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بطاقة إطار
 الجتماع الحكومة / الوالة

25 و 26 سبتمبر 2021
تحت شعار: 

 إنعاش إقتصادي، 
توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية

بطاقة إطار
 الجتماع الحكومة / الوالة

25 و 26 سبتمبر 2021
تحت شعار: 

 إنعاش إقتصادي، 
توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية
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بطاقة إطار الجتماع الحكومة / الوالة
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اإلشكالية
على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في مسار  التنمية الوطنية والمحلية ، ال يزال 
الواقع الميداني  يكشف عن العديد من الصعوبات  التي تعرقل مبادرات  السلطات العمومية 

و نسق  التنمية المحلية المتوازنة والشاملة.



ديباجة
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األهداف
بناًء على تشخيص الوضع االجتماعي واالقتصادي المحلي 
وعملية  استراتيجية  أهــداف  وضع  تم   ، التنمية  عوائق   و 
لالستجابة بنجاعة  وإنصاف الحتياجات المواطنين وإرساء أسس 
التسيير  ضمان  على  السهر  مع   ، مدعمة  المحلية  التنمية 
الفعال و المتفاعل من خالل اليقظة و االستباقية و كذا التدخل 

بمقاربة  متناسقة متعددة القطاعات.
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مجاالت النقاش





المحور األول :         تقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات االستراتيجية
                                    للسيد رئيس   الجمهورية:
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المحور الثاني :    مقاربة جديدة للتنمية المحلية: مدعومة، تعاونية، و مبادرة 
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المحور الثالث:      طرق ووسائل إعادة انعاش االستثمار  وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة
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 .2

المحور الرابع :      تسيير النشاط العمومي من خالل نسق مخطط، استباقي، تعاوني و متفاعل  
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برنامــــــــــــــــــــــــــج
 لقاء الحكومة - الوالة

25 و 26 سبتمبر 2021
تحت شعار: 

 إنعاش إقتصادي، 
توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية

برنامــــــــــــــــــــــــــج
 لقاء الحكومة - الوالة

25 و 26 سبتمبر 2021
تحت شعار: 

 إنعاش إقتصادي، 
توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية
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اليوم األول: 25 سبتمبر 2021 
الفترة الصباحية:  قصر األمم – نادي الصنوبر 

06سا: 30 د - 08سا: 30 د : استقبال واعتماد اِّـشاركني،

10سا: 30 د : االفتتاح الرسمي ألشغال اللقاء: 
10سا30 د:  االستماع آليات من الذكر الحكيم،  -

10سا35 د : النشيد الوطني،  -
10سا45 د : اِّـداخلة االفتتاحية للسيد وزير الداخلية والجماعات اِّـحلية    -

                 والتهيئة العمرانية
11 سا00د : خطاب رئيس الجمهورية،  السيد عبد اِّـجيد تبون  -

12سا00د: مداخالت السادة الوزراء:
12سا:00 - 12سا:10د: مداخلة السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير األول،     -

وزير اِّـالية      
12سا:10د –12سا:20د: مداخلة السيد كمال بلجود، وزير الداخلية   -

                                  والجماعات اِّـحلية والتهيئة العمرانية
ــد طــبــي،  ــرشــي ال الــســيــد عــبــد  ــة  ــداخــل 12ســــــا:20د - 12ســـــا:30 د: م  -

وزير العدل حافظ  األختام    
12سا:30د - 12 سا:40د: مداخلة السيد إبراهيم مراد وسيط الجمهورية.   -

12سا:40د - 12سا:50د: مداخلة السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة  -
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الفترة المسائية: المركز الدولي للمؤتمرات «عبداللطيف رحال»

13سا:00 د- 14سا:30د: وجبة الغذاء  -
15سا00د: انطالق أشغال الورشات:

الورشة 01 :  تكييف برامج التنمية اِّـحلية: نحو مقاربة  أكثر ابتكارا وتشاركية؛  -
الورشة 02:   التنمية اإلقليمية اِّـتوازنة: بني طموح االنعاش وضرورة الجاذبية؛  -

العمل  وفرص  الثروة  خلق  و  االستثمار  إنعاش  إعــادة  ووسائل  طرق   :  03 الورشة   -
اِّـستدامة؛

الورشة 04 : تسيري األزمات على اِّـستوى اِّـحلي(الحرائق،ندرة اِّـياه،جائحة فريوس   -
كوفيد19-): إعادة التفكري َّـ طرق الوقاية والتنسيق والتدخل؛

نهج عقالني،  اِّـحلية  وفق   العمومية  اِّـرافق  أساليب تسيري  : تحديث  الورشة05   -
اقتصادي   و فعال؛

اليوم الثاني: 26 سبتمبر2021
المركز الدولي للمؤتمرات -عبد اللطيف رحال

08:سا00  -  10سا:30د: استكمال تقارير الورشات قراءة التقارير اِّـعتمدة ؛  -
10سا:30  -  11سا:00د: تنقل كل اِّـشاركني نحو قصر األمم – نادي الصنوبر   -

قصر األمم – نادي الصنوبر(حفل االختتام)

االستئناف الرسمي لألشغال َّـ الجلسة العامة (حفل االختتام):
11سا:00  -  12سا:00د: عرض وقراءة التوصيات اِّـنبثقة عن الورشات؛  -

12سا00د: الكلمة الختامية للسيد الوزير األول، وزير اِّـالية  -
13سا00د: وجبة الغذاء َّـ اِّـركز الدولي للمؤتمرات «عبداللطيف رحال»  -



بطاقات تقديمية للورشات
25 و 26 سبتمبر 2021

تحت شعار: 
 إنعاش إقتصادي،

 توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية
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الورشة 01:
 تكييف برامج التنمية المحلية:

 نحو مقاربة أكثر ابتكارية وتشاركية

اإلشكالية:
m



m
 


m



 نحو مقاربة أكثر ابتكارية وتشاركية

اإلشكالية:
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األهداف:
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البعد االقتصادي:
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البعد المكاني: 
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محاور المناقشة:
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الورشة 02:
 التنمية اإلقليمية المتوازنة: 

بين طموح اإلنعاش وإلزامية الجاذبية.بين طموح اإلنعاش وإلزامية الجاذبية.

اإلشكالية:
m


m

m
m

m
m

 m

األهداف:
m

m


m
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مجاالت المناقشة:
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االشكالية:

201631609
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الورشة 03: 
طرق ووسائل إعادة انعاش االستثمار 
وخلق الثروة وفرص العمل المستدامة
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األهداف:
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مجاالت المناقشة:
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الورشة 04:
 تسيير األزمات على المستوى المحلي(الحرائق، 

 اإلجهاد المائي، جائحة فيروس كوفيد19): 
إعادة التفكير في طرق الوقاية والتنسيق والتدخل

اإلشكالية:
 m


 m
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األهداف:
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مجاالت المناقشة:
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الورشة 05: 
إصالح أساليب تسيير المرافق العمومية المحلية 

من خالل مقاربة عقالنية، اقتصادية وفعالة

اإلشكالية:
 m

          m
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األهداف:
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مجاالت المناقشة:
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مداخــالت أعــضــاء الحــكومــة 
خــــالل الجلسة االفتتاحية

 ليوم 25 سبتمبر 2021

مداخــالت أعــضــاء الحــكومــة 
خــــالل الجلسة االفتتاحية

2021 سبتمبر 25  ليوم

تحت شعار: 
 إنعاش إقتصادي،

 توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية



29







30 












































































 

 
 

 
 

 
 





          
           
   





       







    































31




  


 
 


PSD/PCD

 
  

 
 

2010
2020
367   6.8827218.75345 


8778420102020PCD

128
             
 


 



 



32




            


     


 


           

 

 
   
 


            
1.12962.395920102020
  512   


2.77392020

41.039


         –     
 
 

 






































































































33

      




 
      

              


            
 



 




3519 
10831973

  

                





               






34


          


 





 





    



    165.8           
420202020202010
  2019458

    % 6
 


              














































































































35

        
              









       








 








50016 








36


    




    













































































































37









38


 

 
 

 
 
 

 


20212625
             



             











7.74946.461









































































39

    PSD          22.397 
6.697

   1912 
 201397 658


193PCD21755  




2.10415.130 
414820.667 

4095.015 
6980  

4266537





     
   دج مليار  310           
7524000

2021


مليون2
20,1710.000






40

800
10.00030,3
30.000





 261   20212022       
4462155

897و321

5000
1000

202162262.663


15.382
79%

366479


       5269    10439   15708
    3.500        

3221


2.73.16
2,62

970.000 







































































41


guichet 
  50distant


 10 

17 

 03 

20 

        


 

 

2022

 
      80      99.62   




 

68371 


            
            





42



33.219117.8011793

84.582


 8.234

6519


             
           
2021 


60





35 19/09/2021   01/06/2021        
  93.374  
1.492





130


20020212827







































































43

               
             




 


              
31122021


 

 
 





80


    
   
 
 








44


27319.572


04
     08      20



         











           


 



               
            













































































45








46


   

 
 

  
  

 
 







 

          
  

 
  
 
    

  


2020  
                 













































47

 
      


   
 


 
  
            

   
               






   

    


  




 
               





48

             
 




 
 

2502
19


               
                 
  
 



                 
           
            
        

 
 

            

 













































49

 
  

 


  
    




  
          

 
 


               

  
179  

 
 


   






50







51

            




 15   4520           
      2020



           



   





         58     












52


         


15

    46.609 2021










44.090

46.60995%
            


64.35%28.373

% 48.13   13.655       •
 11.259            •

39.68%
 12.19%   3.459      •

35.65%15.717
10.657  ➢

 





































53

939      ➢
641        ➢

     528   ➢
430   ➢

358     ➢
339      ➢

275         ➢
182   ➢
161  ➢

64.35%
35.65



  81.427          

            27.949
64.208

9848
4881

3655



                
               




54







          





         












































55







56


 

 
 
 

 
 



           



            
            
         





 


 

 
 


 




































57




54


 
 

 
 

 






 

 
 

 


ANDI
     











58

 

           




50 
 
 

 



    







    1
 


           



 

    2
 

 
 




































59

            


 





              


            


             




44 
 


 









تحت شعار: 
 إنعاش إقتصادي،

 توازن إقليمي،
عدالة إجتماعية

التوصيات المنبثقة عن أشغال اللقاء
25 و 26 سبتمبر 2021



61

التوصيات المنبثقة عن الورشة 01:
تكييف برامج التنمية المحلية: 

نحو مقاربة أكثر ابتكارية وتشاركية

m المشرف: 
السيد والي والية سيدي بلعباس

m المقرر: 
السيد والي عين صالح

m المناقش01: 
المدير العام للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)

m المناقش 02: 
المدير العام للميزانية (وزارة المالية )
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تناولت  التي  األولى  الورشة  نتائج أشغال  المشاركين،  باسم  أتلو على مسامعكم،  أن  يشرفني 
ابتكارية وتشاركية " والتي حضرها  المحلية نحو مقاربة أكثر  التنمية  برامج  موضوع "تكييف 

ممثلو مختلف القطاعات الوزارية والهيئات ومؤسسات الدولة والوالة.

تطرقت هذه الورشة إلى موضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للسلطات العمومية، وقد ساد 
أشغالها نقاش ثري وواسع أبرز أهم النقائص والعراقيل المسجلة خاصة ما تعلق بإعداد وتنفيذ 

مختلف البرامج التنموية لفائدة الجماعات المحلية. 

وقد خلصت أشغال الورشة الى جملة من التوصيات تستهدف أساسا انتهاج مقاربة جديدة للتنمية 
المحلية تنبني على التجديد في المناهج واألساليب واشراك مختلف الفاعلين من إدارات وهيئات 

ومنتخبين محليين وممثلي المجتمع المدني.

أوال: فيما يتعلق بتشخيص 
وضعية تنفيذ برامج التنمية المحلية:

              







               
           







التوصيات المنبثقة عن الورشة 01:
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ثانيا: التوصيات
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 01:
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 14   92414         

         1992
              9

               10


              11
             


              12
            


               13


في األخير، أكد المشاركون على ضرورة وضع برنامج واسع لتكوين المستخدمين واإلطارات 
على جميع المستويات البلدية الدائرة الوالية بما فيه المصالح الخارجية للدولة وذلك لتحسين 
الجديدة  المقاربة  بهذه  العمل  في  التحكم  حسن  يصمن  بما  المهنية  وقدراتهم  مستواهم 

المنتهجة في تسيير وتنفيذ برامج التنمية المحلية.
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 02:
التنمية اإلقليمية المتوازنة:

 بني طموح اإلنعاش وإلزامية الجاذبية

m المشرف: السيد الوالي 
والية ورقلة.

m المقرر: السيد والي والية سكيكدة.

m المناقش1:المدير العام لتهيئة
 و جاذبية االقليم ( وزارة الداخلية

 و الجماعات المحلية  و التهيئة العمرانية)

m المناقش2 : المدير العام
 لالستشراف( وزارة المالية).
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 02:
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produit de terroir




التوصيات المنبثقة عن الورشة 02:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 03:
طرق ووسائل إعادة انعاش االستثمار
 وخلق الثروة وفرص العمل اِّـستدامة

mالمشرف: 
السيد والي والية معسكر

m المقرر:
السيد والي والية تيميمون

mالمناقش1:
المدير العام للحريات العامة

 و الشؤون القانونية
mالمناقش2 :

السيدة المدير العامة لترقية االستثمار 
(وزارة الصناعة).
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 03:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 03:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 03:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 03:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 04:
تسيير األزمات على المستوى المحلي

(الحرائق،  اإلجهاد المائي، جائحة فيروس  كوفيد 19 ): 
إعادة التفكري َّـ طرق الوقاية

 والتنسيق والتدخل

m  المشرف : 
السيد والي والية بومرداس 

m المقرر : 
السيد والي والية خنشلة 

m المناقش 01:
وزارة  الكبرى،   للمخاطر  الوطني  المندوب   
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

m المناقش 02 :
والتنمية  الفالحة  (وزارة  للغابات  العام  المدير   

الريفية)
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POS PDAU
              13


              14
CER             

PPR
  15
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 04:
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التوصيات المنبثقة عن الورشة 05:
إصالح أساليب تسيري اِّـرافق العمومية اِّـحلية 

من خالل مقاربة عقالنية، اقتصادية وفعالة

m المشرف : السيد والي والية 
تيزي وزو 

m المقرر : السيد والي والية 
المدية 

mالمناقش1 : المدير العام 
للموارد البشرية والتكوين والقوانين 

األساسية ( وزارة الداخلية)
mالمناقش 2 :  السيد جغالل عبد 

الوهاب  (المديرية العامة للوظيفة 
العمومية) 
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