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دي ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــة
إدراكا منــا لألزمــة اخلطيــرة متعــددة األبعــاد التــي تعرفهــا
بالدنــا ومجتمعنــا ومؤسســاتنا ،والتــي هــي يف نفــس الوقــت
أزمــة حكامــة ســببها عــدم الكفــاءة واإلهمــال والفســاد و اجلشــع
وتبديــد املــال العــام و صــراع بــن األجيــال و أزمــة ثقــة بــن ســلطة
مســتبدة و مواطنــن مقيديــن خــاب أملهــم،
و إدراكا منــا للمخاطــر الداخليــة واخلارجيــة التــي تتربــص
ببالدنــا و تهــدد ســيادتها و أمنهــا القومــي ووحدتهــا و ســامتها
الترابيــة،
و إذ نعتــز باحلــراك الشــعبي املبــارك الــذي انطلــق يف 22
فيفــري  ،2019والــذي فــرض إعجــاب العالــم بســلميته وحضاريته
ووطنيتــه و مطالبــه املشــروعة املتمثلــة يف قطيعــة حقيقيــة و تغيير
حــقّ ،
وإدراكا منــا للطاقــات البشــرية الهائلــة التــي أخرجهــا احلــراك
للعلــن واإلمكانــات الكبيــرة التــي تزخــر بهــا بالدنــا يف شــتى
املجــاالت،
أتعهــد أمــام اهلل – عــز وجـ ّل – و أمــام الشــعب اجلزائــري إذا
منحنــي ثقتــه رئيســا للبــاد ،أن أعمــل بــكل تفــان و إخــاص،
لتحقيــق مطالــب و طموحــات الشــعب املشــروعة التــي رفعهــا
حــراك  22فيفــري مــن أجــل إحداث تغيير شــامل وحقيقي يســمح
بتقــومي وطنــي و إعطــاء انطالقــة جديــدة لبالدنــا و يتيــح لشــعبنا
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العيــش يف جزائــر دميقراطيــة ومزدهــرة ،وفيــة لقيــم ثــورة الفــاحت
مــن نوفمبــر  ،1954جزائــر يكــون فيهــا مــكان جلميــع اجلزائريــن.
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أو ًال  -من أجل إنشاء جمهورية جديدة
تستجيب لتطلعات الشعب
 -1مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور :
أ .يكرس الدميقراطية ؛
ب .يؤسس لفصل حقيقي بني السلطات ؛
ت .يعزز الصالحيات الرقابية للبرملان ؛
ث .يسمح بعمل متناغم للمؤسسات ؛
ج .يحمي حقوق وحريات املواطن ؛
ح .يُجنــب البــاد أي انحــراف اســتبدادي مــن خــال إنشــاء
ســلطات مضــادة فعالــة ؛
خ .يكــرس حرمــة و إلزاميــة حتديــد فتــرة واليــة الرئيــس لعهــدة
واحــدة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة ؛
د .يحــدد مجــال احلصانــة البرملانيــة و اقتصارهــا علــى األفعال
الواردة يف ســياق النشــاط البرملاني.
 -2إعــادة صياغــة اإلطــار القانونــي لالنتخابــات (قانــون
االنتخابــات) مــن أجــل :
أ .حتديــد دقيــق للمعاييــر والشــروط املطلوبــة للمترشــحني
لالنتخــاب يف املجالــس احملليــة و الوالئيــة والوطنيــة وكذلــك
االنتخابــات الرئاســية ؛
ب .العمــل علــى بــروز جيــل جديــد مــن املجالــس املنتخبــة تضــم
ممثلــن أكفــاء وصادقــن و نزهــاء ؛
ت .حظــر التواطــؤ بــن املــال الفاســد و السياســة مــن خــال
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األحــكام اجلزائيــة.
 -3إصــاح شــامل للدولــة بــكل فروعهــا ومؤسســات اجلمهوريــة
يســمح بتكريــس دولــة القانــون يف خدمــة املواطــن ،ودولــة حديثــة
ذات جناعــة و شــرعية بأدائهــا ،و دولــة "اســتراتيجية" محركــة
للتنميــة و ضامنــة للمصلحــة العليــا.
 -4أخلقــة السياســة و احليــاة العامــة وتعزيــز احلكــم الراشــد
عــن طريــق :
أ .الفصــل بــن املــال والسياســة و بتقنــن و رقابــة صارمــن
للتمويــل السياســي ؛
ب .محاربة الفساد واحملسوبية و احملاباة ؛
ت .جعــل الكفــاءة معيــارا أساســيا يف االختيــار و التعيــن يف
وظائــف الدولــة املختلفــة ؛
ث .وضع آليات لضمان نزاهة املوظفني العموميني ؛
ج .املساءلة و احملاسبة أمام هيئات الرقابة و املواطن ؛
ح .الشفافية يف إدارة املال العام ؛
خ .جتديــد اإلطــار األخالقــي والقانونــي املطبــق علــى املوظفــن
العموميــن ؛
د .وضــع آليــات لنجاعــة القــرار والنشــاط العامــن و متابعتهمــا
واإلجــراءات املتعلقــة بــإدارة األمــوال العامــة.
 -5إصــاح شــامل للعدالــة لضمــان اســتقالليتها و حتديثهــا
مــن خــال الرقمنــة (العدالــة اإللكترونيــة) و جناعتهــا مــن خــال
مراجعــة أســاليب عمــل و تســيير الهيئــات القضائيــة و التعامــل
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العــادل مــع اجلميــع أمــام العدالــة و تثمــن ســلك القضــاة و ترقيــة
مركزهــم و دورهــم و حمايــة اســتقالليتهم و نزاهتهــم.
 -6حتقيق حرية الصحافة و تعدديتها و استقاللها و ضمان
احتــرام قواعــد االحترافيــة و أخالقيــات املهنــة ،و جعلهــا عمــادا
للممارســة الدميقراطيــة وحمايتهــا مــن جميــع أشــكال االنحــراف.
 -7تعزيــز الدميقراطيــة التشــاركية التــي يكــون فيهــا املواطــن
ً
فاعــا و غايــة منشــودة للنشــاط العمومــي مــن خــال
طر ًفــا
حــوار تعاونــي وتشــاور مســتمر بــن الســلطات احملليــة واملواطنــن
املشــاكل وتقييــم السياســات العامــة.
 -8بنــاء مجتمــع مدنــي حــر و نشــيط و قــادر علــى حتمــل
مســؤوليته كســلطة مضــادة و أداة تقييــم للنشــاط العمومــي يف
خدمــة املواطــن والوطــن.
 -9إصــاح شــامل للتنظيــم اإلقليمــي و لتســيير اإلدارة
احملليــة مــن خــال اإلصالحــات التــي مــن شــأنها أن حتــدد بشــكل
دقيــق اختصاصــات كل مــن الدولــة و اجلماعــات احملليــة يف إطــار
نهــج تكاملــي (تقســيم إداري جديــد يتماشــى مــع الواقــع اجلديــد
للبــاد).
 -10تنفيــذ سياســة فعالــة لترقيــة و متكــن املــرأة تتجــاوز
"سياســة احملاصصــة" لزيــادة تواجــد املــرأة ومشــاركتها يف املجاالت
السياســية واالجتماعيــة و االقتصاديــة للبــاد.
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 -11تنفيذ "خطة عمل للشباب" من أجل :
أ .إعداد الشــباب لتحمل مســؤولياتهم السياســية واالجتماعية
واالقتصادية ؛
ب .العمل على ظهور جيل جديد من رجال األعمال ؛
ت .تعزيــز تواصــل الشــباب مــع العالــم وانفتاحه علــى التطورات
العاملية ؛
ث .اعتمــاد إطــار قانونــي وتدابيــر لتســليم فعلــي للمشــعل إلــى
الشــباب.
 -12تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية (اإلسالم و العروبة
و األمازيغية).
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ثانيا – من أجل منوذج اقتصادي جديد
قائم على تنويع النمو و اقتصاد املعرفة
 .Iتنفيــذ سياســة جديــدة للتنميــة خــارج عائــدات احملروقــات
(التــي يجــب أن تظــل وســيلة فعالــة للنمــو االقتصــادي وليســت
جوهريــة) :
 -13تثمــن اإلنتــاج الوطنــي للصناعــات الزراعيــة والصناعيــة
و اخلدماتيــة مــن خــال حوافــز ضريبيــة و تقييــد الــواردات و وضــع
سياســة تصنيــع جديــدة موجهــة نحــو الصناعــات املصغــرة
والصغيــرة ومتوســطة احلجــم بهــدف :
أ .تلبية الطلب الوطني ؛
ب .اســتبدال املنتجــات املســتوردة باملنتجــات احملليــة لتخفيــض
الــواردات بشــكل كبيــر وتوفيــر احتياطــي الصــرف ؛
ت .خلــق و مضاعفــة الشــركات الناشــئة و توجيــه االســتهالك
الوطنــي و الطلــب العمومــي نحــو إنتاجهــا والعمــل علــى ظهــور
جيــل جديــد مــن رجــال األعمــال ؛
ث .مراجعــة سياســات  CKDو  SKDبشــكل كامــل لضمــان
عــال يف هــذا املجــال ؛
معــدل اندمــاج ٍ
ج .تفضيــل و تشــجيع أي اســتثمار صناعــي يســتخدم
"املدخــات" واملــواد األوليــة احملليــة ويخلــق فــرص العمــل ويدعــم
النمــو االقتصــادي ؛
ح .تعزيــز االســتثمار و اإلنتــاج الوطنيــن باعتبــاره العامــل
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األول يف خلــق فــرص العمــل والثــروة والدخــل يف ميزانيــة الدولــة
والتصديــر.
 -14تعزيز الدور االقتصادي للجماعات احمللية يف تطوير و تنويع
االقتصــاد الوطنــي مــن خــال متكينهــا مــن املشــاركة بنشــاط يف
االنتقــال إلــى اقتصــاد متنــوع متحــرر مــن عائــدات احملروقــات.
 -15إطــاق مشــاريع مهيكلــة و مشــاريع هيــاكل قاعديــة كبــرى
لتعزيــز شــبكات الســكك احلديديــة والطــرق الســريعة خدمــ ًة
للتنقــل و التنميــة االجتماعيــة و االقتصاديــة.
 -16حتســن منــاخ األعمــال وتشــجيع االســتثمار ،مبــا يف ذلــك
االســتثمار األجنبــي املباشــر ( ،)IDEلتنويــع و تكثيــف الصــادرات
خــارج احملروقــات ،وإصــاح نظــام متويــل االســتثمار والنظــام
املصــريف لتنويــع عــروض التمويــل وتعميــم اســتخدام وســائل الدفــع
احلديثــة وإنشــاء بنــوك جديــدة متخصصــة.
 -17تطهيــر املجــال االقتصــادي والتجــاري خاصــة مــن خــال
إدراج أنشــطة التجــارة املوازيــة يف املجــال الرســمي مــن خــال
مراجعــة النظــام القانونــي و تطويــر شــبكات التوزيــع الكبــرى و إجناز
أســواق البيــع باجلملــة.
 -18وضــع خطــة اســتعجالية لتحديــث الزراعــة لضمــان
األمــن الغذائــي و تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة (اإلنتــاج احليوانــي
واإلنتــاج الفالحــي  /اخلضــر و الفواكــه واملنتجــات املســتوردة مثــل
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الســكر والزيــت والــذرة ) :
أ .إعــادة تأهيــل وتطويــر األراضــي الزراعيــة (إمكانيــة اللجــوء
إلــى الشــراكة) ،يف مناطــق الســهوب والصحــراء واجلبــال ؛
ب .تطهيــر ملــف األراضــي الفالحيــة واســتعادة األراضــي
الفالحيــة غيــر املســتغلة ؛
ت .تنميــة الفالحــة كوســيلة لتنويــع االقتصــاد الوطنــي واحلــد
مــن اختــال امليــزان التجــاري للســلع الرئيســية ؛
ث .تطوير عاجل لإلنتاج السمكي من خالل :
 إعادة بعث قطاع تربية األسماك و تطويرها ؛ إجناز ورشات صيانة أسطول الصيد البحري ؛ إنشاء أسطول صيد يف أعالي البحار ؛ حتويــل و تصنيــع املــوارد الصيديــة و تشــجيع الشــركاتالصغيــرة واملتوســطة يف هــذا املجــال.
 -19تطوير قطاع السياحة من خالل :
أ .التصنيــف االســتراتيجي للطلــب يف مجــال الســياحة
الوطنيــة و الدوليــة لتحديــد نــوع الســياحة الواجــب تســليط
الضــوء عليهــا (الســياحة املوســمية و الثقافــة و الدينيــة والعائليــة
و الصحراويــة  /اجلنــوب واجلنــوب األقصــى واجلبليــة) ؛
ب .وضــع "خطــة وجهــة اجلزائــر" التــي ســتعتمد علــى أقطــاب
التميز الســياحي وخطة جودة الســياحة والشــراكة بني القطاعني
العــام واخلــاص و فتــح خطــوط جديــدة لشــركات الطيــران
منخفضــة التكلفــة ( )low-costنحــو مــدن الشــمال واجلنــوب
الكبيــر ؛
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ت .تطويــر التدريــب و التكويــن يف قطــاع الســياحة الــذي لديــه
قــدرة عاليــة علــى اســتيعاب اليــد العاملــة و علــى احلــد مــن بطالــة
الشــباب و تعزيــز "الوظائــف الصيفيــة واملوســمية" ؛
ث .تخفيف إجراءات احلصول على التأشيرات السياحية.
 -20اإلنتــاج الفكــري والثقــايف والفنــي خلدمــة النمــو
االقتصــادي :
أ .تطويــر الصناعــة الســينمائية والثقافيــة مــن خــال حوافــز
و تدابيــر جذابــة لصالــح املنتجــن ألول مــرة ؛
ب .تشــجيع اخلبــرة الوطنيــة يف مجــال الصناعــات الثقافيــة
والفنيــة للحــد مــن تقــدمي اخلدمــات املســتوردة ؛
ت .تشــجيع إنشــاء اســتوديوهات الصناعــة الســينمائية
واســتوديوهات التســجيل وقاعــات املســرح و العــروض مــن
خــال احلوافــز الضريبيــة و املصرفيــة (مــع إمكانيــة اللجــوء إلــى
الشــراكة) ؛
ث .خلــق بيئــة مواتيــة لظهــور ومنــو املواهــب الفنيــة الســيما مــن
خــال تشــجيع مســارات تكويــن دراســية و جامعيــة فنيــة و خلــق
شــهادة بكالوريــا فنيــة ؛
ج .إحصــاء مفصــل و حقيقــي لإلنتــاج الصناعــي والثقــايف
والفنــي الوطنــي و وضــع دليــل يتــم حتديثــه ســنويا لإلنتــاج
الصناعــي و احلــريف الوطنــي.
 -21تشــجيع إنتــاج الطاقــة األحفوريــة والطاقــة املتجــددة
(الطاقــة الشمســية و الريحيــة) و اســتهداف التصديــر يف هــذا
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املجــال مــن خــال :
أ .جتســيد االنتقــال الطاقــوي الــذي يعتمــد علــى النجاعــة
الطاقويــة و الطاقــات املتجــددة بشــكل يســتجيب الحتياجــات
االســتهالك الداخلــي و يهــدف إلــى تصديــر الطاقــة كوســيلة
لتنويــع الصــادرات خــارج احملروقــات ؛
ب .تنفيذ برنامج وطني لتطوير الطاقة املتجددة مع التركيز
علــى الطاقــة الشمســية ( 3000ســاعة مــن أشــعة الشــمس يف
الســنة) و الريحيــة يطمــح إلــى التصديــر ؛
ت .مراجعــة سياســة الدعــم املعمــم يف إطــار مقاربــة أكثــر
إنصافــا و جناعــة ؛
ث .تطويــر شــراكة قطــاع خــاص وطنــي  /قطــاع خــاص دولــي
مــع ســونلغاز يف تطويــر الطاقــات املتجــددة ؛
ج .تشــجيع اســتخدام الطاقــات املتجــددة يف القطــاع
االقتصــادي مــن خــال تدابيــر حتفيزيــة و يف اإلنــارة العموميــة ؛
ح .تعميــم التقنيــات اجلديــدة يف مجــال توفيــر الطاقــة مبــا يف
ذلــك أنظمــة اإلضــاءة الذكيــة وأجهــزة االستشــعار ،علــى مســتوى
الســكنات الفرديــة و املرافــق احلكوميــة و القطــاع االقتصــادي.

 .IIاإلصالح املالي:
 -22إصــاح عميــق للنظــام الضريبــي جلعلــه وســيلة للتوجيــه
االقتصــادي و تشــجيع اإلنتــاج الوطنــي :
أ .رقمنة سريعة و كاملة للخدمات املتعلقة بالضرائب ؛
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ب .رقمنة سريعة و كاملة للخدمات املتعلقة باالستيراد ؛
ت .الرقمنة الكاملة والســريعة لســجل مســح األراضي و مصالح
أمــاك الدولة ؛
ث .تبســيط النظــام الضريبــي عــن طريــق إلغــاء الضرائــب غيــر
الفعالــة ذات العائــد املنخفــض ومراجعــة نظــام املزايــا الضريبيــة ؛
ج .إلغــاء ضريبــة النشــاط املهنــي ( )TAPعلــى املــدى القصيــر
وتنفيــذ اإلصــاح الضريبــي واملالــي لفائــدة اجلماعــات احملليــة ؛
ح .مراجعــة ســلم الضريبــة علــى الدخــل العــام وفئــات األجــراء ؛
خ .إنشــاء ضرائــب جديــدة مرتبطــة بــرأس املــال والثــروة مــع
احملافظة على أدوات اإلنتاج املســاهمة يف خلق فرص العمل و القيمة
املضافة ؛
د .تشــجيع العمــل املنزلــي عــن طريــق اإلعفــاء مــن الضريبــة
علــى الدخــل ؛
ذ .منــح حوافــز ضريبيــة للحرفيــن لترقيــة قطــاع الصناعــات
احلرفيــة املنشــئ لفــرص العمــل و ضمــان نقــل الكفــاءات املهنيــة؛
ر .منــح أولويــة املســاعدة و الدعــم للمؤسســات الصغيــرة
واملتوســطة خاصــة تلــك التــي تنشــط يف قطــاع التكنولوجيــات
اجلديــدة ؛
ز .إنشــاء هيئــة متعــددة القطاعــات ملكافحــة التهــرب الضريبــي
و االحتيــال املالــي و حتســن النجاعــة الضريبيــة مــن أجــل تغطيــة
تدريجيــة لنفقــات التســيير عــن طريــق إيــرادات اجلبايــة العاديــة.
 -23إصالح عميق للحكامة املالية من خالل :
أ .تعزيــز التخطيــط املالــي والتحكــم يف مخاطــر امليزانيــة مــن
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خــال التنفيــذ الســريع لنظــم املعلومــات ؛
ب .وضــع برنامــج لعصرنــة اإلدارة املاليــة خاصــة يف قطــاع
البنــوك و التأمــن ؛
ت .توجيه املساعدات واإلعانات للشرائح احملرومة ؛
ث .تعزيــز نظــام ترشــيد اســتيراد الســلع و اخلدمــات ووضــع
سياســة حقيقيــة لترقيــة و دعــم الصــادرات خــارج احملروقــات ؛
ج .تنويــع عــروض التمويــل مــن خــال بعــث حركيــة يف ســوق
االقتــراض عبــر توســيع نطــاق املنتجــات املاليــة ،مبــا يف ذلــك
الســندات ،بهــدف تشــجيع االدخــار و امتصــاص الســيولة املتواجد
خــارج النظــام املصــريف ؛
ح .تطويــر شــبكة الدفــع اإللكترونــي باســتخدام وســائل الدفــع
احلديثــة ؛
خ .اتبــاع نهــج جديــد يف امليزانيــة للحفــاظ علــى التوازنــات
املاليــة وحتســن إيــرادات اجلبايــة العاديــة و توفيــر مــوارد إضافية
يف الســوق املاليــة الداخليــة ؛
د .إصــاح النظــام احملاســبي خاصــة فيمــا يتعلــق باجلماعــات
احملليــة مــن خــال إنشــاء دليــل مرجعــي للنظــام احملاســبي للدولة ؛
ذ .إصــاح التمويــل احمللــي بهــدف منــح اجلماعــات احملليــة
مــوارد هامــة متكنهــا مــن تعزيــز دورهــا يف االقتصــاد الوطنــي ؛
ر .مكافحــة التجــاوزات املاليــة مــن خــال تعزيــز الرقابــة
الضريبيــة ،ومكافحــة االحتيــال الضريبــي و اجلمركــي خاصــة
تضخيــم الفواتيــر و جتــرمي املخالفــات ذات الصلــة ،وتعزيــز
الرقابــة الالحقــة علــى تنفيــذ النفقــات العامــة (تعزيــز املؤسســات
وهيئــات الرقابــة مثــل املفتشــية العامــة للضرائــب و مجلــس
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احملاســبة) ؛
ز .ترشــيد اإلنفــاق العــام مــن خــال عمليــة تقييــم و متابعــة
اقتصاديــن ألي نشــاط ميــس بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
ميزانيــة الدولــة ؛
س .عصرنــة إدارة اخلزينــة العموميــة لإلســهام يف متويــل
االقتصــاد خاصــة مــن خــال القــروض و إدارة الديــن العــام ؛
ش .عصرنــة النظــام املصــريف واملالــي مــع التركيــز علــى
إصــاح البنــوك واملؤسســات املاليــة لتحســن كفاءتهــا وربحيتهــا
ومســاهمتها يف متويــل االقتصــاد مــن خــال :
 تكييــف اإلطــار التنظيمــي والتشــريعي الــذي يحكــم النشــاطاملصــريف (إمكانيــة فتــح القطــاع أمــام القطــاع اخلــاص) ؛
 حتديث نظام الدفع وتعميم أدوات الدفع اإللكترونية ؛ تعزيــز نظــم املعلومــات للبنــوك العموميــة و الفاعلــن يفاألســواق املاليــة بهــدف متكينهــم مــن تعزيــز التحكــم يف عملياتهــم
وفــق املعاييــر الدوليــة ؛
 تبســيط ملفــات االقتــراض و تخفيــض املواعيــد النهائيــةملعاجلتهــا مــن خــال المركزيــة القــرار و تنشــيط ســوق االقتراض ؛
 تنويع املنتجات البنكية وتطوير التمويل اإلسالمي ؛ تطويــر الشــبكة البنكيــة الوطنيــة والدوليــة مبــا يف ذلــك فتــحفروعهــا يف اخلــارج ؛
 تطويــر أســواق رأس املــال و البورصــة لتقــدمي بدائــل لتمويــلاالستثمار ؛
 عصرنــة قطــاع التأمــن الســيما عبــر رقمنــة وتبســيطإجــراءات التأمــن و ملفــات التصريــح بالضــرر.
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ص .عصرنة إدارة أمالك الدولة :
 الرقمنة الكاملة والســريعة لســجل مســح األراضي ومصالحأمــاك الدولة ؛
 إصــدار قــرارات االمتيــاز لالســتفادة مــن العقــار لصالــحالقطــاع االقتصــادي.
 -24تنفيــذ سياســة جتاريــة منســجمة لالنفتــاح علــى
االقتصــاد العاملــي مــن خــال منطقــة التبــادل احلــر العربيــة
( )ZALEومنطقــة التبــادل احلــر القاريــة اإلفريقيــة ( ،)ZLECAfمــع
تقييــم اقتصــادي لنتائــج االنفتــاح علــى االقتصــاد الدولــي من حيث
الفــرص و التكلفــة و التهديــدات املمكنــة .بهــذا اخلصــوص ،ســيتم
إحيــاء مســار انضمــام اجلزائــر إلــى منظمــة التجــارة العامليــة.
 -25حتقيــق حتــول رقمــي لتحســن االتصــال وتعميــم
اســتخدام تكنولوجيــات اإلعــام و االتصــال خاصــة يف إدارات
املرفــق العمومــي و حتســن حوكمــة القطــاع اإلقتصــادي.
 -26إنشــاء شــبكة وطنيــة جلمــع املعلومــات اإلحصائيــة مــن
املســتوى احمللــي إلــى الوطنــي لتعزيــز موثوقيــة اإلحصــاءات
واملؤشــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن أجــل منــح النشــاط
العــام و اإلصالحــات املبرمجــة أكثــر فعاليــة و جناعــة.
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 -27إعادة املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي ()CNES
إلــى املكانــة التــي تليــق بــه ضمــن آليــات النشــاط العمومــي وتعزيــز
صالحياته.
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ثالثا  -من أجل التنمية البشرية
و إطار معيشي نوعي
 .Iاإلطار املعيشي االجتماعي و االقتصادي للمواطن :
 -28جعل احلصول على السكن أولوية مطلقة :
أ .حــل أزمــة الســكن نهائيــا و ضمــان احلصــول علــى ســكن الئــق
عبــر صيــغ مكيفــة موجهــة مــع منــح األولويــة لألســر ذات الدخــل
املنخفــض عــن طريــق :
 القضاء النهائي على األحياء القصديرية ؛ تسوية املشاكل املتعلقة بالبناءات الهشة ؛ وضع آليات مالئمة حملاربة الغش يف منح السكنات ؛ إنشــاء جتمعــات ســكانية و أقطــاب جديــدة حــول املــدنالكبــرى يف الشــمال واجلنــوب مــن أجــل ضمــان تهيئــة أفضــل
لإلقليــم و توزيــع أحســن للســكان ؛
 تســريع وتيــرة تنفيــذ املشــاريع الســكنية اجلاريــة وضمــاناحتــرام مواعيــد إجنــاز و تســليم املشــاريع املســتقبلية مــن خــال
تفعيــل املســؤولية املاليــة ألصحــاب املشــاريع ؛
 خلــق ســوق عقــار الســيما فيمــا يتعلــق باإليجــار مــن خــالحتفيــزات ماليــة و اعتمــاد إطــار قانونــي مالئــم.
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ب .اعتماد سياسة فعالة لتهيئة اإلقليم تضمن :
 محيط عمرانياً و ريفياً يسمح براحة املواطن ؛ توزيعاً منسجماً ألقطاب التنمية عبر التراب الوطني ؛ حتفيــز نقــل النشــاطات االقتصاديــة مــن الســاحل نحــواملــدن الداخليــة ؛
 وضــع سياســة حقيقيــة يف مجــال العمــران تأخــذ يفاحلســبان املعاييــر الهندســية و حتفــظ التــراث الوطنــي.
 -29رفع و دعم القدرة الشرائية للمواطن :
أ.ضمــان دخــل الئــق للمواطــن عبــر مراجعــة احلــد األدنــى
لألجــر املضمــون ؛
ب .اإلعفاء الضريبي التام للمداخيل املنخفضة.
 -30وضــع حــد نهائــي النقطاعــات امليــاه و ضمــان حصــول
جميــع املواطنــن علــى امليــاه الصاحلــة للشــرب عبــر كامــل التــراب
الوطنــي عــن طريــق تعبئــة ناجعة للموارد املائية و حتســن و ترشــيد
وســائل توزيــع و اســتهالك امليــاه.
 -31ضمــان حصــول جميــع املواطنــن علــى الكهربــاء و الغــاز
مــن خــال تســريع تنفيــذ البرنامــج الوطنــي للربــط بشــبكة
الكهربــاء و توزيــع الغــار ال ســيما يف املناطــق اجلبليــة و الريفيــة
و الصحراويــة.
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 -32ضمــان حصــول جميــع املواطنــن علــى خدمــات نقــل
عمومــي متاحــة و فعالــة و عصريــة مــع التركيــز علــى:
أ .فك العزلة عن املناطق الفقيرة و املهمشة ؛
ب .إيجــاد حــل نهائــي عبر الوســائل املالئمة للمشــاكل املرتبطة
باالزدحــام املــروري يف املــدن الكبــرى و التكفــل الفعلــي باملشــاكل
املرتبطــة بشــبكة الطرقــات وصيانتهــا و كــذا ســهولة التنقــل مــن
أجــل حتســن اإلطــار املعيشــي للمواطــن و دفــع عجلــة التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة.
 -33ضمــان إطــار معيشــي نوعــي يحتــرم متطلبــات التنميــة
املســتدامة و احلفــاظ علــى البيئــة.
 -34ضمــان إجنــاز كل املنشــآت االجتماعيــة أو االقتصاديــة
(ســكنات ،مــدن ،طرقــات ،ســدود ،الــخ) يف شــكل مشــاريع
متكاملــة.
 -35القضــاء بشــكل نهائــي علــى الفــوارق التنمويــة مــن خــال
التركيــز علــى املناطــق الفقيــرة و املهمشــة بشــكل أولــوي.
 -36إنشــاء قناة برملانية باعتبارها وســيلة للشــفافية و التقييم
و املشــاركة املواطنية يف النشــاط الوطني و احلياة العامة.
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 .IIالتربية و التعليم العالي و التكوين املهني :
 -37جعل املدرسة إطا ًرا للتربية و اإليقاظ الفكري للتالميذ
مــن خالل :
أ .نحو التالميذ :
 إطــاق مراجعــة بيداغوجيــة و تخفيــف البرنامــج الدراســيلفائــدة النشــاطات الثقافيــة و الرياضيــة و الفنيــة مــن أجــل
حتقيــق تنميــة قــدرات التالميــذ (تخفيــف احملفظــة /تالميــذ مــن
دون محافــظ خــال الطــور االبتدائــي) ؛
 ضمــان تكافــؤ الفــرص و جعــل املدرســة الوســيلة املفضلــةللترقيــة االجتماعيــة ؛
 وضع اجلودة و الفعالية يف قلب النظام التربوي ؛ وضــع حــل نهائــي ملشــكلة النقــل املدرســي الســيما يف املناطقاملهمشة ؛
 ترقيــة الرياضــة املدرســية عــن طريــق اجنــاز الهيــاكلاملالئمــة و تنظيــم املنافســة اجلهويــة و الوطنيــة.
ب .نحو مستخدمي التربية :
 تثمني سلك األساتذة و املعلمني و مستخدمي التربية و حتسنيمركزهم ؛
 ضمــان تكويــن متواصــل للمعلمــن و األســاتذة لتكييــفمعارفهــم و طــرق عملهــم مــع التطــورات العامليــة ؛
 التكفل بجميع املشاكل املهنية لألساتذة و املعلمني.26

 -38مواءمــة برامــج التكويــن مبــا يف ذلــك معاجلــة مشــكل
تغييــر اللغــة مــن مســتوى إلــى آخــر.
 -39تشــجيع تعليــم املــواد العلميــة و التقنيــة و التكنولوجيــة
يف الثانويــات و مراكــز التكويــن املهنــي وتكييفهــا مــع البيئــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد و تشــجيع التوأمــة بــن
املؤسســات الوطنيــة و نظيراتهــا يف دول أجنبيــة مــن أجــل انفتــاح
حقيقــي علــى العالــم.
 -40جعــل التكويــن املهنــي وســيلة لترقيــة فــرص تشــغيل
الشــباب و حتريــك االقتصــاد و االنتــاج الوطنــي عبــر :
أ .تطويــر التعليــم التقنــي مبــا يســتجيب لالحتياجــات يف مجال
اليــد العاملــة و التأطيــر النوعــي ؛
ب .توســيع شــبكة البنــى التحتيــة املخصصــة للتكويــن و تطويــر
أقطــاب االمتيــاز بالشــراكة مــع املؤسســة االقتصاديــة ؛
ت .تطويــر مفهــوم عقــود التكويــن كآليــة لدمــج حاملي شــهادات
التكويــن املهنــي يف عالم الشــغل ؛
ث .تعزيــز عــروض التكويــن املوجهــة لألشــخاص ذوي
االحتياجــات اخلاصــة و يف املؤسســات العقابيــة.
 -41جعــل اجلامعــة إطــارا للتعليــم و التنميــة و اإلبــداع مــن
خــال :
أ .تطويــر أقطــاب االمتيــاز يف تخصصــات معينــة بالشــراكة مــع
املؤسســات االقتصاديــة مبــا يتماشــى و التطــور العاملــي للتقنيــات
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واحلــرف و مبــا يلبــي حاجيــات االقتصــاد الوطنــي ؛
ب .حتســن أداء نظــام التعليــم العالــي وتشــجيع انفتاحــه علــى
البيئــة الوطنيــة والدوليــة عبــر اعتمــاد دفاتــر أعبــاء دقيقــة و
مكيفــة حســب االحتياجــات الوطنيــة ؛
ت .تعزيــز حصــة التكويــن التدريبــي و املهنــي عــن طريــق
مراجعــة خريطــة التكويــن مــن حيــث املجــاالت والتخصصــات مبــا
يتــاءم و االحتياجــات االجتماعيــة واالقتصاديــة و يتكيــف مــع
االحتياجــات يف مجــال التأطيــر و املنشــآت القاعديــة ؛
ث .زيــادة معــدل اســتغالل املنــح اجلامعيــة يف اخلــارج لفائــدة
الطلبــة اجلزائريــن أينمــا كانــت متاحــة و تكثيــف التبــادالت
اجلامعيــة و تنويــع الشــركاء و التوأمــة مــع جامعات أجنبية و تشــجيع
الســياحة العلميــة الســيما علــى مســتوى الدكتــوراه ؛
ج .تثمــن مهنــة األســتاذ اجلامعــي و الباحــث و حتســن
مركزهمــا؛
ح .تطويــر البحــث العلمــي والتكنولوجــي واســتغالل املنتــج
البحثــي عــن طريــق تطويــر مفهــوم "البحــث علــى الطلــب" وإبــرام
العقــود البحثيــة بــن اجلامعــات ومراكــز البحــوث العامــة مــع
املؤسســات االقتصاديــة لتســويق املنتجــات البحثيــة يف شــكل
شــركات صغيــرة ومتوســطة جديــدة .يف هــذا اإلطــار ،ســيتم
تشــجيع إنشــاء مؤسســات و مخابر بحثية من قبل الباحثني و طالب
الدراســات العليــا (الشــركات الناشــئة) ؛
خ .إنشــاء املجلــس الوطنــي للبحــث العلمــي والتكنولوجيــات
و جعلــه محــركا للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــال
عالقــات وثيقــة مــع احلكومــة واملؤسســات العامــة واخلاصــة؛
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د .إعــادة تنظيــم اخلدمــات اجلامعيــة مــن خــال ضمــان إطــار
معيشــي الئق و نوعي للطالب ال ســيما فيما يتعلق باإليواء و اإلطعام
و النقــل ؛
ذ .ترقيــة الرياضــة اجلامعيــة عبــر إجنــاز الهيــاكل الرياضيــة
داخــل األقطــاب اجلامعيــة و تنظيم املنافســات اجلهوية و الوطنية
مــا بــن اجلامعــات.

 .IIIاحلفاظ على املكتسبات االجتماعية وتعزيزها
 -42احلفــاظ علــى النظــام الوطنــي للضمــان االجتماعــي
والتقاعــد عــن طريــق :
أ .توســيع قاعــدة االشــتراكات مبــا يف ذلــك األشــخاص
الناشــطني يف القطــاع املــوازي  /غيــر الرســمي (ترســيم العمــل) ؛
ب .إنشــاء فــرع التقاعــد التكميلــي يف إطــار الصنــدوق الوطنــي
للتقاعــد و الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي لغيــر األجراء ؛
ت .إعــادة تفعيــل عمليــة التعاقــد بــن صناديــق الضمــان
االجتماعــي ومؤسســات الصحــة العموميــة ؛
ث .تطويــر اخلدمــات اإللكترونيــة عــن بعــد التــي تقدمهــا
صناديــق الضمــان االجتماعــي ؛
ج .تعزيــز مهــام التحصيــل و املراقبــة بالنســبة لألشــخاص
الـ ـ ُمؤ َّمنني ؛
ح .تطويــر التقييــم الطبــي واالقتصــادي يف مجــال التأمــن
الصحــي ؛
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خ .وضــع حــد للتجــاوزات واالحتيــال يف مجــال خدمــات
الضمــان االجتماعــي.
 -43تعزيز آليات التضامن الوطني عن طريق :
أ .دعم التكفل بالفئات االجتماعية ذات االحتياجات اخلاصة ؛
ب .متكني املرأة وحتسني وضعها وتعزيز حقوقها ؛
ت .إنشــاء آليــات لتعزيــز نشــاط املــرأة و املبــادرة النســوية
خاصــة يف املناطــق الريفيــة ؛
ث .وضــع تدابيــر عمليــة لتســهيل توفيــق املــرأة بني مســؤولياتها
األســرية و املهنية ؛
ج .تنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة
وتعزيــز آليــات احلمايــة و الدعــم و املرافقــة ؛
ح .تعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل عــن طريــق تعزيــز حمايــة
ســامتهم البدنيــة و القضــاء النهائــي علــى تشــغيل األطفــال
باعتمــاد عقوبــات قانونيــة ؛
خ .احلفاظ على الذاكرة الوطنية و سياســة التكفل باملجاهدين
و ذوي احلقوق.
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 .IVالعمل و مكافحة البطالة :
 -44تخفيض معدل البطالة بنســبة كبيرة خاصة يف أوســاط
الشــباب و النســاء عن طريق :
أ .مضاعفة فرص الشغل التي سيتيحها النمو االقتصادي ؛
ب .إعــادة تنظيــم آليــات املســاعدة على اإلدماج املهني و التشــغيل
مــن خــال إنشــاء آليــات جديــدة أكثــر انســجاما تســتند إلــى نهــج
اقتصــادي ملعاجلــة البطالــة وتلبيــة مطالــب الشــباب فيمــا يتعلــق
مبناصــب العمــل الدائمــة مــن جهــة ،و احتياجــات أربــاب العمــل
مــن جهــة أخــرى ؛
ت .اإلدمــاج التدريجــي يف مناصــب شــغل دائمــة للباحثــن
عــن عمــل يف إطــار الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل ( )ANEMوإدراج
الشــباب املتقدمــن ألول مــرة بطلــب الشــغل يف إطــار خطــة
دعــم التشــغيل ( )DAIPوكذلــك التوظيــف يف إطــار عقــود العمــل
املدعمــة ( )CTA؛
ث .دعــم إنشــاء املشــاريع و حتســن أداء الوكالــة الوطنيــة
للتشــغيل ( )ANSEJو الصنــدوق الوطنــي للتأمــن علــى البطالــة
( )CNAC؛
ج .تشــجيع املؤسســات علــى توظيــف الشــباب عبــر منحهــا
حتفيــزات جبائيــة و شــبه جبائيــة ؛
ح .استحداث "إجازة إنشاء املؤسسات" لتعزيز روح املبادرة ؛
خ .تنفيــذ برنامــج لعصرنــة وتعزيــز اخلدمــة العموميــة يف
مجــال التشــغيل مــن أجــل اإلدارة الفعالــة لســوق العمــل.
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 .Vالصحة العمومية :
 -45ضمــان حصــول جميــع املواطنــن علــى رعايــة صحيــة
نوعيــة عــن طريــق رفــع احلصــة املخصصــة لقطــاع الصحــة مــن
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن أجــل حتقيــق األهــداف التاليــة :
أ .إنشاء مراكز استشفائية تستجيب للمعايير الدولية و حتسني
املنشــآت املتواجدة ؛
ب .خلق و انشــاء مستشــفيات اســتعجاالت و حتســن منشــآت
اســتقبال احلاالت االســتعجالية من حيث املوارد املادية و البشــرية؛
ت .وضــع حــد نهائــي ملشــاكل التمويــن الالزم للمستشــفيات من
حيث الوســائل و التجهيزات و األدوية و املســتخدمني الطبيني ؛
ث .إيجــاد حــل نهائــي ملشــكلة توفــر األدويــة و املنتجــات
الصيدالنيــة خاصــة عــن طريــق تطويــر صناعــة األدويــة وغيرهــا
مــن الصناعــات الصيدالنيــة للوصــول إلــى  % 70يف اإلنتــاج
الداخلــي بالنســبة لألدويــة اجلنيســة و % 30مــن املنتجــات
املتخصصــة ؛
ج .تثمــن مهنــة الطبيــب و حتســن مركــزه عــن طريــق اتخــاذ
تدابيــر حتفيزيــة لضمــان اســتقرار املمارســن املتخصصــن يف
القطــاع العــام و تشــجيع توظيفهــم اخلــاص يف مناطــق اجلنــوب و
الهضــاب العليــا ؛
ح .مراجعة نظام اخلدمة املدنية لألطباء املقيمني ؛
خ .القضــاء نهائيــا علــى األمــراض املعديــة التــي ميكــن
رصدها/الســيطرة عليهــا (األمــراض املنقولــة عــن طريــق امليــاه،
والســل) و خفــض معــدالت وفيــات الرضــع واألمهــات واألطفــال
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الرضــع إلــى النصــف ؛
د .رقمنــة تســيير النظــام الصحــي مــن أجــل التقييــم الفعــال
لتكلفــة خدمــات الرعايــة الصحيــة واملســاهمة ،علــى املــدى
القصيــر ،يف إضفــاء الطابــع الرســمي علــى النظــام التعاقــدي بــن
املؤسســات الصحيــة و أجهــزة الضمــان االجتماعــي ؛
ذ .وضــع شــبكة مخابــر يف املوانــئ و املطــارات ملراقبــة جــودة
املــواد الغذائيــة و غيرهــا التــي ميكــن أن تشــكل خطــرا علــى
الصحــة العموميــة ؛
ر .وضــع اجلزائــر يف متوســط املعيــار الدولي جلميع املؤشــرات
املرجعيــة للصحــة العموميــة بحلول عام .2030

 .VIالثـ ـ ـ ـ ــقاف ـ ـ ــة :
 -46تعزيز الثقافة واألنشطة الثقافية عن طريق :
أ .الشــروع يف نهــج لدعــم و مرافقــة اإلبــداع الفنــي و األعمــال
الثقافيــة مــن خــال إتاحــة مســاحات مخصصــة للفنانــن
واملبدعــن ؛
ب .حتســن شــبكة الهيــاكل القاعديــة ذات الصلــة باالنتشــار
الثقــايف و زيــادة ربحيتهــا  :قاعــات العــروض واملســارح ودور
الســينما واملتاحــف ومــا إلــى ذلــك ؛
ت .الدفــاع عــن حقــوق املؤلــف و احلقــوق املجــاورة و ترقيتهــا
و مكافحــة قرصنــة األعمــال الفنيــة ؛
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ث .دعــم و مرافقــة املبــادرات التــي يطلقهــا الفنانــون الشــباب
مــن خــال وضــع آليــات الدعــم وتشــجيع اإلبــداع ؛
ج .تثمــن مهنــة الفنــان وكل الفاعلــن يف مجــال الثقافــة و ترقيــة
دورهــم اإلجتماعــي و وضعهــم القانوني ؛
ح .ترقية الكتاب و املطالعة خاصة يف املدارس.

 .VIIالرياضة :
 -47تشــجيع أنشــطة الشــباب وتطويــر املمارســات الرياضيــة
عــن طريــق :
أ .إنشــاء هيئــة للشــباب تكــون منتخبــة مــن طرفهــم و حاملــة
لصوتهــم و انشــغاالتهم و أداة فعالــة لضمــان مشــاركة الشــباب
الفعليــة يف احليــاة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للبــاد ؛
ب".متكــن الشــباب" مــن خــال إنتهــاج سياســات تســتهدف
التوظيــف والوصــول إلــى مناصــب املســؤولية و ترقيــة ريــادة
األعمــال ،و التعليــم و التدريــب و الرياضــة و الثقافــة و الترفيــه ؛
ت .مرافقــة الرياضــة والرياضيــن يف البيئــات املدرســية
واجلامعيــة وتعزيــز الرياضــة النســائية مــن خــال بنــاء منشــآت
رياضيــة لالمتيــاز و منشــآت جواريــة يف جميــع أنحــاء الوطــن
و حتســن و تنظيــم إدارتهــا مبــا مينحهــا املزيــد مــن املرونــة
ويضمــن املشــاركة الفعالــة للجمعيــات احملليــة ؛
ث .تشــجيع رياضــة النخبــة التــي تعتبــر مصــدر إشــعاع لبالدنــا
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يف العالــم مــن خــال حتســن آليــات اكتشــاف و دعــم رياضيــي
النخبــة ،الســيما الدعــم املالــي والطبــي ؛
ج .دعــم ومســاعدة األنديــة احملترفــة مــن خــال منــح امتيــاز
أراض مخصصــة إلنشــاء مالعبهــا ومنشــآتها
املالعــب و منــح
ٍ
الرياضيــة لزيــادة ربحيــة األنديــة.

35

رابعا – من أجل سياسة خارجية
دينامية و استباقية
 -48مراجعــة األهــداف واملهــام الكالســيكية للدبلوماســية
اجلزائريــة (العالقــات الثنائيــة و املتعــددة األطــراف).
 -49وضــع معالــم دبلوماســية اقتصاديــة هجوميــة يف
خدمــة التنميــة الوطنيــة و املؤسســات واملســتثمرين العموميــن
وا خلــواص.
 -50جتســيد دبلوماســية ثقافيــة و دينيــة يف خدمــة اإلشــعاع
الثقــايف للجزائــر.
 -51حمايــة اجلاليــة الوطنيــة يف اخلــارج و املغتربــن و ترقيــة
مشــاركتهم يف التجديــد الوطنــي.
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خامسا  -تعزيز األمن و الدفاع الوطني
 -52ســيواصل اجليــش الوطنــي الشــعبي يف إطــار مهامــه
الدســتورية للدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة والســامة اإلقليميــة،
حتقيــق األهــداف الدائمــة لتحديــث و عصرنــة قــدرات القــوات
و رفــع درجــة احترافيتهــا و جاهزيتهــا ضمــن احتــرام التزامــات
بالدنــا و متســكها بتعزيــز الســام و األمــن علــى الصعيديــن
اإلقليمــي والدولــي.
 -53ترقية صناعة الدفاع يف خدمة األمن و الدفاع الوطنيني
و التنمية االقتصادية.
 -54ضمان أمن املواطن و سالمة األمالك العمومية و اخلاصة.

***
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