امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التضامن الوطين وا ألرسة وقضااي املر أأة

السياسة الحكومية في مجال التضامن الوطني

أأوت 5102
0

ان خمطط معل احلكومة ،ابعتباره أأداة لتجس يد الربانمج الانتخايب لفخامة الس يد رئيس
امجلهورية للخاميس  ،5102/5102قد أأولك اىل قطاع التضامن الوطين وا ألرسة وقضااي املر أأة
حمورين أأساس يني من الس ياسة الاجامتعية لدلوةل و هام عىل التوايل :تعزيز أليات التضامن
الوطين وكذا ترقية املر أأة.
من أأجل تعزيز أليات التضامن الوطين ،تعمتد اسرتاتيجية قطاع التضامن الوطين وا ألرسة
وقضااي املر أأة خالل امخلايس  5102/5102عىل حماربة روح التاكلية والاس هتداف الفعال
للفئات ذات ا ألحقية يف تلقي اعاانت ادلوةل والسهر عىل ضامن ما ييل :

 /0التكفل اب ألشخاص املعوزين غري القادرين عىل العمل عرب:
 حامية ا ألشخاص املعوقني و ترقيهتم ،بتبين مقاربة تشاركية ما بني القطاعات وابلتعاون مع
اجمللس الوطين لالعاقة ،من خالل:
 تقدمي اعاانت مالية مبارشة ل ألشخاص املعوقني غري القادرين عن العمل) حيث
اس تفاد  532 111خشص معاق من منحة شهرية قدرها  4 111دج شهراي مرفقة
ابلتغطية الاجامتعية عىل املس توى الوطين؛ و كذا  535 111خشص معاق بأأقل من
 %011من املنحة اجلزافية للتضامن ،قميهتا  3 111دج زائد التغطية الاجامتعية(.
 تسني رروف التكفل يف الوسط املؤسسايت؛
 تسهيل رروف ادماهجم املهين ،لس امي عرب تنفيذ قاعدة ختصيص نس بة  % 0من
مناصب العمل لصاحل ا ألشخاص املعوقني؛ ويف هذا الطار ،يأأيت "املرسوم
التنفيذي رمق  504-04املؤرخ يف  31جويلية  5104يضبط الكيفيات املتعلقة
بتخصيص مناصب العمل وتديد الشرتاك املايل ومنح العاانت قصد هتيئة وجتهزي
مناصب العمل ل ألشخاص املعوقني" لتعزيز الجراءات التنظميية لفائدة فئة املعوقني
املؤهلني للعمل ،متاش يا مع أأحاكم القانون رمق  02-15املؤرخ يف  8مايو 5115
املتضمن حامية ا ألشخاص املعوقني وترقيهتم؛
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وضع حوافز رضيبية وش به رضيبية لفائدة أأرابب العمل اذلين يورفون ا ألشخاص
املعوقني ،وكذا تدعميهم ماليا لهتيئة وجتهزي مناصب العمل اخملصصة ذلات الفئة؛
التشجيع عىل الدماج الاجامتعي لهذه الفئة عرب احداث مراكز املساعدة عن طريق
العمل ) (CATوالورشات املمية و أأيضا املزارع البيداجوجية ،مع الشارة اىل وجود
 12مراكز للمساعدة عن طريق العمل 18 ،ورشات محمية و 13مزارع بيداجوجية
مسرية من طرف احلركة امجلعوية.
ضامن التعلمي والرتبية املتخصصني لفائدة ا ألطفال املصابني ابعاقة حس ية (املكفوفني-
الصم واملتخلفني ذهنيا) ،عىل مس توى  502مؤسسة متخصصة اتبعة للقطاع تتكفل
بـ  19 880طفل معوق مع العمل عىل تشجيع متدرسهم ابملؤسسات الرتبوية التابعة
لقطاع الرتبية الوطنية (الدماج ابلوسط املدريس العادي عىل مس توى  585قسم
مدمج موزع عرب  33ولية لفائدة  2 418طفل وبتأأطري  221مريب متخصص)؛
تسني رروف وصول ا ألشخاص املعوقني اىل امليط (املنشأت القاعدية
واملعلومات و وسائل النقل ،)....مثل مرشوع "اجلزائر مدينة تسهيل الوصول،
صديقة ا ألشخاص املعوقني" اذلي هيدف اىل هتيئة الشطر من الطريق العمويم من
ساحة أأديس أأاباب اىل ابب الواد.

وبغرض تسني و تعزيز برامج حامية وترقية ا ألشخاص املعوقني ،مت اطالق س نة 5104
التحقيق الوطين حول العاقة ،أأولكت هممة اعداده اىل املركز الوطين لدلراسات والتحاليل
للساكن والتمنية( .)CENEAP
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 حامية الطفوةل وترقيهتا من خالل :


مراعاة املصلحة العليا للطفل يف لك النشاطات اليت يبادر هبا قطاعنا الوزاري ذات
الصةل ،مما يضمن هل امحلاية والهبجة والرفاهية الاجامتعية لس امي بتحسني التكفل
املؤسسايت .يف هذا الطار ،فان القطاع بصدد اعداد دليل حقوق الطفل و كذا
مرشوع نص يعدل املرسوم التنفيذي رمق  582-18املؤرخ يف  02سبمترب 5118
املدد لرشوط انشاء مؤسسات ومراكز اس تقبال الطفوةل الصغرية وتنظميها وسريها
ومراقبهتا.



تعزيز حامية الطفوةل واملراهقة املتواجدة يف خطر معنوي ضد لك ما يشلك اعتداء
عىل حقوقهم ( 48مصلحة للتوجيه والرتبية يف الوسط املفتوح ،تكفلت بـ 2525
طفل ومراهق بغرض التوجيه ،ادلمع البس يكولويج وكذا نشاطات الرشاد
ا ألبوي(؛




التكفل ابلطفوةل املسعفة (  24مؤسسة تس تقبل  0224طفل س نة  )5102يضمن
هل العيش الكرمي والرفاه سواء يف الوسط املؤسسايت أأو عن طريق الوضع ابلكفاةل
يف الوسط العائيل ،حىت يتس ىن لهذا الطفل أأن يبين مرشوع حياته يامتىش
وتطلعاته و قدراته وتقيق اس تقالليته و الاعامتد عىل اذلات.

حامية ا ألشخاص املس نني من خالل:


ضامن التكفل املناسب هبذه الرشحية(  35دور لس تقبال ا ألشخاص املس نني
تتكفل حاليا بـ  0283مقمي أأغلبيهتم دون روابط أأرسية) غري أأن الدماج يف الوسط
العائيل هو ا ألوىل .ويف هذا الطار ،مت اطالق ترتيب الاس تقبال الهناري عىل
مس توى مؤسساتنا املتخصصة لفائدة ا ألشخاص املس نني املتواجدين يف الوسط
ا ألرسي فضال عىل ترتيب العانة واملرافقة املزنلية ل ألشخاص املس نني يف وضعية
تبعية من خالل وضع تت الترصف مساعدات أأو مساعدين عىل احلياة.
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الاس تفادة من خربات وهمارات فئة املس نني من خالل التبادل والتواصل مابني
ا ألجيال.

 /5تدعمي ومرافقة ا ألشخاص املؤهلني املتواجدين يف وضع اجامتعي صعب عرب:
 حماربة الهشاشة والقصاء :










وضع تت ترصف ا ألشخاص بدون دخل و غري مؤهلني برامج ادماج ،عرب
هجاز نشاطات الدماج الاجامتعي) (DAISاذلي يظم  205 811مس تفيد من
اعانة مالية قدرها  3 111دج/شهراي و كذا من التغطية الاجامتعية ملدة 13
س نوات ) 15س نة قابةل للتجديد مرتني(؛
تمنية هجاز الدماج الاجامتعي للش باب حاميل الشهادات ) (PIDلفائدة خريج
اجلامعات و املعاهد الوطنية وكذا التقنيني الساميني بدون دخل و اذلي
اس تفاد منه  32 824شاب يف 5104؛
اس تحداث ورشات أأشغال املنفعة العمومية ذات الاس تعامل املكثف لليد
العامةل ) (TUP-HIMOوكذا هجاز اجلزائر البيضاء ،ما مسح ابس تحداث 43 111
منصب شغل يف 5104؛
دمع ومرافقة ا ألشخاص املعوزين سواء عرب تقدمي اعاانت اجامتعية مبارشة أأو
عن طريق التشجيع عىل انشاء نشاط فردي لس امي عرب هجاز القرض املصغر،
اذلي مسح ابنشاء  723 000نشاط مدر لدلخل و اس تحداث 0.111.111
منصب معل دامئ منذ 5112؛
العمليات التضامنية الظرفية :مثل معلية التضامن يف شهر رمضان وتوزيع
ا ألدوات املدرس ية والنقل املدريس ،القامات التضامنية لفائدة ا ألشخاص
املس نني املعوزين ولفائدة ا ألطفال املنحدرين من العائالت املرومة والقاطنة
يف املناطق النائية أأو املعزوةل( .متول هذه العمليات عىل عاتق الصندوق
اخلاص للتضامن الوطين)؛
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 جتس يد برامج التمنية التسامهية عىل مس توى املناطق املرومة واملعزوةل،
ابلتنس يق مع لك الربامج القطاعية وارشاك الفاعلني املليني وابلتنس يق مع
ساكن املنطقة.


تعزيز الرشاكة مع احلركة امجلعوية ذات الطابع الاجامتعي والنساين من خالل:


تعميق احلوار والتشاور مع احلركة امجلعوية ذات الطابع الجامتعي والنساين
ابعتبارها رشيك مفضل للقطاع نظرا لتاكمل دورها مع معل ادلوةل؛



انطالقا من هذه العالقة التاكملية ،مت اعالن عن مشاريع جتاه احلركة امجلعوية،
مدمعة ماليا ،لاجناز املشاريع بغرض تعزيز ودمع مسامههتا يف العمل الاجامتعي
و النساين .ويندرج هذا السهام مضن خمطط معل قطاعنا الوزاري ويعترب
امتداد هل عىل جرار التكفل القايم اب ألطفال املعوقني وتقدمي املساعدة
املزنلية...؛







وهبذا الصدد ،مت احصاء أأكرث من  5011مجعية معمتدة ،ذات طابع اجامتعي
وانساين موزعة عرب  48ولية ،من بيهنا  85مجعية مسرية ملراكز التكفل
ابلطفوةل املسعفة واملعوقة أأو اب ألشخاص املس نني ،عىل سبيل املثال.

تعزيز قدرات املوارد البرشية التابعة للقطاع عن طريق التكوين و تسني املس توى
هبدف ترقية س بل اكتساب املعارف اجلديدة واملهارات واخلربات دلى املورفني لس امي
يف جمال املهن الاجامتعية اجلديدة.
الاس مترار يف حماربة البريوقراطية عىل مس توى الهيالك الدارية التابعة لقطاع التضامن
الوطين عن طريق :
 تعزيز الش بابيك املوحدة اليت مت اس تحداهثا من أأجل اس تقبال وتوجيه
ا ألشخاص املعوقني؛
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التنصيب التدرجيي ملصاحل وماكتب النشاط الاجامتعي عىل مس توى البدلايت
من اجل ضامن التكفل اجلواري مبطالب وحاجيات املواطنني يف وضع اجامتعي
هش؛



تبس يط وتسهيل الجراءات الدارية اخلاصة بطلب املنح والعاانت الاجامتعية
بعنوان ترتيبات الدماج الاجامتعي واملهين املسرية من طرف القطاع (املنحة
اجلزافية للتضامن/منحة املعوقني  ).....وكذا منح بطاقة املعوق والوصول اىل
الس تفادة من احلقوق (الضامن الاجامتعي وابيق اخلدمات اجملانية
ا ألخرى.).......

حامية املر أأة وترقيهتا من خالل :
 تسني الطار القانوين اخلاص حبامية املر أأة وتسهيل حصولها عىل فرص العمل
والتوريف وكذا مرافقهتا عرب هجاز الصغاء والتوجيه مثل ما تقوم به مراكز
اس تقبال النساء والفتيات حضااي العنف ،اليت اس تقبلت أأكرث من  511امر أأة
يف  5104؛
 الس مترار يف جتس يد لك عنارص السرتاتيجيات الوطنية اخلاصة ابملر أأة
واملتعلقة مبحو ا ألمية والدماج الاجامتعي والاقتصادي وكذا حماربة العنف
ضد املر أأة ابلضافة اىل تمتني معل املر أأة الريفية مبنظور تسامهي وتاكميل دامئ،
مما أأفىض اىل انشاء صندوق النفقة للنساء احلاضنات واعداد مرشوع قانون
يقيض بتجرمي العنف ازاء النساء.


تعزيز أأطر التشاور والتبادل من أأجل ااجناز املشاريع املكرسة لرتقية املر أأة يف
اطار معل وتنس يق ما بني القطاعات الوزارية.
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تلمك يه جل املعلومات املتعلقة بأليات و تدابري جتس يد س ياسة التضامن الوطين لس امي
املاور السرتاتيجية وا ألهداف املسطرة يف اطار خمطط معل احلكومة.
مالحظة :املزيد من املعلومات موضوعة تت ترصف املواطنني عرب مواقع الواب لوزارة
التضامن الوطين و ا ألرسة و قضااي املر أأة والواكلتني تت الوصاية ،من خالل العناوين
اللكرتونية التالية:
 www.msnfcf.gov.dz www.ads.dzwww.angem.dz -
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