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تنمية مناطق الجنوب الكبير :تدشينات هامة بتكليف من فخامة الرئيﺲ الجمهورية

تدشين مجمع حاسي بارودة بوالية أدرار

حل ال�سيد الوزير يوم الثالث�ء  27م�ر�ص
 2018بولية اأدرار مبن��سبة التد�سني
الر�سمي ملجمع ح��سي ب�رودة بتيميمون
مرفوق� بوزير الط�قة ال�سيد م�سطفي قيتوين
ووزير الأ�سغ�ل العمومية والنقل ال�سيد عبد
الغني زعالن.
و خالل اخلط�ب الذي الق�ه ب�ملن��سبة  ،اكد
ال�سيد نور الدين بدوي ب�ن هذا امل�سروع
ال�سرتاتيجي  ،جت�سد بف�سل حر�ص فخ�مة
ال�سيد رئي�ص اجلمهورية على تنمية من�طق اجلنوب الكبري و �سي��سهم ل حم�ل يف تعزيز وجود اجلزائر على �سعيد التج�رة
اخل�رجية بف�سل اجلزء اله�م املوجه للت�سدير ،وكذا يف خلق من��سب �سغل ه�مة على م�ستوى املنطقة .يف هذا ال�سي�ق ذكر ال�سيد
الوزير جتند الدولة و على را�سه� ال�سيد رئي�ص اجلمهورية على ال�سعيد ال�سي��سي والأمني والقت�س�دي ل�س�لح هذه املنطقة،
وجعله� حمور كل الأولوي�ت.
كم� اثنى ال�سيد الوزير على م�س�ركة املوؤ�س�س�ت الوطنية القت�س�دية على غرار جممع �سون�طراك و دعمه� ال�سلط�ت العمومية يف
حتقيق م�س�ريع النفع الع�م ،التي تعود ب�لف�ئدة على املجتمع ،و ذلك يف اط�ر جت�سيد املبداأ الع�سري للم�جنمنت املرتبط ب�مل�سوؤولية
الجتم�عية للموؤ�س�سة.
لالإ�س�رة ف�ن هذا امل�سروع يتمثل يف مركز ملع�جلة الغ�ز و ق�عدة �سن�عية و �سبكة جتميع و اأنبوب ت�سدير
 8.3كلم ،بط�قة انت�ج ت�سل اإىل  5ماليني مرت مكعب يومي� و  446برميل يومي� من املكثف�ت.
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تدشين أنبوب الغاز على طول 530كم
بوالية تمنراسﺖ

اأم� يوم الثالث�ء  24اأفريل  2018فلقد حل ال�سيد الوزير بولية متا�ست رفقة وزير الط�قة ال�سيد م�سطفى قيتوين لتد�سني جملة
من امل�س�ريع الط�قوية الكربى على غرار اأنبوب الغ�ز الذي ميتد على طول  530كم ب�سعة انت�ج  700مليون مرت مكعب �سنوي�.
�سكلت هذه املن��سبة �س�نحة اأ�س�د من خالله� ال�سيد الوزير ب�لنظرة املتب�سرة لفخ�مة رئي�ص اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة
الذي يويل العن�ية الك�ملة للمن�طق اجلنوبية للبالد ،م�سددا يف هذا ال�سي�ق على عزم الدولة من اأجل تنفيذ تعليم�ت فخ�مته
و توجيه�ته الرامية اإىل بعث و خلق حركية تنموية يف كل املج�لت ،ل�سيم� من خالل ال�ستغالل الأمثل للموارد الط�قوية املتجددة
و املوؤهالت ال�سي�حية اله�ئلة التي تزخر به� ه�ته الق�ليم .كم� دع� ال�سيد الوزير �سك�ن املنطقة و املتع�ملني القت�س�ديني لالن�سي�ق يف
هذا امل�س�ر ملرافقة و تثمني املجهودات التي تبذله� الدولة.
جتدر ال�سارة اىل انه مت تكر فخامة رئي�ش اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة من طرف اأعيان و منتخبي
ولية ا�ست ،نظري جمهوداته التنموية باجلنوب و باخل�سو�ش يف ولية ا�ست.
يف خت�م زي�رته ،عقد ال�سيد الوزير لق�ءا مع ف�علني ب�املجتمع املدين لولية متا�ست ،هوؤلء الذين اأ�س�دوا و رحبوا بهذه امل�س�ريع
التي �ستح�سن اإط�رهم املعي�سي ،هذا وق�موا بعر�ص ان�سغ�لتهم على ال�سيد الوزير ،والذي اأكد بدوره على العمل من اأجل التكفل به� .
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وضع حيز الخدمة انبوب نقل الغاز
من اليزي إلى جانﺖ على مسافة 370كلم
و لقد ك�نت الولية املنتدبة جل�نت
ب�يليزي اخر حمطة حل به� يوم
ال�سبت  12م�ي  2018مع�يل
الوزير يف اط�ر �سل�سلة تد�سين�ت
امل�س�ريع الط�قوية مبنطقة اجلنوب
و التي متت بتكليف من فخ�مة
رئي�ص اجلمهورية اأين اأ�سرف على
مرا�سيم و�سع حيز اخلدمة للمحطة
النه�ئية مل�سروع خط اأنبوب نقل
الغ�ز الذي ميتد على م�س�فة 370
كلم من اإيليزي اىل ج�نت .

اإن هذا امل�سروع الط�قوي اله�م و الذي مت اجن�زه من طرف
�سرك�ت وطنية و تطلب ا�ستثم�را عمومي� قدره 713.
ملي�ر دين�ر جزائري  ،يندرج يف اإط�ر تنفيذ برن�مج رئي�ص
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة حيث �سي�سمح
بتموين �سك�ن مدينة ج�نت واملن�طق املج�ورة له� ب�لغ�ز
الطبيعي وكذلك �سيخدم م�س�ريع ال�ستثم�ر ب�ملنطقة ل
�سيم� يف جم�لت الفالحة وال�سي�حة و ال�سن�عة.
وخالل كلمة األق�ه� مبن��سبة لق�ءه مع فع�لي�ت املجتمع املدين
ب�لولية املنتدية اكد على تثمني كل الإجن�زات التي �سهدته�
البالد يف املج�لت الإقت�س�دية والإجتم�عية والتي �سملت
كل ربوع الوطن و اثني على قرار فخ�مة رئي�ص اجلمهورية
ب�إع�دة اإحي�ء �سندوق اجلنوب ،الذي يهدف ملوا�سلة التنمية
املحلية يف املن�طق احلدودية  ،كم� ا�س�ر من جهة اخرى اىل م�سروع احلكومة بخ�سو�ص ترقية الولي�ت املنتدبة يف اط�ر التق�سيم
القليمي اجلديد للبالد .
كم� ّنوه ال�سيد الوزير ب�ملن��سبة ب�لدور الذي يوؤديه �سك�ن مدينة ج�نت احلدودية والذين يعتربون ح�سن� متين� رفقة اأفراد اجلي�ص
الوطني ال�سعبي يف حم�ية وت�أمني احلدود و ج ّدد حر�سه على نقل ان�سغ�لتهم اىل احلكومة .
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تدشين محطة تصفية ورفع ضغط الغاز
بمنطقة «الغار» بوالية اليزي
بتكليف من فخامة رئي�ش اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة ،حل وزير الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية ال�سيد نور الدين بدوي ،يوم  02جويلية  2018بعن اأمنا�ش ولية اإليزي برفقة وزير
الطاقة ال�سيد م�سطفى قيتوين واملدير العام ل�سوناطراك ال�سيد عبد املومن ولد قدور وذلك من اأجل تد�سن
طة ت�سفية ورفع �سغط الغاز مبنطقة «الغار» ( 120كلم �سمال مدينة اإن اأمينا�ش).
هذا امل�سروع الطاقوي الهام والذي اأز مبدخل منطقة " الغار" باملديرية اجلهوية ل�سوناطراك ناحية
ال�سطح ،ي�سمح بت�سفية الغاز وتعزيز قوة ال�سغط حيث تقدر قوة ال�سغط بهذه املحطة ب�  24.7مليار مرت
مكعب يوميا مما ي�سمح بت�سفية الغاز وا�سرتجاع املكثفات نحو طات الت�سفية املتواجد على م�ستوى
املديرية اجلهوية ل�سوناطراك ،ح�سب ال�سروح املقدمة للوفد الوزاري .وت�ستغل هذه املن�ساأة الغازية التي
ت�سغل نحو  400عامل والتي تعد اإ�سافة حقيقية لاقت�ساد الوطني حاليا  39بئر غازي.
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خالل كلمته باملناسبة ،نوه معالي الوزير باالهتمام الذي يحﻈى به الجنوب الكبري
وصرح بأن قائمة االنجازات ال تزال مستمرة باستمرار مسرية التنمية ويجب املحافﻈة
على مﺜل هذه املشاريع االقتصادية الطموحة واملتوسطة املدى لرفع التحديات املنتﻈرة,
مشريا اىل أن مﺜل هذه املشاريع بهذه املنطقة الحدودية أكرب دليل على أن املنطقة يف قلب
االسرتاتيجية التنموية الوطنية بل هي القلب النابﺾ لها ..ويجب على الجميع مرافقة
هذه الحركية االقتصادية الجديدة بكل تبصر ومسؤولية لرفع التحديات املستقبلية
« وذلك بفضل الرﺅية املتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
الذي لطاملا دعا لتنمية متوازنة وشاملة لكافة األقاليم مركزا على الواليات الجنوبية
وواليات الهضاب العليا.
وأشاد السيد نور الدين بدوي من جهة أخرى بالدور الذي لعبه أفراد الجيش
الوطني الشعبي للتصدي للهجوم اإلرهابي على املجمع الغازي بتيقنتورين والتصدي
القوي للذين سعوا لزعزعة االقتصاد الوطني وهذا دليل ﺁخر على الجاهزية التامة
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ألفراد الجيش الوطني الشعبي
للمحافﻈة على أمن واستقرار البالد
وكذا االقتصاد الوطني.
كما دعا الوزير بذات املناسبة
الشباب ومختلف فعاليات املجتمع
املدني إىل الدفاع بقوة عن مكتسبات
الوطن والحفاﻅ على أمانة الشهداء
مسرية
والعمل على مواصلة
التنمية منوها باألهمية البالغة التي
يوليها رئيس الجمهورية لتنمية
مناطق الجنوب وواليات الهضاب
العليا على حد سواء.
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رخصة السياقة البيومترية،

خطوة جديدة نحو اﻹدارة االلكترونية
استكماال لالسرتاتيجية القطاعية للعصرنة التي تندرج يف إطار تنفيذ برنامج فخامة
رئيس الجمهورية ،السيد عبد العزيز بوتفليقة ،الهادف إىل عصرنة االدارة العمومية
و تخفيف االجراءات االدارية و تقريب اإلدارة من املواطن ،شهدت بداية شهر أفريل
اطالﻕ انتاج رخصة السياقة البيومرتية االلكرتونية ،و التي تعد وثيقة جديدة تضاف
إىل الوثائق البيومرتية التي يكتسبها املواطن الجزائري كبطاقة التعريف البيومرتية
االلكرتونية و جواز السفر البيومرتي.
تعد رخصة السياقة البيومرتية االلكرتونية وثيقة بمعايري دولية ،تجمع بني العصرنة،
التأمني العالي و التسهيالت التي تمضي فيها وزارة الداخلية و الجماعات املحلية
و التهيئة العمرانية ،يمر اصدارها بمسار انتاج معقد ابتداءا من االنتاج املادي للرخصة
وصوال الستالمها من طرف املواطن.
خﺺ االنطالﻕ الرسمي إلنتاج رخصة السياقة البيومرتية االلكرتونية بمراسيم رسمية،
يوم  01أفريل  2018من مقر املركز الوطني إلنتاج السندات والوثائق املؤمنة بالحميز
أشرف عليها وزير الداخلية و الجماعات الحلية و التهيئة العمرانية ،السيد نور الدين
بدوي ،بحضور كل من وزير األشغال العمومية و النقل  ،السيد عبد الغني زعالن
ووزيرة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم و االتصال ،السيدة هدى إيمان فرعون ،السيد املدير
العام للحماية املدنية  ،السيد والي والية الجزائر وكذا جمع من السادة الوالة املنتدبني
بوالية الجزائر وإطارات الدولة و ممﺜلي مختلف الشركاء الفاعلني يف مسار انتاج
الرخصة البيومرتية االلكرتونية.
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية

« مستقبل بلدنا سيكون مليء
باإلنجازات التي بادر فخامة رئيس
الجمهورية بﺈرساء دعائمها »
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خالل كلمته الفتت�حية مبن��سبة النطالق الر�سمي لإنت�ج رخ�سة ال�سي�قة البيومرتية
اللكرتونية اأو�سح وزير الداخلية واجلم�ع�ت املحلية و التهيئة العمرانية ان هذه الوثيقة
التي تعترب ث�لث وثيقة بيومرتية الكرتونية ت�سدر بعد جواز ال�سفر وبط�قة التعريف الوطنية
فهي «لبنة اخرى يف جم�ل ع�سرنة الدارة وتقريبه� من املواطن يف اط�ر برن�مج رئي�ص
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة ،مربزا انه مت ت�سخري «امك�ني�ت �سخمة لتحقيق
املح�ور الكربى لربن�مج الرقمنة والرقي ب�خلدم�ت الدارية ،كم� اعترب اأن م�ستقبل بلدن�
�سيكون مليء ب�لإجن�زات التي ب�در فخ�مة رئي�ص اجلمهورية ب�إر�س�ء دع�ئمه�  ،دع�ئم الأمن
وال�ستقرار وبن�ء القت�س�د الوطني وحتقيق رف�هية املواطن .
كم� ذكّر ال�سيد وزير الداخلية مبختلف اخلطوات التي عرفه� قط�عه يف اط�ر ع�سرنة
الإدارة خالل ال�سنوات الأخرية بدءا من رقمنة جميع �سجالت احل�لة املدنية على م�ستوى
الوطني واإحداث ال�سجل الوطني الآيل للح�لة املدنية و ربط كل البلدي�ت و ملحق�ته� الإدارية
وكذا البعث�ت الديبلوم��سية و الدوائر القن�سلية به  ،ا�س�فة اإىل اإ�سدار بط�قة التعريف
الوطنية البيومرتية اللكرتونية و جواز ال�سفر البيومرتي اللكرتوين و�سول اإىل اإطالق اأول
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رخ�سة �سي�قة بيومرتية الكرتونية و التي تهدف يف جممله� اإىل متكني املواطن من خدمة عمومية ذات
جودة ونوعية.
من جهة اأخرى ،اأكد ال�سيد الوزير ب�ن هذه الرخ�سة تندرج يف اإط�ر تطبيق ال�سي��سة الوطنية
للوق�ية من حوادث املرور حيث �ست�س�هم بفع�لية يف تقليله� عرب نظ�م ال�سي�قة ب�لتنقيط ب�عتم�د مق�ربة
بيداغوجية وق�ئية تدفع لحرتام قواعد املرور .كم� ذكر ب�ن هذه الوثيقة تهدف اىل تر�سيد النفق�ت
وزي�دة تدخل فع�لية ال�سلط�ت العمومية عند مع�ينة املخ�لف�ت و�سحب النق�ط ودفع الغرام�ت الكرتوني�،
و قد اأعلن ال�سيد وزير الداخلية ب�ملن��سبة اأن عملية اإطالق الرخ�سة يتم مبدئي� عرب اأربع بلدي�ت منوذجية
ب�لع��سمة هي اجلزائر الو�سطى  ،ب�ب� ح�سن ،الدار البي�س�ء و القبة و هذا يف اط�ر اطالق ال�سب�ك
اللكرتوين بهذه البلدي�ت على ان تعمم على كل
بلدي�ت الوطن قبل نه�ية  2018مت��سي� مع تعميم
ال�سب�ك اللكرتوين املوحد للبلدي�ت ،كم� اأعلن عن
توقيع اتف�قية مع م�س�لح بريد اجلزائر ق�سد �سم�ن
ت�سليم الوث�ئق البيومرتية اإىل غ�ية مك�ن اإق�مة
ال�سخ�ص املعني به� .
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ملخﺺ ﻷهم ما جاء
في كلمة وزير الداخلية والجماعات
المحلية و التهيئة العمرانية بمناسبة

االنطالﻕ الرسمي ﻹنتاﺝ رخصة
السياقة البيومترية االلكترونية
 انني جد �سعيد وفخ�ر الي�م ونن ب�سدد و�سع لبنة اأخرى يف �رش ع�رشنة االدارة،
وتقريبها من امل�اطن           ،
   لبل� حكامة
الكرتونية امل�ستفيد منها امل�اطن بالدرجة االأو. 
 ...ان خطة عمل وارة الداخلية واجلماعات امللية والتهية العمرانية   ...الت�سري لتنفيذها
بطريقة متدرجة كان يف بداياتها االأو مع عملية رقمنة ما ه� م�ج�د خا�سة عل م�ست�ى
البلديات .
 ...فكان الرهان مع الرقمنة الكلية ل�سالت االة املدنية  ،واالن هي تعمل ب�س�رة الكرتونية
 ...هذه املطات واأخرى التي تعد ك�رش م�سبق لالنطالق يف ا�سدار ال�ثائق البي�مرتية  ،كان
بدايتها مع ج�ا ال�سفر البي�مرتي االلكرتو ... لنق�م بعدها يف االنطالق يف ا�سدار بطاقة
التعري ال�طنية البي�مرتية االلكرتونية .

 ...هذا   

....ان م�سرية الع�رشنة هذه �ست�سهد الي�م       

 ..ان
هذه ال�ثيقة امل�ؤمنة  ت�سميمها وفقا للمعايري الدولية  ،من ناحية االأمان وال�سكل واخل�سائ�ص التي
ت�سملها  ... ،ك�ن رخ�سة ال�سياقة اجلديدة تتاو مبت الع�رشنة لتك�ن اأ�سا�ص اال�سرتاتيية التي
و�سعتها الدولة يف جمال ال�سالمة املرورية  ...بعد مراجعة القان�ن املنم ركة املرور يف الطرق
و�سالمتها �سنة  ، 2017الذي و�سع املعا الكى لال�سرتاتيية اك�مية لل�سالمة املرورية التي
�ستت� تنفيذها العملياتي املندوبية ال�طنية لالأمن يف الطرق .
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• امل�ساهمة بفاعلية يف التقليل من ح�ادث املرور وقيق ال�سالمة املرورية ع
نام الرخ�سة بالنقا. 
• ترسيد النفقات العم�مية ويادة فعالية تدخل ال�سلطات العم�مية .
 ...هذه اأين
�ستك�ن متاحة كمرحلة اأو عل م�ست�ى اأربع بلديات �ذجية باجلزائر العا�سمة
عل اأن تعمم عل كافة بلديات العا�سمة قبل نهاية سهر ج�ان  ، 2018وعل باقي
بلديات ال�طن قبل نهاية �سنة � ... 2018ستتبعها مراحل واأس�ا اأخرى يتم بعدها
االنتقال ا عهد جديد من اخلدمات االلكرتونية و التي �ستقدم انطالقا من اله�ات
الذكية ...

يف اخلتام اأوؤكد لكم 

 ، دعائم االأمن واال�ستقرار وبنا االقت�ساد ال�طني
وقيق رفاهية امل�اطن .

االطالﻕ الرسمي ﻹنتاﺝ رخصة السياقة البيومترية االلكترونية

• بل� م�ست�ى جد متقدم من الع�رشنة ع الل �ا اخر التقنيات والتكن�ل�جيات
املتاحة .

ملخﺺ ﻷهم ما جاءفي كلمة وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمناسبة



كان الهدف منها 
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رخصة السياقة الجديدة
رخصة عالية التأمين بمعايير دولية
و مواصفات تقنية عصرية

خالل مرا�سيم االنطالق الر�سمي النتاج رخ�صة ال�سياقة  ،قدم املدير العام لل�سندات و الوثائق امل�ؤمنة ،ال�سيد
ح�سان بوعالم ،تقدميا مف�صال لرخ�صة ال�سياقة البيومرتية االلكرتونية ،من خالل عر�ض اخل�صائ�ص التقنية للوثيقة،
و االهداف من ا�ست�صدارها و كذا املراحل املرتقبة لتعميمها.
خالل مداخلته التقدميية ذكر مدير ال�سندات
و الوثائق امل�ؤمنة ب�أن انتاج هذه الوثيقة التي يتم
انتاجها طبقا للمعايري الدولية ،و مب�ستوى ت�أمني معقد،
ميثل واحدا من �أهم امل�شاريع العمومية يف اجلزائر،
و الذي جت�سدت من خالله ال�رشاكة عام خا�ص
بني املطبعة الر�سمية و م�ؤ�س�سة  ،HBو الذي يعد
ا�ستثمار �ضخم بعتاد وو�سائل ع�رصية جمهزة ب�أحدث
التكنولوجيات جت�سد جهود الدولة للم�ضي قدما لتقدمي
�أح�سن اخلدمات للمواطن تنفيذا لتعليمات فخامة
رئي�س اجلمهورية ،ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة.
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رخصة السياقة البيومترية االلكترونية
•هي بحجم البطاقة البنكية )(:ID1 Format

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰﻱ
) ( (Gravureﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ
)Laser

) ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ
ﳑﺎ (Plycarbona
ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺪﺓ ﺻﺎﳊﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﺳﻨﻮﺍﺕ

 CLIﺗﻘﻨﻴﺔ
ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﻭ ﲟﻔﺎﺗﻴﺢ
ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

• مؤمنة (Ultraviolet (UV
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ﺷﺮﻳﻂ ﺿﻮﺋﻲ ﻣﺆﻣﻦ
)(Hologramme

االطالق الرسمي لرخصة السياقة البيومترية االلكترونية

 -محتوى رخصة السياقة البيومترية إاللكترونية

كما ذكر مدير ال�سندات و الوثائق
امل� � ؤ�م� �ن���ة خ �ل��ال ع ��ر�� �ض ��ه ب� ��الأه� ��داف
الرئي�سية وراء انتاج رخ�صة ال�سياقة
البيومرتية باعتبارها �ست�سمح بتج�سيد
اال���س�ت�رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل �ل��وق��اي��ة
و الأم ��ن يف ال�ط��رق با�ستغالل رخ�صة
��س�ي��اق��ة إ�ل �ك�ترون �ي��ة م ��ؤم �ن��ة �ست�سمح
بالت�سيري الآيل للمخالفات و النقاط،
و ك��ذا جتنب �أي ت��زوي��ر ل�ه��ذه الوثيقة
و ت�سهيل ا�ستغاللها من خ�لال �إمكانية
القراءة الآلية مبا يتوافق مع متطلبات
الع�صرنة .
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و اأعلن مدير الوث�ئق و ال�سندات املوؤمنة عن النطالق ابتداء من  01اأفريل  ، 2018يف ت�سليم رخ�سة ال�س�قة
البيومرتية اللكرتونية ،لف�ئدة ال�س�ئقني اجلدد و ال�س�ئقني املتح�سلني على اأ�سن�ف جديدة و على م�ستوى اأربع بلدي�ت
منوذجية مزودة بنظ�م ال�سب�ك اللكرتوين الذي دخل حيز اخلدمة خالل �سهر ج�نفي  .2018و ذكر يف هذا ال�سدد
ب�أن هذا النظ�م �سيعفي املواطن من تقد اأي ملف اإداري عند تقد طلب الرخ�سة اجلديدة ،حيث متكن القراءة الآلية
للوثيقة البيومرتية بحوزة املواطن من تف�دي التدوين اليدوي للمعطي�ت و ت�سليم ا�ستم�رة الطلب ب�سفة اآنية.
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و من خالل العر�ص مت تقد خمتلف املراحل التي مير
به� انت�ج الوثيقة ،حيث يتم مراقبة جودته� على م�ستوى املطبعة
الر�سمية قبل حتويله� اإىل مديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة
لت�سخي�سه� حيث كم� اأ�س�ر اإىل اأن مركز البي�ن�ت الت�بع
ملديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة يكلف ب��ستقب�ل امللف�ت
املحولة ب�سفة م�سفرة من البلدي�ت حيث يتم على م�ستوى
املديرية و�سع جميع الو�س�ئل الع�سرية لت�سخي�ص الرخ�سة
البيومرتية.
و نوه ال�سيد ح�س�ن بوعالم خالل مداخلته ب�أن انت�ج
الوثيقة يتم بف�سل كف�ءات جزائرية ت�سهر على انت�جه�
و التحقق اليل من هوية ط�لبيه� من طرف خرباء يف الب�سمة،

و مراقبة جودته� من طرف فرق على م�ستوى املركز ،اإىل غ�ية
و�سوله� اإىل البلدية او الولية بف�سل الأعوان املحليني املوؤهلني
املكلفني بنقله�.
كم� اأ�س�ر اإىل الت�سهيالت املدرجة يف اإط�ر ت�سليم
الرخ�سة البيومرتية حيث يتم ار�س�ل ر�س�لة ن�سية
ق�سرية لط�لب الرخ�سة مبجرد و�سول الرخ�سة اإىل
بلدية الطلب ،ق�سد ا�ستالمه� ،مذكرا مبرحلة تفعيل
الرخ�سة قبل ت�سليمه� مع النظ�م الوطني لت�سيري النق�ط
و املخ�لف�ت الت�بع للمندوبية الوطنية للوق�ية و الأمن عرب
الطرق�ت حت�سي� لدخول نظ�م التنقيط حيز اخلدمة.

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﻴﻜﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺷﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

العدد  - 2أوت 2018

23

االطالق الرسمي لرخصة السياقة البيومترية االلكترونية

رخصة السياقة البيومترية االلكترونية:

لبنة أساسية للنﻈام المركزي
لتسيير النقاﻁ و المخالفات

هو المرحلة المقبلة من مشروع رخصة السياقة البيومترية االلكترونية و التي
تتطلب وﺿع األطر القانونية ،القواعد ،الوسائل التقنية و التنسيق مع القطاعات
المعني��ة مع األخذ بعين االعتب��ار قواعد البيانات  ،األنﻈم��ة و الحلول الموجودة
و المتعلقة بالمشروع و قد أسندت المهام المتعلقة بهذا النﻈام إلى المندوبية
الوطني��ة أللمن في الطرﻕ بموجب القان��ون رقم  17-05المؤرﺥ في  17فيفري
 ،2017وهذا وفقا لﻺجراءات التالية :
.1تسليم ش���اهدات التأهيل املؤقتة لسياقة
و تسجيلها على مستوى نﻈام تسيري النقاﻁ
واملخالفات التاب���ع للمندوبية الوطنية ألملن يف
الطرﻕ.
.2تسليم رخﺺ السياقة البيومرتية ،تفعيلها
و تسجيلها على مستوى نﻈام تسيري النقاﻁ
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و املخالفات التاب���ع ملندوبية الوطنية ألملن يف
الطرﻕ.
.3تس���جيل جمي���ع الرخ���ﺺ الس���ياقة
الكالسيكية على مستوى نﻈام تسيري النقاﻁ
و املخالفات التابع للمندوبية الوطنية ألملن يف
الطرﻕ.

االطالق الرسمي لرخصة السياقة البيومترية االلكترونية

.4الش���روع يف تسليم الش���هادة اإللكرتونية
املركبات وتسجيلها على مستوى نﻈام تسيري
النق���اﻁ و املخالفات التاب���ع للمندوبية الوطنية
ألملن يف الطرﻕ.
.5اس���تكمال تطوي���ر نﻈ���ام تس���يري النقاﻁ
و املخالف���ات التابع للمندوبي���ة الوطنية لألمن
يف الط���رﻕ بعد االنتهاء الكل���ي من تحضريات
الجان���ب القانوني الذي هو قيد املعاينة ،بما يف
ذلك التحضريات املتعلقة بمهام املندوبية.
.6اقتن���اء األجه���زة الﺜابت���ة و املتنقلة و جميع
الوسائل الالزمة استغالل نﻈام تسيري النقاﻁ
واملخالفات التابع للمندوبية الوطنية لألمن يف
الطرﻕ من طرف مصالح األمن.
وسيتم التحضري إلط��الﻕ النﻈام املركزي
لتسيري النقاﻁ و املخالفات يف إطار عمل متعدد
القطاعات يضم كل من مصالح األمن ،العدالة،
مؤسسة بريد الجزائر  ،مصالح املراقبة
التقنية للمركبات ،املديرية العامة للضرائب
و مراكز التكوين و االمتحان.

نحو اطالق الشهادة
اﻹلكترونية لتسجيل
المركبات

بنف�ش ال��وت��رية التي و�سعت بها حيز اخلدمة
رخ�سة ال�سياقة البيومرتية ،تعمل وزارة الداخلية ،
اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية على جت�سيد
م�سروع ال�سهادة الإل�ك��رتون�ي��ة لت�سجيل املركبات
و هذا بالعمل مع خمتلف القطاعات الوزارية املعنية
و م�سالح الأم ��ن ل�سيما م��ن اأج ��ل امل���س��ادق��ة على
الرتكيبة التقنية للوحة الرتقيم امل��وح��د للعربات
ووفقا لهذا
 mت��م اس��ت��ح��داﺙ رق��م موحد وطني
للمركبات.
 mيتم إصدار الشهادة اإللكرتونية لكل
مركبة مرة واحدة.
 mال تجدد الشهادة عند تغيري مالك
املركبة.
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وللو�سول لهذه الغ�ية ،تعمل وزارة الداخلية على ا�سرتاتيجية
ع�سرنة القط�ع بد ًء من م�س�حله� املركزية من خالل اإع�دة النظر يف
و�س�ئل واأدوات ت�سيريه� ب�لعتم�د اأكرث ف�أكرث على التكنولوجي�ت
احلديثة من اأجل حتقيق الفع�لية.

أنﻈم��ة معلوماتي��ة و لوحات قيادة لتس��يير
ناجع و مرفق عام عصري

خال مداخلته مبنا�سبة مرا�سيم الطاق
الر�سمي ،قدم املدير العام للع�سرنة و الوثائق
و الأر�سيف ،ال�سيد عبد الرزاق هني عر�سا
حول خمتلف م�ساريع القطاع املطورة يف اإطار
ال�سرتاتيجية القطاعية للع�سرنة التي مت حتقيقها
تنفيذا لتعليمات فخامة رئي�ش اجلمهورية ،ال�سيد عبد
العزيز بوتفليقة ،الرامية للق�ساء على البريوقراطية،
و ت�سهيل الجراءات الدارية و تقريب الدارة من
املواطن.

اإذ يف هذا ال�سدد ،عملت خمتلف القط�ع�ت احلكومية
على ت�سجيع ا�ستخدام ون�سر تكنولوجي�ت العالم
والت�س�ل من اأجل حت�سني التنمية ال�سو�سيواقت�س�دية
وجودة احلوكمة يف بالدن� ،ولتج�سيد هذه الغ�ية ،التزمت
وزارة الداخلية واجلم�ع�ت املحلية والتهيئة العمرانية بو�سع
ا�سرتاتيجية من اأجل النتق�ل اإىل ع�سر الرقمنة الذي يقوم
على الق�س�ء على ا�ستخدام الأوراق لتحل حمله� مع�مالت
الكرتونية.
و تهدف هذه ال�سرتاتيجية الوزارية اإىل
 جت�سيد احلوكمة يف الإدارة، تقريب الإدارة من املواطن، التخفيف على املواطن من خالل ال�سب�ك املوحد، تقلي�ص التك�ليف وا�ستخدام اأمثل للموارد، تداول �سل�ص للمعلوم�ت بني الإدارة واملواطن، الو�سول اإىل مواطن ف�عل يف تنمية بلديته.وترتكز على تكوين املورد الب�سري املوؤهل ،حت�سني
م�س�ر تقد اخلدم�ت ،اإع�دة النظر يف التنظيم من خالل
الهي�كل وكذا الإط�ر الق�نوين ،توفري البني التحتية الالزمة
التكنولوجي� ،والغ�ية مم� �سبق هي جعل املواطن حمور
الن�س�ط العمومي حيث ت�سبح اخلدمة العمومية اأقل تكلفة،
مت�حة �2424س� ،ب�سيطة ،فع�لة.
28
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يهدف العمل بلوحة القي�دة اإىل ال�ستغالل الأمثل للمعطي�ت التي
مت اإن�س�وؤه� من قبل اأنظمة ت�سيري اجلم�ع�ت املحلية وذلك من اأجل
احل�سول على نظرة �س�ملة مل� هو موجود يف الواقع والقدرة على تنفيذ
ال�سرتاتيجي�ت ب�لإ�س�فة اإىل �سم�ن فع�لية وجن�عة واأح�سن تنفيذ
للقرارات.
و ميكن اأن يز بن نوعن من اأنظمة املعلومات
 - 1اأنظمة معلومات موجهة للت�سيري الإداري املحليمع تبادل معلومات مع امل�سالح املركزية يف �سكل لوحة
القيادة
 - 2اأنظمة معلومات موجهة للمرفق العاموت�سمل العنا�سر املبينة يف ال�سكل املوايل

عصرنة المرفق العام :مكاسب هامة و مشاريع متواصلة

رقمنة سجالت الحالة المدنية أول االنجازات القطاعية
تعترب رقمنة �سجالت من اأهم الجن�زات التي حققت يف اإط�ر خ�رطة الطريق الوزارية حيث �سمحت هذه العملية من ع�سرنة املرفق
الع�م للح�لة املدنية عن طريق ا�ستخدام تكنولوجي� الإعالم والت�س�ل على م�ستوى البلدي�ت وملحق�ته� ،حف� سجالت احل�لة املدنية
الورقية عن طريق رقمتنه� ،تقلي�ص اأج�ل ت�سليم الوث�ئق وحت�سني جودته� ،وتقريب الإدارة من املواطن ب�لإ�س�فة اإىل الإعداد ال�سجل
الوطني الرقمي للح�لة املدنية.

و قد مر مشروع رقمنة سجالت الحالة المدنية بمجموعة من المراحل:

 - 1رقمنة �سجالت الورقية للح�لة املدنية واإدخ�ل بي�ن�ت اأكرث من  98مليون �سورة ل�سه�دات امليالد والوف�ة وكذا عقود الزواجوالتي مت م�سحه� وت�سكيل ق�عدة بي�ن�ت على م�ستوى البلدي�ت وق�عدة بي�ن�ت وطنية ت�سمل 65.8 مليون �سه�دة� 17.4 ،سه�دة وف�ة،
 15.2مليون عقد زواج،
 - 2اإ�سدار وث�ئق احل�لة املدنية �سه�دات امليالد ،الوف�ة ،عقود الزواج يف اأقل من دقيقة وذلك على م�ستوى اأي بلدية اأوملحقة على م�ستوى الرتاب الوطني،
 - 3تطهري ن�س البي�ن�ت اله�م�سية عن طريق تق�طع قواعد البي�ن�ت �سه�دات امليالد ،الوف�ة ،عقود الزواج، - 4ربط خمتلف القط�ع�ت ب�سجل احل�لة املدنية حتى يت�سنى له� الطالع على قواعد البي�ن�ت دون طلب اأي وثيقة من املواطن، - 5-تنبيه للن�س الأتوم�تيكي للبي�ن�ت اله�م�سية.

رقم التعريف الوطني:
أيقونة قاعدية في مسار العصرنة

اإن اعتم�د رقم وطني موحد عن�سر مهم لتمييز ال�سخ�سية كم� ي�سكل دع�مة اأ�س��سية ل غنى عنه عند ربط قواعد البي�ن�ت خ��سة مع
تعدد الوث�ئق البيومرتية بط�قة التعريف الوطنية البيومرتية ،جواز ال�سفر اللكرتوين البيومرتي ،رخ�سة ال�سي�قة البيومرتية ،و هو م�
�سي�سمح ب��ستكم�ل ال�سجل الوطني لل�سك�ن.

والشكل الموالي يوﺿﺢ ربﻂ قواعد المعطيات باالعتماد على رقم التعريف الوطني:
السجل الوطني للسكان)(RNP
المنصة المرجعية لكل المصالﺢ المرتبطة بالشخصية
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مشروع البلدية االلكترونية E-commune
نحو مرفق عام محلي في نقرة
اتجهت أهداف السياسة العامة
للجزائر يف السنوات األخرية نحو
بناء مجتمع معلوماتي هذا الذي
يﻈهر جليا من خالل الخطاب
الرسمي للمسؤولني والربامج
التنموية الهادفة إىل تطوير قطاع
تكنولوجيا اإلعالم و االتصال .
ومن هذا املنطلق تعترب البلدية
اإللكرتونية بمﺜابة الفرصة
السانحة للحكومة وللجماعات
املحلية من اجل تلبية حاجات
املواطن وكذا الوصول إىل التنمية
االقتصادية للدولة ،لهذا باشر
السيد وزير الداخلية والجماعات
املحلية والتهيئة العمرانية يف
تجسيد خطة طريق من أجل
الحداثة ،تنصب ضمن مبتغيات
تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،
والذي من خالله يتم العمل على
تشجيع استعمال تكنولوجيات
اإلعالم واالتصال لبلوﻍ التنمية
االجتماعية واالقتصادية وكذا
تطوير سبل التسيري يف
الدولة  ،وإن هذا النهج الذي
يقوم باألساﺱ على اإلنتقال
نحوالعصرنة  ،الرقمنة واملبادالت
املجردة وكذا التخلي تدريجيا
على الدعائم الورقية يتم السعي
إىل بلوغه يف أفاﻕ سنة .2020

ومن هذا املنطلق  ،إن التوجه
الجديد نحو بلدية الغد سيخلق
ال محالة بلدية غري مادية عصرية
ومتطورة هادفة إىل توفري املال
والوقت و املوارد املستخدمة وكذا
تحسني جودة الخدمات العمومية
املقدمة للمواطن  ،ناهيك عن
تخفيﺾ نفقات الدولة واملساهمة
يف التنمية املحلية .

بني اإلدارة واملواطن.

يمﺜل هذا املشروع إذن قطيعة
مع الشكل التقليدي للبلدية
و نقطة تحول نحو بلدية عصرية
ومتصلة ،تعمل وزارة الداخلية
على تجسيده كون البلدية أول
هيئة يف خدمة املواطن ،و تهدف
من خالله إىل:

من جهة أخرى فﺈن انشاء منصة
خدمات الكرتونية عرب االنرتنت،
و التي تعترب واحدة من أهم
النتائج املحققة يف إطار مشروع
البلدية االلكرتونية ستمكن إعالم
املواطنني ومشاركتهم يف الشؤون
العامة أو ابداء أرائهم حول:

 mتقديم خدمة عمومية
بصورة سريعة وبأقل تكلفة،

 mسري بلدياتهم والتعبري عن
حاجياتهم وكذا اقرتاحاتهم حيث
تنشر االقرتاحات املقبولة من أجل
اعطاء صورة عن إدارة يف استماع
دائم للمواطن،

 mتوسيع وتعميم استخدام
تكنولوجيات االعالم واالتصال،
 mاالنتقال من تسيري إداري
يعتمد على استخدام األوراﻕ إىل
تسيري إداري الكرتوني دون أوراﻕ،
 mإتاحة الولوج إىل خدمات
اإلدارة عرب قنوات كﺜرية (الشبابيك
املوحدة ،الهاتف ،االنرتنت).
و من خالل هذا املشروع ينتﻈر
تحقيق جملة من النتائج من
خالل إنشاء واجهة واحدة تشمل

كافة الخدمات املقدمة إىل املواطن،
تبسيط االجراءات وتحسني
جودة الخدمات ،ترقية اإلدارة
وتحسني انتاجيتها وفاعليتها،
تحسني االتصال الداخلي
والخارجي من أجل أفضل خدمة
عمومية ،تحقيق عالقة جديدة

 mمجمل املشاريع املسجلة يف
إطار امليزانية التشاركية،
 mمداوالت املجالس،
 mبرنامج املجلس وكذا
مواعيد األحداﺙ الكربى بالبلدية
(احتفاالت ،توزيع سكن)...
 mالصفقات واالستشارات.
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رقمنة االجراءات استصدار الوثائق المؤمنة

و تقريب االدارة من المواطن

أط��ل��ق��ت وزارة الداخلية
و ال���ج���م���اع���ات امل��ح��ل��ي��ة
و التهيئة العمرانية مشروع
ع��ص��رن��ة ط��م��وح لإلجابة
على تطلعات املواطنني
و محاربة كل أشكال الفساد
و البريوقراطية ،فضال عن
تشييد أدارة رقمية فعالة
و شفافة تساهم يف إعادة
بعث التنمية املحلية.
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بصفتها فاعل يف وزارة الداخلية
و الجماعات املحلية و التهيئة
العمرانية التزمت مديرية السندات
و ال��وث��ائ��ق امل��ؤم��ن��ة بمخطط
عمل الحكومة من خالل برنامج
ي���رم���ي إىل ت��ج��س��ي��د ج��ان��ب
ال��ع��ص��رن��ة ال���ذي يشمل إن��ت��اج
و تسليم ال��وث��ائ��ق االلكرتونية
البيومرتية املؤمنة و رقمنة املرفق
العمومي.
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مديرية السندات و الوثائق
املؤمنة ،فاعل يف مستوى
متطلبات العصرنة
يف إطار اإلصالحات الكربى التي بادرت بها الدولة
و التدابري املتخذة ضمن اإلسرتاتيجية الجديدة
للحكومة الرامية اىل عصرنة اإلدارة العمومية،
أطلقت وزارة الداخلية و الجماعات املحلية
والتهيئة العمرانية مشروع طموح لعصرنة
و رقمنة اإلدارة العمومية من خالل فتح ورشات
يف مجال العصرنة الفعالة و العميقة للمرفق
العمومي.
تطبيق هذه املشاريع و الربامج يهدف إىل تحسني
الخدمة ،تقريب اإلدارة من املواطن ،تعميم
املعلومة و أنواع التسيري املعلوماتي يف الخدمة
العمومية .مسار العصرنة هذا عرف تسريع يف
الوترية من خالل جملة من التدابري الخاصة
باملرفق العمومي على غرار تبسيط اإلجراءات
اإلدارية ،المركزية إنتاج الوثائق البيومتريية
و تعميم اإلدارة االلكرتونية .هذه التدابري التي
تدخل يف إطار اإلسرتاتيجية الجديدة للحكومة
تهدف إىل انسنة اإلدارة بتقريبها من املواطن
و ضمان خدمات عمومية ذات نوعية .بصفتها
فاعل يف وزارة الداخلية و الجماعات املحلية
و التهيئة العمرانية التزمت مديرية السندات
و الوثائق املؤمنة بربنامج عمل الحكومة من
خالل برنامج يرمي إىل تجسيد جانب العصرنة
 ،إنتاج و تسليم الوثائق االلكرتونية البيومرتية

املؤمنة و رقمنة املرفق العمومي ،ضمان تعميم
استعمال الوثائق البيومرتية و كذا تعميم اإلدارة
االلكرتونية بما يسمح يف تطوير العالقة بني
املواطن و مختلف هيئات الدولة يف إطار «الحكومة
االلكرتونية» و تحسني الخدمة العمومية.

مديرية الس��ندات و الوثائ��ق المؤمنة فاعل
يبره��ن على ه��ذا التق��دم الملح��وظ في
تجسيد مشاريع العصرنة السيما في:

•«شخصنة و إنتاج الوثائق البيومرتية االلكرتونية:
جواز السفر البيومرتي ،بطاقة التعريف الوطنية
البيومرتية ،رخصة السياقة البيومرتية االلكرتونية
بالتنقيط و قريبا بطاقة ترقيم السيارات»

العدد  - 2أوت 2018

33

ملف العدد -مديرية السندات و الوثائق المؤمنة في قلب مسار العصرنة

•«تطوير و إدماج األنﻈمة و الربمجيات
املستعملة على املستوى املركزي و املحلي يف
إطار التحكم يف الرقمنة و وسائل االتصال»
•«تبسيط و تخفيف اإلجراءات اإلدارية
و تقديم خدمة عمومية عصرية من خالل
إدخال الحلول اإلعالمية املتطورة كالشباك
االلكرتوني املوحد»
•«االستمرارية و التحسني الدائم يف تطوير
الخدمة االلكرتونية لصالح املواطن»

الشخصية .التحكم يف هذه التكنولوجيا مس
يف بادﺉ األمر جواز السفر الذي يشكل أول
حجرة يف بناء اإلدارة العصرية ،و مست بعدها
بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية االلكرتونية
و رخصة السياقة البيومرتية االلكرتونية
بالتنقيط .هذه االنجازات تمﺜل تقدم ملحوﻅ
يف محاربة تزوير الوثائق و تندرج يف إطار
االمتﺜال إىل املعايري الدولية.

»جواز السفر البيومتري«

•«تطوير الحلول اإلعالمية لقراءة و استغالل
البيانات التي تتضمنها شرائح الوثائق
االلكرتونية»
•«تسليم املواطنني وثائق عصرية و مؤمنة
لتحصينهم عن محاوالت انتحال الشخصية»

الرائد يف ﺷﺨصنة ،ﺭﻗمنة،
و ﺗعميﻢ الوثائق
البيومرتية و املؤمنة طبﻘا
للمعايﺮﻴ الدولية
تضمن مديرية السندات و الوثائق املؤمنة
من خالل هذه االنجازات على إدخال
وسائل تكنولوجية جديدة يف إنتاج الوثائق
اإلدارية الحساسة و فتح مجال جديد للدولة
و للمواطن الذي تكون له وثيقة عصرية
مؤمنة بجعله محصن عن محاوالت انتحال
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هو وثيقة �سفر �سخ�سية من اجليل اجلديد،
يقر بوا�سطة اآل��ة و مت�سمن لتقنيات الأم��ن
اجلديدة ،كما يت�سمن �سريحة الكرتونية اأين
تخزن بيانات مالكه� ،سورته ،ب�سماته ،اإم�ساءه
الرقمي و البيانات املتعلقة بعنوان ال�سفر .يعترب
«بيومرتي» لأنه يحتوي على «�سورة تطبيعية،
و ب�سمات» ت�سمح بامل�سادقة على هوية مالكه
بف�سل تقنيات التعرف الآيل».
جت�سد مديرية ال�سندات و الوثائق املوؤمنة و من
خال اإنتاج و �سخ�سنة جواز ال�سفر البيومرتي
اجلزائري الطريقة التي تبنتها اجلزائر و هي
الأكرث ا�ستعمال يف العامل  .اإدخال جواز ال�سفر
البيومرتي �سمح بتحقيق العديد من الأه��داف
الإ�سرتاتيجية ل�سيما املحاربة الفعالة �سد
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الحتيال ،اجلرمية و الإرهاب ،بالإ�سافة اإىل �سمان
توافقية ال�ستعمال لوثيقة ال�سفر على ال�سعيد
ال� ��دويل و م ��رور امل��واط �ن��ن ع��رب الت�سغيل الآيل
لإجراءات التحقق من الوثائق ،و اأي�سا امتثال هذه
الوثيقة اإىل املعايري الدولية.

بطاقة التعريف
الوطنية البيومترية االلكترونية

التي اأطلقت �سنة  2016ت�سكل اأي�سا رمز
طموح ع�سرنة الدولة لفتح املجال خلدمات
��وره��ا امل��واط��ن و حماية هويته .هذه
البطاقة ذات اآخر جيل من الرقاقات املطلقة
و امل�ن�ت�ج��ة م��ن ط ��رف م��دي��ري��ة ال���س�ن��دات
و ال��وث��ائ��ق امل �وؤم �ن��ة ل� �س �ت �ب��دال الوثيقة
ال��ورق�ي��ة ت�سمح للمواطنن اجل��زائ��ري��ن
بتحديد موؤمن يرتكز على التحقق من خال
الب�سمات و ال�ت�ع��رف البيومرتي ال�ل��ذان
يقرتنان مع قاعدة بيانات املديرية املوؤمنة،
حتتوي بطاقة التعريف البيومرتية على
خ�سائ�ش اأمنية رقمية بف�سل الت�سديق
اللكرتوين و الإم�ساء الرقمي و كذا جملة
م��ن التطبيقات لت�سهيل يومية امل��واط��ن
(�سحة ،حالة مدنية.)...

لم��رك��زي��ة م�سار ت�سليم بطاقة التعريف
البيومرتية ي�سمح للمواطن بالتح�سل
على وثائقه م��ن خ��ال اإج� ��راءات مب�سطة
و م�سهلة ،كما جتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق
ب��ان املرت�سحن لجتياز الم�ت�ح��ان��ات هم
اولوين يف التح�سل على هذه الوثيقة.

رخصة السياقة البيومترية
االلكترونية بالتنقيﻂ

ل تزال املجهودات متوا�سلة يف جم�ل ع�سرنة اخلدمة العمومية
من خالل اإطالق ث�لث وثيقة بيومرتية يف افريل  2018األ
و هي رخ�سة ال�سي�قة البيومرتية اللكرتونية ب�لتنقيط  .هذه الوثيقة
تنتج عرب نظ�م امني ع�سري �سريحة الكرتونية ،بي�ن�ت بيومرتية،
و مع�يري دولية مم� ي�سمح ب��ستعم�له� طبق� ل�سروط الع�سرنة .هذا
الإجراء �سمح ملديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة اإىل ج�نب اإطالق
اإنت�ج و ت�سليم رخ�ص ال�سي�قة البيومرتية ب�لتنقيط ب�ن تكون زعيمة
يف التحكم يف الرقمنة ب��ستغالل رخ�سة �سي�قة الكرتونية ت�ستجيب
للمع�يري الدولية ،و كذا جت�سيد لال�سرتاتيجية الوطنية يف م� يخ�ص
الوق�ية وال�سالمة املرورية ب�ل�سم�ح له� بت�سيري ايل للمخ�لف�ت
املرورية و النق�ط .كمرحلة اأوىل هذه الوثيقة اجلديدة ت�سلم على
م�ستوى بلدي�ت ولية اجلزائر عن طريق امل�سروع اجلديد املتعلق
ب�ل�سب�ك اللكرتوين املوحد الذي ي�ست�سدر كل الوث�ئق املوؤمنة.
املرحلة الث�نية تتعلق بتعميم ال�سب�ك اللكرتوين املوحد و رخ�سة
ال�سي�قة البيومرتية على كل بلدي�ت الوطن.
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«م�س �ر من ح الوث�ئ ق البيومرتي ة ه و اليوم �سري ع و ي�سم ح للمواط ن ب��ستخراج
وثيقت ه يف ظ رف زمن ي ل يتع دى الأ�سب وع الواح د ،م  �يعن ي رب ح الوق ت م ن
خ الل لمركزي ة اإنت �ج الوث�ئ ق ،و من ذ حف ل ت�سلي م اأول ج واز �سف ر بيوم رتي،
مت ا�ست�س دار ح وايل  12ملي ون ج واز �سف ر و  09مالي ني بط�ق ة تعري ف
وطني ة بيومرتي ة ،منه  3.7 �ملي ون طل ب ع رب النرتنت و الت ي اأنتج ت و �سلمت.
ح وايل 1ملي ون رخ�س ة �سي�ق ة بيومرتي ة �ست�سل م �سن ة  ،2018لت�س ل
اإىل  7ماليني �سنة  .2020يف غ�سون � 2021ستنتج  46مليون وثيقة بيومرتية
و �سن ة � 2022ستك ون نه�ي ة عملية ا�ستب دال رخ�ص ال�سي�ق ة الكال�سيكية .بط�قة
الرتقيم اللكرتونية للمركب�ت �ستطلق يف القريب الع�جل.

ﺗطوﺭ ﺗكنولوجﻲ و ﺗحسﻦ مستمر،
نحو ﺗجسيد اﺩاﺭة الكرتونية
تجسيد الشباﻙ االلكتروني الموحد ،وثبة مشرفة قصد
تسهيل اﻹجراءات اﻹدارية

ال�سبكة املركزية للوزارة و يعتمد كذلك على ال�ستع�دة
الأوتوم�تيكية للهوية من ال�سجل الوطني للح�لة املدنية،
و هو م� ميكن من حذف كل امللف�ت الإدارية للح��سلني
على وث�ئق بيومرتية.
ي�سمح ال�سب�ك اللكرتوين بت�سهيل و تخفيف
الإجراءات الإدارية للمواطن عن طريق درا�سة �سريعة
و موؤمنة لطلب�ت الوث�ئق البيومرتية ،تخفيف امللف�ت
الإدارية و تقلي�ص اأوق�ت درا�سة امللف�ت و حت�سني
�سروط ال�ستقب�ل ب�لإ�س�فة اإىل حت�سني العالقة بني
الإدارة و املواطن ،و هذا يف اإط�ر اإ�سرتاتيجية تر�سيد
امل�س�ريف و تقلي�ص تك�ليف طب�عة خمتلف الوث�ئق
و ال�ستم�رات من خالل حذف بع�ص وث�ئق احل�لة
املدنية « 50%من ا�ستخدام الورق ل�سيم� 12
املكلف .ال�سب�ك اللكرتوين الذي و�سع حيز التنفيذ
منذ  13-12-2017على م�ستوى بلدي�ت ولية
اجلزائر �سيعمم تدريجي� قبل نه�ية �سنة  2018على
جميع بلدي�ت الوطن.

التطوير التكنولوجﻲ
لﻸنﻈمة و الحلوﻝ
اﻹعالمية
«بلدية بدون ورق» هو حتدي جديد رفع من طرف وزارة الداخلية
و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية يف اإطار الإدارة
اللكرتونية،
لهذا الغر�ص تقوم مديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة مبت�بعة خطة عمله� تطبيق�
لهذه الإ�سرتاتيجية يف اإط�ر ت�سهيل الإجراءات الإدارية و تقريب الإدارة من املواطن
عرب تطوير تدريجي و متوا�سل للحلول الإعالمية و التكنولوجية من طرف كف�ءات
جزائرية موؤهلة من بني الجن�زات يف هذا ال�سي�ق ال�سب�ك اللكرتوين املطور
و املعمم من طرف مديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة و الذي ي�سكل اجن�ز جديد يف
جم�ل التحكم يف ا�ستعم�ل تكنولوجي�ت الإعالم و الت�س�ل ،و اجن�ز ه�م للخدمة
العمومية مم� ي�سمح بت�سلم و الدرا�سة الإلية لطلب�ت خمتلف الوث�ئق البيومرتية على
م�ستوى البلدي�ت و هذا ب��ستغالل ق�عدات البي�ن�ت املركزية كق�عدة بي�ن�ت الوث�ئق
البيومرتية ،ال�سجل الوطني للح�لة املدنية و قريب� ال�سجل املركزي لرخ�ص ال�سي�قة
لن هذا احلل يرتكز على درا�سة الطلب�ت دون تدوين التحويل الآين للطلب�ت نحو
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اإدخ�ل هذه التكنولوجي�ت يجري ح�سري� من طرف
كف�ءات جزائرية موؤهلة و خم�س�سة ل�سم�ن ا�ستقاللية
يف ت�سيري و ا�ستغالل من�س�ت تقنية دون اللجوء اإىل
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م�س�در خ�رجية او الرتخي�ص  ،هذا بهدف احلف� على ق�عدة
البي�ن�ت �سد اأي حم�ولة تالعب ب�مل�سلحة الوطنية.
يف هذا الإط�ر طورت املديرية حلول جد متقدمة للقراءة و التحكم يف
البي�ن�ت املخزنة يف �سريحة الوثيقة ،حل القراءة اللكرتونية للوث�ئق
البيومرتية و اللكرتونية ل�سيم� بط�قة التعريف الوطنية البيومرتية
اللكرتونية و الذي ي�سمح ب�لولوج اإىل البي�ن�ت املخزنة يف ال�سريحة
مم� ميكن الإدارات العمومية اآو اخل��سة و حتى املواطن احل��سل
على وثيقة بيومرتية من قراءة الكرتونية للبي�ن�ت و ا�ستغالل
الوثيقة بطريقة موؤمنة �سف�فة و فع�لة .كم� ق�مت مديرية ال�سندات
و الوث�ئق املوؤمنة بتطوير عدة اأنظمة ت�سمح بت�سهيل الإجراءات
الإدارية للمواطنني يف �سل�سلة درا�سة الطلب�ت على امل�ستوى املحلي
و املركزي كنظ�م حت�سيل البي�ن�ت ،نظ�م درا�سة الطلب�ت ،نظ�م ت�سليم
الوث�ئق البيومرتية .يف نف�ص الإط�ر مت تطوير تطبيق�ت الكرتونية
مت�سمنة يف بط�قة التعريف الوطنية البيومرتية اللكرتونية �سحة،
ح�لة مدنية ...و هو م� �سي�سمح للمواطنني من ا�ستغالله� يف اإط�ر
ت�سهيل احلي�ة اليومية ،ب�لإ�س�فة اىل تطوير تطبيق الكرتوين لتمكني
زبون�ت بريد اجلزائر من ا�ستخراج اأموال اأزواجهم بوا�سطة بط�قة
التعريف الوطنية البيومرتية اللكرتونية .انه من ال�سروري الإ�س�رة
اإىل انه هن�ك تطبيق�ت اأخرى يف طور التطوير من طرف م�س�لح
املديرية يف اإط�ر مت�بعة امل�س�ر الداخلي لتح�سني اخلدم�ت املقدمة
من طرف املديرية.

خدمات جديدة عﺮﺒ اﻻنرتنﺖ
لصالﺢ املواطﻦ

هكذا ي�سمح ت�سهيل الإجراءات الإدارية املتعلقة بطلب ،ت�سليم،
ا�ستعم�ل و جتديد الوث�ئق البيومرتية ل�سيم� جواز ال�سفر
البيومرتي و بط�قة التعريف الوطنية البيومرتية اللكرتونية من
خالل اإطالق موقع الكرتوين ،للمواطنني ب�ل�ستعالم ،طبع ا�ستم�رة
طلب جواز ال�سفر البيومرتي ،حتميل ال�سورة الرقمية ،اختي�ر
موقع دفع امللف و اتخ�ذ املوعد .فيم� يخ�ص بط�قة التعريف الوطنية
البيومرتية اللكرتونية ت�سمح هذه اخلدمة للمواطنني احل��سلني
على جواز �سفر بيومرتي بتقد طلب بط�قة تعريف وطنية بيومرتية
الكرتونية دون اللجوء اإىل مك�ن دفع امللف.
من خالل هذه اخلدمة اأ�سبح م�س�ر ت�سليم الوث�ئق �سريع لن موقع
النرتنت ي�سمح مبت�بعة طلب بط�قة التعريف و ال�ستعالم ب�إدخ�ل
املعلوم�ت املطلوبة .هذه اخلدمة ت�سمح للمواطن من خالل اإدخ�ل رقم
ه�تفه النق�ل من تلقي ر�س�لة ن�سية ق�سرية تعلمه عن ت�ري و مك�ن
�سحب بط�قته الوطنية البيومرتية اللكرتونية فور ج�هزيته�.
ن�سر هذه الوث�ئق الرقمية من طرف مديرية ال�سندات و الوث�ئق
املوؤمنة ي�سمح مبجيء خدم�ت حقيقية و من�فع للمواطن و املوؤ�س�س�ت
مب� يتم��سى مع ال�سروط اجلديدة حلم�ية البي�ن�ت و احلري�ت
ال�سخ�سية .العديد من الوزارات و ال�سلط�ت املحلية مهتمة ب�لقدرة
املتعددة لهذه ال�سندات اللكرتونية و �سي�سجعون ا�ستعم�له� يف
العديد من احل�لت يف احلي�ة اليومية النقل ،اللجوء اإىل الأم�كن
العمومية ،الدفع مق�بل خدم�ت عمومية ....و لهذا الغر�ص مت
اإدم�ج تطبيق�ت الكرتونية يف بط�قة التعريف الوطنية البيومرتية
لتمكني �س�حبه� من ال�ستف�دة من خمتلف اخلدم�ت ك�حل�لة املدنية
و ال�سحة.

@e-‐service
�سلطت ال�سوء مديرية ال�سندات و الوث�ئق املوؤمنة على هدف تقد
خدم�ت الكرتونية جديدة للمواطنني ،و لهذا و�سعت حيز التنفيذ
بوابة الكرتونية منذ افريل  2015حتت ت�سرف كل الدوائر،
البلدي�ت و قن�سلي�ت اجلزائر ب�خل�رج بهدف �سم�ن املت�بعة الآنية
ملراحل درا�سة و اإنت�ج الوث�ئق البيومرتية « الغر�ص من هذا املوقع
هو ت�سهيل عملية مت�بعة خمتلف مراحل اإنت�ج الوث�ئق البيومرتية
و اأي�س� �سم�ن اأح�سن تن�سيق بني ال�سل�سلة املحلية و املركزية.
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ﻛفاﺀات جﺰائرية مؤﻫلة يف خدمة العصرنة
إن خيار استخدام
التكنولوجيا املتبنى من
قبل مديرية السندات
والوثائق املؤمنة يتم حصريا
من طرف كفاءات جزائرية.
اإن تثمني املوارد الب�سرية املوؤهلة والق�درة
على رفع حتدي الع�سرنة هو من اأحد
خي�رات املديرية يف اإط�ر حتقيق م�س�ر
الرقمنة والندم�ج التكنولوجي وع�سرنة
الإدارة اجلزائرية.
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هذه الكف�ءات اجلزائرية هي يف م�ستوى
متطلب�ت الع�سرنة و تدعم امل�س�ر من
�سل�سلة الرقمنة اإىل جت�سيد الإدارة
الإلكرتونية احلديثة من خالل التطوير
والدمج املتوا�سل للتكنولوجي�ت والأنظمة
احلديثة ،ا�ستغالل ،اإدارة وت�سيري الأنظمة
املعلوم�تية التقنية واللكرتونية ع�لية
الت�أمني ب�لإ�س�فة اإىل �سخ�سنة الوث�ئق
البيومرتية.

وذلك ل�سم�ن ا�ستقاللية يف ت�سيري
الأر�سي�ت التقنية واحلف� على ق�عدة
املعطي�ت �سد جميع خم�طر ال�ستغالل
اأو ال�سيطرة التي تتع�ر�ص مع امل�سلحة
الوطنية.
هذه الكف�ءات ت�سمن تك�مل الأنظمة كم�
تعمل على تطوير براجمه� اخل��سة �سواء
على امل�ستوى املركزي اأو على امل�ستوى
املحلي دون ال�ستع�نة مب�س�در خ�رجية
وجتنب ا�ستخدام امل�س�عدة الأجنبية خ��سة

ملف العدد -مديرية السندات و الوثائق المؤمنة في قلب مسار العصرنة

فيم� يتعلق بت�سيري عملي�ت ذات الط�بع ال�سي�دي وكذا مع�جلة البي�ن�ت املتعلقة
ب�حلي�ة اخل��سة للجزائريني.
اإن غ�لبية هذا املورد الب�سري تقنيون ومتخ�س�سون يف اللكرتونيك ي�سمنون
ا�ستمرارية ال�سري � 24س��24س� من خدمة كم� ي�سمن الإنت�ج امل�ستمر ل�س�لح
 48ولية وكذا املمثلي�ت الديبلوم��سية والقن�سلية ب�جلزائر ويف اخل�رج ب�لإ�س�فة
اإىل ت�سيري وا�ستغالل املن�س�ت التكنولوجية من اجليل الأخري .وب�لإ�س�فة اإىل
ذلك فهم مكلفون اأي�س� ب�سم�ن تنظيم هيكلي جيد من اأجل حتقيق اأح�سن حتكم
يف الع�سرنة للتحول ب�لك�مل اإىل الرقمنة والتكنولوجي�ت احلديثة ،كم� يعملون
على ا�ستغالل وت�سيري التجهيزات والربامج مثل الأنظمة الفرعية املق�رنة التلق�ئية
للب�سم�ت  ،AFISالتوقيع اللكرتوين ،ت�سيري واإنت�ج الوث�ئق البيومرتية من
اأجل تقد اأف�سل �سم�ن لنج�ح املديرية يف مه�مه�.
ت�سع مديرية ال�سندات والوث�ئق املوؤمنة يف مقدمة اهتم�م�ته� ترقية م�ستخدميه�
الق�درين على رفع التحدي مم� فر�ص العتم�د على التكوين املتوا�سل واملتخ�س�ص
الذي يتن��سب مع متطلب�ت الرقمنة ،التطوير التكنولوجي للبط�ق�ت الذكية وحتديث
اخلدم�ت الع�مة  ،ومن خالل اإجن�زاته�  ،تتحكم ه�ته الكف�ءات يف م�س�ر الرقمنة
وحتقيق الأهداف املو�سوعة من طرف املديرية خالل كل مراحل جت�سيد الع�سرنة
خ��سة فيم� يلي
•التطوير امل�ستمر والعتم�د الكبري على تكنولوجي� الإعالم والت�س�ل وتكييفه�،
•ا�ستخدام جميع الدع�ئم التكنولوجية يف جم�ل احلكومة الإلكرتونية،
•التحكم يف خمتلف وظ�ئف الإدارة مثل التنظيم والتخطيط واملراقبة والتن�سيق
الأف�سل  ،مم� يعني تك�مل الأ�س�ليب احلديثة يف اإدارة خمتلف م�س�لح مديرية
ال�سندات والوث�ئق املوؤمنة.
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وزير الداخلية و الجماعات املحلية
و التهيئة العمرانية يشرف على إطالق
خدمات الكرتونية جديدة لفائدة املواطنني

ا�شرف يوم الأربعاء  18جويلية 2018
وزير الداخلية و اجلماعات املحلية
و التهيئة العمرانية ال�سيد نورالدين بدوي
مبعية وزير ال�ش�ؤون اخلارجية ال�سيد عبد
القادر م�ساهل على �إطالق خدمة الكرتونية
جديدة ملعاجلة ملفات طلب �شهادة الكفاءة
لرخ�صة ال�سياقة عن بعد لفائدة اجلالية
اجلزائرية املقيمة باخلارج و كذا ا�ست�صدار
وثائق احلالة املدنية املدونة باخلارج بكل
البلديات مقر الوالية.
�صرح ال�سيد الوزير بهذه املنا�سبة ب�أن هذه اخلدمة
اجلديدة �ست�سمح بتحقيق خدمة عمومية راقية
و ذلك بتقلي�ص تدخل العامل الب�شري �إىل ابعد
حد ممكن و هو ما �سي�سمح ب�إ�ضفاء �شفافية اكرب
على املعامالت الإدارية م�شريا بان دخول �سجل
احلالة املدنية االلكرتوين للمولودين يف اخلارج
حيز التنفيذ �سيمكن املواطنني اجلزائريني املقيمني
باخلارج با�ستخراج كل وثائقهم الإدارية من
البلديات مقر الوالية .كما نوه ال�سيد الوزير بان
هذه اخلدمة اجلديدة �ست�سمح للجالية اجلزائرية
املقيمة باخلارج من طلب �شهادات الكفاءة
الكرتونيا و احل�صول عليها يف ظرف ال يتعدى
الثالثة �أيام .يف الأخري �أكد ال�سيد الوزير بان
القفزة النوعية املحققة يف جمال اخلدمات الإدارية
و التي يعمل قطاعه على ا�ستكمال جت�سيدها تنفيذا
لربنامج فخامة رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد
العزيز بوتفليقة تهدف �إىل الو�صول �إىل �إدارة
الكرتونية دون �أوراق ،و هو ما يف طريق التج�سيد
با�ستعمال رقم التعريف الوطني.
من جهته اعترب ال�سيد وزير ال�ش�ؤون اخلارجية �أن
هذه العملية ت�شكل لبنة �أخرى تدخل يف �إطار عمل
احلكومة النابع من برنامج فخامة ال�سيد رئي�س
اجلمهورية من اجل تب�سيط ت�سهيل و ع�صرنة
الإجراءات الإدارية للمواطنني �سواء داخل الوطن
�آو خارجه .يف هذا الإطار عدد ال�سيد الوزير جملة
من النتائج املحققة يف هذا املجال ال�سيما ا�ستفادة
 %90من اجلالية اجلزائرية باخلارج بجواز
�سفر بيومرتي  ،ت�صحيح الأخطاء الإدارية عن بعد
و �إمكانية ا�ستخراج وثائق احلالة املدنية من اقرب
قن�صلية �أو �سفارة و بدخول حيز التنفيذ اخلدمة
االلكرتونية اجلديدة من الوالية التي يقطنون بها.
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اهم تصريحات
وزير الداخلية
و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية
بمناسبة إطالق
خدمات الكترونية
جديدة لفائدة
المواطنين
• �إن هذه اللبنة اجلديدة التي ت�ضاف �إىل لبنات
�أخرى و�ضعناها لفائدة �أفراد جاليتنا يف اخلارج،
�ست�سمح ببلوغ خدمة عمومية راقية مت تقلي�ص
تدخل العامل الب�شري فيها �إىل �أق�صى حد مما
�سيمكننا من ا�ضفاء �شفافية �أكرب على املعامالت
الإدارية و�إحاطتها بكل م�ؤ�شرات الفعالية بهدف
�إر�ضاء كل املواطنني �سواء املقيمني داخل الوطن
�أو خارجه.
• ف�إننا نطمح �أن ي�ستفيد املواطن اجلزائري بكل
�سهولة من اخلدمة العمومية بغ�ض النظر عن
مكان �إقامته،

• فبعد دخول ال�سجل الوطني الآيل للحالة املدنية حيز اخلدمة بالن�سبة
للمواطنني املولودين باجلزائر وما رافقه من �سيولة كبرية و�سهولة
يف ا�ستخراج وثائق احلالة املدنية من �أي بلدية عرب الرتاب الوطني،
ف�إنه اليوم يكتمل ب�إدراج معلومات احلالة املدنية للمواطنني املولودين
باخلارج ،وهو ما �سي�سمح با�ستخراج وثائق احلالة املدنية عرب كامل
بلديات الوطن بغ�ض النظر عن مكان ميالد املواطن
• �أما ما تعلق بالأر�ضية الإلكرتونية ل�شهادات الكفاءة لرخ�ص
ال�سياقة اجلزائرية ق�صد حتويلها لرخ�ص �سياقة �أجنبية ،ف�إننا عملنا
على �أن تكون هذه العملية هي الأخرى بطريقة رقمية على مدار 24
�ساعة ،فبعدما كان مواطنونا يف اخلارج ينتظرون لعدة �شهور من �أجل
ح�صولهم على هذه الوثيقة بالطريقة الكال�سيكية ،ف�إنهم اليوم يطلبونها
بطريقة الكرتونية ويتح�صلون عليها بال�صورة ذاتها يف مدة ال تتعدى
ثالثة �أيام على الأكرث ،وهو ما �سي�سمح �أي�ضا ب�سهيل معامالت املواطنني
يف اخلارج وعدم تعطيلها.
• نطمح لأن ن�صل �إىل �إدارة ب�صفر �أوراق ،لتج�سيد احلوكمة
الإلكرتونية التي �أمر بها فخامة ال�سيد رئي�س اجلمهورية.
• ومع دخول حيز اخلدمة ل�سجل احلالة املدنية االلكرتوين ملواطنينا
املولودين يف اخلارج� ،سيكون بالإمكان م�ستقبال من ا�ستعمال رقمهم
التعريفي الوطني الذي �سي�شكل الهوية اجلديدة لكل مواطن� ،سيتم
بف�ضلها التعرف عليه يف كل الإدارات العمومية ومن ثم لن يكون هنالك
داع ال�ستخراج وثائق �أو طلبها.
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وزير الداخلية يشرف على مراسيم االحتفاالت الرسمية
المخلدة لعيد العمال من والية ورقلة

ب��ت��ك��ل��ي��ف م���ن ف��خ��ام��ة رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة
السيد عبد العزيز بوتفليقة  ،أشرف وزير الداخلية
و ال��ج��م��اع��ات املحلية وال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ع��م��ران��ي��ة ،
السيد ن��ور الدين ب��دوي  ،على مراسيم
االح����ت����ف����االت ال��رس��م��ي��ة امل���خ���ل���دة لعيد
ال��ع��م��ال ال��ت��ي اح��ت��ض��ن��ت��ه��ا ح��اس��ي م��س��ع��ود
( ورقلة ) يوم الﺜالثاء  01ماي  2018وذلك بحضور
كل من السيد وزي��ر الطاقة ،السيد وزي��ر العمل
و التشغيل و الضمان االجتماعي  ،السيد االمني
العام للمركزية النقابية  ،السيد الرئيس املدير العام
ملجمع سوناطراك.
بهذه املناسبة أع��رب السيد وزي��ر الداخلية عن
امتنانه بهذا التكليف ،الذي تشرف خالله بقراءة
رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد العاملي
للشغل ,املصادف للفاتح مايو من كل سنة.
42
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رسالة فخامة رئيﺲ الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة
بمناسبة العيد العالمي للشغل
باسم اﷲ الرحمن الرحيم والصالة والسالم على
أشرف املرسلني وعلى ﺁله وصحبه إىل يوم الدين
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
أتوجه ,بادﺉ ذي بدء ,بتحياتي الحارة وتهاني األخوية
إىل كافة العامالت والعمال بمناسبة احتفالنا بالعيد
العاملي للشغل.
إن االحتفال بالعيد العاملي للشغل هي محطة تهم
عمال جميع املعمورة بمعاني وأهداف مختلفة حسب
األزمنة واألوطان.
فعند ظهور هذه املحطة النضالية يف الدول املتقدمة,
كان عمال الجزائر يعانون مﺜل بقية شعبنا ويالت
االستعمار املدمر ,وطغيان استغالل ق��درات بالدنا
البشرية واملادية لفائدة االقتصاد االستعماري.
ومن ثمة ,كان من الطبيعي أن نرى العمال الجزائريني
يف دي��ار الغربة أو يف أرﺽ الوطن يف طليعة الحركة
الوطنية املطالبة باستقالل البالد ,وأن تكون شريحة
العمال يف قلب ثورة نوفمرب املجيد ,ثورة املستضعفني
السرتجاع الحقوﻕ كاملة غري منقوصة.
واليوم وم��رة أخ��رى ،نحيي بخشوع وإج��الل نضال
العمال والعامالت من أجل تحرير الوطن ،عمال كانوا
يف طليعة ملحمة نوفمرب الخالدة ،وقدموا خاللها نصيبا
وافرا من التضحيات ،وقوافل من الشهداء ،كان الشهيد
عيسات إيدير رمزا لهم جميعا.
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أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
لقد كان العمال والعامالت الركيزة واملحرك األساسيني لبناء
الدولة الوطنية غداة االستقالل.
فلنتذكر اليوم حجم التحديات التي كانت أم��ام شعبنا يف
العشريتني األوليني لالستقالل حني بدأنا نضع أسس إدارتنا
الوطنية ،ونخرج من العدم الدفعة األوىل من مصانعنا ،وأكﺜر من
ذلك إقدامنا بشجاعة وإيمان على تأميم محروقاتنا.
صحيح نجحت الجزائر يف رفع هذه التحديات بفضل حنكة
قيادتها ﺁنذاك املتكونة كلها من مجاهدينا صناع الﺜورة ،بل كان
هذا النجاح كذلك وليد تجند وعزم العمال والعامالت خاصة يف
الﻈروف الصعبة.
ولقد تركت هذه املحطة دروسا جوهرية نحتاج إىل أن نستلهم منها اليوم الروح الوطنية والتجند الصادﻕ
لرفع التحدي أيا كان.
وأكد العمال على بقائهم أوفياء لنفس هذه القيم عندما نادى الواجب الوطني إىل الحفاﻅ على الجمهورية
ومكتسباتها وعلى االستقالل الوطني.
وأغتنم هذه الفرصة ألنحني أمام األرواح الطاهرة لشهداء الواجب الوطني أيام املأساة الوطنية والصمود
من أجل بقاء الجزائر .ويعترب الشهيد عبد الحق بن حمودة أحد الرموز الكربى لهؤالء الوطنيني الذين
قدموا أرواحهم فداء للجزائر.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
عندما استعادت الجزائر عافيتها بفضل الوئام املدني واملصالحة الوطنية
جعلنا من هذه النعمة انطالقة لورشة إع��ادة البناء الوطني ،ورشة
وضعناها يف سياﻕ بيان أول نوفمرب  1954وأهدافه املنحصرة يف بناء
دولة ديمقراطية ذات بعد اجتماعي يف إطار املبادﺉ االسالمية ،دولة
طابعها عزة وكرامة جميع الجزائريني والجزائريات.
ال يمكن ألحد مهما بلﻎ به اإلجحاف والجحود أن يتنكر لكل ما أنجزته
الجزائر خالل العشريتني األخريتني يف جميع املجاالت التنموية
واإلصالحية.
ففي املجال السياسي ،تعزز نﻈامنا الديمقراطي التعددي وترقية
الحقوﻕ والحريات ،تعززا توج بالتعديل الدستوري لسنة .2016
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رسالة فخامة رئيﺲ الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة العيد العالمي للشغل

ويف املجال االجتماعي ،تداركت الجزائر كل ما تراكم فيها
من تأخرات جراء األزمات املتعددة األشكال.
ويف هذا السياﻕ ،أنجزنا املاليني من السكنات وتغلبنا
بقدر معترب على البطالة التي تراجعت فيه عن املستوى
الرهيب ال��ذي كانت عليه يف بداية هذا القرن ونحن
مستمرون يف بذل الجهد لتحسني النتائج يف هذا املجال.
كما تقدمت الجزائر يف مجال الرتبية والتعليم ،ويف
الخدمات االجتماعية ،وك��ذا يف رف��ع مستوى معيشة
السكان ،وتعزيز الطبقة املتوسطة.
ويف املجال االقتصادي ،سجلت بالدنا خالل العشريتني
األخريتني قفزة نوعية يف تحسني قدراتنا الفالحية ،ويف ظهور
مئات اﻵالف من املؤسسات املتوسطة ،ويف دعم هياكلنا القاعدية ويف ارتفاع الدخل العام للبالد،
وجراء نمو اقتصادي متنام حتى وإن كانت نسبته غري كافية.
إن هذه اإلنجازات التي صنعتها الجزائر طوال السنوات األخرية يعود الفضل فيها بالدرجة األوىل
لعمالنا
وعامالتنا يف الورشات ويف املزارع ويف املكاتب ,وبجميع مواقع البناء والتشييد.
فتحية مرة أخرى لعمال وعامالت الجزائر على سهرهم ومساهمتهم يف بناء بلدنا الفتي اقتصاديا
وتنمويا مقارنة بالدول النامية.
ويجب كذلك أن نسجل ثمار التقدم االقتصادي واالجتماعي الذي بلغته الجزائر طوال السنوات
األخرية وتوزع على مجتمعنا انطالقا من تمسكنا بنمط الدولة االجتماعية.
وإضافة إىل خلق مناصب الشغل وتحسني ظروف الحياة يف
مجال السكن ،والتعليم والرعاية الصحية ،تسهر الدولة
كذلك على دعم كبري لكلفة العديد من االحتياجات
األولية والخدمات االجتماعية ،دعم يقدر يف مختلف
أشكاله بأكﺜر من  30مليار دوالر سنويا.
أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة األفاضل،
إن مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة
السلم واألم��ن ،يواجه منذ بضع سنوات ﺁثار تقلبات
االقتصاد العاملي وانهيار أسعار النفط ,ﺁثارا قلصت من
قدرات الدولة املالية ،ﺁثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا املفرطة
للمحروقات إىل يومنا هذا.
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وأمام هذه األوضاع ،حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو الرتاجع
عنه ,وعلى التمسك بمبادﺉ سياستنا االجتماعية.
فبالرغم من الصعوبات تستمر الدولة يف اإلنفاﻕ يف املجال االجتماعي
والﺜقايف ،ويف إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات ،ويف حفز االستﺜمار
بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية.
ويف هذا االتجاه ,فﺈن لنا إيمانا راسخا بقدراتنا االقتصادية التي تحتاج
منا امل��زي��د م��ن اإلص��الح��ات وعقلنة
مناهجنا وتجنيد قدراتنا.
أما يف ما يتعلق باإلصالحات،
فﺈننا عاكفون على تجسيد
ال��ربن��ام��ج ال��ط��م��وح يف ه��ذا
املجال الذي زكاه شعبنا.
وم��ن جهة أخ���رى ،أصبحت
املصاعب املالية الحالية للدولة
حافزا للمزيد من اإلرشاد يف الحوكمة ،والرتشيد يف النفقات
العمومية ،وإنني لحريﺺ كل الحرص على ذلك.
يبقى علينا جميعا أن نفجر أوسع قدرات بالدنا االقتصادية يف
جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ,والكتساب حق
بالدنا يف املبادالت االقتصادية الدولية وتقليﺺ تبعية الجزائر
للمحروقات.
وأمام هذه التحديات تتوفر الجزائر على إطار ثالثي للحوار وتكامل
الجهود ما بني الدولة والعمال وأرباب
العمل ،إطار تبلور يف ميﺜاﻕ الشراكة
االقتصادية واالجتماعية ،ميﺜاﻕ
اع��رتف��ت الهيئات الدولية لعالم
الشغل بفضائله ,وجعلته نموذجا
لدول أخرى.
وال��ي��وم وبمناسبة إح��ي��اء العيد
العاملي للشغل ،أناشد أطراف العقد
االقتصادي واالجتماعي أن يهبوا
إىل العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر
ورفاهية شعبها.
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رسالة فخامة رئيﺲ الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة العيد العالمي للشغل

وهنا أدع��و الحكومة إىل االستمرار يف إشراك
شركائها االقتصاديني واالجتماعيني يف تنفيذ
عقدهم املشرتك ,ويف ترقية اإلصالحات ،ويف
املضي قدما بالتنمية االقتصادية واالجتماعية.
كما أدعو من جهة ثانية الشريك االقتصادي إىل
املزيد من التجند كون املؤسسات االقتصادية
هي املحرك األساﺱ لالقتصاد ،وهي الوسيلة
الوحيدة لتحسني الجودة االقتصادية ،وربح
امل���ن���اف���س���ة
واق����ت����ح����ام
أسواﻕ العالم بمنتوجنا االقتصادي.
وأتوجه إىل العمال والعامالت ألناشدهم املزيد
من التجند لتحسني األداء وربح معركة التنمية
يف منافسة عاملية ال ترحم.
يمكن لعمالنا وعامالتنا أن يعتزوا بما حققوه
حتى اﻵن من نتائج جراء تقدم البالد ،كما يحق
لهم التطلع إىل املزيد من املكاسب االجتماعية.
فأدعو شركاء العقد الﺜالثي للتنمية االقتصادية
واالجتماعية إىل تغليب الحوار الجاد والبناء الجتياز
كل النزاعات يف إطار القانون مع األخذ يف الحسبان
الﻈروف املالية الصعبة التي تمر بها البالد ،وحتى
العديد من مؤسساتها االقتصادية.
كما أدعو الشركاء الﺜالثة إىل توظيف هذا الحوار يف
ترقية التكامل والفعالية الستمرار مسارنا الوطني
من أجل بناء جزائر العزة والكرامة ،جزائر تتغلب
بعون اﷲ على قساوة ظروفها املالية الحالية,
جزائر تستمر يف تحسني ظروف معيشة جميع
مواطنيها دون إقصاء ,جزائر تﻈل وفية للطابع
االجتماعي لدولتنا.
ويف الختام ،أجدد التهاني إلخوتي وأخواتي العمال
بمناسبة عيدهم هذا ,متمنيا لهم التوفيق والنجاح
يف أعمالهم واالزدهار واالستقرار لوطننا املفدى.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﳳ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ«.
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اليوم العالمي للعيش معا في سالم

« إعتراف أممي بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السلـم»
احتفي العامل يف الـ  16ماي 2018
باليوم العاملي «للعي�ش معا يف �سالم»
جت�سيدا ملبادرة جزائرية تبنتها
الأمم املتحدة يف خطوة تعك�س
اعرتاف العامل مب�سعى اجلزائر يف
تعميم قيم ال�سلم والت�سامح والعي�ش
امل�شرتك على املعمورة بدال من لغة
الإختالف.
كانت األمم املتحدة قررت أن
يكون االحتفال السنوي بهذا
اليوم العاملي فرصة للجميع
من أجل التعبري عن الرغبة يف
العيش والعمل معا موحدين
يف ظل االختالف والتنوع
من اجل إقامة عالم يف كنف
السالم والتضامن و االنسجام.
إقرار مبادرة « العيش معا يف
سالم» يوما عامليا ..يعني
االعرتاف بقيم الجزائر التي
طاملا كرستها واقعا ملموسا
ودافعت عنها وسعت لتعميمها
على املعمورة قاطبة،إنها قيم
السالم واألمن والعيش
املشرتك ،وقبلها ،وهو األهم،
املصالحة.
املصالحة الوطنية ،التي سعى
فخامة رئيس الجمهورية ،
السيد عبد العزيز بوتفليقة ،
منذ انتخابه يف ،1999لتحقيقها
عرب وقف نزيف الدم وإطفاء
جمرة اإلرهاب  ،حيث أوضح
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الرئيس بوتفليقة يف أحد خطاباته
شارحا مسعاه« :جئتكم رسول حب
وسالم ،ما جئتكم محتكرا للوطنية
أو للحقيقة ،أو جالسا على كرسي
العصمة ،لكن جئتكم لتعلموا بأن
الجزائر ليست بخري وأنه ال بد من
النهوﺽ كرجل واحد إلنقاذها من
محنتها .تناديكم بجراحها .تناديكم
بأمواتها .تناديك بقتالها .تناديكم
بضحاياها .تناديكم .تناديكم.
تناديكم .تناديكم الجزائر ،فهبوا
إلنقاذ بالدي!».
و قد سمحت مجهوداته بﺈقناع
الجزائريني بضرورة طي صفحة
املاضي والذهاب ملصالحة وطنية
تضع حدا لسنني الجمر .مصالحة
تجمع وال تفرﻕ ،وتشمل الجميع
دون أن تستﺜني أحدا ،وتعيد
للشعب الجزائري بسمته وتمكنه
من العيش يف أمن وسلم بعيدا عن
و أحقاد املاضي .ثم ما
ضغائن
لبﺜت أن تحولت نموذجا يحتذى به
إقليميا ودوليا.
و قد شهدت كل واليات الوطن
تﻈاهرات وأنشطة متعددة يف إطار
االحتفال باليوم العاملي للعيش
معا يف سالم من خالل برامج
تحسيسية بمشاركة منتخبني
محليني و فعاليات املجتمع املدني
تعكس ثقافة السالم والحوار
و مﻈاهر العيش معا يف سالم
و أهميته لتعزيز التماسك الوطني .
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وجه رئي�ش اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة  ،ر�سالة ع�سية احياء اليوم
العاملي للعي�ش معا يف �سام امل�سادف ل�  16ماي ،وهذا ن�سها الكامل

«ب�سم الله الرحمن الرحيم وال�ساة وال�سام
على اأ�سرف املر�سلن وعلى اآله
و�سحبه اإىل يوم الدين
اأيتها ال�مواطنات الف�سليات اأيها ال�مواطنون
الأفا�سل
حت �ت �ف��ل اجل� ��زائ� ��ر يف
هذا اليوم لل�مرة الأوىل يف
تناغم مع بقية بلدان العامل
باليوم العال�مي للعي�ش معا
يف ��س��ام .والح�ت�ف��ال هذا
ي�ك�ت���س��ي يف ب��ادن��ا ب�ع��دا
متميزا لأ�سباب عدة .
اأول � �ه� ��ا لأن اجل�م�ع�ي��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� � �م �ن �ظ �م��ة الأمم
ال�� � �� �م�� �ت�� �ح� ��دة اأع � �ل � �ن� ��ت
يف 8دي�سمرب ال�ما�سي
تكري�سها لهذا اليوم العال�مي
للعي�ش معا يف �سام بناء على مبادرة من اجلمعية
الدولية ال�سوفية العلوية ال�منظمة الدولية غري
احلكومية التي يراأ�سها ال�سي خالد بن تون�ش
و برعاية من باده اجلزائر.
و الإع� � � � ��ان ه� � ��ذا اإ�� � � ا ه� ��و اإق� � � � ��رار م��ن
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ال���م�ج�م��وع��ة ال��دول �ي��ة ب��اجل �ه��ود ال �ت��ي بذلتها
ب ��ادن ��ا و ث ��اب ��رت ع�ل�ي�ه��ا ف�ن�ج�ح��ت يف ت��رق�ي��ة
ثقافة ال�سل�م و احل� � ��وار والح� ��رتام ال�متبادل
و الت�سامح بن مواطنيها.
و ثانيها ف �اأن ه��ذا ال�م�سعى ك��ان م��ن باعث
قيم اأخ��اق�ي��ة وثقافية
و اجتماعية و اإن�سانية
ي � �وؤم� ��ن ب� �ه ��ا ��س�ع�ب�ن��ا
ال�معتدل ام الإميان.
و ك��ذل��ك لأن� ��ه يعك�ش
بنف�ش ال �ق��در حر�ش
� �س �ع �ب �ن��ا ع �ل��ى اإح� ��ال
ه ��ذه ال�ق�ي��م العال�مية
ال�مكانة الائقة بها يف
الع ��اقات ب��ن الأمم
و�سعوب العال�م قاطبة.
اأم� ��ا ال �ث��ال��ث ف� �اأن
ه��ذا الإع ��ان يعرب عن
ال �ت��زام ب��ادن��ا و رغبة
ال�مجموعة الدولية ال�م�سي يف العمل على ترقية
ثقافة ال�سل�م واحلوار داخل ال�مجتمعات و ما بن
الأمم و ذلك يف زمن تفاقمت فيه اأ�سباب القطيعة
و عوامل الفرقة.
و اأم�� ��ام دع � ��اة ال�����س��راع ب ��ن احل �� �س��ارات

االحتفاالت باليوم العالمي للعيش معا بسالم

لقد �سمح هذا اخليار النبيل ال�منبثق

ذلكم هو بالذات الباب الذي ينبغي اأن
يدرج فيه التعريف الذي جاء يف الد�ستور
ل� �م�ك��ون��ات ال �ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ن اإ� �س��ام
و عروبة واأمازيغية و وجوب اإبعادها عن
ال�ستغال و التوظيف ال�سيا�سوي وترقية
�سيا�سات اقت�سادية و اجتماعية و ثقافية
قائمة على مطلب �سم اجلميع و العدالة
الج�ت�م��اع�ي��ة اإىل ج��ان��ب ا�سرتاتيجيات
لإعمار الباد يحدوها مبداأ التوزيع العادل
للفر�ش وللرثوة الوطنية و ما ياأتي منها
من رفاهية.



وم� ��ن م�ن�ط�ل��ق ه� ��ذه ال �ق �ي��م ال���س�م�ح��ة
لاإ�سام دين ال�سعب و الدولة يف اجلزائر
وفق �سعبنا الأبي يف اخلروج من ماأ�ساته
الوطنية من اإرهاب وح�سي ومقيت كافحته
ب��ادن��ا يف عزلة قا�سية و اإره��اب و فتنة
تغلبت عليهم اجل��زائ��ر بف�سل الإرادة
ال�سيدة ل�سعبها م��ن خ��ال خ�ي��ار ال�سل�م
و ال�م�ساحلة الوطنية.

اأيتها ال�مواطنات
الف�سليات اأيها
ال�مواطنون
الأفا�سل



و اأمام دعاة منطق الإق�ساء واأمام مروّ جي
التطرف و ما ينجر عنه من عنف متعدد
الأ�سكال كالنغاق على الذات ورف�ش الآخر
و احتقاره والتمييز ب�ستى اأ�سكاله و كره
الآخ � � � ��ر خ��ا� �س��ة
عندما يتعلق الأمر
ب��ال� � �م �� �س �ل � ��م م��ع
الأ� �س��ف م��ا فتئت
ب � ��ادن � ��ا ت� �ن���ادي
برتقية احل��وار و
التفاهم والتعاون
ب � ��ن ال� ��دي� ��ان� ��ات
و احل � �� � �س� ��ارات
م � �� � �س � �ت � �ل � �ه � �م� ��ة
م��رج �ع �ي��ات �ه��ا من
ت� �ع ��ال� �ي ��م دي��ن��ن��ا
الإ��� � � �س� � � ��ام� � � ��ي
احل � �ن � �ي� ��ف دي���ن
ال�سل�م وال���س��ام
دي � ��ن ال �ت �ع��اي ����ش
مثل�ما ت �وؤك��د عن
ذلك قرون من تاري الإن�سانية يف خمتلف
القارات.

م��ن ق �ي��م الإ�� �س ��ام ب �اإ� �س��اح ذات ال�ب��ن
و ت��وح �ي��د ط��اق��ات �ه��م و � �س��م ج �ه��وده��م
واآم��ال�ه��م على اخل�سو�ش م��ن اأج��ل بلو
الغاية الوحيدة التي ت�ستحق ال�سعي من
اأج � ��ل ط �ل �ب �ه��ا اأي
ت��ع��زي��ز ال ��وح ��دة
الوطنية و توثيق
�� ا�� �س ��ك ��س�ع�ب�ن��ا
و �سون �سيادتنا
الوطنية و العمل
م� �ع ��ا يف م���س�ع��ى
ت�سامنيي من اأجل
بناء جزائر حديثة
ي �ف �خ��ر ك��ل واح��د
و واح� � � � ��دة م �ن��ا
بالنتماء اإليها.
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اإن هذا النه هو نف�سه اخليار الذي جعلنا ندرج
فيه ديناميكية ترقية دميقراطيتنا الفتية من حيث اأنها
ت�سهم يف تر�سي القيم اجلوهرية للعي�ش مع الآخرين
يف اأذهان النا�ش و �سلوكياتهم و يف املوؤ�س�سات من
خ��ال تعزيز دول��ة احلق
و ال� �ق ��ان ��ون و اح� ��رتام
ح� � �ق � ��وق الإن � � �� � � �س� � ��ان و
احلريات الأ�سا�سية.
يف ه ��ذا ال �ب��اب ي��درج
اأي�سا التقدم ال�ه��ام ال��ذي
حققته ب��ادن��ا يف ترقية
حقوق ال�مراأة و مكانتها
يف جمتمع��نا و ما له� � ��ا من
دور ل غنى عنه يف �سون
ال �ت �م��ا� �س��ك الج �ت �م��اع��ي
وال��وط�ن��ي و تبلي القيم
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال� �ت ��ي منها
ت�ستمد الأم��ة اجلزائرية
�سداها وحلمتها على مر
الع�سور.
يف الأخ � � ��ري يف ه��ذا
ال � �ب� ��اب ي �ن �ب �غ��ي اأي�����س��ا
اإدراج الإ� �س��اح العميق
ل�ل���م�ن�ظ��وم��ة ال�ت� � ��رب��وي��ة
الوطن � ��ية التي ل ت�سعنا العبارات لتاأكيد دوره��ا
يف تكوين م��واط��ن كامل التجذر يف تاري باده
ال�ع��ري��ق ال�مت�سبع بقيم �سعبه الأ��س�ي�ل��ة م��واط��ن
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حري�ش على الع �م��ل والت�سحية من اأجل احلفاظ
على ا�ستقال اجل��زائ��ر وب�ن��اء م�ستقبلها ال��زاه��ر.
و على ال�مدر�سة اجلزائرية اأن تثابر اليوم يف زرع
قيم العي�ش مع الآخ��ر يف �سام يف اأذه��ان ماين
التاميذ.
اأيتها ال�مواطنات الف�سليات
اأيها ال�مواطنون الأفا�سل
ع��ل��ى ال �� �س �ع �ي��د ال � ��دويل
و ان�ط��اق��ا م��ن ال �ق��اع��دة ه��ذه
و قناعة منها بوجاهة اأفكارها
�سمت اجل��زائ��ر جهودها اإىل
ج�ه��ود دول اأخ ��رى ق�سد بث
ث �ق��اف��ة ال���س�ل� ��م و ال�ت���س��ام��ن
وال�ت���س��ام��ح و احل � � � � ��وار بن
ال�سعوب.
م��ن ه ��ذا ال� �م�ن�ظ��ور كانت
ب��ادن��ا م��ن رواد ال��دع��وة اإىل
تعزيز احلوار بن احل�سارات
و الثقافات والديانات وترقية
ث �ق��اف��ة ال �� �س �ل� � �م��ي ف�اأ��س�ه�م��ت
ب��ذل��ك اإ� �س �ه��ام��ا م �� �س �ه��ودا يف
جعل ال�مجتمع ال��دويل يقف
اأك� ��رث ف��اأك��رث يف وج ��ه دع ��اة
ال�سراع والتفرقة بن �سعوب
ال�معمورة.
من ثم داأب��ت اجلزائر على ال�سعيد ال��دويل على
ترقية مباد ومثل ميثاق الأمم ال�متحدة و مقا�سده

االحتفاالت باليوم العالمي للعيش معا بسالم

يف جميع العاقات الدولية �سواء اأتعلق
الأمر بحل النزاعات ال�سيا�سية اأم برتقية
عاقات اقت�سادية اأكرث توازنا.

اأيتها ال�مواطنات
الف�سليات
اأيها ال�مواطنون
الأفا�سل
مبا اأن العال�م مقبل
ع�ل��ى الح �ت �ف��ال بيوم
 16ماي  2018لأول مرة منذ اإعان هذا
اليوم «يوما عال�ميا للعي�ش معا يف �سام»
من حق بادنا اأن تفتخر مببادرتها بهذا
ال�م�سعى ال�مكتوب ل��ه ال��دمي��وم��ة وال��ذي

و م � ��ن خ� � ��ال ه ��ذا
الت�سرف النبيل نبقى
م��داف �ع��ن اأ� �س��او���ش عن
ال � �� � �س� ��ورة احل �ق �ي �ق �ي��ة
احلميدة لاإ�سام ديننا
احل �ن �ي��ف وع� �ل ��ى ت �ق��دم
اجلزائر با�ستمرار على
ن�ه�� ال�ب�ن��اء والزده� ��ار
وتكري�ش ر�سالة �سهدائها
الأجماد.
و يف ختام ر�سالتي
ه��ذه اأت��وج��ه اإىل اأب�ن��اء
وب �ن��ات �سعبنا ال�ك��ر
اأينما كانوا يف اجلزائر
اأو يف دي� � ��ار ال �غ��رب��ة
باأخل�ش الت��هاين والتمنيات مبنا�سبة
�سهر رم�سان ال�معظم متمنيا لهم �سياما
مق ��بول وذنبا مغفورا و ال�سحة والهناء
لهم و لاأمة الإ�سامية جمعاء».



ل��ق��د ك � ��ان ت �ع��ام��ل
اجل��زائ��ر م��ع جريانها
و كافة �سركائها قائما
ع �ل��ى م� �ب ��اد ال�سل�م
والتعاي�ش و التعاون
وح�سن اجلوار.

على �سعبنا اأن يظل م��ن رواد ثق��افة
ال�سل�م وال�ت�ع��اي����ش ب��ال� �م��زي��د م��ن اجلهد
وال�مثابرة لرتقيتها داخ��ل قطرنا برتقية
مل�مو�سة من خ��ال ترقية احل�ش ال�مدين
و تقدي�ش العمل وحب الوطن.



و هن� ��ا يحق ل�سعبنا الف�ت�خ��ار ب �اأن
باده كانت الرائدة قرابة خم�سة عقود قبل
اليوم يف ترقية مطلب حوار عال�مي بغية
الو�سول اإىل تاأ�سي�ش عاقات اقت�سادية
اأكرث اإن�سافا وتكاما بن الدول ال�متقدمة
وال���س�ع��وب ال�م�ست�سعفة خ��ال جمعية
عامة ا�ستثنائية لاأم
ال�متحدة.

ي�ه��دف اإىل حمل اأج �ي��ال ال�م�ستقبلي يف
القريب العاجل اإىل القيام بنف�سها ببناء
عال�م اأف�سل قائم على الت�سامح والحرتام
ال�متبادل يف كنف الخ �ت��اف و التنوع
و الت�سامن.
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ﻗﺎﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ-ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
 ،ﺃﺟﺮﻯ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ  ،ﻭﻫﺬﺍ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ.
ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻓﺪﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺃﻃﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ.

وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

في اشغال منتدى االعمال الجزائري-االسباني

شارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي
في اشغال منتدى االعمال الجزائري-االسباني الــذي انعقد بالجزائر يــوم الثالثاء
 03افريل  2018تحﺖ الرئاسة المشتركة لكل من وزير الصناعة والمناجم السيد يوسف يوسفي
و أمينة الدولة للتجارة االسبانية السيدة ماريا لويزا بونسيال.

لقد �س�رك يف املنتدى  ،الذي انعقد على ه�م�ص الدورة ال�س�بعة لالجتم�ع الثن�ئي اجلزائري ال�سب�ين الرفيع امل�ستوى  ،حوايل  700م�س�رك جزائري
و ا�سب�ين م�سكلني من ممثلني للهيئ�ت املوؤ�س�س�تية و املوؤ�س�س�ت امل�لية و متع�ملني اقت�س�ديني و قط�ع�ت اأخرى كقط�ع ال�سن�عة الغذائية و الطريان
و البنوك و ال�سن�ع�ت املعدنية و الآلت ال�سن�عية و مواد البن�ء و النقل.
و على ه�م�ص هذا املنتدى التقى ال�سيد الوزير نور الدين بدوي بوزير الداخلية ال�سب�ين ال�سيد غوان اغن��سيو زويدو الف�ريز ،هذا ووقع الطرف�ن على
اتف�ق خ��ص ب�لتكوين بني مدر�ستي احلم�ية املدنية للبلدين.
كم� �سكل هذا اللق�ء فر�سة �س�نحة من خالله� اأ�س�د الوزيران بنوعية العالق�ت اجلزائرية-ال�سب�نية  ،جمددين عزمهم على تعزيز و تو�سيع التب�دلت
اىل جم�لت اخرى ذات الهتم�م امل�سرتك ل�سيم� تلك التي تخ�ص املج�ل الالمركزي.
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

في زيارة رسمية إلى جمهورية غينيا

بدعوة من وزي��ر الدولة  ،وزي��ر االم��ن والحماية
ال��م��دن��ي��ة ال��غ��ي��ن��ي ،ع��ب��دول ك��اب��ي��ل��ي ك��ام��را
ق���ام وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و ال��ج��م��اع��ات المحلية
و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي بزيارة
رسمية إلى جمهورية غينيا  ،إذ حل السيد الوزير
بالمطار الدولي للعاصمة الغينية كوناكري يوم 16
افريل  2018وشرع مباشرة بعدها في زيارته لها
التي امتدت إلى غاية  18أفريل . 2018

ا�ستهل ال�سيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية
و التهيئة العمرانية خمطط عمله بزيارة ر�سمية �إىل
مركز االت�صاالت ال�سلكية و الال�سلكية لوزارة الأمن
و احلماية املدنية و كذا املدر�سة الوطنية لل�شرطة
و احلماية املدنية مبنطقة كابيلني � ،أين حظر ال�سيد
الوزير عرو�ضا ع�سكرية من قبل الطلبة ،هذه التي
كانت م�سبوقة بدقيقة �صمت �إجالال و ترحما على
�شهداء الطائرة الع�سكرية التي �سقطت يوم � 11أفريل
2018ببوفاريك .
كما ح�ضر ال�سيد الوزير عر�ض فيلم م�صور حول
ن�شاطات املدر�سة منذ �إن�شاءها  ،الأمر الذي عك�س
مدى فاعلية و دور ال�ضباط خا�صة منهم �أوالئك الذين
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية يستقبل
من طرف وزير الشؤون الخارجية
و الغينيين بالخارﺝ و وزير ادارة
االقليم و الالمركزية

تكونوا يف مدار�ص ال�سرطة اجلزائرية و ا�ستف�دوا من اخلربات اجلزائرية
يف هذا املج�ل  ،يف الأخري اختتمت الزي�رة بتوقيع ال�سيد الوزير على
ال�سجل الذهبي للمدر�سة و اخذ �سور تذك�رية .
و قد اأعرب ال�سيد الوزير عن اأهمية العالق�ت الثن�ئية التي جتمع بني البلدين ،
و عرب عن الرغبة املتب�دلة بني الدولتني من اأجل ترقية العالق�ت وجعله� اأكرث
دين�ميكية  ،ويف نف�ص ال�سي�ق اإن العالق�ت بني البلدين ك�نت قد تعززت
بت�أ�سي�ص جلنة م�سرتكة جزائرية غينية بعد الزي�رة التي ق�م به� نظريه
الغيني اإىل اجلزائر الع�م امل��سي  ،واأ�س�ر ال�سيد الوزير بهذه املن��سبة
اإىل الرغبة امل�سرتكة من اأجل «و�سع ميك�نيزم�ت و اآلي�ت ت�سمح مبت�بعة
القرارات و التو�سي�ت «.
وا�سل ال�سيد الوزير زي�رته ب�جلمهورية الغينية ،اىل عدد من الهيئ�ت
احلكومية حتت و�س�ية وزارة المن العمومي و احلم�ية املدنية جلمهورية
غيني� ،ل�سيم� مركز ال�سركة بط�موطو والوحدة املتنقلة للتدخل و المن
و كذا املديرية الوطنية للحم�ية املدنية بو�سط الع��سمة كون�كري اأين وقع
مع نظريه الغيني على اتف�قية تع�ون يف جم�ل المن الع�م و احلم�ية املدنية.
و لقد �سرح ال�سيد الوزير بهذه املن��سبة ب�أن هذه التف�قية �ست�سمح ب�إثراء
الإط�ر الق�نوين الك�ئن بني الطرفني ن�هيك عن توطيد عالق�ت التب�دل بني
جه�زي ال�سرطة و جه�زي احلم�ية املدنية للبلدين من جهة  ،ومن جهة اأخرى
اأكد ال�سيد الوزير على ج�هزية الدولة اجلزائرية من اأجل مرافقة م�س�ر تدعيم
قدرات و كف�ءات ال�سرطة الغينية ،هذا من خالل تنظيم دورات تكوينية يف
خمتلف التخ�س�س�ت املرتبطة ب�لوق�ية و مك�فحة اجلرمية الع�برة للق�رات
ب�ستى انواعه� .ام� فيم� يخ�ص احلم�ية املدنية فقد اأعلن ال�سيد الوزير اأي�س�
عن اجل�هزية الت�مة لقط�عه بهدف تعزيز التع�ون ق�سد تقوية التزام�ت
و قدرات احلم�ية املدنية الغينية لك�سبه� مزيدا من الف�علية.
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خال زيارته اإىل جمهورية غينيا ا�ستقبل وزير الداخلية
و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية من طرف وزير
ادارة القليم و الامركزية الغيني اجلال بورميا
كوندي و من طرف وزير ال�سوؤون اخلارجية و الغينين
باخلارج ال�سيد مامادي توري .وخال لقاءه مع وزير
اإدارة القليم و الامركزية تطرق ال�سيد نورالدين بدوي
اإىل الت�ساور بخ�سو�ش ميكانيزمات التعاون الثنائي يف
هذا املجال ،معربا عن جاهزية قطاعه لتبادل اخلربات
ل�سيما تلك املتعلقة باإعادة بعث الدورات التكوينية.
و عند ا�ستقباله من طرف وزير ال�سوؤون اخلارجية
و الغينين باخلارج ،دعا ال�سيد الوزير اىل توطيد
التبادلت و العاقات مع غينيا ،ل�سيما فيما يخ�ش
التكوين و الدعم التقني .ومن جهته ،اأكد وزير اخلارجية
الغيني اأن زيارة ال�سيد نورالدين بدوي تعد ترجمة قوية
لتلك اجلهود التي من �ساأنها اأن تعيد بعث ديناميكية
جديدة للعاقات اجلزائرية-الغينية.

تعاون دولي

« تعاون جزائري-مالي
في مجال تهيئة االقليم»
يف اطار التعاون اجلزائري-املايل يف
جمال تهيئة االقليم ،و ق�صد التعزيز
التقني لقدرات الهيئات املالية عن
طريق تبادل اخلربات  ،وبهدف �إعداد
خمططات تهيئة الإقليم وو�ضعها حيز
التطبيق  ،قامت بعثة مالية مكونة من
� 5إطارات تابعة لوزارة تهيئة االقليم
املالية (املديرية الوطنية لتهيئة االقليم)
بزيارة �إىل اجلزائر امتدت من � 15إىل
� 19أفريل  ، 2018بهدف اال�ستفادة
من خربة قطاع الداخلية و اجلماعات
املحلية و التهيئة العمرانية يف هذا
املجال وكذا التحاور مع �إطارات
الوزارة حول خمتلف املوا�ضيع ذات
ال�صلة.

ويف ذات ال�سياق مت ت�سطري برنامج ثري
للإجابة على تطلعات البعثة املالية.
وقد ا�ستقبلت هذه البعثة من طرف خمتلف
املديريات املكلفة بتهيئة االقليم ،ال�سيما
املديرية العامة لتهيئة الإقليم والوكالة
الوطنية لتهيئة و جاذبية الأقاليم ،هذه
التي عر�ضت الإ�سرتاتيجية الوطنية لتهيئة
االقليم ،و كذا خمتلف الدرا�سات التي
قامت بها يف هذا املجال .
وقد مت ا�ستقبال �أع�ضاء البعثة من طرف
ال�سيد وايل والية تيبازة  ،وبح�ضور
�إطارات حملية بغر�ض تبادل اخلربات
والتجارب بني املتعاملني  ،حول �إعداد
�أدوات التخطيط الف�ضائي على امل�ستوى
املحلي و و�ضعها حيز التطبيق.
يف نهاية زيارتهم باجلزائر ،قامت �إطارات
املديرية العامة للجماعات املحلية با�ستقبال
البعثة ،هذا وقدمت هذه الأخرية �إ�صالحات
مبا�شرة من طرف الدولة اجلزائرية يف
جمال اعادة تنظيم الإقليم.
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في إطار عالقات التعاون المبرمة مع العديد من الدول العربية و األوروبية استقبل وزير الداخلية
و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد نورالدين بدوي عدد من السفراء و الممثلين للعديد
من الدول العربية و األوروبية .حيﺚ استقبل السيد أليستار بيرت ،الوزير البريطاني المفوﺽ بالشرﻕ
األوسﻂ و ﺷمال إفريقيا ،سعادة سفير كرواتيا بالجزائر ،السيد ماران أندريازيفيتشي ،سفير اليابان
لدﻯ الجزائر السيد كازويا اوغاوا ،سفير الواليات المتحدة األمريكية لدﻯ الجزائر جون ديروﺷر ،سفير
البحرين بالجزائر ،السيد فؤاد صادﻕ البحارنة .كما استقبل رئيﺲ جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
السيد عبد المجيد بن عبد اﷲ البنيان و سفير جمهورية المانيا االتحادية بالجزائر السيد ميشائيل زينر
على اثر انتهاء مهامه بالجزائر.
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تعاون دولي

األمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

يشارﻙ في اجتماع هيئة أمناء جائزة األمير نايف لﻸمن العربي

��� �س� ��ارك الأم � � � ��ن ال�� �ع� ��ام ل� � � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
و اجل� �م ��اع ��ات امل �ح �ل �ي��ة و ال �ت �ه �ي �ئ��ة ال �ع �م��ران �ي��ة،
ال�سيد �ساح الدين دحمون ،اأيام12و 13جويلية
 2018مبدينة تون�ش ،عا�سمة اجلمهورية التون�سية
 ،يف اأ�سغال اجتماع اللجنة العليا لهيئة اأمناء جائزة
الأمري نايف لاأمن العربي ،حتت رعاية الأمانة العامة
ملجل�ش وزراء الداخلية العرب.
و عكف اأع�ساء اللجنة العليا لهيئة اأمناء جائزة
الأم ��ري نايف ل�اأم��ن ال�ع��رب��ي ،م��ن امل�سوؤولن رفيعي
امل�ستوى بوزارات الداخلية و اأجهزة الأمن العربية ،
على درا�سة جدول اأعمال الجتماع التح�سريي للهيئة
لعام  ،2018ل�سيما ما تعلق بت�سليم و�سام اجلائزة
من الدرجة املمتازة و من الدرجة الأوىل جلائزة الأمري
نايف لاأمن العربي التي ت�سعى اإىل الإ�سهام يف حتقيق
الأمن للمجتمعات و ال�سعوب العربية يف �ستى جمالت
احلياةو حتقيق الأمن لهم يف حا�سرهم وم�ستقبلهم.
جتدر ال�سارة اأنه �سارك اىل جانب ال�سيد الأمن
العام لوزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة
العمرانية خال هذا الجتماع كل من اأ�سحاب املعايل
و ال�سادة 

 mوزير الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية و الرئي�ش
الفخري ملجل�ش وزراء الداخلية العرب رئي�سا للهيئة،
mنائب رئي�ش جمل�ش الوزراء و وزير الداخلية يف دولة
المارات،
mالأمن العام جلامعة الدول العربية،
mوكيل وزير الداخلية يف اململكة العربية ال�سعودية،
mوزير الداخلية الأ�سبق باململكة الأردنية الها�سمية،
mالأمن العام ملجل�ش وزراء الداخلية العرب،
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التحضير لموسم االصطياف 2018

اللقــــــــاء الوطنــــــــي

للتحضير لموسم االصطياف 2018
«من أجل موسم اصطياف ناجح»
66
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التحضير لموسم االصطياف 2018
ن��ظ��م��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
و ال���ج���م���اع���ات ال��م��ح��ل��ي��ة
و التهيئة العمرانية يوم السبت
 09جوان  2018بقصر األمم-
ن���ادي الصنوبر ل��ق��اءا وطنيا
للتحضير لموسم االصطياف
م��وس��وم تحت ع��ن��وان «من
أج��ل موسم اصطياف ناجح»
بحضور السادة وزير السياحة
عبد القادر بن مسعود ،ووزير
الرياضة محمد حطاب ،ووزير
الثقافة عز الدين ميهوبي،
و ممثلي مختلف القطاعات
الوزارية المشاركة في مخطط
عمل المتعدد القطاعات خاص
بموسم االص��ط��ي��اف ، 2018
كما تابعه عبر تقنية التحاضر
ع��ن بعد السيدات و السادة
والة الجمهورية و المنتخبين
المحليين و اط���ارات االدارة
المحلية عبر كل التراب الوطني.
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خالل الكلمة االفتتاحية التي �ألقاها ال�سيد
وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و
التهيئة العمرانية باملنا�سبة � أكد �أن الدولة
ت�سعى بناءا على تعليمات فخامة رئي�س
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة
�إىل حتقيق التنمية ال�سياحية وهذا
بالرتكيز على ترقية اال�ستثمار ال�سياحي،
من منطلق �أن هذا التوجه تفر�ضه �أهداف
تنويع االقت�صاد الوطني التي تقت�ضي
تفعيل �آليات جديدة ومبتكرة من �أجل
خلق الرثوة وحتقيق الإقالع االقت�صادي
من خالل �إ�شراك اجلماعات املحلية
يف هذا املجال ق�صد تثمني الإمكانيات
ال�سياحية التي تزخر بها بالدنا  .وفيها
هذا ال�صدد �ش ّدد ال�سيد الوزير على
�ضرورة التزام الوالة من �أجل �إجناح
مو�سم ا�صطياف  ، 2018من خالل
تكثيف عمليات الرقابة على كل امل�ستويات
68
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و ال�سهر على ت�سخري كل الو�سائل وكذا
تذليل ال�صعوبات امام كل امل�ستثمرين
و تعزيز التعاون والتكامل بني خمتلف
القطاعات ذات ال�صلة املبا�شرة وغري
املبا�شرة بقطاع ال�سياحة.
كما �أ�شار ال�سيد الوزير� ،إىل تن�صيب
اللجنة الوطنية املكلّفة بت�سيري ومتابعة
هذا احلدث،حتت �إ�شراف ال�سيد الأمني
العام لوزارة الداخلية ال�سيد �صالح الدين
دحمون  ،ت�سهر على تكثيف التعاون
بني القطاعات و املتابعة و التن�سيق على
امل�ستوى املحلي و هو ما �سمح بتنظيم
ثالث لقاءات جهوية يف كل من تلم�سان
�ضم واليات الغرب  ،اجلزائر العا�صمة
�ضم واليات الو�سط  ،و عنابة �ضم واليات
ال�شرق تهدف اىل �ضمان التن�سيق على
�أعلى م�ستوى لرفع كل العوائق التي متت

معاينتها على م�ستوى  14والية �ساحلية
خالل موا�سم اال�صطياف.
ودعا الوزير يف هذا ال�صدد الوالة �إىل
تعزيز دور اللجان الأمنية على م�ستوى
الواليات ال�ساحلية من �أجل الت�صدي
للم�ستغلني غري ال�شرعيني لل�شواطئ
وو�ضع حد لكل التجاوزات ،بغية حماية
حقوق ومكت�سبات امل�صطافني وحماية
هذه امل�ساحات ،التي هي ملك للمواطن
بقوة القانون.
و�شدد يف هذا الإطار على �أن ال�سيا�سة
ال�سياحية للجزائر مرتكزة على «�ضمان
الدخول احلر واملجاين لل�شواطئ،
واحلرية التامة للم�صطاف يف ا�ستخدام
م�ستلزمات اال�صطياف اخلا�صة به �أو
ا�ستئجارها على م�ستوى ال�شواطئ.

التحضير لموسم االصطياف 2018

و عرف اللقاء مداخالت ملمثلني
عن الوزارات امل�شاركة والهيئات
الأمنية ،حيث مت ا�ستعرا�ض
برامج دوائرهم القطاعية
يف جمال التح�ضري ملو�سم
اال�صطياف كما �شهد عدد من
التدخالت خلرباء و خمت�صني
يف املجال من القطاعات الوزارية
املعنية ،تعلقت بتطوير و تثمني
ال�سياحة الداخلية.
كما مت على هام�ش هذا اللقاء
اللقاء الوطني تنظيم معر�ض
مب�شاركة  10فاعلني ميثلون
هيئات حكومية بهدف ت�سليط
ال�ضوء على جمهودات الدولة من
اجل �ضمان تنظيم �أف�ضل ملو�سم
اال�صطياف .2018
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مقتطفـــــــــــــــات

من كلمة معالي وزير الداخلية
و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

,,

 ...ترثي اأ�سغال هذا اللقاء الذي يندرج يف اإطار التزامنا بنظرة فخامة رئي�ش اجلمهورية الذي اأكد على اأن
"الت�ن�مية ال�سياحية بال�جزائر اأ�سحت اأولوية وطنية وخيارا اأ�سا�سيا ناأمل اأن ي�حتل موقع ال�سدارة من حيث
هو عامل للن�مو و اأداة له...

...ما هذه اإل نبذة خمت�سرة عن اأهم الإجراءات املتخذة من اأجل �سمان مو�سم ا�سطياف هاد واآمن ،واجلهود
متوا�سلة بالتن�سيق مع خمتلف القطاعات الوزارية ل �سيما قطاعي ال�سياحة وال�سباب والريا�سة،اإ�سافة اإىل
اإ�سراك خمتلف الفاعلن املحلين ،ويبقى الهدف واحد وهو الو�سول اإىل مو�سم ا�سطياف يرقى اإىل تطلعات
املواطن،مع حت�سن اخلدمة العمومية و�سمان راحته وكذا حت�سن الوجهة ال�سياحية لبادنا يف ظل �سيا�سة
فخامة رئي�ش اجلمهورية الرامية اإىل "و�سع بادنا يف م�ساف الوجهات الكربى لل�سياحة الدولي�ة و جعله�ا
ت�ستفيد من الدي�نام�يكية العال�مية يف هذا ال�مج�ال"...

 ...جت�سيدا لهذه الأهداف وبالعمل مع خمتلف القطاعات املركزية واجلماعات املحلية مت تن�سيب اللجنة
الوطنية املكلفة ب�سري ومتابعة مو�سم الإ�سطياف ل�سنة  2018والتي يرتاأ�سها ال�سيد الأمن العام لدائرتنا
الوزارية ،مبا �سمح ب�سمان التن�سيق على اأعلى م�ستوى لرفع كل العوائق التي ت معاينتها على م�ستوى
 14ولية �ساحلية خال موا�سم ال�سطياف املا�سية ....
...كما تقرر تاأكيدا لإ�سراك اجلماعات املحلية ،تدعيمها بلجان ولئية مكلفة بالتح�سري ومتابعة مو�سم
ال�سطياف ،من خال القيام بخرجات ميدانية للوقوف على و�سعية ال�سواط....
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...اإن اجلماعات املحلية مدعوة للحفاظ على ال�سورة اجلمالية لولياتنا وبلدياتنا من خال الق�ساء على املفرغات
الع�سوائية  ،مع احلر�ش على م�ساعفة عمليات رفع النفايات خا�سة يف الوليات ال�ساحلية التي تعرف اإقبال كبريا
للمواطنن مع ال�سهر على الق�ساء على كل النقاط ال�سوداء املتعلقة بتدفق املياه القذرة بال�سواط عن طريق توفري
طات ت�سفية املياه القذرة اأو من خال اإاز م�سبات لهذه املياه بعيدة عن ال�سواط....

مقتطفـــــــــــــــات من كلمة معالي وزير
الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

...ويف هذا الإطار لبد على اجلماعات املحلية ال�سهر على تكثيف عمليات التحاليل الفيزيائية والكيمائية
ملياه البحر و كذا التحاليل البيكرتولوجية من طرف امل�سالح املخت�سة من اجل تفادي المرا�ش املتنقلة عن
طريق املياه �سمانا ل�سامة املواطن املقيم و الزائر...
 ...ينتظر من اجلماعات املحلية ،لتفادي الت�سممات الغذائية والبيع الع�سوائي للمواد ال�ستهاكية على م�ستوى
ال�سواط تكثيف عمليات املراقبة التي تقوم بها الفرق امل�سرتكة على م�ستوى املحات التجارية ،واملطاعم والفنادق
واملخيمات ال�سيفية....
...ووعيا منا ب�سرورة اإ�سراك املواطن يف هذه احلمات�،سيتم اإطاق الطبعة الأوىل للقوافل التح�سي�سية
حول نظافة املحيط حتت �سعار "معا لبناء بيئة نظيفة وجزائر جميلة" مع التكثيف من حمات التح�سي�سية
و الإعامية على م�ستوى املحلي طيلة مو�سم ال�سطياف من خال ابراز اهم المكانيات التي تزخر بها
البلديات ال�ساحلية اإ�سافة اإىل اإاء الوعي ال�سحي و ثقافة الإ�ستهاك لدى املواطنن حفاظا على
�سامتهم و �سحتهم...
..احلر�ش على اإعادة فتح مراكز العطل التابعة للبلدية ،دور ال�سباب  ،قاعات الريا�سة ،مراكز اليواء
،وكل الماكن التي من �ساأنها تعزيز التوا�سل والتبادل الثقايف بن �سباب اجلزائر،مع متابعتكم
ال�سخ�سية وامليدانية لعمليات.....
...كما اأدعو ال�سيدات وال�سادة الولة اإىل اإياء اأهمية خا�سة للم�سابح وال�سهر على اإعادة فتحها على م�ستوى كل
بلديات الرتاب الوطني و هذا من اأجل منح فر�سة ال�ستمتاع مبو�سم ال�سطياف لأبنائنا الذين مل يتمكنوا من
التوجه اىل ال�سواط...
ندعو كذلك ال�سيدات ال�سادة الولة وروؤ�ساء البلديات ،اىل تذليل كل العقبات التي قد تواجه امل�ستثمرين وال�سهر
على تعزيز التعاون والتكامل بن خمتلف القطاعات ذات ال�سلة املبا�سرة وغري املبا�سرة بقطاع ال�سياحة.
 ...ول�سمان متابعة ميدانية لية تقرر تن�سيب مت�سرف ال�ساط على م�ستوى ال�سواط امل�سموحة
لل�سباحة خا�سة تلك التي تعرف اإقبال كبريا للمواطنن و قد خ�سع هذا املت�سرف اىل تكوين مت تنظيمه من
قبل دائرتنا الوزارية يف جميع املجالت التي ترتبط بت�سيري ال�سواط...

 ...جت�سيدا لهذه الروؤية الطموحة مت ت�سطري برنام عمل خا�ش مبو�سم الإ�سطياف  2018كان ثمرة جمهودات
كبرية بذلت ،بالتن�سيق مع خمتلف القطاعات الوزارية ،اجلماعات املحلية وخمتلف الفاعلن ،بهدف توفري كل
الظروف املائمة لإاح هذا املو�سم واإر�ساء امل�سطاف من جهة ،وكذا �سمان النهو�ش بال�سياحة كقطاع اإنتاجي
ميكن املراهنة عليه كبديل اقت�سادي ...
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مداخالت السادة الوزراء بمناسبة اللقاء الوطني للتحﻀير لموسم االصطياﻑ
وزير الثقافة:
توسيع النشاﻁ السياحي للوصول إلى االحترافية

اأم� وزير الثق�فة عز الدين ميهوبي ،فقد ركز يف كلمته على �سرورة الو�سول اإىل الحرتافية
احلقيقية من خالل تو�سيع الن�س�ط ال�سي�حي اإىل املن�طق الداخلية ،عالوة على توفري الظروف
املالئمة وو�سع منهجية تنتهي يف النه�ية اإىل اإر�س�ء منظومة وطنية ذات بعد ثق�يف ب�سكل ع�م.
وبخ�سو�ص برن�مج دائرته الوزارية ملو�سم ال�سطي�ف الق�دم ،اأو�سح ميهوبي ،اأنه مت الرتكيز على
املهرج�ن�ت الوطنية الف ّنية من اأجل ت�سويق املنتوج الوطني ،اإىل ج�نب توجيه جملة من القوافل الفنية
اإىل املن�طق الداخلية ،كم� مت ت�سطري  11مهرج�ن� وطني� ودولي� خالل �سهري جويلية واأوت.
وب�لإ�س�فة اإىل تنظيم مكتب�ت متنقلة على م�ستواه� اأ�س�ر الوزير ،اإىل اأن ال�سواطئ �ست�ستفيد هذا
الع�م من عرو�ص �سينم�ئي ّة مع تنظيم ق�فلة �سينم�ئية �ستجوب خمتلف من�طق الوطن حتت عنوان
«ال�سينم� للجميع ،ف�سال عن تنظيم م�س�ريع فنية ن�سطة من خالل ا�ستقدام فن�نني من اجل�لية
الوطنية يف اخل�رج لإحي�ء حفالت يف اجلزائر وكذا اإر�س�ل فن�نني من اجلزائر لتنظيم حفالت
للج�لية يف املهجر يف �سي�ق تكري�ص التف�عل اليج�بي.

وزير السياحة والصناعة التقليدية:

تعليمات الستدراﻙ التﺄخر في إنجاز الهياكل

من جهته يراهن وزير ال�سي�حة عبد الق�در بن م�سعود ،على جن�ح مو�سم ال�سطي�ف
الق�دم ،من خالل تنفيذ جملة من العملي�ت التي �س ّمنه� يف تعليم�ته امل�سداة ملديري
ال�سي�حة عرب خمتلف من�طق الوطن من اأجل ال�سهر ومت�بعة ك�فة التح�سريات اخل��سة
مبو�سم ال�سطي�ف ،اإىل ج�نب ا�ستدراك الت�أخر يف اإجن�ز الهي�كل ال�سي�حية.
واأ�س�د الوزير يف هذا ال�سي�ق ب�لتزام القط�ع�ت الأخرى ل�سم�ن التن�سيق الأف�سل
فيم� بينه� ،م�سريا اإىل اأن ره�ن البالد يكمن على املدى البعيد يف ترقية ال�سي�حة على
�سوء اعتم�د املخطط الوطني لتهيئة القليم ل.2030 

وزير الشباب و الرياضة:

مخيمات صيفية لشباﺏ الجنوﺏ والهﻀاﺏ العليا

من ج�نبه و�سف وزير ال�سب�ب والري��سة حممد حط�ب ،العمل الق�ئم بني خمتلف القط�ع�ت
الوزارية لإجن�ح مو�سم ال�سطي�ف بب�درة خري وخطوة حمفّزة لتطوير جم�لت ال�سراكة
والتع�ون من اأجل تكري�ص تنمية م�ستدامة.
وبعد اأن اأ�س�ر اإىل اأن قط�عه داأب منذ �سنوات على امل�س�ركة يف برن�مج ال�سطي�ف اأو�سح
حط�ب ،اأن  30األف �س�ب من اجلنوب واله�س�ب العلي� �سي�ستفيدون هذه ال�سنة من اإق�م�ت
ب�ملخيم�ت خميم�ن يف كل ولية �س�حلية ،ف�سال عن ت�سجيع ثق�فة التطوع بني اأو�س�ط الأطف�ل
و ال�سب�ب.
وبعد تذكريه بت�سطري قط�عه لربن�مج خ��ص ب�سهر رم�س�ن وذكرى عيد ال�ستقالل ،ركز
الوزير يف كلمته على التح�سريات اخل��سة ب�لألع�ب الفريقية لل�سب�ب يف طبعته� الث�لثة التي
�ستحت�سنه� اجلزائر ،داعي� قط�ع ال�سي�حة لتو�سيع الن�س�ط عرب الف�س�ءات املخ�س�سة لبيع
املنتوج�ت احلرفية اليدوية للتعريف ب�لبعد الثق�يف للبالد.
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 150الف شرطي مجند
لتأمين موسم اصطياف 2018
خال مداخلة ممثل املديرية العامة لاأمن الوطني
يف اإط ��ار املخطط الأم �ن��ي اخل��ا���ش بتاأمن مو�سم
ال��س�ط�ي��اف ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال��وط�ن��ي  ،ا� �س��ار اىل
ت�سخري م�ساحله  150األف �سرطي مبختلف الرتب،
اإ�سافة اإىل الو�سائل والتجهيزات الازمة كالطائرات
امل��روح�ي��ة وكامريات امل��راق�ب��ة ،وذل��ك ع��رب خمتلف
النقاط احل�سا�سة وال�سواط.
يف هذا الإط�ر،ا� س�ر ممثل املديرية الع�مة لالمن الوطني ،
اإىل خمتلف الرتتيب�ت التي اتخذته� م�س�حله �سواء يف اط�ر
ن�س�ط�ت مديرية الأمن العمومي يف جم�ل تنظيم حركة املرور
و تنقل ال�سخ��ص خالل مو�سم ال�سطي�ف اويف جم�ل ت�أمني
ومرافقة التظ�هرات الري��سية و الثق�فية و الفنية خالل مو�سم
وكذا جم�ل ال�سحة العمومية و حم�ية البيئة .
ويف هذا ال�س�أن،اأ�س�ر اإىل انه مت و�سع حيز اخلدمة  77مركز
�سرطة ،مدعمني ب � 1700سرطي من خمتلف الرتب ،منهم
 100من العن�سر الن�سوي ،جمهزين بكل الو�س�ئل والتجهيزات
ال�سرورية ل�سم�ن عملية ت�أمني امل�سطفني ب� 81س�طئ م�سموح
لل�سب�حة متواجد �سمن اإقليم اخت�س��ص الأمن الوطني على
م�ستوى  14ولية �س�حلية  ،م�سريا اأنه مت ت�سخري "1337
دراج 4269 ،عون �سرطة مرور لإجن �ز مه�م الدوري�ت
الراكبة والراجلة اإىل ج�نب � 1604سرطي لت�أمني الولي�ت
ال�س�حلية ،مكلفني ب�ملراقبة والت�أمني والوق�ية والتدخل.
كم� مت تخ�سي�ص يف اإط�ر هذا املخطط الأمني " 72جه�ز رادار
و 695جه�ز قي��ص ن�سبة الكحول يف الدم للت�سدي لأي عمل
متهور من �س�أنه امل�س��ص بحي�ة وممتلك�ت م�ستعملي الطريق
منوه� يف نف�ص ال�سي�ق بجملة احلمالت التح�سي�سية
الع�مّ ،
والتوعوية التي �سيتم تنظيمه� خالل ف�سل ال�سيف ،و التي
تهدف اىل مرافقة امل�سط�فني وكذا م�ستعملي الطريق الع�م يف
جم�ل التوعية والتح�سي�ص من حوادث املرور .
كم� اكد خالل تدخله على ان وحدات املديرية الع�مة لالأمن
الوطني وت�سكيالته� ال�سرطية املو�سوعة يف امليدان �ست�سهر على
تكثيف النت�س�ر امليداين عرب خمتلف �سبك�ت الطرق واملوا�سالت
التي �ست�سهد حركة مكثفة للمرور ،مع تدعيمه� ب�ل�سرب اجلوي،
بغية ت�أمني ومراقبة الأم�كن التي تعرف توافدا مكثف� للم�سط�فني
ك�ل�سواطئ والغ�ب�ت واأم�كن ال�ستجم�م والراحة ،دون اإغف�ل
الأم�كن املنعزلة ك�ل�سواطئ غري املحرو�سة يف اأجواء وق�ئي .
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 20الف دركي و نشاﻁ وقائي
جواري لتامين أماكن الراحة و االستجمام
اأكد ممثل قيادة الدرك الوطني خال عر�سه للمخطط اخلا�ش لتاأمن مو�سم ال�سطياف
 2018على و�سع ت�سكيات اأمنية ،وقائية وردعية مكيفة مع خمتلف اأ�سكال واأماكن
بروز اجلنوح والإجرام حتت الت�سخري مع اإ�سفاء ن�ساط وقائي وجواري ق�سد تاأمن
اأماكن الراحة وال�ستجمام و مراقبة ال�سواط ،الغابات واملنتزهات و طرق املوا�سات
وتنظيم حركة املرور من اأجل التكفل الآين بالن�سغالت الأمنية للمواطنن .
و اأ�س�ر املتدخل خالل حديثه اإىل انه �سيتم ا�ستغالل كل الو�س�ئل امل�دية والب�سرية امل�سخرة من
طرف القي�دة يف �سبيل تقد خدمة نوعية  ،ويف هذا ال�س�أن،اأ�س�ر اإىل انه �سيتم ت�سخري اأكرث من
 20.000دركي ل�سم�ن عملية ت�أمني امل�سطفني  ،من بينهم اكرث من 2000دراج  ،ف�سال على
تخ�سي�ص اأكرث من  2000مركبة اإ�س�فة اإىل خمتلف الو�س�ئل والتجهيزات الالزمة ك�حلوام�ت
و الفواج ال�سينوتقنية وذلك عرب خمتلف النق�ط احل�س��سة وال�سواطئ .
كم� انه �سيتم الأخذ بعني العتب�ر خ�سو�سية مو�سم الإ�سطي�ف ل�سنة  ،2018لتزامنه مع �سهر
رم�س�ن الف�سيل ،اأين �سيتم تدعيم الت�سكيالت الأمنية الث�بتة واملتنقلة للمراقبة ال�سطحية نه�را وليال
ب�إجراءات وتدابري خ��سة ب�ل�سهر الكر ،متتد اأي�س� لت�أمني الدخول الإجتم�عي لهذه ال�سنة.

كم� ّنوه ممثل قي�دة الدرك الوطني ملك�سب
الأمن و اأ�س�ر هذا ال�س�أن اإىل اأهمية اجل�نب
الت�س�يل و ا�س�ر اىل م�س�ركة م�س�حله يف
احل�س�ص الإذاعية و تنظيم الأبواب املفتوحة،
التح�سي�سية يف املخيم�ت
واحلمالت
ال�سيفية ،اأم�كن ال�ستجم�م وال�سواطئ  .ق�سد
التح�سي�ص و تثمني بهذا املك�سب اجلم�عي الذي
يتطلب تك�ثف جهود جميع الف�علني للحف�
عليه .

اكثر من  180ألف عون حماية مدنية مجند لموسم دون مخاطر
خال اللقاء الوطني للتح�سري ملو�سم ال�سطياف الذي احت�سنه ق�سر المم بنادي ال�سنوبر يوم
ال�سبت  09جوان  ، 2018ا�سار ممثل املديرية العامة للحماية املدنية يف تدخله اىل خمتلف
الرتتيبات و التدابري الب�سرية و املداية التي و�سعتها املديرية العامة للحماية املدنية يف اطار
خمططها حت�سبا لنطاق مو�سم ال�سطياف  ،حيث ا�سار اىل جتنيد  18000عون رتفن
ومو�سمين حلرا�سة � 401ساط م�سموح لل�سباحة من �سمن � 611ساط على طول ال�سريط
ال�ساحلي الوطني ّ ،
مو�سحا اأنه مت حتديد � 210ساط غري م�سموح لل�سباحة من �سمن 608
�ساط ب�سبب خطورتها على �سامة امل�سطافن  ،كما نوّ ه بزيادة عدد امل�سخرين التي قدرت ب
 3000عون مقارنة مع � ، 2017سيقومون بحرا�سة ال�سواط امل�سموحة لل�سباحة على امتداد
 04اأ�سهر  ،بداية يونيو اىل غاية � 30سبتمرب و ذلك من ال�ساعة � 09سباحا اإىل  19م�ساءا .
ف�سال عن التدعيم بو�س�ئل م�دية ه�ئلة و معتربة خ��سة يف م� يتعلق ب�لزوارق املط�طية للتدخل ال�سريع يف
عملي�ت الإنق�ذ يف البحر وكذا املعدات اجلم�عية والفردية .
و ذكّ ر خالل مداخلته اىل ان اأعوان احلرا�سة يف  2017قد ق�موا ب  80247تدخل �سمح ب�إنق�ذ اأكرث من
� 53793سخ�ص من الغرق يف حني تم ت�سجيل وف�ة � 128سخ�ص منه�  75توفوا غرف� يف ال�سواطئ
املمنوعة لل�سب�حة.
كم� ا�س�ر اىل اعتم�د املديرية الع�مة للحم�ية املدنية على الوق�ية عن طريق التح�سي�ص والتوعية ،للتقليل من
ح�سيلة مو�سم  ، 2017بتنظيم اأ�س�بيع حت�سي�سية من اأخط�ر البحر وال�سب�حة على م�ستوى كل القطر
الوطني ،و كذا بتنظيم اأبواب مفتوحة ،الدرو�ص ب�مل�س�جد ،و قوافل الوق�ية طيلة مو�سم ال�سطي�ف و كذا ا�سراك ال�سح�فة والإذاع�ت اجلهوية ببث
خمتلف التو�سي�ت الأمنية و الوم�س�ت التح�سي�سية ملختلف الأخط�ر و هذا ق�سد تر�سي الثق�فة الوق�ئية عند املواطن التي تبقى الو�سيلة الوحيدة للحد اأو
التقليل من ه�ته الأخط�ر ،خ��سة واأن حتليل الإح�س�ئي�ت التي اأجنزت خالل ال � 05سنوات الخرية اأرجعت الأ�سب�ب الرئي�سية للغرق اىل ان ال�سب�حة
يف ال�سواطئ املمنوعة  ،اأو خالل خ�رج اأوق�ت احلرا�سة يف ال�سواطئ املحرو�سة .
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اللجنة المتعددة القطاعات
لتحضير موسم االصطياف

« مجال تنسيق قطاعي
لتكفل أمثل بالمصطاف»
قام وزير الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية  ،ال�سيد نور الدين
بدوي  ،خال اجتماع خ�س�ش لتقييم
مو�سم ال�سطياف  2017و التح�سري
للمو�سم املقبل بتن�سيب اللجنة
الوطنية املكلفة بتح�سري ومتابعة
مو�سم ال�سطياف،حتت اإ�سراف
ال�سيد الأمن العام لوزارة الداخلية
ال�سيد �ساح الدين دحمون و التي تهدف
اىلتكثيفالتعاونبنالقطاعاتواملتابعة
و التن�سيق على امل�ستوى املحلي من اجل
اإاح مو�سم ال�سطياف ،و ت�سهر على
ا�سراك املجتمع املدين يف اطار املقاربة
الت�ساركية و العمل اجلواري الذي
يتنا�سب مع اخل�سو�سيات املحلية لكل
منطقة.
و يف هذا ال�سي�ق �سرعت اللجنة متعددة
القط�ع�ت املكلفة بتح�سري و مت�بعة مو�سم
ال�سطي�ف يف عقد لق�ءات دورية و اعداد
تق�رير بخ�سو�ص مو�سم ال�سطي�ف ،حيث
مت تنظيم ثالث ملتقي�ت جهوية بخ�سو�ص
التح�سري و مت�بعة مو�سم ال�سطي�ف ل�سنة
 2018و هذا يف كل من تلم�س�ن اخل��ص
بولي�ت الغرب  ،اجلزائر الع��سمة اخل��ص
بولي�ت الو�سط  ،وعن�بة اخل��ص بولي�ت
ال�سرق  ،تندرج يف اط�ر اإ�سراك اجلم�ع�ت
املحلية يف خمتلف التح�سريات ق�سد اجن�ح
مو�سم ال�سطي�ف و تهدف اىل تثمني القدرات
ال�سي�حية لالق�ليم الوطنية و �سم�ن جم�نية
الدخول اىل ال�سواطئ امل�سموحة اىل ال�سب�حة
مع حت�سني الف�س�ءات املخ�س�سة لراحة ال�سي�ح
و ال�سهر على ا�ستف�دتهم من خدم�ت ذات
جودة و ت�سجيع امل�ستثمرين اخلوا�ص على
ال�ستغالل القت�س�دي للموؤهالت ال�سي�حية
لالأق�ليم  ،كمورد مدر ملداخيل ه�مة للبلدي�ت ،
وذلك يف اإط�ر املق�ربة اجلديدة للتنمية املحلية.
و قد انبثق عن هذه اللق�ءات اجلهوية جملة من
القرتاح�ت و التو�سي�ت التي ترتب عنه� اتخ�ذ

عدة تدابري و اإجراءات جديدة ق�سد التكفل
احل�سن ب�سري مو�سم ال�سطي�ف من اأهمه� 
تنظيم م�س�بقة اأح�سن �س�طئ و التي تهدف اإىل
خلق منظومة ت�سيري جيدة لل�سواطئ من قبل
اجلم�ع�ت املحلية التي يجب اأن تكون مرجع� من
حيث النظ�فة وال�سالمة وم�سدر ه�م للمداخيل
وكذا بعث روح التن�ف�ص يف هذا املج�ل بني
البلدي�ت ال�س�حلية  ،و قد مت النطالق الر�سمي
لهذه التظ�هرة يف الف� من �سهر اأفريل
 2018والتي �ستختتم يف �سبتمرب الق�دم،
وبن�ءا عليه� �سيتم اختي�ر اأف�سل �س�طئ
يف اجلزائر من قبل اللجنة الوطنية املكلفة
ب�لتح�سري ومت�بعة مو�سم الإ�سطي�ف ،ومنح
ج�ئزة م�لية على �سكل اإع�نة للبلدية املخت�رة.
تعيني مت�سرف ال�س�طئ على م�ستوى
ال�سواطئ التي تعرف اكرب اقب�ل للم�سط�فيني
و هذا بهدف التن�سيق مع مع خمتلف القط�ع�ت
املخت�سة اقليمي� من اجل �سم�ن التكفل الت�م
والفع�ل ب�مل�سط�فني .
تنظيم و مراقبة كيفية ا�ستعم�ل وا�ستغالل
و�س�ئل النزهة والرتفيه داخل ال�سواطئ،
لتف�دي اأي حوادث ج�نبية ،وهذا ب�لتن�سيق مع
م�س�لح المن املخت�سة.
اإطالق حمالت اإعالمية ب�لتن�سيق مع خلية
الإعالم اخل��سة ب�لوزارة قبل واأثن�ء وبعد
مو�سم ال�سطي�ف ق�سد تثمني جمهودات
الدولة يف هذا املج�ل و حت�سي�ص الراأي الع�م
و توعيته .
و ل�سم�ن مت�بعة امليدانية للجهود التي
ق�مت به� ال�سلط�ت العمومية مت تفعيل جل�ن
تفتي�ص وزارية من اأجل مع�ينة ال�سواطئ
املغلقة وك�سف اأ�سب�ب غلقه� ،و التي �سكلت
تق�ريره� مو�سوع ا�سغ�ل اجتم�ع اللجنة
املتعددة القط�ع�ت للتح�سري ملو�سم ال�سطي�ف
الذي تراأ�سه الأمني الع�م لوزارة الداخلية
و اجلم�ع�ت املحلية و التهيئة العمرانية

ال�سيد �سالح الدين دحمون  ،يوم اخلمي�ص
 14جوان  ، 2018و الذي ج�ء تبع�
لأ�سغ�ل امللتقى الوطني للتح�سري ملو�سم
ال�سطي�ف  2018املنعقد يوم ال�سبت
 09جوان  ،2018حيث �سمحت تق�رير
املهم�ت التفتي�سية التي ق�م به� اإط�رات
الوزارة على امل�ستويني املركزي و املحلي
بتحديد ال�سب�ب املختلفة لغلق هذه ال�سواطئ
و يف هذا اخل�سو�ص اأكد ال�سيد الأمني الع�م
لوزارة الداخلية اأن م�س�لة ال�سواطئ املمنوعة
لل�سب�حة اآو املغلقة ت�سكل اأولوية ب�لن�سبة لعمل
اللجنة الوطنية ،من خالل عمل ت�سخي�سي
لهذه ال�سواطئ و اتخ�ذ تدابري ا�ستعج�لية
و ملمو�سة يتم اتخ�ذه� ق�سد تذليل اأ�سب�ب
غلقه� ،و �سم�ن امن و �سحة امل�سط�ف ب�ملق�بل،
م�سريا يف ال�سي�ق ب�ن الأولوية تخ�ص تلك
املغلقة لأ�سب�ب بيئية ل�سيم� ت�سريف النف�ي�ت
ال�سن�عية.و اغتنم الفر�سة ب�ملن��سبة لي�سدد
على �سرورة تكثيف اأعم�ل املرافقة لأجهزة
الأمن ق�سد ت�مني هذه ال�سواطئ و التن�سيق
مع اجلم�ع�ت املحلية لتهيئته� مب� ي�سمح بتقد
اأح�سن ال�سروط للم�سط�ف.
كم� نوه خالل الجتم�ع الذي ح�سره ممثلو
خمتلف القط�ع�ت املعنية ب�لدور الذي يلعبه
اجل�نب الت�س�يل يف مرافقة املجهودات
املبذولة حت�سريا ملو�سم ال�سطي�ف  ،اإذ
�سدد ال�سيد الأمني الع�م على �سرورة اعالم
املواطن و حت�سي�سه حول املخ�طر التي تواجهه
و ذلك من خالل تكثيف الأعم�ل اجلوارية التي
ت�سرك خمتلف الف�علني املعنيني ل�سيم� احلركة
اجلمعوية.
كم� اعطى تعليم�ت يف هذا ال�سدد ب�إيف�د مئة
  100 من الإط�رات املركزية الت�بعة لوزارة
الداخلية و اجلم�ع�ت املحلية و التهيئة العمرانية
خالل الي�م املقبلة اإىل املدن ال�س�حلية للوقوف
على مدى تطبيق التدابري بخ�سو�ص خمتلف
اجلوانب التح�سريية .
العدد  - 2أوت 2018
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مرافقة الجماعات المحلية و المتابعة
الميدانية في التحضير لموسم االصطياف

اأ� �س��رف وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة واجل �م��اع��ات املحلية والتهيئة
العمرانية ال�سيد ن��ور ال��دي��ن ب��دوي ي��وم الث �ن��ن 09
جويلية  2018مبقر ال ��وزارة على اجتماع ح��ول �سري
مو�سم ال�سطياف والتح�سري للدخول الجتماعي القادم
وذلك بح�سور اإطارات الوزارة املكلفة بت�سيري هذه امللفات
الذين مت اإيفاد  100اإطار مركزي منهم ملعاينة �سري مو�سم
ال�سطياف والتح�سري للدخول الجتماعي القادم حيث
ت�ن��درج ه��ذه املهمة التفتي�سية �سيا�سة ال ��وزارة للتقييم
امل�ستمر لكل ن�ساطاتها خا�سة على امل�ستوى املحلي
بالإ�سافة اإىل تكري�ش العمل اجلواري ومرافقة اجلماعات
املحلية لإاح هذين احلدثن.

نوه ال�سيد الوزير خال مداخلته باملنا�سبة باأهمية املتابعة امليدانية
لكل ال �ق��رارات والتو�سيات املنبثقة عن اجتماع اللجنة الوطنية
متعددة القطاعات املتعلقة بالتح�سري ملو�سم ال�سطياف كما اأكد
التزام ال��وزارة بدورها يف جمال توفري الظروف املائمة لق�ساء
عطلة مريحة لي�سدد يف نف�ش ال�سياق على ال�سرامة يف مواجهة
املخالفن ملجانية الدخول اإىل ال�سواط.

حملة وطنية تطوعية واسعة
لتنﻈيف المحيط واﻷماكن العمومية
ب�درت وزارة الداخلية واجلم�ع�ت املحلية والتهيئة العمرانية اىل
تنظيم حملة وطنية عرب جميع ولي�ت الوطن يوم اجلمعة 29
جوان  2018و لقيت احلملة ا�ستج�بة وا�سعة من طرف املواطنني
وفع�لي�ت املجتمع املدين عرب ك�مل ولي�ت الوطن وتزامنت هذه
احلملة مع افتت�ح مو�سم ال�سطي�ف على اعتب�ر انه مو�سم للعطل
وال�ستجم�م مم� ي�ستوجب حتقيق نظ�فة املحيط والف�س�ءات
الع�ئلية التي يتنقل فيه� املواطنون كم� م�ست حمالت التنظيف
معظم �سواطىء الوطن بغر�ص اإجن�ح مو�سم ال�سطي�ف وحتقيق
بيئة نظيفة تكون منبع� للراحة وال�ستجم�م وت�س�هم يف حف
ال�سحة العمومية
وقد �سخرت ك�فة الإمك�ني�ت امل�دية والب�سرية لإجن�ح هذه العملية
التي تندرج �سمن م�سعى وطني يف اإط�ر التح�سري ملو�سم
الإ�سطي�ف وقد تركت هذه احلملة عرب ربوع الوطن الأثر الطيب
يف نفو�ص املواطنني من خالل تغري وجه املحيط العمراين لالأح�سن
كم� ك�نت دافع� قوي� لتج�سيد هذه املب�درة ب��ستمرار.
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الملتقى الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات
وسائل مجندة و تنسيق قطاعي للوقاية من حرائق الغابات

عرفت الجزائر خالل صائفة  2017على غرار العديد من دول العالم موجة من
حرائق مست مست  53.571هكتار من الﻐابات على مستوﻯ  18والية ،وهو
ما تسبب في تسجيل أربع وفيات وخسائر مادية جسيمة مست الفﻀاءات
الطبيعية والموارد الفالحية من أﺷجار مثمرة وحيوانات.
وللوقاية من هذﻩ األﺿرار عكفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية على إعداد خطة عمل لسنة  2018بالتنسيق مع وزارة
الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري األمر الذي توﺝ بتنﻈيم مشترﻙ
لملتقى وطني للوقاية ومكافحة حرائق الﻐابات الذي انعقد تحت إﺷراﻑ
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي
بحﻀور إطارات الدائرتين الوزاريتين وعدد من الوالة المعنية بحرائق الﻐابات
باﻹﺿافة إلى خبراء في المجال.
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وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية يؤكد على رصد كل االمكانيات
المادية والبشرية للوقاية ومكافحة الحرائق
خال كلمته مبنا�سبة امللتقى الوطني حول الوقاية ومكافحة حرائق الغابات� ،سرح
وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية ال�سيد نور الدين بدوي باأن انعقاد
هذا امللتقى الوطني الول من نوعه يندرج �سمن تعليمات فخامة رئي�ش اجلمهورية
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة التي اأ�سداها بعد موجة احلرائق التي �سهدتها الباد �سنة 2017
واأما عن الغاية من هذا امللتقى فهي �سياغة �سيا�سة وطنية وا�سحة املعامل للوقاية من هذه
الكوار وفق للمعايري الدولية يف اأفاق �سنة  2030كما اأكد ال�سيد الوزير على �سرورة
تعزيز النظام الوطني للوقاية من املخاطر الكربى من خال ن�ساط املندوبن املحلين الذين
مت تعيينهم على امل�ستوى املحلي ل�سمان فعالية اكرب من خال اإقحام اجلماعات املحلية يف
هذا املجال.
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 15رتال متنقال جديدا لمكافحة حرائق الغابات:
اإ�سافة اإىل ما �سبق اأعلن ال�سيد الوزير عن تدعيم جهاز مكافحة حرائق الغابات ب� 15
رتا متنقا جديدا ت�ساف اإىل  20رتا متوفرا حاليا وذلك جت�سيدا للتزام معايل الوزير
لدى زيارته لولية تيزي وزو يف �سائفة  2017للوقوف على الأ�سرار التي خلفتها احلرائق
التي عرفتها هذه الولية.
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توصيات الملتقى الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات
توج هذا اللقاء بجملة من التو�سيات الرامية اإىل جت�سيد القرارات التي انبثقت عن اأ�سغال هذا اللقاء والتي تهدف اإىل
الوقاية ومكافحة حرائق الغابات منا خال
 rتعزيز معرفة وفهم اأخط�ر حرائق الغ�ب�ت من خالل تعزيز و�س�ئل البحث والدرا�س�ت واجلمع والتحليل وا�ستخدام املعطي�ت
املرتبطة ب�لكوارث ال�س�بقة،
 rت�سجيع دور العلوم والتكنولوجي�ت احلديثة يف جم�ل الوق�ية التقييم الدوري للظ�هرة ،اله�س��سة والأخط�ر عند وقوع الك�رثة
وبعده�،
 rالتطوير اجليد للمعلوم�ت والربامج الرتبوية وعملي�ت التح�سي�ص وتعبئة ال�س�كنة املج�ورة للغ�ب�ت ب�ملخ�طر املحتملة،
 rتعزيز الإط�ر الق�نوين واملوؤ�س�س�تي خ��سة من خالل اإعداد املخطط الع�م للوق�ية املن�سو�ص عليه يف الق�نون رقم  04-20وحتيني
الن�سو�ص ال�س�رية املفعول ومط�بقته� مع املع�يري الدولية،
 rتعزيز الالمركزية واحلك�مة من خالل اإ�سراك فعلي للجم�ع�ت املحلية واإع�دة حتديد اأدوار ومه�م وم�سوؤولي�ت كل الف�علني املحليني،
 rو�سع اآلي�ت لتعزيز التن�سيق بني القط�ع�ت املعنية من خالل تب�دل املع�رف واملعطي�ت وو�سع حيز التنفيذ خمطط عمل م�سرتك،
 rو�سع نظ�م ملت�بعة وتقييم للتطور امللحو والعمل على جم�بهة املخ�طر املحتملة ب�ل�ستع�نة مبوؤ�سرات علمية مالئمة،
 rتخ�سي�ص متويل خ��ص من اأجل التكفل بكل عملي�ت ت�سيري املخ�طر وعقلنة اجن�ز وا�ستخدام الربامج امل�سجلة،
 rامل�س�ركة يف تعزيز ميك�نيزم�ت الت�أمين�ت يف جم�ل املخ�طر وحت�سني �سري ال�سن�ديق اخل��سة وتع��سد ا�ستخدامه�،
 rتثمني اقت�س�د الغ�ب�ت كف�س�ءات الراحة وا�ستغالله للف�ئدة الع�مة عرب �سراكة عمومية-خ��سة
 rمراجعة كيفي�ت البن�ءات املكيفة على م�ستوى الغ�ب�ت والوقف الفوري للنمو الع�سوائي لعمران الغ�ب�ت،
 rاإعداد وتنفيذ التدابري ب�سورة مالئمة ،اخل��سة ب�لتح�سري و التدخل ب�لأخذ بعني العتب�ر كل اخل�سو�سي�ت املحلية.
 rالتحيني امل�ستمر ملخطط�ت التدخل و الإ�سع�ف�ت  les plans ORSECوجتديد ت�أهيل املخزون الأمني.
 rحتيني برامج تكوين خمتلف املتدخلني ب�سفة م�ستمرة ب�لنظر اىل التج�رب املكت�سبة و املع�يري الدولية.
 rاتخ�ذ التدابري ال�سرورية ب�سفة م�سبقة من اجل تنظيم عملي�ت الت�س�م و �سم�ن ا�ستمرارية املرافق و ال�سرعة يف اإع�دة الأو�س�ع
اىل م� ك�نت عليه بعد وقوع الك�رثة.
 rتطوير التع�ون الدويل يف جم�ل التكوين و تب�دل اخلربات و ا�ستخدام الو�س�ئل و التقني�ت احلديثة
 rاإع�دة توجيه برامج و ن�س�ط�ت البحث نحو بحث تطبيقي و عملي�تي و تطوري ي�أخذ يف احل�سب�ن كل ان�سغ�لت امل�سريين و م�ستوي
التقدم الذي اآلت اإليه تقني�ت الوق�ية واملك�فحة
 rو�سع تدبري موؤ�س�س�تي للبحث و التق�سي حول اأ�سب�ب حرائق الغ�ب�ت بتن�سيب فرقة خمتلطة تت�سكل من اإدارة الغ�ب�ت واحلم�ية
املدنية والدرك الوطني،
 rالأخذ بعني العتب�ر اأث�ر التغري املن�خي وانعك��س�ته على ف�س�ءات الغ�ب�ت يف كل برامج البحث وا�ستغالل ال�ستثم�رات املنجزة
من طرف الدولة يف هذا املج�ل وعلى راأ�سه� القمر ال�سن�عي األكوم �س�ت ،01
 rاإق�مة �سبكة وطنية لليقظة والإنذار من اأجل احلف� على �سحة الغ�ب�ت وت�أ�سي�سه� ب�سورة ق�نونية،
 rاإ�سراك فع�لي�ت املجتمع املدين يف كل عملي�ت التح�سي�ص والوق�ية �سمن مق�ربة ت�س�ركية تدخل فيه� موؤ�س�س�ت الدولة اجلوارية
ك�لإعالم ،امل�س�جد واملدرا�ص عرب الربامج التوعوية يف هذا املج�ل،
 rو�سع هيئة م�سرتكة ملت�بعة تنفيذ التو�سي�ت والتي يجب عليه� اأن جتتمع ب�سفة منتظمة وتقد تق�رير متعلقة ب�لجن�زات املحققة.
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تنسيق العمل ما بين القطاعات
و اشراك المواطن لمواجهة
حرائق الغابات
قام يوم اخلمي�ش  19افريل  2018وزير
الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة
العمرانية ال�سيد نورالدين بدوي بعر�ش خطة
العمل التي اعتمدتها دائرته الوزارية حت�سبا
ل�سائفة  2018فيما يخ�ش اربة حرائق
الغابات.

يف رده على �سوؤال �سفوي ب�ملجل�ص
ال�سعبي الوطني ،ذكر ال�سيد الوزير
ب�ن موجة احلرائق ل�س�ئفة 2017
 تكن ب�لع�دية و  مت�ص اجلزائر
وحده� بل م�ست العديد من املن�طق يف
الع� خملفة خ�س�ئر ب�ه�سة م�سريا
اىل ان  18ولية جزائرية م�ست يف
ب�د الأمر لت�سل بعده� اإىل  38ولية
و التي تعترب تيزي وزو الكرث ت�سررا
حيث ا�ستف�دت من مبلغ  2.5ملي�ر
84

دين�ر من طرف �سندوق ال�سم�ن
و الت�س�من للجم�ع�ت املحلية ق�سد
التكفل ب�خل�س�ئر .يف هذا ال�سدد ّنوه
ال�سيد الوزير بتعليم�ت فخ�مة ال�سيد
رئي�ص اجلمهورية املتعلقة بتعبئة كل
املوارد الكفيلة ملج�بهة هذه الظ�هرة،
و التي ترتب عليه� التعوي�ص امل�دي
للمت�سررين ل�سيم� ع�ئالت املواطنني
الثالثة �سح�ي� احلرائق ،التعوي�س�ت
عن اخل�س�ئر يف العق�ر ال�سكني التي

م�ست  122م�سكن ريفي و تلك
اخل��سة ب�خل�س�ئر يف ال�سج�ر املثمرة
و الزيتون و العت�د الفالحي و كذا
الرثوة احليوانية .يف هذا ال�سي�ق اأعلن
ال�سيد الوزير ب�ن قط�عه ب�لعمل مع
وزارة الفالحة و التنمية الريفية و ال�سيد
البحري عمل على اإع�دة ت�أهيل اكرث
من  2000هكت�ر من الغط�ء النب�تي
و اع�دة تهيئة 444كم من امل�س�لك
الغ�بية .ام� يف اجل�نب اللوجي�ستي،
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عن تدعيم جه�ز مك�فحة حرائق
الغ�ب�ت مل�س�لح احلم�ية املدنية بخم�سة
ارت�ل متنقلة جديدة و اي�س� ان�س�ء
ارت�ل جديدة ب�لولي�ت التي ل تتوفر
بعد عليه� ،ب�لإ�س�فة اىل ان�س�ء مراكز
حرا�سة و مراقبة .فيم� يخ�ص ا�ستعم�ل
الو�س�ئل اجلوية مل�س�لح احلم�ية املدنية
فقد �سرح ال�سيد الوزير ب�نه �سيتم
ا�ستعم�له� تدريجي� ابتداءا من حملة
مك�فحة حرائق الغ�ب�ت ل�سنة .2018

فنوه ال�سيد الوزير ب�ملجهودات املبذولة
ّ
ل�سيم� من طرف م�س�لح احلم�ية املدنية التي
جندت  12440عون متدخل و  238الية
مك�فحة احلرائق و كذا  438وحدة تدخل
و اخم�د على م�ستوى الغ�ب�ت.
ام� فيم� يخ�ص خطة العمل التي مت اعداده�
ب�لن�سبة ل�س�ئفة  ، 2018او�سح ال�سيد
الوزير ب�نه� خطة متك�ملة متعددة ال�سنوات
�ست�سهد ادراج الو�س�ئل التكنولوجية

و احلديثة من اجل التحكم اجليد يف املخ�طر
الكربى و�سم�ن فع�لية اكرب يف امليدان،
ل�سيم� و�سع حيز اخلدمة انظمة معلوم�تية
تتعلق بت�سيري الكوارث الطبيعية على غرار
نظ�م معلوم�تي لت�سيري و مت�بعة خمطط�ت
ال�سع�ف و التدخل ،ق�عدة وطنية للمعطي�ت
املتعلقة ب�لكوارث الطبيعية و املخ�طر الكربى
و كذا نظ�م اخر متعلق بت�سيري خمزون�ت
النجدة .من جهة اخرى اعلن ال�سيد الوزير

من جهة اخرى ،تطرق ال�سيد الوزير
اىل تن�سيب اللجنة الوزارية املتعددة
القط�ع�ت على م�ستوى وزارة الداخلية
و التي �سبطت ا�سرتاتيجية ات�س�لية
�س�ملة ملو�سم ال�سطي�ف ،متعددة
الو�س�ئط ،ت�سمل ا�س�فة اىل مك�فحة
خمتلف املخ�طر خالل مو�سم
ال�سطي�ف ،جم�ل حت�سي�ص املواطنني
مبخ�طر حرائق الغ�ب�ت و �سبل
مك�فحته� ب��سراك املواطن كطرف
ف ّع�ل خ��سة و ان ال�سلوك غري ال�سوي
للع�مل الب�سري يعترب من بني امل�سبب�ت
الرئي�سية يف اندلع احلرائق .يف هذا
الط�ر اكد ال�سيد الوزير ب�ن املت�سببني
يف ن�سوب احلرائق ل�س�ئفة 2017
قد تد تقدميهم اىل العدالة التي اتخذت
الجراءات الالزمة و الق�نونية يف
حقهم.
كم� اكد ال�سيد الوزير على الهمية
الب�لغة التي يوليه� قط�عه لهذه الظ�هرة
و التي جتلت من خالل ادراج مواد
اجب�رية يف جم�ل الوق�ية من املخ�طر
الكربى و ت�سيري الزم�ت يف كل
الربامج التكوينية لف�ئدة امل�سوؤولني و
املنتخبني املحليني.

2018
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« معالي وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

يقف على واقع التنمية المحلية بوالية باتنة »

في إطار المتابعة المستمرة لمشاريع التنمية المحلية عبر مختلف ربوع الوطن
واستجابة إلى مختلف رغبات المواطنين ،قام وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي بزيارة عمل و تفقد إلى والية باتنة
دامت ثالثة أيام  ،وكان في استقباله يوم السبت  21أفريل  2018كل من ممثلي
السلطات المدنية  ،العسكرية وجمع من األعيان على رأسهم والي الوالية
السيد عبد الخالق صيودة.
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خالل هذه الزي�رة وقف ال�سيد الوزير على
واقع الدين�ميكية التنموية يف العديد من
البلدي�ت  ،اإذ تفقد العديد من م�س�ريع املحلية
و اجلوارية خ��سة منه� تلك املتعلقة ب�ل�ستثم�ر
اخلالق للرثوة يف كل من بلدي�ت ت�زولت،
اري�ص ،ا�سمول ،في�سدي�ص ،عني ي�قوت ،جرمة
و احل��سي .كم� ع�ين ال�سيد الوزير و د�سن
جملة من امل�س�ريع التي تهدف اإىل الدفع بعجلة
التنمية يف الولية ،موؤكدا اأن الت�سهيالت
املقدمة للم�ستثمرين و املرافقة امل�ستمرة

لهم من قبل ال�سلط�ت العمومية تن�سب يف
فحوى برن�مج فخ�مة رئي�ص اجلمهورية
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة الذي ت�سهر
احلكومة على تنفيذه .من جهة اخرى ا�س�ر
ال�سيد الوزير اىل ان برن�مج فخ�مة رئي�ص
اجلمهورية اأدى اإىل خلق �سوق عق�رية  ،هذه
التي مكنت جميع املواطنني مبختلف فئ�تهم
من �سم�ن حقوقهم  ،من بينه� ح�سولهم
على ال�سكن الذي يتوافق ومتطلب�تهم .ويف
هذا ال�سي�ق  ،قرر ال�سيد الوزير منح برامج

خ��سة يف اط�ر �سندوق ال�سم�ن و الت�س�من
للجم�ع�ت املحلية ق�سد تغطية بع�ص النق�ئ�ص
ب�لولية ل�سيم� تلك املتعلقة ب�لكهرب�ء الريفية
و تو�سيع حمطة ت�سفية املي�ه  ،من اأجل
ال�ستج�بة لرغب�ت ال�سك�ن من جهة و مرافقة
الدين�ميكية الفالحية للمنطقة من جهة اخرى،
هذا واأكد ال�سيد الوزير اأن قط�ع الفالحة
و بتوجيه�ت ال�سيد فخ�مة رئي�ص اجلمهورية
يعترب من بني اولوي�ت احلكومة.

وق��د قا
م س��كان بلدية إﺷ��مول
بتقديم
هدية رمزية إلى فخامة
رئي��ﺲ ال
جمهوري��ة  ،تتمثل في
بندقي��ة ا
س��تخدمت ف��ي اطالﻕ
أول��ى ر
صاص��ات ث��ورة نوفمب��ر،
وه��ذا
وتش��رﻑ الس��يد وزي��ر
الداخلي��ة
بحم��ل رس��الة الش��كر
والعرف��
ان الت��ي وجهوه��ا إلى
فخامة الرئيﺲ.
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في زيارة الى والية سطيف
� �ش��رع ي ��وم االح ��د  06م ��اي  2018وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة و اجل�م��اع��ات املحلية و التهيئة
العمرانية ال�سيد ن��ورال��دي��ن ب��دوي زيارته
ال�ت�ف�ق��دي��ة ال �ت��ي دام ��ت ث�لاث��ة اي ��ام ب��والي��ة
�سطيف ،ح�ي��ث ك��ان يف ا�ستقباله باملطار
ال��دويل  08م��اي  1945ال�سلطات املدنية
و الع�سكرية للوالية.
خالل اليوم االول من الزيارة وقف ال�سيد الوزير على وترية
اجناز خمتلف امل�شاريع التنموية بالوالية و كذا واقع التكفل
باالن�شغاالت ال�سو�سيو-اقت�صادية للمواطنني.
و يف هذا ال�سياق ،تنقل ال�سيد الوزير اىل اقاليم عدة بلديات
اين قام بتد�شني من�شات جديدة خا�صة بالأمن الوطني ،احلماية
املدنية و الرتبية الوطنية .كما ا�شرف على مرا�سيم توزيع
ال�سكنات مبختلف ال�صيغ لفائدة  1403م�ستفيد بالإ�ضافة
اىل ربط  1400عائلة ب�شبكة الغاز الطبيعي.
اما فيما يخ�ص الديناميكية االقت�صادية بالوالية زار ال�سيد
الوزير وحدة انتاج ميكانيكية ،اين جدد عزم ال�سلطات
العمومية ملرافقة امل�ستثمرين خللق الرثوة على امل�ستوى
املحلي و هذا تطبيقا لتعليمات فخامة رئي�س اجلمهورية
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما عقد ال�سيد الوزير لقاءا مع فعاليات املجتمع املدين اين
اكد ان الوالية تعترب منوذج للديناميكية االقت�صادية و التنموية
اجلديدة التي تندرج يف اطار ا�صالحات فخامة ال�سيد رئي�س
اجلمهورية م�ؤكدا دعم الدولة لل�شباب احلاملني للم�شاريع
و مرافقتهم.
وخالل اليوم الثاين من هاته اخلرجة امليدانية ا�شرف معايل
الوزير رفقة نظريه املكلف باملوارد املائية على و�ضع حجر
الأ�سا�س الجناز م�شروعني للتزويد باملياه ال�صاحلة لل�شرب
لفائدة عدة بلديات بعيدة عن مقر �إقليم الوالية ،كما ا�شرف
ال�سيد الوزير �أي� ًضا على و�ضع حيز اخلدمة �شبكات تو�صيل
الغاز الطبيعي لأكرث من  800عائلة ف�ضال على تد�شني العديد
من البنى و الهياكل القاعدية ذات ال�صلة بالتنمية املحلية.
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�أما يف ما يخ�ص اليوم الثالث و االخري من الزيارة اجتمع
ال�سيد نور الدين بدوي مع عنا�صر عن احلر�س البلدي ،قبل ان يقوم
بتد�شني ترامواي الوالية ،كما �شارك يف مرا�سيم تخليد الذكرى 73
ملجازر  08ماي .1945
خالل اللقاء الذي عقده مع عنا�صر احلر�س البلدي اكد ال�سيد الوزير انه
يف �إطار توجيهات رئي�س اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة� ،سرتافق
الدولة عنا�صر احلر�س البلدي و�ضحايا الإرهاب و�ستعمل على اال�ستجابة
الن�شغاالتهم ،م�شريا يف ذات ال�سياق �إىل �أن العديد من الإجنازات قد مت
حتقيقها لفائدة هذه الفئة.
كما قام ال�سيد الوزير رفقة زميله وزير اال�شغال العمومية و النقل على
و�ضع حيز اخلدمة ترامواي �سطيف.
من جهة اخرى �شارك ال�سيد الوزير يف امل�سرية التي نظمت بالوالية تخليدا
لذكرى جمازر  08ماي  1945باتباع نف�س امل�سلك ،انطالقا من م�سجد
ابي ذر الغفاري اىل و�صوال اىل الن�صب التذكاري املخلد لأول �ضحية لتلك
املجازر �سعال بوزيد.
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يتفقد وتيرة التنمية المحلية بوالية الطارف
تنقل وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي
يوم الخميﺲ  12جويلية  2018في زيارة
عمل و تفقد إلى والية الطارﻑ لتفقد وتيرة
التنمية بالوالية. .
خ  الل م ع�ي ن ته ل ل مركز احل    دودي لأم ال ط ب ول ب ب لدية
ال   � س وار ، ال  ذي خ  �سع لأ� س غ �ل ت ه ي ئة و تو� س يع ،مب�
ي  �س مح ب ت  �س ه يل ح رك ة امل � س �ف ري ن و �  س  م� ن ال راح ة
و ح�سن ال�ستقب�ل للع�برين عرب هذا املركز احلدودي  ،ج ّدد ال�سيد
الوزير اإدانة اجلزائر لالعتداء الره�بي الذي ط�ل دورية للحر�ص
الوطني التون�سي و اأكد ب �أن اأمن تون�ص و حدوده �هو من امن
اجلزائر ،مو�سح� يف نف�ص ال�سي�ق ب�أن التن�سيق اجلزائري-التون�سي
و التع�ون يف املج�ل الأمني دائم .
ت وج ه وزي   ر ال داخ ل ي ة و اجل  م� ع� ت امل ح ل ي ة و ال ت ه ي ئة
ال ع مران ية ب عده �اإىل مركز التخييم ال�سيفي بطنقة بلدية
ال ق�لة  ،ال  ذي ي�ستقبل اأط ف �ل اجل ن وب و ال ه  �س�ب العلي�
و كذا اأبن�ء احلر�ص البلدي الذين مي�سون عطلتهم ال�سيفية ب�ملنطقة ،
حيث ا�ستغل املن��سبة للت�سديد على �سرورة الرتويج لوجهة اجلزائر
ال�سي�حية.
خالل كلمة األق�ه� مبن��سبة لق�ءه مع فع�لي�ت املجتمع املدين بولية
ال ط�رف اأكد على تثمني كل الإجن� زات التي �سهدته� البالد يف
املج�لت القت�س�دية والجتم�عية والتي �سملت كل ربوع الوطن
و اثني على عن�ية فخ�مة رئي�ص اجلمهورية التي يوليه� اىل املن�طق
احلدودية و حر�سه على ب�سرورة موا�سلة التنمية املحلية فيه� .
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يقود لجنة وزراية مشتركة للوقوف
على واقع التنمية المحلية بوالية الطارف

و خالل الزيارة التي قادته �إىل الوالية ،متت معاينة عديد
امل�شاريع القاعدية املرتبطة بالتزويد باملياه ال�صاحلة لل�شرب،
و برنامج ال�سكن بالوالية يف خمتلف ال�صيغ ال�سيما مدى
تقدم �أ�شغال التهيئة للمجمعات ال�سكنية الريفية  ،و كذا مدى
تقدم الأ�شغال بال�شطر املتبقي للطريق ال�سيار �شرق غرب،
و كذا خمتلف الرتميمات و الأ�شغال التي مت �إطالقها على
م�ستوى عديد املدار�س االبتدائية حت�ضريا للدخول املدر�سي
املقبل حيث �ألح ال�سيد الأمني العام للوزارة على �ضرورة تنفيذ
تعليمات وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية
بخ�صو�ص توفري �أمثل ظروف التمدر�س للأطفال.

تنفيذا اللتزامات وزي��ر الداخلية و اجلماعات
املحلية و التهيئة العمرانية خالل زي��ارة العمل
و التفقد التي قادته ي��وم  12جويلية 2018
�إىل والي��ة ال�ط��ارف ،تنقل الأم�ين العام ل��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة و اجل �م��اع��ات امل �ح �ل �ي��ة و التهيئة
العمرانية ال�سيد �صالح الدين دحمون� ،إىل ذات
الوالية على ر�أ�س جلنة وزارية م�شرتكة مبعية
ال�سيد الأمني العام لوزارة املوارد املائية و ال�سيد
الأمني العام لوزارة البيئة و ممثل ال�سيد الأمني
العام لوزارة ال�سكن بغية تقييم وترية التنمية
املحلية بالوالية و مدى تنفيذ التعليمات امل�سداة
من طرف ال�سيد الوزير ق�صد �ضمان تكفل �أمثل
باحتياجات مواطني الوالية .

و يف �إطار ت�سيري مو�سم اال�صطياف مت االطالع على برنامج
الوالية و خمتلف التح�ضريات و املجهودات املبذولة ق�صد �ضمان
مو�سم مريح  ،حيث ركز الأمني العام على �ضرورة ا�ستغالل
امل�ؤهالت ال�سياحية التي تزخر بها الوالية و االرتقاء بجودة
اخلدمات املقدمة للم�صطافني ،كما قام الوفد يف ذات الإطار
بزيارة املخيم ال�صيفي التابع لوزارة الداخلية و اجلماعات املحلية
و التهيئة العمرانية و الوقوف على ظروف ا�ستقبال و �إقامة
 5000طفل من خمتلف واليات اجلنوب و الت�أكد من توفر
جميع �شروط ال�صحة و ال�سالمة على م�ستوى املخيم ال�صيفي.
كما خ�ص�ص برنامج الزيارة لعر�ض برنامج الوالية يف جمال
مكافحة حرائق الغابات حيث تفقدت اللجنة الوزارية امل�شرتكة
مدى جاهزية فرق احلماية املدنية و مديرية للغابات و خمتلف
الإجراءات االحرتازية املتخذة حيث مت تدعيم الوالية برتلني
متنقلني.و �ستتختم الزيارة التفقدية بلقاء مع منتخبي الوالية
و فعاليات املجتمع املدين ق�صد االطالع على ان�شغاالتهم .
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اﻷمين العام لوزارة الداخلية في زيارة عمل لوالية بشار على رأﺱ ال ﹼلجنة
الوزارية متعددة القطاعات لمتابعة مشاريع التنمية المحلية

ﹼ
تنق��ل األمين الع��ام لوزارة
الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئ��ة العمراني��ة،
السيد صالﺡ الدين دحمون،
ف��ي زي��ارة عم��ل ليومان
ابت��داء م��ن ي��وم االثني��ن
 16جويلي��ة  2018لوالية
بش��ار ،عل��ى رأﺱ لجن��ة
وزارية متعددة القطاعات
مكلﹼفة بتتبع واقع التنمية
المحلية بوالية بشار.

خال هذه الزيارة وقفت ال ّلجنة املكوّ نة من ال�سادة الأمناء العامن لوزارات ال�سكن و العمران و املدينة ،املوارد املائيّة ،الفاحة
و التنمية الريفية و ال�سيد البحري ،النقل و الأ�سغال العمومية على مدى تقدم خمتلف امل�ساريع ال ّتنموية املحلية و �سمحت بالطاع
عليها و تقييمها ق�سد تقد تقرير مف�سل حولها.
على هام�ش الزيارة ذكر الأمن العام لوزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية  ،ال�سيد �ساح الدين دحمون ،بالعناية
التي يوليها فخامة رئي�ش اجلمهورية ،ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة لوليات اجلنوب و كذا الهتمام الذي نحه احلكومة للتكفل بكل
ان�سغالت املواطنن لتح�سن الإطار املعي�سي لل�سكان و املحيط على م�ستوى ولية ب�سار  ،كما ا�سرف يف ختام الزيارة على لقاء مع
فعاليات املجتمع املدين للولية �سمح له بال�ستماع و ت�سجيل خمتلف ان�سغالت مواطني و �سباب املنطقة .
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يشرف بوالية المدية على االنطالق الرسمي
لعملية توزيع  56ألف وحدة سكنية

ا�سرف وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية ال�سيد نورالدين بدوي رفقة وزير ال�سكن والعمران واملدينة
ال�سيد عبد الوحيد طمار يوم الأربعاء  04جويلية  2018من ولية املدية على النطاق الر�سمي لعملية توزيع  56األف وحدة �سكنية
مبختلف ال�سي يف وليات الوطن مبنا�سبة الحتفال بعيد ال�ستقال ،و نظمت جميع وليات اجلمهورية مرا�سيم ت�سليم �سكنات
مبختلف ال�سي اأ�سرف عليها ال�سيدات و ال�سادة الولة.

بمناسبة إحياء
ال
ذ
كر
ى
6
5
ل
عي
د
ا
ال
ستقالل تم
توزيع 6.000
5
و
ح
د
ة
س
ك
ني
ة
م
ن
مختلف الصيﻎ
في كل واليات ال
وطن .و وزعﺖ كاﻷتي:

mادرار  578وحدة
mال�سلف  886وحدة
mالغواط  661وحدة
mام البواقي  1.137وحدة
mب�تنة  5345وحدة
mبج�ية  757وحدة
mب�سكرة  2000وحدة
mب�س�ر  140وحدة
mالبليدة  506وحدة
mالبويرة  1341وحدة
mمتا�ست  659وحدة
mتب�سة  622وحدة
mتلم�س�ن  2351وحدة
mتي�رت  1313وحدة
mتيزي وزو  1180وحدة
mاجلزائر  2000وحدة

mاجللفة  1714وحدة
mتندوف  400وحدة
mجيجل  262وحدة
mتي�سم�سيلت  370وحدة
�mسطيف  1183وحدة
mالوادي  1858وحدة
�mسعيدة  1537وحدة
mخن�سلة  895وحدة
�mسيدي بلعب��ص  236وحدة �mسوق اهرا�ص  535وحدة
mق�ملة  1558وحدة
mتيب�زة  1020وحدة
mق�سنطينة  1836وحدة
mميلة  2025وحدة
mاملدية  2000وحدة
mعني الدفلى  1050وحدة
mمع�سكر  1304وحدة
mالنع�مة  400وحدة
mورقلة  600وحدة
mغرداية  1745وحدة
mوهران  2000وحدة
mغليزان  1140وحدة
mالبي�ص  140وحدة
mاليزي  226وحدة
mبرج بوعريريج  1546وحدة
mبومردا�ص  1448وحدة
mالط�رف  2068وحدة
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لقاءات جهوية الثراء المشروع االولي
للنﺺ المتعلق بالجماعات االقليمية

ترأﺱ اﻷمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
السيد صالﺡ الدين دحمون اجتماع خاص بدراسة مشروع القانون المتعلق بالجماعات اﻹقليمية.
اأ�سار ال�سيد الأمن العام اإىل اأن هذا الأخري ي�سم كل التوجيهات
و التعليمات امل�سداة من طرف ال�سيد الوزير والذي اأكد
على �سرورة تبني جميع الأطراف املعنية مبقاربة �ساملة
و ت�ساركية يف اإعداد م�سمون هذا الن�ش و اإثرائه بتح�سيل
اإ�سهامات مديريات الوزارة ،اخلرباء الأكادميين و الباحثن
اجلامعين و كذا ا�ستلهام اأح�سن التجارب و املمار�سات الدولية
يف هذا املجال.
كما يت�سمن هذا امل�سروع الأويل الأبعاد و الأدوار اجلديدة
التي تدخل يف اإطار خمطط عمل احلكومة املنبثق من برنام
فخامة ال�سيد رئي�ش اجلمهورية ،و الرامية اىل تعزيز
الامركزية و الدميقراطية الت�ساركية ،تكري�ش ع�سرنة الإدارة،
و تاأكيد دور اجلماعات املحلية القت�سادي اجلديد و كذا تثمن
املورد الب�سري.
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من جهة اأخرى ،الإعداد القانوين الأويل الذي عر�ش اليوم
و الذي اأتيح لاإثراء على امل�ستوى املركزي �سيدعم باإ�سهامات
املنتخبن املحلين و الإطارات املحلية عن طريق لقاءات
جهوية �ستنظم قريبا قبل اإدراج امل�سروع يف امل�سار القانوين
املوؤ�س�ساتي.
كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا الجتماع جمع جممل الإطارات
املمثلة ملديريات القطاع على غرار املديرية العامة للجماعات
املحلية ،املديرية العامة للحريات و ال�سوؤون القانونية،
املفت�سية العامة و كذا ممثلن عن بع�ش الهيئات حتت الو�ساية
كاملدير العام للمدر�سة الوطنية لاإدارة ،املندوب الوطني
للمخاطر الكربى و املدير العام للمركز الوطني للدرا�سات
و التحاليل اخلا�سة بال�سكان و التنمية.

مراجعة النصوص القانونية

قسنطينة

تحتضن اول اللقاءات الجهوية
تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية
ال�سيد نورالدين بدوي امل�سداة يف  18جانفي الخري ،مت يوم الربعاء
 25افريل  2018عقد اول اللقاءات اجلهوية (ال�سرق) املتعلقة باإثراء م�سروع
القانون التمهيدي للجماعات القليمية بولية ق�سنطينة.

ا�سرف على ا�سغ�ل هذا اللق�ء املفت�ص الع�م ب�لوزارة ال�سيد عبدالرحم�ن
�سديني و �س�رك فيه وايل ولية ق�سنطينة ،اط�رات الوزارة ،المن�ء الع�مون،
مدراء الدارة املحلية ،روؤ�س�ء الدوائر ،روؤ�س�ء املج�ل�ص ال�سعبية الولئية
و البلدية لولي�ت ال�سرق .كم� متحور امللتقى حول  3ور�س�ت  عدم الرتكيز
الداري و احلك�مة املحلية ،القت�س�د املحلي و التنمية ،احلك�مة الإقليمية.
يف مداخلته ا�س�ر ال�سيد املفت�ص الع�م اىل ان هذه املراجعة ت�أتي طبق�
للتعديالت الد�ستورية التي اأقره� فخ�مة رئي�ص اجلمهورية ال�سيد عبدالعزيز

بوتفليقة ،يف جم�ل احلك�مة املحل ّية و الت�سيري الت�س�ركي و التنمية
امل�ستدامة ،مربزا انه �سيتم اعتم�د مق�ربة جديدة يف الت�سيري ق�ئمة على
ت�سجيع املب�درة القت�س�دية و خلق الرثوة على امل�ستوى املحلي.
هذا امللتقى الذي يندرج يف اط�رانته�ج مق�ربة �س�ملة و ت�س�ركية يف
م�س�ر اعداد هذا الن�ص ال�س��سي يهدف اىل ا�سراك اكرب عدد من الف�علني
و املخت�سني بغر�ص الو�سول اىل ن�ص ق�نوين يرتقي اىل م�ستوى تطلع�ت
املواطنني و ي�سمح للمج�ل�ص املنتخبة بخلق الرثوة.
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وهران

عقد اللقاء الجهوي الثاني

يف �إطار �سل�سلة اللقاءات اجلهوية اخلا�صة ب�إثراء م�شروع القانون التمهيدي للجماعات الإقليمية ،مت يوم االثنني  30افريل
 2018عقد ثاين اللقاءات بوالية وهران و اخلا�ص بواليات الغرب و اجلنوب الغربي برئا�سة املفت�ش العام بوزارة الداخلية
و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية ال�سيد عبد الرحمان �صديني.
�شارك يف �أ�شغال هذا اللقاء وايل والية وهران� ،إطارات الوزارة ،الأمناء العامون ،مدراء الإدارة املحلية ،ر�ؤ�ساء الدوائر،
ر�ؤ�ساء املجال�س ال�شعبية الوالئية و البلدية لواليات الغرب و اجلنوب الغربي.
هذا امللتقى الذي يندرج يف �إطار انتهاج مقاربة �شاملة و ت�شاركية يف م�سار �إعداد هذا الن�ص الأ�سا�سي يهدف �إىل �إ�شراك اكرب
عدد من الفاعلني و املخت�صني بغر�ض الو�صول �إىل ن�ص قانوين يرتقي �إىل م�ستوى تطلعات املواطنني و ي�سمح للمجال�س
املنتخبة بخلق الرثوة.
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وزير الداخلية يؤكد على تعزيز التنمية الريفية
و مرافقة أصحاب مشاريع االستثمار الفالحي

�شارك وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية ال�سيد نور الدين بدوي  ،يوم االثنني  23افريل  2018يف
�أ�شغال اجلل�سات الوطنية للفالحة  ،التي نظمتها وزارة الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد البحري حتت الرعاية ال�سامية
لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  ،حتت �شعار «الفالحة يف خدمة ال�سيادة الوطنية.
يف كلمة �ألقاها باملنا�سبة ا�شار ال�سيد الوزير اىل ما مت ر�صده من اغلفة مالية يف اطار برنامج فخامة رئي�س اجلمهورية من اجل �إعطاء
دينامكية يف جمال دعم التنمية الريفية  ،والتي متثلت يف الربط ب�شبكة الغاز الطبيعي و الكهرباء  ،م�شاريع البناء الريفي � ،شق الطرقات
و فتح امل�سالك الريفية هذه التي ت�شكل �أ�سا�س القاعدة الإنتاجية للأرا�ضي الريفية  ،و كذا دعم امل�شاريع اال�ستثمارية امل�صغرة و �صيغ
التمويل و القرو�ض املمنوحة للم�ستثمرين الفالحني التي �ساهمت يف بروز جتارب ناجحة يف بع�ض الواليات .
كما �أ�شاد ال�سيد الوزير بربنامج العمل الوطني املتكامل املتعلق بتعزيز التنمية الريفية ،من خالل تبادل اخلربات مع جميع اجلهات الفاعلة
املعنية يف �سبيل تنمية اقت�صادية م�ستدامة و�شاملة لل�سكان  ،و �أ�شار ال�سيد الوزير يف هذا ال�سياق اىل ان املجال الفالحي �سي�شكل جماال
ي�سمح بتفعيل الدور االقت�صادي للجماعات املحلية من خالل الربامج التكميلية املرافقة لال�ستثمار الفالحي .

العدد  - 2أوت 2018

97

حصاد النشاطات القطاعية

نحو تسيير عصري لعملية التضامن
الخاصة بشهر رمضان
أشـــرف مــعــالــي وزيـــر الــداخــلــيــة و الــجــمــاعــات المحلية و التهيئة العمرانية
السيد نور الدين بدوي يوم االثنين  21ماي  2018على اجتماع موسع مع المدراء العامين
وإطارات اﻹدارة المركزية بالوزارة  ،وقف خالله على سيرورة العملية التضامنية لشهر
رمضان المعﻈم.
خال عرﺽ تقييمي قدمه
باملناسبة  ،نوه املدير العام املكلف
بمتابعة هذا امللف على ان العملية
تسري يف ظروف جيدة و قد تم
االنطالﻕ فيها يف وقت مبكر
مقارنة بالسنوات املاضية  ,و اكد
الوزير على ضرورة التكفل التام
بالعائالت املعوزة خالل الشهر
الفضيل و ذلك تنفيذا لتعليمات
فخامة رئيس الجمهورية السيد
عبد العزيز بوتفليقة املكرسة
للدور االجتماعي للدولة .
امر باملناسبة السيد الوزير
بتنصيب فوج عمل يضم كافة
القطاعات املعنية يكلف بوضع
جميع امليكانيزمات الكفيلة
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بمراجعة أسلوب توزيع هذه
االعانة االجتماعية و ذلك
تجسيدا ملشروع الحكومة الهادف
اىل تقديم إعانات مالية مباشرة
للمعنيني  ،ابتدءا من املوسم
املقبل.
كما قدم للسيد الوزير عرضا حول
النﻈام املعلوماتي الجديد املتعلق
بتوزيع قفة رمضان لفائدة كافة
بلديات الوطن و الذي يسمح
بضمان تسيري عصري ناجع
و شفاف للعملية من خالل مراقبة
محتوى القفة و قائمة املستفيدين
منها و حتى تاريﺦ االستفادة وكذا
مراجعة محتوى القفة من طرف
املواطن املسلمة له.

تجدر االشارة اىل أن هذا االجتماع
املوسع سبقه اجتماعا اخر
تنسيقيا برئاسة رئيس ديوان
وزير الداخلية و الجماعات املحلية
و التهيئة العمرانية السيد عبد
الحق ناصري الذي اجتمع يوم
األحد  06ماي  2018بﺈطارات
الدائرة الوزارية على املستوى
املركزي و على املستوى املحلي
عرب تقنية التحاضر عن بعد قصد
إسداء تعليمات صارمة خاصة بهذا
امللف و التذكري بضرورة االلتزام
بتعليمات السيد وزير الداخلية
و الجماعات املحلية و التهيئة
العمرانية و من ضمنها العمل من
اجل توزيع قفة رمضان قبل حلول
الشهر الكريم.

حصاد النشاطات القطاعية

تسيير المدارﺱ االبتدائية :

وزير الداخلية يترأﺱ اجتماعا
تنسيقيا جمعه بوالة الجمهورية

تــرأﺱ وزير الداخلية و الجماعــات المحلية و التهيئة العمرانية الســيد نورالدين بدوي يوم
الخميﺲ  12أفريل  2018اجتماعا جمعه بالسادة والة الجمهورية باستخدام تقنية التحاضر
عن بعد ،وقد خصﺺ جدول اﻷعمال لمناقشة موضوع «تسيير المدارﺱ االبتدائية».
ومن هذا املنطلق و�سف ال�سيد الوزير قرار
احلكومة الق��سي ب�إح�لة الت�سيري الكلي
للمدار�ص البتدائية اإىل اجلم�ع�ت املحلية
ب�لتحدي الكبري الذي يتطلب ت�سخري كل
الإمك�ني�ت و اجلهود من اأجل جعل املوؤ�س�سة
التعليمية البتدائية مث�ل للمنظومة الرتبوية،
و تبع� لهذا ق�م بتوجيه تعليم�ت �س�رمة
اإىل كل الإط�رات من امل�سئولني املركزيني
على م�ستوى الوزارة واإىل الولة و روؤ�س�ء

املج�ل�ص املحلية من اأجل العمل �سوي� بغية
توفري ك�فة ال�سروط الالزمة ملو�سم درا�سي
ذو خ�سو�سية نوعية .
و ب�عتب�ر املدر�سة البتدائية اخللية الأ�س��سية
واملنطلق الرئي�سي لتقييم العمل على امل�ستوى
املحلي ،اأكد �سي�دة الوزير ا�ستعداد الوزارة
ل�سم�ن املرافقة امل�لية للجم�ع�ت املحلية
عن طريق �سندوق ال�سم�ن والت�س�من
للجم�ع�ت املحلية ،كم� عرب ال�سيد نور الدين

بدوي عن رف�سه الكلي للتج�وزات املتعلقة
ب�لت�سيري الذي ينعك�ص ل حم�لة على اأداء
اأبن�ء الوطن .
ويف هذا الإط�ر ثمن ال�سيدات و ال�س�دة
الولة من خالل املداخالت التي قدموه�
النظ�م املعلوم�تي اجلديد املنجز من طرف
وزارة ال ّداخل ّية و الرامي اإىل ت�سهيل ت�سيري
املدار�ص البتدائية .
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« اجتماع تنسيقي متعدد القطاعات حول التحضير للتقرير
التقييمي الخاص بتنفيذ المخطط الوطني لتهيئة االقليم»
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تراأ�ش يوم الأربعاء  18اأفريل  2018املدير العام لتهيئة
وجاذبية الإقليم ال�سيد جميد �سعادة اجتماعا خ�س�ش لعر�ش
ح�سيلة اأ�سغال تقييم  ،متابعة وتنفيذ املخطط الوطني لتهيئة
الإقليم .2030
تندرج اأ�سغال هذا الجتماع يف اإطار و�سع اللم�سات
الأخري على تقرير تقييم تنفيذ املخطط الوطني لتهيئة الإقليم
خال خم�ش �سنوات ( )2011-2015وقد مت اإعداد هذا
التقرير من طرف الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم
مب�ساركة  5جلان تقييم قطاعية.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اإعداد هذا التقرير  ،اأتى تنفيذا
ملقت�سيات القانون املت�سمن للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم
الذي ين�ش على تقييم دوري « كل � 5سنوات «  ،واإن هذا
الأخري الذي تعكف املديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم
على اإعداده رفقة اللجان القطاعية �سي�سمح بتحين وحت�سن
املخطط الوطني لتهيئة الإقليم  2030من اأجل التكيف مع
التحديات اجلديدة وذلك وفقا لروؤية متعددة القطاعات.
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ورشات تكوين

في مجال اصالﺡ الهيكل التنﻈيمي الدارة البلدية

يف اط�ر برن�مج التع�ون بني وزارة الداخلية
و اجلم�ع�ت املحلية و التهيئة العمرانية و املركز الوطني
للوظيفة العمومية القليمية الفرن�سي ،نظمت املديرية
الع�مة للموارد الب�سرية و التكوين و القوانني ال�س��سية
من  08اىل  11افريل  ، 2018ور�س�ت تكوين
لف�ئدة اط�رات الدارة املحلية و املركزية و كذا املنتخبني
املحليني ق�سد الإ�سه�م يف اإ�سالح الهيكل التنظيمي
لإدارة البلدية .
تهدف هذه الور�س�ت التي يقوده� خرباء من املركز
الوطني للوظيفة العمومية القليمية اىل نقل اخلربة
ال�سرورية و الالزمة التي ت�سمح ملختلف الطراف
املتدخلة يف م�سروع تعديل الهيكل التنظيمي للبلدي�ت
من خالل متكينهم من ادوات ت�سخي�ص الهيكل التنظيمي
 ،ادارة التغيري و بن�ء هيكلي تنظيمي جديد يتن��سق
مع املحيط الداخلي و اخل�رجي لكل بلدية مع احرتام
خ�سو�سي�ت كل واحدة منه� .
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برنامج كابدال

يوم اعالمي حول دعم دور الجماعات
المحلية في التنمية االقتصادية

يف اإطار التعاون بن برنام دعم قدرات الفاعلن يف التنمية
املحلية ( كابدال ) و وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية
و التهيئة العمرانية نظم يوم اخلمي�ش  12افريل  2018يوم
اإعامي حول دور اجلماعات املحلية يف التنمية املحلية على
�سوء اأح�سن املمار�سات و التجارب الدولية الرائدة يف هذا
املجال .

جمع هذا اليوم الإعالمي عدد كبري من اخلرباء الدوليني و الأك�دمييني
و ممثلي املنظم�ت املهنية و كذا خمتلف القط�ع�ت املتدخلة يف م�س�ر
التنمية املحلية  ،الذين ا�ستهلوا اأ�سغ�ل هذا اليوم الإعالمي ب�لإعراب
عن تع�زيهم اخل�ل�سة لأ�سر �سح�ي� حتطم الط�ئرة الع�سكرية ب�لأم�ص
قرب مط�ر بوف�ريك ب�لبليدة .
افتتح ال�سيد املفت�ص الع�م لوزارة الداخلية ال�سيد عبد الرحم�ن
�سديني  ،اأ�سغ�ل هذا اليوم الإعالمي الذي ترا�سه بكلمة اأ�س�د فيه�
برثاء التع�ون بني قط�ع الداخلية و برن�مج الأ املتحدة للتنمية و كذا
الحت�د الوروبي من خالل هذا امل�سروع الطموح ل�س�لح الف�علني
املحليني الذي يتطلع اإىل تلبية توقع�ت ال�سلط�ت العمومية يف جت�سيد
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية املحلية و الدميقراطية الت�س�ركية.
من جهته اأكد ممثل وزارة اخل�رجية على نوعية هذا التع�ون ب�لنظر
اىل خمتلف املح�ور املحلية ،مذكرا ب�ن التنمية املحلية ت�سكل احد
اأهم املح�ور الإ�سرتاتيجية اخلم�سة املت�سمنة يف برن�مج التع�ون مع
الحت�د الأوروبي.
يف الأخري  ،عرب امل�س�ركون يف هذا اليوم الإعالمي عن ر�س�هم و عن
ثراء و تنوع هذا اللق�ء الذي متيز بنق��ص بن�ء ق�سد اإ�سف�ء دين�مكية
جديدة اىل التنمية املحلية .
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية
يشارك في افتتاﺡ اشغال قمة المدن الذكية العالمية
لالستثماروالتكنولوجيا

Smart Cities

�سارك وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية  ،ال�سيد نور الدين بدوي  ،يوم الربعاء  27جوان
 ، 2018يف افتتاح اأ�سغال قمة املدن الذكية العاملية لا�ستثمار والتكنولوجيا لعام smart cities 2018
املنظمة يف اإطار م�سروع «اجلزائر مدينة ذكية» الذي اأطلقته ولية اجلزائر العا�سمة ،حتت الرعاية ال�سامية
لفخامة رئي�ش اجلمهورية ال�سيد عبدالعزيز بوتفليقة مبركز املوؤرات الدويل باجلزائر العا�سمة ،التي ا�سرف
عليه ال�سيد الوزير الأول احمد اويحي  ،اىل جانب عدد من الطاقم احلكومي و هذا يف اطار العناية اخلا�سة التي
يوليها فخامة ال�سيد رئي�ش اجلمهورية لل�سباب و ت�سجيعة الدائم لروح املقاولتية لديهم.
ا�س�ر ال�سيد الوزير الول خالل مداخلته اىل �سرورة تعبئة تكنولوجي�ت الرقمنة يف خدمة التنمية ،و هذا يف اط�ر �سي��سة فخ�مة رئي�ص
اجلمهورية ل�ستغالل مزاي� وفوائد الإقت�س�د الرقمي الذي اأ�سبح اقت�س�د ع� اليوم و كذا ا�ستعداد اجلزائر لتوفري �سروط ومزاي�
اأف�سل لف�ئدة امل�ستثمرين يف التكنولوجي�ت اجلديدة لالإعالم ،انطالق� من دعم ال�سب�ب يف اإن�س�ء موؤ�س�س�تهم ال�سغرية من خالل و�سع
موارد م�لية مي�سرة بقوة حتت ت�سرفهم ،و كذا ا�ستقط�ب كف�ءاتن� املقيمة يف اخل�رج للم�س�همة بفع�لية ،انطالق� من بلدان اإق�متهم ،يف
تنمية اجلزائر يف جميع املج�لت .و التي تندرج من بني التدابري الإرادية الأخرية التي اتخذه� فخ�مة الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة لف�ئدة
اجل�لية الوطنية يف اخل�رج يف جم�ل ال�سكن والت�سغيل اأو ال�ستثم�ر.
و �سكل هذا اللق�ء فر�سة لعر�ص امل�ستجدات الأخرية يف التكنولوجي� وا�سرتاتيجي�ت ال�ستثم�ر كم� �سي�سمح مبن�ق�سة الجت�ه�ت احل�لية،
التحدي�ت والأهداف املن�سودة من اإن�س�ء مدن ذك ية وتب�دل اخلربات املتعلقة ب�لتكنولوجي�ت وبيئة املدن الذكية و كذا التن�سيق بني خمتلف
اخلرباء من اأجل ا�ستقط�ب املغرتبني اجلزائريني لنقل كف�ءاتهم ومه�راتهم اإىل بلدهم الأ�سلي .
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ينصب
السيد مصطفى لهبيري مديرا عاما جديدا لألمن الوطني

ا� �ش��رف ي��وم الأرب��ع��اء  27ج ��وان  2018وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة واجل �م��اع��ات املحلية والتهيئة العمرانية
ال�سيد نور الدين بدوي على تن�صيب املدير العام للأمن الوطني ال�سيد م�صطفى لهبريي باملدر�سة العليا
لل�شرطة-علي تون�سي خلفا لل�سيد عبد الغاين هامل.
و ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ت �ط��رق ال �� �س �ي��د ال ��وزي ��ر �إىل ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال��ر� �ش �ي��دة ل �ف �خ��ام��ة رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة التي حققت مكا�سب عديدة ال�سيما الأمن و اال�ستقرار اللذان تنعم بهما الدولة
اجلزائرية كما �أ�شاد ال�سيد الوزير مب�ؤ�س�سات الدولة التي �ش ّكلت ح�صنا منيعا يحمي اجلزائر من امل�ؤامرات
التي حتاك �ضدها  ،منوّ ها بدورها يف احلفاظ على مك�سب اال�ستقرار.
ووجه ال�سيد الوزير يف هذا الإطار ال�شكر اجلزيل لل�سيد عبد الغني هامل على جمهوداته يف خدمة جهاز
ّ
ات�سم باالحرتافية خالل فرتة �إ�شرافه عليه  .من جهة �أخرى دعا ال�سيد الوزير عنا�صر
الأمن الوطني ،و الذي ّ
اجلهاز الأمني �إىل عدم ادخار �أي جهد للعمل حتت قيادة رجل ثوري و موا�صلة رفع التحديات.
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وزير الداخلية و الجماعات المحلية
و التهيئة العمرانية يشرف على حفل
تخرﺝ دفعة موحدة ﻷعوان الشرطة:

سيعرﻑ جهاز الﺸرطة
ﻗفﺰة نوعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحﺖ
ﻗيـادتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ الجديـ ـ ـ ـ ـ ــدة
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ﺃﺷــــﺮﻑ ﻭﺯﻳــــﺮ ﺍﻟــﺪﺍﺧــﻠــﻴــﺔ
ﻭ ﺍﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎﺕ ﺍﳴــﺤــﻠــﻴــﺔ
ﻭ ﺍﻟــﺘــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺍﻟــﻌــﻤــﺮﺍﻧــﻴــﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻭﻱ ﻳﻮﻡ
ﺍﻻﺣﺪ  22ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ، 2018ﻋﻠﻰ
ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮﺝ ﺩﻓﻌﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻷﻋﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺑــﺎﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺳﻤﻴﺖ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳴﺠﺎﻫﺪ ﺍﳴﺮﺣﻮﻡ »ﺃﺣﻤﺪ
ﺩﺭﺍﻳﻌﻴﺔ« .
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بهذه املناسبة التي تصادفت مع الذكرى  56لتأسيس الشرطة الجزائرية
تم تقديم استعراضات شبه عسكرية للسيد الوزير الذي كان مرفوقا
باملدير العام لألمن الوطني السيد مصطفى لهبريي،أعضاء من الحكومة،
إطارات مدنية و عسكرية و كذا ممﺜلني عن املجتمع املدني.
ويف كلمة له خالل إشرافه على حفل تخرج دفعة موحدة ألعوان الشرطة
بمناسبة الذكرى ال� 56لتأسيس الشرطة الجزائرية ،قال السيد بدوي
بأن ما سايره هذا الجهاز طيلة مسريته «أكسبه احرتافية وتحكم ويقﻈة
يف امليدان ( )...جعل منه مدرسة تستلهم منها عديد املؤسسات الشرطية
يف العالم ،خاصة يف منطقتنا العربية وقارتنا اإلفريقية».
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وأعرب الوزير عن قناعته بأن جهاز الشرطة «سيعرف قفزة
نوعية تحت قيادته الجديدة» ،مشريا اىل «العناية الكبرية التي
يوليها رئيس الجمهورية لجهاز الشرطة بمعية االسالك
األمنية األخرى ألجل مرافقتها وتحقيق األهداف التي تصبو
إليها ،وف��ق خطط علمية وعملية محكمة حتى تكون يف
مستوى التحديات الراهنة».
وذكر يف هذا اإلط��ار بأن قوات األمن «تسهر على تجسيد
سلطة الدولة يف امليدان ،وفقا ملا يمليه عليها القانون ،كما أنها
مطالبة بتطبيق قوانني الجمهورية خدمة لراحة وأمن املواطن
وحفاظا على سكينته وطمأنينته التي ال يمكن التهاون يف
تحقيقها».
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وزير الداخلية يشارك االطفال المرضى و نزالء مركز االيواء

فرحة عيد الفطر المبارك
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بمناسبة عيد الفطر املبارك ،قام وزير الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمرانية
السيد نور الدين ب��دوي يوم الجمعة  15جوان  2018بزيارة لألطفال املرضى
بمستشفى جياللي بلخنشري (بطرارية) باألبيار وكذا نزالء مركز ايواء األشخاص
دون م��أوى بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة  ،برفقة كل من وزي��رة التضامن
الوطني واألسرة و قضايا املرأة السيدة غنية الدالية وكذا وزير الصحة والسكان
واصالح املستشفيات السيد مختار حسبالوي اىل جانب والي الجزائر العاصمة
السيد عبد القادر زوخ ,واملنتخبني املحليني ،حيث تقاسم السيد الوزير والوفد الوزاري
فرحة هذه املناسبة الدينية مع األطفال واملسنني بتقديم هدايا رمزية.
على هامش هذه الزيارة ،وجه السيد وزي��ر الداخلية ن��دا ًء للشعب الجزائري
باستغالل هذه املناسبة الدينية من أجل تعزيز قيم التضامن والسالم والطمأنينة
التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بهدف رفع
كل التحديات ،ومن جهة أخرى ،وجه معالي الوزير تحية تقدير لجميع أفراد األسالك
األمنية الذي يسهرون من أجل حماية الحدود وأمن البالد وكذا ضمان الطمأنينة
للمواطن عرب الرتاب الوطني.
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و يهنئ اطارات القطاع و منتسبي اسالك
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االمن الوطني و الحماية المدنية
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كما ا�شرف ال�سيد الوزير يوم الأحد
 17جوان  2018على حفل مبقر
الوزارة مبنا�سبة عيد الفطر ،2018
معربا خالله عن �أحر تهانيه جلميع
موظفي قطاعه الوزاري.
و خالل هذا احلفل الذي ح�ضره
املدير العام لالمن الوطني ال�سيد عبد
الغاين هامل و املدير العام للحماية
املدنية ال�سيد م�صطفى لهبريي و كذا
اطارات الوزارة ،حيا ال�سيد الوزير
الن�ساء و الرجال الذين �ساهموا يف
حتقيق االهداف امل�سطرة .يف هذا
ال�سياق �أ�شاد ال�سيد الوزير بهبة
املواطنني الت�ضامنية الذين رافقوا
خمتلف الفئات خالل ال�شهر الف�ضيل،
متوجها باملنا�سبة بتحية تقدير
و عرفان لكافة الأ�سالك الأمنية التي
ت�سهر على حماية و �ضمان امن
و ا�ستقرار البالد.
و من جهة �أخرى �أ�شرف ال�سيد
الوزير على حفل نظم على �شرف
كافة منت�سبي ال�شرطة بح�ضور ،
وذلك باملدر�سة العليا لل�شرطة-علي
تون�سي.
وخالل هذا احلفل ،قدم معايل
الوزير تهانيه لكل �أفراد الأمن الوطني
وعائالتهم كما �أثنى ب�شكل خا�ص على
الت�ضحيات واجلهود املبذولة من
قبل كافة عنا�صر هذا ال�سلك من �أجل
احلفاظ على �أمن وا�ستقرار البالد كما
حثهم على موا�صلة تفانيهم يف خدمة
املواطن.
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االحتفال بالبيوم العالمي لحرية الصحافة

الجزائر تفتخر اليوم وبكل اعتزاز
بما حققته في مجال االعالم

ا�شرف وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية ال�سيد نورالدين بدوي  ،مبنا�سبة
اليوم العاملي حلرية ال�صحافة املوافق لـ  03ماي من كل �سنة على مرا�سيم حفل تكرميي لعدد من
�أع�ضاء ال�صحافة الوطنية .
وقال ال�سيد بدوي يف كلمة �ألقاها
خالل حفل تكرميي على �شرف
الأ�سرة الإعالمية مبنا�سبة اليوم
العاملي حلرية ال�صحافة� ،أن «ما
ي�شهده املحيط الإقليمي والدويل
وما ينطوي عليه من رهانات

م�صريية وحتديات تدفعنا �أكرث من
�أي وقت م�ضى �أن ندعو �إعالمنا
الوطني اىل �أن ي�ضطلع �إىل القيام
بدور قوي لنقل ال�صورة احلقيقية
للجزائر» وهي كما قال« ،جزائر �آمنة

وم�ستقرة ،واحدة موحدة ،ت�صبو
دائما اىل غد �أف�ضل بف�ضل �سواعد
�أبنائها وبناتها مبا يف ذلك �أ�صحاب
املهام النبيلة والر�سائل ال�صادقة
عرب كامل ربوع الوطن».
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وذ ّكر ال�سيد الوزير الأ�سرة الإعامية بالتقدمات الكربى املحققة يف جمال حرية ال�سحافة و حماية اأع�ساء هذه العائلة
بف�سل الإ�ساحات التي بادر بها فخامة رئي�ش اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة ،مما �سمح بتحقيق الهدف املن�سود
وج�سد املعنى احلقيقي ملبداأ حرية التعبري وكر�ش ثقافة الراأي والراأي الآخر .
واأكد الوزير يف نف�ش ال�سياق اأن «اجلزائر تفتخر اليوم وبكل اعتزاز مبا حققته يف جمال العام» ،مذكرا يف هذا الطار
بد�سرتة حرية ال�سحافة مبا «يكفل حقوق ال�سحفين ويفتح املجال اأمامهم وا�سعا للعمل بكل حرية يف ظل احرتام ثوابت
الأمة وقيمها ويف ظل احرتام قوانن اجلمهورية» وعرب الوزير يف الأخري عن نياته لأ�سرة الإعام ب»مزيد من املهنية
والبداع والتقدم» و ترحم باملنا�سبة على اأرواح �سهداء الأ�سرة الإعامية الذين �سقطوا اإبان الثورة التحريرية وخال
الع�سرية ال�سوداء على يد الإرهاب ،موؤكدا على اأن هوؤلء «نا�سلوا بالقلم وال�سوت وال�سورة و�سحوا بحياتهم من اأجل
اأن تبقى اجلزائر واقفة �ساخمة»
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