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إن هدف حركة مجتمع السلم هو هدف المجاهدين والشهداء المنصوص 
عليه ف� بيان أول نوفمبر الذي تحقق حوله اإلجماع الجزائري، والمتضمن 
إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار 

المبادئ اإلسالمية.
 وإن حلمنا  ف� إطار هذا الهدف هو أن نساهم ف� نهضة الجزائر فنصبح 
نتحدث عن التطوير وليس عن األزمات، وعن منافسة الدول الغنية ف� 
عجز  عن  وليس  الفوائض  نسب  وارتفاع  الخام  اإلجمال�  الناتج  أرقام 
الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات وعجز ميزان الحسابات الجارية، 
نصبح نتحدث عن إبداع المؤسسات وارتفاع أرقام أعمالها وتدفق سلعها 
وارتفاع  المؤسسات  إعادة هيكلة  وليس عن  العالمية،  لألسواق  وغزوها 
أرقام البطالة ف� أوساط الشباب ومخاوف التضخم وتحويل أموال الدعم 
الفالح� والبقاء ف� التب�ية الغذائية رغم األموال الضخمة المنفقة، وتردي 
القطاع الصناع� وخدي�ة تركيب السيارات والتحايل ف� استيرادها لصالح 
إمكانية  ف�  والشك  الفساد  بسبب  البنوك  وانهيار  األجنبية،  الشركات 
إرجاع القروض الممنوحة للفاسدين، وفضائح سوناطراك والطريق السيار، 
وتردي الخدمات الصحية والت�ليمية والسياحية وإخفاقات مجال االتصال 
والنقل والتكنولوجيات الحديثة وغير ذلك من الوعود والمواعيد الخائبة.  
البرنامج   " ف�  تفصيلية  قطاعية  وبرامج  عامة  رؤية  الحركة  أعدّت  لقد 
البديل" الذي عرضته ف� تشري�يات 2017، غير أن جريمة التزوير والفساد 
السياس� وحاالت االنهيار األخالق� والمؤسس� الت� كانت سائدة حالت 

دون تجسيد تلك اآلمال المشروعة المشرقة الت� تضمنها البرنامج. 

مواجهة  ف�  النضال  ومواصلة  السياسية  بالمقاومة  قناعتنا  إطار  وف� 
مكتسبات  من  يتحقق  وما  التجربة  تراكم  ألهمية  وتقديرنا  الصعوبات 
مرحلية، عاودنا الكرة ف� رئاسيات 2019 ب�رض نسخة جديدة من برنامجنا 
ف�  خبير   130 من  أكثر  إعدادها  ف�  ساهم  الجزائري"  "الحلم  اسم  تحت 

مختلف المجاالت.

 ورغم است�دادنا التام لخوض غمار استحقاق االنتخابات الرئاسية من كل 
الحراك  فرضها  الت�  للظروف  بالنظر  المنافسة،  من  انسحبنا  الجوانب 

الشعبي الذي كنا جزءًا من فكرته ومسيراته، 
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إذ أعطينا األولوية لعدم إرباك الساحة وتسهيل التحول الديمقراط� عالوة 
عل� عدم توفر شروط المنافسة.

 لقد قررنا آنذاك عدم المشاركة ف� الرئاسيات المؤجلة مرتين سنة 2019 
غير أننا لم ندع إل� مقاطعتها بالنظر ألهمية استئناف المسار االنتخابي، 
انقسام  إل� حالة  االنتخابات  أدت طريقة تسيير  الشديد  ولكن لألسف 
مجتمع� خطير حذرنا من تداعياته عل� حاضر ومستقبل البالد، ثم حاولنا 
تصحيح المسار بما قدمناه من دراسات جادة ومقترحات هامة ف� مشروع 
ت�ديل الدستور 2020، غير أننا  قررنا التصويت عليه بـ "ال" حيث لم يؤخذ 
فيه بآرائنا الجوهرية ولم ي�بر عن تطلعات وآمال الجزائريين ف� مرحلة 
ما ب�د حراك 22 فبراير 2019، كما عرّضت ب�ُض مواده الهويَة إل� تهديدات 
داخلية وخارجية ولم ي�ط فرصة للدخول إل� جزائر جديدة يتحقق فيها 
السياس�  النظام  طبي�ة  فيها  وتتوضح  السلطات  بين  الحقيق�  الفصل 

وشكله وتكون فيه مؤسسات الرقابة والتقييم مستقلة .

 وعند إعالن تنظيم االنتخابات التشري�ية ف� 12 جوان 2021 قررنا المشاركة 
الواسعة فيها عبر كل واليات الوطن وف� الجالية لندفع نحو فتح فرصة 
جديدة للجزائر والجزائريين ونساهم ف� بناء بلدنا وفق مقاربة سياسية 
سلمية ت�تمد عل� آلية االنتخابات كسبيل للتنافس النزيه بين الرجال 
والبرامج ب�يدا عن إرادة االقصاء واالحتكار ومصادرة الرأي، وب�رض تحقيق 
وطنها  خدمة  عل�  الحريصة  المجتمع  مكونات  لكل  جامع  وطن�  توافق 

وحمايته من كل اشكال االرتهان الت� تحيط به من كل الجوانب.

 إن ما ن�رضه أمامكم ف� هذه الوثيقة، بمناسبة االنتخابات التشري�ية 12 
جوان 2021، من أهداف ومبادئ حاكمة وت�هدات والتزامات، هو جوهر ما 
الخروج من  الحركة ف�  لرؤية  ل  المفصِّ الجزائري"،  "الحلم  برنامج  تضمنه 
اإلضافات  مع  البلد،  وازدهار  تطور  وتحقيق  األب�اد  مت�ددة  األزمة 
والتحسينات الت� فرضتها التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 

وتشمل هذه الوثيقة المحاور التالية:
   أوال ـ الرؤية السياسية العامة.

   ثانيا ـ الرؤية االقتصادية العامة.
   ثالثا ـ اإلصالحات الكبرى.

   راب�ا ـ التدابير القطاعية: األهداف والمبادئ.
   خامسا ـ ت�هدات والتزامات. 
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عند  بالجزائر  حلت  الت�  الكبرى  األزمة  السلم  مجتمع  حركة  استشرفت 
انهيار أسعار البترول ف� 2016 سنوات قبل ذلك، فقد خرجت من الحكومة 
المؤسسات  داخل  اإلصالح من  عل�  قدرتها  أدركت عدم  2012 حين  سنة 
الرسمية، وشرعت منذ 2013 ف� إخبار الرأي العام بما هو متوقع وما يمكن 
الندوات  خالل  من  الكبرى  األزمة  وتجنب  األوضاع  لتصحيح  به  القيام 
الجواري  والعمل  اإلعالم�  والتواصل  الشعبية  والتجمعات  المتخصصة، 
أفكارها  تمركزت  وقد  المشترك،  الحزبي  والعمل  السياسية  والمبادرات 
واقتراحاتها ومبادرتها حول رؤية واحدة بطرائق متنوعة حسب كل مرحلة، 
يُمكن حصر عناوينها ف� المفردات التالية: اإلصالحات، الحريات واالنتقال 
التنمية  الوطن�،  التوافق  الشعبية،  اإلرادة  وتجسيد  الديمقراط� 

االقتصادية.

 حاولت الحركة تجسيد هذه الرؤية عبر العديد من المبادرات فأطلقت 
وساهمت   ،2013 سنة  السياس�  اإلصالح  ميثاق  مبادرة  األزمة  تجلّ�  قبل 
محوريا ف� مبادرة تنسيقية الحريات واالنتقال الديمقراط� 2014ـ 2017 وكان 
من ثمارها ملتق� مزفران، وعند انكشاف األزمة دعت إل� مبادرة التوافق 
االنتخابات  قبل  اإلصالحات  مبادرة  إل�  طورتها  الت�   ،2018 سنة  الوطن� 
الرئاسية سنة 2019 إلسقاط مشروع التمديد وكادت أن تتوصل إل� مرادها 
إل�  الجزائري  الشعب  أخرجت  الت�  الخامسة  العهدة  فرض  محاولة  لوال 
الحراك  وأثناء   ،2019 فبراير   22 ف�  العظيم  الشعبي  الحراك  ف�  الشارع 

ساهمت ف� إطالق مبادرة ملتق� الحوار الوطن� ف� عين بنيان.

إل�  الحركة  ت�ود  المرتقبة   2021 سنة  التشري�ية  االنتخابات  وبمناسبة 
نفس الرؤية وفق الخطوات التالية:

- تنظيم االنتخابات التشري�ية ف� إطار الشفافية والنزاهة لك� يفرز هذا 
االستحقاق الركائز الحزبية األساسية الت� تتشكل عليها الحياة السياسية 
مؤسسات  وبناء  االجتماع�  االستقرار  تحقيق  ف�  يساهم  بما  العادية 
شرعية قوية وذات مصداقية تستطيع مواجهة األزمات وتجسيد الثقة ف� 

العملية السياسية وبين الحاكم والمحكوم.
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- القيام بما يلزم من اإلجراءات لتهدئة األوضاع: إطالق سراح المساجين 
تحرير  اإلخطار،  بمجرد  والجمعيات  األحزاب  اعتماد  جمي�ا،  السياسيين 
المحتاجين  مع  واسعة  تضامنية  مبادرات  إطالق  اإلعالم،  وسائل 

والمعوزين.
البرلمانية  الكتل  عليها  وتشرف  إليها  تبادر  واسعة  حوار  عملية  إطالق   -
األطراف  جميع  تستهدف  الجمهورية  رئيس  السيد  رعاية  تحت  الفائزة 
المشاركة ف� االنتخابات وغير المشاركة، وت�مل عل� فحص كل المطالب 
الشرعية بما يحقق التوافق الوطن� ويجمع الجزائريين ويرص صفوفهم، 

ويحفظ وطنهم الواحد الذي يتحدد فيه مصيرهم جمي�ا.
- تنظيم ندوة وطنية تهدف للوصول إل� " عقد وطن� جامع " يضمن حقوق 

الجميع ويؤمن االنتقال الديمقراط�.
وخطورتها  األزمة  بطبي�ة  لمصارحته  جماعيا  الجزائري  للشعب  التوجه   -
وتبشيره بإمكانية الخروج منها وإمكانية تحقيق الحلم الجزائري ف� بلد 

مزدهر ي�يش أهله ف� كنف الحرية والكرامة والرفاه والسيادة.
- ويتمثل جوهر التوافق الوطن� ف�: تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل 

مسؤولية تحقيق "الحلم الجزائري"، وف� هذا اإلطار تؤكد الحركة مرة أخرى 
أو  الوطنية،  الوحدة  حكومة  لقيادة  جاهزيتها  عن  البرنامج  هذا  عبر 
أساس  عل�  جامعة  وطنية  حكومة  عل�  التوافق  تحقيق  ف�  المشاركة 
برنامج مشترك بين تطلعات األغلبية المنبثقة عن االنتخابات وتطلعات 
الجزائر نهائيا عل� طريق  الجمهورية بما يساهم ف� وضع  السيد رئيس 
والمكانة  والكرامة  والديمقراطية  والحرية  والتنمية  واالزدهار  التطور 

الدولية المرموقة.
- ب�د تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يبادر كل المسؤولين ف� الدولة إل� 
بأن  الجزائري  للشعب  رمزية  كرسالة  رواتبهم  من  مهم  التخل� عن جزء 

المرحلة تحتاج إل� تضامن وتضحية وتحمل جماع� ألعباء التنمية.
- انطالق الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة ضمن رؤية اقتصادية تحقق 
القيم  كنف  ف�  الرغيد  والعيش  والتطور  االزدهار  ف�  الجزائري"  "الحلم 

الوطنية والمكانة الدولية. 
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أزمة  وبسبب  المحروقات،  بمداخيل  مرهونا  الجزائري  االقتصاد  يزال  ال 
المداخيل البترولية أضحت التوازنات كلها مختلة بشكل مزمن (الميزان 
التجاري، ميزان الحسابات الجارية، ميزان المدفوعات..) وباتت الت�طية 
النمو  عل�  يؤثر  مما  ممكنة  غير  الكبرى  التنموية  للمشاريع  المالية 
أزمة  بأن  علما  المواطنين،  ومعيشة  البطالة  ومعدالت  االقتصادي 
المحروقات ف� بالدنا مركبة ثالثية األب�اد (تراجع اإلنتاج، ارتفاع معدالت 
لم  بلدنا  بأن  تدل  المؤشرات  وكل  األسعار)  تقهقر  المحل�،  االستهالك 
االستهالك  مع  ستتوازن  المتبقية  المداخيل  وأن  ري�يا،  بلدا  يصبح 
وستؤدي  للغاز،  بالنسبة  و2030  للبترول  بالنسبة   2025 حدود  ف�  المحل� 
هذه الحالة حتميا إل� اإلفالس والتوقف عن الدفع إن لم تنطلق عجلة 

التنمية خارج المحروقات ف� أقرب وقت.  

اإلنتاج غير  وتنويع  المحروقات  التنمية خارج  لتحريك  وال توجد وسيلة 
العامة  االقتصادية  الرؤية  تتمركز  السبب  ولهذا  االقتصادية،  المؤسسة 
للحركة حول "المؤسسة االقتصادية" من خالل برنامج سياس� واقتصادي 
واجتماع� يوفر البيئة المناسبة لبروز قدر كاف من المؤسسات الناجحة 
ف� مختلف المجاالت الفالحية واالقتصادية والخدمية الت� توفر مناصب 

الشغل وتنش� الثروة.

 ويهدف برنامج "الحلم الجزائري" ف� هذا اإلطار إل�: 

 أن يصل عدد المؤسسات االقتصادية المساهمة ف� الثروة ف� الجزائر 
إل� مليون مؤسسة خالل خمس سنوات، وتصبح بالدنا القبلة المفضلة 

ف� العالم العربي ف� مجال الخدمات ف� ذات الفترة، وتضمن أمنها 
الغذائ� واستقرارها االقتصادي والمال� بقيمة العمل خالل عشر سنوات، 

وأن نكون من الدول الصناعية العشرة األول� ومن الدول العشرين 
األكثر رفاهية ف� العالم خالل عشرين سنة. 
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ت�تبر الحركة ف� إطار هذه الرؤية أن الفالحة بمختلف أنواعها ه� قاعدة 
ه�  والخدمات  والرفاه،  القوة  ركائز  ه�  والصناعة  والسيادة،  التنمية 
هذه  ف�  تنشأ  الت�  والمؤسسات  الرغيد،  والعيش  التطور  فضاءات 
المجاالت الثالثة تتوزع عل� ثالثة قطاعات تتطور ف� نفس الظروف وتنال 
الخاص،  والقطاع  العام،  القطاع  وه�:  بينها  تمييز  دون  االهتمام  نفس 
وطرق  وأهدافها  طبي�تها  وفق  بينها  الفرق  ويكون  التكافل�،  والقطاع 

تمويلها عل� النحو التال�:

القطاع العام: وهو القطاع الذي يمكن أن يستفيد من التمويل العموم� 
وتتجه عوائده لخزينة الدولة أساسا وينحصر نشاطه ف� ما يل�:

المالية  قانون  من   50 المادة  ف�  المحددة  االستراتيجية:  القطاعات   �
التكميل� 2020 والت� ال تتجاوز مساهمة القطاع الخاص فيها 49 بالمائة.

المت�لقة بضمان سالمة اإلنسان وقيمه  الخدمية األساسية  القطاعات   �
والترقية  االقتصادية  للتنمية  جوهرية  وكوسيلة  أساس�،  كحق  وتطوره 

االجتماعية والتنوير الثقاف�، وعل� رأسها الت�ليم والصحة والسكن.  
� القطاعات ذات االحتياج المجتمع� العام الت� ال تجذب عوائده القطاع 
أو ما  إل� أن يصبح مربحا فيمكن فتح رأس ماله أو خصخصته،  الخاص 
االستثمار  وجذب  التنمية  عل�  تساعد  الت�  القاعدية  بالهياكل  يت�لق 

والت� ال يمكن إنجازها بواسطة عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية.

من  الالزم  العدد  توفير  ف�  األساس�  القطاع  وهو  الخاص:  القطاع 
المؤسسات لتحقيق التنمية، تنشأ مؤسساته برأسمال الخواص الوطن� 
يت�لق  ما  (سوى  حواجز  أي  دون  المجاالت،  كل  ف�  ويدخل  والخارج� 
بالقطاعات االستراتيجية) وفق رؤية وطنية عامة تضمن حرية المنافسة 
وتتجه من خالل المنظومة التشري�ية والجبائية إل� ما يحقق رؤية الحلم 

الجزائري. 

بأموال  مؤسساته  تنشأ  الذي  القطاع  وهو  (التضامن�):  التكافل�  القطاع 
الزكاة والحبوس واألوقاف والمساهمات التطوعية، ويدفع إليه ابت�اء األجر 
والثواب والحرص عل� التنمية الوطنية ف� مختلف المجاالت وبما يساهم 
مناصب  توفير  ف�  ويساهم  الفقر،  ومحاربة  للثورة  العادل  التوزيع  ف� 
خالل  من  ويتجه  الحكومة،  عل�  االجتماعية  األعباء  ويخفف  الشغل 
من  قريبة  ممتدة  تمويلية  منظومة  بناء  نحو  التشري�ية  المنظومة 

المواطنين لبناء المؤسسات المصغرة ف� مختلف المجالت.
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ثالثا
اإلصالحات

الكبرى لتحقيق
 "الحلم الجزائري"
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إن الرؤية السياسية والرؤية االقتصادية اللتين يتضمنهما هذا البرنامج 
االنتخابات  عن  تنبثق  الت�  الوطنية  الحكومة  تشكيل  عند  تلتقيان 
ه�  االنتخابات  هذه  تكون  فقد   ،2021 جوان   12 ف�  المرتقبة  التشري�ية 
األزمة  من  البالد  إخراج  عل�  قادرة  حكومة  لتشكيل  الحاسمة  الفرصة 
فيه  تتظافر  أن  يجب  ومما  المنتظر،  والصعود  المنشود  اإلقالع  وتحقيق 
األخيرة  الفرصة  تكون  قد  إذ  الفرصة مجددا  إهدار هذه  الجهود هو منع 

بالنظر لألزمات العميقة والمت�ددة الت� ت�رفها الجزائر.

من  وحده  يمكّن  ال  االنتخابات  ب�د  الوطنية  الحكومة  تشكيل  أن  غير 
تجسيد الرؤية السياسية واالقتصادية العابرة بالجزائر إل� حلمها المنشود 
جميع  تتناول  حاكمة  كلية  مبادئ  وضبط  كبرى  بإصالحات  القيام  دون 
الحلم  لتحقيق  والشعبية  السياسية  األجواء  تهيئة  إل�  وتهدف  المحاور 

الجزائري.
توجهات  ثالثة  ف�  الكبرى  واإلصالحات  الكلية  المبادئ  هذه  وتتمثل   

استراتيجية كبرى تتب�ها إجراءات أساسية خادمة للتوجهات وه�:

أ ـ التوجهات االستراتيجية الكبرى: 
حشد  مستويات  أحسن  يحقق  بما  الراشد  الحكم  معايير  تحقيق   -
واست�مال وترشيد الموارد البشرية والمادية لتحقيق التنمية االقتصادية، 

ويمكّن من محاربة الفساد بكل أنواعه. 
- تحقيق التوافق الوطن� عل� نحو ما ذكرناه ف� الرؤية السياسية بما يوفر 
ويمنح  االجتماع�،  االستقرار  توفير  ف�  ويساهم  للحكومة  أمان  حزام 

الوقت الالزم لبروز ثمار التنمية الت� يشعر المواطن بآثارها عل� حياته.
- تحسين بيئة األعمال لجذب رؤوس األموال الداخلية، ال سيما المتوفرة 
ف� القطاع الموازي، وكذا رؤوس األموال الخارجية، ولتحقيق ذلك يتطلب 
المال�  اإلصالح  مستويات:  عدة  عل�  عميقة  بإصالحات  القيام  األمر 
وعل�  اإلداري  اإلصالح  الوعاء،  يوسع  بما  الضريبي  اإلصالح  والبنك�، 
المؤسسة  بناء  لتسهيل  والجمارك  والتشري�ات  القضاء  مستوى 
والبحث  والتكوين  الت�ليم  مستوى  عل�  اإلصالح  وحمايتها،  االقتصادية 
العلم� لربطه بالرؤية االقتصادية، اإلصالح عل� مستوى وسائل االتصال 
مستوى  عل�  اإلصالح  المعرفة،  واقتصاد  الرقم�  والتحول  الحديثة 
مستوى  عل�  اإلصالح  التنمية،  خدمة  ف�  لجعلها  الخارجية  السياسة 

الصناعات الدفاعية لجعلها رافعة للتنمية.
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ب ـ اإلجراءات األساسية: 
والجودة  والفاعلية  والشفافية  الحكامة  المؤسسات عل� معايير  1. حمل 
الت�ليم  خالل  من  والكفاءة  الراشد  الحكم  ثقافة  وتشكيل  والمساءلة، 
المسجد  خالل  ومن  المجاالت،  كل  ف�  والتأهيل  والتدريب  والتكوين 
والوسائط اإلعالمية، ومرافقة المؤسسات التكوينية عل� تحيين المناهج، 

وعصرنة التكوين وفق مقاربة الجودة.
2. إنشاء هيئة وطنية سيادية للتخطيط واالستشراف تخص كل عمليات 

التنمية.
3. التقييم الدائم للسياسات العمومية، وإعالم المواطنين بصورة كافية 

بحقوقهم وواجباتهم.
الوطن�،  التضامن  مبدأ  لتكريس  والوسائط  اآلليات  مختلف  توظيف   .4
والالمباالة،  السلبية،  ذهنية  ت�الج  وطنية  ثقافة  ونشر  العمل،  وقيمة 

وعدم احترام القانون، وتبلد حس المسؤولية ف� المجتمع.
5. توسيع صالحيات الهيئات المكلفة بترقية حقوق اإلنسان بما يجعلها 
قادرة عل� الرقابة والتدخل ف� كل المستويات وتدريب المواطنين عل� 

معرفة حقوقهم والدفاع عنها.
6. ترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها ف� العمل االجتماع�، واالقتصادي، 

والسياس�، ف� إطار تكامل� ومتوازن بما يحقق التنمية واالستقرار.
7. تأهيل الشباب وتمكينهم وترقية دورهم ف� مختلف مجاالت التنمية 

االقتصادية والترقية االجتماعية والتنوير واألصالة الثقافية. 
8. ترقية أعوان الدولة، ال سيما اإلطارات الشابة منها، والترقية المستمرة 
االبتزاز  الدولة، وحمايتهم من  لكفاءاتهم كمقدم� خدمة عمومية باسم 

وضغوطات النفوذ المختلفة.
المواطن  خدمة  مقاربة  وفق  اإلدارة  ف�  العمومية  الخدمة  تحسين   .9
التجارب  واالستفادة من  الرد،  ف�  الحق  وتكريس  تمييز،  الجزائري دون 
ذلك  ف�  بما  والعصرنة،  اإلداري  التسيير  مجال  ف�  الجديدة  العالمية 

اإلدارة اإللكترونية.
الدولة،  مؤسسات  لكل  استراتيجية  مهمة  الفساد  مكافحة  جعل   .10

التنفيذية والتشري�ية والرقابية.
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راب�ا
التدابير
القطاعية

ـ األهداف والمبادئ ـ
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ثمار  وتجسيد  االقتصادية  الرؤية  ولتحقيق  السياسية  الرؤية  إطار  ف� 
حزمة   " الجزائري  الحلم   " نحو  الحكومية  المسيرة  تتطلب  اإلصالحات 
مت�ددة من التدابير التفصيلية موزعة عل� مختلف القطاعات عل� النحو 

التال�:

ف� باب الحريات والعدالة وتوازن األقاليم
1. اعتماد آليات لتثمين تنوع مختلف مناطق الوطن وثرائها وتوظيفها ف� 
التنمية المحلية من خالل التكريس القانون� المتدرج لالمركزية اإلدارية. 
2. النظر إل� الريف كفضاء أساس� يمكن أن يصير قطبا تنمويا يتحقق من 

خالله التوازن التنموي والديمغراف�. 
والمال�  واإلداري  السياس�  القرار  دوائر  بين  التنسيق  آليات  مراجعة   .3
التنفيذ  ف�  والمحل�  المركزي  بين  الجهود  وتنسيق  والتخطيط� 

والتسيير. 
نظرة  إطار  ف�  المحلية  والجماعات  الهيئات  إل�  أكثر  إعطاء صالحيات   .4
ترسيخ  ثقافة  وضمن  بينها  تُوازن  مقاربة  وفق  الوطن�  للتراب  شاملة 
انتخبه  الذي  الشعب  عن  كوكيل  المحل�  للمنتخب  التمثيلية  الوظيفة 

وفق برنامج وت�هدات.
والقضاء  اإلداري  القضاء  بين  التقاض�  درجات  ف�  التطابق  تحقيق   .5

العادي. 
لرد  قانون  الالمركزية من خالل سن  لمبدأ  والتدريج�  الفعل�  الوضع   .6

االعتبار لرأي اإلقليم ف� وضع البرامج المركزية السنوية. 
صياغة  وف�  النقاش  ف�  المستمرة  المشاركة  من  المواطنين  تمكين   .7
الديمقراطية  مبادئ  وتكريس  ترسيخ  بهدف  المحلية  التنمية  برامج 

التشاركية.
8. ترقية القانون األساس� للوظيفة العمومية إل� قانون عضوي كإطار عام 

لموظف� الدولة.
اإلجرائية  والوسائل  المكانة  بتمكينها من  الدفاع  لهيئة  االعتبار  إعادة   .9
الت� تمكنها من القيام بمهمة الدفاع عل� أحسن وجه، ال سيما مرافقة 

وتوجيه الموقوف والمتقاض� خالل كل مراحل التحقيق والمحاكمة. 
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10. وضع آلية دائمة ب�رض التوعية ضد الفساد وتأسيس هيئة لمرافقة 

ومساعدة وحماية المبلغين عن الرشوة والفساد. 
11. ترقية دور المجتمع المدن� للقيام باألنشطة الخدمية ف� إطار تفويض 

ودعم  الدولية  الفضاءات  ف�  للمشاركة  وتشجي�ه  العمومية،  الخدمة 
نشاطه كوسيلة لترقية اهتمامه بالشأن الدول�. 

12. دعم جهود الت�ددية اإلعالمية وتحرير مجال السمع� البصري وأخلقة 

الدولة  مؤسسات  انفتاح  ت�زيز  مقابل  واإلعالمية  الصحفية  الممارسة 
مصادر  إل�  الوصول  أجل  من  اإلعالم  وسائل  عل�  العمومية  والهيئات 

المعلومة.
13. تكريس مبدأ الشفافية وحق المواطن ف� مساءلة المسؤولين واالطالع 

العام  بالشأن  ت�ن�  الت�  الحكومية  والسياسات  والبرامج  المواقف  عل� 
وإتاحة الفرصة أمام النقاش المجتمع� إلثراء هذه السياسات وتبنيها. 

14. ضمان حرية النشاط السياس�، والحزبي، والجمعوي، ف� إطار القانون 

الذي يضمن لكل راغب أن يكون فاعالً سياسيا أو اجتماعياً حقيقياً دون 
عوائق وال تضييق من اإلدارة ومختلف مؤسسات الدولة.

15. ترسيخ الممارسة السياسية بما يحقق قبول الرأي اآلخر وحرية الت�بير 

والنقد الموضوع� لألفكار والسياسات واعتماد مبدأ اإلخطار ف� تأسيس 
المساهمات  عل�  والشفافية  العدل  وإضفاء  والجمعيات.  األحزاب 
العمومية لفائدة المجتمع المدن� عل� أساس عقد برنامج خاضع للرقابة 
اختصاصاته  خارج  المدن�  المجتمع  است�مال  وعدم  وجوبا،  المالية 

الدفعية والخدمية. 
16. الحرص عل� مواصلة بناء مشروع المغرب العربي وإخراج هذا الحلم 

من حالة الركود الت� هو عليها وإيجاد طرق إبداعية جزئية وكلية شاملة 
دول  بين  الثنائ�  الت�اون  وتكثيف  المغاربة،  وحدة  تخدم  وتخصصية 
المغرب العربي، وإقامة اتفاقيات ثنائية أو ثالثية وفق ما يخدم مشروع 

المغرب العربي ولو جزئيا.
التحرر  قضايا  تجاه  التقليدية  الجزائرية  الخارجية  السياسة  تكريس   .17

وعل� رأسها القضية الفلسطينية، مع العمل عل� دعمها بمختلف الوسائل 
وعودة  الشريف  القدس  وعاصمتها  فلسطين  تحرير  حت�  الممكنة 
واعتبار  أشكاله،  بكل  الصهيون�  الكيان  مع  التطبيع  وتجريم  الالجئين 
أو  مقايضتها  يمكن  ال  است�مار  تصفية  قضية  الغربية  الصحراء  قضية 
تسويتها إال بالحوار والتفاوض المفض� إل� االستفتاء عل� تقرير المصير.
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18. تطوير القدرات األمنية من حيث تأهيل الموارد البشرية والتحكم ف� 

المادية الضرورية، ب�رض محاربة  الوسائل  التكنولوجية واقتناء  الوسائل 
الجريمة بكل أنواعها، والوقاية منها ومحاربة اإلرهاب بكل أصنافه.

19. تكريس سياسة دفاعية تحم� البالد، وتسند السياسة الخارجية مع 

توظيف الت�اون الدول� ف� المجال العسكري والتكنولوجيا الحربية.
أجل  من  الّسع�  بضرورة  الجزائرية  للدولة  الدفاعية  السياسة  ربط   .20

الحوار بين  الجوار بت�ليب سياسة  استتباب األوضاع األمنية ف� بلدان 
الفرقاء والوسائل السلمية والدبلوماسية الوقائية والعسكرية.

ف� باب التنمية االقتصادية
21. ترقية التخطيط واالستشراف كوظيفة أساسية سيادية.

النشاط  ف�  التضامن�  القطاع  بإدماج  التمويلية  الموارد  توسيع   .22

االقتصادي وتوفير اإلطار التشري�� المناسب لذلك.
والموارد  الطاقة  االقتصادية ألسعار  الحقيقة  لتكريس  الدعم  ترشيد   .23

الطبي�ية.
المستويات  عن  مصداقية  وذات  دقيقة  معلوماتية  منظومة  بناء   .24

المعيشية توجه لترشيد المساعدات العمومية واألهلية لذوي الحقوق.
25. تبن� استراتيجية تسويقية خارجية لرفع حجم الصادرات.

المسار  تقييم  األوروبي من خالل  االتحاد  الشراكة مع  اتفاق  26. مراجعة 

ضمن مبدأ المساواة وتقاسم المخاطر.
والتصدير  التوزيع  تحفيز  آليات  خالل  من  الوطن�  اإلنتاج  تثمين   .27

التخزين،  الت�ليف،  المنشأ،  حماية  الجودة،  عالمة  التجارية،  (العالمة 
النقل).

وعل� مستوى  الجزائر  ف�  المتوفرة  البشرية  الكفاءات  ف�  االستثمار   .28

الجالية وتطوير الخبرة القانونية ف� المعامالت الدولية.
29. إنشاء أقطاب فالحية صناعية مندمجة كنموذج جهوي وجواري ينم� 

الريف، ويحقق األمن الغذائ� والتكامل التنموي.
30. سن إجراءات وآليات لتحسين مناخ األعمال واالستثمار.

31. رفع اإلنتاجية وتحسين تنافسية المنتوج المحل� بتحديث القطاعات 

المنتجة، واعتماد أساليب اإلدارة والتكنولوجيا الحديثة.

��



א���
��� 	��א�� 	

واعتمادهما  الوقفية،  الموارد  وتنمية  الزكاة،  تحصيل  أنماط  مراجعة   .32

كجزء أساس� ف� المنظومة االقتصادية واالجتماعية ومدخل جوهري ف� 
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

لتوسيع  والمالية  والتكوينية  واإلدارية  القانونية  الظروف  توفير   .33

التنمية  ألغراض  المالية  الموارد  حشد  ف�  اإلسالم�  التمويل  مساهمة 
واإلدخال المتصاعد للصيرفة اإلسالمية ضمن المنظومة المالية الوطنية.

ترشيد  خالل  من  الطاقوية  والفعالية  الطاقوي  االنتقال  تحقيق   .34

الطاقات  ف�  واالستثمار  للمحروقات،  االستكشاف  وتوسيع  االستهالك، 
حيث  من  الصخري  الغاز  دراسة  قدرات  وتطوير  والمتجددة،  النووية 

االستكشاف، والمردودية، واآلثار البيئية.
لالستثمار  االقتصادية  المؤسسات  ودعم  الرقم�  االقتصاد  ب�ث   .35

والتخصص ف� صناعة التجهيزات والبرامج والخدمات الرقمية بمستويات 
خبرة عالية وتحكم معرف� جيد وباالعتماد عل� كفاءات تخصصية ممتازة 
المحل�  االكتفاء  لتحقيق  الرقمية"  الجزائر   " مشروع  ف�  تندمج  وجعلها 
% خالل   15 بنسبة  الصادرات  والمساهمة ف�  الخارجية  لألسواق  والتوجه 
الخمس سنوات األول� من المشروع است�دادا لجزائر ما ب�د المحروقات.

اإلدارة  ف�  والسيما  الميادين  كل  ف�  الرقم�  التحول  برنامج  تسريع   .36

وميدان االتصاالت والتكنولوجيات الحديثة والمالية والضرائب والجمارك 
وأمالك الدولة وكل ما يت�لق بالوثائق المدنية.

ف� باب التنمية االجتماعية والثقافية
37. صياغة آليات للتنسيق والتكامل بين الفضاءات التربوية، والثقافية، 

أساليب  وترقية  المهنيين  والت�ليم  والتكوين  والدينية،  واالجتماعية، 
الب�د  تجسيد  عل�  والعمل  النقابية  المنظمات  مع  والتشاور  الحوار 
الحضاري وتفعيل مكوناته ضمن منظومة ثقافية للفرد واألسرة والمجتمع 

والدولة واألمة. 
بناء  هدف  يحقق  بما  والت�ليم  للتربية  التوجيه�  القانون  ت�ديل   .38

الشخصية  مقومات  عل�  المحافظ  المبدع  المت�لم  الصالح  المواطن 
الوطنية الضامن لكفاءة وديمومة وتجديد الهيكل التربوي والت�ليم�.
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الطموح  الطالب  هدف  يحقق  العال�  للت�ليم  إطار  قانون  اقتراح   .39

واألستاذ الباحث المبتكر والموظف المستقر والهيكل الذك� ويراجع نظام 
LMD من خالل اعتماد معايير نظام ضمان الجودة العالم�، وإعادة النظر 

الدعم  ومقاربة  الجودة  نظام  بمنظور  االجتماعية  الخدمات  منظومة  ف� 
المباشر وربطه بالنتائج الجامعية.

النوعية  وترقية  الحرفية  االحتياجات  لتلبية  المهن�  التكوين  إصالح   .40

توخيا للكفاءة العالية وتطوير آليات التنافس والتمييز والتثمين للتراث 
الحرف�، وتمتين العالقة بين تخصصات التكوين وسوق العمل.

قانون  عن  التجميد  ورفع  الت�ريب  مسار  استئناف  أجل  من  العمل   .41

المؤسسات  ف�  بها  الت�امل  وت�ميم  العربية  اللغة  است�مال  ت�ميم 
الرسمية.

42. ترقية األمازي�ية لغة وثقافة وإعطاء األولوية ف� ت�ليم اللغات للغات 

العالمية المتفوقة علميا وف� مجال األعمال والعالقات.
43. االهتمام باألسرة الجزائرية وت�ميق انتمائها الحضاري وتجذير عناصر 

الجزائرية  األسرة  واألمازي�ية، وحماية  والعروبة  اإلسالم  الوطنية:  الهوية 
مؤسسات  دور  وتفعيل  اآلفات  وسائر  واالنحراف  والفقر  التفكك  من 

التنشئة االجتماعية.
الوطن�  الموروث  وحماية  العميقة،  للجزائر  الثقاف�  بالتنوع  االعتناء   .44

والمحل� وتطويره وتشجيع الفنون واآلداب واإلنتاج المسرح� والسنيمائ� 
للسواح  ومستقطبا  عالميا  الجزائرية  للثقافة  ناقال  المجال  هذا  وجعل 

والمهتمين.
الحقوق  من  حق  باعتباره  اإلسكان  لسياسة  جديدة  مقاربة  اقتراح   .45

وإنشاء  السكنات،  إيجار  أسعار  تسقيف  من  ابتداءً  دستوريا  المكفولة 
أزمة  حل  إل�  ووصوال  االيجاري  الترقوي  السكن  لصي�ة  وطن�  ديوان 

السكن.
االجتماعية  والحماية  العمومية  الصحة  منظومة  إصالح  مواصلة   .46

الضمان  ومنظومة  االجتماع�  واإلرشاد  والتكافل  الوطن�  والتضامن 
وترقية  والصحة  الت�ليم  مجانية  مكسب  عل�  والمحافظة  االجتماع� 

خدماتها.
47. تجسيد دور الدولة ف� التكفل بالعالج عن طريق التأمينات وتوحيد 

مقنن  مرجع�  بسعر  الخاص  القطاع  وبين  بينها  والت�امل  التقدير 
وباتفاقيات تتضمن كل األداءات.

18. تطوير القدرات األمنية من حيث تأهيل الموارد البشرية والتحكم ف� 

المادية الضرورية، ب�رض محاربة  الوسائل  التكنولوجية واقتناء  الوسائل 
الجريمة بكل أنواعها، والوقاية منها ومحاربة اإلرهاب بكل أصنافه.

19. تكريس سياسة دفاعية تحم� البالد، وتسند السياسة الخارجية مع 

توظيف الت�اون الدول� ف� المجال العسكري والتكنولوجيا الحربية.
أجل  من  الّسع�  بضرورة  الجزائرية  للدولة  الدفاعية  السياسة  ربط   .20

الحوار بين  الجوار بت�ليب سياسة  استتباب األوضاع األمنية ف� بلدان 
الفرقاء والوسائل السلمية والدبلوماسية الوقائية والعسكرية.

ف� باب التنمية االقتصادية
21. ترقية التخطيط واالستشراف كوظيفة أساسية سيادية.

النشاط  ف�  التضامن�  القطاع  بإدماج  التمويلية  الموارد  توسيع   .22

االقتصادي وتوفير اإلطار التشري�� المناسب لذلك.
والموارد  الطاقة  االقتصادية ألسعار  الحقيقة  لتكريس  الدعم  ترشيد   .23

الطبي�ية.
المستويات  عن  مصداقية  وذات  دقيقة  معلوماتية  منظومة  بناء   .24

المعيشية توجه لترشيد المساعدات العمومية واألهلية لذوي الحقوق.
25. تبن� استراتيجية تسويقية خارجية لرفع حجم الصادرات.

المسار  تقييم  األوروبي من خالل  االتحاد  الشراكة مع  اتفاق  26. مراجعة 

ضمن مبدأ المساواة وتقاسم المخاطر.
والتصدير  التوزيع  تحفيز  آليات  خالل  من  الوطن�  اإلنتاج  تثمين   .27

التخزين،  الت�ليف،  المنشأ،  حماية  الجودة،  عالمة  التجارية،  (العالمة 
النقل).

وعل� مستوى  الجزائر  ف�  المتوفرة  البشرية  الكفاءات  ف�  االستثمار   .28

الجالية وتطوير الخبرة القانونية ف� المعامالت الدولية.
29. إنشاء أقطاب فالحية صناعية مندمجة كنموذج جهوي وجواري ينم� 

الريف، ويحقق األمن الغذائ� والتكامل التنموي.
30. سن إجراءات وآليات لتحسين مناخ األعمال واالستثمار.

31. رفع اإلنتاجية وتحسين تنافسية المنتوج المحل� بتحديث القطاعات 

المنتجة، واعتماد أساليب اإلدارة والتكنولوجيا الحديثة.
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التطورات  لمسايرة  االجتماع�  الضمان  منظومة  وتحديث  تطوير   .48

الحديثة ومراجعة القوانين والمراسيم الناظمة لها، ومعالجة إشكالية عجز 
الصندوق الوطن� للتقاعد عل� مستوى الرؤية والبرنامج والتسيير المال� 
وتوفر  االقتصادية  بالتنمية  والتقاعد  الضمان  صناديق  ربط  خالل  ومن 
المؤسسات االقتصادية الضامنة لمناصب الشغل والمساهمات العمالية 
الصندوق  إشكالية  ب�د حل  المسبق  التقاعد  وتقنين حق  رصيدها.  ف� 

الوطن� للتقاعد.
األدن�  الوطن�  األجر  نصف  إل�  البيت  ف�  الماكثة  المرأة  منحة  رفع   .49

المضمون.
50. تخفيض مدة العمل إل� 25 سنة بالنسبة للقطاعات الموصوفة باألعمال 

الشاقة ب�د تحديدها بصفة موضوعية ومعيارية.
51. مراجعة قاعدة الحد األدن� لألجور ومنحة البطالة والشبكة االجتماعية 

والحل التدريج� لعقود ما قبل التشغيل.
الفئات  لكل  االجتماع�  واإلدماج  الرياضية  للممارسة  الدولة  رعاية   .52

وإعداد  المهارات  لتنمية  كحقل  والجوارية  المدرسية  الرياضة  وب�ث 
رياضيي النخبة بما يخدم التنمية وي�زز القيم وترقية رياضات النخبة، 
ورعاية الفئات الموهوبة والمحترفة بما يحقق االمتياز والتفوق، ويحسن 

صورة التمثيل الدول�.
األجيال  وتحصين  األمة  وثوابت  بقيم  الجزائرية  الجالية  توثيق صلة   .53

القادمة، واستقطاب الكفاءات الجزائرية المتواجدة خارج الوطن (الجالية) 
وتوفير ظروف مساهماتها ف� تحقيق التطور الوطن� ف� مختلف المجاالت 
(الت�ليم بكل أطواره، الصحة، االقتصاد...)، وكذا تشجيع الت�اون والتبادل 

الثقاف� ف� اإلطار المغاربي.

ف� باب التخطيط والتجهيز
54. إعادة هيكلة النظام اإلداري من أجل ضمان التماسك والتنسيق بين 

قطاعات البناء واألشغال العمومية والري والنقل.
مشاريع  ومراقبة  إدارة  وكذا  اإلنجاز  وآليات  القرار  اتخاذ  نمط  إصالح   .55

الهياكل القاعدية بهدف تحسين مردودية االستثمارات وجودة المشاريع 
والتحكم بشكل مرض ف� اآلجال النهائية والتكاليف.

القاعدية  بالهياكل  المرتبطة  المعلومات  نظام  وتحديث  عصرنة   .56

الست�الله ف� التخطيط واإلنجاز والمراقبة.

א���
��� 	��א�� 	

��



א���
��� 	��א�� 	

الدراسات  مكاتب  باعتماد  الخاص  التشريع  ف�  النظر  إعادة   .57

واألشغال  الري  المدنية،  الهندسة  ف�  المتخصصين  والمهندسين 
العمومية والمرقين العقاريين، بما ينصف كل فئة حسب اختصاصها ف� 

كل المجاالت والسيما ف� الصفقات العمومية. 
58. استكمال شبكة الطرق والطرق السري�ة المبرمجة باعتماد طرق تمويل 

خارج ميزانية الدولة، ال سيما عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية.
59. إعطاء األهمية القصوى لصيانة مختلف الطرق والمنشآت الفنية بصفة 

للسماح  والتنظيم�  التشري��  اإلطار  إصالح  خالل  من  وذلك  منتظمة، 
المتزايدة  الصيانة  احتياجات  لت�طية  المناسبة  المالية  الموارد  بتجنيد 

بتطور حجم الشبكة.
60. االهتمام بالطرق الساحلية من خالل عصرنة وتحديث المحاور القائمة 

األمثل  واالست�الل  السياحة  وترقية  النقل  منظومة  لدعم  وتوسي�ها 
للساحل.

61. إعادة تنظيم الموان� وعصرنة أنظمة تسييرها وتحديث معداتها من 

خالل التطوير والتحسين والتنسيق مع مجموعات الموان� الكبيرة لحوض 
البحر األبيض المتوسط  لتكون جزءًا من ديناميكية االستثمار واست�الل 

اإلمكانات الت� يوفرها امتداد الساحل عل� أكثر من 1280 كم.
62. االهتمام بإنشاء شبكة سكة حديد عالية السرعة ذات امتداد مغاربي 

شمال  تربط  والت�  نجاعة  األكثر  للمشاريع  األولوية  إعطاء  مع  وإفريق�، 
البالد بجنوبها وكذا مختلف الموان� لزيادة طاقة نقل البضائع واألشخاص.

الحالية،  بالمتطلبات  تف�  وفعالة  متطورة  جوي  نقل  أنظمة  بناء   .63

تحديث  خالل  من  الطلب  وت�طية  الخدمات  تحسين  إل�  باإلضافة 
األسطول الجوي وإعطاء أهمية للنقل الجوي التجاري وتحديث المطارات 
وربطها بأنماط النقل األخرى، مع حسن است�ال الموقع الجغراف� الجزائري 
كمحطة عبور مثالية لتوسيع خطوط النقل الجوي وتسيع الحصة السوقية 

العالمية ف� مجال النقل الجوي. 
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خامسا
ت�هدات
والتزامات
(أولويات)
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والتدابير  اإلصالحات  ومختلف  واالقتصادية  السياسية  للرؤية  وكنتيجة 
القطاعية تت�هد حركة مجتمع السلم بحل المشاكل األساسية الت� تت�لق 
بمعيشة المواطنين وبرفع مستوى أداء القطاعات الت� تت�لق بمستقبل 
خالل  يل�  ما  وفق  أولوية  ذات  إنجازات  خالل  من  وذلك  ومكانته  البلد 

خمس سنوات:
1. الوصول إل� المعدل العالم� لعدد المؤسسات االقتصادية الت� تحفز 
حجم  ويضاعف  الخام  اإلجمال�  للناتج   7% إل�  ليصل  االقتصادي  النمو 
المتوازن  النمو  نموذج  باعتماد  مرات  المحروقات خمس  الصادرات خارج 
وتحريك القطاعات اإلحدى عشرة  (11) الراكدة، بما يساهم ف� تحسين 
ماليين  ويوفر  الفردي،  الدخل  ومتوسط  القاعدي،  لألجر  األدن�  الحد 

مناصب الشغل الجديدة.
لإليجار  السكنية  الحضيرة  توسيع  خالل  من  السكن  أزمة  معالجة   .2
بمساهمة  جديدة  ومدن  أحياء  وبناء  السكنات  إنجاز  برامج  ومضاعفة 
أساسية للخواص بأسعار معقولة مع إقامة منظومة دعم خاص للمعوزين.

3. تحقيق األمن الغذائ� من خالل توسيع تشجيع إنتاج المواد الغذائية 
األساسية وتخفيف استيراد القمح والحليب بنسبة %50، وتحقيق االكتفاء 

ف� الخضر والفواكه.
الدولة،  نفقات  ف�  األول�  المرتبة  إل�  والت�ليم  التربية  ميزانية  رفع   .4
وتطوير المنظومة التربوية والجامعية عل� قاعدة القيم والتميز العلم�، 
وتشجيع القطاع الخاص وفق برنامج وطن� موحد مشترك، والقضاء نهائيا 
والت�ليمية،  التربوية  المؤسسات  ف�  والتسيب  والفساد  الغش  عل� 
ظروف  وتحسين  خاصة،  منظومة  ضمن  والموهوبين  المتفوقين  ورعاية 
شمال  ف�  نسبة  أعل�  لتكون  العلم�  البحث  ميزانية  ورفع  األستاذ، 

إفريقيا.
الدولة،  الثانية ف� ميزانية  المرتبة  إل�  العمومية  5. رفع ميزانية الصحة 
عل�  دول�،  مستوى  ف�  لتكون  جامعية  مستشفيات  خمس  وتأهيل 
مستوى الكفاءة الطبية والمعدات واإلدارة والخدمة، بما ي�ن� عن العالج 

خارج الوطن.

א���
��� 	��א�� 	

��



א���
��� 	��א�� 	

عل�  نهائيا  للقضاء  المعالم  واضحة  استراتيجية  بخطة  للعمل  الدفع   .6
الحلول  خالل  من  الساكنة  يؤرق  الذي  للشرب  الصالحة  المياه  مشكل 
والصغيرة  الكبيرة  السدود  كإنجاز  واآلجلة  الكبرى،  كالتحويالت  العاجلة 
والحواجز المائية لالست�الل الجيد لمياه األمطار الضائعة، وبرامج تشجير 
موسعة لتحسين الظروف البيئية ال سيما ما يت�لق بالتصحر والجفاف. 

7. سن قانون إطار يحدد التوجهات التنموية واالقتصادية، وذلك من خالل 
ضبط النمط التنموي الوطن�، واالبت�اد عن االرتجالية والمزاجية، وتوسيع 
شبكة المؤسسات االقتصادية الناجحة، وإنشاء هيئة لتقييم السياسات 
العمومية توفر إمكانية التصحيح واالستدراك وتساهم ف� اقتراح البدائل 

والمعالجات الموضعية. 
8. صياغة دليل اإلجراءات لتسهيل عمليات االستثمار وضبط آجال القبول 
أو الرفض المعلل للمشاريع ويجسد مبدأ الشفافية والعدالة ف� الفرص 
ويمكن المواطن المعن� من المتاب�ة والتقاض�، وتجريم أي تصرف ي�يق 

أو ي�طل عمليات االستثمار ف� إطار القانون. 
ومكافحة  العقوبات،  بأقص�  لتجريمه  قوانين  وسن  الفساد  محاربة   .9
البيروقراطية بما يحم� المال العام ويسترجعه ويحسن الخدمة العمومية 
من خالل سن قانون يضبط آجال استخراج الوثائق اإلدارية ورقمنة جميع 

القطاعات ذات الصلة. 
10. سد الفجوة الرقمية ف� الجزائر بإطالق مشروع استراتيج� وطن� تحت 

عنوان "الجزائر الرقمية" ودعمه بالميزانيات الضرورية الت� تضمن نجاحه 
ودوامه واعتبار هذا المشروع مشروعا سياديا يرتكز عليه ازدهار الجزائر 
وتطور كل القطاعات األخرى ورفع تحدي دعم الناتج اإلجمال� الخام ب 3% 

من التكنولوجيات الحديثة وتوفير ربع مليون منصب شغل.
11. إقتراح آلية بنكية ميسرة لولوج نصف أموال وأنشطة القطاع الموازي 

النمو  من  عالية  نسب  وتحقيق  القانونية،  االقتصادية  الدائرة  ف� 
المحلية  المدخرات  ت�بئة  نسب  ورفع  المباشرة  األجنبية  لالستثمارات 
وت�ديل قانون القرض والنقد بما يتيح مشاركة صاعدة للتمويل اإلسالم� 
المالية  المؤسسات  وكاالت  وت�طية  الوطنية  المالية  المنظومة  ف� 

اإلسالمية لكل واليات الوطن.  
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الوطن�، وتطوير الصناعة العسكرية واحترافية  الدفاع  12. تقوية مهارات 

الجيش الوطن� الشعبي ف� أداء دوره الدستوري ف� حماية حدود التراب 
الوطن� والحفاظ عل� الوحدة الوطنية ومحاربة اإلرهاب وتجارة المخدرات 

ِّجار ف� السالح وحماية اإلقليم. واإلت

الخاتمة: 
هذه خطوط عريضة للبرنامج االنتخابي الذي نتقدم به إليكم عرضا وشرحا 
عل�  بها  سنقوم  الت�  الجوارية  واألعمال  اللقاءات  مختلف  ف�  والتزاما 
مستوى كل ربوع بالدنا العزيزة، وال يمكن لهذه الت�هدات وااللتزامات أن 
تتجسد بدون ت�اونكم وانخراطكم الواسع ف� النصرة والدعم والتصويت 
الكفاءات  رجالها ونساؤها من  ليكون  السلم  قوائم حركة مجتمع  لصالح 
والخبرات ذات التجربة والمصداقية صوتكم الصادق ف� البرلمان القادم.

فمعا من أجل برلمان يمثل الشعب ويقوم بدور الرقابة والتشريع لصالح 
رؤية واضحة  بالمصداقية وتحمل  تتمتع  ويفرز حكومة  البالد،  فئات  كل 
تحقق  قوية  ورقابية  تشري�ية  طموح سلطة  ويجسد  األزمة  من  للخروج 

تطلعات الجزائريين والجزائريات.
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