرياف. 

-خف�س العدد املتو�ضط 
لالأ�ضخا�س يف امل�ضكن الواحد. 

-خف�س عدد امل�ضاكن التي مل يتم 
و�ضلها  ب�ضبكة ال�ضرف ال�ضحب 

و �ضبكة التزيد باملاء ال�ضروب 
و�ضبكات الغاز والكهرباء.

مت تخ�ضي�س غالف مايل يقدر ب840مليون لتمويل عملية 
اخلربة يف املواقع الأربع الكربى    للبالد. 

اإعادة تهيئة املبني القدمي  احل�ضري والريفي

-هناك مر�ضد جمتمع املعلومات هو قيد الإجناز.
-تعميم  الو�ضول اإىل الإنرتنت يف خمتلف الكليات واملعاهد. 
يف جمال الف�ضاء، "عدة برامج مقّررة يف الربنامج الف�ضائي 

الوطني واملتعلق بن�ضاطات ر�ضد ومراقبة الأر�س والت�ضالت 
الال�ضلكية الف�ضائية هي طور الإجناز اأو �ضيتم اإطالقها. 

-اإجناز حظرية الإنرتنت يف �ضيدي عبد الله، م�ضتوى تقدم 
اإجناز عايل جدا، البنية التحتية، احلوا�ضيب والإجراءات مت 

اإقامتها عام 2007. كل الأطراف املعنية باملدر�ضة، تالميذ  
واأولياء التالميذ   واملعلمني وامل�ضرّيين هم على عالقة مبا�ضرة 

بوا�ضطة الربيد اللكرتوين". 

ت�ضيري من خالل ال�ضعر والوفرة اأدوات تكنولوجيات 
TIC الإعالم والت�ضال
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-بخ�ضو�س الربيد واخلدمات املالية الربيدية  مت اإجناز واإدخال 
يف اخلدمة لـ31 مكتب جديد  عام 2007 وترميم وع�ضرنة اأكرث 

من 300 مكتب بني 2005 و 2007
-مت تعزيز �ضبكات الربيد باآلت اأوتوماتيكية  بنكية والتي تتمثل 

يف 31 دي�ضمرب2007  من 460 موزع اآيل للنقود البنكية" 
DAB مقابل 110 عام 1999" 

-قيا�ضا اإىل 10 ماليني زبون، 4.5 مليون مت ا�ضتالمهم للبطاقات 
الإلكرتونية ل�ضحب النقود منذ اإطالق العملية.

اإن ال�ضبكة الوطنية لالألياف الب�ضرية تقدر بـ 66000 كم مقابل 
7000 كم عافيم 1999، يف حني اأن عدد امل�ضرتكني الثابتني 

ارتفع  من 1.7مليون عام 1999 اىل 3.2 مليون عام 2008 .
 AlSat 1، AlSat 2A،  AlSat 2B،اإطالق م�ضاريع-

   AlComSat

وهو   ،"TECHNOBRIDGE" الوحدات الأوىل احلا�ضنة-
مبنى متعدد امل�ضتاأجرين ومركز البحث حول تكنولوجيات 

املعلومات والت�ضالت" �ضوف يتم ا�ضتالمه عام 2008.
-الربنامج العام امل�ضجل اإىل غاية اليوم يقدر بـ  1.457.000 

وحدة، هذه ح�ضيلة خمتلف الربامج بتاريخ 31 - 12 –2007 
ويتبنّي انه خالل الفرتة 2007-2005.

- 970.000 �ضكن يف طور الأ�ضغال.
- 430.000 �ضكن مت ا�ضتالمها  

- 480.3000 �ضكن عمومي اإيجاري،  منها ما يقارب 
200.000 موجهة للق�ضاء على ال�ضكنات اله�ضة.

- 924.000 �ضكنا مدعمة من طرف الدولة منها : 359.000 
�ضكنا ح�ضريا و529.000 ريفيا 

-مت خلق امللف الوطني للم�ضتفيدين من ال�ضكنات الجتماعية 
وامل�ضاعدات من طرف الدولة عام2001 على م�ضتوى قطاع 

ال�ضكن والعمران بهدف الوقاية من اأي منحى لنتهاج املحاباة 
بخ�ضو�س منح م�ضاعدات الدولة يف ال�ضكن وتوزيع ال�ضقق 

-، يتوزع برنامج ال�ضقق ووفق نوع ال�ضكن، كالآتي "
- 480.3000 �ضكن عمومي ايجاري منها ما يقارب من 

200.000 موجهة للق�ضاء على ال�ضكنات اله�ضة .

- 924.000 �ضكنا مدعمة من طرف الدولة منها :
- 359.000 �ضكنا ح�ضريا موجهة للفئات ال�ضكانية ذات دخل 

اقل �ضتة 6 مرات من الدخل الوطني الأدنى امل�ضمون.
 529.000 �ضكنا ريفيا ت�ضتفيد من الدعم املايل للدولة

تكثيف اإجناز ال�ضكنات.
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-عام 2005،كان هناك 59 �ضدا قيد العمل ، 13 �ضدا قيد 
الجناز و6 يف طريق النطالق ، هناك من جهة اأخرى 50 

م�ضروعا اآخر لتحويل املياه هي قيد الدرا�ضة
- 2 م�ضنع لتحلية مياه البحر قيد اخلدمة عام 2007 و 2008 

بطاقة تقدر بـ290.000 م 3/اليوم  و11 وحدة قيد الجناز 
لتنتج 2،6مليون م3/اليوم ، اأي 690 مليون م3 يف ال�ضنة عام 

.2010

-عمليات ال�ضتالم املرتقب  تتعلق بطاقات تعبئة مياه ال�ضدود 
بـ7.8 ملبار م3 يف ال�ضنة يف نهاية عام 2009 مقابل 2.2 مليار 

م3 عام 2000.
- ارتفعت ن�ضبة الربط ب�ضبكة التزويد باملاء ال�ضروب من 37.1 

% عام 1962 اىل  78 %عام 1999 لت�ضل اإىل 72 % عام 
.2007

-ارتفعت ن�ضبة الربط ب�ضبكة ال�ضرف ال�ضحي من23.1 % عام 
6219 اىل 66.3 % عام 1999 اىل 87 % عام 2007.

اجناز م�ضاريع التزويد باملاء ال�ضروب والتطهري 
:احوا�س مائية ، �ضدود و حواجز مائية يف 

املرتفعات.

بلغت الإجنازات يف الف�ضل الأول من 2008،26.690 كم وهو 
طول �ضبكة التوزيع ذات ال�ضغط العايل واملتو�ضط ملا يزيد عن 

238000 منزل مت ربطهم.

ارتفعت ن�ضبة الكهربة من 30.6 %  عام  1962 اىل 84.6 % 
عام 1999 لت�ضل اىل 96  %عام 2007

خالل الفرتة من عام 2000  ال�ضدا�ضي الأول اإىل  2008، ارتفع 
طول �ضبكة نقل الغاز من 4398 كم اىل 7631 كم، زاد طول  

�ضبكة التوزيع من 16571 كم اىل 4522 كم.
ارتفع عدد حمطات توزيع العمومي للغاز من 333 اىل 947 ، 

وارتفع عدد البيوت التي مت ربطها ب�ضبكة الغاز مو�ضول بدوره 
من 42746 اىل 740208 .

ارتفعت ن�ضبة الربط بالغاز من 10.4 %  عام 1962 اىل 30.2 
% عام 1999 لت�ضل اإىل 36 % عام 2007.

م�ضاريع الكهربة وربط بالغاز الطبيعي

مت اإطالق م�ضاريع رائدة يف قطاعات الرتبية والدارة املحلية 
والف�ضاء الربملاين. 

م�ضاريع " املدر�ضة اللكرتونية" و"البلدية اللكرتونية" و قاعدة 
املعطيات الربملانية .

عملية ربط 5 مليون بيت بتكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت

اجناز برامج تنمية للقطاعات:
-املخطط الوطني لتهيئة القليم )SNAT(يف اآفاق 2025؛

-املخططات اجلهوية لتهيئة القليم)SRAT( يف اآفاق 2025؛
 " )SDAAM( املخططات العامة لتهيئة الأقطاب املدنية الكربى-

اجلزائر ، وهران ق�ضنطينة وعنابة يف اآفاق 2025؛

ا�ضرتاتيجية تهيئة القليم -حت�ضني م�ضتدام للتوازن 
اجلهوي

-حت�ضني وان�ضجام ظروف عي�س 
املواطنني من ولية اىل اأخرى 

ومن بلدية اىل اأخرى 
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الهدف رقم  3 : 
احلفاظ على البيئة

امللحظات التقدم امل�ضجل الأن�ضطة امل�ضجلة/املنجزة الأهداف املنتظرة

-تنفيذ برنامج وطني لت�ضيري املخّلفات اخلا�ضة ونزع التلوث 
ال�ضناعي .

-تن�ضيب 1400مندوب عن البيئة لتنفيذ خمططات نزع التلوث 
الناجت عن موؤ�ض�ضة كل واحد منهم.

-و�ضع نظام عمومي ل�ضرتجاع خملفات التغليف وتدويرها 
)ر�ضكلتها(.

-اإقامة �ضبكة ملراقبة نوعية الهواء وقيا�س التلوث : "�ضماء 
�ضافية" .

-اإن�ضاء املحافظة الوطنية للتكوين يف جمال البيئة واملر�ضد 
الوطني للبيئة و التنمية امل�ضتدامة والوكالة الوطنية للمخلفات 

ومركز تكنولوجيا اإنتاج اأنظف ومركز تنمية املوارد البيولوجية، 
واملحافظة الوطنية لل�ضواحل .

احلفاظ على املياه والأتربة  وت�ضيريها على م�ضتوى الأحوا�س 
ال�ضاكبة : الأولوية لل�ضدود التي ت�ضتغل ثم تلك اجلاري بناوؤها. 

الهدف العام لهذا املخطط هو 1.245.900 هكتارا  منها 
562.000 هكتارا اأي 45 %  تتم  يف اإطار احلماية و تثمني 

حميط الأحوا�س ال�ضاكبة يف املناطق اجلبلية. مت يف 2003، 
اإطالق درا�ضات حماية الأحوا�س ال�ضاكبة لل�ضدود من خالل 

الوكالة الوطنية لل�ضدود واملحولت بالتعاون مع الإدارة العامة 
للغابات واملتعلقة بحماية الأحوا�س ال�ضاكبة التي تغطي م�ضاحة 

كلية تقدر بـ5،7 مليون هكتار موزعة على 32 ولية.

خف�س م�ضتوى التلوث باملخلفات  ال�ضائلة وال�ضلبة 
و / او الغازية

ال�ضائلة،  املخلفات  ومعاجلة  جمع  قدرات  	تعزيز 
ال�ضلبة، و/ اأو الغازية.

بكل  التلوث  ملكافحة  الوطني  املخطط  	تنفيذ 
اأ�ضكاله.

ع�ضرنة املحطات املوجودة ملعاجلة املياه امللوثة

�ضمان ظروف حماية فعالة 
وتثمني املكت�ضبات البيئية

مّت  اإعداد املخطط الوطني لإعادة  الت�ضجري خالل 20 عاما 
ليتكفل بال�ضق اخلا�س مبكافحة الت�ضحر و حماية الأحوا�س 

ال�ضاكبة . �ضمحت الأن�ضطة املنجزة يف خمتلف الربامج، 
على م�ضاحة تقدر بـ 3 مليون هكتار، مبعاجلة م�ضاحة تقدر بـ 

600000  هكتار بني عامي 2005 و2007

تنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة الت�ضّحر

-ترقية الوقود النظيف )غري امللوث( يف منطقة و�ضط البالد.
-اإتالف املنتجات ال�ضيدلنية التي انتهت �ضالحيتها.
الكتتاب على 120 عقد جناعة من طرف املوؤ�ض�ضات.

2.1م�ضاهمة ال�ضكان واملوؤ�ض�ضات يف تثمني 

املكت�ضبات البيئية.
تب�ضيط وتطبيق مبداأ: ملوث / دافع.
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-تنفيذ برنامج احلفاظ على املنطقة ال�ضاحلية والبيئة البحرية.
تنفيذ برنامج عمل للحفاظ على التنوع الطبيعي واملناطق الطبيعية 

و الأنظمة اليكولوجية. اأطلق عام 2003  لفرتة 7 �ضنوات 
ويتعلق مب�ضاحة تقدر

 ب)110 34( هكتارا تقع يف كل من :
-�ضكيكدة )01 بلدية( وق�ضنطينة )01 بلدية(. تقدر الكثافة  

ال�ضكانية امل�ضتهدفة بــ : 000 23 ن�ضمة.
 تعزيز قدرات املتابعة واملراقبة ومالحظة البيئة، اإىل جانب 

التح�ضي�س والتوعية يف جمال البيئة

اإعداد خمطط عام حلماية البيئة احل�ضرية الريفية ثقافة التنمية امل�ضتدامة ونظافة 
املدينة على اأو�ضع نطاق

-فيما يخ�س الأخطار ال�ضناعية: مت اإجناز  "800"  درا�ضة 
و�ضع  مت  للتدخل.  داخلي  اأخطار اإ�ضافة اإىل "300" خمطط 

هذه املخططات، بهدف التنبوؤ وح�ضر الأخطار العظمى داخل و 
يف حميط املوؤ�ض�ضات.

 "EIE" مت اإجناز 1580 عملية درا�ضة اأثر على البيئة

اإجناز درا�ضات عن الو�ضعية الإيكولوجية لكربى 
مدن الوطن

-م�ضروع رائد لتنمية الزراعة اجلبلية يف احلو�س ال�ضاكب 
لوادي  ال�ضف�ضاف 

حتيني خمططات �ضغل الرتبة.  �ضكن/ ن�ضاط 
اقت�ضادي / م�ضاحات خ�ضراء وغابات
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C h a p i t r e  I

قائمة امل�ضطلحات املخت�ضرة
A E P .تزويد باملاء ال�ضروب
A F S.املنحة اجلزافية للت�ضامن

A L N A F T .الوكالة الوطنية لتثمني موارد املحروقات
A N D T.الوكالة الوطنية لتنمية ال�ضياحة

A N G E M .الوكالة الوطنية لت�ضيري القر�س امل�ضغر
A N S E J .الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل ال�ضباب 

A P C.املجل�س ال�ضعبي البلدي 
A P D.الإعانة العمومية للتنمية
A P N .املجل�س ال�ضعبي الوطني
A P W .املجل�س ال�ضعبي الولئي 

A R T S   النظام اجلزائري للدفع يف احلني
AT C I .اجلزائر للمقا�ضة عن بعد مابني البنوك

B A D L.بنك الفالحة والتنمية الريفية
B C I A.البنك ال�ضناعي والفالحي للجزائر

B D L .بنك التنمية املحلية 
 B N A .البنك الوطني اجلزائري

 B T P H.قطاع ال�ضكن والأ�ضغال العمومية والإ�ضكان
C D M T.اإطار النفقات على املدى املتو�ضط

C E D E F.اتفاقية اإلغاء كل اأ�ضكال التمييز نحو املراأة
C N A C .ال�ضندوق الوطني للتاأمني على البطالة

C N A D D .املجل�س الوطني  للتهيئة والتنمية امل�ضتدامة  للمنطقة
C N A S .ال�ضندوق الوطني لل�ضمان الجتماعي
C N E S.املجل�س الوطني القت�ضادي والجتماعي

C O S O B.اللجنة الوطنية ملراقبة عمليات البور�ضة
C PAالقر�س ال�ضعبي اجلزائري
C P E .عقد ما قبل الت�ضغيل 
C P I.حمكمة اجلزاء الدولية

C S M.املجل�س الأعلى للق�ضاء
C T R F  : D Aدينار جزائري

D E S.التنمية الجتماعية والقت�ضادية
D H D.التمنية الب�ضرية امل�ضتدامة
E N I E .املوؤ�ض�ضة الوطنية لل�ضناعات اللكرتونية

E P E.املوؤ�ض�ضات العمومية القت�ضادية
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E P I C .موؤ�ض�ضة عمومية ذات طابع �ضناعي وجتاري
E P S T .موؤ�ض�ضة عمومية ذات طابع اجتماعي وتكنولوجي
 E S I L .اأ�ضغال مو�ضمية ذات منفعة حملية

F F S  جبهة القوى ال�ضرتاكية
F L N.جبهة التحرير الوطني
F M I.ضندوق النقد الدويل�

F N U A P .ضناديق الأمم املتحدة لل�ضكن�
F R R  ضندوق تعديل الإيرادات�

 P E S F .برنامج تقييم القطاع املايل
F S D R S.ضندوق خا�س بتنمية مناطق اجلنوب�

H C R.املفو�ضية العليا لالجئني
I A N O R. املعهد العايل للتقيي�س

I A P.املعهد اجلزائري للبرتول
I A R G.التعوي�س عن الأن�ضطة ذات املنفعة عامة

I A S.املقايي�س الدولية املحا�ضبية
I D E.ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة
I D H.موؤ�ضر التنمية الب�ضرية
I E C. اإعالم تربية وات�ضال

I FA C.املقايي�س الدولية وقانون اأخالقيات املهنة للفدرالية املحا�ضبية الدولية
I O B. و�ضطاء العمليات يف البور�ضة

 I S O  1 4 0 0 املرجعية الدولية بخ�ضو�س البيئة.0
 I S O  9 0 0 املرجعية الدولية بخ�ضو�س مقت�ضيات اإدارة اأعمال اجلودة فيما بني املوؤ�ض�ضات. 0

J O R A.اجلريدة الر�ضمية للجمهورية اجلزائرية
M A E P.الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

M E P. مهمة تقييم يف باري�س
M S P.وزارة ال�ضحة العمومية
M S Tاأمرا�س متنقلة جن�ضيا

N E PA D.ال�ضراكة اجلديدة لتنمية اإفريقيا
O I T املنظمة الدولية للعمل

O M C .املنظمة الدولية للتجارة
O M D. اأهداف الألفية للتنمية
O M S. املنظمة العاملية لل�ضحة
O N S.الديوان الوطني لالإح�ضاء

O N U D I .املنظمة الأممية للتنمية ال�ضناعية
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C h a p i t r e  I

O S C.منظمة املجتمع املدين
O U A .منظمة من اأجل الوحدة الإفريقية

P C M A.برنامج التعاون النقدي يف اإفريقيا
 P D G. رئي�س مدير عام
P E S F.برنامج تقييم قطاع املالية

P I B.  الدخل الناجت اخلام
P M E.املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة
P M I.املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة ال�ضناعية

P N A E D D .املخطط الوطني للن�ضاط البيئي والتنمية امل�ضتدامة
P N D A R.الربنامج الوطني للتنمية الفالحية والريفية

P N E Sالوثيقة الوطنية القت�ضادية والجتماعية
P N U D برنامج الأمم املتحدة للتنمية
R N A Eالتقرير الوطني للتقييم الذاتي

R N Dالتجمع الوطني الدميقراطي
R N Eالتقرير الوطني عن حالة وم�ضتقبل البيئة

R O N Cالتقرير عن مالحظة املقايي�س والقوانني
 S A R Lضركة خا�ضة ذات م�ضوؤوليات حمدودة�
S E V Eمعرفة و رغبة املقاولة

 S F I ضركة مالية دولية�
S G B V ضركة ت�ضيري بور�ضة ال�ضندات�

S G D Dنظام عام لن�ضر املعطيات
S G P ضركة ت�ضيري م�ضاهمات الدولة�

S I D Aمر�س فقدان املناعة املكت�ضبة
S N E ال�ضرتاتيجية الوطنية للبيئة

S N M G الراتب الوطني الأدنى امل�ضمون
S N TA املوؤ�ض�ضة الوطنية للتبغ والكربيت

S PAضركة ذات اأ�ضهم�
S P R Lضركة خا�ضة ذات م�ضوؤوليات حمدودة�

T I C تكنولوجيات الإعالم والت�ضالت
T U P - H I M Oاأ�ضغال ذات منفعة عمومية م�ضتخدمة ليد عاملة كثيفة

 T V A ر�ضوم على القيمة امل�ضافة
U E الحتاد الوروبي

U E M O A الإحتاد القت�ضادي والنقدي لغرب اإفريقيا
U G TA الحتاد العام للعمال اجلزائريني
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U M A اإحتاد املغرب العربي
U N E P الحتاد الوطني لأرباب العمل العموميني

U N E S C Oمنظمة الأم املتحدة للرتبية  والعلوم والثقافة
U N I F E Mضندوق التنمية الأممية للمراأة�

V I Hفريو�س فقدان املناعة الب�ضرية

:  C R T F خلية معاجلة املعلومة )ال�ضتخبارات( املالية
:  P C S C برنامج تكميلي لدعم النمو
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