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ديباجة

بلدنا، مع مراعاة حقائقإن جدول األعمال السياسي لجيل جديد مصمم على أساس طموحات

والمقترحات الملموسة، نهدف إلىمجتمعنا والعالم من حولنا. ومن خالل مجموعة من األهداف

استجاباتنا مع قيود وتحديات المجتمعتطوير وطننا بما يتماشى مع حقائق عالم اليوم وبتكييف

من الواقع الفعلي.والبلد. وهو يعبر عن رؤية إلمكانية البناء، انطالقا

البشرية. ولهذا البرنامج اهتماموقد تم النظر في تصميم مجالين رئيسيين من مجاالت الحياة

ملموس بما يلي:

oوأساليب عمله المتأصلة،المجتمع، الذي يثير في الواقع تساؤالت جوهرية بشأن معاييره

عليها إذا أرادت ترك التخلف الذيوبالتالي القيم التي يقوم عليها. أسئلة يجب أن تجيب

وعملها، والعالقة بين الرجلعانت منه الجزائر لفترة طويلة. وهكذا فإن دور األسرة

العامة، والهوية، واللغات ، والعالقةوالمرأة، والديموغرافيا، والترابط بين الدين والحياة

مواضيع حساسة. وكثيرا ما تكونبالعمل ، والعالقات بين األفراد وحرية الضمير ، كلها

ينبغي التعامل معها على وجهمصادر للصراع واالختالف وأوقات العنف الكثيرة جدا. حيث

رؤية مثمرة وتثقيفية وإنتاجيةاالستعجال بروح من االنفتاح، ولكن أيضا بإلحاح لتقديم

للسكان

في مشروع مجتمع جيلوقد نوقش هذا المجال من "القضايا المجتمعية" باستفاضة

العميقالفهمأنغيرطويلة.تطوراتإلىيدعوالفهووبالتالي،www.jiljadid.orgجديد

إلى أساسيات تحليل جيل جديد.للبرنامج الموصوف أدناه ال يمكن أن يكتمل بدون العودة

الرجوع، في تطورات طويلة، إلىوتكرر التوصيات الناتجة عن ذلك في هذا البرنامج، دون

http://www.jiljadid.org


األسباب التي حددت من أجلها. ومشروع المجتمع الذي وضعه جيل جديد هو األساس

الخصوص، سيقترح الفصلالفكري والمذهبي للنهج العملي المقترح هنا. وعلى وجه

وواقعي.المتعلق بتكوين اإلنسان ترجمة هذه األفكار إلى نهج ملموس

oالتي تواجه الدولة فيإن مجال تنظيم السياسة العامة يعد واحدا من بين التحديات

التي حدثت خالل السنواتالطريقة التي تنظم بها سياساتها، نظرا للتغيرات المجتمعية

واإلدارةالدولةودورمكانةحولاألسئلةمنبالعديدالفترةهذهتميزتالماضية.30

التي تشكك بدورهاالعامة، وأساليب تنظيمهما وتشغيلهما ومراقبتهما؛ والمسائل

التي يستخدمونها فيفي المهارات التي يسعى إليها المديرون العامون واألساليب

أسلوب التنظيم على القراراتأنشطتهم اإلدارية. وباإلضافة إلى هذه العناصر، يؤثر

المنظمة السياسية قادرةالسياسية ويشترط فعالية العمل العام. ويجب أن تكون هذه

على مواجهة القضايا الحقيقية بدعم جماهيري نشط.

السياسي للدولة تكييف أعمالهاورهنا باألهداف المحددة بوضوح، يجب أن يتيح أسلوب التنظيم

إلى الحصول على تأييد شعبي واسعوآلياتها السياسية واإلدارية بشفافية تامة، مع السعي

النطاق.

العملية أهدافا ثابتة. ويمكن أنوهذا جانب أساسي يجب أن تكون فيه شرعية العمل وفعاليته

والديمقراطية. إن االنقطاعيؤدي توافق اآلراء القوي إلى تقدم كبير في سيادة القانون

من بنائه.الحقيقي عن النظام السابق سيدخل البلد في مرحلة جديدة

على المستويات المناسبة.وسيتعين تصميم المنظمة اإلقليمية وفقا لالحتياجات الحقيقية

إلى تخصيص السلطاتوالهدف هو وضع تصميم مؤات للمبادرة المحلية. وهناك حاجة

والسلطات في المناطق التي يتم فيها التعبير عن المشاكل.



وبالنسبة لجيل جديد، من الضروري توضيح هذه المفاهيم للجمهور، الذي سيصاغ حوله برنامجه

للسنوات القادمة.

يقوم بها المواطنون المدركونوبالتالي، فإن بناء سيادة القانون يتطلب عمليات ديمقراطية

على عدة مستويات من العمل،لحقوقهم وواجباتهم. وينطوي الحصول الكامل على الجنسية

بدءا بما يلي:

كل فرد ومسؤوليتهتكوين المواطن ألن المواطنة يجب أن تكون وعيا باستقالل●

بوصفهما مسؤولين عن أفعالهم، الجيدة أو السيئة.

سلبي يتمثل في االنتماء إلىإن المواطنة هي نتيجة لتطور عقلي يقود الفرد من وضع

، وما إلى ذلك) إلى منصبمجموعة محدودة (األسرة، والقبيلة ، والمنطقة ، والعرق

إخوانه المواطنين ،نشط بوصفه عضوًا في مجتمع وطني ، ومسؤول عن نفسه وعن

وإدراكًا منهم الختياراته االجتماعية والسياسية.

فالديمقراطية، قبلدعم الديمقراطية على جميع المستويات التي تشمل الجماعة.●

الشعبية، هي في المقام األولتجسيدها في قواعد وإجراءات تعكس التعبير عن اإلرادة

حالة ذهنية تعزز إدارة شفافة وعادلة للمصالح الجماعية.

يستوعبها المواطنون أوال. القدرةوبالتالي، فإن الديمقراطية تناشد القيم التي يجب أن

على الحجج العقالنية،على الحوار، واالستماع لآلخرين، وتغيير موقف المرء القائم

في المستقبل... هل كل الصفاتومزامنة الجهود، والنظر في مصالح اآلخر، وإبراز الذات

المطلوبة لتحقيق ديمقراطية فعالة

التي ال تزال بعضويجب عدم الخلط بين الديمقراطية ونماذج المجتمعات الغربية،

شكل من أشكال الفرديةجوانبها غريبة عن نظرتنا إلى العالم. وعلى وجه الخصوص،

من جرف عصري من الجوهرالمفرطة والمادية المجردة من اإلنسانية التي تشكل جزءا



االستهالكي، يتعذر الوصول إليه وربما يتعارض مع أساليبنا ومستويات معيشتنا

روابط التضامن والمعونةويجب أن تؤدي الديمقراطية في الجزائر إلى إعادة إقامة

والتضامن والمصلحة العامة يجبواالحترام بين الجميع. فالمساواة والعدالة االجتماعية

واقع.أن تصبح حقائق حية وليست شعارات سياسية بدون مضمون أو

يمكن أن يتم استيعابهما فيبناء حكم القانون الدائم: فالجنسية والديمقراطية ال●

دون أن تدعمهما ترسانةالعقلية المحيطة بهما وأن يكونا قائمين على السلوك من

ومن الناحية المؤسسية،قانونية وتنظيم سياسي للدولة يطبقهما في كل الظروف.

هي وجود هيئات مخولةفإن السمة الحقيقية الوحيدة للحفاظ على سيادة القانون

بوضع المعايير ونشرها ورصد صالحيتها وضمان تطبيقها.

فهم الواقع الحالي ،ومع ذلك، وقبل عرض المستقبل المحتمل ، ال يزال من الضروري

المعقد الذي كثيرا ما يفلت عمله من الحكم التلقائي.

والتفكير لتحديد التحدياتولذلك ، من الضروري استثمار عمل طويل من التوثيق والتحليل

الخطوط العريضة لها. التحديات التيالراهنة التي يجب أن تواجهها الجزائر ، على األقل في

ال يمكن إدراكها جدا من قبل الوعيهي نتيجة الديناميات التي غالبا ما تكون متعددة ولكن



المقدمة

الشعبقاد،سلميةوبطريقةاستثنائيا.تاريخيامعلماالجزائرشهدت،2019فبراير22منذ

الصدمات غير المتوقعة.الجزائري ثورة هادئة سيكون أثرها عميقا ، رغم مخاطر

بناء سيادة القانون والسيطرة علىستؤدي هذه الثورة إلى قيام جزائر جديدة إذا تأكدت عملية

وجدت المواطنة الظروف الالزمةالديمقراطية. وال يمكن تحقيق هذين المشروعين إال إذا

لتنميتها.

ومن المفارقات، أن الجزائر، بموقعهاال منعزلة وال منفتحة، ظلت الجزائر غامضة في خياراتها.

السياسية للمنطقة، وفيالجغرافي تعكس الديناميكيات العالمية العظيمة بحكم الجغرافيا

الواقع، مستقبل جزء من اإلنسانية.

النظر فيها بجدية من أجل نجاحومن بين أشد المعوقات التي تواجهها الجزائر والتي يجب

هناك المعوقات الخارجية لها والتيتنميتها، هناك المعوقات الداخلية والخاصة بها، ومن ثم

غالبا ما تكون عالمية

الذي يتم تحديده بطريقة أو بأخرى.يمكن أيًضا رؤية سياق المحتوى من زاوية "االتجاه الثقيل"

ُيلزم صانعي القرار بابتكار وسائلبالتالي، فإن القيد ليس عقبة مطلقة، ولكنه مصدر حاسم

عالم متغير. فمثال الطاقةجديدة ونماذج جديدة في مجال الممكن، من أجل التكيف مع

في نفس الوقت تدفع اإلنسان إلىتوضيحي إذ تشكل النهاية المتوقعة للنفط قيًدا، ولكنها

تطوير إنتاج الطاقات المتجددة أمراالتكيف من خالل استغالل موارد الطاقة البديلة، فيصبح

أساسًيا يجب أخذه في االعتبار

وسياسية. وستكون هذه المسائلالقيود الداخلية هي قيود اجتماعية، واقتصادية، وثقافية،

المقدمة، السياق والمسائلموضوع مقترحات ملموسة في هذا البرنامج. سنتناول، في

بوصفها عناصر أساسية في صياغةالرئيسية الضرورية للجزائر والتي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار

القرارات االستراتيجية المقبلة.



وستعالج هذه المسائل هنا دون الحاجة إلى معالجتها بتعمق. فأي برنامج سياسي طموح

وواقعي ال يمكن تطويره عن طريق التعتيم عليه إذا يجب أن يكون له منظور طويل األجل ويجب

العالمي.التطورمعمنسجميننكونأنأردناإذا2050عامأفقتوقع

في المواضيع األحد عشر التالية؛ والويمكن تلخيص هذه االتجاهات الرئيسية أو القيود الرئيسية

يحدد ترتيب اقتباسها درجة األهمية:

العولمة:.1
لألنشطة الصناعية، أصبحت العولمةتحالف بين ليبرالية جامحة وصناعة مالية بال حدود وبديلة

إحياء ردود الفعل لحماية األمم. أدتحقيقة ملموسة. ومع ذلك، فإن االختالالت التي تسببت في

بتكاليف العمالة والمواد الخام إلىعمليات النقل المكثفة للصناعات إلى آسيا ألسباب تتعلق

البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.إضعاف االقتصادات األمريكية واألوروبية وعززت ظاهرة

األخيرة النتقادات متزايدة بينما نجحتوهذا جزئًيا سبب تعرض التيارات الليبرالية في السنوات

التيارات القومية مرة أخرى.

موقعها الجغرافي، أن يعتقد أنه يمكن أنمن المستحيل على أي بلد، وخاصة الجزائر، بالنظر إلى

لن يكون العثور على مكان جيديعيش على هامش العولمة. ال يمكن للجزائر أن تتطور. ولكن،

من أنه ضروري للغاية لضمان مستقبلفي هذا المد والجزر للعولمة أمًرا سهًال، على الرغم

مستدام.

سيكون من الضروري تنظيم ومراقبةالسؤال الذي سُيطرح بشكل حاد في العقد القادم، ألنه

التجارة العالمية، واالتحادوتنظيم عالقاتنا مع المجموعات الدولية الكبيرة مثل منظمة

مجموعات أخرى.األفريقي، واالتحاد األوروبي، والمغرب الكبير وكذلك

التمويل:عولمة.2
يعملالعالمكان)،1944(يوليووودزبريتوناتفاقياتمنذوبالتحديدالثانيةالعالميةالحربمنذ

مؤتمر يالطا، ختم حلف كوينسي تحالفًاعمليا بعملة دولية واحدة ، الدوالر األمريكي. . في أعقاب

أيضًاكرسولكنهالمتحدة،والوالياتالسعوديةالعربيةالمملكةبين)2005عامفيتجديده(تم

النفط، فأنجب بترودوالر. وهذا الوضعالدور السائد للدوالر باعتباره العملة الوحيدة في تجارة

المالي الدولي. إذ أن االضطراباتالمهيمن للدوالر جعل هذه العملة احتياطيا وملجأ للنظام

كقوة عسكرية، وظهور بلدان جديدةالجيوسياسية، وصعود االقتصادات اآلسيوية، وعودة روسيا



على الساحة العالمية، أدت في الوقت نفسه إلى انسحاب الواليات المتحدة نسبيا. اليوان ، الروبل

بمثابة المنافسين الخطيرين للدوالر. وقدأو اليورو ، دون نسيان المقايضة ، أصبحت هذه العمالت

النقدي الحالي.فتح هذا االنتكاس خرقا لتشكيك أوسع نطاقا في النظام

الدولية عن كثب والحماية من الصدماتلذلك سيتعين على الجزائر متابعة التطورات في العمالت

في شكله الحالي.المستقبلية، التي ربما ال مفر منها، للنظام المالي العالمي

:والتكنولوجيالعلميالتقدم.3
في أشكال النشاط البشري وإمكانياتهيعمل العلم والتقدم التكنولوجي على إحداث تحول جذري

شك محرك الحضارة الجديدة في طورفي جميع المجاالت. إن البحث األساسي والتطبيقي هو بال

وكذلك في الزراعة أو الصحة أو أوقاتالتكوين. إن تطوير التكنولوجيات في اإلنتاج الصناعي

في كلمة ، الواقع يتحول. يتم بناء مدنالفراغ له من القوة ما يجعل مفهوم الحياة أو الطبيعة،

النقل. عصر التكنولوجيا يترسخبأكملها على أساس مفاهيم جديدة. تم إحداث ثورة في وسائل

الموارد بشكل عام والهيدروكربوناتفي كل مكان. تتطور األساسيات مع تغير المناخ، ونضوب

للتكنولوجيات، تسبب نفسها فيعلى وجه الخصوص. أخيًرا، تحت الضغط البيئي، نشهد تحوًال

البيئي، لكن هذا سيؤدي، بحكم الواقع،التغيير االقتصادي. تدفع القيود الطبيعية نحو التحول

مثيل.إلى انتقال اقتصادي إلى أشكال جديدة ربما لم يسبق لها

االبتكار والبحث.بالنسبة للجزائر، من الضروري أن تكون جزًءا من ديناميكية

):ICT(الجديدةواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيا.4
واالتصاالت، السلوك البشريلقد غيرت قوة التقنيات، وال سيما تلك المطبقة على المعلومات

أنحاء العالم، واالتصاالتبالفعل. إن سرعة المعلومات، ونقل الصوت والصورة في جميع

تؤثر فقط على الثقافة، ولكن أيًضاالمتعددة والتي يسهل الوصول إليها على نطاق واسع ال

على نفسية األفراد والشعوب وتؤثر على جميع مجاالت الحياة.

الشبكات االجتماعية، وإمكانيات التالعبإن الوصول الفوري إلى جميع المعلومات، والتنسيق عبر

سواء كانت سياسية أو اقتصاديةبالرأي، إلخ. هي بالفعل في قلب استراتيجيات القوى المختلفة،

السريع والمتسارع للغاية، سيشكل عالم الغد.أو إعالمية. هذا الواقع الجديد، باإلضافة إلى التطور

إلى مزيد من الشفافية في إدارةحيث ال يمكن إخفاء الكثير من المعلومات. الحكام مدعوون



الشؤون العامة وإلى مزيد من االحتياطات في حياتهم الخاصة. تعد تكنولوجيا المعلومات

جانبها، تتحكم الدول في السكان بشكلواالتصاالت حالًيا في قلب نقلة نوعية في الحضارة. من

متزايد وقوي بفضل الرقمنة المعممة.

خالل االستثمار في تكنولوجياسيتعين على الجزائر أن تستثمر في اقتصاد المعرفة من

اإللكترونية، والتنمية اإللكترونية من خاللالمعلومات واالتصاالت، واإلدارة اإللكترونية، والمصادر

تمويل االبتكار.

المائي:والعجزالمناختغير.5
بأكمله في الظهور في األفق. تتزايدبدأت االضطرابات المناخية التي توقعها المجتمع العلمي

مما يتسبب في أضرار مادية كبيرة:الكوارث الناجمة عن االضطرابات المناخية في العالم،

والفيضانات الكارثية، واألعاصير ... هيالتصحر، واالضطرابات الموسمية، واألمطار الطوفانية،

محل األخبار العالمية كل يوم.

وهذا القلق الوطني مشروع من خاللإن احتمالية حدوث تغير مناخي كبير تشكل تهديًدا للجزائر،

الضوء على ضعف اقتصادنا (الذيحقيقة أن آثار االضطرابات المناخية جعلت من الممكن تسليط

مشكلة نقص المياه. سيكون لنقصيعتمد أساًسا على الزراعة) ومواردنا الطبيعية، وال سيما

واسعة جًدا من البالد (شبه صحراويةالمياه عواقب وخيمة على كل من الزراعة وحيوية مناطق

مصدر توترات اجتماعية وسياسية.أو صحراوية)، مما يتسبب في تحركات سكانية ستكون بدورها

للبلد.يجب إدراج قضية المياه ضمن األولويات الحيوية واالستراتيجية

الديموغرافي:والنموالسكانيةالتحركات.6
إلى الشمال، وبالتالي تواجه مسألةتجد الجزائر نفسها على طريق الهجرات الجماعية من الجنوب

(التي لديها أهداف التوطين أوحساسة للغاية ليس فقط للهجرة األفريقية على أراضيها

في النخبة.االنتقال) ولكن أيًضا هجرة مواطنيها التي تشكل نزيف

قويا للغاية يمكن أن يعرض للخطرالجزائر، مثلها مثل البلدان األفريقية، تشهد نموا ديموغرافيا

على البيئة ويلغي فعلًيا جميعأي سياسة تنموية. هذا التضخم السكاني يفرض ضغوًطا مفرطة

الجديدة والرغبة في تحسين مستوياتآثار النمو االقتصادي الضعيف جًدا الستيعاب االحتياجات

المعيشة.



الرئيسية:المخاطر.7
عنذلككشفوقد.19كوفيدوباءانتشارعقبوحاسمةصعًبةسنة2020عاماالعالمعاشلقد

السكان. يمكن أن تكون المخاطرهشاشة أنظمة حياتنا والحاجة إلى تصميم آليات أمنية وحماية

كيميائية ، فيزيائية ، جيولوجية (الزالزل ،الرئيسية من أصل بيولوجي (فيروسات، بكتيريا، إلخ) ،

فوق مفهوم األمن المسلح إلى صياغةالفيضانات ، إلخ). يجب أن يقودنا ُبعد األمن القومي

أدوات متعددة التخصصات واحتياطية لألمة.

المتجددة:والطاقاتالهيدروكربونيةاالحتياطياتتراجع.8
الطبيعي نفسها في العقودلقد فرضت ندرة الموارد الهيدروكربونية ونضوب النفط والغاز

هائلة. العالقة بين التنمية الصناعيةاألخيرة، وهو واقع يتفق عليه جميع الخبراء. ستكون اآلثار

تعتمد عليه. يعد انعكاس تكلفةوتوافر الطاقة المتاحة تعد جوهرية فكل حضارة صناعية

االستثمار في الطاقات المتجددة وسياسةالطاقة عائقا رئيسيا أمام النمو االقتصادي حيث أصبح

تحول الطاقة اتجاًها رئيسًيا في البلدان األكثر تقدًما.

مواردها النفطية والغازيةسيتعين على الجزائر اتباع سياسة الحذر الشديد في استغالل

على األقل ألكثر من خمسين عاًما،واستخدامها، ويتعين عليها أيضا أن تضمن لألجيال القادمة،

غير القابل لالختزال. من غيرحًدا أدنى من االحتياطيات االستراتيجية الستهالكها الداخلي

يمكن تخفيض قيمتها إلى قيمةالمعقول تحويل احتياطاتنا النفطية إلى احتياطيات نقدية

إتقان عملية إنتاج الطاقة من الطاقةالورق المطبوع عليها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون

للبلد.الشمسية والموارد المتجددة األخرى أحد األهداف الرئيسية

الهيدروكربوناتبخالفالطبيعيةالموارداستنزاف.9
والمواد النبيلة قابلة لالستنفاد أيًضا.كما أن ذروة النفط جعلت البشرية تدرك أن غالبية المواد

الخام الالزمة للعملية الصناعية. سوفومع ذلك ، فقد تم بناء حضارة اليوم على توافر المواد

التي تفرضها الدول التي تنتجتتفاقم التوترات الجيوسياسية عندما يتم فرض القيود التجارية

النووي ، واألتربة النادرة ، وما إلى ذلك).مثل هذه المواد (المعادن ، والغاز الطبيعي ، والوقود



عالوة على ذلك ، سترتفع تكلفة استخراج المواد الخام بشكل متزايد. إن الجمع بين التكلفة

يركد النمو االقتصادي.الباهظة للطاقة وندرة المواد الخام سوف يتباطأ إن لم

خطر انهيار النظام االقتصادي واالجتماعي.تواجه الجزائر ، بقدر ما تواجه المجتمعات الصناعية ،

يقترن حتمًا بالبطالة وفقدان القوةإن ضعف النمو ، خاصة إذا كان أقل من النمو السكاني ،

الشرائية واالضطرابات االجتماعية في نهاية المطاف.

الجيوستراتيجية:النزاعات.10
وتساهم في تأجيج التوتراتالقيود التي تم وصفها أعاله تضع الدول في حالة من الصعوبة

القديمة المتطورة والمسلحة جيًدا نفسهاالمتزايدة بين الدول وبين تكتالت المصالح. تجد الدول

ديموغرافي، بينما تظل الدولفي الوقت نفسه محرومة من المواد الخام وفي حالة اختالل

الخام متخلفة، وغالًبا ما تكون في قبضةاألخرى، األصغر سًنا واألكثر قوة واألكثر ثراًء في المواد

للهجرة السرية. تماًما مثلالفوضى. السياسية ومقدمي العمالة، إن لم يكن من المرشحين

واألخرى باردة، فإن البلدان الفقيرةالحدود العاصفة بين كتلتين من الهواء، إحداهما ساخنة

بما في ذلك النزاعات المسلحة والحروبالمتاخمة للدول الغنية ستواجه أحياًنا عنًفا شديًدا،

األهلية والدمار.

الطبيعية والموقع الجيوسياسي. منتتمتع الجزائر بإمكانيات هائلة من حيث المساحة والثروة

الشركاء الذين تتعامل معهم.الطبيعي أن تمارس عليها ضغوًط شديدة من قبل العديد من

بااليديولوجيات:المرتبطوالعنفالثقافاتعالمية.11
التي تسببت في نشوء التوترات الدولية،باإلضافة إلى األسباب المادية والسياسية واالقتصادية

العوامل التي تساهم في تفاقم األوضاعأصبح تصادم الثقافات وتداخلها مصدًرا للصعوبات، و أحد

والضروري دفع اإلنسانية نحو عالقاتوقد تصل الى العنف بين الدول. في حين أنه من المرغوب

ننكر الواقع الحالي المتمثل فيسلمية مبنية على التعاون والمساعدة المتبادلة، يجب أال

االقتصادية.الصراعات األيديولوجية والخالفات السياسية وتباين المصالح.

واألغنياء ، وبين المتطور والمتخلف ،الفجوة األيديولوجية بين الشمال والجنوب، بين الفقراء

مصدر توتر وإحباط وظلم واختالالت متعددة.



اإلسالمية عملًيا من العنف واالضطرابفي المجال الذي يهمنا ، تعاني جميع البلدان العربية

انهياًرا بطيًئا ولكن ال مفر منه للبنىالسياسي الذي يعود أصله إلى تحول اجتماعي عميق يتبع

لم تنجح حتى اآلن القومية وال الدين وال سحبالتقليدية القديمة ، مما يترك فراًغا نفسًيا صادما،

الهوية في ملء هذا الفراغ.

خاتمة بشأن القيود:

فيه الجزائر تحديد انعكاسنا علىتتيح لنا هذه النظرة العامة السريعة للسياق الذي تتطور

مواجهة هذه التحديات لكنها لنالمستقبل الممكن بناؤه.  سيكون للجزائر دور هامشي في

القضايا بجدية واهتمام من أجلتسلم من عواقبها.  لذلك يجب على بلدنا أن ينظر في هذه

وقبل كل شيء إلعداد أفضلحماية نفسه على أفضل وجه ممكن من اآلثار الضارة الواضحة

من خالل اعتماد برنامج تنموي استباقي،النتائج الممكنة خالل هذه الفترة من التحول الحضاري

ولكن في نفس الوقت مرتبط بالواقع.



1الفصل

اإلصالحات الحكومية

والمؤسسات

التعريف بإصالحات الدولة.

الفسادومكافحةالعامةاألخالق:الثقةاستعادة.1

والمؤسساتالدولةإصالح.2

العدالةاستقالل.3

اإلدارياإلصالح.4

الوطنيالدفاع.5

المواطنسالمة.6

وإدارتهااألراضياستخدامتخطيط.7



مقدمة إلصالحات الدولة

النهاية الحتمية للنفط، واالضطراباتباإلضافة الى كل ما قيل، تلوح في األفق تحديات جديدة:

الدول من خالل اإلرهاب ، واالضطراباتالخطيرة في النظام المالي العالمي ، وزعزعة استقرار

على حدودنا ، وما إلى ذلك.

وعي الجزائريين، وقدرتهم علىولكن من ناحية أخرى، تظهر عناصر أكثر مواتاه: مستوى

، والفساد ، والبيروقراطية.التكيف، ورغبتهم الهائلة في التحرر من االستبداد، والوسطية

والتغييراتقدما.المضيعلىتساعدنا2019فيفري22منذتهبالتيالتغييررياحإن

ستخدم قضيتنا. لكننا ما زلنا بحاجةالجيوسياسية التي ستحدث في األشهر أو السنوات المقبلة

الصحيحة. ومن المحتم أن تتمكنإلى طبقة سياسية مستنيرة تكون قادرة على اتخاذ القرارات

فيها. سيكون من األفضل لو كانوا ذويقيادة البلد اآلن من االستفادة من الشرعية التي ال جدال

سيقودنا إلى هناك!كفاءة عالية. وحكم القانون والديمقراطية هو وحده الذي

يتوقف على تغييرات في نصسيتوقف نجاح اإلصالحات على روح تغرس في األمة أكثر مما

الدستور أو القوانين األخرى.

في الدولة. ويجب أن تعبر هذهويجب التعبير عن إرادة التغيير الحقيقي على أعلى مستوى

ولذلك فإن السلطة لن تتوقف عناإلصالحات عن العقيدة وال تحمل صفة القيود المفروضة،

إطالة أمد حياة نظام أدين إدانة قاطعة!

سيكون عالمة إيجابية ، ودعوة إلى تجديدإن فتح وسائط اإلعالم اآلن أمام كل من لديه ما يقوله

الثقة.

في ديباجة الدستور.ومن بين العالمات اإليجابية الدمج الرمزي لحركة المواطنين



ومع ذلك، ال بد من حدوث انقطاع نفسي بإزالة إسم جبهة التحرير الوطني نهائيًا من الساحة

وهو مقتبس في ديباجة الدستورالسياسية فهذا اإلسم يعود إلى األمة وإلى الذاكرة الجماعية.

وفي النشيد الوطني.

وستكون أقوى بادرة إلعالن جمهورية جديدة.

الرشوة:علىالقضاءوالعامةاألخالق:الثقةبناءإعادة.1

األهداف:

إسهام المواطنين في تسيير الجماعات المحلية.❖

العمومية و المنحتعزيز الشفافية في الشؤون العامة خاصة في توزيع الصفقات❖

للمنظمات.

تقوية التواصل بين الدولة واإلدارات.❖

القضاء على المحسوبية في المؤسسات العامة.❖

اإلنقاص من الرشوة عن طريق تسيير محلي أكثر ديمقراطية.❖

ال مركزية القرارات على المستوى المحلي.❖

الحاكم و المحكوم. الثقة التي من دونهاإن الهدف األول الذي يجب تحقيقه هو إعادة الثقة بين

ال يمكن ألي أمة أن تحقق االستقرار والتطور.

العامة.يجب العمل بشفافية تسمح للمواطن اإلطالع على القضايا



يجب على رئيس الدولة التحدث الى الشعب بطريقة مباشرة أومن خالل ممثليه من أجل شرح

اإلجراءات و القرارات المتخذة.

مراقبة صارمة لمصاريف وميزانية الدولة.

أن تتقدم أو تتطور من دون روحتشجيع العمل الحزبي والنقابي؛ ألنه ال يمكن ألي دولة

مولود في الجزائر أومن أبوين جزائريين،المواطنة. فأن تكون جزائريا ال يجب أن يقف عند كونك

خالل الحقوق والواجبات.ولكن يجب أن يرتبط بمدى مشاركتك في الحياة العامة من

المثالية. سلوك رجال السياسة يجبالثقة بين المواطن والرجل السياسي تعتبر قلب الديمقراطية

األمر الذي يتعارض مع واقعنا اليوم؛أن يكون مثاليا من أجل إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم

جعل المواطن يعزف عن الحياةالملوث بالرشوة و المحسوبية. إن القضاء على سبب أساسي

لمواجهة التحديات القادمة.السياسية لشرط ضروري من أجل نجاح عملية تعبئة المواطنين

أمر حاسم في تعبئة المواطنينالقضاء على أحد األسباب الرئيسية لرفض المواطنين للسياسة

الموظفين السياسيين، الذي حرروالمواجهة التحديات المقبلة. والواقع الملحوظ في انحراف

دون خجل، أدى إلى كسر حلقةأنفسهم من كل األخالق العامة ومارسوا الفساد بكل أشكاله

رئيسيا في تنمية البلد.الثقة بين الحكام والمحكومين. ستكون مكافحة الفساد محورا

يجب إرساء األخالق العامة

االقتراحات:

التطبيق الصارم لمواد الدستور.❖

لألنشطة االقتصادية.تحديد الحصانة البرلمانية في العمل السياسي دون تمديدها❖

إصالح القانون المتعلق بتمويل األحزاب السياسية.❖

فتح المجال اإلعالمي.❖



السهر على شفافية المساعدات العامة الموجهة لألنشطة السياسية والجمعوية.❖

بعدد األصوات وليسفالمساعدات الموجهة لألحزاب السياسية، يجب أن تكون محددة

بعدد المقاعد.

التقييم المستمر للسياسات العامة والجماعات المحلية.❖

هدر المال العام.إقامة جهاز ردعي لمحاربة ارتشاء األعوان العامين وضد❖

وكافأت المهنة.مرافقة هذا الجهاز بدورة تكوينية وتربوية حول أخالق❖

المتعاونة من أجل محاربةتطوير وسائل واتفاقيات تبادل معلومات بين الجزائر والدول❖

الرشوة وظاهرة الفرار للخارج

بنك الجزائر ومديريةإقامة آليات لجمع المعلومات في مجال المالية على مستوى❖

الضرائب.

التطبيق الصارم لألحكام القضائية.❖

العام.اعادة األموال المنهوبة وإعادة المؤسسات المدانة للمال❖

حماية المؤسسات والموظفين في حالة اختالس المسيرين.❖

في حالة نزاع هذه األخيرة معتعيين إداريين تحت رقابة السلطات العمومية والعدالة❖

المؤسسات وأرباب العمل.

إقامة سياسة فعالة للوقاية من الرشوة على مستوى اإلدارات.❖

القرار..تقوية دور المديرية العامة للضرائب ومنحها استقاللية❖



والمؤسسات:الدولةإصالح.2

األهداف:

بناء دولة القانون وتحقيق التوازن بين المؤسسات.❖

تصبح مستقلة مستقبال.العمل على انشاء سلطة قضائية متمكنة وايجاد الشروط لكي❖

تعزيز الرقابة على البرلمان.❖

من بناء دولة القانون.إنه من المعروف أن الجزائر ومنذ االستقالل لم تتمكن

التي حالت دون تحقيق حلميجب العودة الى الوازع الثقافي لنتمكن من فهم األسباب

المؤسسين األوائل للدولة في بناء دولة القانون.

لذي أعطى حياة لألمة تحت مفهوم "في سياق تاريخي، فكرة "الوطنية" كانت الدافع األنسب

التقليدي. بعد نصف قرن من االستقالل،إرادة العيش المشترك" متجاوزون كل الخالفات المجتمع

زاد من حدة األمر، االستهالك السريعمفهوم األمة يبقى غير متماسك لدى الوعي العام. و الذي

و الغير الشرعي لرأس المال الرمزي لثورة التحرير.

الحالي ، أداة مصطنعة في أيدي سلطةويرجع ذلك إلى أن الجزائريين يعتبرون الدولة ، بتعبيرها

و ال تعبر إطالقا عن " الضميرغير شرعية بدال من كيان تنظيمي ينبع من اإلرادة الشعبية

المدنية تجاهها. عندها أضحت الدولةالجماعي"، حيث ال يمكن ألحد أن يتحمل ثقل التزاماته

حول التقسيم األفضل الريع.تستقطب مخاطر الممارسة اليومية للسلطة وتفاقم التوترات

والديمقراطية كطموح جماعي، بلومن أكبر المخاوف هو عدم التمكن من بناء دولة القانون

ومؤسسات الدولة.سيكون استعمال القوة هو الحل الوحيد من أجل حماية هياكل



المقترحات:

فتح نقاش وطني سلمي وشامل.❖

الحكومة.تطوير آليات النظام شبه الرئاسي، بما في ذلك تعزيز وظيفة❖

الوظيفة السياسية أو اإلدارةلن يكون على المؤسسات األمنية بعد اآلن أن تتدخل في❖

عن النظام.الحكومية. ويجب عدم الخلط بين الدفاع عن الدولة والدفاع

تعزيز دور مجلس األمن السامي عن طريق حماية أسس الجمهورية.❖

التنفيذية.إعادة التوازن السلطات لصالح البرلمان، وخاصة للرقابة❖

تعزيز الصالحيات البرلمانية في مجال الرقابة التنفيذية.❖

ضمان استقالل العدالة.❖

إضفاء الطابع المؤسسي على تقييم السياسات العامة.❖

ضمان وضع خطة وظيفية للمهام العليا للدولة.❖

العدالة:استقاللية.3

األهداف:

ضمان عدالة مستقلة عن السياسة.❖

األساسيين ألي نظام قضائي: فإنهماالبد من ضمان االستقاللية والحياد ألنهما يشكالن المبدأين

القضائية، خارج أي ضغط أو تحيز.يضمنان للمتقاضين أن الحكم لن يتحدد إال بحجج المناقشة



اعتبارهم موظفين تحت سلطةيجب ضمان حياد واستقاللية القضاة بمنحهم طابع خاص وعدم

إال من خالل الطعن.وزارة ما كما أنه ال يمكن معارضة األحكام الصادرة عنهم

القانون اين يمكن للمواطن أن يأملوعليه فإن استقاللية العدالة تعتبر الضمان الوحيد لدولة

بحيادية واستقاللية األحكام القضائية.

استقاللية القضاء يجب أن تكون مضمونة بنص دستوري.

المقترحات:

اإلصالح العميق للجهاز القضائي.❖

تعزيز استقاللية القاضي وجهاز العدالة بنصوص قانونية.❖

ضمان استقاللية القضاء عن الشأن السياسي.❖

محاربة الرشوة.❖

خالية من أي اعتباراتيجب أن تبنى قرارات التعيين والترقية على معايير موضوعية❖

سياسية.

التشريعية المتلقةاستشارة القضاة وكل أعضاء الجهاز القضائي في وضع األحكام❖

بالشأن القضائي وطريقة عمل العدالة.



اإلداري:اإلصالح.4

األهداف:

المواطنين.القضاء على بيروقراطية اإلدارات العامة وتحرير مبادرة❖

بالبلد. فهي تحط من معنوياتتعتبر البيروقراطية من بين اآلفات األساسية التي تعصف

وهي تمنع الطاقات وتمنعالمواطن وأصبحت العامل الرئيسي لتوسيع رقعة الفساد.

التنمية االقتصادية والفكرية للجزائريين.

اإلدارة، نظرا لتأثيرها القويولذلك يجب توجيه الجهود نحو تحسين عملية تبسيط وتحديث

على الحياة اليومية للمواطن.

هام ألنها تؤثر تأثيرا مباشراوعالوة على ذلك ، فإن مكافحة البيروقراطية محور برنامجي

وكفاءة التنظيم اإلداري.على مكافحة الفساد وتعمل على تحسين مناخ األعمال التجارية

المقترحات:

تبسيط العمليات التجارية في جميع القطاعات.❖

بدء رقمنة ملموسة لإلدارة.❖

اإلدارية.وضع اللمسات األخيرة على رقمنة عملية الحصول على الوثائق❖

وهيكلة الشبكات، وما إلىتنظيم كافة مؤسسات الخدمة العامة (تفويض االختصاصات،❖

ذلك) من خالل إدارة جادة وصارمة.



ضمان الشفافية من خالل التواصل الفعال (العالقات العامة) بين المؤسسات الحاكمة❖

والمحكومة.

إلدارة الموارد البشرية.تجديد القوانين الداخلية للخدمة العامة واستحداث أدوات❖

تحقيق األهداف المحددةزيادة مرتبات الموظفين العموميين بما يتناسب مع مستوى❖

في عقود األداء لتوفير مزيد من المرونة وقلة البيروقراطية.

تخفيض عدد الموظفين العموميين.❖

سنة.62إلىالتقاعدسنبتخفيضالتقاعديةالمعاشاتنظامإصالح❖

مر على أعضاء البرلمان، برفقةتعزيز المكاتب الوزارية. يجب أن يصل الوزير مع برنامج❖

فريق. وتنفذ اإلدارة البرنامج بمدخالت تقنية فقط.

مختلف مؤسسات مراجعة الحساباتاالنفتاح على المرأة وإنعاش اإلدارة العليا. تعزيز دور❖

والرقاب



الوطني:الدفاع.5

األهداف:

الوطنية.ضمان الدفاع عن وحدة التراب الوطني والدفاع عن السيادة❖

أجل تحقيق اإلستقرار الدائم.تعزيز الدور الدبلوماسي واألمني للوطن في المنطقة من❖

لتصبح المحور األساسي الذي تبنىفي كل ديمقراطيات العالم، تطورت وظيفة األمن والدفاع

السياسية على السلطات الثالثة، باإلضافةمن خالله استراتيجيات الدول. فبينما انحصرت النظريات

السياسية أدمج البعد األمني كسلطةالى ادراج للسلطة الرابعة اإلعالم. فإن منطق الممارسة

للبالد وكذا على توفير اإلمكانيات منبحد ذاتها. سلطة، تقوم مسؤوليتها على الدفاع العسكري

أجل أمنها اإلستراتيجي.

بوضع جغرافي استراتيجي حساس ولهوبالنسبة للجزائر، البلد الذي ال يزال هشا، والذي يتمتع

هذا البعد مخفيا. ولكن من ناحية أخرى،إقليم واسع وغني، ال يمكن بأي حال من األحوال أن يظل

بدون مبادئ توجيهية دستورية.سيكون من الخطر السماح بتنظيم هذه السلطات األساسية

التي تملك السلطة في إطار سيادةوبناء مستقبل خصب للبلد يمر عبر تنظيم جميع المؤسسات

للسماح بالتطور السلس للنظام الحاليالقانون، حتى وإن كان ال بد من إدخال تعديالت واقعية

برمته.

مؤسسية معززة لمجلس أمنوبالتالي، ينبغي للدستور، من وجهة نظرنا، أن يحتفظ بسلطات

الدستور، مع رجال مهنيين، ذويرفيع المستوى تكون عناصره وصالحياته صريحة رسميا في

الجمهورية، ولكن ستكونكفاءة وحكمة. ويتعين أن تكون هذه المؤسسة تحت سلطة رئيس

في جميع المجاالت المتصلة باألمنلها سلطة تفكير واقتراحات حقيقية الستراتيجيات منسقة

عن الجمهورية بموجب أحكامالوطني. وسيكون مجلس األمن األعلى مسؤوال عن الدفاع

عن البعثات األمنية بمعناها الواسع.الدستور، وحماية السيادة الوطنية، والتراث الوطني، فضال



من جهة أخرى، إنشاء وكاالت مختصة باألمن الغذائي، الصحي، التخطيط اإلقليمي.... الخ، ومع

أنها أمور متعلقة بتنظيم الحياة العامة اال أن عملية التنسيق يجب أن يشرف عليها المجلس

األعلى لألمن.

تتدخل في الوظيفة السياسية أو اإلدارةوبدورها، لن يكون على المؤسسات األمنية بعد اآلن أن

عن النظام. وعلى وجه الخصوص، يجبالحكومية. ويجب عدم الخلط بين الدفاع عن الدولة والدفاع

أو للتالعب لصالح أي طرف يرغب فيأال تصبح األجهزة األمنية األداة السياسية أو القمعية

في خدمة توافق الوطني والسالم المدنياالحتفاظ بالسلطة أو االستيالء عليها. ويجب أن تكون

وأمن الدولة.

والخارجية وكذا المخططات االقتصادية،إن الجزائر بحاجة لنظرية أمنية تحوي السياسات الداخلية

بقدرة نموذجية للمقاومة الشعبية.الدبلوماسية والعسكرية. وقد أظهر تاريخ بلدنا أنه غني

وبهذا فإن المهمة األساسية للجيشنظامنا الدفاعي يستوجب روابط قوية بين الجيش والشعب.

في ظل الشرعية الدستورية الصارمةهي الدفاع عن اإلقليم. فالجيش في خدمة األمة بأسرها

ذلك، فإن نظام الدفاع الوطني يجب أنويجب أال تتورط أو تتدخل في مناصب حزبية. بناءا على

يقام وفق قاعدة دفاع شعبية وجيش محترف.

الدفاع الوطني. ويجب أن يكونوتتمثل مهمة الدفاع الشعبي في تعزيز الجهاز األمني لنظام

ويجب أن يجهز نفسه بمعداتالجيش منفتحا على التكنولوجيات والتقنيات العسكرية الحديثة،

إمكاناته العسكرية. ويجب أن يكفل فيتلبي االحتياجات الحالية. ويجب أن يقوم بلدنا بتحديث

تطوير صناعة أسلحة وطنية في إطاراألجل القصير تنويع إمدادات األسلحة وأن يحدد هدفه في

إمكانياتنا االقتصادية، وربما بالتعاون مع الدول الصديقة.

ومناورات لزيادة قوته والحصوليجب على الجيش الوطني أن يقوم وبصفة منتظمة بتدريبات

العدوان الخارجي المحتمل. ويجب أنعلى قدرة رادعة قادرة على حماية األراضي الوطنية من

ولتحقيق ذلك، يجب أنتولى أهمية خاصة لعنصره البشري على جميع المستويات الهرمية.

لجميع موظفيها.تعطى األولوية لنوعية التعيين وأن تكفل التدريب المستمر

الشباب الذين يتم استدعاؤهم أثناءأخيرا، الخدمة الوطنية يجب أن تصلح من أجل تحسين مشاركة

يأخذ بعين االعتبار احتياجات الجيشوجودهم في الهيئة. وسوف يتم تقديم برنامج تدريب عقالني

ومدةأشهر06علىالوطنيةللخدمةالعسكريالشكلمدةوستقتصرمجند.كلقدراتكذاو



وستحددالعسكري.للتدريبمخصصةأشهرثالثةذلكفيبما،شهرا12علىالمدنيالشكل

الحتىوالجامعيةالدراسيةالمناهجاالعتبارفيوستؤخذسنة18بـاألعالمتحتاالستئنافسن

سيتمكن األكاديميون من الوصول إلىتخل بدراسات المستقبل المسماة. وباإلضافة إلى ذلك ،

النموذج المدني.

اقتراحات:

تقوية ميكانيزمات الدفاع الشعبي تعزيزا للدفاع الرسمي.❖

تسريع مسار عصرنة واحترافية الجيش.❖

تقليص مدة الخدمة العسكرية لتصبح بستة أشهر.❖

تسهيل الدخول للخدمة المدنية للجامعيين.❖

و منطقة الساحل.تعزيز الحضور الدبلوماسي للجزائر في إفريقيا الشمالية❖

بترجيح الحلول الداخليةمساعدة شركائنا في الساحل على إقامة دول مستقرة و فعالة❖

لألزمات اإلفريقية.

المواطنين:أمن.6

األهداف:

ضمان األمن األقصى للمواطنين.❖

استعالمي متمكن، وقائيتقليل نسبة القتل والجريمة المنظمة من خالل إقامة جهاز❖

يحترم العدالة والقوانين.



ال يستطيع العنصر االجتماعي أن يتجاهل كل العلل االجتماعية (السرقة، والمخدرات ، والبغاء ،

التام إلى المعايير المرجعية ، والمعاييروالجريمة ، وإدمان الكحول ، وما إلى ذلك) بسبب االفتقار

الدافعة التي تدفع السكان األصغر سنًا إلى االنحراف.

مع مكافحة االمتيازات، والفساد، وإن منع الجنوح وحماية األطفال، يسيران جنبا إلى جنب

الجزائريين.المحسوبية، والممارسات غير الشريفة، مما يزعج بشدة حساسية

للنجاح، والتنمية الثقافية لتجنب الخمولالجزائريون يحتاجون إلى معايير قوية، ونماذج إيجابية

ويجب أن تكون الوقاية أولويةوالتسابق على اإلثراء غير المشروع ومختلف اآلفات االجتماعية.

في تعليم السكان واإلشراف عليهم.

وليس االنتقام من األعمال. ويجبلألسف، ال بد من تعيير القمع وقياسه بهدف استعادة الجناة

تشجيع األشغال العامة كجزاء أو عقوبةأن يقتصر السجن الوقائي على الحاالت الخطيرة. وينبغي

في نهاية المطاف.هدف إعادة إدماج المتهمين. ويجب أن تختفي عقوبة اإلعدام

اقتراحات:

أكثر نجاعة في المجتمع.إصالح نظام إعادة التأهيل و السجون من أجل إعادة إدماج❖

الردعية منها وسياسة ناجعةتحقيق االستقرار السلم في حياة المواطنين بكل الوسائل❖

إلعادة تأهيل للشباب.

السجن التي عادة ما تؤزماستحداث وسائل عقاب جديدة و عدم االقتصار على عقوبة❖

الوضع.

تحضير المجتمع إللغاء عقوبة اإلعدام.❖

شأنه الوقاية من الجرائم و لكنإطالق حوار وطني حول وسائل المراقبة الحديثة مما من❖

مع احترام الحريات الفردية.



تحديد ومحاربة العوامل المساعدة على تفشي االنحراف و الجريمة.❖

المدينة:وتسييرالعمرانيالتخطيط.7

األهداف:

تخطيط عمراني بما يتناسب وترتيب المدن والسكان.❖

مخطط عمراني يتناسب مع المشاكل المحلية و تسريع الالمركزية.❖

سياسة تخطيط حديثة من أجل مدن ذكية.❖

اإلطار الهيكلي للبرنامج.ويشكل التخطيط والتنمية المستدامة لإلقليم، من حيث أهميتهما،

وهي أساس بناء القدرة التنافسيةويجب أن تسمح بالحفاظ على الموارد الطبيعية واستغاللها،

اإلمكانيات الكامنة في بلدنا إلى تنميةلألقاليم، وصانعي الثروة والقيم الفائضة، مما سيحول

ملموسة.

إلى مجرد تحقيق الهياكل األساسية و/أووفي الجزائر، كثيرا ما ُترجم تخطيط استخدام األراضي

إقليمية ومحلية حقيقية.المعدات الجماعية، دون أن يشارك في تنفيذ سياسات إنمائية

الجهاتوجعلالشركاءبينأوثقروابطإقامةأجلمنللتآزرمجاالتإيجادالالمركزيةشأنومن

مكنهاوضعفيالمحليةالفاعلة بينالجمعثمومن،الوطنيةالخياراتإطارفيقراراتخاذمني�

المحليةللتنميةأفضلتحسينعلىيساعدنحوعلى،الوطنيوالتناغمالحوافز

ُأعلنالتيإصالحاتوآخر،1998عامفيثم،1983عامفيالجزائراتخذتهاالتياإلصالحاتوكانت

منالرغموعلىاإلدارية.للتقسيماتمكرسة،للحكمجديدأسلوبلصالح،2020عامفيعنها

لم،جيدةكانتمهما،التقسيماتهذهأنإال،2020عامإصالحتحليلألوانهالسابقمنأنه

مننوعبخلقاإلصالحاتهذهوانتهتالمنطقة.وسكانالفاعلةللجهاتأكبروزنبإعطاءتسمح

الطاقاتتشتيتوالتسييرفيالغموض .



منجعلناإذاإالالتقسيم،هذاتصاحبأنيجبوالتيالتمركزوعدمالالمركزيةتحقيقيمكنوال

الدولةعلىيجبولذلكمالئمين.وتعاونمشاريعإلقامةالمحليةالحاالتتنوعاستخدامالممكن

األهدافتحقيقعناألشكالمنشكلبأيالتخليدونالمحليالتعبيرهذامسؤوليةتتولىأن

المستوىعلىتعملالتيالفاعلةالجهاتتضعأنالسببلهذاالضروريمنولكنالعالمية.

المنظورهذافيالوقتنفسفينفسهاالمنتخبين،أوالدولةمسؤوليأوالمحلي، .

السلطات المحلية في إدارتها لإلقليموتبرز النتائج الحاجة إلى دعم التنمية المحلية بتعزيز

وتمتلكها (الموارد البشرية، والخدمات،وألن المدن تركز على نحو متزايد الثروة التي تنتجها

المتقدمة)، فإنها بذلك تشكلواألعمال التجارية، والبحوث واالبتكارات، وأنشطة التكنولوجيا

إعادة هيكلة النظام الحضري بحيث يمكنمحركًا للنمو والتنمية االقتصادية. ويتمثل التحدي في

هذه السياسة إعادة تحديد تدابيرتحسين نوعية حياة سكان المدن بصورة جذرية وفعالة. وتتطلب

ونقاط التهميش حول المراكزاإلدارة الحضرية والمشاكل اإليكولوجية، وظروف المعيشة،

الحضرية الرئيسية وداخلها.

الحضرية والريفية، والمدنوسيشمل التخطيط المكاني المتناسق عالقات جديدة بين المناطق

تتسم بانحسار السكان، وتدهور البيئةواألرياف، والمناطق الساحلية والجبلية والجنوبية التي

الطبيعية، واالفتقار إلى ديناميكيات النمو.

يمكن اتخاذها، يجب تقديم عدد منوبدون الحكم مسبقا على طبيعة الخيارات السياسية التي

التوصيات من أجل إدارة أكثر كفاءة.

واستخدام تقسيم إداري جديد يراعيوينطوي هذا الواقع على إعادة التفكير في أسلوب الحكم

الذي سيكون أساس التنمية الماديةالبيانات الموضوعية للميدان ويعزز صنع القرار المحلي،

تجمعات إقليمية أو "قطب إنمائي"والبشرية للبلد. ومن الضروري أيضا التفكير في فرصة إنشاء

الزمن. وستنتخب هذه المجموعاتمما يتيح تعزيزا تدريجيا لصالحياتها على مدى عقد من

اإلقليمية في نهاية المطاف.



اقتراحات:

مع جمعيات منتخبةإنشاء أقطاب إنمائية تجمع الواليات حسب المنطقة المتجانسة،❖

يكون دورها التنسيق من أجل تنفيذ المشاريع اإلقليمية.

ضمان التوازن اإلقليمي في االستثمار االقتصادي.❖

المنتخبين.إصالح قوانين الواليات والدوائر لتوسيع صالحيات المسؤولين❖

تحسين التوزيع اإلداري لزيادة الكفاءة.❖

إلى الكيانات المحلية (األراضي،ال مركزية السلطات في األساس في اإلدارة االقتصادية❖

والسجل التجاري، والموافقات، وما إلى ذلك).

المجالس الشعبية البلديةالعمل تدريجيًا بشروط التأهيل الالزمة مسبقًا لمرشحي❖

والمجالس الشعبية الوالئية.

األكاديمي أو أسلوبإن رفع مستوى كفاءة مديري المدن يصبح ضرورة حتمية (التأهيل❖

اإلدارة).

أجل تحسين البيئة المعيشيةاتخاذ تدابير جذرية لتحديث وتنظيم النظام الحضري من❖

للمواطن.
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الحفاظ على األسرة

االهداف:

الحفاظ على الخلية األسرية ودورها الهيكلي في المجتمع❖

❖

الحفاظ على التضامن بين األجيال❖

❖

تعزيز دور األسرة في تكوين المواطن❖

فهي تنقله من جيل إلى جيل. إذاألسرة هي البنية األساسية للمجتمع، حيث تشكل روح الوطن

من األهمية تناول هذا الموضوع بأقصى درجات االهتمام.

هيكلة تقليدية، إلى تطور حداثة غيرفي الجزائر، شهدت البنية األسرية اضطرابات عميقة. من

المكاني وبالخصوص أنتشار قويمدروسة ، تحاول من خالله التكيف مع التمدن، االنتشار

لفلسفة جديدة للحياة ترتكز أساسا:  الفردية والمادية.

القيم القديمة مثل: التضامن، وروحهزت صدمة التحضر القاعدة العائلية. فعلى سبيل المثال

الرسمي على العالقات بين أفراداألسرة، والمشاركة، وجميع العادات التي تضفي الطابع

انهار بسبب اختالل التوازنالجماعة. والواقع أن نقل هذه القيم من جيل إلى جيل قد

الديمغرافي.

األسرة وغيرها من العواقب السلبية.إن االنفجار في عدد حاالت الطالق هو شهادة على تفكك

عقالني لحماية المرأة واألطفالوالطالق آفة يجب محاربة أسبابها ويجب أن يرافقها منهج

القصر وبالتالي الحفاظ على نواة األسرة.



مقترحات:

وضع سياسة ديناميكية لتنظيم النسل على المدى الطويل.❖

المتكامل في أقسام الوالدة أومرافقة األسر عند فترة الحمل والوالدة من خالل التدريب❖

غيرها من المراكز الصحية.

والخاص، على مستوىإنشاء دور حضانة، وتشجيع صيغ الشراكة بين القطاعين العام❖

البلديات إذا لزم األمر.

الدعم الموجه.المساعدة على تحقيق االستقرار لألسر الشابة من خالل❖

على العالقة الزوجية.توعية الشباب المتزوج حول السلوك في المنزل والحفاظ❖

قضائية عادلة.ضمان المساواة في الحقوق بين الزوجين من خالل والية❖

في غياب األب.إنشاء خطة دعم ومرافقة لألسر التي تواجه صعوبات، خاصة❖



تعزيز الهوية الوطنية وتثمينها

االهداف:

تعزيز الوحدة الوطنية مع إثراء الثقافات والهويات المحلية.❖

المحلية دون أي إقصاء، من خالل السعييجب أن تكون الوحدة الوطنية تعبيرا عن جميع الهويات

والحق في االختالف.إلى سياسة ثقافية تعترف بتنوع الثقافات واحترام الهوية

ويقوم على أساس الفرد في حد ذاته،هذا القبول لالختالف والتعايش يأتي من وعي المجتمع،

التنوع على أنه عامل من عواملوينتهي بوالدة هوية متعددة األوجه. ويجب النظر إلى هذا

الثراء واإلثراء.

العلمي والفكري والفني والماديوالهوية الثقافية الجماعية للمجتمع تقوم على تراكم اإلنتاج

هكذا هي ذاكرة المجتمع. إنها الوصيةوغير المادي، مع النظر الى تطوره عبر تاريخ المجتمع.

الهوية الوطنية وبالتالي تعزيز الوحدةإن إعادة تأهيل تاريخ الجزائر العميق سيسلط الضوء على

الوطنية.

مقترحات:

في إطار الوحدة الوطنية.ضمان حرية التعبير وتشجيع التعريف بالهويات المحلية❖

لإلسالم المغاربي.إعطاء مكانة للطقوس الدينية اإلباضية والتمثيالت التاريخية❖

تنويع المشهد الثقافي.❖

بين أقطاب التنمية).ضمان التكامل الوطني من خالل النظام االقتصادي (التفاعل❖



تعزيز التضامن مع المناطق الفقيرة❖

وحماية الهوية األمازيغية.إنشاء منصب حكومي للحفاظ على التراث الوطني وإثراءه❖

تشجيع تناسخ الثقافات وتوحيد اللغة األمازيغية.❖

واإلقليمي.ضمان تعليم تكميلي محدد لكل منطقة، من التاريخ المحلي❖

منها أداة حزبية.زرع شعور وطني يعتز بالثورة الجزائرية، دون أن نجعل❖

التجارية التي أصبحت أداةإزالة تراخيص المجاهدين الخاصة باالستثمارات واألنشطة❖

لالنقسام بين األجيال.

الجالية الجزائرية في الخارج، الثروة البشرية

االهداف:

الحفاظ على التواصل مع جاليتنا في الخارج.❖

الجزائر بما كسبته منترسيخ هويتها والحفاظ على مستقبلها وتشجيعها على إفادة❖

تجارب وخبرات.

تمكين الجالية بالخارج من المشاركة في تنمية بلدنا.❖

فإنه يحرص على المشاركة الفعليةإن مشروعنا االجتماعي يهدف الى االندماج الوطني. وعليه،

بلدنا، وهي عملية أساسية إذا أردنا أن نحافظلجاليتنا الموجودة بالخارج في النهج الذي َتِسيُر به

فرد كمواطن كامل. إن ظهورعلى الديمقراطية وننجح في مجتمع يمكن فيه االعتراف بكل

الخصوص، وفي فرنسا بصفة خاصة) يجلبجيل جديد ُوِلَد وَنَشأ في الخارج (في أوروبا على وجه



آفاقًا جديدة لعالقات أكثر توازنًا، بين الجزائر وبلدان الوالدة أو اإلقامة هذه. عبر خبرتها المكتسبة

واالبتكارية، ومواكبتها للعصرنة،في مختلف المجاالت، وأيضا ديناميكيتها، وإمكاناتها اإلبداعية

المجالين االقتصادي أو العلمي.يمكنها أن ُتَوِلد محاكاة محررة ومحفزة لشبابنا، في

فتعزيز العالقات وتطويرها مشروطانإن دوام الروابط مع الجزائر يحفز هذا الجيل ويلهمه:

إنشاء شبكات من العالقات المكثفةبممارسة التبادل الدائم في جميع القطاعات. فمن خالل

بغض النظر عن وضعهم القانوني،سنتمكن من ضمان استدامة "الروح الجزائرية" لمواطنينا،

والمشاركُة الحثيثُة في إنعاش البلد وتنميته.

الجزائري من خالل التحفيز لجذبيجب تشجيع مساهمة الجالية الجزائرية في إنعاش االقتصاد

العملية لجاليتنا في القطاعات التجاريةاستثماراتها ومدخراتها. ويحتاج بلدنا أيضا إلى الدراية

يمكن االستفادة من رأس المالوالصناعية والقطاع الثالث (بما في ذلك الخدمات)، بحيث

"المتمرس" الذي ُيصاغ في ظل نظام اقتصادي مفتوح.

واالقتصادية التي تنتظر فقطيجب على الجزائر أن تكسب كل هذه اإلمكانات البشرية والفكرية

الظروف الالزمة في المستوياتأن تعطى لها الفرصة في التعبير والمشاركة، عبر تهيئة

الُمَصممة لالستفادة من خبرة أفرادالقانونية والمؤسسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

جاليتنا.

:المقترحات

النظر عن مكان إقامتهمتطبيق المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين، بغض❖

المواطنة الجزائرية.أو وضعهم القانوني، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع ممارسة

إنشاء بوابة مركزية لتسهيل وتبسيط اإلجراءات القنصلية.❖

اإلقامة، االستثمار)إنشاء "محطة واحدة" لجميع اإلجراءات اإلدارية (االرشادات،❖

والقيام بالفترات التدريبيةلمواطنينا الذين يرغبون في اإلقامة، واالستثمار، والعمل،

... بالجزائر.



تسهيل ممارسة الخدمة الوطنية من خالل تنظيم الخدمة المدنية في الهيئات❖

مؤسساتنا في الجزائر.الدبلوماسية والقنصلية ومراكزنا الثقافية، وكذلك داخل

تنافسية.تلبية احتياجات النقل الجوي والبحري لجاليتنا بأسعار❖

إقامتهم (الدراسة)مساعدة طالبنا الشباب على التنقل بسهولة أكبر بين مكان❖

النقدي، ...)والجزائر (الدعم الجزئي لنفقات السفر، ومرافق الصرف

مع البلد األم.إنشاء برامج تبادل خالل الُعَطل المدرسية لتعزيز العالقات❖

الجزائرية في الخارج،إنشاء صندوق اجتماعي لتغطية تدابير التضامن مع الجالية❖

المعزولين: التأمين الصحيوخاصة تجاه الفئات المعوزة من شيوخنا ومن المتقاعدين

ودور التقاعد، وما إلى ذلك.التكميلي، النفقات الجنائزية في حالة الدفن في الخارج،

تصريح إقامة والذينتنفيذ سياسة "كرامة العودة" لمواطنينا الذين ال يحملون❖

يرغبون طوعًا في العودة إلى البلد مع احترام كرامتهم.

داخل جاليتنا. وسيتمإنشاء وكالة للترويج الثقافي والفني لنشر الثقافة الجزائرية❖

مالك بن نبي) فيتشجيع إنشاء مدارس جزائرية (مثل المدرسة الثانوية الباريسية

تدريس اللغتين الوطنيتينالمناطق التي تضم حضورًا قويًا لمواطنينا، وسيتم تشجيع

العربية واألمازيغية.

جميع مراحل البناء فيإنشاء مركز للدراسات حول تاريخ الهجرة ومساهمتها في❖

الجزائر، من أجل تسهيل عمل الذاكرة.

وإطالق موقع إلكتروني يعرضالترويج لـ"بيوت الجزائر" و"بيوت الطالب الجزائريين"❖

ولكن أيضا من حيث الفرصاإلمكانات الجزائرية من حيث القضايا الثقافية واالقتصادية

في سوق العمل، من أجل الترويج لعالمة "الجزائر".



اعتماد حوافز لتشجيع وتسهيل االستثمار االقتصادي لجاليتنا (االستقرار القانوني،❖

والحوافز الضريبية، وما إلى ذلك)

الجزائرية في الخارج،إنشاء بنك للتنمية (تتكون من ودائع المدخرين من الجالية❖

لتمويل مشاريع اقتصاديةومشاركة الدولة والقروض الخارجية...) تستخدم أمواله

مهنية...) واجتماعية (اقتناء(استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاج جديدة، وشراء أماكن

في البالد...)المساكن في الجزائر، والمساعدة إلعادة اإلدماج االجتماعي

للبنوك الجزائرية في الخارج.تسهيل تحويل األموال إلى الجزائر من خالل إنشاء فروع❖

شركاتنا الخاصة والعامةعرض فرص التدريب المهني وفرص العمل في الجزائر داخل❖

الكبيرة، من خالل منحة توظيف، لخريجينا الشباب.

ولو عن بعد، فئتي المعلميناعتماد تدابير لتشجيع األستاذة الباحثين على تكوين،❖

الجزائرية في مشاريع البحوث.والطالب الشباب، في الجزائر، والتعاون مع المختبرات

مشتركة للتعليم الجامعيإنشاء مجموعات من الخبرات الميدانية على شكل ِفَرْق❖

والبحث والطب والتكنولوجيات الجديدة.

الجزائرية (الجامعاتتسهيل نقل المهارات بين الخبراء رفيعي المستوى والجامعات❖

وما إلى ذلك)الصيفية، وتوفير خرائط المهارات، ومهام الخبراء، واالستشارات،

الكبرى والمؤسساتتطوير التبادالت والتوأمة بين المدارس والجامعات الجزائرية❖

واالعتراف على نطاق أوسعاألجنبية التي ترحب باألوساط األكاديمية الجزائرية،

بالشهادات التي يتم الحصول عليها في الخارج



قاعدة التعليم الوطني عاِل األداء

االهداف:

تكييف األجيال الصاعدة مع البرامج واألدوات الحديثة.❖

خفض معدل التسرب من المدارس المتوسطة و الثانوية.❖

تعزيز الصلة بين المدرسة وأسرة الطالب.❖

تدريب الطالب على الحياة االقتصادية.❖

تدريب الطالب على المواَطَنة الِنشطة.❖

مجتمع متقدم إذا كانت ال تهتم بتربية الفردال رؤية، وال سياسة، وال إرادة يمكن أن تنجح في بناء

وتعليمه.

العديد من اإلطارات. ولكن من المؤسف أنالجزائر بلد شاب. والتعليم فيِه حق للجميع، إْذ َكَوَن

باإلضافة الى طريقة التسييرهذه اإلمكانيات يَقِيُدها الضعف الملموس على مستوى التكوين،

بقوانين السوق، وضعف روحالتي تتعارض مع االحتياجات االقتصادية، وأيضا ُشِح المعرفة

المبادرة الواجبة على العديد من اإلطارات.

شاءإنيتقدم،أن2021عاممنسبتمبرفيالدراسةبصفوفسيلتحقالذيالجزائريالطفلإن

وأن2037عامفيالعملسوقإلىيِلَجوأن،2033عامفيالباكالورياشهادةعلىللحصولهللا،

ألنلناوآنيافورياتحديايمثلللمستقبلاإلسقاطهذاإن!2087فيعامالمهنيةحياتهينهي

يمكن أن تترك األمور على حالها، بل البدوضعية نظامنا التعليمي تثير أكبر قدر من القلق. فال

مرحلة الجودة واألداء. وسيتعين علىمن نقل المدرسة الجزائرية إلى مرحلة جديدة من تاريخها،

وأساليب عمله أو في أهدافه،نظام التعليم الوطني أن يتكيف، سواء في هندسته المعمارية

الحديثة والكفاءة.مع عالم تنافسي وديناميكي مطلع بدرجة عالية تسوده التكنلوجيا



المحَرز في شتى المجاالت.يتعين تقييم البرامج الوطنية وعرضها بالتناسق مع التقدم

األولى من التعليم؟ وألي هدف يتم تكوينماذا على الطفل أن يتذكر عند ِاْتَمامه مناهِج المرحلة

ويدخلونالطور،هذافيالتعليمنظاممنهمالمئةفي70ينهيالذينالثانوية،المدارسطالِب

على أي أساس يجب تصميممرحلة مواجهة الحقائق القاسية للحياة االقتصادية واالجتماعية؟

تعليم أبناِئنا.برامج الجامعة؟ هذه هي األسئلة التي تهم الجميع حول

في كثير من األحيان لهذهومن ناحية أخرى، فإن هيئة التدريس صغيرة السن وغير مستعدة

خريجيمنهممعلم400,000عددهمالبالغالمدرسينفئةمنالمئةفي40المهمة.

علم نفس األطفال.الجامعات ولكن دون تدريب أو تكوين في علم التربية أو

فإن الموارد البشرية ال تتطور بما فيهوفي حين أن البنية التحتية للتعليم ذات أهمية جوهرية،

الزائد على األقسام في المدارس عامالالكفاية موازاة بعدد التالميذ المتزايد. وقد أصبح الثقل

هياكل محدودة وأكثر مالءمة و المزمنا ومعطال لعملية الدراسة. ويجب البحث عن حلول في

مركزية.

مقترحات:

الكتابة، الحساب واللغاتتوجيه التعليم االبتدائي نحو التعليم األساسي: القراءة،❖

الموسيقى، الرسم، واللغات. تحتاألجنبية، باإلضافة الى االنشطة الرياضية، الترفيه،

"يجب أن يحب الطفل المدرسة".شعار:

تدريب الفكر النقدي واالستقاللية في التفكير، للطالب.❖

اإلنترنت، الفيديو ،تمكين الطالب من الوصول الى الوسائل الحديثة و استخدامها:❖

التفاعل والتعليم عن بعد.

تعليم لغات البرمجة والحوسبة.❖



توفير التكوين المتواصل للمعلمين طوال حياتهم المهنية.❖

وتعميمها من خاللمراجعة جميع الكتب المدرسية والسعي الى تحديثها المستمر❖

اللغات والحضارات وتعليم القيم.إدراج برنامج حول اكتشاف العالم، الثقافات واألديان،

بخصوصياته الثقافيةتضمين أجزاء تتعلق بتدريس التاريخ المحلي واإلقليمي،❖

البرنامج).محتوىمنالمئةفي10(حتىالدراسيةالمناهجفيواالجتماعية

الفن والتاريخ هدفتشجيع الرحالت المدرسية الكتشاف البلد، من زيارات لمتاحف❖

السفر الى الخارج قصدتأسيس جسر يصل بين المدرسة والثقافة، فضال عن رحالِت

بلورة ما تم تعلمه من اللغات األجنبية.

مراجعة وضعية المعلم.❖

تقليل الضغط الكمي على األقسام في المدارس.❖

تحت صيغة "الَعقدتشجيع المدارس الخاصة من أجل تخفيف األعباء العامة وإدماجها❖

على مستوى الوالية.البيداغوجي" يكون تحت إشراف مديرية التربية الوطنية

في الهيئات التعليمية غايةاعتماد التجهيزات الخفيفة لتعزيز الممتلكات العقارية❖

وتجنب التجهيزات الثقيلة،مضاعفة القدرات و االختصار في مدة اإلنجاز بشكل عام،

من شأنه أن يقرب الطفل منتفاديا لكلفتها العالية و مدة تجهيزها الطويلة . وهذا

إقامته مع تقليل عدد الطالب في الفصل الواحد.

ويجب أن تكون قادرةيجب إدماج المدارس الخاصة إدماجا كامال في نظام التعليم.❖

إشراف مديريات التربية وعلى االستفادة من قدر أكبر من المرونة البرامجية تحت

التعليم.



بناء جامعة ناجحة واالرتقاء التعليم العالي.

االهداف:

التسيير اإلداري  و كذلكتحسين حوكمة الجامعة من خالل إشراك المزيد من الطالب،❖

أعضاء هيئة التدريس

في القرن الحاديتدريب نخبة وطنية فكرية وعلمية لمواجهة التحديات الكبرى❖

والعشرين كالمعرفة والتكنولوجيا واالقتصاد.

تحسين التصنيف الدولي للجامعات الجزائرية.❖

غرض التوافق مع احتياجاتربط الجامعات عبر تجمعات لألنشطة االقتصادية الجهوية❖

السوق.

تحسين عملية االستقطاب للقطاعات االستراتيجية لالقتصاد.❖

أجل التوزيع األنسب حسب الملفتحسين معايير اختيار الُشَعْب عند الدخول الجامعي من❖

الشخصي.

الفكري. فمن الضروري إذا، وضع سياسةإن بناء الجامعة الجزائرية الحديثة يتم عبر تنظيم اإلنتاج

تضم: أهداف التكوين، سياسة نيلتهدف إلى الجودة. ويتوجب أيضا أن تظهر رؤية جديدة للعلن

التكوين يناسب مستوى الدراسات العلياالشهادة، إجراءات الولوج إلى الُشَعب، االرتقاء نحو

التعليمية.   إنه لتحٍد هائل.والبحث العلمي، وكذلك االستخدام الرشيد للهياكل والوسائل

صغيرة. و من الضروري تجنبسيتعين تقسيم الُشَعْب ومضاعفتها غرض الحصول على ُدُفعاٍت

عمل قليلة. ويجب أن تكون المقاعدإهمال الطالب الذين توجهوا الى ُشَعب خاصة توفر فرص

من االختصاصات الدراسية التيالبيداغوجية متناسقة مع فرص العمل في السوق. هناك العديد

مهنٍي لكثير من الشباب، ومن األمثلةال تحصل على اهتمام كبير، لكن بإمكانها ضمان مستقبٍل



الشائعة على ذلك: المالية، التجارة، القانون الدولي، اللغات، البايوتكنولوجيا المطبقة على صناعة

مًا في صيغةاألغذية، الحوسبة الدقيقة، وما إلى ذلك.   وينبغي أن يكون التعليم العالي مصم�

ف مع الواقع .تكويٍن متخصٍص وعملي� حيث يكون قابال للتكي� اليومي�

قادرين على التسجيل في عدد منتنظيم الدراسة يحتاج إلى تخفيف. يجب أن يكون الطالب

وينبغي إدخال مواد عامة جديدةالوحدات التي تختلف باختالف قدراتهم وظروف معيشتهم.

لتشجيع االنفتاح.

سات. ولهذا يتعين اصدار تشريع ينظم هذايجب أن تكون الجامعات على اتصال مباشر مع المؤس�

زها. ويمكن فتح الجامعات والكليات من قبل المؤسسات الخاصة.النوع من العالقات وُيحف�

سيسمح بتحقيق ربحية أفضلوباإلضافة إلى ذلك، فإن االستخدام الرشيد للهياكل والتجهيزات

عقد الدروس في وقت متأخر من اليومللمدرجات والفصول الدراسية والمختبرات األخرى. ويمكن

ص برنامج التدريس على إمكانية اعادة المحاضرة مع جوازوحتى في المساء. وينبغي أيضا أن َين�

متاحة في المساء، وال سيما بالنسبةاختيار أماكن للطالب. وينبغي أن تظل المكتبات والمختبرات

لطالب التخصص.

والثقافية. وهنا يتعين استيفاء شروطيجب أن تصبح الجامعات مركزا للحياة الفكرية والعلمية

خلق الجزائر الجديدة.

مقترحات:

رؤساء الجلسات،إعادة هيكلة جميع أقسام الجامعة من خالل تمكين األساتذة،❖

والمهارات الفكرية وتقليدهم المسؤولية.

إضفاء الطابع الديمقراطي على تعيين المديرين داخل اإلدارات.❖

إصالح نظام القبول في التخصصات.❖



تزويد جميع الجامعات الجزائرية بتجهيزات ومحتوى عالي األداء في جميع مجاالت العلوم،❖

في العالم عبر اإلنترنت.مع إمكانية الوصول إلى البنوك المكتبية للجامعات الرائدة

في مجاالت العلوم الحديثةتأسيس تبادالت استراتيجية مع جامعات مختلفة حول العالم❖

مثل االتصاالت ، المالية الدولية، وإدارة األعمال.

زين.❖ خلق ُشعب للطالب المتمي�

إنشاء جسور مع عالم العمل والشركات بشكل خاص.❖

من قبل الدولة ،   علىتمويل الدراسات من قبل المؤسسات والطالب والِهبات، وكذلك❖

حين. أساس مراكز المترش�

للمعلمين والباحثين.تكييف الهبات المالية بما يتماشى مع أداء البحث والنشر❖

إلى مراكز التكوين المهنيتوجيه فئات من الحاصلين على شهادة الباكالوريا مباشرة❖

والدورات الجامعية القصيرة لمدة (سنتين).

خلق التكامل بين المدارس الكبرى والجامعات وتعزيز تعاونها.❖

تشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمواهب الجالية في الخارج.❖

وكذلك تقديم الطعام للطالب.إعفاء وزارة التعليم العالي من وسائل النقل واإلقامة❖



تعزيز التدريب والتعليم المهنيين

االهداف:

إعداد الشباب للعمل والحرف.❖

تنمية المهارات والمؤهالت في مكان العمل.❖

تعزيز العمل اليدوي.❖

مهنية مستفيضة قائمة علىالهدف من أي تدريب مهني هو التمكين من اكتساب كفاءة

المهارات والمعارف والقدراتمتطلبات سوق العمل، ولكن أيضا على ضرورة اكتساب كل فرد

التي تمكنه من مواجهة سوق العمل وفرض نفسه فيه.

الخدمات أن هناك مجاالت في القطاعتكشف التحليالت الخاصة بتقييم العمل والتكوين بقطاع

استدراكه.الثالث ال توفر دورات تعليمية، وهذا تأخًر كبيًر يتعين

تقييم وضعية هذا المجال ضروريةيجب أن يحظى التكوين المهني بفرصة جديدة للحياة. فإعادة

سواء في قيمتها أوفي ربحيتها.

مكاسب كبيرة من خالل التدريبسيجد الكثير من الشباب الجزائري المستبعد من نظام التعليم

االقتصادي.الفني والمهني الجيد. وسيتيح له فرصا لالندماج في النشاط

المهن: الزراعة، الحرف،وسيتعين توفير مجموعة كبيرة من دورات التكوين في مجاالت

الصناعة وكذلك الشركات. وهيالخدمات، التجارة، مع انشاء قنوات اتصال وثيقة مع غرفة

أيضا، وتحقق االستعداد للحياةمفتوحة لعدد كبير من األشخاص، وسوف تكمل التعليم العام

العملية.



يمكن للتدريب المهني، كما هو الحال في التعليم الوطني، أن يؤدي إلى تعليم جامعي مناسب

في سياق التعليم العالي في الفنون والحرف.

مقترحات:

تواجه صعوبات مدرسية، منتقديم الدعم الفردي للشباب من الخلفيات المحرومة التي❖

أجل الحصول على مؤهل مهني دون انقطاع.

المتحصل على شهادة نهايةالشباب الغيرما بعد تأهيلتطوير مسارات جديدة لمرحلة❖

المسار الدراسي أو التكوين.

إلى دعم خاص.تطوير المهارات - التكوين المهني لفئات محددة تحتاج❖

ضمان التسيير الصحيح للتطور المهني وتبديل االختصاص.❖

فتح المدارس الثانوية المهنية، وخاصة الزراعية منها.❖

إنشاء مدارس للفنون والحرف اليدوية.❖

إعداد عقود تكوين بالتناوب مع الشركات.❖

المزيد من الشركاتإصالح غرف التجارة والصناعة الجزائرية من خالل إشراك❖



تطوير الثقافة

االهداف:

حماية وتعزيز التراث الثقافي الجزائري.❖

تقييم الخصوصيات اإلقليمية.❖

الجالية بالخارج.نشر المحتوى الثقافي الجزائري على المستوى الوطني عبر❖

تطوير الفنون والجماليات لحياة ثقافية مزدهرة.❖

الدولة. فالمستوى التقني، والدرايةإن ضمان تربية وتعليم جيدين لجميع األطفال واجب على

غير أن هذا ال يزال غير كاٍف لتحفيزالفنية ، والتقدم ، يمكن اختصارها في كلمة التنمية.

الُمحَصلة خالل النهار على مقاعدديناميكية حقيقية لتطور المجتمع. فكثيرًا ما تضيع المعرفة

فعل أشياء أخرى خالل اليوم،مختلف المؤسسات التكوينية في أوقات يقضيها الفرد في

يعيش الطفل في واقع مليءكإمضاء الوقت مع األسرة أو في الشارع. ومن الضروري أن

. إن التقاليد واألدب والسينما والمسرح والموسيقىبالمعنى الفكري� والتعليمي� والجمالي�

الحواس وصياغة رؤية جديدة لدىوالعروض والفن تميل بشكل عام إلى تكوين الذوق وتثقيف

الفرد الجزائري.

فهي تساهم في تحسين البيئةإن التنمية الثقافية عامل هام في التكامل االجتماعي،

المجتمعية. وهي أيضا عنصر ذو ثقل فيالمعيشية، وتعزيز التبادل االجتماعي، تقوية الروابط

من الميزة التنافسية للمجتمعالسوق وحجة جيدة في التسويق اإلقليمي حيث يمكن أن تزيد

الكبرى أو المهرجانات أو غيرهاالمحلي بقدرته على ترويج لـ "صورته". وسواء كانت المؤتمرات

قوية للتكوين الذهني والتماسكمن األحداث الثقافية الكبرى، فإن الثقافة تصبح أداة

االجتماعي.



من الضروري إعادة تقييم المبدعين في مجال القيم (المؤلفون، رجال ونساء الثقافة، المخرجون،

إيجابية للنجاح االجتماعي والفكريالملحنون، الممثلون، الخ) هو ضرورة تكمن في تقديم نماذج

للشباب.

القانون الخاص بالشأن السمعي البصريويتعين دعم وسائل اإلنتاج الثقافي. إذ ينبغي أن يسمح

وجذابة وتعليمية. فهذه هي أفضلبإنشاء قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية متوازنة ومفتوحة

األدوات لتحريك التواصل بين المثقفين والفنانين والمجتمع.

مقترحات:

تحرير، تطوير، وحماية الفكر الحر والنقاش الفكري.❖

تعويض عادل للفنانينحماية الملكية الخاصة على المحتوى الفني للحصول على❖

والمؤلفين.

عالية على أن ال ُتنفذ من قبلتلفزيون وإذاعة مجانيان مع خدمة عامة قوية ذات جودة❖

السلطة السياسية.

كوسيلة لنشر الثقافةترويج المحتوى الجزائري على شبكة اإلنترنت واستخدامه❖

الجزائرية في جميع أنحاء العالم.

تشجيع الِكتاب وجميع وسائل التعبير.❖

(اإلضاءة، الصوت، الديكور، اإلخراج،إنشاء دورة تدريبية ناجحة للفنيين في الفنون األدائية:❖

التصوير...)

إنشاء معاهد موسيقية في جميع أنحاء البالد.❖



إنشاء معاهد ومدارس لتطوير الفنون في جميع المجاالت (السينما والموسيقى❖

والمسرح...).

أو التعليمي، وتسهيلتشجيع كتابة السيناريو وتمويل األفالم ذات النطاق التاريخي❖

في إطار مواصفات محددة.اإلنتاج المشترك مع الشركات الخاصة المحلية أو األجنبية

تحديث دور السينما وتشجيع الحضور العائلي.❖

تعزيز إحياء السينما الجزائرية وتشجيع صناعة السينما.❖

واألفالم الوثائقية.تحفيز الدبلجة من األفالم العلمية والتعليمية األجنبية❖

الحفاظ على التراث الثقافي الجزائري وصونه لألجيال القادمة.❖

دعم الكتاب من خالل سياسة اإلعفاء الضريبي للكتاب والناشرين.❖

إحياء المسرح، وتشجيع تشكيل الفرق المسرحية.❖

بجميع أشكاله وأساليبه من خاللإعادة تأهيل ،إثراء وتعميم التراث الموسيقي الجزائري❖

األرشيف الوطني و/أو غيره من التراث اإلقليمي.

الوصول إلى الفنون واألساليبإنشاء "معهد للموسيقى العالمية" كي ُيتاح للجزائريين❖

الموسيقية من جميع أنحاء العالم.

البيوت الثقافية الجزائرية فيتعزيز دور الهيئات الديبلوماسية في الخارج عبر إنشاء❖

الخارج.



دعم الرياضة واألنشطة الترفيهية

االهداف:

منذ سن مبكرة.تطوير التربية الرياضية للجميع :(الصحة، نوعية المعيشة)❖

تحسين النتائج الرياضية.❖

شراكة بين القطاعين العامتطوير البنية التحتية الرياضية والترفيهية من خالل مشاريع❖

والخاص.

والتنوع االجتماعي. ويجب أن يكون أداةتحمل األنشطة الرياضة والترفيهية قيم األخوة واالحترام

لتعزيز التعايش معا وتعليم المواطنة.

الوطنية واالتحاديات الرياضية، فإنِبَغض� النظر عن رياضة األداء، الخاضعة لمسؤولية الهيئات

جهود الحكومة.الرياضة الواسعة النطاق هي التي يجب أن تكون َمَحل�

اإلدارية توفر إطارًا تدريبيًا مفيدًاإن مشاركة المواطنين في سن مبكرة في الجمعيات وهيئاتها

والخبرة على حد سواء. وهذا يضعمن خالل إتاحة الفرصة ألخذ المسؤولية من حيث التعلم

الرياضة في ُلب التحرك الجمعوي.

مختلف التخصصات عبر مقاربة أخالقيةوسيكون من المفيد اتباع نهج مناسب، أخدا بعين االعتبار

في تطوير التخصصات المفيدةومفيدة في الوقت نفسه. ومن المثير لالهتمام االستثمار

والتداعيات االجتماعية.

اعدة.  من خالل النشاط البدني، أينالصوتعتبر الرياضة المدرسية بعدا أساسيا في تعليم األجيال

وضعفهم. كما يتعلمون السيطرةيتعلم األطفال التحكم في طاقاتهم ومعرفة نقاط قوتهم

يمكن أن تؤثر على حياتهم اليومية.على مخاوفهم، وكذلك إدارة الَتوتر وجميع العواطف التي



الخاص ومن المميزات الطبيعية التي: من المهم النظر الى الجزائر من الجانبوالسياحةالرياضة

بتضاريسها، وأيضا رياحها...، فيمكن أنُتَوٍفُرها: من مواقعها وجبالها وشواطئها وكذلك الصحراء

يصبح بلدنا محطة للسياحة الرياضية الدولية.

في الحدائق العائلية، ولكن أيًضا خطوط: يمكن إنشاء أماكن لتسلق األشجارالرياضة الترفيهية

عن ركوب الخيل.لالنزالق بالحبل أو تحديات للزوارق أو للدراجات، وناهيك

إلعدادمراكًزتكونأنيمكنوالتيمتر،1500ارتفاعهايتجاوزمواقععدةلديهاالجزائر

أو األجانب على حد سواء.الرياضيين في مختلف التخصصات، سواًء للرياضيين الجزائريين

لوزارة الشباب و الرياضة، بتيكجدة، إلىقد تم تحويل أحد مراكز اإلعداد النادرة والقليلة التابعة

مبالغ كبيرة من المال لتمويلمركز سياحي محلي خالل فصل الشتاء، بينما ُتنفق اتحادياتنا

استعدادات الرياضيين في البلدان المجاورة وأوروبا.

يزال يواجه حواجز كبيرًة أمام الرياضةالقابل للدحض أن المجتمع ال: من غيرالرياضة النسائية

والى مناصب المسؤولية، ومنحالنسائية. فمن المهِم تسهيل وصول المرأة إلى الرياضة

اعترافا مساويا العتراف الرياضيين الذكور،الرياضيين من اإلناث المشاركات في األحداث الرياضية،

خالل المناسبات المفتوحة أمام الرجال.

بين ذوي القدرة المحدودة على الحركةلذوي اإلعاقة: يعتبر النشاط الرياضيالنشاط الرياضي

أثرا ايجابيا على هذه الفئة منأهم وصفة طبية ُيقدمها الطبيب المعالج، حيث أن لهذا

التي واجهونها، دون ذكر فوائدهاالمواطنين تسمح لهم بنسيان عجزهم والتقليل من العقبات

الذين هم من الطراز العالميعلى أجسادهم. لقد عرفت الجزائر العديد من األبطال المعاقين

هذا.الذين شرفوا البالد وظلوا أفضل سفراء لوطننا حتى يومنا

أساليب حياتهم وظروفهم الصحية هوإن إيجاد حل للرعاية الفعالة لهؤالء المواطنين وتحسين

عين العدل.

مقترحات:



تشجيع الجمعيات الرياضية للشباب في األحياء. علينا أن نمضي من مبدأ أن كل طفل يجب❖

أن يكون له نشاط رياضي.

على دفتر شروط.فتح القطاع الرياضي أمام االستثمار الخاص باالعتماد❖

اإلشراف على الرياضة المدرسية بشكل فعال.❖

والجامعات والصحة.إقامة روابط حكومية بين قطاعات الرياضة والسياحة والتعليم❖

الصحية والنظافة.بناء مراكز رياضية عامة ومجانية، مجهزة بوسائل الراحة❖

والسياحة، لجعلها سريعاتطوير فئات التخصصات فيما يتعلق بكل من الرياضة ،الترفيه❖

الوجهات السياحية المفضلة من خالل الصيغ المدروسة.



ضمان نظام صحي وتضامني فعال

االهداف:

صحية جيدة.ضمان حق جميع المواطنين الجزائريين في الحصول على رعاية❖

من جميع األمراض.وضع نظام صحي فعال وموثوق به من أجل العالج والوقاية❖

وضع آلية تمويل قوية ومستدامة.❖

اعتماد سياسة وقائية مخططة و موجهة..❖

صحية من عواقب االمراض.تقديم الدعم لذوي اإلعاقات الجسدية والعقلية وضمان رعاية❖

الدائمة لجميع االحتياجات.وضع سياسة لتوفير الدواء  تتسم بالعقالنية  لضمان التغطية❖

الرعاية الجيدة والمستمرة لجميعنظام الرعاية الفعال هو نظام يجب أن َيضمن الحصول على

التكفل اثناء فترة العالج وما بعدالسكان. ويجب أن يستند إلى هياكل مناسبة للفحص، و كذلك

إمكانية الحصول على األدويةالعالج. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكفل النظام الصحي الجديد

الحاالت وعالجها.واألجهزة الطبية، التي تعتبر أساسية للوقاية من جميع

الخدمات الالزمة وضمان جودة كافيةويتمثل التحدي في ضمان وزيادة التمويل المتاح لتوفير

للرعاية (العالج والوقاية وإعادة التأهيل وتعزيز الصحة).

تأخذ في االعتبار في الوضع الراهن، إذولضمان النجاح، هناك عدة محاور لإلصالح ضرورية يجب أن

والتي ال ينبغي أن تكون عمليةينبغي أن تكون الخطوة األولى هي تحديد سياسة تمويل الصحة

مساهمتها واضحة. وهذا يتطلبآلية، ويجب أن تكون مصادر تمويل النظام الصحي ومستويات



توضيحًا حول مصادر المساهمة في الميزانية لتشغيل النظام لكل مؤسسة من المؤسسات

الخ). ويجب بعد ذلك وضع آلياتالمعنية (الضمان االجتماعي، وزارة الصحة، وزارة التضامن...

من الرعاية الجيدة، سواءلتمكين المساهمين في صندوق الضمان االجتماعي من االستفادة

في القطاع العام أو الخاص.

من االستفادة من الرعايةومن ناحية أخرى، يجب أن يمّكن نظام التضامن لغير المساهمين

من الرعاية الجيدة مع ضمان التمويلالصحية.  والهدف هو تمكين جميع السكان من االستفادة

في حدود قدراتهم وحالتهمالكافي عن طريق إشراك المواطنين (من خالل مساهماتهم)

الفردية.

للبنية االساسية للرعاية. وسيؤديوفي الوقت نفسه، يجب إجراء تشخيص دقيق للحالة الراهنة

القائمة أو إنشاء هياكل  جديدة،  وفقاهذا  التحديد الموضوعي لالحتياجات إلى إصالح الهياكل

عن طريق المحاسبة المتعلقة بالهياكلللمعايير المطلوبة و استنادا إلى البيانات الديمغرافية

العامة والخاصة.

المتعلقة باإلعاقة كامال.ويجب أن يكون سداد تكاليف الرعاية الالحقة للعالج والمساعدات

الصحية  هو حالة طارئة و أمر ملح:إن اإلصالح الشامل و العميق لطريقة إدارة مرافق الرعاية

الجهوية والمحلية، وكل مستوى منإذ هناك ثالثة مستويات للتطبيق والتدخل: المركزية و

في نطاق واليته. ويجب أنمستويات السلطة سيعمل على  قيادة و تنفيذ السياسات الصحية

وزارة الصحة والتضامن ووكاالتتكون إدارة هياكل الصحة العامة متعددة األطراف (ممثلو

المسؤولين المحليين المنتخبين.الضمان االجتماعي وموظفو المستشفيات) وكذلك من جانب

خصائص المناطق.ومن شأن ذلك أن يتيح رؤية أشمل للمشاكل تأخذ في االعتبار

في البداية على العوامل المحددةومن ناحية أخرى، من خالل تطوير الوقاية، يمكننا أن نعمل

الرئيسية لألمراض المزمنة وعوامل الخطر.

إلىُتعزىالعالمأنحاءجميعفيالمرضيةالحاالتمن%45والوفياتمن%60فإنوللعلم،

عوامل يمكن أن تكون لها عالقة  بالوقاية.

مع الحفاظ على برنامج التطعيم،ويجب إطالق برامج وحمالت  وفق جدول زمني جيد. كل ذلك

األجيال.ويجب أن تظل حماية الطفل أولوية من أجل ضمان مستقبل



يجب إعادة تعزيز الديناميكية و الحركة المتعلقة بسياسة األدوية واألجهزة ودعمها وتحسينها

إشراك جميع أصحاب المصلحة (األطباء،من أجل الوصول تدريجيًا إلى االبتكار العالجي من خالل

. ).المشافي، علماء األحياء، الصيادلة الصناعيون... الخ..

النظام الصحي. واألجهزة الطبية، علىتلعب التكنولوجيا في مجال الصحة دورا هاما في أداء

وإعادة تأهيل المرضى، ولهذاوجه الخصوص ضرورية للوقاية من األمراض وتشخيصها وعالجها

وينبغي تشجيع المساهمينالسبب يجب وضع سياسة حقيقية لتصنيع المعدات الطبية.

وقبل كل شيء الحصول على تكنولوجياتالمحليين. والهدف هو اكتساب االستقاللية التدريجية،

جديدة.

على رأس األولويات. وينبغي إعادةولتحقيق هذه الغايات، يجب أن يكون تطوير البحث العلمي

العلمي من أولويات الدولة، فهو التنشيط هياكل اإلدارات القائمة، إذ يجب أن يكون البحث

العلمية والطبية الضرورية للتسييرينفصل عن الرعاية والتعليم. يساعد على تحسين المعرفة

الفعال للمرضى.

والحيوانات،  ويجب أن تكون مختبراتيجب على لجان األخالقيات تنظيم نشاط البحوث على البشر

دافعة وراء السياسات الرامية إلىالبحوث العامة والخاصة بالشراكة مع الجامعة محققة قوة

أيضا إقامة شراكات مع بلدان أخرى فيتصنيع األدوية واألجهزة الطبية والمعدات الطبية، ويلزم

مجال البحث العلمي.

الصحيين واإلداريين العاملين فيواإلصالح الضروري اآلخر هو تنقيح سياسة التدريب للموظفين

سواء لهذه السياسة التدريبية.المرافق الصحية، مراجعة كذلك  الكمية والنوعية على حد

الحقيقية. إذ هناك حاليًا عدم تطابقو يحتاج هذا التدريب إلى التعديل وفقا لالحتياجات الصحية

واالحتياجات الفعلية في العديد منبين عدد العاملين في المجال الطبي والمسعفين المدربين

التخصصات، أيضا تشجيع التكوين من خالل الشراكات الدولية.

والصيادلة) عن طريق إصالحويجب أن نحصل على تنظيم أفضل لمهن (األطباء، أطباء األسنان

الطب.نظام المراقبة، وال سيما مجالس النظام ألخالقيات مهنة

التقييم لالمتثال ألخالقيات مهنة الطب. إذويتزايد التقليل من دور هذه الفئة األخيرة من خالل

في المسائل القانونية المتعلقةيجب على المجلس أن يقوم مرة أخرى بدوره كسلطة استشارية

بممارسة مهنة الطب.



وبالمثل، يجب تعزيز التشريعات لتمكين الفرع االتحادي من اتخاذ قرار أفضل بشأن المسائل

المتعلقة بممارسة المهن الطبية.

يتمكنوا من التعامل معهم على نحو أكثروباإلضافة إلى ذلك، يلزم تدريب القضاة الخبراء حتى

التعامل مع الحاالت المعقدة في كثيردقة، ال سيما وأن الميدان يتطلب معرفة عميقة من أجل

من األحيان.

من أجل مراقبة ممارسة المهن الطبيةوأخيرًا، يجب إعادة تنشيط المؤسسات األخالقية الوطنية

وكذلك النشاط في البحوث المتعلقة بالبشر أو الحيوانات.

مقترحات:

إعداد بحث و إحصاء للموارد المادية والبشرية المتاحة.❖

وكذا االحتياجات  على مستوىتقييم االحتياج المنشآتي لقطاع الصحة، والرعاية الصحية،❖

الديموغرافيةالبياناتإلىاستنادًاعامًا20مدىعلىاالدارةوالتمريضعمال

والجغرافية.

بناًء على تكاليف الرعايةتحديث الئحة مسميات األعمال الطبية باألسعارالحقيقية❖

الحالية.

"شفاء" وكذلك تسهيلتزويد السكان بالتغطية الطبية ببطاقة الضمان االجتماعي❖

واألرامل والمطلقات، إلخ)نشرها بين المواطنين غير المساهمين (العاطلون عن العمل

لتسديد أعمال الرعاية..طرح مشروع تقدير التكلفة اإلجمالية لتحديث التسميات❖

بوزارة الصحة إلى وكاالت الضمانإنشاء آلية لنقل الميزانية الحالية من الهياكل الصحية❖

سداد تكاليف إجراءات الرعاية.االجتماعي. وهذا التحويل يعوض العجز الناجم عن تعميم



المحلية. يمكن أيضا تنفيذتعزيز الالمركزية في القرارات المتعلقة بالسياسة الصحية❖

تقسيم إداري إقليمي جديد..

كل هيكل من قبل مجلس إدارةتعديل أسلوب إدارة الهياكل الصحية. حيث يجب أن ُيدار❖

بالوالية، والمسؤولين المحليينيضم ممثًال لوكاالت الضمان االجتماعي، وإدارة الصحة

المنتخبين ، وطاقم التمريض الطبي وشبه الطبي

وكاالت الضمان االجتماعي.تخفيف الضغوطات وإضفاء الطابع الديمقراطي على إدارة❖

و التحفيز ، والتفكير فيإدخال المرونة الشخصية للقطاع العام كنوع من التشجيع❖

العالقة بين القطاعين العام والخاص في الممارسة الطبية.

مع تسلسل هرمي لصنعإنشاء مسارات لرعاية كل مرض من األمراض العاجلة والمزمنة❖

القرار وشبكة صحية تتكيف مع الواقع اإلقليمي.

رقمنة هياكل الرعاية الصحية وإنشاء سجالت رقمية للمرضى❖

الحقيقية للقطاع،معتحديث نمط التدريب الطبي وشبه الطبي واإلداري وفقا لالحتياجات❖

والمتخصص.شجيع الشراكات مع البلدان األجنبية من أجل التدريب الطبي

في القطاع الصحي.التعاون مع الهياكل الخاصة للتدريب الجامعي والمهني❖

أدوية الجينيريكوضع سياسة عقالنية لتعويض تكاليف األدوية، و كذا تفضيل❖

والسرطانية وأمراض األمالتخطيط لبرنامج وقائي شامل لكل من: األمراض المعدية❖

البرنامج على التطعيموالجنين وأمراض الطفولة والطب المهني. يجب أن يركز هذا

على المدى القصيروالفحص الشامل والطب المدرسي الفعال. سيتم تحديد األهداف



والمتوسط   والطويل

خالل نظام المكافآتيجب تشجيع الفحص من قبل مؤسسات الضمان االجتماعي من❖

القائم على النقاط

تطوير وتشجيع الفحص عن بعد.❖

أدوات مساعدة اإلعاقة،إنشاء دعم لإلعاقة في جوانبها العديدة: توسيع نطاق تعويض❖

والعقلية ، ووضع معايير تتكيفوإنشاء مركز إعادة تأهيل لإلعاقة في أشكالها الجسدية

العامة والخاصة.مع أنواع اإلعاقة المختلفة. وأيضا اإلعاقة في األماكن

واألخالق في ممارسة الرعاية.إعادة االعتبار إلى مجالس التنظيم من أجل تعزيز التقنين❖

والخاص. يجب أن تكونوضع سياسة وطنية جديدة إلنتاج األدوية في القطاعين العام❖

التغليف وتصنيع السواغاتالسياسة عقالنية يتعين تنفيذها على عدة مراحل: التعبئة،

عبر تصنيع أدوية الجنيريك من ثموأخيرًا إنتاج العنصر المنشط، يجب أن تبدأ هذه السياسة

االنتقال الى االبتكار العالجي.

من أجل التوسع من أجلاستعادة مكانة و استقاللية الوكالة الوطنية لزراعة األعضاء❖

بنوك زرع األعضاء ، إنشاء الملفتحسين سياسة زراعة األعضاء (الوسائل المالية ، إنشاء

الوطني ، وما إلى ذلك)

التابعة للوزارة. مع التأكد منأيضا، استعادة مكانة و استقاللية وكالة األدوية الوطنية❖

على مراقبة استيرادعدم وجود تضارب في المصالح بين أعضائها. وستكون مسؤولة

وتصنيع األدوية واألجهزة الطبية.

مع الشركات الرقمية.تعزيز اإلنتاج الوطني لألجهزة الطبية المتصلة بالشراكة❖



حماية الفئات المعوزة

االهداف:

مكافحة الفقر وحماية الفئاتضمان العدالة االجتماعية والتوازن بين السكان من خالل❖

األكثر ضعفًا من أجل الحفاظ على التماسك االجتماعي.

مسيٍر اداريا لم يتمكن منفالبطالة والفقر وفقدان التضامن التقليدي هي نتيجة القتصاد

التقدم نحو اقتصاد السوق.

الصعوبات فيما يتعلق بالحمايةويؤدي تفكك وحدة األسرة وفشل التضامن الوطني إلى تفاقم

المحلية في المقام األول نحواالجتماعية. ويجب أن يوجه العمل االجتماعي للدولة والسلطات

والمسنين الذين ال موارد لهم.أولئك الذين ال يستطيعون العمل، المعاقين بدنيا وعقليا،

لفترة طويلة أولوية على حساب الكفاءةوعلى الرغم من أن القضية االجتماعية في الجزائر كانت

يجب أن تحقق المساواة في الفرص للفئاتاالقتصادية، إال أنها ال تزال تحتاج الى التحسين، ألنها

أيضا كبار السن المعزولون.المعوزة: األطفال الوحيدون، المرضى، والمهمشون ولكن

الفقر واالستبعاد وانعدام االستقاللويجب أن تهتم الدولة بهذه الفئات الهشة وأن تحميها من

الذاتي.

مقترحات:

إصالح نظام االشتراكات والمعاشات التقاعدية.❖

مراجعة نظام المعاشات التقاعدية للّرد.❖

ضمان االستفادة من دخل التضامن وسبل العيش ألفقر الفئات.❖



تخفيض التحويالت االجتماعية للجميع على أساس الدخل.❖

والمساعدة المالية إلعادةمرافقة حريصة للفئات األكثر فقرًا من خالل برامج التدريب❖

إدماجهم في عالم العمل.

المعزولين والدفاع عن ذلك.إيالء اهتمام خاص لحماية األطفال والمعوقين والمسنين❖



 

  

 

3الفصل

التنمية الوطنية

     

العام النظام االقتصادي: األعمال، الضرائب، اإلدارة واإلنفاق.1

الزراعة.2

الطاقة والفعالية الطاقوية.3

الصناعة.4

الرقمنة واإلنترنت .5

النظام المصرفي.6

التوظيف.7

السكن.8

التنقلية.9

البيئة.10

السياحة.11

 



 

    أي نظام اقتصادي ؟ 
 

األهداف : 

 

 

الدولية.      تحسين فعالية النظام االقتصادي من خالل التكيف مع المعايير❖

 

بفضلوذلك،سنويا٪7بنسبةالنفطيالغيراإلجماليالمحليالناتجنموتحقيق❖

الصناعة.      

.      توازن الميزان التجاري من خالل النمو وتنويع الصادرات❖

المنافسة وذلك في غضون فترةتبديل تدريجي للواردات بالمنتجات الوطنية القادرة على❖

معقولة من الزمن.      

.      تحسين مناخ األعمال وجاذبية الجزائر لالستثمارات األجنبية❖

و بناء نظام قضائي وضريبيضمان المعاملة العادلة لجميع المتعاملين االقتصاديين❖

شفاف و مستقر.      

تحسين مستوى المعلومات واإلحصاءات .      ❖

 

تسوية جزء كبير من القطاع الغير الرسمي.      ❖

 

 



الهدف األساسي للنشاط االقتصادي هو رفاهية االنسان, ومن خالله كل المجتمع.. إن بناء نظام

اقتصادي يتسم بالكفاءة واالستقرار والفعالية يقوم على أساس األمن والحق في الملكية

وتنظيمي يسمح لكل مواطنوحرية المبادرة والمخاطرة. وهو يتطلب إنشاء إطار تشريعي

بالتطور بحرية ، مع فرص متساوية وفي اطار قانوني شامل.

          

حيث تقوم البنوك بجمع االدخار علىيجب على الجزائران تذهب نحو نموذج اجتماعي واقتصادي

يجب أن يتم ذلك برؤيةالمستوي الوطني من اجل تمويل الشركات واجل التنمية االقتصادية.

جميع الفاعلين االقتصاديين ،طويلة المدى تستند إلى نمو عضوي قوي ومستدام بمشاركة

االقتصادي إلى ارساء الحواروذلك في كل قطاع ومن المنبع إلى المصب. يسعى هذا النظام

تكييف هذا النظام االقتصادي معاالجتماعي والحماية التعاونية للعمال وأسرهم. يجب بالطبع

و السمات الجغرافية والثقافية.المواصفات الجزائرية لترسيخ أفضل ، وال سيما القيود

 

عقالنية وقوية. ومع ذلك ، يجبيعتبر التفاعل بين العرض والطلب أفضل طريقة لخلق سوق

أصحاب المتعاملين. تلتزم الدولةتصحيحه الحًقا من خالل إجراءات الدولة بالشراكة مع جميع

مهام الدولة هو تنفيذ آلياتبالتنظيم الرشيد والرقابة والمحافظة على التوازنات الرئيسية.

أن تسمح لالقتصاد لإلنتاج والتسويققانونية مالية نقدية مصرفية ضريبية واجتماعية من شأنها

يجب أن يتم دعم العمل االقتصاديواالستهالك واالدخار بدون قيود سوى القيود القانونية.

للدولة بشكل مباشر من خالل تعليم بيداكوجي معمق.

 

النفط. ومع ذلك ، هناك تحول الحق و حاسمان االقتصاد الجزائري اليوم يعتمد كلًيا على عائدات

الوشيكة القتصاد "المعاشات". نحن أمامفي تاريخنا : استنفاد احتياطيات النفط والغاز والنهاية

حقيقية إلخراج البالد من مأزقها واماهذا الواقع : اما مواجهته وتحويل هذا االمتحان الى همة

التنبؤ بها.االستسالم لها والخضوع لعقود طويلة من فوضى ال يمكن

دوالر.مليار60و30بينما،المنتجوالحجمالدوليالسعرحسب،عامكلالنفطصاداراتتبلغ

هذهعلىكبيرحدإلىيعتمد)2019(دوالرمليار160يبلغالذياإلجماليالمحليالناتج

 األفريقي.  التنميةبنكطرفمن30٪بنحوقدرتمباشرةوبصفةالصادرات

 



80تصديرالجزائرعلىسيتعين،فقطعاًما20غضونفيأنهبسيطةحسابيةعمليةلناتوضح

لمواجهةميزانيتها.موازنةاجلمن)2019لعامالثابتة(بالقيمةالمحروقاتخارجدوالرمليار

منأفضلأو،دوالرمليار3.5تبلغإضافيةبقيمةتصاعدًييتصديرفينبدأأنيجب،التحديهذا

سنوًيا.ذلك ، إنتاج داخلي خارج المحروقات بقيمة متوسطة معادلة

 

غير شرعي  قائم على االستبداد أنيبدو التحدي مستحيال والتضحيات كبيرة  وال يمكن لنظام

يطالب بهذه المجهودات لشعبه.

على الدخل المعاشي وبالتالي فقدتو األمر يزداد سوًءا منذ نصف قرن ، حيث عاشت البالد

تجد نفسها االن متخلفة في تنظيمأقساًما كاملة من المعرفة والخبرة التي تمتلكها. وهي

بيروقراطية خانقةالعمل ، مع جهاز صناعي متخلف قد عفا عليه الزمن ، وكذا

الجهد ، ويبتعدون عن المهن الشاقةحيث لم يعد الشباب يؤمنون بقيمة " العمل " ، وال يحتملون

التي تطلب ثقافة ال نملك، مثل تلك الخاصة باألرض ، والصناعة دون الحديث عن السياحة

أسسها.  

 

االعتماد على الذات إلنتاج ما نحتاجه ،لذلك من الضروري أن تشرع الدولة في مسار جديد ، وهو

األدنى من األمن المادي.إلطعام أنفسنا ، لباسنا والعيش في حياة يومية تضمن الحد

 

باالنتقال من منتجة للنفط والغازعلى الجزائر أن تسعى جاهدة إلى تحقيق تحوًال اقتصادًيا

منتجة  لقيمة اضافية حقيقية منالطبيعي ، ومستوردة لجميع المنتجات االستهالكية, إلى

تخصصهخالل تشجيع الشركات ورجال األعمال الناجحين كل في مجال

 

إلى تحقيق المبدأ األساسي للتنظيميجب أن تكون األولوية في زيادة اإلنتاجية ، باإلضافة

هذا التنظيم االقتصادي والسياسةاالقتصادي و الذي هو"المساواة أمام المحاكم" ، غير ان

المالية هما بامتياز أدوات الدولة و اإلرادة السياسية.

 

الخاص واألجنبي : تخفيف إجراءاتال يزال تحسين مناخ األعمال شرًطا أساسًيا لتشجيع االستثمار

( التبادل التجاري),  تحسين النظامإنشاء الشركات وتسجيلها ، توسيع نطاق التبادل الحرة



المصرفي وإجراءات تحويل أرباح الشركات في الجزائر, ناهيك عن مشكلة عدم تحويل الدينار التي

من الدوالرات من االستثمار األجنبييجب تسويتها. سيحتاج اقتصادنا إلى جذب عشرات المليارات

المباشر في السنوات القادمة. 

 

بشكل أفضل في تدفق التجارةسيتعين على الجزائر إعادة تشكيل نظامها المالي ، واالندماج

الدولية وايجاد مكانتها في ديناميكيات عولمة أصبحت إشكالية.  

             

ينبغي تشجيعها:القطاعات االقتصادية التي يمكن أن تسهل هذا التحول والتي

 

تحويل المنتجات البترولية❖

الكيمياء في خدمة صناعة األدوية والزراعة❖

الصناعة المائية وخاصة تحلية مياه البحر.❖

الطاقات المتجددة❖

) IT(المعلوماتتكنولوجيا❖

والثقافية.السياحة, وتطوير جميع مناطق الدولة حسب خصوصياتها الطبيعية❖

الزراعة❖

وسائل النقل❖

االقتراحات : 

 

إصالح الديوان الوطني لإلحصائيات      ❖

 

تحرير االستثمار من البيروقراطية بفضل إدارة رقمية مبسطة.      ❖

 



تشجيع االستثمارات الوطنية وتحرير االستثمار الخاص من خالل نظام مكافأة عادلة❖

للمدخرين.      

 

إعادة توجيه االستثمارات العامة نحو القطاع المنتج .      ❖

 

وضع الضرائب في خدمة االنتاج المحلي.      ❖

 

الوطني وتحسين الشفافية .      إصالح سياسة التعرفة الجمركية من أجل استقرار اإلنتاج❖

 

تحرير تدريجي للنظام المالي.      ❖

 

اطالق حوار وطني بشأن استخدام االحتياطيات المالية الوطنية.      ❖

 

خالل تخفيض في الرسومتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل من❖

الجبائية و الشبه الجبائية

، وإدخال ضوابط صارمةتسهيل استيراد المدخالت والمواد الخام واألدوات الصناعية❖

الستيراد المنتجات االستهالكية.      

 

تنمية طويلةتشكيل لجنة تخطيط شاملة تتمثل مهمتها في بناء استراتيجية❖

المدى.      

خالل ضرائب شفافة بسيطةوضع خطة طويلة المدى لتنظيم القطاع الغير الرسمي من❖

وجذابة.      



الفالحة   
 

األهداف:

ضمان األمن الغذائي وكذلك سالمة االغذية للسكان.      ❖

 

زيادة توافر الموارد المائية.      ❖

 

عصرنة المزرعة لزيادة المداخيل.      ❖

 

سنوات.      5غضونفيالوطنأنحاءجميعفيالزراعيةاألراضيجميعتنظيم❖

 

محاربة الفقر في المناطق الريفية.      ❖

 

تشجيع البحوث التطبيقية في مختلف قطاعات الهندسة الزراعية      ❖

 

خفض حجم األراضي الزراعية المخصصة للراحة      ❖

 

من قبل السياسات العامة ، أحدتعتبر الزراعة ، التي تم التخلي عنها وفقدان مصداقيتها

االقتصاد األخرى مثل التوزيعالمستودعات الرئيسية للنمو وتشكل منفًذا للعديد من قطاعات

إن التركيز الديموغرافي في الشريط,النقل ,صناعة األغذية الزراعية ,صناعة المعدات والمدخالت.

األراضي الخصبة ، بينما تبقى المساحاتالشمالي ، األكثر مالءمة للزراعة ، يستنزف بشكل كبير

الشاسعة ، خاصة في المرتفعات ، غير مستغلة.

 

واألعالف الحيوانية وكذلك المنتجاتأصبح اعتماد الجزائر الكبير على واردات الحبوب واللحوم

كبيًرا على األمن الوطني.الزراعية الصناعية (خاصة األلبان ومنتجات األلبان) خطًرا

 



يجب اقامة سياسة زراعية جديدة ليس فقط لضمان األمن الغذائي ولكن أيًضا لتحقيق توازن كبير

في ميزان تجارة األغذية وفي نفس الوقت تقديم العمل لشريحة كاملة من السكان ، من الشباب

.والمتعلمين والقادرين على االستثمار في المشاريع الواعدة.

 

نهائي ، ثم تحديد سياسة العقاريجب أن تكون الدولة قادرة على تنظيم السجل العقاري بشكل

الكبيرة لتحقيق أرباح على المدىعن طريق تنازالت للمستثمرين.  يجب علينا ان نشجع المزارع

المشتق.الطويل. يجب أن يذهب التمويل إلى اإلنتاج األولي وليس

 

المهنيين الحقيقيين في مجاليجب أن يكون إدخال التقنيات الجديدة وقبل كل شيء تكوين

كما يلزم تشجيع تكويناألرض والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية هدفا استراتيجيا.

الفنية المتخصصة والدورات التدريبيةالمتعاملين والترويج من خالل المدارس الزراعية والمعاهد

المتخصصة والمعارض والمجالت المتخصصة.

 

مختبرات البحوث األساسية والتطبيقيةعلى البحوث الزراعية ان تأخذ اتساًقا حقيقًيا.  وعلى

من المحاصيل وتطوير سالالتتشكيل شبكة دعم للمنتجين. وبهذا يتم اختراع أنواع مختلفة

حيوانية فعالة تتكيف مع أراضينا.

 

جميع الفئات.  كما يجب تحضيرومساعدةأخيًرا ، يجب أن يتم تنظيم السوق لصالح المنتجين من

اإلنتاج المحلي.المتعاملين الخواص لتحويل انشطتهم من االستيراد الى

كافية لتعويض قدر المستطاع فاتوراتيجب دعم الزراعة الجزائرية وحمايتها من أجل إنتاج قيمة

من تصدير الخروب بشراء خمسة أطنانالواردات االساسية. على سبيل المثال ، يسمح طن واحد

عكس القمح اللين.من القمح اللين ، والخروب هو منتوج يتكيف مع مناخنا

 

في البلدان الناشئة في إحداث تأثيربدأت وتيرة النمو السكاني والتغيرات في أنماط االستهالك

يجب على الدولة أن تأخذ هذهكبير على األسواق العالمية للحبوب واألغذية بشكل عام.

االتجاهات الطويلة األجل في عين االعتبار.

 



باإلضافة إلى ذلك ، سيخصص عدد من البلدان المنتجة للحبوب والبذور الزيتية أراضيهم الصالحة

تفرض بعض البلدان ضرائب لردع مزارعيهاللزراعة إلنتاج الوقود الزراعي بهدف "إطعام" آالتهم.

ثروة ، فلماذا ال؟ كما هو الحال للخروب)عن تصدير منتجاتهم (إذا كان تصدير هذه المنتجات يخلق

 

كبيرعجزمنيعانيالذيبلدناطن.مليون7.8بنحوالحبوبمنالسنويةالجزائراحتياجاتتقدر

نفسالقمح.منطنماليين5منأكثرأو،احتياجاتهمن٪75يقاربمايستورد،عامكلومتزايد

األلبان)الشيء بالنسبة للبروتينات الحيوانية (اللحوم ومنتجات

 

ذات قيمة مضافة عالية مع مناخ البحريستفيد بلدنا من الظروف المواتية لسياسة زراعية جديدة

مليون47حواليالمفيدةالزراعيةمساحتهاتبلغالصقيع.فترةيعرفال  الذيالمتوسطاألبيض

هكتار ، والتي يجب وضعها في االعتباروالتي تنقسم  إلى:

 

للحبوب.         هكتارمليون7.5-

المعمرة.         للمحاصيلهكتارمليون1-

المنتجة.         غيرالسهوبلمراعيهكتارمليون32-

الحلفاء.وسهوبوالمرتفعاتالغاباتمنهكتارمليون7-

احتياجاتناكاملللحبوبالمخصصةهكتارمليون7.5البالغةالمساحةتلبيأنالمفترضمنكان

،ذلكومعالمتوسط.فيهكتار/طن3-2تبلغخاصبشكلمنخفضةمحاصيلوجودمعحتى،

فهي ليست كذلك.

 

بشكل سيئ ، وتدني التقنيةهذا الضعف في الغلة يرجع بشكل عام إلى البذور المختارة

الصحة النباتية ، ولكنه يرجع بشكل خاصللمزارعين الجزائريين ، وسوء استخدام منتجات ومدخالت

إلى موجات الجفاف المتكررة التي يواجهها بلدنا.

 

للحبوب المناسبة.يجب اتخاذ خيارات استراتيجية لتشجيع وتطوير زراعة محلية

 



يجب أن يدمج النظام الزراعي الجزائري البعد البيئي و البيؤوي في تصميمه. وعليه فإن إزالة

آفات هائلة يجب اعتبار مكافحتها برؤيةالغابات ، وظهور األمالح ، وتآكل التربة ، والتصحر هي

بعيدة المدى.

 

األلبان) بنظام اإلنتاج المكثف.. كما أنهاتتميز الماشية الجزائرية (باستثناء الدواجن ومنتجات

شديدة التحمل ولكنها منخفضةتعاني من ضعف نمو المحاصيل العلفية ومن سالالت محلية

المردودية.

 

أن يؤدي التغيير في عادات األكل فييجب توخي الحذر عند تنفيذ سياسة اإلنتاج الحيواني. يمكن

في استغالل الطاقات الطبيعيةالمجتمع نحو استهالك منتجات اللحوم ومشتقاتها إلى اإلفراط

للبالد.

 

هي أيضا مصدر كبير للبروتين. يجب أنالمنتجات السمكية (تربية األسماك وتربية األحياء المائية)

صغيرة ومجهزة ,وكذا تحديثيساهم قطاع الصيد من خالل سياسة االستثمار في موانئ

الحقيقية لما لدينا.أسطول الصيد الذي يلبي احتياجات القطاع مع مراعاة القدرات

 

والتعليب والتوزيع ، أن تكمل أيًضا مجموعةأخيًرا ، يمكن للصناعة الزراعية ، من خالل المعالجة

التبريد والجلود ومدخالت الثروةاألنشطة التي يقدمها القطاع األولي. يمكن أن تخلق صناعة

الحيوانية ... قطاعات جديدة لصالح الشغل والتنمية المحلية.

 

االقتراحات : 

 

المفيدة.      تعزيز تنمية األراضي والمحافظة على المساحة الزراعية❖

 

المتخصصين، ال سيما فيتوطيد االستثمار الحديث في اإلنتاج و االعتماد على استثمارات❖

مجال التكنولوجيات الجديدة.      

 



وفير التكوين الزراعي (الثانويات الزراعية) ودعم نقل المعرفة والممارسات الجيدة.      ❖

 

(طحين نباتي غير الحبوبإشراك البحوث التطبيقية إليجاد مصادر غذائية جديدة لالنتاج❖

ذلك).      وبروتينات نباتية كبديل للبروتين الحيواني، وما إلى

 

ضمان استدامة الموارد الزراعية.      ❖

 

إعادة تنظيم قطاع الصيد.      ❖

الطاقات والفعالية الطاقوية
 

األهداف : 

 

الخروج من تبعية المحروقات      ❖

تحسين استخراج موارد المحروقات لتوفير فرص عمل مستدامة.      ❖

 

بناء سياسة كهربائية طموحة.      ❖

 

إنتاج وتصدير المحروقات لمدة عشرين عاًماوفًقا لدراسات وخبرات عديدة ، ال يزال بإمكان الجزائر

،)2008(الماضيةالقليلةالسنواتخالل٪20بنسبةاالستخراجمستوىتراجعاألحوال.أحسنفي

تم،2008عامفيللبلد.جديدبوضعينبئان،الطاقةعلىالداخليالطلبارتفاعجانبإلى

محلًيا.الوطنياإلنتاجمن٪12استهالك

 

مرتبطة بالنمو الديموغرافيوقد زاد هذا المعدل منذ ذلك الحين ، حيث زادت االحتياجات

عنالنظربغض).3المحروقات    حواليخارجالسنويالنمو(بلغعامبشكلالنشاطهذاوبتغيرات



25سوىاألحوالأحسنفييمثلاللكنه،الطبيعيالغازتستغلانللجزائريمكنالبترولتراجع

عمالتهلبلديحدثانإذًايمكنماذاالحالية.الصادراتعنالناتجةالشرائيةالقدرةمن٪30إلى

منتأتيالدولةتسييرميزانيةمن٪75أنأيضاالعلممعالمحروقات      ؟من٪99األجنبية

؟ كيف نطعم السكان فيضرائب النفط ، كيف يمكننا دفع رواتب موظفي الخدمة العمومية

؟   احتياجاتنامن٪30سوىتلبيالالزراعةأنحين

 

ستكون هناك نفقات جديدةالى جانب الصعوبات المتمثلة في نقص تدفق العمالت األجنبية

االحتياجات المحليةالستيراد المحروقات  ولكن هذه المرة   من أجل تلبية

؟ علما أن سعر المحروقات سيتناقصكيف يمكن للجزائر أن تواجه هذا الوضع وبأي وسائل مالية

هامشي ؟؟ أال يوجد خطر من انهيار النشاط الصناعي والذي هو أصال

 

النفطية ، والتحضير الستغالللذلك من الضروري أن تقوم الجزائر بترشيد استغالل مواردها

الطاقات المتجددة وقبل كل شيء التحكم في استهالكها. 

 

الكافي لقياس عواقب مثل هذهفيما يتعلق بالغاز والنفط الصخري ، يجب أن نأخذ الوقت

لتقييم المردودية االقتصادية الحقيقيةالصناعة على البيئة والموارد المائية وقبل كل شيء ،

للسنوات القادمة.لهذا النشاط. واثنائها يجب وقف استغالل هذه الموارد

 
وتأتي بشكل أساسي من محطاتتمثل الكهرباء جزًءا صغيًرا من إجمالي استهالك الطاقة

،2050عامفيساعة.تيراواط70حوالينستهلك،2020عامفيبالغاز.تعملالتيالطاقة

وطموح تطوير الصناعة.سوف نستهلك  ثالث اضعاف على األقل خصوصا مع النمو السكاني

 

من أجل تقديم حلول شاملةيجب على الجزائر االنخراط بجدية في نهج الطاقات المتجددة

الطاقة الجوفية, وذلك من خالل إطالقومستدامة للتحديات البيئية ومشاكل الحفاظ على موارد

برنامج طموح لتنمية. الطاقات المتجددة.

 



تهدف االستراتيجية في هذا المجال إلى تطوير صناعة حقيقية للطاقة المتجددة مرتبطة

ببرنامج التكويين ورسملة المعرفة ، مما سيمكن في نهاية المطاف من توظيف المهندسين

المشاريع. .الجزائريين المحليين ، ال سيما في مجاالت الهندسة وإدارة

 

االقتراحات : 

 

الطويل.      إجراء سياسة حكيمة إلنتاج النفط والغاز لتوقع المدى❖

المتجددة، بما في ذلكتعبئة الجامعات والمتعاملين االقتصايين في مجال الطاقة❖

الطاقة الشمسية الحرارية و الطاقة الحرارية األرضية.      

 

الالمركزية في إدارةترشيد سياسة االستهالك على المستوى الوطني من خالل❖

الطاقة.      

وقليلة االستهالك للطاقة.        إصالح التنظيم البيئي للبناء من اجل مباني غير ملوثة❖

 

تأجيل أي قرار يتعلق بالغاز الصخري من خالل الوقف االختياري.      ❖



الصناعة   
 

األهداف : 

 

تطوير صناعة نفط تحويلية فعالة ومتكاملة.      ❖

 

تطوير الصناعة الكيميائية.      ❖

 

تطوير صناعة المواد الغذائية.      ❖

 

لتلبية احتياجات العقارات والبنيةتطوير متعاملين اكفاء في البناء واالشغال العمؤومية❖

التحتية في العقود القادمة.      

 

والمتوسطة و كذاتشجيع اإلنتاج الصناعي المحلي على مستوى الشركات الصغيرة❖

الشركات الصغيرة    التنافسية

 

تعزيز الخبرات العلمية التقنية و التسييرية.      ❖

 

تحسين جاذبية الجزائر لدى الشركات الدولية الكبرى.      ❖

 

تحسين تمويل االستثمار المتوسط وطويل المدى.        ❖

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص      ❖

 



أولت الجزائر ، منذ استقاللها ، اهتماما خاصا لتأسيس قاعدة صناعية عامة متنوعة ، كان إنتاجها

تراجع التصنيع الذي سبقه فقدان القدرةموجها حصريا إلى السوق المحلية. تباطأ هذا الزخم مع

.1986عاممنذاستمرتعمليةوهي،التنافسية

تعديللبرنامجاالقتصادتعرض،1986عامالنفطيةالصدمةوطأةمناالقتصادعانىأنبعد

مصحوبة،الوطنيةالعملةلقيمةمختلفةبتخفيضات،أخرىأموربينمن،تميز)SAP(هيكلي

السيولة وإغالق وحل العديد منبزيادات كبيرة لنسب الفوائد ، من التضخم المرتفع وأزمة

60ذلكفيبما،صناعيةمؤسسة443حل(تمالموظفينتسريحمعالعامةالمؤسسات

تراجعتعويضيتمال،الحظلسوءمحلية).عموميةمؤسسة383واقتصاديةعموميةمؤسسة

على الرغم من الديناميكيةهذا التصنيع في القطاع العام عن طريق تصنيع القطاع الخاص

المنسوبة إلى هذا األخير.

وضع الشركة الوطنية في مواقفتحرير االقتصاد الوطني الذي بدأ في أوائل التسعينات،

في السوق المحلية، الصناعةتنافسية لم تكن مستعدة له. رغم انها ضيعت حصصا كبيرة

في اطار العولمة، مما يشكل فرصةالوطنية تملك بنية تحتية متينة لكنها تحتاج إلعادة النظر

إلعادة -تصنيع البالد. وهذا امر في غاية االهمية.

التنمية االقتصادية لبلدنا. الاليوم ، يجب أن ندرك بشكل جماعي أهمية التصنيع في عملية

السيارات ، بل تتمثل في ماليينتقتصر الصناعة على عدد قليل من القطاعات الرئيسية مثل

وإمداداتها الخارجية لخلق قيمةالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحول موارد البالد

ايضافية  للمستهلك الجزائري و الدولي

هي في األصل مواد أولية, تكنولوجيا,كل األشياء  و األغراض اليومية التي تستوردها الجزائر,

توفر العمالة والثروة للبلد.معرفة وتسويق. كل شيء من حولنا هو مناسبة لمغامرة صناعية

 

غير مواٍت لتنوع االقتصاد ؛ إنهيؤدي وضع اقتصاد المعاش إلى تشويه األسعار واألجور بشكل

وبالتالي يؤدي إلى انقباض جميعيوجه االستثمارات والمهارات فقط نحو استغالل المعاش

القطاعات األخرى. واألولى منها هما القطاع الزراعي والصناعي. 

 



بعيًدا عن كونه مرًضا عضاًال ، فإن المرض الهولندي قابل للشفاء وقد تمكنت العديد من البلدان

من الخروج من حالة البحث عن المعاش لالنتقال نحو اقتصاد صحي ومتنوع. المثال األول هو

سنوات معظم عائداته من النفط.هولندا نفسها ، ومؤخرا ماليزيا ، التي كانت منذ بضع

 

لبلدنا في التوظيف والقيمةإن التصنيع في الجزائر ضرورة وسيكون هو محرك االزدهار

على أفضل وجه ممكن ، والذي هو بالفعلالمضافة . يجب علينا تماًما مسح آثار المعاش الحالي

سيادي ، يعطي ضماًنا ومصداقيةفي حالة تدهور. ويكون هذا من خالل إنشاء صندوق ثروة

مالية طويلة األجل للجزائر للممولين الدوليين.

 

االقتراحات : 

 

لشركات نفس القطاع.      تحرير الحصول على العقار الصناعي و تشجيع تشكيل تجمعات❖

 

المتكتلة الفعالة ، مما يسمحتطوير العالقة بين الشركة والبنك والدولة لبدء الصناعات❖

بالمخاطرة العقالنية.      

 

      دمقرطة غرف التجارة والصناعة مع زيادة مساهمة الشركات. 

 

بالطرق والسككإنشاء مناطق صناعية في المناطق الداخلية و ربط الموانئ❖

الحديدية.      

 

تطوير صناعة خفيفة ذات كثافة عمالية عالية.      ❖

 

غرب أفريقيا ومنطقة الساحل،تطوير الصناعات التحويلية للمواد الخام لشركائنا في❖

والسيما القطن والخشب.      

 

      إدخال نظام ضريبي تمييز إيجابي لصالح أنشطة اإلنتاج. ❖



 

للمنتجات الزراعية المحلية.      تشجيع ظهور صناعة األغذية الزراعية من خالل الترويج❖

 

شبه المالية والبيئيةإنشاء محيط لحماية صناعاتنا الناشئة من خالل الحواجز❖

 

الحراري.      تشجيع القطاع االنتقال البيئي، وال سيما شركات التحديث❖

 

األبيض المتوسط   ، وال سيما األدواتتطوير منتجات قابلة للتصدير في إفريقيا ودول البحر❖

في إفريقيا.      اآللية والمواد الزراعية ، بالشراكة مع البلدان الزراعية

 

منمكعبمترمليار30إنتاجاجلمنالمياهوإدارةلتشغيلخاصصناعيقطاعإنشاء❖

.      2050غضونفيالمياه

 

نشاء قطاع خاص بإنتاج الطاقة.      ❖إ

 

البحث.        خلق الجسور بين الجامعات والشركات الصناعية لتطوير❖

 

حال من األحوال أن  تستخدمهإنشاء صندوق ثروة سيادية (حيث ال يمكن للدولة بأي❖

اموال شركات دولية كبيرةلتغطية النفقات الجارية) وإجراء سياسة استثمار في رؤوس

اوطانهممن اجل االستفادة من استثماراتهم وخبرتهم وتموقعهم خارج



الرقمنة واالنترنت   
 

األهداف:

 

ذات الكثافة السكانيةتحسين سرعة تدفق اإلنترنت في المناطق الحضرية والريفية❖

العالية.      

 

تعميم رقمنة الخدمات الحكومية والبريدية.      ❖

 

األسر.      تحقيق هدف التغطية الشاملة ألجهزة الكمبيوتر على مستوى❖

 

التعليم والتدريب.      تدريب السكان على التكنولوجيا الرقمية من خالل مؤسسات❖

تطوير الدفع عبر الهاتف المحمول واإلنترنت.      ❖

تحسين مستوى الوصول إلى المعلومات للسكان والشركات واإلدارة.      ❖

 

وتخزينها بشكل كبير. وكان صداهامنذ مجيء اإلنترنت ، تغيرت معالجة المعلومات وإدارتها

وتبعتها اإلدارة. ولقد مكنت الرقمنةكبير في الدول المتقدمة والناشئة، حيث تاثرت الشركات

السريع للمعلومات ، وتحسن التدفقاتالبلدان النامية من اإلسراع في تنميتها بفضل التدفق

هامش هذه الثورة.المادية وكذاالشفافية. ال يمكن للجزائر أن تبقى على

 

االقتصاد ، وهي فجوة تعاني منهاتعتبر الرقمنة أداة قوية لتحسين مستوى المعلومات في

الرقمية في تنظيم السوقالشركات والمواطنون في بلدنا. ستساعد اإلنترنت والتكنولوجيا

الفساد وتبديد األموال العامة منالوطنية وتحسين تخصيص مواردنا. كما أنه أداة في مكافحة

خالل الشفافية التي توفرها .



 

فيومقبولةالنطاقعريضةإنترنتتغطيةبتحقيقلبلدنا2025لعامالعملخطةتسمحأنيجب

أكملنا رقمنة اإلدارة والدولة والجماعاتجميع أنحاء المناطق المسكونة. يجب أيًضا أن نكون قد

دون بيروقراطية .المحلية. عندها سيتمكن المواطن من الوصول إلى جميع الخدمات

 

أن تتمتع بحد أدنى منعلى الجبهة األمنية ، سيتعين على الجزائر في نهاية المطاف

المعلومات الخاصة بها .االستقاللية في تخزين المعلومات من خالل تطوير مراكز

اقتراحات:

 

سنوات.      5خاللالعمرانيةالمناطقأنحاءجميعفياإلنترنتشبكةوترقيةنشر❖

 

مستوى البلديات.      فتح خدمة التكوين لإلجراءات اإلدارية الرقمية على❖

 

المعلوماتتكوين جميع موظفي الخدمة العمومية على استخدام تكنولوجيا❖

والتكنولوجيا الرقمية واإلنترنت.      

 

تعليم الرقمنة في سن مبكرة.      ❖

 

االتصاالت ، وخاصة اإلنترنتاالستثمار في شراكة مع متعاملي السيارات في صناعة❖

والبنية التحتية الرقمية.      

 

وضع خطة للوقاية من الدعاية على اإلنترنت ومكافحتها.      ❖



النظام المصرفي والنقدي   
 

األهداف:

 

جمع االدخار المحلي لتشجيع االستثمار.      ❖

واسع من أجل اقتصاد شفاف.      نشر الطابع الالمادي على المعامالت الحالية على نطاق❖

 

تطوير بنوك ودائع جهوية.      ❖

 

.      تطويرالبنك العمومي و الخاص الملتزم بتطويراالقتصاد❖

المحافظين.      إصالح نظام حوكمة البنك المركزي ، وال سيما استقرارعهدات❖

وضع سياسة نقدية على أساس تطوير اإلنتاج والصادرات.      ❖

 

منها ثقل القطاع الغير الرسمي فيهناك عدة عوامل تعيق تطوير النظام المصرفي الوطني ،

والتشريعات المتغيرة بسرعة. يجباالقتصاد ، وعدم اكتمال الخدمات المصرفية ، وظاهرة االكتناز

معالجة هذه القضايا وحلها بالرافعات السياسية المناسبة.

 

الوطنية لتمويل االستثمار اإلنتاجييقوم نظام مصرفي فعال بجمع جزء كبير جًدا من المدخرات

، وال سيما من أجل امتالك العقار. كماالصحاب األعمال والشركات من جهة واألسر من جهة أخرى

االقتصادية باإلضافة إلى دعمأنه يعمل على تعزيز المنافسة من خالل اختيار أفضل المشاريع

لتنمية اقتصادنا.الشركات األكثر قابلية للتطبيق. لذلك فهو العب أساسي

 



يجب أن تكون األولوية لتحديث أنظمة الدفع. سيؤدي مسح الطابع المادي على العمليات

المصرفية إلى تقليل اإلجراءات اليدوية وتكاليف المعامالت والبيروقراطية للوسيط المصرفي

معلومات مالية ونقدية أفضلبشكل كبير. كما سيسمح بجمع المدخرات بشكل أفضل وجمع

وذلك من اجل إرساء حوكمة نقدية.

 

القطاع غير الرسمي ودعم خلق صناعةسياسة بنك الجزائر يجب أن تدعم جهود الدولة في تنظيم

يجب النظر في هدف قابلية تحويلبديلة تنافسية على المستوى الدولي. وفي هذا السياق ،

وهذا من شأنه تحسين جاذبية بلدنا لالستثمارالدينار على المدى المتوسط   لتعزيز مناخ األعمال ،

األجنبي المباشر والشركات األجنبية.

 

اقتراحات:

 

إشراك البرلمان في تعيين محافظ البنك المركزي.      ❖

 

البرلمان.         إرساء لقاء سنوي الستماع محافظ البنك المركزي من طرف❖

 

االقتصاديالنسيجفيللمشاركةBADRلبنكوالجزائرلبنكجهويةفروعخلق❖

المحلي.      

 

للمغتربين وفي إفريقيا.      دعم وتطوير انتشار البنك الخارجي الجزائري ، وال سيما❖

 

وال،المعنيةالجهاتجميعتشملسنوات5مدتهاونقديمصرفيإصالحخطةوضع❖

الفكر ". سيتم النظر في تغييرسيما نقابات األعمال والمصدرين واالقتصاديين و " مراكز

على التدفقات المالية.         العملة وقابلية تحويل عملتنا وزيادة مسح الطابع المادي

 

البنوك العمومية.      تطوير مصرفية احترافية من خالل التكوين المناسب لموظفي❖

 



فتح تدريجي لرأس مال البنوك العمومية إلى القطاع الخاص لتحفيز أنشطتها.      ❖

 

الصغيرة والمتوسطةتطوير القروض الصغيرة بآليات الدعم النقدي للمؤسسات❖

الحجم.      

 

تعزيز القروض العقارية لحصول االسر على أول منزل رئيسي.      ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التشغيل   
 

األهداف : 

 

.      2050عامبحلولالسكانمن٪50يفوقما،التوظيفلمعدلمعتبرةزيادة❖

 

دمج تدريجي للقطاع الغير الرسمي.      ❖

 

تحسين مراقبة الباحثين عن العمل.      ❖

تحسين فعالية سوق العمل الوطني من خالل اإلنترنت.      ❖

تحسين الوصول إلى التكوين وتعزيز التكوين المستمر.      ❖

تشجيع التنقل والتنقلية المهنية.      ❖

تشجيع القطاع الزراعي.      ❖

تشجيع الصناعة السياحية.      ❖

 

كرامة اإلنسان. تؤدي البطالة إلىبغض النظر عن البعد االقتصادي ، فإن العمل هو أحد أسس

حالة عدم استقرار ويفقد تدريجيًااضطراب سريع للمجتمعات . يقع جزء متزايد من السكان في

كل فقر.قدرته على اإلنتاج وكذا استقالليته. البطالة هي مصدر

 

، وعدم كفاءة نظام التكوينلقد أدى ضعف القطاع الصناعي واإلنتاجي ، والضغط الديموغرافي

ركود عميق في سوق العمل. يقدربشكل عام ، والطبيعة المعاشية للنشاط االقتصادي ، إلى



عامبحلوليتضاعفوسوف،نسمةمليون45عددهميبلغلسكانعاململيون12بـاليوم

سريعبتصنيعااليتحققلنوهذاعاًما.30غضونفيالعملعروضنضاعفانيلزممما،2050

ومتسارع القتصادنا. 

 

كبير للسياسة. بعد فترة التوظيفال تزال البطالة هي السبب الرئيسي النعدام األمن وتحد

للبطالة والعمالة الناقصة. ينتج هذاالكامل في السبعينيات ، شهدت العقود التالية استمراًرا

فرص العمل في ميزانية المعدات الحكومية ،االستقرار النسبي ، جزئًيا ، عن التأثير من حيث خلق

بالمرافق الجماعية.والتي تهدف دائًما إلى تقليل الفوارق القائمة فيما يتعلق

 

إعادة تحويل سوق استيرادي واسعيمكن تفعيل أمور كثيرة لصالح ديناميكيات التوظيف. يمكن

النظر في سياسة القوى العاملة في سياقلصالح اإلنتاج المحلي. باإلضافة إلى ذلك ، يجب إعادة

استثمارات الدولة ، وال سيما في المباني والبنية التحتية. 

 

الجهد البيداغوجي المستمر إدخاليجب إعادة تقييم فكرة العمل في مجتمعنا. يجب أن يعيد

هو معدل تشغيل السكان ومعدلقيمة " العمل " في العقليات. أحد مؤشرات تطور أي بلد

المجال بروح الحوار االجتماعي المثمرالبطالة. ومن المهم إشراك النقابات والجمعيات في هذا

  .

 

المهني وعالقته بالحمايةوأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن تنظيم سوق العمل ودور التكوين

تحديات هذه المخاوف.االجتماعية أصبح ضرورة وطنية قد تمكن الجزائر لمواجهة

 

االقتراحات : 

 

العمومية مع تكوينإعطاء األولوية لليد العاملة المحلية في تنفيذ المشاريع❖

مسبق.      

 



رقمنة وكالة التوظيف الوطنية.      ❖

 

خالل إشراك الشركات بشكل أكبركييف برامج التكوين المهني مع احتياجات االقتصاد من❖

في مراكز التكوين.      

 

والتوظيف.      تقليل مساهمات أصحاب العمل لتعزيز األعمال واالستثمار❖

 

من خالل إنعاش االقتصاد :إعطاء األولوية لالستثمار المنتج ، وخلق فرص عمل جديدة❖

البناء ، والمنسوجات ، والزراعة .        

 

والجماعية من اجل االعترافمراجعة وتكييف التشريعات الخاصة بعالقات العمل الفردية❖

بحقوق العمال وحرية العمل.      

 

محاورها الرئيسية في :        تحسين أدوات الرقابة واالمتثال لتشريعات العمل ، وتتمثل❖

مفتشية عمل كفء ومستقل.▪

محكمة عمالية بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.▪

المنظمات النقابيةإنشاء هيئات استشارية وطنية ، تظم السلطات العمومية،▪

للعمال وأصحاب العمل.

العالقاتإنشاء مرصد وطني للعمل االجتماعي يمكن أن يساعد في تنسيق▪

االجتماعية وبالتالي تعزيز الكفاءة االقتصادية.

 

فيوالتطبيقيالنظريالتعليمبين50/50بتدريبالمهنيالتكوينجودةتحسين❖

الشركات.      

 

نقابات أصحاب العمل وإدارةتشجيع خلق فروع النقابات من خالل شراكة مباشرة مع❖

الشركة من اجل حوار اجتماعي مطمئن.        

 



إنشاء موقع توظيف وطني مخصص للوكاالت الجهوية المختلطة ، او في شراكة بين❖

القطاعين العام والخاص.      

 

طيلة الحياة المهنية.      إنشاء حساًبا شخصًيا للحق في التكوين مع رصيد تراكمي❖

اإلسكان والمدينة   
 

األهداف:

 

الحصول على سكن للجميع.      ❖

 

إعادة تأهيل البيئة الحضرية.      ❖

 

إعادة تعريف طريقة تنظيم وإدارة المدن مع حوكمة شراكية.      ❖

 

في برمجة خطط اإلسكان.      المشاركة الكاملة وتمكين الجماعات المحلية ، ال سيما❖

 

السكني أفقر األسر على االبتعاد عنالسكن هو حاجة أساسية لكل أسرة. غالًبا ما يجبر العجز

الوضع يؤدي إلى إبطاء التنقلمناطق العمل من أجل العثور على سكن . ومن ثم فإن هذا

لتنمية المجتمع.االجتماعي على حساب النشاط االقتصادي. وهذا عائق كبير

 

، وتهدف إلى السلم االجتماعي. حيثتلعب الدولة في الجزائر دوًرا رئيسًيا في قطاع اإلسكان

تتميز بانتشار كبير.ظهرت فضائات سكنية جديدية حول المدن, وبنايات جماعية

الوقت ألنها تواجه وتيرة عالية مناكتسبت مشكلة اإلسكان في الجزائر أبعاًدا كبيرة بمرور

، إلى جانب النزوح الجماعيالتمدن ونمو سكاني مرتفع للغاية. يشكل هذا النمو الديموغرافي



من الريف إلى المراكز الحضرية ، عقبة رئيسية في وجه الجهود المبذولة من طرف الدولة

بمواعيد التسليم.للتخفيف من التأخير في تنفيذ البرامج وعدم االلتزام

 

اقتراحات:

 

وضع ملف وطني ألصحاب الممتلكات .      ❖

 

جميع أنحاء الوطن.      منع تراكم إعانات اإلسكان االجتماعي أو المدعوم في❖

 

الالمركزية في سياسة اإلسكان.      ❖

 

المستفيدين االنفع لالقتصادوضع سياسة توزيع السكنات أكثر عدال وأكثر فعالية نحو❖

والخدمات العمومية.   

 

      تشجيع بناء اإلسكان الخاص من خالل نظام ادخار محفز. ❖

 

عقارية تستفيد من أولويةتنظيم سوق األراضي والعقارات ، وتشجيع إنشاء مجموعات❖

فائدة.        الوصول إلى األراضي األساسية والى وسائل تمويل أكثر

 

والكهرباء والطرق).      تقليل السكن الهش فك العزلة عن القرى (ربط المياه❖

 

تعزيز سبل الحفاظ على الحضيرة العقارية.      ❖

 

الجمعوية في األحياء .      المحافظة على البيئة المعيشية والبيئة بمشاركة الحركة❖

 

وضع معايير معمارية جهوية واحترامها في البناءات الجديدة.      ❖

 



تصميم سياسة المدينة.      ❖

 

الطاقوية .      تسريع تجديد السكنات واالرتقاء بها الحترام المعايير❖

 

التنقل والمواصالت   
 

األهداف :

 

تشجيع وسائل النقل العام، و على وسائل النقل المستدامة❖

 

 تحديث وسائل النقل لجعل مناطقنا أكثر ارتباًطا وجاذبية      ❖

 

تطوير صناعة التنقل        ❖

 

من٪15  المتوسطفيينفقونفهمالجزائريين:لجميعاليوميةالحياةيشغلالتنقلان

. إنه ضروري لجودة حياتناميزانيتهم   ويقضون أكثر من ساعة ونصف في اليوم في المواصالت

اكبر من قدرات شبكات الطرق ، كماوإنتاجية االقتصاد. لقد اتسعت الحضيرة االقتصادية بشكل

الطاقة ووقت العمل والبيئة والصحة .أن االختناقات المرورية عند مداخل المدن مكلفة من حيث

 

شبكة نقل عام فعالة ومتعددةيجب تصور مستقبل التنقل في الجزائر بأولوية مطلقة لتأسيس

كيلومتر200حواليأي،األراضيمن٪10منأقلفيالسكانمعظميتركزوكثيفة.الوسائط

مالية وتكنولوجية فيمربع ، ويمكن تجهيز هذه المساحة في وقت معقول وبإمكانيات

متناولنا.

 



ومدن،والركابللسلعوسريعةكثيفةحديديةسككشبكةهو"2050للتنقلالجزائر"طموح

مجهزة بالترام ، ورحالت بحرية بين المدن ، وحافالت تعمل بالغاز وسيارات أنظف

ومشتركة.   االستعمال  

 

االقتراحات : 

 

كيلومتر10000إلىالشبكةزيادةخاللمنالحديديةبالسككالمتطورللنقلخطةإنشاء❖

 .      2050عامبحلولبالكاملمكهرب

 

.      تطوير عرض صناعي لحافالت تعمل بالغازالنه أقل تلويًثا❖

 

500000عنسكانهاعدديزيدالتيالمدنجميعوتجهيزللترامصناعيعرضتطوير❖

نسمة.        

 

ومن اجل خدمة مواصالت ساحلية .      تطوير الصناعة البحرية إلنتاج مركبات ما بين المدن❖

 

دعم الغاز البترولي السائل.      ❖

 

تطوير الشحن بالسكك الحديدية.      ❖

 

النقل.      تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع❖

 



البيئة         
 

األهداف : 

 

تجديد وحماية النظام البيئي.      ❖

 

الحفاظ على األراضي الصالحة للزراعة.      ❖

تحسين إدارة المياه وخاصة المجاري المائية.      ❖

تحسين إدارة وتعزيز المتنزهات والحضائر الوطنية.      ❖

إعادة التشجير الذكي.      ❖

تقليل النفايات غير القابلة إلعادة التدوير.      ❖

إحراز تقدم في اقتصاد إعادة التدوير.      ❖

 
، يكمن في مستقبل بيئتها. األمةإن مستقبل األمة ، ونفسيتها ، وصحتها المعنوية والجسدية

التي تحترم بيئتها هي أمة تحترم نفسها.

 

عقود أدى إلى حالة أزمة بيئية خطيرةمن الواضح أن نموذج التنمية الوطنية المتبع منذ عدة

يجب إيجاد حلول لها.

 

االقتصادية واالجتماعية للعقود الثالثةال يهدد جزء كبير من المكاسبإن تدهور الثروة البيئية  "

". مكاسب رفاهية لألجيال القادمةالماضية فحسب ، بل اخطر من ذلك ،فهو يحد من احتماالت

 



ولذلك يجب ربط القدرات على استغالل وتنمية الموارد المائية والتربة والتنوع البيولوجي

ال رجعة فيها.بحمايتها ومراعاة قدرتها على التجديد من أجل تجنب حاالت

 

كل االهتمام لنظافة المدن والتجمعاتتتأثر البيئة المعيشية أيًضا بهذا الوضع ، يجب إيالء

والضواحي والقرى والغابات والشواطئ واألنهار ، إلخ.

 

مبكرة على حب الطبيعة واحترامهايجب أن ننظم حمالت توعية عامة ، ونثقف األطفال منذ سن

المحلية (الواليات الدوائر البلدبات ...).والحفاظ عليها من خالل البرامج المدرسية وبرامج السلطات

وسائل متعددة (وسائل اإلعالم ،يجب على الدولة أن تقود الحملة من أجل البيئة من خالل

المدارس ، الجمعيات ، إلخ).

 

البيئة وصونها من قبل الجميع.يجب على الدولة أيًضا أن تسن قوانين صارمة لتعزيز حماية

 

االقتراحات : 
 

سن قانون تأمين األراضي الصالحة للزراعة االستراتيجية.      ❖

 

إدخال أنشطة حماية البيئة في المناهج المدرسية.      ❖

 

الكربوني في ميادين البناءإنشاء نظام ضريبي بيئي لتشجيع االتجاه نحو الحياد❖

واإلنتاج      

 

الصحي بتمويل و تسييرتجهيز المدن الكبرى عاجال بمحطات معالجة مياه الصرف❖

مشترك عام-خاص.      

 

احترام نسبة من الحدائقسن قانون " المساحات الخضراء " لتشجيع البلديات على❖

والمساحات الخضراء في المناطق الحضرية.         



 

التي تعود بارباح يمكن استخدامهاإنشاء وكاالت إدارة النفايات على المستوى المحلي و❖

النفايات القابلة للتحويل إلىفي إعادة تدوير الورق والزجاج والبالستيك وكذلك استعادة

سماد .      

 

الوطنية وتعزيزها.      البحث عن المستوى اإلقليمي األنسب إلدارة المتنزهات❖

 

إحياء دراسة امكانية السد األخضر.      ❖

 

حماية الواحات.      ❖

 

إطالق حوار وطني بشأن استغالل المياه الجوفية األلبية❖



السياحة         
 

األهداف:

 

تحسين الجاذبية السياحية للجزائر.      ❖

 

زيادة عرض الفنادق والترفيه❖

تحسين معايير الجودة.      ❖

تسهيل الوصول إلى التأشيرات السياحية .      ❖

 

نهاية المطاف أحد البدائل الرئيسيةمع إمكانات الجزائر الغنية ، يجب أن تشكل السياحة في

للتنمية خارج المحروقات في البالد.

 

يجب أن تكون مقبولة على المدىيجب أن تكون استراتيجية السياحة طموحة في كل الجوانب,

، ومنصفة على المستوىالطويل على المستوى البيئي ، وناجحة على المستوى االقتصادي

الترويج لوجهة جزائرية وفًقا للمعاييراألخالقي واالجتماعي للسكان المحليين ، وذلك من خالل

"السياحة لم تعد خيارا ، إنها ضرورة وطنية".الدولية ويحترم الهوية الثقافية والبيئية الجزائرية.

 

من جهة ، ومن جهة أخرى ،يجب تطوير إجراءات رفع مستوى الوعي بقضية تنمية السياحة

القوة في كل منطقة من مناطقنا .تشجيع اإلنتاج السياحي الجيد الذي يسلط الضوء على نقاط

 

االقتراحات : 

 

٪).      5-4إلى(تصلاإلجماليالمحليالناتجفيالقطاعهذاحصةزيادة❖

 



إنشاء و / أو إعادة هيكلة أقطاب سياحية مع إعطاء األولوية للمتعاملين الصغار من❖

القطاع الخاص.      

 

ترويج المنتجات المحلية ذات جودة .      ❖

 

القيام بحمالت إعالنية مستهدفة دولًيا وعلى اإلنترنت.      ❖

 

والمستثمرين.      تنفيذ استراتيجية تمويل تهدف إلى دعم المتعاملين والمقاولين❖

 

الترفيهية واألنشطةتحسين العرض السياحي من حيث اإلقامة والمطاعم واألنشطة❖

المحلية.      التي تقوم بها وكاالت السياحة والسفر والمكاتب السياحية

 

السياحة.      تحسين المهارات اإلدارية و تحسين مستوى تكوين متعاملي❖

 

إنشاء وكاالت سياحية على مستوى مناطق ذات أهمية.      ❖

 

إنشاء و / أو تعزيز مراكز التكوين للعاملين في القطاع.      ❖

 

للتوسعالمخصصةاالرضياتوكذاZETمستوىعلىالسياحيالعقاروضعيةتطهير❖

ZETsخارجالوصولإلمكانيةالتحتيةالبنىإنشاءعنفضًالالسياحي،

دعم المتعاملين ذوي القيود الموسمية.      ❖

 



   4الفصل

السياسة الخارجية

.   العامةالخارجيةالسياسة.1

المغاربي   االتحاد.2

األفريقي   االتحاد.3

CEDال.4 E AO

األوروبي   االتحاد.5

العربية   الدولجامعة.6

 

 



السياسة الخارجية   
 

 األهداف:

 

 

واألفريقي.      التأكيد على دور الجزائر كقطب لالستقرار في العالم العربي❖

 

 

وتوفير وسائل البقاء فيه, هو امرهناك عالم جديد في طور الظهور، قدرتنا كأمة على فهمه

في غاية االهمية

 

لها عواقب على حياة الرجال واألممحجم التغييرات التي ستحدث في المستقبل القريب ستكون

والتي ستمتد على مدى بضعة,يصعب تصديقها. الصراعات المزمنة والمدمرة الناجمة عنها

على جذور العالم المعاصر وسيكتبعقود لن تكون بالتهديدات السهلة. يؤثر التطور الحالي

مصير جديد في تاريخ الرجال.

 

تتجاوز فشل مالي أو ديون سيادية اليجب أن نفهم األزمة التي يعاني فيها االقتصاد العالمي

كل هذا في الواقع ليس سوى التعبيريمكن تسديدها أو بطالة متوطنة أو حتى تراجع التصنيع.

والتوترات في أجزاء مختلفة منالنهائي عن المد الحضاري في الدول الغربية. أثبتت الحروب

لنظام مادي في نهايته.االرض أنها ليست سوى محاولة لعالج االنحدار المستمر

 

لنمو المحدود وأصبحت البشرية تدرك ، وإننحن ندخل عصًرا تتضاءل فيه تدريجًيا الموارد الحيوية

كان ذلك ببطء شديد ، عدم جدوى نموذج التنمية الحالي.

 

الطبيعة وال يمكنها بأي حال منيجب أن نفهم أن كل الحضارات الحالية تقوم على استغالل

الغربية نموذًجا للحياة ليس فقطاألحوال البقاء عليها في حالة  استنفاذها. لقد بنت الحضارة



ألغنىبالنسبةحتىمستحيًالقريًباسيصبحولكنهالبشريةمن٪90متناولعنبعيًدادائمبشكل

قوة ، هي ليست تحتالدول. ومن الطرافة ان المادية كأسلوب حياة وفلسفة وأيديولوجية

ضربات أي خصم ماعدا استنفاد .. المادة.

 

هذا النمط من الحياة ، فإن القوةالماساة هي أنه عندما ال تسمح السلطة السياسية بضمان

، بمعنى في وقت الحق جدا .العسكرية  هي التي تتولى زمام األمور  ألطول فترة ممكنة

 

بها العالم وأن تعمل في هذا اإلطار الجديد.يجب أن تنتبه الجزائر إلى التحوالت الكبرى التي يمر

مستدامة وأخوية ، من خالليجب أن تشارك بنشاط في بناء وحدة جماعية مغاربية منسجمة

شعوبها.تفضيل بنائها الديمقراطي في إطار الحوار والتعاون بين

 

لتصبح مؤسسة قادرة على القياميجب على الجزائر أن تعمل على إصالح جامعة الدول العربية

جهودها لتعزيز التضامن مع الشعوببأعمالها التنموية والتضامن العربي. وعليها أن تبذل

العربية في نضالها من أجل تحررها.

 

اقتراحات : 

 

الحلول الدبلوماسية.      المشاركة في نشوء هياكل ديمقراطية أفريقية وتعزيز❖

 

واجتماعي من اجل إنشاءتقديم المساهمة الفعالة في تطوير نظام اقتصادي وثقافي❖

المنظور ، فإن بناء المغربمجلس التنمية لصالح شعوب حوض البحر المتوسط . من هذا

التعاون المثمر مع دول البحرالكبير ضرورة حتمية ، وسيكون محورها االستراتيجي هو

متوازنة تقوم على التنميةاألبيض المتوسط   واالتحاد األوروبي ، على أساس عالقات

واالزدهار المشترك.      

 

يركز هؤالء بشكل أكبر على الدفاعإعادة النظر في دور تمثيالتنا الدبلوماسية. يجب أن❖

أفضل في المجاالتعن مصالح الجزائريين في الخارج وأن يصبحوا مشاركين بشكل



االقتصادية والثقافية والعلمية من أجل إفادة بلدنا من التقدم المحرز في أماكن أخرى ،

الخارج.      ولكن أيًضا  التعريف. بالجوانب المتعددة لبالدنا في

 

و إنشاء دولة فلسطينية ذاتتأكيد من جديد على دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني،❖

سيادة .        

 

 

اتحاد المغرب العربي     

األهداف : 

 

إصالح االتحاد المغارب العربي.      ❖

 

التقدم في العالقات الجزائرية المغربية  .      ❖

 

المضي قدما معا على حل النزاع الليبي.      ❖

 

تعزيز التعاون االقتصادي.      ❖

 

 

التي ميزت تاريخ البشرية، إال أنهلقد كان المغرب العربي عبر التاريخ اإلمبراطوريات المرموقة

جزءا ال يتجزأ وديناميكية إمبراطورياتنادًرا ما عرف توحيًدا أو اتحاًدا لشعوب المنطقة. تارة

شعوب ودول المغرب العربي مثلماعالمية و تارة  مستقلة ولكن منقسمة. أبدا لم يكن طموح

نجده اليوم لما يمثله من أهمية حيوية وفي متناول الجميع.

 

حلمعنفيهاعبرناالتياألولىالمرة،1958سنةانعقدالذيطنجةمؤتمرمنعاما31بعد

وموريتانيا وليبيا وتونس.  تناولتاتحاد مغاربي ، وقعت الجزائر على اتفاقية مراكش مع المغرب



المواد األولى "األخوة" و "التقدم" و "السالم" و "حرية الحركة" وطرحت التحديات الرئيسية التي

سياق جيوسياسي دولي مهيكل،يجب مواجهتها: سياسية واقتصادية وثقافية. اليوم ، في

المصلحة الوطنية.سرعان ما تالشت الفكرة المثالية للوحدة المغاربية لمنطق

 

مليون150واليومأفريقيشمالمليون100لصالحاالتحادهذاتحقيقإلىيطمحجديدجيل

المشتركةالمصلحةعنالبحثأساسعلىملموسةجهودبذلعلينايجب.2050غضونفي

الضروري بين الشعوب المغاربية شرطوالحل الدائم لمشاكلنا . إن األخوة الطبيعية والتعاون

مدمرة على مستقبلنا.الزدهار بالدنا. غياب المغرب العربي سيكون لها تكلفة

 

االقتراحات : 

 

الشعب الصحراوي.      دعم جهودنا في حل نزاع الصحراء الغربية لتأكيد سيادة

 

توحيد جهودنا على المستوىتنظيم مؤتمر مغاربي لتسوية النزاع الليبي، من خالل❖

الدولي بشأن هذه المسألة.      

 

مع المصالح الوطنيةاطالق تشاورات حول إنشاء منطقة تجارة حرة فعالة ومتناسقة❖

ونحو األجانب.      

 

السريع شرق-غرب.        بناء خطة ربط البنية التحتية للسير ، وال سيما الطريق❖

 

إطالق نقاش حول اإلدارة المشتركة للمياه الجوفية األلبية.      ❖



)CEDEAO(إفريقياغربلدولاالقتصاديةالمجموعة

األهداف : 

 

دبلوماسيا.      تهدئة والقضاء على جميع الصراعات المسلحة في أفريقيا❖

 

االتحاد األفريقي.         تحسين التعاون في مجال األمن مع بلدان الساحل وكل من❖

 

.  CEDEAOومجموعةالجزائربينوالتجارياالقتصاديالتعاونتحفيز❖

المتوسط   من الشمال والصحراء منالجزائر مثل كل دول شمال إفريقيا يحدها البحر األبيض

شركائها الدبلوماسيين والتجاريين. اليوم ،الجنوب. هذه الجغرافيا تجعل بالدنا معزولة نسبًيا عن

البحري بفضل التجارة البحرية.نصف تجارتنا تتم مع الدول األوروبية على الرغم من الحاجز

 

فيضئيلةهيCEDEAOبلدانوخاصةالجنوبيينالحدوديينجيراننامعتبادالتناأنالغريبمن

لم تعد الصحراء تمثل عقبة في هذهحين أنهم كانوا شركاء تجاريين مميزين لنا لعدة قرون.

لبناء االستقرار واالزدهار المشترك .العالقة بل يجب أن تصبح ميزة ومجاًال للتبادل والتعاون

 

بسبب التوترات الدولية. واستقرارناان دول الساحل في حالة عدم استقرار مزمن والذي يتفاقم

مكان ينعدم فيه القانون.يعتمد جزئيا على هذه المنطقة التي يجب أال تتحول إلى

 

اقتراحات
 

.      دبلوماسياالساحلمنطقةتوتراتحلفيCEDEAOمعالتعاون❖

 

محاربة عدم االستقرار الناجم عن التدخل الخارج القاراتي.      ❖

 



CEDمنطقةمعوتجاريةاقتصاديةشراكةاتفاقيةإبرام❖ E AO      .

 

تعزيز آليات التعاون االستخباراتي األمني   بين بلداننا.      ❖

  

االتحاد األوروبي   
 

األهداف : 

 

األوروبيين.      تشغيل ديناميكية نقل التكنولوجيا والخبرات مع شركائنا❖

جذب الشركات األوروبية لالستثمار محليًا.      ❖

 

من أجل تنميتنا.      جذب االستثمارات األوروبية في المجاالت االستراتيجية❖

 

تعزيز التعاون الجامعي بين الجامعات الجزائرية واألوروبية.      ❖

 

ويعيشون في الدول األوروبية، وخاصةأكبر نسبة من الجزائريين المقيمين في الخارج يقيمون

الخارج يتابعون تكوينهم في المدارسفي فرنسا. الروابط الناتجة عن هذا عديدة ، طالبنا في

الدول األوروبية ، شركات أوروبية أو جزائريةوالجامعات األوروبية ، نصف تبادالتنا التجارية هو مع

تارة متضاربة ، وتارة مثمرة .متواجدة على الضفين , التبادالت الثقافية دائمة ومستمرة،

 

حتمية وضعية شمال/جنوب مع تصديريجب أال تكون عالقة بلدنا باالتحاد األوروبي جزًءا من

. هذا الوضع المالئم ظاهرًيا ألوروباالمواد الخام إلى أوروبا واستيراد جميع المنتجات االستهالكية

يفرض عالقات ثابتة ويؤدي أحياًنا إلىمدمر في الواقع لكال الطرفين ألن االعتماد المتبادل

توترات ، ال سيما فيما يتعلق بتدفقات الهجرة.

 



يجب على الجزائر اآلن أن تخرج نفسها من هذا الركود من خالل تطوير شراكة رابحة مع أوروبا ؛

والتي تنعكس في التحويل التكنولوجي وتحويل الخبرات ، وزيادة االستثمار االقتصادي وتعاون

متوسطي مزدهر. 

 

االقتراحات : 

 

تكون عالقته طويلة األمد وذات ُبعداعتبار االتحاد األوروبي شريًكا استثنائًيا يجب أن❖

استراتيجي.      

 

والتي يجب أن تصبح عنصًرا لتحقيقمتابعة تطور جاليتنا المقيمة في أوروبا بعناية فائقة❖

االستقرار واالزدهار واألمن للشريكين.      

 

احتياجات االقتصاد الوطني.      توزيع طالبنا في الخارج نحو الوجهات األوروبية حسب❖

 

من خالل االستفادة من التدريستنويع وتعزيز الشراكات الجامعية مع الدول األوروبية❖

األكاديمي الجزائري في أوروبا.      

 

.      ربط غرف الصناعة والتجارة األوروبية مع الجزائرية❖

 

تنظيم لقاءات بين رجال األعمال األوروبيين والجزائريين.      ❖

 

متوسطية جذابة.        تحسين ظروف االستثمار االقتصادي بدءا من خلق محاور❖

جيراننا األوروبيين      خلق توازن تجاري بطريقة هادفة ومع مفاوضات دائمة مع❖



جامعة الدول العربية   
 

األهداف:

 

واالقتصادية واإلعالميةأن نصبح مركز استقطاب لمختلف القوى العلمية واالجتماعية❖

العربية.      

في المشهد السياسي.      زيادة مستوى الحريات و مستوى مشاركة الشعوب العربية❖

القضية الفلسطينية.      دعم القضايا العادلة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها❖

تعزيز التبادل االقتصادي بين الجزائر والدول العربية.      ❖

 

رفض أي محاولة للتدخل األجنبي في الشؤون العربية.      ❖

 

في معاناة كثيرة، نظرا للفوضى التيالعالم العربي يعيش في فراغ قيادي رهيب و الذي يجعله

يعيش فيها

ومراقبة أدائها الجيدهذه . المنطقة بحاجة إلى هيكل ذي مصداقية لقيادتها وتنظيمها

وتنظيم وظائف سكانها وتحسين أوضاعها.

استكشاف أفضل السبل لتحقيقعلى الجزائر رفع مستوى التفاعل العربي واالستمرار في

فكري  اكاديمي وفني، والمكانتطلعات عربية حقيقية. 'الجزائر يمكن أن تصبح مركزا اشعاع

الذي تجتمع فيه الطبقة المثقفة والتحدث بحرية.

 



اقتراحات:

 

تنويع وتعزيز الشراكات الجامعية مع الدول العربية.      ❖

 

عن مصالح جميع المواطنين بالمحاربة الفساد اإلداري والمالي والعمل على الدفاع❖

استثناء ودون تحيز ألي جهة.      

 

االستفادة من معرفتهمتسليط الضوء على النخبة في الجامعات العربية من أجل❖

  وخبرتهم .          

 

 



المبادرةواجبجديد،جيل
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Jil Jadid : Le devoir d’agir


