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  مقدمة
  

ذه الوثيقة  إطار تصور  تلف قطاعات الدولة،  لقد تم تحض  ية صارمة  تحليل  ذه الوثيقة ولذلك اعتمدتبرنامج عمل مستقب  ع من

  : ـب أوضاع البالد سمحت
  

نة للبالدال أوال:   .وقوف ع الوضعية الرا

  جرد اإلجراءات املستحبة ألجل: ثانيا:

  .ا ر اسب األمة وتطو فاظ ع م  ا

 .ل حقيقية ا قبل أن تتحول إ مشا  التقليل من الوضعيات الصعبة أو تحسي

فاظ ع مزايا األمة ا. من ل ر   وتطو

صول ع عوائد أك نفعا ع الصعيدين االجتما واالقتصادي. ثالثا: ا ل ستفيد م   تحديد الفرص ال يمكن لألمة أن 

عا: اطر ال  را اتحديد ا ل عائقا  من شأ ش ارأن  ا البالد. الزد الية ال تتوفر عل اسب والفرص ا ا، حسب امل   األمة والوسائل الالزمة لصد

  

نامج  إعداد ، فقد أصبح ممكناومن السانحات واألخطار ،الضعفحليل ما سبق ذكره من مواطن القوة و عد تإذ و  ون ذا ال قاعدة  الذي سي

عد املستقباتي التخطيط االس  ل واحد من  طهإسقا، ليتم فيما  اتيجية ل زة برامج فرعية اس ل  ،الدولة أج مرفقة بآليات تجسيد خاصة ب

.   برنامج فر
  

ن ،تطورهواالقتصادي واالجتما للبالد و  إن التقييم املوضو للوضع السيا ّ و اختالالت مؤسساتية  اضعف قد ب وكمة مرجعه األسا   ا

شر وتنظي ا وعدم استقرار سيا و ا الدولة وقدر ء الذي أضعف كث  سي البالد.  ، ال

 

كز   دي الشامل ت ذا ال ات أساسية سعإن أسباب   : مستو
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ا. .1 عة ل يئات التا  تصور مغلوط لسلطة الدولة وال

اب محاسبةتقييم أداء و  إلزاميةغياب  .2  القوة العمومية.ة سلط أ

وكمة  غياب مراجع ت .3  اإلجراءات والقرارات املتخذة. ير ا

 مب ع الوالء التام. إداري سلم  .4

ية والوالءات. .5 سو ية ع ا ع للسلطة مب  منظومة توز

ع ال سمحت للدولة ب .6 اج صيغ حوكمة مسرفة.حالة الر  ان

عية والتنظيمية.عدم استقرار  .7 شر  األطر ال

ات  .8 ة الصعو سو قة   للنفقات العمومية. بااللتجاءطر

قية. استمرار الضبابية .9 عاد املتوسطية واألفر ة واالسالم) واللغة واأل غية والعرو ة الوطنية (األماز و ال  حول قضايا أساسية 
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  : السيادة الوطنيةاألول  الباب
  

 الدفاع الوط 1 -1

  

داف:   األ

ساسة، ومرافقته  برنامج عصرنته وتطوره. .1 امه األساسية وا انيات الالزمة الضطالعه التام بم ل اإلم ن قطاع الدفاع الوط من   تمك

زائري  .2 اج الشباب ا دمة الوطنية كفضاء أمثل اللتقاء وتبادل وام ة باإلبقاء ع ا فاظ ع الطباع الشع لقواتنا املس دون تفرقة ا

ة أو مادية. و  اجتماعية أو ج

ذا امليدان. .3 اصل   يوش مع اعتبار التطور التكنولو ا  مباشرة عملية عصرنة ا
  

  :اإلجراءات

لة له. )1 ام املو دمة الوطنية باتجاه إعادة تحديد مدته وامل  مراجعة قانون ا

ى. )2  استصدار قانون حول التعبئة العامة  حالة األخطار الك

  

ارجية 1-2   الشؤون ا
  

داف   :األ

ار.يعدم التدخل  الس .1 داف السلم واالزد  اسة الداخلية للدول واالنحياز  عالقاتنا الدولية أل

ن. .2 زائر  التنافس واملفاوضة الدولي ات ا امل بم  الدفع ال

ل الس .3 ة  االستقرار الدو وا زائر مة ا اعات.لتفعيل آليات املسا   لل
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اتيجيةإعادة صياغة  .4 نا ال إس غرافية والثقافية ومرجعت نا وانتماءاتنا ا سقة مع مصا قية م خيةإفر اتي لبالدنا تار ، قاعدة العمق االس

ا مع املواقف السياسية لبالدنا.  ومنطقة تجاوب سيا تلتقي غالبية دول

ية. .5  مواصلة الدعم التام للقضية الفلسطي

نا من .6 راوي. استمرار سياس ر مصر للشعب ال ية ع تنظيم استفتاء تقر راء الغر ي لقضية ال ا  أجل حل عادل و

زائري الفر ل  إعادة .7 سم  27التفاوض حول االتفاق ا م. 1968د ن وعائال زائر قامة الرعايا ا  الناظم لنقل وعمل و

ارج. .8 نا  ا صوص بجالي لفة ع وجه ا يئة م شاء   إ

شيط اقتصادنا إعاد .9 رإخواننبالضرورة  بإشراكة ت ن بامل اب القدرات ال ا املواطن ة ألجل وأ ة وا دفع جامعاتنا وصناعتنا فكر

ن. و صوص  مجال البحث والت ا  و

 

  :اإلجراءات

ق )1 ا. لديبلوماسية تو تحديد ورقة طر ا الواجب الدفاع ع زائر وآراء  مواقف ا

ي  إعداد )2 زائر واالتحاد األورو ن ا عدادحصيلة لتنفيذ اتفاق الشراكة ب  خطة لتعديله واالنطالق  املفاوضات. و

غية ضمان نمو  العائدات املرتبطة الصادراتوضع  )3 اص. دبلوماسية اقتصادية  روقات بمشاركة القطاع االقتصادي ا  خارج ا

ن واح  )4 اجر ل حذر، حماية حقوق امل م،  إطار القانون الدو والعالقات الدبلوماسية.ضمان، ب  ام كرام

ن  )5 ر ع تحس ا. الس ا  حياة األمة وتطور مجتمع ز اندماج عز رة، و الية  امل  ظروف التبادالت مع ا

م   )6 م انيات مسا م ارج و نا  ا شغاالت مواطن الية لدراسة ا ومة مع ممث ا  تنمية الوطن.تنظيم لقاء سنوي ل

ر. )7 نا بامل الي ة  ر ع املصا املادية واملعنو  الس

  

 

 



7 
 

  العدالة 1-3
  

داف   :األ

صري للقانون  وخضوعه التاماستقاللية فعلية للقا  وتوف شروط إقرار .1  .وا

نية  .2 انيات الالزمة لضمان مستوى الكفاءة امل ل اإلم ن عند القضاة. وحس أخالتجنيد   عالي

عية  .3 شر ام قرارات العدالة  وتنظيمية تضمنإرساء منظومة  ااح  .وسرعة تنفيذ

ادف إ رقمنة اإلجراءات القضائية  .4 امانطالق مشروع {عدالة دون ورق} ال شر األح ن الولوج إ مرفق  و صية، لتحس مع حماية املعطيات ال

ع اإلجراءاتالعدالة  سر سيط و  .وت

ن  إعداد .5 شمل تحس اقانون حول املساعدة القضائية  ا و  إجراءا عا يل الولوج للعدالة لعدد  إدراجو آليات أ س زئية ل املساعدة القضائية ا

ل لتحديد املستفيدين   تم وضع معاي ا اليف، س غية التحكم  الت ة أخرى و  ن. من ج شاركية. إطارأك من املواطن   منظومة 
  

  :اتاإلجراء

ن ملرفق العدالة. )1 ا للمواطن يل الولوج املت  س

سيط اإلجراءات  )2 ا وضمان أفضلت ن  وتوضيح م ي. والدفاع قوق امل زا ال ا  ا

يح األخطاء القضائية  )3 شرتوف شروط مالئمة لت ة ال جبار ي. و ام الفقه القانو  الدوري ألح

انية الوصول ملرفق العدالة،  إدراج )4 زئية لتدعيم إم صالحاتاملساعدة القضائية ا ا تقليص آجال التقا  إجرائية و ن السبلغاي البديلة  وتثم

 لفض املنازعات.

قوق الدفاع،  )5 ام التام  زائية مع االح صالحدعم نجاعة اإلجراءات ا ات. تنفيذ و  العقو

اكم للم )6 ي التنفيذ العاجل من ا لعاي الدولية للفقه القانو ش ات  وال  ر د املستمر لبالدنا لتوسيع فضاء ا . واألمن والعدالةقسما من ا

زائر  سياقات أخرى متعددة األطراف. ام معاي القانون الدو يم أيضا مس ا   كما أن اح
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  : الحوكمةالثاني الباب 
  

 العمومية اإلدارة 2-1
 

داف:   األ

ن تنظيمه  .1 هإعادة االعتبار للوظيف العمومي بتحس .و  وس  الوصول إ وظيف عمومي عصري ديمقراطي الس

ة لألخالق  وتنمية مناختحف  .2 شار القيم الدستور صري مالئم الن ياد والوالء ا ة واملساواة وا ا ة. وال ل فاع املنظومة اإلدار ن   للدولة ب

ام مباد إطارالعمل   .3  .والنجاعة واالقتصادئ الفعالية اح

داف. .4 سي باأل وم ال ن وظائف الدولة بإدراج مف  تثم

ومجعل املواطن  قلب تنظيم اإلدارة  .5 رساء مف  خدمة املواطن لدى أعوان الدولة. و
  

  :اإلجراءات

ماعية ألعوانداءات الفردية إرساء منظومة تقييم دوري لآل  )1 ن التكميلية  وا و عالدولة قصد تحديد احتياجات الت عادة التوز  املمكنة. و

م. اإلنذار)وضمان حمايةمطلقي (ترسيم أوضاع  )2  الدولة ل

سمحإرساء إدارة شفافة  )3 زة الدولة  ومنفتحة  ل مواطن بالوصول إ املعلومات املتوفرة لدى أج شاط إداري. وذات العالقةل  بممارسة 

ا  واملنفتحة سيحدديتعلق باإلدارة الشفافة استصدار قانون  )4 شر ا. وكيفيات الوصول بوضوح نوعية الوثائق ال يجب ع اإلدارات   إل

ونية لإلدارات العمومية  )5 ال املواقع اإللك افةتوحيد أش ا منا املوطن  وتفعيل  تظر دمات ال ي ينا ن مس عي ن  و ا ألغراض التحس ل

 املتواصل.

نية ألعوان الدولة  )6 سي املسارات امل م ععقلنة  يع ن القطاعات. و  التنقل ب

دمات العمومية. إعداد )7  ميثاق ل
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ئة 2-2   يئة اإلقليم والب
  

داف:   األ

دارة األقاليم. .1 ة  تنظيم و أولو ن  شغاالت املواطن  وضع ا

لية. .2 ن ع املشاركة  عمليات التنمية ا  تحف املواطن

ا  اتخاذ القرار. .3 الس الشعبية البلدية والوالئية وسلطا  تدعيم صالحيات ا

ا الوطن والوصول إ .4 د ش ديدة ال س ماعات اإلقليمية  الديناميكيات ا غية اندماج أك ل إطار  إعادة صياغة قانون البلدية والوالية 

. ك ة و عدم ال ا ل الالمركز   أك مالئمة وتحف

  

  :إلجراءاتا

لة  )1 ي دف إ إعادة  ان  يئة اإلقليم الذي  طط الوط ل شيط األقاليمانجاز حصيلة موضوعية لتنفيذ ا يح االختالالت  وت غرض ت

يل عادة تأ  القدرات املتوفرة. و

يئة اإلقليم  )2 طط الوط ل ن تنفيذ ا ن عناصرهتثم عدي وتحي  .و

ة من أجل تكيف  إصالح )3 و يئة ا ليةمع األوضاع  أفضلمخططات ال صوصيات ا  .وا

ال. وتكثيف الرقابةالقضاء ع البناء الفوضوي  )4 ذا ا ة    اإلدار

ل أنواعه. )5 سي العقار ب  إعادة االعتبار لدور البلديات  

ديدة  )6 لية يتالءم مع املتطلبات ا الية ع غرار برامج التنمية  والتحديات اللبالدنا اختيار نموذج جديد للتنمية ا ون األدوات ا ا،  تواج

امج القطاعيةالبلدية  ت   وال ن.1973الالممركزة ال أرس الية للمواطن ة لتلبية االحتياجات ا عد صا  ، لم 

 إعادة صياغة القانون األسا للصندوق الوط للتج من أجل التنمية. )7
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فة  ورؤساء البلدياتلوالة إعفاء ا )8 وادر مح ل عمومي يتوفر ع  ي انية الدولة بإرساء  ات العمومية املمولة من م سي التج وكفؤة من 

افية انيات  م ن و لي ن ا رج عن املسؤول م. ذلك ما من شأنه رفع ا معن الدولة  ومن خالل عادة ترك م األو أال  و ام  و تمثيلع م

دماتلدولة ا ا لفائدةالعمومية  وترقية ا سي ن  و ئةاملواطن  .والعمران والب

ة  )9 ادة الالمركز ة. واالختصاصات من ونقل الصالحياتز  اإلدارة املركز

لية. )10 ن  ال للمسؤوليات االنتخابية ا  اعتماد معاي جديدة تفرض ع الراغب
  

ثمار 2-3   سياسة االس
 

داف:   األ

ثمار  .1 ع لالس سياسة وطنية   باستعمال الوسائل املناسبة. والدولية املستقبليةتلبية االحتياجات الوطنية  وتمكن منالدفع 

يل القدرات الوطنية  .2 ساقا مع تطور التكنولوجيات. وعدم االكتفاءتأ داف أك ا ارج بل وضع أ  باالستواء مع املوجود با

رة. وتفعيل املناطقمضاعفة  .3  ا
 

  :اإلجراءات

ثمار عن دائرة  )1 عاد فعل االس  .واجراءات االعتمادا

ة. )2 ية معت ا صبغة عملياي غرض اعطا ا   اصالح إجراءات منح االعتمادات بأنواع

لية ملنظومة دعم  )3 يع الفعلإعادة صياغة  ثماري. و  االس

ثمار. )4 ن حدود زمنية آلجال دراسة ملفات االس  عي

ثمارات ا )5 ع وضع ألية لالس لفة واآلجال، املفاضلة مع مشار دوى، تحديد نطاق املشروع، تقييم الت ليا من الدولة، تتضمن املراحل التالية: دراسة ا ملمولة أو 

عة الدراسات  ا، تحليل املردودية ع املدى البعيد، متا عبئ شغيل، االستالم واالشغال والتجبديلة، تحليل املوارد الواجب  ر عن التنفيذ وال ا ، تقر وأخ

 املستفادة. الدروس
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  واالتصال اإلعالمتقنيات  2-4
  

داف:   األ

نت مجاال خارج القانون. أالالعمل ع  .1 ون األن  ت

ب .2 مات الس ن موقع يةتوف حماية أك ضد ال ال. وتحس ذا ا زائر العال    ا

نت. .3 ام حياد شبكة األن  فرض اح

شيط  .4 تم ت ا قطبا تنافسيا عامليا اإلعالمس عل زائر وانجاز الب التحتية الالزمة  تحليل تفصي سيحدد إ   نفس السياق فإن، واآل  ا

زائري مع تقنيات  ع ا شر  واالتصال، و أي مدى يمكن تكييفه. اإلعالمأي مدى يتوافق ال

ن .5 زائر بتحس ر الب التحتية الرقمية ل سمح تطو تلفة. س ا  قطاعات االقتصاد الرق ا  تموقع

ة وتبادل البيانات. .6 ن، املعا زائر  مجال االتصال، التخز ز قدرات ا مية، لتعز ر ب تحتية رقمية أخرى ذات أ  تطو

ل مواطن. .7 نت حًقا أساسًيا ل  يجب اعتبار املساواة  حق الوصول إ اإلن

دف للبلديات  .8 ات من خالل الرقمنة.توف الدعم املس ولة ع جميع املستو ا أك س  عل
 

  :اإلجراءات

ات ذات التدفق العا جدا. )1  عميم شب

شيط األرشفة الرقمية  )2 ن املعطياتت  .وتخز

ية التحتية  )3 ر الب ة لتطو نت. وقدرات شبكةإعطاء األولو  األن

شاء املؤسسات الرقمية. )4 يل ا  س

ن العام  )5 س القطاع ادة  تحس اص بقضيةالز ية وا مات السي ديدات املرتبطة بال التجسس االقتصادي أمن املعطيات، بال ودعم ، و

ما ود ماية الناجعة للمعلومات عن املؤسسات  ج االرامية ل ائ  .ومعطيات ز
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  عالماإل  2-5

  

داف:   األ

 .اإلعالماستقاللية وسائل عدد و  .1

د الد النظم  ة واملش افة القو ل ال ش يل اآلراء. شكتقل شرطا أساسيا للنقاش النقدي و املساملتنوع والتعددي و  اإلعالمييمقراطية، 

افة و  ة ال عدد وسائل االعالم مع ستضمن حر فية عالية و ع  ثمار  نوعية االعالم املستقل.تحف معاي جودة    مواصلة االس

 وسائل االعالمترقية جودة وتنوع  .2

تم  افة بماس قية ال الية ل الك املواطن للساير تطور الوسائط االعالمية و  اصالح املنظومة ا تبط . حيث س منتج االعالميعادات اس

ة، الدعم املا بمعا ورة و ي جودة من ج ة أخرى، وسع نطاق املنظومة املذ الوسائل االعال من ج ال  مية الرقمية قصد احتواء تنوع األش

زائر. والتعدد اللغوي     ا

  عة التطور املضطرد ع متا ي و  ثراءه املتوقعد االعالمي  السنوات القادمة و للمشوالسر اإلعالم الشب دف بأنماط جديدة  املتداخل، 

ديدة.  تكييف املنظومة مع املعطيات ا

 تم إرساء إجراءات وا ة، س افة املكتو ودة. واالعالم اة ملساعدة اعالم املواطنة فضال عن ترقية ال ام الدائم بمعاي ا  مع االل

  ة افة املكتو ود القطاعيةموازاة مع اصالح منظومة دعم ال في  وا نة {ال تم ترقية م في ذو جودة عالية، س من أجل أداء 

نية. معيات امل شاور مع ا ف} بال  ا

 ةاملنفتحاإلدارة الشفافة و  .3

  ذا الغرض فإنه من الضروري شاط اداري، ول ا مرافق الدولة واملرتبطة بممارسة  ق  الوصول للمعلومات ال تحوز ل مواطن له ا

ا وكذا كيفيات تعلق باإلدارة الشفافة انون يقاستصدار  شر ذا األخ سيحدد بوضوح الوثائق ال يجب ع مختلف اإلدارات  ومنفتحة، 

ا.  ا  حالة الضرورة.الوصول ال عديل ا، للعمل ع  تم تقييم ذلك دور ديدة، س ذه اإلجراءات ا عد دخول ح التنفيذ ل   و
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 ةإن الولوج إ معلومات مختلف الدوائر الوزارات واإلدارا ن، وعليه، وملعا في ء ضروري لعمل ال عة لطلبات  ت العمومية  سر

ن.املعلومة الواردة م في نية لل معيات امل انيات الالزمة بالتعاون الوثيق مع ا تم وضع اإلم افة ولضمان تدفق املعلومة، س   ن ال

 دمة العم تحليل مة ا ة و م رصومية  وسائل االعالم السمعية والبصر ستجيب لل ا عالية فيما ال معايع إبقاء خدمة عمومية 

امج و   االعالم.يخص جودة ال

  املؤسسة الوطنية للبث السم .4

ام اإلذاعةدور  والتفك دراسة  ون  وم شاور مع  والتلفز ا بال زائري ا د االعالمي ا ن من أجل تكييف  األطراف املعنية ومعاملش مختص

ام  يواإلطار امل ال حوكمة املؤسسة العموميةو  القانو ذا ا ن اال ومع  ،للبث اإلذا بما يوافق املعاي الدولية   ع خصوصيات  عتباراألخذ 

اصة  .لبالدنا واملتطلبات ا

  السم البصري  اإلنتاجقطاع  .5

تم تدعيم  زه لالستجابةس عز انقدر  و تم مراجعة، عن قرب، معاي  اإلم ديدة، وعليه، س ا إن  االنتقاء والدعمللتحديات ا الية مع أقلم ا

  اقت األمر.

تم تحليل إصالحات أخرى إ ذلك، باإلضافة  لفة س ل امل يا وكمة، ومعاي انتقاء لإلنتاج وعمل ال ن ا ن تحس ا لتمك سي املال وتنفيذ  ب

ذه امل العامة صص ل   مة.ا

زائري املبدع  اطاركما  ي ا نما وم املشروع الس تم دعم مف ن الدولة و \شراكة عمومية س   عد االنتاج.  ما  مؤسسات االنتاج وخاصة ب

  

  :اإلجراءات

ي للمحطات الفضائية الناشطة ع الساحة الوطنية. إطارتحديد  )1  قانو

افة  )2 ن ال ار والسم البصري مراجعة قوان س االستقاللية. وس اآلراء واإلش  دف تكر

ة التعب  )3 ام حر س اح اصةوالشرف تكر ياة ا تمع وثوابت األمة وا  .وا
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ي للقذف  )4 زا ث املعلوماتالردع ا انة و رساء مبادئاملغلوطة  واإل ة  والشفافية املسؤولية  و افة املكتو ةال و  والسمعية البصر

 .التواصل االجتما وسائط

شاء  )5 ون الرقميةاإلذاعة  وتطور محطاتيع إ ن الدولة  والتلفز مة بقوان اصة مادامت مل  .وثوابت األمةا

 

 : التنمية البشريةالثالث الباب 
  

بية 3-1   ال
  

داف:   األ

غرافية. .1  التأكيد ع مبدأ ديمقراطية التعليم والعمل ع تذليل الفروق ا

ود محو األمية عند الكبار.مواصلة  .2  وتكثيف ج

ن الوحدة الوطنية. .3 صية الوطنية وتحص  تدعيم دور املدرسة  تأكيد ال

ركة العاملية للتقدم. انفتاح واندماج بالدنا .4 ا  ا  وشبا

ادة  .5 ن اإلدماجز و ن والعمل ونوعية الت و ن الت ي امل واملوائمة ب ن  االبتدا و  بحسب احتياجات سوق العمل. املوالثانوي والت

ودة. .6 ناسب مع معاي ا ام ت ي إ ا  تصور {محافظ أدوات} من االبتدا

ن. .7 و ايد للسياقات  منا الت  اعتبار سرعة تطور عالم الشغل والتكنولوجيات والتعقيد امل

امل واالرتقاء النو بمستوى التعليم. .8 ار الفردي ال  تدعيم شروط االزد

تمع.ت .9 م مع التحوالت املتوقعة  ا م وتكيف يل ن وتأ ن املعلم  و

شاطات الثقافية والفنية  .10 ع بال اضيات والعلوم والقراءة وآخر  ي إ املتوسط مب ع الر تقسيم التعليم إ جزء رس من االبتدا

اضية.  والر
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شبع بالق عطاءإ .11  .والروحية واملدنيةيم الثقافية ح أك  املنا الدراسية ملتطلبات ال

ر روح املبادرة .12 ن امل أطوار التعليم العا  تطو و  .والت

ام  .13 ن ا و ن الت ماالقضاء ع الفصل القائم ب و املة. وامل   مسارات مت

ن املستوى  .14 د تحس امجالعمل  التعليم العا ع تحقيق  ة ال تمع  واالختصاصات لالستجابة ووجا  .وتطورهاملث ملتطلبات ا

ة  .15 امعية قصد نجاعة أك ألعمال التنظيم  وصالحيات املؤسساتتوسيع المركز مةا يئة وتلك املسا  والوقاية مناملشاركة  إطار توسيع  وال

سداد.  حاالت اال

ة ذات تخصصات نوعية. .16 و ل جامعات ج ش شاء أقطاب امتياز   ا

مة  تجميع  .17 انيات املسا شر وتوف املراجعتدعيم االم ا  و ينةخاصة العلمية م امعات  ووضع شبكة والتقنية ا                   لبنوك معلومات ا

ا.  فيما بي

ر التعاون ضمان انفتاح أك ع العالم  .18 . والتبادل العل وتطو  الدو

صول ع  .19 ارج.ارساء شفافية  كيفية ا  املنح الدراسية  ا

  

  :اإلجراءات

انياتعصرنة املنا البيداغوجية  )1 ا  وتكييف اإلم . اإلعالمالالزمة خاصة م  اآل

 الغاء امتحان املرور إ الطور املتوسط. )2

اف  )3 اباستمرارا  االع و غت تال ة  تاماز ا بتجاوز اإلدار سمح ل ا بنظم نمطية  والقانونية ال أصبحت لغة رسمية، صار من الالزم تج

ل اللغات العاملية. والتقنية عإ بلوغ الصرامة العلمية  الصرفة  غرار 

حياء اللغات  )4 ا من إعطاء فرص جديدة للمحافظة و ديثة لإلعالم، مما سيمك ا من ولوج التكنولوجيات ا غية لتمكي ترقية اللغة األماز

لة. يتم تقييموالثقافات، ع أن  ذا الغرض قصد قياس التطورات امل شأة ل  دوري للمؤسسات امل

امج  )5 ر ال لةتطو ادة الكفاءة ومنا الرس ن املتواصل. وز و ر جامعة الت   فائدة عالم الشغل باملوازاة مع تطو
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ة تمدرس )6 م األولياء إلجبار ر ع اح م الس ددة قانونا. ع أوالد ة ا  طول الف

ية  )7 لزام املؤسساتترقية األقسام التحض ذا الطور. و يعاب خاصة   التعليمية بتخصيص قدرات اس

ن ا )8 افؤ الفرص ب ن  الولوج للتعليم التق تجسيد ت امس ي وا دما  .وامل وا

 ل مؤسسات التعليم العا ع املشاركة  مسارات التقييم الدولية. إلزام )9

ا الدولية. )10 ادات املمنوحة مع نظ ل معادلة الش س ات التعليم بما   االرتقاء بمستو

م من مقاالت  )11 ية ع انتاجا اعخلق منظومة تقييم لألساتذة مب راءات اخ  .و

12( . الت العلمية ذات السيط العال شر  ا ف ال  تكفل الدولة بمصار

وظة،  )13 نية  والكبار ذوي عدد الشباب ضرورة رفع، بصفة م صوص والتقنية الكفاءات امل ةبا شغيل  املطلو صول ع ال ل منصب عم وا

 .ةتيو املقاوالالئق 

ان نوعه  مجال الولوج إ التعليم. القضاء ع )14 ما   ل تمي م

يئات الدولية. )15 ا ال عرف يم التنمية املستدامة كما  ي مفا ن تالميذ الطور االبتدا  تلق

اصةميذ وضع التل )16 تمامات عند ذوي االحتياجات ا يئة املؤسسات املدرسية.  مقدمة اال  انجاز أو 

ا )17 ط الز ن  التعليم دات الفردية ر م الفرديةبتقييم  األجور للمستخدم  .آداءا

ا للمراقبة البيداغوجية )18 خضاع ام دف الشروط، و اصة باح ة ا بو  .إعادة النظر  فتح املؤسسات ال

امعية ألجل )19 دمات االجتماعية ا ال. إعادة النظر  ا ذا ا صصة للدولة    ضمان حقيقي لفائدة الطلبة من املوارد املالية ا
  

ة 3-2   ال
  

داف:   األ

يص املبكر). .1 شارات وال ان نوعه وكذا الولوج للرعاية الطبية (العالجات األولية، االس ما  ميع دون أي تمي م ة ل   ضمان ال

ا. .2 ة للوقاية وترقي  إعطاء األولو
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  ع تجسيد قطاع عمومي قوي وقطاع خاص مكمل.العمل  .3

مل ع انضباط أ .4 تصة وال غرا أو من حيث املصا ا ل الطبية لتتالءم أك مع االحتياجات سواء من املنظور ا يا شار ال ك  تنظيم ان

شفيات املرجعية). ة واملس و وم األقطاب ا رم الط (مف ام ال   اح

ة  .5 ن.ترقية ال   العقلية والتكفل املتخصص باملر العقلي

تكفل  .6 السرطان دون أثر ما و يص أمراض  اصة ال سيما   ة العمومية وا ن ال رساء جسور ب اص  الوقاية و ادماج القطاع ا

ي. انب الوقا   الدولة با

سيق مع  .7 ة بالت اليف ال سمح بتكفل أفضل بت ة وال مإرساء سياسات  .ال   ضمان االجتما

باق الوقاية ع .8 ية لتناول بقايا املبيدات العالقة باألغذية.اس اطر ال ون والسكر) وتقييم ا ية (تقليل الد غذية     

يئات العمومية والعائالت وذلك ع .9 ن  الوقاية من األمراض الناجمة عن سوء التغذية  املدارس وال  تدعيم دور وعدد األعوان االجتماعي

س والتثقيف.   التحس

ديدة. .10 س وتحض القاعدة الصناعية للتكنولوجيات البيولوجية ا ن اتيجية وطنية لإلنتاج البيولو ا   وضع اس

اليف الزائدة. .11 ئصال التبذير والت ة الس ة  مؤسسات ال سي العصر انيات وترقية منا وأدوات ال   عقلنة استعمال اإلم

شفيات امل .12   تنقلة.ترقية املس

شاطات امللوثة. .13 ة العمومية إ فرض رسوم ع ال ل ال انية توسيع موارد تمو   دراسة إم

عة محاور: .14 شة ع أر ن خاصة تلك املتعلقة بظروف املع ن املر املزمن كة ب   تحديد االحتياجات املش

 .ض ع معرفة داءه للتعامل األفضل معه ل مر   مساعدة 

  إ الوقاية.توسيع املمارسة الطبية  

 . ياة اليومية للمر يل ا   س

 .اص ن معرفة آثار املرض ع نوعية حياة األ   تحس
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  :اإلجراءات

ا. )1 ون م ة واملادية للواليات ال تت شر ا مجلس الناحية من أجل توحيد املوارد ال أس ية مستقلة ي  خلق نوا 

ة بالنظر  )2 شاء وظيفة عمومية خاصة بقطاع ال ذا القطاع.إ ات   صوصيات وصعو

3( . ال للتكفل الط والنف ذا ا ن   ن املستخدم و ن وفتح تخصص أمراض الشيخوخة وت   االعتناء باملسن

ية املتوفرةاستغالل  ترشيد )4 ا ل القدرات ال ان قطاع تبعي ما    .(عمومي، شبه عمومي، خاص) م

امج الوطنية للوق )5 اص  ال يص املبكر.اشراك القطاع ا   اية والتلقيح وال

اليف والعوائد ع وطننا. )6 ية ع تحليل للت مة مب ة شاملة وم ة  إطار رؤ   يع صناعة األدو

7( . ن نتائج البحث العل ام وتثم ونات األساسية واملواد ا   اإلنتاج ا للم

ة  )8 ن القطاع والنقابات و  بإشراكاإلصالح العميق ملنظومة ال .م  جمعيات املر

سة، وتحض )9 ن ي، باألخص البيولوجيا ا اتيجية وطنية لإلنتاج الصيدال   املستقبل. الصناعات لتكنولوجيات شر اس

البف الزائدة. )10 شفائية ألجل القضاء ع االسراف والت ديثة  املؤسسات االس سي ا انيات وترقية طرق ووسائل ال  ترشيد استعمال االم

ز و  )11 شفيات املتنقلةعز صوص ترقية املس  . املناطق النائية ع وجه ا

الضمان االجتما والدولة. )12 ل متدخل  شفائية وتوضيح دور  سي املا للمؤسسات االس   تط ال

شفائية. )13 ن صناديق الضمان االجتما واملؤسسات ال إس اصة بالتعاقد ب ام ا  تفعيل األح

ن قائمة األعمال الطب )14 ا.تحي سع  ية وشبه الطبية، وكذا 

ة العمومية. )15 ل ال شطة امللوثة  تمو  اشراك التأمينات االقتصادية والقطاعات ذات األ

16( .   ترقية التخطيط العائ لتحكم أك  املواليد والنمو الديمغرا
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  الشؤون االجتماعية 3-3

  

داف   :األ

1. : افؤ الفرص ع   ترقية ت

  املة.تذليل الفروقات دمات العمومية وال االجتما واملواطنة ال ايدة  الولوج إ ا غرافية ال تولد اختالالت م   ا

 .ضمان ترقية املرأة  

 ش. القضاء ع م عيق وتخنق التعب عن القدرات الفردية وتولد ال   ل أنواع التمي ال 

  :ترقية التضامن الوط واالدماج االجتما .2

 توسيع . انيات التضامن الوط م   أطر و

 .ات واملعاناة الفردية   العمل ع التخفيف من الصعو

 ا باملوازاة مع تحسن مؤشرات التنمية   .إعادة األمل والكرامة بمضاعفة آليات االدماج االجتما والتأكيد ع إرادة الدولة لتوسيع نطاق

  ادة موارد منظومة الضمان االجتما دون املساس   بمداخيل األسر أو التأث ع سوق العمل.ز

  ل استقبال األيتام والطفولة املسعفة و يا ود  فائدة  اصةتدعيم ا اص  خطر. ذوي االحتياجات ا ا األ  و

  

  :اإلجراءات

شكيل املسار امل ، (CNAS et CASNOSلألجراء ولغ األجراء ( لضمان االجتماالوط لصندوق ال إلزام )1 مبإعادة  سب ن ملفات   إطار ملن و ت

 .التقاعد

ية (طبية، جراحية، بيولوجية )2 ل التخصصات ال ن   ن االجتماعي ل املؤمن اص ل ن صندوق الضمان االجتما والقطاع ا  عميم التعاقد ب

 أشعة..).

ى املضمون ( )3 .SNMGإعفاء األجر الوط األد بة ع الدخل اإلجما  ) من الضر
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ن.إعادة االع )4  تبار لسلك األعوان االجتماعي

اص  ادراج )5 شغيل األ ات ل اصةتحف  .ذوي االحتياجات ا

يع والدعم املادي )6 ا  خدمة  ال م وجعل اء م و م واالستفادة من حيو عبئة قدرا معوي للشباب، قصد  والتوجيه نحو التنظيم ا

 الصا العام.

ام اإلجباري بالتضامن مع األجيال )7 ئة وع املوارد الطبيعية. االل فاظ ع الب  القادمة  التنمية االقتصادية با

ل األجراء. )8 ع ل اكمة للتقاعد ع التوز  توحيد املبادئ ا

نقل أفضل من ا )9 م ب سمح ل ن  ر إجراءات للمسن ذا القطاع. تطو ن   ل الفاعل مة  نية إ التقاعد، وذلك بمسا  ياة امل

شيط سياسة اال  )10 ياة ت املة  ا م باملشاركة ال سمح ل ش من املوارد الالزمة ال  م ددين بالفقر أو ال اص امل ن األ حتواء االجتما لتمك

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

ة عطلة األمومة إ  )11 ر للمولود األول. 12تمديد ف  ش
  

شغيل 3-4   ال
  

داف   :األ

شري كمعيار أسا  تطور املؤسسات.إعادة االعتبار لدور العنصر  .1  ال

 .واملستمرةيع عالقات العمل الدائمة  .2

افحة العمل  .3  .واستغالل العمال وخاصة القصرصرح به املغ م

ساء  .4 شغيل ال  .والشبابرفع تحدي 

ثمار  مناصب العمل املستديمة من بداية املسار امل إ التقاعد. .5  تفضيل االس

شاطات االنتاجية (السلع يع السياسات ا .6 ر ال دماتلرامية لتطو ارالعمل الالئقة  وخلق مناصب) وا  .واملقاولة واالبداع واالبت

 تفضيل استدامة مناصب العمل. .7
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ة .8 ع الصغرى واملؤسسات الصغ دمات  تحف نمو املشار ا  القطاع االقتصادي ال سيما ع الولوج ل يل اندماج س  املالية.واملتوسطة و

املة املنتجة  .9 ساء  وضمان منصببلوغ العمالة ال ل ال ة ل شا ساوي لألعمال ذات القيمة امل  .والرجال والشباب وذوي اإلعاقةشغل الئق بأجر م

انت طبيعة صاحب العمل. .10 ما  ل عملية التوظيف م ي عن  ة االعالن القانو  إجبار

ش .11 شاء مؤسسات العمل املؤقت وتنظيم  ا لتلالسماح بإ اب العمل الظرفية لباط ن.لية احتياجات أ  مستخدم

12. . يع العمل امل ن و  تقن

 

  :اإلجراءات

ن كمؤشر ملداخيل صاحب العمل. )1 عتمدوا  املستقبل عدد املستخدم ي ال  ي ل با ن عن التحصيل ا عليمات للمسؤول  توجيه 

مية: )2  منع الوظائف الو

  د من اإلطالة املفرطة ملرحلة ن.ا  التم

  ا اري تصفي ة عالقات العمل ملستخدمي املؤسسات العمومية املصفاة أو ا م. ودفع منحسو  مالئمة ل

 

  العمران والسكن 3-5

  

داف   :األ

ئة أو املوارد الطبيعية. .1   التخطيط ملدن متوازنة تضمن مستوى مع أفضل دون االضرار بالب

يئة اإلقليم .2 طط الوط ل ن تنفيذ ا ن عناصره. تثم   وتحي

ال. .3 ذا ا ة     القضاء ع البناء الفوضوي وتكثيف الرقابة اإلدار

ة  الوطن. .4 ل ج غرافية والديموغرافية ل صائص ا مة مع ا   وضع سياسة عمرانية م

شية. .5 م املع ن ظروف فية بتحس يت ساكنة املناطق الر   تث
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ة بالتدخل ع البنايات .6 جاع االوعية العقار شة. اس ة القديمة وال ضر   ا

ن. .7 اضة أو ع األقل مضام للراجل ل التجمعات السكنية ملمارسة الر   توف فضاءات  

يئة ممرات محمية. .8 تلفة ب ن وسائل النقل ا ن ب اب واملسافر   تنظيم تحول الر

شغل تلك الفضاءات  .9 ل من  ات رادعة ل ن بتطبيق عقو وقف ارجاع األرصفة للمواطن ا  املركباتو املقابلعل ن ع املدن تخصيص و ، يتع

ة إلنجاز حضائر  ات. ومواقف للسياراتأوعية عقار  والعر

 

  :اإلجراءات

ل مواطن. )1 صول ع سكن الئق ل يل ا  س

ن. )2 طورة الوضع ع حياة املواطن اب الوط نظرا  امل ال   التكفل الفع بالبنايات القديمة ع 

الية عمالاستمن جعل  )3 لية. إن تلك األدوات املتكيفة مع خصوصيات  اآلليات ا ماعات ا سبة ل ات بال عقو ضري الزاما مرفقا  سي ا لل

ن مع أخذ  شة املواطن ن مع ضري والنظافة العمومية  تحس قية والتطور ا م فضال عن ال سا ا أن  ة، عل و ل مدينة واملتطلبات ا

صوصيات الثقافي ن االعتبار.ا ع   ة 

ة للمنقوالت )4 دف إ ترقية اإلطار املع ع الصيانة اإلجبار ل مبادرة محلية أو وطنية  ن   ن ع إطار منظم ومق ة  اشراك املواطن ضر ا

صر. يل الذكر ال ا   ع س

ن )5 ل الوسائ تقن ر  لية بتطو ماعات ا ل تفرعات الدولة خاصة ا ي ل ام القانو افظة ع العقارات ذات القيمة االل ا ا ل ال من شأ

تة. خية والثقافية املث   التار

ا التنظيم. )6 لة يحدد ات طو ا لف ورة من طرف مالك ددة بالسقوط وتلك امل شة امل جاع الدولة للبنايات ال دم واس   تفعيل إجراءات 

س )7 ق جمعيات امل ن والبوابة.العودة إ التنظيم السابق للعمارات عن طر   اكن

ة الوطنية للسكن اإليجاري. )8 ض ر ا   تطو

اص  السكن اإليجاري. )9 ثمار ا  يع االس
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  الثقافة 3-6
  

داف   :األ

ل  .1 ا.ترقية الثقافة الوطنية ب  تنوعا

ال. .2 ذا ا ية   يع االعمال ا ار ثقافتنا ب فاظ ع ازد ن ع املشاركة  ا  حث املواطن

اصةيع خلق املراكز الثقافية  .3 ل واملكتبات ا . وأيضا  ار الثقا دف ا تحقيق االزد انيات ال    اإلم

  :اإلجراءات

فاظ  )1 اثع ا اله ال ل اش زه الثقا الوط ب عز  .و

شر الثقافة خصوصا دعم الكتاب بإجراءات جبائيه مناسبة. )2 ز   عز

شاء املكتبات ع مستوى  )3 عادة االعتبار للمستكثيف ا نما.االبلديات، و  رح وقاعات الس

ع الوط االصيل الذي تمثله الصناعات التقليدية. )4 ن الطا  ضمان احياء وتثم

اث الثقا االماز  )5 ي. ألجلإعادة احياء ال سا اث اإل مته  ال ادة التأث الثقا لبالدنا ومسا صية والوحدة الوطنية، وز  التأكيد ع ال

.ر فترقية البحث والتنقيب ع ا )6 اب الوط امل ال ة ع   ات االثر

خية املوجودة. )7 ن املعالم التار  تثم

شآت  )8 خية و التكفل الفع بالبنايات وامل  ثقافية.ال تك قيمة تار

ل األعمال التطوعية. )9 يع  اث غ املادي بمشاركة املواطن و  تكثيف حماية ال

د املوسيقية ع جميع بلديات الوطن. )10 شاء املعا  يع إ
  

اضة 3-7   الر
  

داف   :األ

اضية ل .1 شطة الر نل األعمار يع ممارسة األ س  .ول



24 
 

اضة ع املنظار األوحد لكرة .2 ة الر  القدم. الكف عن مقار

اضية  .3 سي الصندوق الوط للتنمية الر ضفاء شفافيةعقلنة   .املة عليه و

ا  أك عدد من التخصصات. .4 ن الر و شاء مراكز الت  يع إ

اضة النخبة. .5  توضيح السياسة الوطنية لر

سي  .6 معياتتكثيف الرقابة ع  اضية  ومالية ا فةالر  .والنوادي ا

  :اإلجراءات

اضية  )1 تلف التخصصات الر افؤالدمقرطة الفعلية للولوج  . وضمان ت اب الوط امل ال ارات   ق استكشاف دوري للم  الفرص عن طر

ية ع األداء. باملقابل، يمكن  )2 اضية املنخرطة  منافسات وطنية لعدم خلق فروق غ مب ل الكيانات الر يئات العمومية من تمو يئات منع ال لل

ورة تنظيم مسابقات    للفرق الفائزة. ومنح جوائزاملذ

  

  : اإلنعاش االقتصاديالرابع الباب 
  

  االقتصاد 4-1
  

داف   :األ

يارات وتحديد اآلليات واإلسراع  التنفيذ.مواصلة إعادة  .1 لة القطاع العام مع توضيح ا   ي

عبئة املوارد  .2 ع االندماج االقتصادي و اتيجية وفق متطلبات سياسة صناعية  داف القطاعات االس سمح باس وضع منظومة معاي مفاضلة 

. عميم التقدم التكنولو   و

ليا. تحديد املؤسسات الغ قابلة للنمو .3 ا الدولة  ب م   وال يجب أن ت
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ون  .4 حةيجب أن ت سيطة وصر وصصة  ا أو كيفيات ا وصصة غاية  حد ذا عت ا ي ال  واحدة من آليات إعادة ،  عقيدة اقتصادية، بل 

سمح ب لة القطاع العمومي    :ــي

  يع ا  حلقة االقتصاد مع  تم  ادة املوارد املالية ال س .ز ار ثمار املباشر ا اص واالس ثمار ا   االس

 .ن األداءات   تحس

 .فاظ ع مناصب العمل املستديمة   ا

 . موعة الوط فاظ ع مصا البالد وا ديدة القتصاد السوق مع ا   التأقلم األحسن مع املتطلبات ا

ل معيقات ملؤس .5 ش ات ال  ام وتدارك القصور والصعو ل ع االقتصاد العمل ع ضمان ا ي ة وذات األثر امل يو سات القطاع العمومي ا

. سي التناف ز قدرات ال عز يل التق واملا و ا إلعادة التأ    مسعا

6. . عده كمدمج صنا ائلة له و  انيات  وكيمياء الذي ينطوي ع إم روقات والب ل قطاع ا يا ر    مواصلة وتدعيم عمليات انجاز وتطو

روقات.ا .7 زوناتنا من ا ر معت  ب من تطو ات ال سمحت  املا القر ي والتوج   فاظ وموائمة اإلطار القانو

ا. .8 عادة دراسة سياسة تصدير ن أفضل للمحروقات و ود من أجل تثم   مواصلة ا

ارج .9 ع القاعدة اإلنتاجية والتجارة ا روقات بصفة أو نحو تنو ن للتقليص التدر للتبعية لتقلبات تخصيص موارد قطاع ا ت ية الوطن

  األسواق العاملية.

امج العمومية للبناء واألشغال العمومية. .10   االنطالق مجددا  ال

ا. .11 الكية خاصة املستدامة م   يع عودة طلب األسر ع السلع االس

سي االقتصاد. .12 ر أطر    مواصلة تحر

عات العمل من التص .13 شر ا.مواصلة تخفيف  شو   لبات ال 

ن. .14 وقراطية واملمارسات الالأخالقية لبعض األعوان العمومي افحة الب   مواصلة م

ديدة. .15 ي مع املتطلبات ا   تكييف القطاع البن

16. . ن امل و ل القطاعات ع إعادة تكييف منظومة الت ل     تدعيم قدرات العمل املؤ
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ثمار. .17 ار ال تخذل االس االت االحت   التصدي 

ه من االست  .18 عادة توج اص و ثمار ا شار االس يع ان ية ع تقييم دقيق  إطار مفاضلة ل ية  األساس مب اد إ املبادرة بإجراءات ضر

شاطات اإلنتاجية.   ال

ل  .19 ا لتمو ل موردا ممكنا معت ش نا ال  اص. وتنمية القطاعالنظر  إجراءات خاصة وضمانات باتجاه جالي   ا

  

  :اإلجراءات

  تنمية وترقية قطاع تكنولوجيات االعالم واالتصال )1

  :خلق املؤسسات )2

 .ا بقصد تقليص اآلجال ا ورقمن سيط لق املؤسسات وت ة    سيعاد النظر  اإلجراءات اإلدار

 اقتصاد املنصات التعاونية  

 ي وا لنماذج األعمال وامل ي وضع إطار قانو شار ديدة  االقتصاد ال عض تفان ا فة مع املؤسسات التقليدية   ديا للمنافسة غ الشر

ية واالجتماعية خاصة  مجال حماية األجراء. ف املعاي البي   القطاعات وتجر

ة  )3 شآت رقمية كب ثمار  م تم االس دف س زائر  مجال االتصالأخرى،  ة وتبادل املعطيات. تدعيم قدرات ا ن ومعا   وتخز

  

نوب الكب  4-2 اتيجية تنمية ا رومةو  اس   املناطق ا

  

داف   :األ

يت ساكنة تلك املناطق من خالل توف البحث عن وسائل و  .1  مع جذاب. إطارسبل تث

فاظ ع الفض .2 وي وسمعة السيطا ل املوروث ا ش  األسا للمنطقة. اءات ال 

واضر ال .3 يطة با فية ا شيط الفضاءات الر ات االجتماعية  إعادة ت ق التج شطةسيما عن طر عدد األ فية. وترقية املراكز و  الر
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ر  .4 يئةتطو شيط ال مة  ادماج الشباب.والتنمية  وت ى املسا ة بورشات األشغال الك و  ا
  

  :اإلجراءات

رومة و  )1 ديدات ال تتعرض خصاتحديد املناطق ا ا من مواطن قوة وضعف وال ل واحدة م ا و ئص  ال ا و  فرص انيا م ة و اعداد خطط تنمو

ات وترقية خاصة للتقليص من السلبيات  ن باملنطقة. وذلك باشراكامل ن املعني  ل الفاعل

وي.حضر التعم و  )2 ونة للموروث ا  االستغالل العقاري للفضاءات امل

دف تصدير التمور و يع التوسع  زراعات الن )3 ة  ا.خيل التمر  مشتقا
  

لة 4-3 ي عاش القطاعإعادة ال   االقتصادي و
  

داف   :األ

يارات وتحديد الشروط واإلسراع  .1 لة القطاع العام من خالل توضيح ا ي  .بالتنفيذإعادة 

ع  .2 صوص، متطلبات سياسة صناعية ال  اتيجية" حسب، ع وجه ا داف "القطاعات االس ن اس تحديد نظام من املعاي املقارنة لتحس

شر التقدم التكنولو عبئة املوارد و  .االدماج االقتصادي، و

ات غ القادرة ع .3 ا تحديد الشر  .ليا النمو، وال يجب ع الدولة التخ ع

ون كيفيات .4 وصصة يجب أن ت ومة ا سيطة، ع مف لة الق أال و ي إحدى طرق إعادة  ا، وال عقيدة، بل  ا غاية  حد ذا ب اعتبار طاع ي

: سمح بما ي ب أن   العام ال ي

  ا  الدائرة االقتصادية ادة املوارد املالية ال يتم  ثمار ا عن-ز يع االس ق  .طر ثمار األجن  اص واالس

  ن  املردودية،تحس

 مناصب الشغل الدائمةفاظ ع ا 

  ديدة القتصاد تمعصا البلد بما يضمن م السوق،ضمان تكيف أفضل مع املتطلبات ا   .وا
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ات القطاع  .5 ل لشر ش ورة، وال  وظة املذ يل  العام،العمل ع ضمان التغلب ع أوجه القصور والقيود امل ق إعادة التأ عقبات  طر

  .واملاالتق 

ز  .6 عز عة و وكمياء توسع قطاعإنجاز متا روقات والبي اعتباره ، ا ائلة، و انيات   .صناعيا مدمجاالذي يتمتع بإم

ن  .7 ود من أجل تثم سب للمحروقات،مواصلة ا ا ومراجعة سياسة أ  .تصدير

شآت القاعدية .8 امج العمومية  مجال امل  .مواصلة إنجاز ال

  :اإلجراءات

ر قطاع تكنولوجيا االعالم واالتصاالت )1  .تنمية وتطو

ل الالزمة من أجل جعل  )2 يا ر ال زائر، مثله مثل تطو ر قطب االعالم اآل  ا زائر قطباالعمل ع تطو تنافسيا لتكنولوجيات االعالم  ا

 .واالتصال ع املستوى الدو

اته، وو نفس السياق  زائري لتكنولوجيا االعالم واالتصاالت  ع ا شر تم وضع تحليل مفصل ملالئمة ال ا.س ا مع    أي مدى يمكن تكييف

ا  مختلف قطاعات االقتصاد الرق و األرشفة الرق )3 ان ن م زائر من تحس ية التحتية الرقمية ا ثمار  الب ر واالس ن التطو
ّ

مية سيمك

ن البيانات.  وتخز

او  يع خلق املؤسسات  الرقمنة )4 سيط ع وت اب املشار ة أل ن مراجعة اإلجراءات اإلدار ا ع اإلن                  آجال ت لتقليل التأخ ووضع

ا شاء  .إ

االت )5 ذه ا ات التقليدية   ديدة القتصاد املشاركة ، لتجنب املنافسة غ العادلة للشر ي وا لنماذج األعمال ا شاء إطار قانو   إ
ً
، فضال

ية واالجتماعية ، ال سيما فيما ي ل املعاي البي  تعلق حماية األجراء.عن تآ

غية )6 امة  ر ب تحتية رقمية أخرى  ثمار  تطو زائر. االس ة وتبادل البيانات  ا ن واملعا ز قدرات االتصاالت والتخز  عز

ذا التطور . )7 ض فائقة السرعة كعامل أسا   ات النطاق العر  شر شب

ة األساس املادي  )8 ية التحتية لالتصاالت النا تمعنا.تمثل الب جية    الذي تقوم عليه الرقمنة التدر
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  الفالحة 4-4

  

داف   :األ

ي. .1 وم األمن الغذا س ع مف  الدفاع عن مبدأ السيادة الغذائية ول

قيا إلضفاء صبغة ع السيادة الغذائية للبلدان. .2 قي و منطقة الشرق األوسط وشمال إفر ي ع املستوى اإلفر ر لو  تطو

ن .3  األرض.الفالح و  تدعيم الروابط ب

ي. ضدحماية األرا الفالحية  .4  التوسع العمرا

 تحف توسع املساحات الفالحية. .5

اصيل املدعومة من الدولة، ع جرد الزروع  .6 ر فيما يخص ا فاظ الس لية لألرض وا صائص ا  .واملناخع ا

انيةالفالحة مشروطة بإحساس امللكية الفعلية  .7 لة األمد  ومدى إم ثمارات  الفالحة عمليات ع املدى البعيد تتطلب امتيازات طو ا. فاالس تور

ا انية نقل م  لورثة صاحب االمتياز. و

ا ألوالد صاحب اال  .8 انية التنازل ع م ة، وعليه إعطاء و ة امتياز كب لة األجل تتطلب ف ثمارات  الزراعة عبارة عن عمليات طو  متياز.االس

بوب  دعم .9 اتيجية السيما ا اصيل االس يع انتاج التمور  و نفسا اصيل املبكرةالوقت  ستفيد  بالدنا من مزايا جغرافية  وا ال 

سمح  واسع لألسواق العاملية. ببلوغ ومناخية 

ماية الغابات و  إيالء .10 ايد  تمام م م بقدر كب  تجديد األرا ا سا ا  و ي  . حيث ستعمل الدولة ع  و التوازن الغطاء النبا البي

ال و  ذا ا ر البحث العل   ة أخرى دعم قدرات التأط و تطو وة الغابية من ج يع استغالل ال سمح  وع مخططالتنفيذ مع  مدروس 

ن مساحات غ مستغلة حاليا. ثم  ب

  

  :اإلجراءات

ات  حال التجاوز) )1  .اإلنتاج حسب فالحة عقالنية (مراقبة بالغة الستعمال املبيدات، وتطبيق عقو
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عت غائبة )2 ر صناعة البذور ال   د اآلن، من خالل مراجعة قانون خاص بالبذور، والذي ال يمكن أن يؤثر ع الزراعة. تطو

فا )3 ر شبكة بنوك البذور القائمة ع ا لية ال تتكيفتطو ر األصناف ا  مع املنطقة واملقاومة. ظ وتطو

ن. )4 د التنمية والفالح د البحوث  شبكة بنوك البذور بالتعاون مع معا  دمج دور معا

ة القابلة للتكيف. )5 زائر لية ا فاف وصعود األمالح من خالل توف أنواع من النباتات ا افحة ا  شر التداب الالزمة مل

زائر مع  ارثناجاع اس  )6 ا ا اصة بالبذور، وال أمض دات دولية ا لية املوجودة  البنوك العاملية وذلك  إطار اتفاقيات ومعا من البذور ا

 .للتغذية والزارعةاملنظمة الدولية 

شاء مزارع  )7 ن اإ يف وتحس فاظ، تص لية من ل يول  األغنام واملاعز واإلبلاألبقار و لسالالت ا  .وا

ة. يع )8 راو ية اإلبل  املناطق ال  تر

9( . د البحوث ومراكز التلقيح الصنا ر معا  تطو

غية )10 شاء مشاتل عمومية وخاصة لألبقار،  لوب. إ اد األبقار ا د من است  ا

يوانية. )11 ة ا ة،  مجال ال يو ز نقل التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا ا  عز

وب  )12 ية األغنام.إعادة زرع الس ر وتكثيف تر  لغرض تطو

سيم.. )13  وضع سياسة مالئمة لتلبية احتياجات علف املاشية مثل الشع والذرة البيضاء والقمح وال

. مراجعة سياسة إنتاج األلبان )14 يئة املرا  من خالل إنتاج بذور األعالف و

ا لنفس مبادئ  )15  سسات.املؤ  سيتحديث إدارة املزارع الفالحية من خالل رفع

شاء، )16 ر و ادة القيمة املضافة للفالح وتجنبه  تطو ضر، من أجل ز ل الفواكه وا ة وتحو ن ومعا ، ملرافق تخز ع مستوى املناطق الك

سائر.  ا

سي )17 يوانية العمل ع مالئمة التنظيم الوط واجراءات ال ة النباتية وا ملعاي الدولية مع ا وفق واإلجراءات العملية ملؤسسات حماية ال

ي. يوا ضروات واملنتجات ذات األصل ا ارجية وتصدير الفواكه وا عيق التجارة ا ذا القصور  زائر، حيث أن  ا ا  ال أقر

شيط الدراسات  املواقع و  )18 ن.ت  العمليات القاعدية ملرافقة الفالح
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ديثة. )19 عميم الطرق الزراعية ا  رفع نجاعة 

.و اءات بصرامة اتخاذ اجر  )20 ة العقار الفال ل وج عة أك من املا ملمارسات تحو  متا

ر محيطات جديدة، )21 ضاب العليا اتخاذ إجراءات لتطو ت  ال سيما  ال ة عندما تث راو ا  التنمية الفالحية املستدامةو املناطق ال  .نجاع

ن ذوي  )22 ف ن ا ، للفالح سي املؤكدة.ايالء عناية خاصة،  االمتياز الفال  قدرات ال

ر البحث ا )23 ة األرا واستعمال األسمدةملسارات التقنية لعل  مجاالت اختيار البذور واتطو  .وخصو

ار دون ترخيص  عقابية وضع نصوص )24  الناتجة عن تلك املمارسات الغ قانونية. ومستعم األخشابلقاط األ

  

  ر يال 4-5
  

داف   :األ

ل الوسائل. العمل ع التوعية .1 ن يجب اقتصاده ب  بأن املاء مورد ثم

واجز  .2 يوب املائيةمضاعفة ا ا من وا  السطحية.املائية الطرق التقليدية لتعبئة املوارد  وغ

ة  .3  حفاظا ع قدراتنا املائية. وتفادي التبذيرتقليص االستعماالت غ األولو

لية  .4 ة تصبوالفالحية والصناعية املياه املستعملة امل ا  واملطر ة رغم أنه من املمكن إعادة استعمال مة بذلك الطبيعة دون معا   واملسا

 تخفيف أزمة املياه.

سي مياه الري  .5 ليةالقيام بإصالحات مؤسساتية  مجال   .ومياه الصناعة واملياه امل

 مال.عاالست و نجاعةالتحكم  الطلب  .6

أذىاعتبار املياه املستعملة كمورد  .7 س   .ول

ب  تراكم األوحال نحماية األحواض املنحدرة أع نقاط املياه من ا .8 س بة امل  املواد السامة. و رجراف ال
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  :اإلجراءات

لة )1  .وعدم التبذير شر عادات الرس

ة  )2 و ر الفالحة املعتمدة ع األرصاد ا  .املسقية ساحاتاملسقي ملستغ ل واعداد دليالتطو

 .ناخية ملناطقناالفصائل النباتية املتأقلمة مع الظروف املاختيار  )3

ي. ري املقتصدة للمياه ع غرار السقياستعمال تقنيات ال )4  التقط

ام املستعملة من املياه. )5  عميم العدادات لتقدير األ

ي املياه  الصناعة  إلزام )6 ل م املستعملة  والفندقة عكبار مس متط ميا شآ  غ الشروب. وأخرى للماءشبكة للمياه العذبة  وتج م

 

في نميةالت 4-6  ةالر

  

داف   :األ

ف. .1   استقرار ساكنة الر

رفية. .2 شطة الفالحية والشبه فالحية وا عث األ  إعادة 

  

  اإلجراءات

عليم، نقل وأمن). )1 ة،  في ( شة املقيم الر نا لظروف مع   تدعيم تواجد الدولة تحس

القة )2 شطة ا ر األ  ملناصب العمل املستديمة. تطو

وب. )3 افظة السامية لتنمية الس بلية ع غرار ا شاء محافظة سامية لتنمية املناطق ا  إ

مشة، من خالل ترقية )4 ساء والشباب والكبار  املناطق امل ادة دخل األسر وال ق ز افحة الفقر عن طر ية فروع جديدة (النباتات الطب م

ن  ت الت ة، وز بري والعطر .) الزعفران، العسل،، ال  .ا
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لية )5 ن املنتجات ا ذه املناطق من خالل نظام وضع  تثم ن ب معو   سبة لتمور طولقة، ت و معمول به بال تون سيالعالمات كما   ق.ش وز

شاء قطاعات )6 لود  إ   .رف التقليديةوالصوف واخالقة لفرص العمل مثل ا

  

  الطاقة 4-7
  

اجع احتياطاتناتواجه الطاقة  رك الرئ للتنمية االقتصادية واالجتماعية  البالد، تحديات جديدة تتعلق باألساس ب ا ا ولية من  بصف الب

ة، والطلب  ة أخرى الوط ج ايد من ج ولية.. سواء من اامل اء أو الغاز أو املنتجات الب ر   لك

ع النفطي الذي ساد لعقود من الزمن، لن  ون إن الر و حيث يبقى التنو صميم التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد.  ي قيقي لالقتصاد  ع ا

يعالقادر ع تلبية  زائري، وعليه، فإن  لية  متطلبات وتطلعات املواطن ا اتالصناعات ا م أولو   .ومةا عت أحد أ

ة ووفق ديدة، ذه الرؤ ل أي مصدر آخر للطاقة، حيث ستلعب الطاقات  ا م ادور  الغاز،وخاصة  ،ةاألحفورفإنه من غ املعقول تجا  األمن  ام

ا. الطاقوي  ج الطاقة 98مع استخدام ف للبالد و تنمي ل الوقود األحفوري حوا  حالًيا،٪ من مز ش ج  عام 80س ذا املز حيث . 2050٪ من 

وريددةاملتجالطاقات ستلعب  اء. ، مصدر الطاقة النظيف الذي ال ينضب الدور ا ر    إنتاج الك

و أن يإن  ي  ا دف ال سبة ال اية املطاف من الطاقة املتجددة ب اء   ر ج الك دف، البد من٪.  100ون مز ذا ال ن  ولتحقيق  و ر سياسة ت تطو

يع  اتيجيةإطار  وتص   .شاملة اس

سبة ملصادر ا إ  أما بال تم إسناد وي، حيث س ا ع املستوى ا أو ا تم النظر ف ا ضعيفة، فإنه س م انت مسا الطاقة األخرى، فح لو 

ة ومتوسطة   .مؤسسات صغ

املة. سقة ومت قة م ر الوقود األحفوري وجميع مصادر الطاقة األخرى بطر ون تطو   يجب أن ي

  

داف   :األ

وء إ الطاقات املتجددة   .1 ال  إطارترقية سياسة طموحة لتعميم ال  .وتنافمتعدد األش
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روقات  .2 ع تصدير ا ة لالقتصاد الوط املرتكز ع ر شاشة الكب ديد ا والواقع املاأن ال ة االنفاق لذي يجعل مستحيال االستمرار  و ا ت

ن، يفرض ارس ن املنصرمت ت روقات العمومي للعشر يو حقيقة التحديات االقتصادية ال تواجه  واتصال متجددااء شفافية أك  ميدان ا

 بالدنا.

لك  .3 ال من املنتج إ املس ذا ا ل إعانات الدولة   ل مضطرد  بالدنا لذلك وجب تحو ش  .وحالة بحالةتزداد ندرة املصادر التقليدية للطاقة 

جاع  .4 لة اعميم اس وتورس  املستعملة. لز

  

  :اإلجراءات

ايوجت )1 دمات املرتبطة  افة ا ع الطاقوي و  ل ،النقل و التوز ا صلة باإلنتاج، التحو لية ال ل ر الصناعات ا ع  ه قطاع الطاقة نحو تطو

  .غرار القطاعات االقتصادية األخرى 

لك )2 ا جعل املوطن من مجرد مس ل التداب ال من شأ شارك  ضمان االمن ن طاا مو  توف  الك   ع للبالد، الطاقوي مسؤول  ترشيد االس

الك مب ع :   و وضع نمط جديد لالس

  تعميم املنازل الذكية، فمع ادخال ةطاقواقتصادات  

  يع، ا ةجديد انماطمع  ةالطاقو فعاليةال    .حديثلبناء و التللتص

 ديدة و املتجددة   .عميم الطاقات ا

شغاالت املتعلقةلدمج ود األحفوري صناعة الوق البد من دعم و عصرنة )3 ة املواطن اال راري  ب ئة واالحتباس ا   .وحماية الب

د الطاقوي للبالد  )4 ة بيتم ادماج الطاقات املتجددة  املش د الطاقة  البالد   إطار غ ممركز إعطاء األولو لدمج الطاقات املتجددة  مش

تحف من الدولة.ال إطار ال ة للغاية و  مركز

ذا النوع من الطاقة. ر واستخدام  اما  تطو ن مدعوون للعب دورا  ة واملتوسطة واملواطن ات الصغ   الشر

نوب بلية و  ا اح والطاقة الشمسية  املناطق ا ر طاقة الر ال الفال العمل ع تطو ية  وادماج الطاقة الشمسية  ا نو  و السكن ا

في. األخص الر   .و
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ة والتقنيا )5 يل الوصول إ علوم وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ، بما  ذلك الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقو س ز التعاون الدو ل ديثة عز ت ا

ة و التكنولوجيات النظ شاءات الطاقو ثمار  امل يع االس اق النظيف للوقود األحفوري ، مع    يفة  مجال الطاقة. لالح

ل من سوناطراك  )6 سي  املة. وسونلغاز اعداد حصائل دقيقة ل  شفافية 

التحديد  )7 ل صارم. وردع أش ش  تبذير الطاقة 

  

ة و املتوسطة 4-8   املؤسسات الصغ

  

داف   :األ

ة  لالبد من أن تجد املؤسسات الصغ ل مناطق  واملتوسطة  ذا ع  ولة ومرونة، و ل س ا ب م لنمو ا والذين تحتاج ن ل اور دمات ا مقدمي ا

شآت الدعم للمؤسساتالوطن، وضرورة  ل م ا  الشمال. إيجاد  نوب مثل مثيال ة واملتوسطة املوجودة  ا   الصغ

  

  :اإلجراءات

ن القدرة التنافسية والقدرة ع التصدير. )1  تحس

ن  )2  تحس

ا )3 ة واملتوسطة  صلب املنافسة: النظر  آليات دعم يل ولوج املؤسسات الصغ س ة والتنظيمية من أجل  ا.و  رفع العراقيل اإلدار  مرافق

شاء مراكز تقنية  )4 عزز قيمة نتائج و متخصصة ا امعة والشركة، مما  ن ا شاء جسور ب ًما  إ ذه املراكز دوًرا م منصات تقنية: حيث تلعب 

 بحوث.ال

ارات الطموحة.   كما تمثل أيضا قواعد لالبت

ة واملتوسطة الذي سيعطي التوج )5 لس الوط للمؤسسات الصغ ا تفعيل دور ا ا وتقييم سياسا ع ادة ع متا ذه املؤسسات، ز ى ل ات الك

ا. رامج  و
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ال التعاون، مثل: )6 ل أش  يع 

 اص الوط  قطاع عمومي مع القطاع ا

 وط مع قطاع خاص أجن قطاع خاص 

ة واملتوسطة العمومية لصا العمال. )7  يع التنازل ع أصول املؤسسات الصغ

  

ياإل  4-9   صالح البن
  

داف   :األ

ا الفرص .1 ل. الدفاع ع مبدأ ت ن  الوصول إ موارد التمو  ميع املواطن

سي   .2 ا املتمثل  التنظيم االقتصاد. البنوك العمومية للتفرغالتخ التدر للدولة ع   لدور
  

  :اإلجراءات

ميع املعامالت من خالل حماية قضائية أك كفاءة.إعادة  )1  العمل بالصك (الشيك) 

ر التعامل باألموال االكتتابية )2 ل النمو االقتصادي. تطو ة لتمو ع بكميات كب سمح أيضا بتحصيل الودا ز جمع املوارد ال سوف  عز  غية 

ء باألوراق النقدية  الدفعمنع  )3 رب الضر  حدود مبالغ معينة ال افحة ال يح لنا م ةالذي سي ة وغسل األموال من ج  أخرى.  من ج

ر مجموعة من وسائ )4 ونية أحد كيفيات استخدام النقود االكتتابية، وال ستمكن من تطو ونية والتجارة اإللك ر العملة اإللك ل عت تطو

الت واالقتطاع املباشر).الدفع   (البطاقات والتحو

ل. )5 ذا النوع من التمو ر  اتيجية لتطو ل اإلسالمي ووضع اس ر التمو  تطو
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ي 4-10 با   اإلصالح ا
  

داف   :األ

بائية. .1 سي واإلجراءات قصد التحصيل األنجع للمداخيل ا باية ع مستوى التنظيم وال  عصرنة إدارة ا

ن ذوي كفاءات عالية.إدخال تقنيات  .2 ا األمثل من طرف مستخدم ل مكثف واستعمال ش  تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

بة الواحدة.  .3 سبة الضر ة لرؤوس األموال الناتجة عن االقتصاد املوازي وتخفيض  سو يل وتقليص إجراءات ال  س
 

  :اإلجراءات

افحة )1 ارجية مل يئات املراقبة الداخلية وا يل  ي. إعادة تأ با رب ا  الرشوة وال

ي. )2 با ما من عوامل الالمساواة والالعدل ا و بة غ املباشرة والرسوم ل وء إ الضر  تقليص ال

بائية والبحث عن مكمونات )3 ات ا فية للمحتو عر  .جبائية جديدة ادخال أنماط 
  

  السياحة 4-11
  

داف   :األ

طط التوجي للسياحة و إعادة تحديد  .1 ن ا .تحي  مناطق التوسع السيا

يل املواقع السياحية الوطنية. .2 اث الثقا و و إعادة تأ  حماية ال

ات. .3 ل املستو  ترقية املنتج السيا الوط ع 

لية و خلق قرى سياحية للشباب و العائالت. .4  يع السياحة ا
  

  :اإلجراءات

ل املرافق السياحية. )1 يل   إعادة تأ
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اف   )2 شاطات السياحية.ادخال االح  ال

صوصيات الثقا )3 ف األحسن با اب الوط للتعر ركية السياحية  ال ةفية يع ا و ية ا  للفرق الفائزة. بالدنا والبي

 ادخال ثقافة االستقبال والضيافة لدى م السياحة. )4
  

 التجارة4-12
  

داف   :األ

ة ع املستوى  .1 شر و تنظي متجدد.إعادة االعتبار للوظائف التجار  الوط بفضل تأط 

 التعرف ع العوامل املساعدة ع تطور التجارة غ الرسمية (السوق السوداء). .2

ة املمنوعة. والتنظيمية الرادعةتفعيل أك لإلجراءات القانونية  .3  للممارسات التجار

بع الصفقاتتدعيم رقابة  .4 ة. وت  التجار
  

  :اإلجراءات

ام املعاينة  )1 ن م ق  تنظيم الرقابة ب ة. وتلك املنوطةالتفر  بإصدار العقو

ة لنجاعة  )2 امالقيام بتقييمات دور ا  وفعالية م غية تقدير تطور ن اإلجراءاتالرقابة  يحية الالزمة. وتحي  الت
  

 النقل 4-13
 

ي  1- 4-13  :النقل ال

داف   :األ

 القدرة. يع النقل العا .1

رص ع  .2 ع خاصة االحمال.ا ام معاي مركبات نقل البضا  اح



39 
 

ن .3 ن راحة املسافر ى خطوط املسافات  ع خصوصا تحس  .الك

س العكس. وجوب تأقلم املدينة مع املسافر .4  ول

ن. .5 ما وتخصيص األرصفة للراجل  سي الفضاء املتاح للمرور مع تفضيل النقل ا

ستعملون عدة .6 ن الذين  يل تدفق املسافر  خطوط نقل. س

ضري. .7 سي النقل ا شغاالت عند تصور تنظيم و  وضع املواطن ع رأس اال

ضري. .8 ل من املواقف والنقل ا ة موحدة ل سع فيفة  محيط املدن ووضع  ات ا انيات توقف العر  مضاعفة إم

امواي ع أال .9 ة يع النقل بال  املدن. تضر املسارات بحيو

  

  :اإلجراءات

ا).الزام  )1 ، عطب أو غ تبة عن عقد النقل (تأخ امات امل ي باالل ز ن  حاالت عدم الوفاء الك أو ا ض املسافر  عو

م الصغ )2 ع ذات ا شاء مؤسسات نقل البضا  .داخل املدن يع إ

زةالتطبيق الفع لوجوب تج الشاحنات  )3 افالت بأج   .ومدد السياقةقياس السرعة  وا

ي )4 ليف  و معمول به ع العالم، من أجل ت ضري ع غرار ما  و ئة واحدة باستغالل النقل ا ن مختلف وسائل النقل (املي ل ب يل التحو س

امواي مثال افلة وال  ).وا

ةدخول عميم حظر  )5 ارا الشاحنات الكب د السلع    .إ مراكز املدن لتور

  

ديديةالنق 2- 4-13   :ل بالسكك ا

داف   :األ

ة النقل  .1 ي، و تأكيد أولو ديدية ع النقل ال ن تدعيم دقة املواقيتبالسكك ا  .لنقل املسافر

ن مختلف األنماط .2 يل تحوالت النقل ب  .س
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  :اإلجراءات

ة تحفز  تطبيق )1 فية حيو عر يعابسياسة   .ارتفاع معدل االستغالل وطاقة االس

ة مسارات ازدواجيةتحض  )2 ر ديدية وك  .السكك ا

  

وي  3- 4-13   :النقل ا

وي الداخ  ات عمومية وخاصة للنقل ا شاء شر ن يع ا عللمسافر   .والبضا

  

ديدية 4- 4-13   :النقل بالسكك ا

ئ أخرى موجودة أو يتم تنجز .1 ى نحو موا ئ املدن الك ة ملوا شطة البحر ل األ  .تحو

شاطات  .2 فيه من أجل ترقية ال سلية وال ئ ال شاء موا اضية.ا  السياحية والر

ي. .3 د من كثافة النقل ال ن وخواص، قصد ا ن عمومي ة من قبل متعامل زائر ئ ا ن املوا ع ب   إعادة تفعيل النقل البحري للبضا


