


 

 ديباجة

 

إ ن جدول إلأعمال إلس ياسي لجيل جديد مصمم على أأساس طموحات بلدان، مع مرإعاة حقائق مجتمعنا وإلعالم من حولنا. ومن خالل 

لى تطوير وطننا بما يتماشى مع حقائق عالم إليوم وبتكييف إس تجاابتنا مع قيود  مجموعة من إلأهدإف وإلمقترحات إلملموسة، نهدف إ 

 .إلمجتمع وإلبلد. وهو يعبر عن رؤية ل مكانية إلبناء، إنطالقا من إلوإقع إلفعليوتحدايت 

 :وقد تم إلنظر في تصميم مجالين رئيس يين من مجالت إلحياة إلبشرية. ولهذإ إلبرانمج إهتمام ملموس بما يلي

o ي يقوم عليها. ، وابلتالي إلقيم إلتإلمجتمع، إلذي يثير في إلوإقع تساؤلت جوهرية بشأأن معاييره وأأساليب عمله إلمتأأصلة

ذإ أأرإدت ترك إلتخلف إلذي عانت منه إلجزإئر لفترة طويلة. وهكذإ فا ن دور إلأسرة وعملها، وإلعالقة  أأس ئلة يجب أأن تجيب عليها إ 

بين إلأفرإد  ، وإلعالقاتبين إلرجل وإلمرأأة، وإلديموغرإفيا، وإلترإبط بين إلدين وإلحياة إلعامة، وإلهوية، وإللغات ، وإلعالقة ابلعمل 

وحرية إلضمير ، كلها موإضيع حساسة. وكثيرإ ما تكون مصادر للصرإع وإلختالف وأأوقات إلعنف إلكثيرة جدإ. حيث ينبغي إلتعامل 

نتاجية للسكان لحاح لتقديم رؤية مثمرة وتثقيفية وإ   معها على وجه إلس تعجال بروح من إلنفتاح، ولكن أأيضا اب 

، وابلتالي فهو ل   www.jiljadid.org مجال من "إلقضااي إلمجتمعية" ابس تفاضة في مشروع مجتمع جيل جديدوقد نوقش هذإ إل

لى أأساس يات تحليل جيل  لى تطورإت طويلة. غير أأن إلفهم إلعميق للبرانمج إلموصوف أأدانه ل يمكن أأن يكتمل بدون إلعودة إ  يدعو إ 

لى إلأس باب إلتي حددت من أأجلها.  جديد. وتكرر إلتوصيات إلناتجة عن ذلك في هذإ إلبرانمج، دون إلرجوع، في تطورإت طويلة، إ 

ومشروع إلمجتمع إلذي وضعه جيل جديد هو إلأساس إلفكري وإلمذهبيي للنهج إلعملي إلمقترح هنا. وعلى وجه إلخصوص، س يقترح 

لى نهج ملموس ووإقعي  .إلفصل إلمتعلق بتكوين إل نسان ترجمة هذه إلأفكار إ 

o  ن مجال تنظيم إلس ياسة إلعامة يعد وإحدإ من بين إلتحدايت إلتي توإجه إلدولة في إلطريقة إلتي تنظم بها س ياساتها، نظرإ إ 

إلماضية. تميزت هذه إلفترة ابلعديد من إلأس ئلة حول مكانة ودور إلدولة وإل دإرة  03للتغيرإت إلمجتمعية إلتي حدثت خالل إلس نوإت 

ليها إلمديرون إلعامون إلعامة، وأأساليب تنظيمهما  وتشغيلهما ومرإقبتهما؛ وإلمسائل إلتي تشكك بدورها في إلمهارإت إلتي يسعى إ 

لى هذه إلعناصر، يؤثر أأسلوب إلتنظيم على إلقرإرإت إلس ياس ية  وإلأساليب إلتي يس تخدمونها في أأنشطتهم إل دإرية. وابل ضافة إ 

 .ظمة إلس ياس ية قادرة على موإجهة إلقضااي إلحقيقية بدعم جماهيري نشطويشترط فعالية إلعمل إلعام. ويجب أأن تكون هذه إلمن

دإرية بشفافية  ورهنا ابلأهدإف إلمحددة بوضوح، يجب أأن يتيح أأسلوب إلتنظيم إلس ياسي للدولة تكييف أأعمالها وأ لياتها إلس ياس ية وإل 

لى إلحصول على تأأييد شعبيي وإسع إلنطاق  .اتمة، مع إلسعي إ 

لى تقدم كبير وهذإ جانب أأساسي  يجب أأن تكون فيه شرعية إلعمل وفعاليته إلعملية أأهدإفا اثبتة. ويمكن أأن يؤدي توإفق إلآرإء إلقوي إ 

ن إلنقطاع إلحقيقي عن إلنظام إلسابق س يدخل إلبلد في مرحلة جديدة من بنائه  .في س يادة إلقانون وإلديمقرإطية. إ 

ة ات إلحقيقية على إلمس توايت إلمناس بة. وإلهدف هو وضع تصميم مؤإت للمبادر وسيتعين تصميم إلمنظمة إل قليمية وفقا لالحتياج

لى تخصيص إلسلطات وإلسلطات في إلمناطق إلتي يتم فيها إلتعبير عن إلمشاكل  .إلمحلية. وهناك حاجة إ 

 .ادمةوابلنس بة لجيل جديد، من إلضروري توضيح هذه إلمفاهيم للجمهور، إلذي س يصاغ حوله برانمجه للس نوإت إلق

وابلتالي، فا ن بناء س يادة إلقانون يتطلب عمليات ديمقرإطية يقوم بها إلموإطنون إلمدركون لحقوقهم ووإجباتهم. وينطوي إلحصول 

 :إلكامل على إلجنس ية على عدة مس توايت من إلعمل، بدءإ بما يلي

لجيدة أأو صفهما مسؤولين عن أأفعالهم، إتكوين إلموإطن لأن إلموإطنة يجب أأن تكون وعيا ابس تقالل كل فرد ومسؤوليته بو  ●

 .إلسيئة



 

لى مجموعة محدودة )إلأسرة، وإلقبيلة ، ن إلموإطنة هي نتيجة لتطور عقلي يقود إلفرد من وضع سلبيي يتمثل في إلنتماء إ  إلمنطقة ، و  إ 

درإكًا منهم  خوإنه إلموإطنين ، وإ  لى منصب نشط بوصفه عضوإً في مجتمع وطني ، ومسؤول عن نفسه وعن إ  لى ذلك( إ  وإلعرق ، وما إ 

 .لختيارإته إلجتماعية وإلس ياس ية

جرإ ● إت تعكس ءدعم إلديمقرإطية على جميع إلمس توايت إلتي تشمل إلجماعة. فالديمقرإطية، قبل تجس يدها في قوإعد وإ 

دإرة شفافة وعادلة للمصالح إلجماعية  .إلتعبير عن إل رإدة إلشعبية، هي في إلمقام إلأول حالة ذهنية تعزز إ 

وابلتالي، فا ن إلديمقرإطية تناشد إلقيم إلتي يجب أأن يس توعبها إلموإطنون أأول. إلقدرة على إلحوإر، وإلس تماع للآخرين، وتغيير 

برإز إلذإت في إلمس تقبل... هل كل إلصفات  موقف إلمرء إلقائم على إلحجج إلعقالنية، ومزإمنة إلجهود، وإلنظر في مصالح إلآخر، وإ 

 إلمطلوبة لتحقيق ديمقرإطية فعالة

لى إلعالم. وعلى وجه  ويجب عدم إلخلط بين إلديمقرإطية ونماذج إلمجتمعات إلغربية، إلتي ل تزإل بعض جوإنبها غريبة عن نظرتنا إ 

ن أأشكال إلفردية إلمفرطة وإلمادية إلمجردة من إل نسانية إلتي تشكل جزءإ من جرف عصري من إلجوهر إلخصوص، شكل م

ليه وربما يتعارض مع أأساليبنا ومس توايت معيشتنا  إلس تهالكي، يتعذر إلوصول إ 

قامة روإبط إلتضامن وإلمعونة وإلحترإم بين إلجم  عادة إ  لى إ  ة إلجتماعية يع. فالمساوإة وإلعدإلويجب أأن تؤدي إلديمقرإطية في إلجزإئر إ 

 .وإلتضامن وإلمصلحة إلعامة يجب أأن تصبح حقائق حية وليست شعارإت س ياس ية بدون مضمون أأو وإقع

بناء حكم إلقانون إلدإئم: فالجنس ية وإلديمقرإطية ل يمكن أأن يتم إستيعابهما في إلعقلية إلمحيطة بهما وأأن يكوان قائمين على   ●

ن إلسمة إلسلوك من دون  أأن تدعمهما ترسانة قانونية وتنظيم س ياسي للدولة يطبقهما في كل إلظروف. ومن إلناحية إلمؤسس ية، فا 

 .إلحقيقية إلوحيدة للحفاظ على س يادة إلقانون هي وجود هيئات مخولة بوضع إلمعايير ونشرها ورصد صالحيتها وضمان تطبيقها

من إلضروري فهم إلوإقع إلحالي ، إلمعقد إلذي كثيرإ ما يفلت عمله من إلحكم  ومع ذلك، وقبل عرض إلمس تقبل إلمحتمل ، ل يزإل

 .إلتلقائي

ولذلك ، من إلضروري إستثمار عمل طويل من إلتوثيق وإلتحليل وإلتفكير لتحديد إلتحدايت إلرإهنة إلتي يجب أأن توإجهها إلجزإئر ، 

درإكها جدإ م على إلأقل في إلخطوط إلعريضة لها. إلتحدايت إلتي هي نتيجة ن إلديناميات إلتي غالبا ما تكون متعددة ولكن ل يمكن إ 

 قبل إلوعي

  

 

 إلمقدمة

 

، شهدت إلجزإئر معلما اتريخيا إس تثنائيا. وبطريقة سلمية ، قاد إلشعب إلجزإئري ثورة هادئة س يكون أأثرها  2302فبرإير  22منذ 

 .عميقا ، رغم مخاطر إلصدمات غير إلمتوقعة

ذإ تأأكدت عملية بناء س يادة إلقانون وإلس يطرة على إلديمقرإطية. ول يمكن تحقيق هذين س تؤدي هذه  لى قيام جزإئر جديدة إ  إلثورة إ 

ذإ وجدت إلموإطنة إلظروف إلالزمة لتنميتها ل إ    .إلمشروعين إ 

يات إلعالمية لجغرإفي تعكس إلديناميك ل منعزلة ول منفتحة، ظلت إلجزإئر غامضة في خيارإتها. ومن إلمفارقات، أأن إلجزإئر، بموقعها إ

 .إلعظيمة بحكم إلجغرإفيا إلس ياس ية للمنطقة، وفي إلوإقع، مس تقبل جزء من إل نسانية



 

ومن بين أأشد إلمعوقات إلتي توإجهها إلجزإئر وإلتي يجب إلنظر فيها بجدية من أأجل نجاح تنميتها، هناك إلمعوقات إلدإخلية وإلخاصة 

 قات إلخارجية لها وإلتي غالبا ما تكون عالميةبها، ومن ثم هناك إلمعو 

يمكن أأيًضا رؤية س ياق إلمحتوى من زإوية "إلتجاه إلثقيل" إلذي يتم تحديده بطريقة أأو بأأخرى. ابلتالي، فا ن إلقيد ليس عقبة مطلقة، 

ر. فمثال ل إلتكيف مع عالم متغيولكنه مصدر حاسم يُلزم صانعي إلقرإر اببتكار وسائل جديدة ونماذج جديدة في مجال إلممكن، من أأج

لى إلتكيف من خالل إس تغالل موإرد  ذ تشكل إلنهاية إلمتوقعة للنفط قيًدإ، ولكنها في نفس إلوقت تدفع إل نسان إ  إلطاقة توضيحي إ 

نتاج إلطاقات إلمتجددة أأمرإ أأساس يًا يجب أأخذه في إلعتبار  إلطاقة إلبديلة، فيصبح تطوير إ 

إجتماعية، وإقتصادية، وثقافية، وس ياس ية. وس تكون هذه إلمسائل موضوع مقترحات ملموسة في هذإ  إلقيود إلدإخلية هي قيود

إلبرانمج. س نتناول، في إلمقدمة، إلس ياق وإلمسائل إلرئيس ية إلضرورية للجزإئر وإلتي ينبغي أأن تؤخذ في إلعتبار بوصفها عناصر 

 .أأساس ية في صياغة إلقرإرإت إلسترإتيجية إلمقبلة

لى معالجتها بتعمق. فأأي برانمج س ياسي طموح ووإقعي ل يمكن تطويره عن طريق إلتعتيم وس تع الج هذه إلمسائل هنا دون إلحاجة إ 

ذإ يجب أأن يكون له منظور طويل إلأجل ويجب توقع أأفق عام  ذإ أأردان أأن نكون منسجمين مع إلتطور إلعالمي 2303عليه إ   .إ 

 :ةو إلقيود إلرئيس ية في إلموإضيع إلأحد عشر إلتالية؛ ول يحدد ترتيب إقتباسها درجة إلأهميويمكن تلخيص هذه إلتجاهات إلرئيس ية أأ 

  :إلعولمة .0

نشطة إلصناعية، أأصبحت إلعولمة حقيقة ملموسة. ومع ذلك، فا ن  تحالف بين ليبرإلية جامحة وصناعة مالية بال حدود وبديلة للأ

حياء ردود إلفعل  لى أآس يا لأس باب تتعلق بتكاإلختاللت إلتي تس ببت في إ  ليف لحماية إلأمم. أأدت عمليات إلنقل إلمكثفة للصناعات إ 

لى إ ضعاف إلقتصادإت إلأمريكية وإلأوروبية وعززت ظاهرة إلبطالة وإنخفاض مس توايت إلمعيشة. وهذإ جزئيًا  إلعمالة وإلموإد إلخام إ 

 .متزإيدة بينما نجحت إلتيارإت إلقومية مرة أأخرى سبب تعرض إلتيارإت إلليبرإلية في إلس نوإت إلأخيرة لنتقادإت

 

لى موقعها إلجغرإفي، أأن يعتقد أأنه يمكن أأن يعيش على هامش إلعولمة. ل يمكن  من إلمس تحيل على أأي بلد، وخاصة إلجزإئر، ابلنظر إ 

لغاية ، على إلرغم من أأنه ضروري لللجزإئر أأن تتطور. ولكن، لن يكون إلعثور على مكان جيد في هذإ إلمد وإلجزر للعولمة أأمًرإ سهالً 

 .لضمان مس تقبل مس تدإم

إلسؤإل إلذي س ُيطرح بشكل حاد في إلعقد إلقادم، لأنه س يكون من إلضروري تنظيم ومرإقبة وتنظيم عالقاتنا مع إلمجموعات إلدولية 

 .كبير وكذلك مجموعات أأخرىإلكبيرة مثل منظمة إلتجارة إلعالمية، وإلتحاد إلأفريقي، وإلتحاد إلأوروبيي، وإلمغرب إل 

  :عولمة إلتمويل  .2

(، كان إلعالم يعمل عمليا بعملة دولية وإحدة ، إلدولر 0211منذ إلحرب إلعالمية إلثانية وابلتحديد منذ إتفاقيات بريتون وودز )يوليو 

إلمملكة إلعربية إلسعودية وإلولايت ( بين 2330إلأمريكي. . في أأعقاب مؤتمر ايلطا، ختم حلف كوينسي تحالفًا )تم تجديده في عام 

إلمتحدة، ولكنه كرس أأيضًا إلدور إلسائد للدولر ابعتباره إلعملة إلوحيدة في تجارة إلنفط، فأأنجب بترودولر. وهذإ إلوضع إلمهيمن 

ذ أأن إلضطرإابت إلجيوس ياس ية، وصعود إل س يوية، قتصادإت إلآ للدولر جعل هذه إلعملة إحتياطيا وملجأأ للنظام إلمالي إلدولي. إ 

لى إنسحاب إلولايت إلمتحدة نسبيا.  وعودة روس يا كقوة عسكرية، وظهور بلدإن جديدة على إلساحة إلعالمية، أأدت في إلوقت نفسه إ 

إليوإن ، إلروبل أأو إليورو ، دون نس يان إلمقايضة ، أأصبحت هذه إلعمالت بمثابة إلمنافسين إلخطيرين للدولر. وقد فتح هذإ 

 .س خرقا لتشكيك أأوسع نطاقا في إلنظام إلنقدي إلحاليإلنتكا

لذلك سيتعين على إلجزإئر متابعة إلتطورإت في إلعمالت إلدولية عن كثب وإلحماية من إلصدمات إلمس تقبلية، إلتي ربما ل مفر منها، 

 .للنظام إلمالي إلعالمي في شكله إلحالي



 

  : إلتقدم إلعلمي وإلتكنولوجي  .0

ن إلبحث يعمل إلعلم وإل  مكانياته في جميع إلمجالت. إ  حدإث تحول جذري في أأشكال إلنشاط إلبشري وإ  تقدم إلتكنولوجي على إ 

ن تطوير إلتكنولوجيات في إل نتاج إلصناعي وكذلك في  إلأساسي وإلتطبيقي هو بال شك محرك إلحضارة إلجديدة في طور إلتكوين. إ 

ما يجعل مفهوم إلحياة أأو إلطبيعة، في كلمة ، إلوإقع يتحول. يتم بناء مدن بأأكملها على  إلزرإعة أأو إلصحة أأو أأوقات إلفرإغ له من إلقوة

حدإث ثورة في وسائل إلنقل. عصر إلتكنولوجيا يترسخ في كل مكان. تتطور إلأساس يات مع تغير إلمناخ،  أأساس مفاهيم جديدة. تم إ 

بب ًرإ، تحت إلضغط إلبيئي، نشهد تحوًل للتكنولوجيات، تس ونضوب إلموإرد بشكل عام وإلهيدروكربوانت على وجه إلخصوص. أأخي

لى  لى إنتقال إقتصادي إ  نفسها في إلتغيير إلقتصادي. تدفع إلقيود إلطبيعية نحو إلتحول إلبيئي، لكن هذإ س يؤدي، بحكم إلوإقع، إ 

 .أأشكال جديدة ربما لم يس بق لها مثيل

 .اميكية إلبتكار وإلبحثابلنس بة للجزإئر، من إلضروري أأن تكون جزًءإ من دين

  :(ICT) تكنولوجيا إلمعلومات وإلتصالت إلجديدة  .1

ن سرعة إلمعلومات، ونقل  لقد غيرت قوة إلتقنيات، ول س يما تلك إلمطبقة على إلمعلومات وإلتصالت، إلسلوك إلبشري ابلفعل. إ 

ليها على نطاق وإسع ل تؤثر فقط على إلثإلصوت وإلصورة في جميع أأنحاء إلعالم، وإلتصالت إلمتعددة وإلتي يسه قافة، ل إلوصول إ 

 .ولكن أأيًضا على نفس ية إلأفرإد وإلشعوب وتؤثر على جميع مجالت إلحياة

 

لخ. هي ابلفعل في قلب  مكانيات إلتالعب ابلرأأي، إ  لى جميع إلمعلومات، وإلتنس يق عبر إلش بكات إلجتماعية، وإ  ن إلوصول إلفوري إ  إ 

لى إلتطور إلسريع  عالمية. هذإ إلوإقع إلجديد، ابل ضافة إ  إسترإتيجيات إلقوى إلمختلفة، سوإء كانت س ياس ية أأو إقتصادية أأو إ 

دإرة  وإلمتسارع للغاية، سيشكل لى مزيد من إلشفافية في إ  خفاء إلكثير من إلمعلومات. إلحكام مدعوون إ  عالم إلغد. حيث ل يمكن إ 

لى مزيد من إلحتياطات في حياتهم إلخاصة. تعد تكنولوجيا إلمعلومات وإلتصالت حاليًا في قلب نقلة نوعية في  إلشؤون إلعامة وإ 

 .بشكل متزإيد وقوي بفضل إلرقمنة إلمعممةإلحضارة. من جانبها، تتحكم إلدول في إلسكان 

سيتعين على إلجزإئر أأن تستثمر في إقتصاد إلمعرفة من خالل إلستثمار في تكنولوجيا إلمعلومات وإلتصالت، وإل دإرة إل لكترونية، 

 .وإلمصادر إل لكترونية، وإلتنمية إل لكترونية من خالل تمويل إلبتكار

  :تغير إلمناخ وإلعجز إلمائي .0

بدأأت إلضطرإابت إلمناخية إلتي توقعها إلمجتمع إلعلمي بأأكمله في إلظهور في إلأفق. تتزإيد إلكوإرث إلناجمة عن إلضطرإابت إلمناخية 

في إلعالم، مما يتسبب في أأضرإر مادية كبيرة: إلتصحر، وإلضطرإابت إلموسمية، وإلأمطار إلطوفانية، وإلفيضاانت إلكارثية، وإلأعاصير 

 .هي محل إلأخبار إلعالمية كل يوم... 

ن إحتمالية حدوث تغير مناخي كبير تشكل تهديًدإ للجزإئر، وهذإ إلقلق إلوطني مشروع من خالل حقيقة أأن أآاثر إلضطرإابت  إ 

 إلمناخية جعلت من إلممكن تسليط إلضوء على ضعف إقتصادان )إلذي يعتمد أأساًسا على إلزرإعة( وموإردان إلطبيعية، ول س يما

مشكلة نقص إلمياه. س يكون لنقص إلمياه عوإقب وخيمة على كل من إلزرإعة وحيوية مناطق وإسعة جًدإ من إلبالد )ش به صحرإوية 

درإج قضية إلمياه ضمن  أأو صحرإوية(، مما يتسبب في تحركات سكانية س تكون بدورها مصدر توترإت إجتماعية وس ياس ية. يجب إ 

 .لبلدإلأولوايت إلحيوية وإلسترإتيجية ل 

  :إلتحركات إلسكانية وإلنمو إلديموغرإفي  .6

لى إلشمال، وابلتالي توإجه مسأألة حساسة للغاية ليس فقط للهجرة  تجد إلجزإئر نفسها على طريق إلهجرإت إلجماعية من إلجنوب إ 

 .خبةشكل نزيف في إلن إلأفريقية على أأرإضيها )إلتي لديها أأهدإف إلتوطين أأو إلنتقال( ولكن أأيًضا هجرة موإطنيها إلتي ت 



 

إلجزإئر، مثلها مثل إلبلدإن إلأفريقية، تشهد نموإ ديموغرإفيا قواي للغاية يمكن أأن يعرض للخطر أأي س ياسة تنموية. هذإ إلتضخم 

إلسكاني يفرض ضغوًطا مفرطة على إلبيئة ويلغي فعليًا جميع أآاثر إلنمو إلقتصادي إلضعيف جًدإ لستيعاب إلحتياجات إلجديدة 

 .لرغبة في تحسين مس توايت إلمعيشةوإ

  :إلمخاطر إلرئيس ية  .7

لى 02س نة صعبًة وحاسمة عقب إنتشار وابء كوفيد  2323لقد عاش إلعالم عاما  . وقد كشف ذلك عن هشاشة أأنظمة حياتنا وإلحاجة إ 

لخ( ، تصميم أ ليات أأمنية وحماية إلسكان. يمكن أأن تكون إلمخاطر إلرئيس ية من أأصل بيولوجي )فيروسات، كيميائية ،  بكتيراي، إ 

لى صياغة أأدوإت  لخ(. يجب أأن يقودان بُعد إلأمن إلقومي فوق مفهوم إلأمن إلمسلح إ  فيزايئية ، جيولوجية )إلزلزل ، إلفيضاانت ، إ 

 .متعددة إلتخصصات وإحتياطية للأمة

  :ترإجع إلحتياطيات إلهيدروكربونية وإلطاقات إلمتجددة  .8

إرد إلهيدروكربونية ونضوب إلنفط وإلغاز إلطبيعي نفسها في إلعقود إلأخيرة، وهو وإقع يتفق عليه جميع إلخبرإء. لقد فرضت ندرة إلمو 

س تكون إلآاثر هائلة. إلعالقة بين إلتنمية إلصناعية وتوإفر إلطاقة إلمتاحة تعد جوهرية فكل حضارة صناعية تعتمد عليه. يعد إنعكاس 

إلنمو إلقتصادي حيث أأصبح إلستثمار في إلطاقات إلمتجددة وس ياسة تحول إلطاقة إتجاًها رئيس يًا في  تكلفة إلطاقة عائقا رئيس يا أأمام

 .إلبلدإن إلأكثر تقدًما

سيتعين على إلجزإئر إتباع س ياسة إلحذر إلشديد في إس تغالل موإردها إلنفطية وإلغازية وإس تخدإمها، ويتعين عليها أأيضا أأن تضمن 

إلأقل لأكثر من خمسين عاًما، حًدإ أأدنى من إلحتياطيات إلسترإتيجية لس تهالكها إلدإخلي غير إلقابل للأجيال إلقادمة، على 

لى قيمة إلورق إلمطبوع عليها.  لى إحتياطيات نقدية يمكن تخفيض قيمتها إ  لالختزإل. من غير إلمعقول تحويل إحتياطاتنا إلنفطية إ 

تقان عملية  لى ذلك، يجب أأن يكون إ  نتاج إلطاقة من إلطاقة إلشمس ية وإلموإرد إلمتجددة إلأخرى أأحد إلأهدإف إلرئيس ية ابل ضافة إ  إ 

 .للبلد

 إس تنزإف إلموإرد إلطبيعية بخالف إلهيدروكربوانت .2

م و كما أأن ذروة إلنفط جعلت إلبشرية تدرك أأن غالبية إلموإد وإلموإد إلنبيلة قابلة لالستنفاد أأيًضا. ومع ذلك ، فقد تم بناء حضارة إلي

على توإفر إلموإد إلخام إلالزمة للعملية إلصناعية. سوف تتفاقم إلتوترإت إلجيوس ياس ية عندما يتم فرض إلقيود إلتجارية إلتي تفرضها 

لى ذلك(. عالوة على ذلك ،  إلدول إلتي تنتج مثل هذه إلموإد )إلمعادن ، وإلغاز إلطبيعي ، وإلوقود إلنووي ، وإلأتربة إلنادرة ، وما إ 

ن لم يركد سترتف ن إلجمع بين إلتكلفة إلباهظة للطاقة وندرة إلموإد إلخام سوف يتباطأأ إ  ع تكلفة إس تخرإج إلموإد إلخام بشكل متزإيد. إ 

 .إلنمو إلقتصادي

ذإ كان  توإجه إلجزإئر ، بقدر ما توإجه إلمجتمعات إلصناعية ، خطر إنهيار إلنظام إلقتصادي وإلجتماعي. إ ن ضعف إلنمو ، خاصة إ 

 .قل من إلنمو إلسكاني ، يقترن حتمًا ابلبطالة وفقدإن إلقوة إلشرإئية وإلضطرإابت إلجتماعية في نهاية إلمطافأأ 

  :إلنزإعات إلجيوسترإتيجية  .03

لمصالح. إإلقيود إلتي تم وصفها أأعاله تضع إلدول في حالة من إلصعوبة وتساهم في تأأجيج إلتوترإت إلمتزإيدة بين إلدول وبين تكتالت 

تجد إلدول إلقديمة إلمتطورة وإلمسلحة جيًدإ نفسها في إلوقت نفسه محرومة من إلموإد إلخام وفي حالة إختالل ديموغرإفي، بينما تظل 

إلدول إلأخرى، إلأصغر س نًا وإلأكثر قوة وإلأكثر ثرإًء في إلموإد إلخام متخلفة، وغالبًا ما تكون في قبضة إلفوضى. إلس ياس ية ومقدمي 

حدإهما ساخنة وإلأخرى ابردة، إ ن لم يكن من إلمرشحين للهجرة إلسرية. تماًما مثل إلحدود إلعاصفة بين كتلتين من إلهوإء، إ  لعمالة، إ 

 .فا ن إلبلدإن إلفقيرة إلمتاخمة للدول إلغنية س توإجه أأحيااًن عنفًا شديًدإ، بما في ذلك إلنزإعات إلمسلحة وإلحروب إلأهلية وإلدمار



 

مكانيات هائلة من حيث إلمساحة وإلثروة إلطبيعية وإلموقع إلجيوس ياسي. من إلطبيعي أأن تمارس عليها ضغوًط شديدة تتمتع إلجز  إئر اب 

 .من قبل إلعديد من إلشركاء إلذين تتعامل معهم

 

 

  :عالمية إلثقافات وإلعنف إلمرتبط ابليديولوجيات  .00

لى إلأس باب إلمادية وإلس ياس ية وإلقتصا لها دية إلتي تس ببت في نشوء إلتوترإت إلدولية، أأصبح تصادم إلثقافات وتدإخ ابل ضافة إ 

مصدًرإ للصعوابت، و أأحد إلعوإمل إلتي تساهم في تفاقم إلأوضاع وقد تصل إلى إلعنف بين إلدول. في حين أأنه من إلمرغوب 

في  ة، يجب أأل ننكر إلوإقع إلحالي إلمتمثلوإلضروري دفع إل نسانية نحو عالقات سلمية مبنية على إلتعاون وإلمساعدة إلمتبادل

 .إلصرإعات إلأيديولوجية وإلخالفات إلس ياس ية وتباين إلمصالح. إلقتصادية

حباط وظلم وإختاللت  إلفجوة إلأيديولوجية بين إلشمال وإلجنوب، بين إلفقرإء وإلأغنياء ، وبين إلمتطور وإلمتخلف ، مصدر توتر وإ 

 .متعددة

لى تحول في إلمجال إلذي يهم  نا ، تعاني جميع إلبلدإن إلعربية إل سالمية عمليًا من إلعنف وإلضطرإب إلس ياسي إلذي يعود أأصله إ 

ومية قإجتماعي عميق يتبع إنهياًرإ بطيئًا ولكن ل مفر منه للبنى إلتقليدية إلقديمة ، مما يترك فرإغًا نفس يًا صادما، لم تنجح حتى إلآن إل

 .في ملء هذإ إلفرإغول إلدين ول سحب إلهوية 

 :خاتمة بشأأن إلقيود

تتيح لنا هذه إلنظرة إلعامة إلسريعة للس ياق إلذي تتطور فيه إلجزإئر تحديد إنعكاس نا على إلمس تقبل إلممكن بناؤه.  س يكون للجزإئر 

دية وإهتمام قضااي بجدور هامشي في موإجهة هذه إلتحدايت لكنها لن تسلم من عوإقبها.  لذلك يجب على بلدان أأن ينظر في هذه إل

من أأجل حماية نفسه على أأفضل وجه ممكن من إلآاثر إلضارة إلوإضحة وقبل كل شيء ل عدإد أأفضل إلنتائج إلممكنة خالل هذه إلفترة 

 من إلتحول إلحضاري من خالل إعتماد برانمج تنموي إستباقي، ولكن في نفس إلوقت مرتبط ابلوإقع.

 

 وإلمؤسساتإل صالحات إلحكومية  0إلفصل 

 مقدمة ل صالحات إلدولة

ابل ضافة إلى كل ما قيل، تلوح في إلأفق تحدايت جديدة: إلنهاية إلحتمية للنفط، وإلضطرإابت إلخطيرة في إلنظام إلمالي إلعالمي ، 

لى ذلك.  وزعزعة إس تقرإر إلدول من خالل إل رهاب ، وإلضطرإابت على حدودان ، وما إ 

عناصر أأكثر موإاته: مس توى وعي إلجزإئريين، وقدرتهم على إلتكيف، ورغبتهم إلهائلة في إلتحرر من ولكن من انحية أأخرى، تظهر 

 إلستبدإد، وإلوسطية ، وإلفساد ، وإلبيروقرإطية.

ن رايح إلتغيير إلتي تهب منذ  تساعدان على إلمضي قدما. وإلتغييرإت إلجيوس ياس ية إلتي س تحدث في إلأشهر أأو  2302فيفري  22إ 

لى طبقة س ياس ية مس تنيرة تكون قادرة على إتخاذ إلقرإرإت إلصحيحة. ومن إلس نو  إت إلمقبلة س تخدم قضيتنا. لكننا ما زلنا بحاجة إ 

إلمحتم أأن تتمكن قيادة إلبلد إلآن من إلس تفادة من إلشرعية إلتي ل جدإل فيها. س يكون من إلأفضل لو كانوإ ذوي كفاءة عالية. وحكم 

لى هناك!إلقانون وإلديمقرإطية   هو وحده إلذي س يقودان إ 

 سيتوقف نجاح إل صالحات على روح تغرس في إلأمة أأكثر مما يتوقف على تغييرإت في نص إلدس تور أأو إلقوإنين إلأخرى.



 

رإدة إلتغيير إلحقيقي على أأعلى مس توى في إلدولة. ويجب أأن تعبر هذه إل صالحات عن إلعقيدة ول تحمل صفة  ويجب إلتعبير عن إ 

دإنة قاطعة!إلقيو  طالة أأمد حياة نظام أأدين إ   د إلمفروضة، ولذلك فا ن إلسلطة لن تتوقف عن إ 

لى تجديد إلثقة. يجابية ، ودعوة إ  ن فتح وسائط إل عالم إلآن أأمام كل من لديه ما يقوله س يكون عالمة إ   إ 

 ومن بين إلعالمات إل يجابية إلدمج إلرمزي لحركة إلموإطنين في ديباجة إلدس تور.

لى ومع ذل لى إلأمة وإ  سم جبهة إلتحرير إلوطني نهائيًا من إلساحة إلس ياس ية فهذإ إل سم يعود إ  زإلة إ  ك، ل بد من حدوث إنقطاع نفسي اب 

 إلذإكرة إلجماعية. وهو مقتبس في ديباجة إلدس تور وفي إلنش يد إلوطني.

 وس تكون أأقوى ابدرة ل عالن جمهورية جديدة.

 امة و إلقضاء على إلرشوة:إ عادة بناء إلثقة : إلأخالق إلع .0

 :إلأهدإف

 .سهام إلموإطنين في تس يير إلجماعات إلمحلية  إ 

 .تعزيز إلشفافية في إلشؤون إلعامة خاصة في توزيع إلصفقات إلعمومية و إلمنح للمنظمات 

 .تقوية إلتوإصل بين إلدولة وإل دإرإت 

 .إلقضاء على إلمحسوبية في إلمؤسسات إلعامة 

  طريق تس يير محلي أأكثر ديمقرإطية.إل نقاص من إلرشوة عن 

 .ل مركزية إلقرإرإت على إلمس توى إلمحلي 

 إلقترإحات:

 .إلتطبيق إلصارم لموإد إلدس تور 

 .نشطة إلقتصادية  تحديد إلحصانة إلبرلمانية في إلعمل إلس ياسي دون تمديدها للأ

 .إ صالح إلقانون إلمتعلق بتمويل إلأحزإب إلس ياس ية 

 .فتح إلمجال إل عالمي 

  نشطة إلس ياس ية وإلجمعوية. فالمساعدإت إلموجهة للأحزإب إلسهر على شفافية إلمساعدإت إلعامة إلموجهة للأ

 إلس ياس ية، يجب أأن تكون محددة بعدد إلأصوإت وليس بعدد إلمقاعد.

 .إلتقييم إلمس تمر للس ياسات إلعامة وإلجماعات إلمحلية 

  قامة جهاز ردعي لمحاربة إرتشاء إلأعوإن إلعامين و  ضد هدر إلمال إلعام.إ 

 .مرإفقة هذإ إلجهاز بدورة تكوينية وتربوية حول أأخالق وكافأأت إلمهنة 

 تطوير وسائل وإتفاقيات تبادل معلومات بين إلجزإئر وإلدول إلمتعاونة من أأجل محاربة إلرشوة وظاهرة إلفرإر للخارج 

 قامة أ ليات لجمع إلمعلومات في مجال إلمالية على مس توى بنك إلجزإئر  ومديرية إلضرإئب. إ 

 .إلتطبيق إلصارم للأحكام إلقضائية 



 

 .عادة إلمؤسسات إلمدإنة للمال إلعام  إعادة إلأموإل إلمنهوبة وإ 

 .حماية إلمؤسسات وإلموظفين في حالة إختالس إلمسيرين 

 دإريين تحت رقابة إلسلطات إلعمومية وإلعدإلة في حالة نزإع هذه إلأخيرة مع إلمؤسسات وأأرابب إ  مل.لعتعيين إ 

 .قامة س ياسة فعالة للوقاية من إلرشوة على مس توى إل دإرإت  إ 

 ..تقوية دور إلمديرية إلعامة للضرإئب ومنحها إس تقاللية إلقرإر 

 إ صالح إلدولة وإلمؤسسات:  .2

 :إلأهدإف

 .بناء دولة إلقانون وتحقيق إلتوإزن بين إلمؤسسات 

  لكي تصبح مس تقلة مس تقبال.إلعمل على إنشاء سلطة قضائية متمكنة وإيجاد إلشروط 

 .تعزيز إلرقابة على إلبرلمان 

 إلمقترحات:

 .فتح نقاش وطني سلمي وشامل 

 .تطوير أ ليات إلنظام ش به إلرئاسي، بما في ذلك تعزيز وظيفة إلحكومة 

 ين ب  لن يكون على إلمؤسسات إلأمنية بعد إلآن أأن تتدخل في إلوظيفة إلس ياس ية أأو إل دإرة إلحكومية. ويجب عدم إلخلط

 إلدفاع عن إلدولة وإلدفاع عن إلنظام.

 .تعزيز دور مجلس إلأمن إلسامي عن طريق حماية أأسس إلجمهورية 

 .عادة إلتوإزن إلسلطات لصالح إلبرلمان، وخاصة للرقابة إلتنفيذية  إ 

 .تعزيز إلصالحيات إلبرلمانية في مجال إلرقابة إلتنفيذية 

 .ضمان إس تقالل إلعدإلة 

 ي على تقييم إلس ياسات إلعامة.إ ضفاء إلطابع إلمؤسس 

 .ضمان وضع خطة وظيفية للمهام إلعليا للدولة 

 إس تقاللية إلعدإلة:  .0

 إلأهدإف:

  .ضمان عدإلة مس تقلة عن إلس ياسة 

 إلمقترحات:

 .إل صالح إلعميق للجهاز إلقضائي 

 .تعزيز إس تقاللية إلقاضي وجهاز إلعدإلة بنصوص قانونية 



 

  إلشأأن إلس ياسي.ضمان إس تقاللية إلقضاء عن 

 .محاربة إلرشوة 

 .يجب أأن تبنى قرإرإت إلتعيين وإلترقية على معايير موضوعية خالية من أأي إعتبارإت س ياس ية 

 .إستشارة إلقضاة وكل أأعضاء إلجهاز إلقضائي في وضع إلأحكام إلتشريعية إلمتلقة ابلشأأن إلقضائي وطريقة عمل إلعدإلة 

 إل صالح إل دإري:  . 1

 :إلأهدإف

 .إلقضاء على بيروقرإطية إل دإرإت إلعامة وتحرير مبادرة إلموإطنين 

 إلمقترحات:

 .تبس يط إلعمليات إلتجارية في جميع إلقطاعات 

 .دإرة  بدء رقمنة ملموسة لال 

 .وضع إللمسات إلأخيرة على رقمنة عملية إلحصول على إلواثئق إل دإرية 

   دإرة جادة لى ذلك( من خالل إ  تنظيم كافة مؤسسات إلخدمة إلعامة )تفويض إلختصاصات، وهيكلة إلش بكات، وما إ 

 وصارمة.

 .ضمان إلشفافية من خالل إلتوإصل إلفعال )إلعالقات إلعامة( بين إلمؤسسات إلحاكمة وإلمحكومة 

 دإرة إ  لموإرد إلبشرية.تجديد إلقوإنين إلدإخلية للخدمة إلعامة وإس تحدإث أأدوإت ل 

  زايدة مرتبات إلموظفين إلعموميين بما يتناسب مع مس توى تحقيق إلأهدإف إلمحددة في عقود إلأدإء لتوفير مزيد من

 إلمرونة وقلة إلبيروقرإطية.

 .تخفيض عدد إلموظفين إلعموميين 

  لى  س نة. 62إ صالح نظام إلمعاشات إلتقاعدية بتخفيض سن إلتقاعد إ 

 رية. يجب أأن يصل إلوزير مع برانمج مر على أأعضاء إلبرلمان، برفقة فريق. وتنفذ إل دإرة إلبرانمج تعزيز إلمكاتب إلوزإ

 بمدخالت تقنية فقط.

 نعاش إل دإرة إلعليا. تعزيز دور مختلف مؤسسات مرإجعة إلحساابت وإلرقاب  إلنفتاح على إلمرأأة وإ 

 إلدفاع إلوطني: .0

 :إلأهدإف

  إلوطني وإلدفاع عن إلس يادة إلوطنية.ضمان إلدفاع عن وحدة إلترإب 

 .تعزيز إلدور إلدبلوماسي وإلأمني للوطن في إلمنطقة من أأجل تحقيق إل س تقرإر إلدإئم 



 

 :إقترإحات

 .تقوية ميكانيزمات إلدفاع إلشعبيي تعزيزإ للدفاع إلرسمي 

 .تسريع مسار عصرنة وإحترإفية إلجيش 

 .تقليص مدة إلخدمة إلعسكرية لتصبح بس تة أأشهر 

  هيل إلدخول للخدمة إلمدنية للجامعيين.تس 

 .فريقيا إلشمالية و منطقة إلساحل  تعزيز إلحضور إلدبلوماسي للجزإئر في إ 

 .زمات إل فريقية قامة دول مس تقرة و فعالة بترجيح إلحلول إلدإخلية للأ  مساعدة شركائنا في إلساحل على إ 

 أأمن إلموإطنين: . 6

 :إلأهدإف

  للموإطنين.ضمان إلأمن إلأقصى 

 .قامة جهاز إس تعالمي متمكن، وقائي يحترم إلعدإلة وإلقوإنين  تقليل نس بة إلقتل وإلجريمة إلمنظمة من خالل إ 

 إقترإحات:

 .دماج أأكثر نجاعة في إلمجتمع عادة إ  عادة إلتأأهيل و إلسجون من أأجل إ   إ صالح نظام إ 

 منها وس ياسة انجعة ل عادة تأأهيل للش باب. تحقيق إلس تقرإر إلسلم في حياة إلموإطنين بكل إلوسائل إلردعية 

 .إس تحدإث وسائل عقاب جديدة و عدم إلقتصار على عقوبة إلسجن إلتي عادة ما تؤزم إلوضع 

 .لغاء عقوبة إل عدإم  تحضير إلمجتمع ل 

 ية.لفردإ طالق حوإر وطني حول وسائل إلمرإقبة إلحديثة مما من شأأنه إلوقاية من إلجرإئم و لكن مع إحترإم إلحرايت إ 

 .تحديد ومحاربة إلعوإمل إلمساعدة على تفشي إلنحرإف و إلجريمة 

 إلتخطيط إلعمرإني وتس يير إلمدينة: .7

 :إلأهدإف

 .تخطيط عمرإني بما يتناسب وترتيب إلمدن وإلسكان 

 .مخطط عمرإني يتناسب مع إلمشاكل إلمحلية و تسريع إلالمركزية 

 .س ياسة تخطيط حديثة من أأجل مدن ذكية 

 إحات:إقتر 

  نمائية تجمع إلولايت حسب إلمنطقة إلمتجانسة، مع جمعيات منتخبة يكون دورها إلتنس يق من أأجل تنفيذ نشاء أأقطاب إ  إ 

 إلمشاريع إل قليمية.

 .ضمان إلتوإزن إل قليمي في إلستثمار إلقتصادي 

 .إ صالح قوإنين إلولايت وإلدوإئر لتوس يع صالحيات إلمسؤولين إلمنتخبين 



 

  إلتوزيع إل دإري لزايدة إلكفاءة.تحسين 

  لى إلكياانت إلمحلية )إلأرإضي، وإلسجل إلتجاري، وإلموإفقات، وما ل مركزية إلسلطات في إلأساس في إل دإرة إلقتصادية إ 

لى ذلك(.  إ 

 .إلعمل تدريجيًا بشروط إلتأأهيل إلالزمة مس بقًا لمرشحي إلمجالس إلشعبية إلبلدية وإلمجالس إلشعبية إلولئية 

 .)ن رفع مس توى كفاءة مديري إلمدن يصبح ضرورة حتمية )إلتأأهيل إلأكاديمي أأو أأسلوب إل دإرة  إ 

 .إتخاذ تدإبير جذرية لتحديث وتنظيم إلنظام إلحضري من أأجل تحسين إلبيئة إلمعيش ية للموإطن  

 إلموإرد إلبشرية: ثروة إلأمة إلفصل إلثاني

 إلحفاظ على إلأسرة

 إلهدإف: 

  إلخلية إلأسرية ودورها إلهيكلي في إلمجتمعإلحفاظ على 

  إلحفاظ على إلتضامن بين إلأجيال 

 تعزيز دور إلأسرة في تكوين إلموإطن 

 مقترحات: 

 .وضع س ياسة ديناميكية لتنظيم إلنسل على إلمدى إلطويل 

  من إلمرإكز إلصحية.مرإفقة إلأسر عند فترة إلحمل وإلولدة من خالل إلتدريب إلمتكامل في أأقسام إلولدة أأو غيرها 

 .ذإ لزم إلأمر نشاء دور حضانة، وتشجيع صيغ إلشرإكة بين إلقطاعين إلعام وإلخاص، على مس توى إلبلدايت إ   إ 

 .إلمساعدة على تحقيق إلس تقرإر للأسر إلشابة من خالل إلدعم إلموجه 

 .توعية إلش باب إلمتزوج حول إلسلوك في إلمنزل وإلحفاظ على إلعالقة إلزوجية 

   .ضمان إلمساوإة في إلحقوق بين إلزوجين من خالل ولية قضائية عادلة 

 .نشاء خطة دعم ومرإفقة للأسر إلتي توإجه صعوابت، خاصة في غياب إلأب  إ 

 تعزيز إلهوية إلوطنية وتثمينها 

  :إلهدإف

 .ثرإء إلثقافات وإلهوايت إلمحلية  تعزيز إلوحدة إلوطنية مع إ 

 مقترحات:

 طار إلوحدة إلوطنية. ضمان حرية إلتعبير  وتشجيع إلتعريف ابلهوايت إلمحلية في إ 

   .عطاء مكانة للطقوس إلدينية إل ابضية وإلتمثيالت إلتاريخية لال سالم إلمغاربيي  إ 

 .تنويع إلمشهد إلثقافي 



 

   .)ضمان إلتكامل إلوطني من خالل إلنظام إلقتصادي )إلتفاعل بين أأقطاب إلتنمية 

 إلفقيرة  تعزيز إلتضامن مع إلمناطق 

 .ثرإءه وحماية إلهوية إلأمازيغية نشاء منصب حكومي للحفاظ على إلترإث إلوطني وإ   إ 

 .تشجيع تناسخ إلثقافات وتوحيد إللغة إلأمازيغية 

 .ضمان تعليم تكميلي محدد لكل منطقة، من إلتاريخ إلمحلي وإل قليمي 

  .زرع شعور وطني يعتز ابلثورة إلجزإئرية، دون أأن نجعل منها أأدإة حزبية 

   .زإلة ترإخيص إلمجاهدين إلخاصة ابلستثمارإت وإلأنشطة إلتجارية إلتي أأصبحت أأدإة لالنقسام بين إلأجيال  إ 

 إلجالية إلجزإئرية في إلخارج، إلثروة إلبشرية

 إلهدإف: 

  إلخارج.إلحفاظ على إلتوإصل مع جاليتنا في 

 .فادة إلجزإئر بما كسبته من تجارب وخبرإت  ترس يخ هويتها وإلحفاظ على مس تقبلها وتشجيعها على إ 

 .تمكين إلجالية ابلخارج من إلمشاركة في تنمية بلدان 

 :إلمقترحات

  لغاء قامتهم أأو وضعهم إلقانوني، وإ  ي أأحكام أأ تطبيق إلمساوإة في إلمعاملة بين جميع إلموإطنين، بغض إلنظر عن مكان إ 

 تتعارض مع ممارسة إلموإطنة إلجزإئرية.

 .نشاء بوإبة مركزية لتسهيل وتبس يط إل جرإءإت إلقنصلية  إ 

  ،قامة نشاء "محطة وإحدة" لجميع إل جرإءإت إل دإرية )إلرشادإت، إل قامة، إلستثمار( لموإطنينا إلذين يرغبون في إل  إ 

 ... ابلجزإئر.  وإلستثمار، وإلعمل، وإلقيام ابلفترإت إلتدريبية

  ،تسهيل ممارسة إلخدمة إلوطنية من خالل تنظيم إلخدمة إلمدنية في إلهيئات إلدبلوماس ية وإلقنصلية ومرإكزان إلثقافية

 وكذلك دإخل مؤسساتنا في إلجزإئر.

  .تلبية إحتياجات إلنقل إلجوي وإلبحري لجاليتنا بأأسعار تنافس ية 

 قامتهم )إلدرإسة( وإلجزإئر )إلدعم إلجزئي لنفقات إلسفر،  مساعدة طالبنا إلش باب على إلتنقل بسهولة أأكبر بين مكان إ 

 ومرإفق إلصرف إلنقدي، ...(

 نشاء برإمج  تبادل خالل إلُعَطل إلمدرس ية لتعزيز إلعالقات مع إلبلد إلأم. إ 

 نشاء صندوق إجتماعي لتغطية تدإبير إلتضامن مع إلجالية إلجزإئرية في إلخارج، وخاصة تجاه إلفئ وزة من ش يوخنا ات إلمعإ 

لى  ومن إلمتقاعدين إلمعزولين: إلتأأمين إلصحي إلتكميلي، إلنفقات إلجنائزية في حالة إلدفن في إلخارج، ودور إلتقاعد، وما إ 

 ذلك.



 

  لى إلبلد مع إحترإم قامة وإلذين يرغبون طوعًا في إلعودة إ  تنفيذ س ياسة "كرإمة إلعودة" لموإطنينا إلذين ل يحملون تصريح إ 

 كرإمتهم.

  نشاء مدإرس جزإئرية )مثل إلمدرسة نشاء وكالة للترويج إلثقافي وإلفني لنشر إلثقافة إلجزإئرية دإخل جاليتنا. وسيتم تشجيع إ  إ 

إلثانوية إلباريس ية مالك بن نبيي( في إلمناطق إلتي تضم حضورإً قواًي لموإطنينا، وسيتم تشجيع تدريس إللغتين إلوطنيتين 

 إلعربية وإلأمازيغية. 

 نشاء  مركز للدرإسات حول اتريخ إلهجرة ومساهمتها في جميع مرإحل إلبناء في إلجزإئر، من أأجل تسهيل عمل إلذإكرة. إ 

  لكتروني يعرض إل مكاانت إلجزإئرية من حيث طالق موقع إ  إلترويج لـ"بيوت إلجزإئر" و"بيوت إلطالب إلجزإئريين" وإ 

 في سوق إلعمل، من أأجل إلترويج لعالمة "إلجزإئر". إلقضااي إلثقافية وإلقتصادية ولكن أأيضا من حيث إلفرص

 )لى ذلك  إعتماد حوإفز لتشجيع وتسهيل إلستثمار إلقتصادي لجاليتنا )إلس تقرإر إلقانوني، وإلحوإفز إلضريبية، وما إ 

  نشاء بنك للتنمية )تتكون من ودإئع إلمدخرين من إلجالية إلجزإئرية في إلخارج، ومشاركة إلدولة وإلقروض لخارجية...( إإ 

نتاج جديدة، وشرإء أأماكن مهنية...( وإجتماعية  نشاء وحدإت إ  تس تخدم أأموإله لتمويل مشاريع إقتصادية )إستثمارإت، وإ 

 )إقتناء إلمساكن في إلجزإئر، وإلمساعدة ل عادة إل دماج إلجتماعي في إلبالد...(

 نشاء فروع للبنوك إ لى إلجزإئر من خالل إ   لجزإئرية في إلخارج.تسهيل تحويل إلأموإل إ 

  ،عرض فرص إلتدريب إلمهني وفرص إلعمل في إلجزإئر دإخل شركاتنا إلخاصة وإلعامة إلكبيرة، من خالل منحة توظيف

 لخريجينا إلش باب.

  إعتماد تدإبير لتشجيع إلأس تاذة إلباحثين على تكوين، ولو عن بعد، فئتي إلمعلمين وإلطالب إلش باب، في إلجزإئر، وإلتعاون

 لمختبرإت إلجزإئرية في مشاريع إلبحوث.مع إ

 .نشاء مجموعات من إلخبرإت إلميدإنية على شكل ِفَرْق مشتركة للتعليم إلجامعي وإلبحث وإلطب وإلتكنولوجيات إلجديدة  إ 

 م اتسهيل نقل إلمهارإت بين إلخبرإء رفيعي إلمس توى وإلجامعات إلجزإئرية )إلجامعات إلصيفية، وتوفير خرإئط إلمهارإت، ومه

لى ذلك(  إلخبرإء، وإلستشارإت، وما إ 

  تطوير إلتبادلت وإلتوأأمة بين إلمدإرس وإلجامعات إلجزإئرية إلكبرى وإلمؤسسات إلأجنبية إلتي ترحب ابلأوساط إلأكاديمية

 إلجزإئرية، وإلعترإف على نطاق أأوسع ابلشهادإت إلتي يتم إلحصول عليها في إلخارج

 دإءقاعدة إلتعليم إلوطني عاِل إلأ 

 إلهدإف: 

 .تكييف إلأجيال إلصاعدة مع إلبرإمج وإلأدوإت إلحديثة 

 .خفض معدل إلتسرب من إلمدإرس إلمتوسطة و إلثانوية 

 .تعزيز إلصلة بين إلمدرسة وأأسرة إلطالب 

 .تدريب إلطالب على إلحياة إلقتصادية 

 .تدريب إلطالب على إلموإَطنَة إلِنشطة 



 

 مقترحات:

 ي نحو إلتعليم إلأساسي: إلقرإءة، إلكتابة، إلحساب وإللغات إلأجنبية، ابل ضافة إلى إلنشطة إلرايضية،توجيه إلتعليم إلبتدإئ 

 "يجب أأن يحب إلطفل إلمدرسة".إلترفيه، إلموس يقى، إلرسم، وإللغات. تحت شعار: 

 .تدريب إلفكر إلنقدي وإلس تقاللية في إلتفكير، للطالب 

 .تمكين إلطالب من إلوصول إلى إلوسائل إلحديثة و إس تخدإمها: إل نترنت، إلفيديو ، إلتفاعل وإلتعليم عن بعد 

 .تعليم لغات إلبرمجة وإلحوس بة 

 .توفير إلتكوين إلمتوإصل للمعلمين طوإل حياتهم إلمهنية 

 د رإج برانمج حول إكتشاف إلعالم، مرإجعة جميع إلكتب إلمدرس ية وإلسعي إلى تحديثها إلمس تمر وتعميمها من خالل إ 

 إلثقافات وإلأداين، إللغات وإلحضارإت وتعليم إلقيم.

  03تضمين أأجزإء تتعلق بتدريس إلتاريخ إلمحلي وإل قليمي، بخصوصياته إلثقافية وإلجتماعية في إلمناهج إلدرإس ية )حتى 

 في إلمئة من محتوى إلبرانمج(.

 ،من زايرإت لمتاحف إلفن وإلتاريخ هدف تأأسيس جسر يصل بين إلمدرسة  تشجيع إلرحالت إلمدرس ية لكتشاف إلبلد

 وإلثقافة، فضال عن رحالِت إلسفر إلى إلخارج قصد بلورة ما تم تعلمه من إللغات إلأجنبية.

 .مرإجعة وضعية إلمعلم 

 .تقليل إلضغط إلكمي على إلأقسام في إلمدإرس 

 دماجهاتشجيع إلمدإرس إلخاصة من أأجل تخفيف إلأعباء إلعام "إلَعقد إلبيدإغوجي" يكون تحت إ شرإف  تحت صيغة ة وإ 

 مديرية إلتربية إلوطنية على مس توى إلولية.

  إعتماد إلتجهيزإت إلخفيفة لتعزيز إلممتلكات إلعقارية في إلهيئات إلتعليمية غاية مضاعفة إلقدرإت و إلختصار في مدة إل نجاز

ن لكلفتها إلعالية و مدة تجهيزها إلطويلة . وهذإ من شأأنه أأن يقرب إلطفل م بشكل عام، وتجنب إلتجهيزإت إلثقيلة، تفاداي

قامته مع تقليل عدد إلطالب في إلفصل إلوإحد.  إ 

  دماجا كامال في نظام إلتعليم. ويجب أأن تكون قادرة على إلس تفادة من قدر أأكبر من دماج إلمدإرس إلخاصة إ  يجب إ 

 تربية و إلتعليم.إلمرونة إلبرإمجية تحت إ شرإف مديرايت إل 

 بناء جامعة انجحة وإلرتقاء إلتعليم إلعالي.

 إلهدإف: 

 شرإك إلمزيد من إلطالب، إلتس يير إل دإري  و كذلك أأعضاء هيئة إلتدريس  تحسين حوكمة إلجامعة من خالل إ 

  .تدريب نخبة وطنية فكرية وعلمية لموإجهة إلتحدايت إلكبرى في إلقرن إلحادي وإلعشرين كالمعرفة وإلتكنولوجيا وإلقتصاد 

 .تحسين إلتصنيف إلدولي للجامعات إلجزإئرية 

   .نشطة إلقتصادية إلجهوية غرض إلتوإفق مع إحتياجات إلسوق  ربط إلجامعات عبر تجمعات للأ

 طاب للقطاعات إلسترإتيجية لالقتصاد.تحسين عملية إلس تق 



 

 .تحسين معايير إختيار إلُشَعْب عند إلدخول إلجامعي من أأجل إلتوزيع إلأنسب حسب إلملف إلشخصي 

 

 مقترحات:

 .عادة هيكلة جميع أأقسام إلجامعة من خالل تمكين إلأساتذة، رؤساء إلجلسات، وإلمهارإت إلفكرية وتقليدهم إلمسؤولية  إ 

  .إ ضفاء إلطابع إلديمقرإطي على تعيين إلمديرين دإخل إل دإرإت 

   .إ صالح نظام إلقبول في إلتخصصات 

  لى إلبنوك مكانية إلوصول إ  تزويد جميع إلجامعات إلجزإئرية بتجهيزإت ومحتوى عالي إلأدإء في جميع مجالت إلعلوم، مع إ 

 إلمكتبية للجامعات إلرإئدة في إلعالم عبر إل نترنت.

 س تبادلت إسترإتيجية مع جامعات مختلفة حول إلعالم في مجالت إلعلوم إلحديثة مثل إلتصالت ، إلمالية إلدولية، تأأسي

دإرة إلأعمال.  وإ 

   .خلق ُشعب للطالب إلمتمي ِزين 

  .نشاء جسور مع عالم إلعمل وإلشركات بشكل خاص  إ 

 .حين  تمويل إلدرإسات من قبل إلمؤسسات وإلطالب وإلهِبات، وكذلك من قبل إلدولة ،   على أأساس مرإكز إلمترش ِ

   .تكييف إلهبات إلمالية بما يتماشى مع أأدإء إلبحث وإلنشر للمعلمين وإلباحثين 

 لى مرإكز إلتكوين إلمهني وإل ة لمدة دورإت إلجامعية إلقصير توجيه فئات من إلحاصلين على شهادة إلباكالوراي مباشرة إ 

 )س نتين(.

 .خلق إلتكامل بين إلمدإرس إلكبرى وإلجامعات وتعزيز تعاونها 

 .تشجيع وتعزيز إلبحوث إلخاصة بموإهب إلجالية في إلخارج 

 .عفاء وزإرة إلتعليم إلعالي من وسائل إلنقل وإل قامة وكذلك تقديم إلطعام للطالب  إ 

 تعزيز إلتدريب وإلتعليم إلمهنيين

 إلهدإف: 

 .عدإد إلش باب للعمل وإلحرف  إ 

 .تنمية إلمهارإت وإلمؤهالت في مكان إلعمل 

 .تعزيز إلعمل إليدوي 

 مقترحات:

  تقديم إلدعم إلفردي للش باب من إلخلفيات إلمحرومة إلتي توإجه صعوابت مدرس ية، من أأجل إلحصول على مؤهل مهني

 دون إنقطاع.

 إلش باب إلغير إلمتحصل على شهادة نهاية إلمسار إلدرإسي أأو إلتكوين.يل ما بعد تأأه  تطوير مسارإت جديدة لمرحلة 



 

  لى دعم خاص.  -تطوير إلمهارإت  إلتكوين إلمهني لفئات محددة تحتاج إ 

 .ضمان إلتس يير إلصحيح للتطور إلمهني وتبديل إلختصاص 

 .فتح إلمدإرس إلثانوية إلمهنية، وخاصة إلزرإعية منها 

  .نشاء مدإرس للفنون وإلحرف إليدوية  إ 

 .عدإد عقود تكوين ابلتناوب مع إلشركات  إ 

  شرإك إلمزيد من إلشركات  إ صالح غرف إلتجارة وإلصناعة إلجزإئرية من خالل إ 

 تطوير إلثقافة

 إلهدإف: 

 .حماية وتعزيز إلترإث إلثقافي إلجزإئري 

 .تقييم إلخصوصيات إل قليمية 

  إلجزإئري على إلمس توى إلوطني عبر إلجالية ابلخارج.نشر إلمحتوى إلثقافي 

 .تطوير إلفنون وإلجماليات لحياة ثقافية مزدهرة 

 مقترحات:

 .تحرير، تطوير، وحماية إلفكر إلحر وإلنقاش إلفكري 

   .حماية إلملكية إلخاصة على إلمحتوى إلفني للحصول على تعويض عادل للفنانين وإلمؤلفين 

  .ذإعة مجانيان مع خدمة عامة قوية ذإت جودة عالية على أأن ل تُنفذ من قبل إلسلطة إلس ياس ية  تلفزيون وإ 

  .ترويج إلمحتوى إلجزإئري على ش بكة إل نترنت وإس تخدإمه كوس يلة لنشر إلثقافة إلجزإئرية في جميع أأنحاء إلعالم 

 .تشجيع إلِكتاب وجميع وسائل إلتعبير 

 نشاء دورة تدريبية ان  جحة للفنيين في إلفنون إلأدإئية: )إل ضاءة، إلصوت، إلديكور، إل خرإج، إلتصوير...( إ 

 .نشاء معاهد موس يقية في جميع أأنحاء إلبالد  إ 

 .)...نشاء معاهد ومدإرس لتطوير إلفنون في جميع إلمجالت )إلسينما وإلموس يقى وإلمسرح  إ 

 خاصة اريخي أأو إلتعليمي، وتسهيل إل نتاج إلمشترك مع إلشركات إلتشجيع كتابة إلسيناريو وتمويل إلأفالم ذإت إلنطاق إلت

طار موإصفات محددة.  إلمحلية أأو إلأجنبية في إ 

 .تحديث دور إلسينما وتشجيع إلحضور إلعائلي 

 .حياء إلسينما إلجزإئرية وتشجيع صناعة إلسينما  تعزيز إ 

 م إلواثئقية.تحفيز إلدبلجة من إلأفالم إلعلمية وإلتعليمية إلأجنبية وإلأفال 

 .إلحفاظ على إلترإث إلثقافي إلجزإئري وصونه للأجيال إلقادمة 



 

 .دعم إلكتاب من خالل س ياسة إل عفاء إلضريبيي للكتاب وإلناشرين 

 .حياء إلمسرح، وتشجيع تشكيل إلفرق إلمسرحية  إ 

  ثرإء وتعميم إلترإث إلموس يقي إلجزإئري بجميع أأشكاله وأأساليبه من خالل إلأ عادة تأأهيل ،إ  غيره من  رش يف إلوطني وأأأوإ 

 إلترإث إل قليمي.

 .لى إلفنون وإلأساليب إلموس يقية من جميع أأنحاء إلعالم نشاء "معهد للموس يقى إلعالمية" كي يُتاح للجزإئريين إلوصول إ   إ 

 .نشاء إلبيوت إلثقافية إلجزإئرية في إلخارج  تعزيز دور إلهيئات إلديبلوماس ية في إلخارج عبر إ 

 وإلأنشطة إلترفيهيةدعم إلرايضة 

 إلهدإف: 

   .تطوير إلتربية إلرايضية للجميع :)إلصحة، نوعية إلمعيشة( منذ سن مبكرة 

  .تحسين إلنتائج إلرايضية 

  .تطوير إلبنية إلتحتية إلرايضية وإلترفيهية من خالل مشاريع شرإكة بين إلقطاعين إلعام وإلخاص 

 مقترحات:

 إلأحياء. علينا أأن نمضي من مبدأأ أأن كل طفل يجب أأن يكون له نشاط رايضي. تشجيع إلجمعيات إلرايضية للش باب في 

 .فتح إلقطاع إلرايضي أأمام إلستثمار إلخاص ابلعتماد على دفتر شروط 

 .إل شرإف على إلرايضة إلمدرس ية بشكل فعال 

  .قامة روإبط حكومية بين قطاعات إلرايضة وإلس ياحة وإلتعليم وإلجامعات وإلصحة  إ 

  إكز رايضية عامة ومجانية، مجهزة بوسائل إلرإحة إلصحية وإلنظافة. بناء مر 

  تطوير فئات إلتخصصات فيما يتعلق بكل من إلرايضة ،إلترفيه وإلس ياحة، لجعلها سريعا إلوجهات إلس ياحية إلمفضلة من

 خالل إلصيغ إلمدروسة.

 ضمان نظام صحي وتضامني فعال

 إلهدإف: 

 ريين في إلحصول على رعاية صحية جيدة.ضمان حق جميع إلموإطنين إلجزإئ 

   .وضع نظام صحي فعال وموثوق به من أأجل إلعالج وإلوقاية من جميع إلأمرإض 

 .وضع أ لية تمويل قوية ومس تدإمة 

 ..إعتماد س ياسة وقائية مخططة و موجهة 

 .تقديم إلدعم لذوي إل عاقات إلجسدية وإلعقلية وضمان رعاية صحية من عوإقب إلمرإض 

 اسة لتوفير إلدوإء  تتسم ابلعقالنية  لضمان إلتغطية إلدإئمة لجميع إلحتياجات.وضع س ي 



 

 مقترحات:

 .عدإد بحث و إ حصاء للموإرد إلمادية وإلبشرية إلمتاحة  إ 

 آتي لقطاع إلصحة، وإلرعاية إلصحية، وكذإ إلحتياجات  على رة على مس توى عمال إلتمريض و إلدإ تقييم إلحتياج إلمنشأ

لى إلبياانت إلديموغرإفية وإلجغرإفية. 23مدى   عامًا إستنادإً إ 

 .تحديث لئحة مسميات إلأعمال إلطبية ابلأسعارإلحقيقية بناًء على تكاليف إلرعاية إلحالية 

 ير إلمساهمين بين إلموإطنين غ  تزويد إلسكان ابلتغطية إلطبية ببطاقة إلضمان إلجتماعي "شفاء" وكذلك تسهيل نشرها

لخ(  )إلعاطلون عن إلعمل وإلأرإمل وإلمطلقات، إ 

 ..طرح مشروع تقدير إلتكلفة إل جمالية لتحديث إلتسميات لتسديد أأعمال إلرعاية 

  لى وكالت إلضمان إلجتماعي. وهذإ إلتحويل يعو نشاء أ لية لنقل إلميزإنية إلحالية من إلهياكل إلصحية بوزإرة إلصحة إ   ضإ 

جرإءإت إلرعاية.  إلعجز إلناجم عن تعميم سدإد تكاليف إ 

 ..قليمي جديد دإري إ   تعزيز إلالمركزية في إلقرإرإت إلمتعلقة ابلس ياسة إلصحية إلمحلية. يمكن أأيضا تنفيذ تقس يم إ 

 دإرة يضم ممثاًل لوكالت إل دإرة إلهياكل إلصحية. حيث يجب أأن يُدإر كل هيكل من قبل مجلس إ  مان ضتعديل أأسلوب إ 

دإرة إلصحة ابلولية، وإلمسؤولين إلمحليين إلمنتخبين ، وطاقم إلتمريض إلطبيي وش به إلطبيي  إلجتماعي، وإ 

  .دإرة وكالت إلضمان إلجتماعي ضفاء إلطابع إلديمقرإطي على إ   تخفيف إلضغوطات وإ 

 دخال إلمرونة إلشخصية للقطاع إلعام كنوع من إلتشجيع و إلتحفيز ، وإلتفكير في إلع ام وإلخاص في القة بين إلقطاعين إلعإ 

 إلممارسة إلطبية.

  نشاء مسارإت لرعاية كل مرض من إلأمرإض إلعاجلة وإلمزمنة مع تسلسل هرمي لصنع إلقرإر وش بكة صحية تتكيف مع إ 

 إلوإقع إل قليمي.

  نشاء سجالت رقمية للمرضى  رقمنة هياكل إلرعاية إلصحية وإ 

  يي وإل دإري وفقا لالحتياجات إلحقيقية للقطاع،مع شجيع إلشرإكات مع إلبلدإن تحديث نمط إلتدريب إلطبيي وش به إلطب

 إلأجنبية من أأجل إلتدريب إلطبيي وإلمتخصص.

 .إلتعاون مع إلهياكل إلخاصة للتدريب إلجامعي وإلمهني في إلقطاع إلصحي 

 وضع س ياسة عقالنية لتعويض تكاليف إلأدوية، و كذإ تفضيل أأدوية إلجينيريك 

  برانمج وقائي شامل لكل من: إلأمرإض إلمعدية وإلسرطانية وأأمرإض إلأم وإلجنين وأأمرإض إلطفولة وإلطب إلتخطيط ل

إلمهني. يجب أأن يركز هذإ إلبرانمج على إلتطعيم وإلفحص إلشامل وإلطب إلمدرسي إلفعال. سيتم تحديد إلأهدإف على 

 وإلطويلإلمدى إلقصير وإلمتوسط 

  آت إلقائم على إلنقاط يجب تشجيع إلفحص من قبل مؤس  سات إلضمان إلجتماعي من خالل نظام إلمكافأ

 .تطوير وتشجيع إلفحص عن بعد 



 

  عاقة في عادة تأأهيل لال  نشاء مركز إ  عاقة في جوإنبها إلعديدة: توس يع نطاق تعويض أأدوإت مساعدة إل عاقة، وإ  نشاء دعم لال  إ 

عاقة إلمختلفة. وأأيضا إل عاقة في إلأماكن إلعامة وإلخاصة.أأشكالها إلجسدية وإلعقلية ، ووضع معايير تتكيف مع أأنوإع إ  ل 

 .لى مجالس إلتنظيم من أأجل تعزيز إلتقنين وإلأخالق في ممارسة إلرعاية عادة إلعتبار إ   إ 

  وضع س ياسة وطنية جديدة ل نتاج إلأدوية في إلقطاعين إلعام وإلخاص. يجب أأن تكون إلس ياسة عقالنية يتعين تنفيذها على

نتاج إلعنصر إلمنشط، يجب أأن تبدأأ هذه إلس ياسة عبر تصنيع  عدة مرإحل: إلتعبئة، إلتغليف وتصنيع إلسوإغات وأأخيرإً إ 

 ار إلعالجي.أأدوية إلجنيريك من ثم إلنتقال إلى إلبتك

  إس تعادة مكانة و إس تقاللية إلوكالة إلوطنية لزرإعة إلأعضاء من أأجل إلتوسع من أأجل تحسين س ياسة زرإعة إلأعضاء

لى ذلك( نشاء إلملف إلوطني ، وما إ  نشاء بنوك زرع إلأعضاء ، إ   )إلوسائل إلمالية ، إ 

  ن للوزإرة. مع إلتأأكد من عدم وجود تضارب في إلمصالح بيأأيضا، إس تعادة مكانة و إس تقاللية وكالة إلأدوية إلوطنية إلتابعة

 أأعضائها. وس تكون مسؤولة على مرإقبة إس تيرإد وتصنيع إلأدوية وإلأجهزة إلطبية.

 .تعزيز إل نتاج إلوطني للأجهزة إلطبية إلمتصلة ابلشرإكة مع إلشركات إلرقمية 

 حماية إلفئات إلمعوزة 

 إلهدإف: 

  وإلتوإزن بين إلسكان من خالل مكافحة إلفقر وحماية إلفئات إلأكثر ضعفًا من أأجل إلحفاظ على ضمان إلعدإلة إلجتماعية

 إلتماسك إلجتماعي.

 مقترحات: 

  .إ صالح نظام إلشترإكات وإلمعاشات إلتقاعدية 

 .د  مرإجعة نظام إلمعاشات إلتقاعدية للر 

 .ضمان إلس تفادة من دخل إلتضامن وس بل إلعيش لأفقر إلفئات 

 ض إلتحويالت إلجتماعية للجميع على أأساس إلدخل. تخفي 

  .دماجهم في عالم إلعمل  مرإفقة حريصة للفئات إلأكثر فقرإً من خالل برإمج إلتدريب وإلمساعدة إلمالية ل عادة إ 

  .يالء إهتمام خاص لحماية إلأطفال وإلمعوقين وإلمس نين إلمعزولين وإلدفاع عن ذلك  إ 

  إلتنمية إلوطنية 0إلفصل 

      أأي نظام إقتصادي ؟  

   إلأهدإف :

 .تحسين فعالية إلنظام إلقتصادي من خالل إلتكيف مع إلمعايير إلدولية        

  س نواي ، وذلك بفضل إلصناعة. ٪7تحقيق نمو إلناتج إلمحلي إل جمالي إلغير إلنفطي بنس بة        

 . توإزن إلميزإن إلتجاري من خالل إلنمو وتنويع إلصادرإت        



 

 .تبديل تدريجي للوإردإت ابلمنتجات إلوطنية إلقادرة على إلمنافسة وذلك في غضون فترة معقولة من إلزمن        

 . تحسين مناخ إلأعمال وجاذبية إلجزإئر لالستثمارإت إلأجنبية        

 و مس تقر. نظام قضائي وضريبيي شفاف ضمان إلمعاملة إلعادلة لجميع إلمتعاملين إلقتصاديين و بناء        

 . تحسين مس توى إلمعلومات وإل حصاءإت        

 .تسوية جزء كبير من إلقطاع إلغير إلرسمي         

 إلقطاعات إلقتصادية إلتي يمكن أأن تسهل هذإ إلتحول وإلتي ينبغي تشجيعها:

  تحويل إلمنتجات إلبترولية 

  وإلزرإعة إلكيمياء في خدمة صناعة إلأدوية 

  .إلصناعة إلمائية وخاصة تحلية مياه إلبحر 

 إلطاقات إلمتجددة 

 ( تكنولوجيا إلمعلوماتIT)   

 .إلس ياحة, وتطوير جميع مناطق إلدولة حسب خصوصياتها إلطبيعية وإلثقافية 

 إلزرإعة 

 وسائل إلنقل 

  إلقترإحات :

  إ صالح إلديوإن إلوطني لال حصائيات       

 .دإرة رقمية مبسطة         تحرير إلستثمار من إلبيروقرإطية بفضل إ 

 .تشجيع إلستثمارإت إلوطنية وتحرير إلستثمار إلخاص من خالل نظام مكافأأة عادلة للمدخرين        

 . عادة توجيه إلستثمارإت إلعامة نحو إلقطاع إلمنتج         إ 

 .وضع إلضرإئب في خدمة إلنتاج إلمحلي        

 . إ صالح س ياسة إلتعرفة إلجمركية من أأجل إس تقرإر إل نتاج إلوطني وتحسين إلشفافية        

 .تحرير تدريجي للنظام إلمالي        

 .إطالق حوإر وطني بشأأن إس تخدإم إلحتياطيات إلمالية إلوطنية        

 ائية   لجبائية و إلش به إلجبتشجيع إلشركات إلصغيرة وإلمتوسطة لخلق فرص إلعمل من خالل تخفيض في إلرسوم إ 

  دخال ضوإبط صارمة لس تيرإد إلمنتجات تسهيل إس تيرإد إلمدخالت وإلموإد إلخام وإلأدوإت إلصناعية ، وإ 

        إلس تهالكية.

 .تشكيل لجنة تخطيط شاملة تتمثل مهمتها في بناء إسترإتيجية تنمية طويلة إلمدى        



 

 إلغير إلرسمي من خالل ضرإئب شفافة بس يطة وجذإبة. وضع خطة طويلة إلمدى لتنظيم إلقطاع        

     إلفالحة

 إلأهدإف:

 .ضمان إلأمن إلغذإئي وكذلك سالمة إلغذية للسكان        

 .زايدة توإفر إلموإرد إلمائية        

 .عصرنة إلمزرعة لزايدة إلمدإخيل        

  س نوإت. 0تنظيم جميع إلأرإضي إلزرإعية في جميع أأنحاء إلوطن في غضون        

 .محاربة إلفقر في إلمناطق إلريفية        

 تشجيع إلبحوث إلتطبيقية في مختلف قطاعات إلهندسة إلزرإعية        

 خفض حجم إلأرإضي إلزرإعية إلمخصصة للرإحة        

  إلقترإحات :

 .تعزيز تنمية إلأرإضي وإلمحافظة على إلمساحة إلزرإعية إلمفيدة        

  نتاج و إلعتماد على إستثمارإت إلمتخصصين، ل س يما في مجال إلتكنولوجيات توطيد إلستثمار إلحديث في إل 

        إلجديدة.

 يدة.وفير إلتكوين إلزرإعي )إلثانوايت إلزرإعية( ودعم نقل إلمعرفة وإلممارسات إلج ت        

  شرإك إلبحوث إلتطبيقية ل يجاد مصادر غذإئية جديدة لالنتاج )طحين نباتي غير إلحبوب وبروتينات نباتية كبديل للبروتين إ 

لى ذلك(.         إلحيوإني، وما إ 

 .ضمان إس تدإمة إلموإرد إلزرإعية         

 .عادة تنظيم قطاع إلصيد         إ 

 إلطاقات وإلفعالية إلطاقوية

  إلأهدإف :

 إلخروج من تبعية إلمحروقات        

 .تحسين إس تخرإج موإرد إلمحروقات لتوفير فرص عمل مس تدإمة        

 .بناء س ياسة كهرابئية طموحة        

  إلقترإحات :

 .جرإء س ياسة حكيمة ل نتاج إلنفط وإلغاز لتوقع إلمدى إلطويل         إ 

  في مجال إلطاقة إلمتجددة، بما في ذلك إلطاقة إلشمس ية إلحرإرية و إلطاقة إلحرإرية تعبئة إلجامعات وإلمتعاملين إلقتصايين

         إلأرضية.



 

 .دإرة إلطاقة         ترش يد س ياسة إلس تهالك على إلمس توى إلوطني من خالل إلالمركزية في إ 

 .إ صالح إلتنظيم إلبيئي للبناء من إجل مباني غير ملوثة وقليلة إلس تهالك للطاقة          

 تأأجيل أأي قرإر يتعلق ابلغاز إلصخري من خالل إلوقف إلختياري.        

     إلصناعة

  إلأهدإف :

 .تطوير صناعة نفط تحويلية فعالة ومتكاملة        

 .تطوير إلصناعة إلكيميائية        

 .تطوير صناعة إلموإد إلغذإئية        

  إلعمؤومية لتلبية إحتياجات إلعقارإت وإلبنية إلتحتية في إلعقود إلقادمة.تطوير متعاملين إكفاء في إلبناء وإلشغال        

 نافس ية إلت     تشجيع إل نتاج إلصناعي إلمحلي على مس توى إلشركات إلصغيرة وإلمتوسطة و كذإ إلشركات إلصغيرة 

 .تعزيز إلخبرإت إلعلمية إلتقنية و إلتس ييرية       

  كات إلدولية إلكبرى.تحسين جاذبية إلجزإئر لدى إلشر        

 .تحسين تمويل إلستثمار إلمتوسط وطويل إلمدى          

 تعزيز إلشرإكة بين إلقطاعين إلعام وإلخاص        

  إلقترإحات :

 .تحرير إلحصول على إلعقار إلصناعي و تشجيع تشكيل تجمعات لشركات نفس إلقطاع        

  لة لبدء إلصناعات إلمتكتلة إلفعالة ، مما يسمح ابلمخاطرة إلعقالنية.تطوير إلعالقة بين إلشركة وإلبنك وإلدو        

 .دمقرطة غرف إلتجارة وإلصناعة مع زايدة مساهمة إلشركات          

 .نشاء مناطق صناعية في إلمناطق إلدإخلية و ربط إلموإنئ ابلطرق وإلسكك إلحديدية         إ 

 لية.تطوير صناعة خفيفة ذإت كثافة عمالية عا        

 .فريقيا ومنطقة إلساحل، ولس يما إلقطن وإلخشب         تطوير إلصناعات إلتحويلية للموإد إلخام لشركائنا في غرب أأ

 .نتاج يجابيي لصالح أأنشطة إل  دخال نظام ضريبيي تمييز إ            إ 

 .تشجيع ظهور صناعة إلأغذية إلزرإعية من خالل إلترويج للمنتجات إلزرإعية إلمحلية        

  نشاء محيط لحماية صناعاتنا إلناش ئة من خالل إلحوإجز ش به إلمالية وإلبيئية  إ 

 .تشجيع إلقطاع إلنتقال إلبيئي، ول س يما شركات إلتحديث إلحرإري        

  فريقيا ودول إلبحر إلأبيض إلمتوسط  ، إلزرإعية موإدوإل إل لية إلأدوإت س يما ول ،تطوير منتجات قابلة للتصدير في إ 

فريقيا في إلزرإعية إلبلدإن مع ابلشرإكة         .إ 



 

  نتاج دإرة إلمياه من إجل إ  نشاء قطاع صناعي خاص لتشغيل وإ          .2303مليار متر مكعب من إلمياه في غضون  03إ 

 .نتاج إلطاقة نشاء قطاع خاص اب          إ 

 .خلق إلجسور بين إلجامعات وإلشركات إلصناعية لتطوير إلبحث        

  جرإء نشاء صندوق ثروة س يادية )حيث ل يمكن للدولة بأأي حال من إلأحوإل أأن  تس تخدمه لتغطية إلنفقات إلجارية( وإ  إ 

 وطانهمإ رة من إجل إلس تفادة من إستثمارإتهم وخبرتهم وتموقعهم خارجس ياسة إستثمار في رؤوس إموإل شركات دولية كبي

     إلرقمنة وإلنترنت

 إلأهدإف:

 .تحسين سرعة تدفق إل نترنت في إلمناطق إلحضرية وإلريفية ذإت إلكثافة إلسكانية إلعالية        

 .تعميم رقمنة إلخدمات إلحكومية وإلبريدية        

 لة لأجهزة إلكمبيوتر على مس توى إلأسر.تحقيق هدف إلتغطية إلشام        

 .تدريب إلسكان على إلتكنولوجيا إلرقمية من خالل مؤسسات إلتعليم وإلتدريب        

 .تطوير إلدفع عبر إلهاتف إلمحمول وإل نترنت        

 لى إلمعلومات للسكان وإلشركات وإل دإرة         .تحسين مس توى إلوصول إ 

 إقترإحات:

 س نوإت. 0ش بكة إل نترنت في جميع أأنحاء إلمناطق إلعمرإنية خالل  نشر وترقية        

 .فتح خدمة إلتكوين لال جرإءإت إل دإرية إلرقمية على مس توى إلبلدايت        

 .نترنت         تكوين جميع موظفي إلخدمة إلعمومية على إس تخدإم تكنولوجيا إلمعلومات وإلتكنولوجيا إلرقمية وإل 

 في سن مبكرة. تعليم إلرقمنة        

  نترنت وإلبنية إلتحتية إلرقمية. إلهاتف إلتقالإلستثمار في شرإكة مع متعاملي         في صناعة إلتصالت ، وخاصة إل 

 .نترنت ومكافحتها         وضع خطة للوقاية من إلدعاية على إل 

     إلنظام إلمصرفي وإلنقدي

 إلأهدإف:

 ستثمار.جمع إلدخار إلمحلي لتشجيع إل       

 .نشر إلطابع إلالمادي على إلمعامالت إلحالية على نطاق وإسع من أأجل إقتصاد شفاف        

 .تطوير بنوك ودإئع جهوية        

 . تطويرإلبنك إلعمومي و إلخاص إلملتزم بتطويرإلقتصاد        

 إلمحافظين. إ صالح نظام حوكمة إلبنك إلمركزي ، ول س يما إس تقرإرعهدإت        



 

 وضع س ياسة نقدية على أأساس تطوير إل نتاج وإلصادرإت.        

  إقترإحات:

 .شرإك إلبرلمان في تعيين محافظ إلبنك إلمركزي         إ 

 .رساء لقاء س نوي لس تماع محافظ إلبنك إلمركزي من طرف إلبرلمان            إ 

   خلق فروع جهوية لبنك إلجزإئر و لبنكBADR  .للمشاركة في إلنس يج إلقتصادي إلمحلي        

 .فريقيا         دعم وتطوير إنتشار إلبنك إلخارجي إلجزإئري ، ول س يما للمغتربين وفي إ 

  س نوإت تشمل جميع إلجهات إلمعنية ، ول س يما نقاابت إلأعمال وإلمصدرين  0وضع خطة إ صالح مصرفي ونقدي مدتها

ر ". سيتم إلنظر في تغيير إلعملة وقابلية تحويل عملتنا وزايدة مسح إلطابع إلمادي على وإلقتصاديين و " مرإكز إلفك

          إلتدفقات إلمالية.

 .تطوير مصرفية إحترإفية من خالل إلتكوين إلمناسب لموظفي إلبنوك إلعمومية        

 .لى إلقطاع إلخاص لتحفيز أأنشطتها         فتح تدريجي لرأأس مال إلبنوك إلعمومية إ 

 .تطوير إلقروض إلصغيرة بأ ليات إلدعم إلنقدي للمؤسسات إلصغيرة وإلمتوسطة إلحجم        

 .تعزيز إلقروض إلعقارية لحصول إلسر على أأول منزل رئيسي        

     إلتشغيل

   إلأهدإف :

  2303من إلسكان بحلول عام  ٪03زايدة معتبرة لمعدل إلتوظيف ، ما يفوق.        

 .دمج تدريجي للقطاع إلغير إلرسمي        

 .تحسين مرإقبة إلباحثين عن إلعمل        

 .تحسين فعالية سوق إلعمل إلوطني من خالل إل نترنت        

 .لى إلتكوين وتعزيز إلتكوين إلمس تمر         تحسين إلوصول إ 

 .تشجيع إلتنقل وإلتنقلية إلمهنية        

 .تشجيع إلقطاع إلزرإعي        

 .تشجيع إلصناعة إلس ياحية        

   إلقترإحات :

 عطاء إلأولوية لليد إلعاملة إلمحلية في تنفيذ إلمشاريع إلعمومية مع تكوين مس بق  إ 

 .رقمنة وكالة إلتوظيف إلوطنية        

 .شرإك إلشركات بشكل أأكبر في مرإكز إلتكوين         كييف برإمج إلتكوين إلمهني مع إحتياجات إلقتصاد من خالل إ 



 

 .تقليل مساهمات أأصحاب إلعمل لتعزيز إلأعمال وإلستثمار وإلتوظيف        

 نعاش إلقتصاد : إلبنا عطاء إلأولوية لالستثمار إلمنتج ، وخلق فرص عمل جديدة من خالل إ  ء ، وإلمنسوجات ، إ 

         .وإلزرإعة

   مرإجعة وتكييف إلتشريعات إلخاصة بعالقات إلعمل إلفردية وإلجماعية من إجل إلعترإف بحقوق إلعمال وحرية

        إلعمل.

  : تحسين أأدوإت إلرقابة وإلمتثال لتشريعات إلعمل ، وتتمثل محاورها إلرئيس ية في         

 مفتش ية عمل كفء ومس تقل. ▪

 محكمة عمالية بمشاركة ممثلي إلعمال وأأصحاب إلعمل. ▪

نشاء هيئات إستشارية وطنية ، تظم إلسلطات إلعمومية، إلمنظمات إلنقابية للعمال وأأصحاب إلعمل. ▪  إ 

نشاء مرصد وطني للعمل إلجتماعي يمكن أأن يساعد في تنس يق إلعالقات إلجتماعية وابلتالي تعزيز إلكفاءة  ▪ إ 

 إلقتصادية.

  بين إلتعليم إلنظري وإلتطبيقي في إلشركات. 03أ03ودة إلتكوين إلمهني بتدريب تحسين ج        

   دإرة إلشركة من إجل حوإر تشجيع خلق فروع إلنقاابت من خالل شرإكة مباشرة مع نقاابت أأصحاب إلعمل وإ 

         إجتماعي مطمئن.

   نشاء موقع توظيف وطني مخصص للوكالت إلجهوية إلمختلطة ، إو في شرإكة بين إلقطاعين إلعام إ 

        وإلخاص.

   نشاء حسااًب شخصيًا للحق في إلتكوين مع رصيد ترإكمي طيلة إلحياة إلمهنية         .إ 

     إل سكان وإلمدينة

 إلأهدإف:

 .إلحصول على سكن للجميع 

 .عادة تأأهيل إلبيئة إلحضرية         إ 

  دإرة إلمدن مع عادة تعريف طريقة تنظيم وإ          حوكمة شرإكية.إ 

 .إلمشاركة إلكاملة وتمكين إلجماعات إلمحلية ، ل س يما في برمجة خطط إل سكان        

 إقترإحات:

 . وضع ملف وطني لأصحاب إلممتلكات        

 .عاانت إل سكان إلجتماعي أأو إلمدعوم في جميع أأنحاء إلوطن         منع ترإكم إ 

 .إلالمركزية في س ياسة إل سكان        

 .وضع س ياسة توزيع إلسكنات أأكثر عدل وأأكثر فعالية نحو إلمس تفيدين إلنفع لالقتصاد وإلخدمات إلعمومية    

 .تشجيع بناء إل سكان إلخاص من خالل نظام إدخار محفز          



 

 لى إلأرإضي نشاء مجموعات عقارية تس تفيد من أأولوية إلوصول إ  لأساس ية وإلى إ تنظيم سوق إلأرإضي وإلعقارإت ، وتشجيع إ 

          وسائل تمويل أأكثر فائدة.

 .)تقليل إلسكن إلهش فك إلعزلة عن إلقرى )ربط إلمياه وإلكهرابء وإلطرق        

 .تعزيز س بل إلحفاظ على إلحضيرة إلعقارية        

 . إلمحافظة على إلبيئة إلمعيش ية وإلبيئة بمشاركة إلحركة إلجمعوية في إلأحياء        

 .وضع معايير معمارية جهوية وإحترإمها في إلبناءإت إلجديدة        

 .تصميم س ياسة إلمدينة        

 . تسريع تجديد إلسكنات وإلرتقاء بها لحترإم إلمعايير إلطاقوية        

     إلتنقل وإلموإصالت

 إلأهدإف :

 تشجيع وسائل إلنقل إلعام، و على وسائل إلنقل إلمس تدإمة  

  وسائل إلنقل لجعل مناطقنا أأكثر إرتباًطا وجاذبيةتحديث         

 تطوير صناعة إلتنقل         

   إلقترإحات :

  لى نشاء خطة للنقل إلمتطور ابلسكك إلحديدية من خالل زايدة إلش بكة إ  كيلومتر مكهرب ابلكامل بحلول عام  03333إ 

2303.         

 ل تلويثًا .تطوير عرض صناعي لحافالت تعمل ابلغازلنه أأق        

  نسمة. 033333تطوير عرض صناعي  للترإم وتجهيز جميع إلمدن إلتي يزيد عدد سكانها عن        

 . نتاج مركبات ما بين إلمدن ومن إجل خدمة موإصالت ساحلية         تطوير إلصناعة إلبحرية ل 

 .دعم إلغاز إلبترولي إلسائل        

 .تطوير إلشحن ابلسكك إلحديدية        

 .تعزيز إلشرإكة بين إلقطاعين إلعام وإلخاص في قطاع إلنقل        

          إلبيئة

  إلأهدإف :

 .تجديد وحماية إلنظام إلبيئي        

 .إلحفاظ على إلأرإضي إلصالحة للزرإعة        

 .دإرة إلمياه وخاصة إلمجاري إلمائية         تحسين إ 

 دإرة وتعزيز إلمتنزهات وإلحضائر إلوطنية.تحسي         ن إ 



 

 .عادة إلتشجير إلذكي         إ 

 .تقليل إلنفاايت غير إلقابلة ل عادة إلتدوير        

 .عادة إلتدوير حرإز تقدم في إقتصاد إ          إ 

   إلقترإحات :

 .سن قانون تأأمين إلأرإضي إلصالحة للزرإعة إلسترإتيجية        

 .دخال أأنشطة حماية إلبيئة في إلمناهج إلمدرس ية         إ 

 نشاء نظام ضريبيي بيئي لتشجيع إلتجاه نحو إلحياد إلكربوني في ميادين إلبناء وإل نتاج         إ 

 خاص.-تجهيز إلمدن إلكبرى عاجال بمحطات معالجة مياه إلصرف إلصحي بتمويل و تس يير مشترك عام        

  إلخضرإء " لتشجيع إلبلدايت على إحترإم نس بة من إلحدإئق وإلمساحات إلخضرإء في إلمناطق سن قانون " إلمساحات

          إلحضرية.

  عادة تدوير إلورق وإلزجاج دإرة إلنفاايت على إلمس توى إلمحلي و إلتي تعود ابرابح يمكن إس تخدإمها في إ  نشاء وكالت إ  إ 

لى سماد .وإلبالستيك وكذلك إس تعادة إلنفاايت إلقابلة للتح         ويل إ 

 .إلبحث عن إلمس توى إل قليمي إلأنسب ل دإرة إلمتنزهات إلوطنية وتعزيزها        

 .حياء درإسة إمكانية إلسد إلأخضر         إ 

 .حماية إلوإحات        

 إ طالق حوإر وطني بشأأن إس تغالل إلمياه إلجوفية إلألبية 

           إلس ياحة

 إلأهدإف:

   ياحية للجزإئر.تحسين إلجاذبية إلس        

 زايدة عرض إلفنادق وإلترفيه 

 .تحسين معايير إلجودة       

 . لى إلتأأشيرإت إلس ياحية         تسهيل إلوصول إ 

  إلقترإحات :

  لى         (.٪0-1زايدة حصة هذإ إلقطاع في إلناتج إلمحلي إل جمالي )تصل إ 

  عطاء إلأو عادة هيكلة أأقطاب س ياحية مع إ  نشاء و أ أأو إ          لوية للمتعاملين إلصغار من إلقطاع إلخاص.إ 

 . ترويج إلمنتجات إلمحلية ذإت جودة        

 .عالنية مس تهدفة دوليًا وعلى إل نترنت         إلقيام بحمالت إ 



 

 .لى دعم إلمتعاملين وإلمقاولين وإلمستثمرين         تنفيذ إسترإتيجية تمويل تهدف إ 

  تحسين إلعرض إلس ياحي من حيث إل قامة وإلمطاعم وإلأنشطة إلترفيهية وإلأنشطة إلتي تقوم بها وكالت إلس ياحة وإلسفر

        وإلمكاتب إلس ياحية إلمحلية.

 .تحسين إلمهارإت إل دإرية و تحسين مس توى تكوين متعاملي إلس ياحة        

 .نشاء وكالت س ياحية على مس توى مناطق ذإت أأهمية         إ 

 .نشاء و أ أأو تعزيز مرإكز إلتكوين للعاملين في إلقطاع         إ 

  تطهير وضعية إلعقار إلس ياحي على مس توىZET  نشاء إلبنى وكذإ إلرضيات إلمخصصة للتوسع إلس ياحي، فضاًل عن إ 

 ZETsإلتحتية ل مكانية إلوصول خارج 

 .دعم إلمتعاملين ذوي إلقيود إلموسمية        

 لس ياسة إلخارجيةإ   1إلفصل 

     إلس ياسة إلخارجية

 إلأهدإف: 

 .إلتأأكيد على دور إلجزإئر كقطب لالس تقرإر في إلعالم إلعربيي وإلأفريقي        

   إقترإحات :

 .إلمشاركة في نشوء هياكل ديمقرإطية أأفريقية وتعزيز إلحلول إلدبلوماس ية        

  نشاء مجلس إلتنمية لصالح شعوب حوض تقديم إلمساهمة إلفعالة في تطوير نظام إقتصادي وثقافي وإجتماعي من إجل إ 

إلبحر إلمتوسط . من هذإ إلمنظور ، فا ن بناء إلمغرب إلكبير ضرورة حتمية ، وس يكون محورها إلسترإتيجي هو إلتعاون 

لأوروبيي ، على أأساس عالقات متوإزنة تقوم على إلتنمية وإلزدهار إ وإلتحادإلمثمر مع دول إلبحر إلأبيض إلمتوسط 

        إلمشترك.

  عادة إلنظر في دور تمثيالتنا إلدبلوماس ية. يجب أأن يركز هؤلء بشكل أأكبر على إلدفاع عن مصالح إلجزإئريين في إلخارج إ 

فادة بلدان من إلتقدم إلمحرز في  وأأن يصبحوإ مشاركين بشكل أأفضل في إلمجالت إلقتصادية وإلثقافية وإلعلمية من أأجل إ 

        لجوإنب إلمتعددة لبالدان في إلخارج.أأماكن أأخرى ، ولكن أأيًضا  إلتعريف. اب

 . نشاء دولة فلسطينية ذإت س يادة         تأأكيد من جديد على دعم إلجزإئر لنضال إلشعب إلفلسطيني، و إ 

      إتحاد إلمغرب إلعربيي

  إلأهدإف :

 .إ صالح إلتحاد إلمغارب إلعربيي        

 .  إلتقدم في إلعالقات إلجزإئرية إلمغربية        

 .إلمضي قدما معا على حل إلنزإع إلليبيي        



 

 .تعزيز إلتعاون إلقتصادي        

  إلقترإحات :

 .دعم جهودان في حل نزإع إلصحرإء إلغربية لتأأكيد س يادة إلشعب إلصحرإوي       

 أألة.هذه إلمس تنظيم مؤتمر مغاربيي لتسوية إلنزإع إلليبيي، من خالل توحيد جهودان على إلمس توى إلدولي بشأأن        

 .نشاء منطقة تجارة حرة فعالة ومتناسقة مع إلمصالح إلوطنية ونحو إلأجانب         إطالق تشاورإت حول إ 

 غرب.-بناء خطة ربط إلبنية إلتحتية للسير ، ول س يما إلطريق إلسريع شرق          

 .إ طالق نقاش حول إل دإرة إلمشتركة للمياه إلجوفية إلألبية        

فريقيا )  (CEDEAOإلمجموعة إلقتصادية لدول غرب إ 

  إلأهدإف :

 .تهدئة وإلقضاء على جميع إلصرإعات إلمسلحة في أأفريقيا دبلوماس يا        

 .تحسين إلتعاون في مجال إلأمن مع بلدإن إلساحل وكل من إلتحاد إلأفريقي           

  تحفيز إلتعاون إلقتصادي وإلتجاري بين إلجزإئر ومجموعةCEDEAO.   

  إقترإحات

  إلتعاون معCEDEAO  . في حل توترإت منطقة إلساحل دبلوماس يا        

 .محاربة عدم إلس تقرإر إلناجم عن إلتدخل إلخارج إلقارإتي        

  برإم إتفاقية شرإكة إقتصادية وتجارية مع منطقة         .CED E AOإ 

  بلدإننا بينتعزيز أ ليات إلتعاون إلس تخبارإتي إلأمني.        

     إلتحاد إلأوروبيي 

  إلأهدإف :

 .تشغيل ديناميكية نقل إلتكنولوجيا وإلخبرإت مع شركائنا إلأوروبيين        

 .جذب إلشركات إلأوروبية لالستثمار محليًا        

 إلسترإتيجية من أأجل تنميتنا. جذب إلستثمارإت إلأوروبية في إلمجالت        

 .تعزيز إلتعاون إلجامعي بين إلجامعات إلجزإئرية وإلأوروبية        

  إلقترإحات :

 .إعتبار إلتحاد إلأوروبيي شريكًا إس تثنائيًا يجب أأن تكون عالقته طويلة إلأمد وذإت بُعد إسترإتيجي       

  متابعة تطور جاليتنا إلمقيمة في أأورواب بعناية فائقة وإلتي يجب أأن تصبح عنصًرإ لتحقيق إلس تقرإر وإلزدهار وإلأمن

        للشريكين.

 .توزيع طالبنا في إلخارج نحو إلوجهات إلأوروبية حسب إحتياجات إلقتصاد إلوطني        



 

  ية من خالل إلس تفادة من إلتدريس إلأكاديمي إلجزإئري في أأورواب.تنويع وتعزيز إلشرإكات إلجامعية مع إلدول إلأوروب        

 . ربط غرف إلصناعة وإلتجارة إلأوروبية مع إلجزإئرية        

 .تنظيم لقاءإت بين رجال إلأعمال إلأوروبيين وإلجزإئريين        

 .تحسين ظروف إلستثمار إلقتصادي بدءإ من خلق محاور متوسطية جذإبة          

 نخلق توإزن تجاري بطريقة هادفة ومع مفاوضات دإئمة مع جيرإننا إلأوروبيي 

     جامعة إلدول إلعربية

 إلأهدإف: 

 .أأن نصبح مركز إس تقطاب لمختلف إلقوى إلعلمية وإلجتماعية وإلقتصادية وإل عالمية إلعربية        

  مشاركة إلشعوب إلعربية في إلمشهد إلس ياسي. ومس توىزايدة مس توى إلحرايت        

 .دعم إلقضااي إلعادلة في إلمنطقة إلعربية، وفي مقدمتها إلقضية إلفلسطينية        

 .تعزيز إلتبادل إلقتصادي بين إلجزإئر وإلدول إلعربية        

 .رفض أأي محاولة للتدخل إلأجنبيي في إلشؤون إلعربية        

 إقترإحات: 

 .تنويع وتعزيز إلشرإكات إلجامعية مع إلدول إلعربية        

 .محاربة إلفساد إل دإري وإلمالي وإلعمل على إلدفاع عن مصالح جميع إلموإطنين بال إس تثناء ودون تحيز لأي جهة        

  وخبرتهم.تسليط إلضوء على إلنخبة في إلجامعات إلعربية من أأجل إلس تفادة من معرفتهم              

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيل جديد

 وإجب إلمبادرة
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