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يف إطار تنفيذ خمطط عمل احلكومة ،باشرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بتجسيد برنامج
عمل يرتكز أساسا على احملاور اإلسرتاجتية التالية:
احملور رقم  :10ختفيف اإلجراءات وعصرنة خدمات املرافق العمومية اإلدارية:
يف هذا اإلطار ،متت مباشرة جتسيد عمليتني رئيسيتني متالزمتني تتمثالن فيما يلي:
 اختاذ مجلة من التدابري اإلدارية والقانونية ترمي إىل ختفيف وتوحيد اإلجراءات اإلدارية؛
 عصرنة خدمات املرافق العمومية اإلدارية.
خبصوص ختفيف اإلجراءات اإلدارية مت اختاذ العديد من التدابري لتحسني كافة اخلدمات اإلدارية،
السيما فيما خيص تكوين ملفات جواز السفر البيومرتي ،بطاقة التعريف الوطنية ،رخصة السياقة
وبطاقة ترقيم املركبات.
تندرج هذه العملية يف إطار خمطط العمل السنوي املتعدد القطاعات الذي قررت احلكومة جتسيده،
وذلك بتنصيب جلنة اإلشراف الوطنية واللجان القطاعية لتبسيط وحتسني اإلجراءات اإلدارية.
من جهة أخرى ونظرا لألثر الكبري الستعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال على نوعية
اخلدمات اإلدارية وختفيف اإلجراءات ،جعلت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية من ذلك أولوية بالغة
األهمية.
بهذا الصدد ،يعمل قطاع الداخلية واجلماعات احمللية على مخس ( )05أصعدة خمتلفة وهي:
 االستغالل األمثل لآلليات املعتمدة يف إطار جواز السفر البيومرتي من خالل إدخال حتسيناتهامة ،مثل حجز البيانات احلرفية والرقمية ( )Alpha numériquesعرب شبكة األنرتنت
دون احلاجة إىل تنقل املواطن ،التسيري الذكي وعن بعد ملواعيد التسجيل البيومرتي ،إعالم
املرتفق آنيا بوضعية تقدم معاجلة ملفه عرب موقع االنرتنت لدائرتنا الوزارية وكذا من خالل
رسائل نصية ()SMS؛
 المركزة جممل اخلدمات اإلدارية اليت كانت تقدمها الدائرة على مستوى البلدية (بطاقةالتعريف الوطنية ،بطاقة ترقيم املركبات ،رخصة السياقة.)...،
هذا اإلجراء الذي شرع يف جتسيده تدرجييا يهدف إىل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة
للمرتفق بصفة ملموسة ،مع إسناد مهام جديدة للمنتخبني لتعزيز صالحياتهم.
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كما ستشمل هذه العملية جواز السفر البيومرتي ،حيث شرع يف تنصيب جتهيزات بيومرتية
على مستوى البلديات ،مع منح أولوية العمل بها لبلديات املدن الكربى قبل تعميم ذلك على
باقي البلديات.
 ربط خمتلف القطاعات بالسجل الوطين اآللي للحالة املدنية ،ما سيمكن من إعفاء املواطنمن تقديم وثائق احلالة املدنية عند تكوين امللفات أو يف إطار إجراءات اإلدارية ،األمر الذي
ميثل تبسيطا ملموسا لإلجراءات ،سيعزز التعاون اإلداري بني القطاعات ويضع األسس األوىل
لإلدارة اإللكرتونية.
كما يسعى قطاع الداخلية واجلماعات احمللية إىل تعزيز هذه الروابط البينية بني القطاعات
من أجل متكني املواطن من االستفادة من تسهيالت أخرى متعلقة بتكوين امللفات ،وذلك
باستغالل قواعد بيانات القطاعات األخرى ،مثلما هو احلال بالنسبة لصحيفة السوابق
العدلية ،شهادة اجلنسية أو تلك املتعلقة باالنتساب للصندوق الوطين للضمان االجتماعي
( )CNASوالصندوق الوطين لـلضمان االجتماعي لغري األجراء ).(CASNOS
 مواصلة أشغال ورشات العصرنة بإصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية اإللكرتونيةواليت تعد قفزة نوعية ،السيما بفضل اعتماد تكنولوجيات حديثة من اجليل األخري،
تستجيب للمعايري الدولية األكثر صرامة ،مما سيمكن وزيادة على تعريف حاملي هذه
البطاقة ،من استعماهلا كدعامة إلكرتونية لالستفادة من خدمات عمومية متعددة ،وذلك
بفضل ميزة تعدد االستعماالت اليت تتميز بها.
إضافة إىل أن سنة  6102ستعرف اعتماد بطاقة التعريف الوطنية ،فإنه سيتم الشروع يف
جتسيد مشروعي رخصة السياقة وبطاقة ترقيم املركبات اجلديدتني ،وهو ما سيسمح
باالنتهاء من اعتماد املعلوماتية يف تقديم اخلدمات اإلدارية األكثر طلبا وضمان خدمة
عمومية نوعية بعيدا عن كل التعقيدات البريوقراطية.
 العمل على تطوير اآلليات التقنية املعتمدة باستعمال التكنولوجيات احلديثة مثل تلك املتصلةباخلدمات عن بعد وتكنولوجيا اهلاتف النقال واليت يعمل قطاع الداخلية واجلماعات احمللية
على جتسيدها بإنشاء األرضيات املعلوماتية اخلاصة بها ،إضافة إىل اعتماد اإلطار القانوني
املناسب ،حيث أصدرت احلكومة يف هذا السياق النص املتعلق بالتصديق اإللكرتوني.
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على صعيد آخر وإضافة إىل اخلدمات العمومية املوجهة مباشرة للمواطن ،شرعت املصاحل اإلدارية
للقطاع يف جتسيد مسعى شامل إلدخال املعلوماتية ،وذلك من خالل تطوير عدة أنظمة معلوماتية آلية
ترمي إىل الرفع من فعالية املصاحل وعصرنة أدوات عمل اهلياكل ،حيث يتمثل أهم هذه األنظمة يف
ذلك املسمى "البلدية اإللكرتونية  ،"E-Communeالذي يعد نظام إعالم مدمج ،يضم مجيع
مصاحل البلدية ،حيث سيشكل أساسا للشروع يف تعميم املعلوماتية على كافة املصاحل اإلدارية
والتقنية للقطاع.
احملور رقم  :10حتفيز التنمية احمللية:
احملور الثاني الذي يعمل القطاع على جتسيد يتعلق بتطوير التنمية احمللية بكل أبعادها.
يف هذا اإلطار ،يرتكز عمل قطاع الداخلية واجلماعات احمللية حول أربعة ( )00مسائل هامة وهي:
 ترقية اإلستثمار اإلقتصادي على املستوى احمللي :يتعلق األمر أساسا بإعطاء دفعة لإلستثماروفقا للتدابري اجلديدة اليت أقرتها احلكومة ضمن أحكام قانون املالية التكميلي لسنة
 ،2015وكذا التعليمة الوزارية املشرتكة الصادرة يف شهر سبتمرب  ،2015واليت مت
مبوجبها رفع كافة الصعوبات املسجلة سابقا ،من خالل حترير املبادرة اإلقتصادية بعيدا عن
كل العراقيل البريوقراطية وتبسيط إجراءات اعتماد االستثمارات ومنح عقود االمتياز على
العقار االقتصادي.
 حتفيز الدور االقتصادي اجلديد للجماعات احمللية من خالل إدخال تعديالت على اإلطارالقانوني الذي حيكم الوكاالت العقارية للواليات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات
احمللية ،مبا يشجع على إنشاء األمالك املنتجة للمداخيل واهلياكل ذات قيمة مضافة كبرية
تكفل للجماعات احمللية االستفادة من نشاطات اقتصادية جديدة لتهيئة وتوفري العقار
االقتصادي واالستجابة ملتطلبات املنافسة واملردودية ،إضافة إىل وضع حيز اخلدمة للهياكل
االقتصادية اليت بإمكانها تطوير قدرات اجلماعات احمللية.
 إعادة النظر يف نظام املالية واجلباية احمللية من خالل مراجعة اإلطار القانوني الذي حيكمهذين اجملالني األساسيني يف التسيري املالي واجلبائي للميزانيات الالمركزية.
هذا املسعى يرمي إىل تزويد اجلماعات احمللية مبصلحة للضرائب والرسوم ذات مردودية
عالية ،تأخذ بعني االعتبار خصوصيات وإمكانات كل بلدية و/أو والية.
من جهة أخرى ،سيتم الرفع من أداء نظام حتصيل إيرادات اجلباية واألمالك ،وذلك يف إطار
وضع حيز التنفيذ خلطة عمل احلكومة الرامية إىل حتسني مردود اجلباية العادية خارج
احملروقات ،واليت شرع يف جتسيدها باعتماد مقاربة متعددة القطاعات.
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كما شرع قطاع الداخلية واجلماعات احمللية يف جتسيد خمطط عمل متعدد اجلوانب يرمي
إىل تسوية الوضعية القانونية لألمالك احمللية وتثمني مستحقات الكراء واالستغالل يف إطار
عقود االمتياز ،إضافة إىل تطوير آليات حتصيل احلقوق والرسوم.
 إعادة تأهيل وعصرنة وحتسني خدمات املرافق العمومية اجلوارية ،وذلك من خالل اختاذتدابري تنظيمية وقانونية جديدة ترمي إىل معاجلة النقائص املسجلة واعتماد ميكانزمات
مبتكرة كفيلة بضمان فعالية اخلدمات ذات الصلة املباشرة باإلطار املعيشي للمواطن،
السيما فيما خيص إعادة تنظيم مصاحل النظافة ،حتيني خمططات مجع النفايات املنزلية
والصلبة ،تنظيم عمليات إعادة إصالح مواقع وممرات أشغال املشاريع ،إضافة إىل اعتماد
إجراءات واضحة فيما خيص حقوق أشغال عبور الطرقات.
على صعيد آخر ،هناك العديد من امللفات قيد املعاجلة حاليا ،السيما فيما يتعلق باألطر
القانونية اليت حتكم التعاون املشرتك بني البلديات ،االستعانة مبصادر خارجية والتسيري
املفوض لبعض املرافق العمومية اجلوارية ،إضافة إىل النصوص القانونية املتعلقة مبمارسة
صالحيات الضبط اإلداري ،احلضري والطرقات.
يف نفس السياق ،ستتم مواصلة اجلهود املبذولة لتعزيز قدرات اجلماعات احمللية بوسائل
التدخل ،السيما عرب مساهمات صندوق الضمان والتضامن للجماعات احمللية ،كما سيمنح
دعم خاص للواليات املنتدبة اجلديدة املستحدثة على مستوى واليات اجلنوب يف إطار التنظيم
اجلديد الذي أقره فخامة السيد رئيس اجلمهورية.
احملور رقم  :10تعزيز ضمانات ممارسة احلريات العامة:
فيما خيص احلريات العامة ،لقد باشرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية العديد من ورشات
اإلصالحات اليت تتعلق باإلطار القانوني والتنظيمي ،السيما فيما خيص:
 إعداد مجيع النصوص التطبيقية لقوانني اإلصالحات السياسية اليت أقرها فخامة السيدرئيس اجلمهورية،حيث مت إصدار مجيع النصوص التنظيمية املتعلقة بالعمليات اإلنتخابية.
هذه الرتسانة القانونية ستساهم يف تسهيل ممارسة اجملالس املنتخبة ملهامها ويف ترسيخ
املمارسات الدميقراطية يف تسيري اجملالس املنتخبة.
 إستكمال وضع اإلطار التنظيمي الذي حيكم احلركة اجلمعوية ،وذلك باالنتهاء من:

إعداد النص اخلاص باجلمعيات الدينية ،وذلك بالتنسيق مع القطاعات املعنية؛
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النصوص التنظيمية املتعلقة باملؤسسات املخلدة لذكرى الشخصيات واألحداث
التارخيية؛



إعداد النص التنظيمي املتعلق باجلمعيات اليت سيمنح لنشاطها طابع املنفعة
العمومية ،والذي يهدف إىل إضفاء ديناميكية على احلياة اجلمعوية وتوجيهها حنو
تعبئة مجيع مواردها حول مهام املرفق العمومي.

 العمل على جتسيد ورقة الطريق املعدة من أجل ترسيخ املسعى التشاركي يف تسيري الشؤونالعمومية احمللية ،وذلك بتأطري هذا املسعى بإطار قانوني مناسب مع تنصيب هياكل للتشاور
واالستشارة (مرصد املرفق العمومي ،جمالس استشارية حملية )...اليت تأتي الستكمال
جهود اجملالس املنتخبة من أجل متكني اهليئات العمومية من التعرف على أهم انشغاالت
ال ساكنة وجعلها يف اإلصغاء الدائم للوسائط االجتماعيني ،مع تطوير طريقة عمل تسمح
بإشراك ممثلي املواطنني مبناسبة القيام مبهام املرفق العمومي.
 إعادة تنظيم وظيفة املنازعات على مستوى اجلماعات احمللية من أجل ضمان مرافقة أحسنلعمليات االستشارة القانونية والدفاع بفعالية عن مصاحل اجلماعات احمللية أمام اهليئات
القضائية اخلاصة ،مع ضمان احرتام احلقوق الفردية واجلماعية للمواطنني ومستعملي
املرافق العمومية من خالل االحرتام الصارم للقوانني والتنظيمات املعمول بها.
يف هذا اإلطار ستتم مباشرة عملية للتدقيق يف عمل وسري مصاحل املنازعات بغية إعادة
تنظيمها يف ظل سياسة صارمة ملرافقة اجلماعات احمللية خبصوص هذا امللف.
احملور رقم  :10إعادة التنظيم اإلداري للجماعات احمللية:
إن سياسات اإلصالح والعصرنة اليت متت مباشرتها فيما خيص مهام وخدمات املرافق اإلدارية
والتوجه اإلسرتاتيجي الذي تبنته احلكومة من أجل تقريب اإلدارة من املواطن ،يستدعيان مراجعة
التنظيم اإلداري قصد تكييفه مع املعطيات امليدانية اجلديدة ،حيث يعتزم قطاع الداخلية
واجلماعات احمللية يف هذا الشأن:
 االنتهاء من تنصيب الواليات املنتدبة املستحدثة بواليات اجلنوب وتزويدها بهياكل االستقبالوالوسائل املادية والبشرية ،مع ختصيصها بربامج معتربة لتنميتها وتأهيلها ،األمر الذي
سيمكن هذه اهليئات اجلديدة من لعب دورها بصفة كاملة يف جمال التنمية واالستجابة
السريعة وبفعالية حلاجيات وتطلعات مواطين هذه الواليات املنتدبة؛
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 الشروع يف جتسيد املرحلة الثانية من التنظيم اجلديد الذي أقره فخامة السيد رئيساجلمهورية ،واملتمثلة يف استحداث واليات منتدبة بواليات اهلضاب العليا ،واليت ستحظى
بنفس التدابري اليت مت اختاذها لفائدة الواليات املنتدبة املستحدثة بواليات اجلنوب ،أما
املرحلة اليت تلي ذلك فتتمثل يف استحداث واليات منتدبة بواليات الشمال؛
 تبعا للقرارات املتخذة فيما يتعلق بالمركزة خدمات املرافق العمومية اإلدارية على مستوىالبلديات ،باشرت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية مراجعة مهام وتنظيم وسري الدوائر
والدوائر اإلدارية بوالية اجلزائر؛
هذه املراجعة ترمي إىل تعزيز مهام املراقبة والتنشيط والتنسيق ،إضافة إىل توسيع
الصالحيات يف جمال تسيري برامج تنمية إقليم الدائرة اإلدارية ونشاطات املرفق العمومي
اجلواري ،وهي قرارات مت اختاذها خالل اجمللس الوزاري املشرتك املنعقد يف شهر سبتمرب
 ،2010والذي خصصته احلكومة لوالية اجلزائر ،واليت يتعني جتسيدها يف القريب
العاجل؛
 من جهة أخرى ،يعترب تكييف تنظيم اإلدارة العامة للوالية من أهم امللفات اليت تعتزم وزارةالداخلية واجلماعات احمللية جتسيدها ،حيث قطعت عملية إعادة تنظيم مصاحل اإلدارة
احمللية والتنظيم العام أشواطا معتربة ،كما ستليها عملية إعادة تنظيم املصاحل األخرى،
السيما مصاحل املفتشية ومندوبية األمن.
مما سبق ،يتضح بأن األمر يتعلق بديناميكية عامة لإلصالح ،تعتزم وزارة الداخلية واجلماعات
احمللية إضفاءها على مجيع مستويات اإلدارة العمومية للقطاع ،سواء على املستوى املركزي أو
احمللي.
احملور رقم  :10تنمية املورد البشري
نظرا لكون العنصر البشري هو مصدر كل سياسات اإلصالح والعامل الرئيسي لنجاحها ،فقد
خصصت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية جزءا كبريا من خمطط عملها لتنمية القدرات املهنية
للمستخدمني وتأهيل الكفاءات قصد االرتقاء إىل مستوى التحديات اليت تفرضها اإلصالحات
اجلديدة ،السيما فيما يتعلق بـ:
 مواصلة سياسة حتسني معدل التأطري على مستوى اإلدارات احمللية ،وذلك برتجيح إدماجاملستخدمني يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهين DAIP
-

متكني الواليات املنتدبة اجلديدة من االستفادة من برنامج خاص للتوظيف وإعادة نشر
املوظفني ،كفيل جبعلها عملياتية فورا؛
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 إعادة تشكيل شبكة مؤسسات التكوين عن طريق إمتام إجناز هياكل التكوين اجلهويةاملتواجدة حاليا يف طور اإلجناز؛
 مباشرة جتسد خمطط التكوين الذي سيشمل مجيع الفئات املهنية ،وذلك بتعبئة مجيعمؤسسات القطاع وتعزيز قدرات التكوين من خالل تنفيذ برنامج للتعاون مع قطاعي التعليم
العالي والتكوين والتعليم املهنيني ،إضافة إىل التعاون الدولي يف جمال التكوين؛
 تطوير مناهج التكوين باستحداث أرضيات معلوماتية حديثة للتعليم والتكوين عن بعد،واليت ستمكن من تكوين عدد أكرب من املوظفني.
 إعادة تنظيم املدرسة الوطنية لإلدارة ومراجعة نظام التكوين فيها ،وذلك بتطوير تكوين ذونوعية يف جمال اإلدارة العمومية العليا؛
 مراجعة تنظيم املركز الوطين للبحث والتحاليل اخلاصة بالسكان والتنمية وجعله أداة فعالةللبحث والتحليل يف خدمة التنمية احمللية ،وذلك يف إطار التوجهات اجلديدة؛
 وضع حيز التنفيذ لربنامج التعاون مع قطاع التعليم العالي يف ميدان البحث العلمي ،وهو ماسيسمح بتثمني نتائج البحث واستغالهلا يف إطار احملاور اإلسرتاتيجية لتطوير السياسات
العمومية اليت باشرتها وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
من جهة أخرى ،شرعت وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف جتسيد أعمال أخرى من أجل مرافقة
هذه اجملهودات ،السيما من خالل مباشرة إعداد نظام اإلعالم اخلاص باملوارد البشرية (،)SIRH
الذي سيسمح بعصرنة تسيري املوارد البشرية وإدراجها يف إطار التسيري اإلستشرايف للمستخدمني
وإدخال املعلوماتية يف أعمال التسيري الروتينية ،وهو األمر الذي سينجم عنه مستقبال توجيه اجلهود
حنو األبعاد االسرتاتيجية لتنمية املورد البشري.

8

