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مقدمة:

لحمد  رب العالمين والصالة والسالم على محمد رسول هللا سيد األولين واآلخرين، وبعدا

ء الجزائر  من أجل التعاون  على خدمة اإلسالم وإحياء مجده،وتنمية الوطنإن جبھة العدالة والتنمية ھي تنظيم سياسي إصالحي شامل مفتوح لكل الخيرين والخيرات من أبنا
لتواد والتعاون على البر والتقوى، واعتبار السياسة مصالح يحكمھا الحق والعدل.وحمايته، وخدمة الشعب وإسعاده، ويتم ذلك عبر منھج يقوم على التسامح والتراحم والتغافر وا

ويمكن تلخيص أھدافھا  فيما يلي:

ه.. توطيد الوحدة الوطنية وحماية ثوابت األمة وتعزيز استقالل الوطن والحرص على أمنه واستقرار1

دية والجماعية وحقوق اإلنسان، ويتوفر فيه حق الممارسة السياسية. إرساء نظام حكم راشد قائم على تعددية سياسية حقيقية، يصون الحقوق والحريات العامة الفر2
والنقابية واإلعالمية للجميع.

. تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون وحياد اإلدارة.3

سلطة.. احترام إرادة الشعب والنزول عند مقتضيات العمل السياسي التعددي والتداول السلمي على ال4

وج بين االقتصاد الحر وواجب الدولة في الرعاية والرقابة والتحفيز، والعمل على. تحقيق التنمية الشاملة للبالد في إطار العدالة االجتماعية باعتماد نظام اقتصادي وطني يزا5
محاربة الفساد بكل أشكاله.

. المساھمة في دمج المرأة والشاب في تحمل مسؤولياتھم في القضايا الكبرى لألمة.6

. مناصرة القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتھا القضية الفلسطينية.7

.  المساھمة في تعزيز مكانة الجزائر ودورھا الريادي إقليميا وجھويا وعالميا.8

ا األصلي.. االھتمام بالجالية الجزائرية بما يحفظ ھويتھا وانتمائھا الوطني والمساھمة في تنمية بلدھ9

ثل رؤية اجتھادية منطلقة من قيم المجتمع وتاريخه وحضارته، ومن إدراكھا لواقعومن أجل تحقيق ھذه األھداف تمتلك جبھة العدالة والتنمية إستراتيجية عمل لإلصالح والبناء، تم
داث، وتؤثر في مجريات األمور كما تتضمن الحديث عن ھموم األمة وتعالج مشكالتھا،األمة وآمالھا وتطلعاتھا، ومن استيعابھا لمختلف العوامل الداخلية والخارجية التي تصنع األح

وتلبي طموحھا.

أوال: في مجال النظام السياسي و اإلدارة:

:تطمح جبھة العدالة والتنمية لتحقيق إصالحات جذرية في الميدان السياسي وفق الخطوات التالية

. تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك بـ:1

-      إصدار عفو شامل عن الجميع.

-      تفعيل رفع حالة الطوارئ.

-      التكفل الشامل والعادل بضحايا األزمة دون تمييز.

-      العمل الجاد على معالجة جميع ملفات آثار األزمة.

لة وإشاعة أجواء الحرية وديمقراطية المشاركة.-      غرس روح التسامح وحب الوطن وحماية استقالله وسيادته، وذلك برفع الظلم وتحقيق العدا

-      إشاعة الثقة بين الشعب والسلطة بتنسيق الجھود في حماية مقدرات البالد ومصالحھا.

-      احترام ثوابت األمة ومقومات شخصيتھا وصونھا من الممارسات التعسفية.

اإلتصال بنالإلنخراط في الجبھةمكتبة الفيديومقاالت و آراءالبرنامج اإلنتخابينشاطات الجبھةھياكل الجبھةمن نحنالرئيسية
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لطات وتوسيع حق إخطار المجلس الدستوري، ودعم صالحيات الرقابة على. تعديل الدستور وإصالح المنظومة القانونية بما يضمن التوازن الحقيقي في الصالحيات بين الس2
أعمال السلطة.

. إصالح مؤسسات الدولة بما يحـقق سلطة الشعب وآماله في األصالة والتحرر والتنمية.3

. ترشيد الممارسة السياسية.4

. تعزيز الوظيفة االجتماعية للدولة.5

ثانيا: في مجال العدالة وحقوق اإلنسان:

تسعى  جبھة العدالة والتنمية في ھذا المجال للقيام بـ:

لقيم األخالقية والحضارية والتاريخية للمجتمع الجزائري، وينسجم مع المعايير-      رسم سياسة شاملة إلصالح العدالة وترقية حقوق اإلنسان على المدى البعيد، بما يتالءم وا
وااللتزامات الدولية.

القائمين على ھذا الجھاز.-      إزالة الخلل والتناقض الموجود في النصوص القانونية، والھياكل القضائية، وفي نفوس 

وإعادة النظر في النصوص المخالفة لھا.-      التمسك بمرجعية الشريعة اإلسالمية، والتصدي لكل محاوالت تشويه األحكام المستمدة منھا 

عقوبة.-      المزاوجة في معاملة المجرمين بين النظرة الواقعية اإلنسانية، وبين ضرورة الردع بال

م، وتوسيع صالحياته للتكفل بالمسار المھني للقاضي من التعيين إلى-      إعادة النظر في المجلس األعلى للقضاء، وجعل تشكيلته من قضاة منتخبين  من قبل زمالئھ
التقاعد.

-      تشجيع التعاون اإلقليمي، والدولي على محاربة الجريمة المنظمة، وتدعيم األمن.

-      تدعيم مجال الصلح والصفح في النزاعات القضائية المدنية والجزائية.

م المھنية-      تعزيز حق الدفاع، وترقية دور مساعدي العدالة،ورفع وصاية وزارة العدل على تنظيماتھ

-      تحسين نوعية األحكام القضائية وضمان تنفيذھا في شقيھا المدني والجزائي.

-      إعادة النظر في إجراءات وآليات االتھام بشكل يعزز قرينة البراءة.

-      إقرار الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم.

-      نشر ثقافة حقوق اإلنسان في حدود الضوابط الشرعية.

ثالثا في مجال الشؤون الدينية:

تقترح جبھة العدالة والتنمية :

د دوره الرسالي.-      تحسين اإلطار التشريعي وترقية القطاع، ھياكل وإدارة وأئمة ومؤذنين، حتى يؤدي المسج

-      توحيد المرجعية الدينية بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعززھا.

-      التصدي لحمالت التطرف والتنصير.

ء دون حرمان المحسنين من المساھمة في ذلك.-      مراعاة الحاجات المتجددة للمجتمع في بناء المساجد، ومساھمة الدولة في عملية البنا

عة، تسھم في توحيد الخطاب المسجدي.-      فتح المصليات في األحياء السكنية ومرافق المجتمع، وجعل  المساجد الكبرى جوامع للجم

فل االجتماعي.-      تشجيع الزوايا ودعمھا للتكفل بتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وإشاعة التكا

-      جعل المراكز الثقافية اإلسالمية مؤسسات إشعاع علمي ثقافي ديني وتربوي.

-      إحياء ثقافة الوقف في سبيل هللا لدى األمة.

-      إيجاد ھيئة ذات مصداقية ومستقلة، تتكفل بجمع الزكاة وتوزيعھا على مستحقيھا.

رابعا: في مجال السياسة االقتصادية:

ئري وآماله، تقوم على :إن جبھة العدالة والتنمية مصممة على انتھاج سياسة اقتصادية وطنية تراعي واقع الشعب الجزا

-   مبادئ اقتصاد السوق وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية.

م الزكاة جباية وصرفا،ويمنح القروض بعدل لكل مواطن يعمل عمال مفيدا، ال يسمح-   اقتصاد يتمتع فيه المواطن بكامل حقه، خال من الربا والضرائب الظالمة، ويسھر على تنظي
 ويزيل العقبات التي تحول دون تقدم اإلنسان وأمنه ورفاھيته.فيه باستعباد اإلنسان،يساوي بين الناس في الفرص، ويؤازر كل مجھود بناء وفاعل، ويرفع الظلم

يه البطالة إلى أدنى المستويات، ويزداد فيه اإلنتاج والصادرات.-   اقتصاد قوي وعادل تتحسن فيه قيمة العملة، نحافظ  فيه على القدرة الشرائية، وتتناقص ف

كل والملبس والمشرب والصحة والتعليم والسكن بواسطة :-   اقتصاد يوفر ويؤمن الحقوق االجتماعية لمواطنيه وخاصة ما تعلق بالضرورات الست وھي:المأ

المحلية الصناعية والزراعية   ـ تنمية و إعادة االعتبار لبنية االقتصاد الوطني  ـ دعم-   التنمية المستدامة ـ االستثمارات ـ تحرير االقتصاد الوطني  ـ وضع سياسة وطنية للتنمية 
الطاقات المتجددة.

-    تطوير الغاز غير التقليدي.

 وكيماوي والمعادن- القطاع الفالحي - القطاع البيئي - قطاع الموارد المائية -وعلى ضوء ما تقدم فإن برنامج الجبھة االقتصادي يتناول جميع القطاعات السيما - القطاع البتر
القطاع الصناعي- قطاع تھيئة اإلقليم - قطاع التجارة والخدمات -  قطاع الصيد البحري.

خامسا: في مجال السياسة االجتماعية:

إننا في جبھة العدالة والتنمية نرى ضرورة:

-      تأسيس مجلس وطني لرعاية الطفولة.
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-      إقامة مؤسسات رعاية تربوية اجتماعية متخصصة.

-      إنشاء مجلس أعلى للشباب.

-      التكفل الحقيقي بإدماج الشباب القادر على العمل في القطاعين العمومي والخاص.

-      إعادة النظر في السياسة المتبعة في مجال حماية الشباب من اآلفات االجتماعية.

ب و حاجات األمة في ھذا المجال على أال تتعدى المدة سنة.-      تقييم تجربة الخدمة الوطنية، و رسم أھداف محددة لھا تأخذ بعين االعتبار طموح الشبا

-      النھوض بالمرأة الريفية بما يناسب خصوصيتھا و بيئتھا.

-      مراعاة ظروف المرأة العاملة.

الجانحين.-      التكفل الحقيقي بفئة المسنين، والمعوقين، والمشردين، واأليتام، ومجھولي الوالدين و

ي، والتقاعد.-      التكفل الجاد بالرياضة، والصحة، والسكن، والشغل، والتكوين المھني والضمان االجتماع

سادسا: في مجال سياسة التربية و التعليم:

ترى جبھة العدالة والتنمية ضرورة القيام بإصالحات عميقة ترتكز على:

والتصورات التي تتنافى وقيمنا الوطنية.-      تنقية الكتب المدرسية والمناھج التربوية من مخلفات االستعمار، والعادات والتقاليد 

-      تحصين أبنائنا لمواجھة الغزو الثقافي بكل أبعاده.

-      مسايرة التغيرات السريعة ببصيرة و دراية كاملة، ومحاولة االستفادة منھا.

-      تكريس أسس النظام الديمقراطي ومبادئه في المناھج التربوية.

-      الحرص على التفتح على اللغات األجنبية األكثر نفعا.

-      االھتمام بالمربي من خالل العناية به ماديا ومعنويا، وتأھيله بيداغوجيا.

-      االھتمام بالمجامع وتفعيل دورھا.

-      ترقية اللغة العربية و تعميمھا و تسھيل تدريسھا.

-      ترقية تدريس اللغة األمازيغية بالحرف العربي.

-      تدعيم المطاعم المدرسية والنقل المدرسي والصحة المدرسية وتحسين ظروف التمدرس.

-      العناية بكل أطوار التعليم من التعليم التحضيري الى التعليم العالي.

-      ترسيخ و نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع و في كافة الميادين.

سابعا: في مجال السياسة اإلعالمية:

-      ترى جبھة العدالة والتنمية ضرورة النھوض بھذا القطاع من خالل:

-      تحرير المطابع ووسائل اإلعالم العمومية من االحتكار و تسخيرھا ألداء الخدمة العمومية.

-      االرتقاء باحترافية وسائل اإلعالم.

ارية.-      بسط الحريات اإلعالمية و رفع القيود عن حرية الفكر و التعبير في إطار مقوماتنا الحض

-      تشجيع رجال المھنة على وضع ميثاق أخالقيات المھنة.

-      إعداد قانون ينظم تحرير توزيع اإلشھار العمومي والخاص.

-      إنشاء مجلس أعلى لإلعالم و توسيع صالحياته.

-      مراجعة مناھج و برامج التعليم في معاھد اإلعالم واالتصال.

-      إعداد قانون خاص بالسمعي البصري.

-      وضع نص ينظم عملية سبر اآلراء.

-      اعتماد اإلعالم الخارجي في توضيح صورة الجزائر و تشجيع االستثمار األجنبي.

-      االھتمام باإلعالم اإللكتروني.

-      العمل على إعطاء البعد العالمي للثقافة الوطنية في مختلف وسائل اإلعالم.

-      تعزيز دور وكالة األنباء الجزائرية.

فساد بكل أشكاله، و ترسيخ ثقافة الشورى و التعددية الديمقراطية النابعة.-      جعل وسائل اإلعالم منابر للتربية و التنشئة االجتماعية و الثقافية و أداة لمحاربة ال

ثامنا: في مجال السياسة الثقافية:

انطالقا من ھذا المبدأ تعمل على:تحرص جبھة العدالة و التنمية في ھذا المجال على التمسك بمبادئ و أصول الثقافة اإلسالمية و 

-      وضع حد الستبداد الشھوات على العقل.

-      التصدي للغزو الثقافي بتظافر جھود جميع أبناء األمة الجزائرية.

 الجزائري.-      ترقية الذوق الفني السليم لدى األطفال و الشباب بما يتماشى و اآلداب العامة للمجتمع
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 نظرھم، عن طريق الحوار الجاد والمسؤول وتثمين جھودھم ووجھات نظرھم.-      إعادة األمل للفاعلين في مجال الثقافة، بمنحھم فرص التعبير عن أرائھم وتقديم وجھات

-      إعادة ھيكلة و تأھيل منشآت القطاع الثقافي خاصة قاعات المسرح، وقاعات العرض.

-      االھتمام بمسرح الطفل و إدراجه ضمن برامج المنظومة التربوية.

-      تحضير اإلطار القانوني لبناء مدينة سينمائية جزائرية.

-      دعم صناعة الفيلم و المسلسل التاريخي و الوطني و الديني.

-      إعطاء البعد العالمي للثقافة الوطنية بتطوير التراث و عصرنته.

-      كتابة تاريخ الثورة.

ئري.-      مطالبة فرنسا باالعتذار عما تسبب فيه االستعمار الفرنسي من جرائم في حق الشعب الجزا

ل.-      إدراج مادتي التربية الفنية و التشكيلية ضمن البرامج المدرسية لتنمية مواھب األطفا

-      إعادة النظر في قطاع النشر و مراجعة سياسة الضرائب و الرسوم المطبقة عليه.

-      استحداث جوائز الجمھورية سنويا ألحسن األعمال الفكرية و العلمية و األدبية و الفنية.

-      توفير اإلمكانيات الضرورية لصناعة الكتاب و دعم سعره.

-      إدخال ثقافة االھتمام باآلثار و ربطھا بمقومات الشخصية الوطنية و بتاريخنا الوطني.

الھادفة.-      إعادة النظر في معايير الديوان الوطني لحقوق المؤلف بغية ترقية الكلمة النظيفة و 

تاسعا:سياسة األمن والدفاع:

ني، الطبيعي؛ بمعنى توقعھا و الوقاية منھا بتحديد إستراتيجية حقيقية تقومترى جبھة العدالة و التنمية ضرورة تسيير المخاطر بمختلف مصادرھا؛ األجنبي، الداخلي، اإلنسا
على جملة من اإلجراءات المترابطة والمنسقة المنطوية تحت لواء:

الجريمة و االنحراف.-      التمسك بالقيم األخالقية و الحضارية و التاريخية للمجتمع الجزائري لحماية الوطن من 

-      احترام القوانين و التحرك في حدودھا.

يع عوامل استتباب األمن وحفظ النظام العام و مكافحة الجريمة.-      توظيف قطاعات الدولة المختلفة و خاصة اإلعالمية و التربوية و الثقافية في نشر و تشج

ينا ألحوالھم و ضمانا لمستقبلھم.-      حسن االھتمام برجال أجھزة األمن و الدفاع، انتقاء و تكوينا و تربية و توجيھا ثم تحس

-      إبعاد أجھزة األمن و الدفاع عن التحزب و التعصب.

زعة ثقة الشعب في تلك األجھزة.-      ربط أجھزة األمن و الدفاع بالشعب و خياراته اإلستراتيجية، واالبتعاد عن كل محاوالت زع

-      السھر على تكوين جيش محترف ذا إمكانات و مؤھالت عالية.

-      السھر على تحسين مستوى اإلعداد و التأھيل لدى قوات األمن.

عاشرا:سياسة العالقات  الخارجية:

اإلستراتيجية للوطن وذلك بـ:إن جبھة العدالة و التنمية تسعى في ھذا المجال إلى تحقيق األھداف السامية لألمة و المصالح 

-      المحافظة على استقاللية القرار الجزائري السيد.

-      دعم جھود المجتمع الدولي في إقامة السلم و األمن الدوليين و الحفاظ عليھما.

ية الدولية و بمبادئ القانون الدولي، و احترام كل المعاھدات و المواثيق المعتمدة من-      دعم مبدأ االحترام المتبادل بين مختلف أعضاء المجتمع الدولي و التقيد التام بالشرع
طرف الجزائر.

يسعى إلى رفاھية البشرية جمعاء.-      االھتمام بالبعد االقتصادي للعالقات الدولية و السعي إلى إقامة نظام اقتصادي و مالي 

-      االھتمام بالجالية الجزائرية و تأطيرھا  و إعانتھا.

ة.-      نصرة القضايا العادلة و في مقدمتھا القضايا العربية و على رأسھا القضية الفلسطيني

بدل منطق القوة.-      العمل الدؤوب على التعاون من أجل إخضاع مبادئ القانون الدولي لمنطق الحق و العدل 

المتوسطي والدولي-      تعزيز العالقات على مستوى الفضاء المغاربي ـ العربي  ـ  اإلفريقي ـ اإلسالمي والفضاء 

-      االنخراط في مختلف المنظمات الدولية، و العمل من أجل تحقيق مھامھا النبيلة.

-      تفعيل دور الدبلوماسية الحكومية و البرلمانية.
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المزيـــد

المزيـــد

مقاالت و آراء

منطق العلم والكفاءة والخبرة على حساب منطق
المال أو (الشكارة)

أكد الشيخ عبد هللا جاب هللا رئيس
جبھة العدالة والتنمية أن المنھجية

المتبعة من طرف الجبھة تعتمد أساسا
على عنصرين في اختيار المترشحين

أولھا الالمركزية في وضع قوائم
المترشحين من...

مقاالت و آراء

جبھة العدالة والتنمية نحو التأسيس لتحول
ديمقراطي سليم في الجزائر

يشير التعريف العلمي لجبھة العدالة و
التنمية، برئاسة الشيخ عبد هللا جاب

هللا، و الذي يميز الجبھة عن غيرھا من
القوى السياسية األخرى - "جبھة

العدالة و التنمية تنظيم ...

مقاالت و آراء

المزيـــد

المزيـــد

وثائق و بيانات

دليل مراقب جبھة العدالة و التنمية في اإلنتخابات
التشريعية

مقدمة: إن  الحرص على متابعة
العملية االنتخابية و مراقبة كل مراحلھا
و خاصة على مستوى مكاتب ومراكز
التصويت، و تجنيد المواطنين لحضور
عملية فرز األصوات ،و جمعھا ومتابعة

العملية على...

وثائق و بيانات

البرنامج اإلنتخابي لجبھة العدالة و التنمية لتشريعيات
2012 ماي 10

EL ADALAجبھة العدالة والتنمية 
10برنامج الحملة االنتخابية لتشريعيات 

 بسم هللا الرحمن الرحيم2012ماي 
البرنامج االنتخابي مقدمة: الحمد 
رب العالمين والصالة والسالم على

محمد رسول هللا سيد...

وثائق و بيانات

المزيـــد

المزيـــد

أنشطة الجبھة

مجلس الشورى الوطني يجتمع في دورة إستثنائية
لمناقشة مستجدات الجبھة و الساحة السياسية

 ماي26إجتمع صبيحة اليوم السبت 
 بمقر جبھة العدالة و التنمية2012

مجلس الشورى الوطني، في دورة
إستثنائية بغرض دراسة جدول أعمال

متنوع ضم عدة نقاط أھمھا تقييم الحملة
اإلنتخابية...

النشاطات الداخلية

الجبھة السياسية لحماية الديمقراطية تجتمع بمقر
جبھة العدالة و التنمية و تخرج بأرضية عمل مشترك

بسم هللا الرحمن الرحيم الجبھة
السياسية لحماية الديمقراطية أرضيــة

عـمـل مشتــرك مقدمة : أمام ما أظھرته
 من2012 ماي 10السلطة عبر إنتخابات 

رفض لكل تغيير و لجوئھا المدبر إلى...

تصريحات و ندوات
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