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 سيدي الوالي 

 سادتي ممثلي المنظمات الدولية  يسيدات

 زمالئي رؤساء المؤسسات ، زميالتي 

 أخواتي إخواني 

  الصحفيين أصدقائي

 السادة الحضور 

 

 على يُؤكدُ  الذي اللقاء  هذافي  المشاركة  شرف   على وأشكركمكم جميعاً بأرحب  

عن الشعارات  بعيداً  ،ةي  سو  الن   تيةالمقاوال وترقية   تعزيز  بالجماعي  ناالتزام  

تحية إلى جميع اللواتي والذين يناضلون  هُ وج  أو من هذا المنبر الكريم  ،المرفوعة 

  من أجل ترقية المرأة.

 

 سيداتي سادتي 

 مساهمةً منا في  لقاءالصحراء، الحتضان هذا ال بوسعادة، بوابة   لقد اخترنا مدينة  

الريفية  المرأةحيث  ، مختلف مناطق الوطن بينالجهوية  من الفوارق   الحد   

عابرغم كل و ،الجزائرية الباسلة   فاعلةً رئيسية في هذا المسار. ستكون، الص  

  

 



 لبذ   وينبغي ،واالجتماعي االقتصادي بدورها االعتراف   الريفية المرأةتستحق   

 عمد إلى مضى وقت أي من أكثر بحاجة يوه، المساعي لتثمين عملها  كل

 .األنشطته التجارية والجوانب اإلنتاج تقنيات إتقانبلها  يسمحوتكوين 

سيعمل على تسليط الضوء  ،اليوم ، في الدور المنوط بهمنتدى رؤساء المؤسسات

 .المقاوالت من أجل تثمين عملهاعلى فئة النساء 

ً أن أفتح قوسهنا لي ا أسمحو مساهمة منتدى رؤساء مدى  للتأكيد مجدداً على،  ا

على الرغم من ، فاالقتصاد الوطني والمجتمعالمؤسسات والقطاع الخاص في 

 االقتصاد تنويع في فعال رئيسي كعنصر برز الخاص ال أن القطاعإالصعوبات، 

 ،بالمئة 99 المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة فيه لُ ث  م  تُ  ،الجزائري

 خارج قطاع المحروقات . من القيمة المضافة بالمئة 85.1وتساهم بــ

خالل السنوات  أظهرت   ،غلالخاصة بالبطالة والشُ  واإلحصائياتالتقارير  إن  

ل قُها التي مناصب العمل (3/2) أن ثُلثًي   ،الماضية األخيرة ل ب  من ق  كانت  تمَّ خ 

 .القطاع الخاص

هم ساوت ،التكنولوجيات المبتكرة تستثمر في ن المؤسسة الجزائرية الخاصة باتتإ

المقاول من القطاع الخاص  الشبابُ  تبنَّى، و في خلق فروع صناعية جديدة 

 االقتصاد الرقمي واالقتصاد األخضر .

مشاريع بفضل ،  اسريع اتطوراعة الميكانيكية في الجزائر الصنكما عرفت 

 استثمارية للقطاع الخاص بالشراكة مع الشركات األجنبية .

 التحتية البُن ى في الحكومية البرامج من كبيرة اً صص  ح   الخاص القطاعلقد أنجز 

 المياه الصالحة للشرب شبكات ط  ب  ور   المساكن د  ي  وش   ى القطاعات،ت  في ش  

 المساهمة هذه مكنت و، والالسلكية السلكية واالتصاالت والغاز والكهرباء

 وتحسين ،المحدد لها الوقت في المشاريع هذه جميع تنفيذ في ، والمشاركة

وساهم في  االجتماعي االستقرار على حافظ مما ،كَّانللس األوضاع المعيشية

 المسار التنموي للبالد.

ً في عملية تنويع االقتصاد الوطني إ ن القطاع الخاص أصبح ُعنصًرا أساسيا

 خلق  مناصب  ع مٍل جديدة وخلق الثروة. ما فيومساه  



 سيداتي سادتي 

 

 وتثمين الجزائر، في الناشئ الخاص في القطاع مثال أحسن هي الريفية المرأة

 للتنويع هام محور هوو،  المحلي االقتصاد إلنعاش اإلقليمية القدرات جميع

 .إليه نصبو الذي االقتصادي

الفالحة فمثال ، فقط  المحروقات على ان الثروات التي تزخر بها بالدنا ال تقتصر

 .األهمية من القدر بنفس الريفية، المناطق في الرئيسي النشاط هي

 العائليالقطب الفالحي بإعطاء  المؤسسات نادى في توصياتهمنتدى رؤساء 

 تحسين من هُ نُ مك  واضحة المعالم تُ  إستراتيجيةتنفيذ مكانته الحقيقية من خالل 

 .للبالد الغذائي األمن في مساهمته

  كما حذرنا عميقة، اقتصادية ء اصالحات جراإ ، عبرتنويع االقتصادب طالبنالقد 

النقل  مثل اإلستراتيجية القطاعات على األجنبية الشركات سيطرة خطر من

 .وغيرها والطاقة البحري

 في نوعية مقترحاتل هميقدوت الوطني النقاش صميم في االقتصادبإدراجه  

 رافع على ضرورة منتدى رؤساء المؤسسات الحساسة، االقتصادية القضايا

 لموارد العقالني الترشيد وإلى للبالد والمالي االقتصادي االستقالل على الحفاظ

تحمل مسؤولياتنا من ذلك لم يُثن ين ا ا ، فرغم االنتقادات التي واجهتن .الميزانية

 .اءةبمواقفنا البنَّ  والتمسك

 

 

 

 

 

 



 سيداتي سادتي 

 حققت بوتفليقة، العزيز عبد السيد الجمهورية رئيس فخامة برنامج بفضل

 معيشة في تحسين ظروف تجسَّد   الجزائر، في كبيرة مكاسب المرأة

 االجتماعيةل والحماية يشغتالتكوين وال اساتا من خالل سين مواطنات  

 لمرأةل نُ مك  تُ  التي الالزمةوالتنظيمية  شريعيةالت   طر  بوضع األو ،للمرأة

 .المجاالت جميع في حقوقها وممارسة كامل بواجباتها القيام

ً ونحن في منتدى رؤساء المؤسسات   ديناميكية التيالفي  ننخرط كليا

 .الجمهورية رئيسوضعها 

 ،األعمالالنساء سيدات لجنة  بإنشاء 2014منذ  باشرنا ،وفي هذا اإلطار

 جهد ن أيُ ال يدخر اللجنة هذه أعضاء ألنكان مسعانا صائباً،  وقد

هو واحدة  واللقاء المنظم اليوممنتدى ال نشاطاتفي جميع  بكثافة للمساهمة

. ــن  ت ه   من ُمب اد ر 

واستمرارية جهود  بحيوية وعزيمة يد  ش  أُ أن  إالال يمكنني ،المقام من هذا و

 .اللقاء هذا ات  م  ظ  ن مُ 

 

 سيداتي سادتي 

ينبع  بل شعار،مجرد  األحوالبأي حال من  ليس لقائنا هذا،موضوع  إن

 تحقيقه يمكن ال إليه نطمح الذي االقتصاد الناشئ بأن راسخة قناعة عن

 ان  ـت  ـئ  ـ، الف  والشباب مبادرات النساء ام  ي  س   ال المبادرات ، ما حررنا إذا

 .مجتمعنا في ديناميكية األكثر

ال  ،، خاصة في المناطق الريفيةمحليةمستوى استغالل مواردنا ال إن

 الحجم حيث من مماثلة مقارنة ببلدان ،المطلوب المستوى إلىبعد  يرقى

  .التنمية ومستوى



سوء و ،المحلية في مجال التنمية الحاصل التأخرمدى  يكشف التفاوت هذا

 ةالشاسع أقاليمنا ربوع مختلففي  ،الهائلة لمواردنااألمثل  االستغالل

 .ةوالمتنوع

أهم  أحد ع د  ـتُ  الريفية المناطق وموارد إمكانيات قلة استغالل أن كما

ر  ـالعوامل التي تُ   المناطق وفي بالدنا في المقاوالت النساءعدد  ضعف ف س 

 .الخصوص وجه على الريفية

 في  المقاولة  المرأة مشاركة في ضعفال هذا رُ س  ـف  ـيُ  الذي اآلخر والعامل

الصعوبات التي تواجهها في الحصول على  في نُ مُ ك  ي   ،الريفية المناطق

 آفاق غياب عن فضالً ، نقص المرافقة جانب إلى واألراضي، التمويل

 .االستمرارية

 

 ضليات أخواتي الف  

إلى جانب المرأة  ق ف  ن ـــالصريحة والصادقة ل   تناإراد   سجلي لقائنا هذا

 .الميدان واقع إلى أقرب نكونو ،المقاولة

 المشاكل والقيودمن أجل التبادل والوقوف على  ن  ـإليكُ  الستماعنحن هنا ل 

ز  كما  ،المرأة الريفية تواجه التي ً  س نُب ر   يةأهمية المقاوالتفرص و معا

 .   ة  ي  و  س  الن  

 وأصبحت وتتنوع اليوم، عالم في ةيل  كُ  تعرف نقلة الريفية األنشطة إن

 يمكن ال مكانا تحتل تزال ال الفالحة كانت إذا وحتى .تعقيداً  أكثر

 تظهر جديدة نشاطاتفإن هناك  الريفية، المناطق في االستغناء عنه

 الحضرية والديناميكيات ،االستهالك أنماط لتحول استجابة وتتطور

 .الريفي االقتصاد على وآثارها

 



 جودة عن فضال المحلية، موارده وتنوع ترابنا الوطني عةساش إن

 المشاريع خالل من االقتصادي وتثمينها استغاللهاعلى  عُ ج  ش  سيُ  ، منتجاته

 .خبرتهابحكم تجربتها و الريفية للمرأة بالنسبة سيما وال االستثمارية،

 أن تكون ،الريفية األقاليم من المستمدة النموذجية، المنتجات هذهل يمكنو 

 زوأن تدعم و تعز     ،الخارجية األسواق في ذلك في بما ،للتنمية دافعة قوةً 

 األخرى األسواق وتستدرج ،المحلية المنتجات من يةليالتحو صناعةال

 طعام.والترفيه واإل والسياحة والتراث الحرفب الصلة ذات

أن  و ، خاصةطاعاتعدة ق فيمالية معتبرة  عائدات تثمينها يتيحسكما  

 .الجودةتحسين  همعويقترن  مستمر،تزايد في  المنتجاتعلى هذه  الطلب

 هذه في شركات إقامة تعترض التي الصعوبات وبغض النظر عن

 مبادرة تشجيع آليات إيجاد في تكُمنُ  اإلشكالية فإن بالذات، المناطق

ـُفًا يظروف مالئمة وأكثُر تك باستحداث ، المشاريعاستمرارية و المرأة،

شابات  ن  هُ ُمع ظ مُ  ،النساءلدى الكثير من  ةكيديناميث ع  تسجيل ب   في ظل

تام لخوض معركة االستثمار بتبني نهج  استعدادٍ  وعلى ،ومتعلمات

 اإلبتكار.   

 

 سيداتي سادتي

 المرأة لدى المبادرة روح تنمية في المتمثل التحدي أن ندرك أن يجب 

 .عنها الدفاع أو المرأة قضية تعزيز يتجاوز

 ونحنوأكثر مبادرة ، رأة جُ  أكثر المرأة تكون أن يجب السياق، هذا وفي

 عمل علىسن منتدى رؤساء المؤسساتعلى ذلك، ونحن في  بقوة نشجعها

 .واستثماراتها ق مشاريعهايتحقل ودعمها تهامرافق



س  الب   ،اليوم ،بالدناألن  تميةح هذه  من  االنتقال وتيرة تسريع إلى حاجةأ م 

 .واالبتكارركيزته المعرفة  منتج اقتصاد إلى الريعيالقتصاد ا

مثلما  ،لعب األدوار األولى في هذا المسعى على قادرة الجزائرية المرأة 

  . تاريخنا من الصعبة الفترات جميع فيعودتنا عليه 

 بكلالمقاولة  المرأة لدى المبادرة روح تشجيع إلى أدعو فإنني ،ولهذا

 مع تتكيف خطط وضعمع  ،نسائيةاستحداث مؤسسات  ودعم ،الوسائل

 .الشركات هذه احتياجات

 

 سيداتي سادتي 

 

ال يمكن الحديث عن المرأة الريفية دون الحديث عن أصالتها ودورها في الحفاظ 

ا إلى ن ت  ي  و  األساسي في سلسلة انتقال تراث ه   العنصرعلى عاداتنا وتقاليدنا وهي 

 .األجيال القادمة 

 

على رسالة أجدادنا التي كانت ، منذ قرون  حافظت المرأة الجزائرية،هذا و قد 

م شخصيتنا التي تمتد ي  ا ق  كله ، تجمع  بين األصالة و اإلنفتاح ، الجدية و األمل

 أالف السنين جذورها إلى 

 

 لفخامة التاريخية القرارات ، بعد، يتقبلوا ولم يستوعبو لم الذين أولئك أذكر أن أود

 وطنية كلغة األمازيغية بدسترة بوتفليقة العزيز عبد السيد الجمهورية رئيس

 .الثقافي بتنوعهاوآمنة قوية  عيدا وطنيا، بأن الجزائر يناير وترسيم ،ورسمية

 التماسك وتعزيز الوطنية الوحدة تعزيز إلى الجمهورية رئيس وقد أدت قرارات

 .للبالد االجتماعي



 

 نتفطن أن جميعا علينا يجب ،الملييء بعقبات متعددة األشكال  الظرف هذه في 

 الجزائريونف ،العقيم الجدل إثارة طريق عن االنقسام يذ  غ  يُ  كل ماتصدى لون

 أليٍ  يمكن وال ،م  هُ يت  و  هُ  أساس تشكل التي الوطنية وثوابتهم بجذورهم متمسكون

 سالم الشعب الجزائري .إ و أمازيغية عروبة و فيكان أن يزرع الشك 

 . 

 

 سيداتي سادتي 

 والتنمية التقدم عن فصلها يمكن ال المرأة مساهمة بأن لدينا قناعة راسخة

 .لبالدنا واالجتماعية االقتصادية

 شيء كل وقبل أوالً  يجب االجتماعي، نموذجنا على الحفاظ أجل ومن

 الثروة وخلق مجتمعنا، فئات جميع قبل من اإلنتاجي، االستثمار تطوير

ةً  لضمان ،الشغلومناصب  م  د   ستقرارإل التوازن المالي إلقتصادنا خ 

 .اتالجزائري نساءلل الكاملة مساهمةكل هذا ال يتحقق إال بال. بالدنا

 اقتصاد استحداث في دورا هاما الجزائرية لمرأةل أنب قناعتي راسخة

 .بالدنا ناشئ في 

 

ألشغال هذا  نجاحكل ال وأتمنى ،حسن اإلصغاء واإلهتمام على أشكركم

 .اللقاء


