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  :لسياسة الدفاعيةا
ويعتبر الدفاع . انتهاجا راسخا ال يتزحزح تثابر الجزائر على السير في طريق التنمية السلمية وتنتهج سياسة دفاع وطني احترازية

تحديث الدفاع الوطني والجيش وصيانة أمن الدولة ووحدتها و  إن تقوية بناء . الوطني الجزائري ضمانا أمنيا لحياة الدولة وتنميتها
 . ائريوتأمين سالمة مسيرة بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل هي المهمات الرئيسية للدفاع الوطني الجز 

  . تتخذ سياسة الدفاع الوطني الجزائري مصالح الدولة األساسية نقطة انطالقها، تخضع وتخدم اإلستراتيجية التنموية واألمنية للدولة
إن الجزائر تتمسك بقوة وتستخدم بصورة كافية مرحلة الفرص اإلستراتيجية الهامة في العقدين األولين من القرن الحالي، وتتمسك 

نمية واألمن وترفع القدرات اإلستراتيجية للدولة بجهد، وتواجه التهديدات األمنية التقليدية وغير التقليدية باستخدام بتوحيد الت
  . وسائل أمنية متعددة، سعيا وراء تحقيق األمن الشامل للدولة من حيث السياسة واالقتصاد والشؤون العسكرية واالجتماعية

  : اية األمن الوطني هيأهداف ومهمات الجزائر األساسية لحم

 الحفاظ على وحدة الوطن، -1
  ,الحفاظ على الحدود -2
  الوقاية والمقاومة ضد العدوان، -3
  حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها والحقوق والمصالح البحرية؛ -4
مصالح التنمية الوطنية، ودفع التنمية االقتصادية واالجتماعية على نحو شامل ومتناسق ومستديم لتعزيز قوة الدولة  حماية -5

  الشاملة بال انقطاع؛
  التمسك بمبدأ التنمية المتناسقة بين بناء الدفاع الوطني والبناء االقتصادي، -6
  لمستجيب لنزعة التطور العسكري بالعالم،إنشاء الدفاع الوطني العصري المتفق مع الظروف الجزائرية وا -7
  رفع قدرات العمليات الدفاعية في ظروف تكنولوجيا المعلومات؛ -8
  ضمان حقوق ومصالح الجماهير الشعبية السياسية واالقتصادية والثقافية، -9

ار تسديد الضربات الصارمة إلى مختلف النشاطات اإلجرامية للحفاظ على النظام االجتماعي الطبيعي واالستقر  - 10
  االجتماعي؛

انتهاج سياسة خارجية سلمية مستقلة والتمسك بنظرية األمن الجديدة حول الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة  - 11
  .والمساواة والتعاون، سعيا وراء بيئة دولية ممتازة وبيئة جوار جيدة طويلة األمد

ماشيا مع التغيرات في األوضاع اإلستراتيجية الدولية ت ةإن منع  أي قوى من تقسيم البالد واجب مقدس للقوات المسلحة الجزائري
  والبيئة األمنية الوطنية، ومواجهة تحديات التغييرات الجديدة في المجال العسكري بالعالم، 

  تتمسك الجزائر بمبدأ اإلستراتيجية العسكرية االحترازية اإليجابية،  -1
  . وتسارع في التغييرات العسكرية ذات الخصائص الجزائرية -2

   :السير على طريق التنمية المركبة والقافزة -
  جيش الوطني الشعبي التخذ ي استجابة التجاه التنمية العسكرية العالمية،

. المعلوماتية جهة التنمية لبناء التحديثات، لتحقيق تحوله من الميكانيكية أو شبه الميكانيكية إلى المعلوماتية بالتدريج -1
  انطالقا من الظروف المحلية واألوضاع العسكرية، 

المعلوماتية عبر  يتمسك باتخاذ الميكانيكية أساسا و المعلوماتية رائدا من أجل تحريك الميكانيكية عبر المعلوماتية ودفع -2
 . الميكانيكية

 ويعمل على دفع التنمية المتناسقة لقوة النيران والقدرة على التحرك والقدرة المعلوماتية،  -3
وتقوية بناء قوات العمليات باتخاذ األسلحة البحرية والجوية ووحدة المدفعية الثانية قوة رئيسية، سعيا وراء رفع القدرة  -4

  . الرادعة وقدرة الحرب الواقعية للقوات المسلحة على نحو شامل



  :تطبيق بناء الجيش اعتمادا على العلوم والتكنولوجيا - 

كفاحية اعتمادا على تقدم العلوم والتكنولوجيا، ويحقق التحول من طراز الحجم يرفع جيش الوطني الشعبي قدراته ال -1
  الكمي إلى طراز الفعالية النوعية، ومن الكثافة البشرية إلى كثافة العلوم والتكنولوجيا

  . إلعداد أكفاء عسكريين جدد ذوي مؤهالت عالية :ويطبق مشروع إستراتيجية األكفاء -2
 ,األسلحة والتجهيزات ذات العلوم والتكنولوجيا العالية والجديدة ويعزز أعمال بحوث وتنمية -3
 ,وإصالح األسلحة والتجهيزات العاملة لتشكيل منظومة األسلحة والتجهيزات المنهجية  -4
 ,ويبدع ويحسن أنظمة التدريبات وسبلها ووسائلها لدفع تطوير تدريبات القوات نحو مستوى أعلى  -5
ويرفع مستوى اإلدارة العلمية والفوائد الكلية للنفقات العسكرية اعتمادا على تنمية االقتصاد والعلوم والتكنولوجيا   -6

  . ويسير على طريق قليلة االستثمار وعالية الفوائد لبناء تحديثات الجيش

  :تعميق إصالح الجيش -
   :جيش الوطني الشعبي يتمسكالبناء على التغيرات في أشكال الحرب الحديثة ومطالب تنمية اقتصاد السوق ، إن  

   ,بالبحث عن التنمية واالختراق من خالل اإلصالح واإلبداع -1
 ,ويبدع ويطور نظريات عسكرية ويستكشف قوانين بناء الجيش والعمليات على ضوء الظروف المعلوماتية -2
أ القوات النخبة والمركبة والفعالة، يجري إنشاء وتحسين نظامه ذي الحجم المناسب والهيكل المعقول واآللية وفقا لمبد  -3

 ,المنتخبة والقيادة المرنة باعتبار تعديل الهيكل التنظيمي وإصالح نظام القيادة شكال رئيسيا
الجنود والمجتمع والعالقات داخل الجيش ويقوم بتعديل وتوحيد العالقات بين الجنود والدولة والعالقات فيما بين   -4

  .لتشكيل سياسة ونظام صالح لتأجيج حماسة الضباط والجنود

  : تعجيل االستعدادات العسكرية -

  جيش الوطني الشعبي بقوة بناء األسلحة والتجهيزات وقدرات العمليات المشتركة وبناء موقع المعركةاليعزز  -1
   ,اإلستراتيجية والتكتيكات للحرب الشعبيةويتمسك بأفكار الحرب الشعبية ويطور  -2
استجابة لمتطلبات تكامل العمليات المشتركة ينشئ نظام العمليات العصري الذي يمكن إطالق فعالية القوات المسلحة  -3

  ,بأكملها على نحو الشامل والقوة الحربية الكامنة للدولة
  . ويعزز التدريبات الموجهة في سبيل رفع قدرات مواجهة الطوارئ ومعالجة كافة األحداث الطارئة -4

  :دفع التبادل والتعاون العسكري -
  :جيش الوطني الشعبيالينفذ  

ضد أي  الحالفسياسة الدولة الخارجية، ويطور عالقات التعاون العسكري المتسم بعدم التحالف وعدم المواجهة وعدم   -1
  ,طرف ثالث

 يشترك في النشاطات لحفظ السالم والتعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب ، -2
 ويجري التبادالت العسكرية بمختلف األشكال،   -3
 وينشئ آلية الحوار حول األمن العسكري،  -4
  ,ويخلق بيئة أمن عسكري متبادلة الثقة والمنفعة -5
طراف في المجاالت األمنية غير التقليدية لرفع قدرة المواجهة المشتركة و يشارك في مناورات مشتركة ثنائية أو متعددة األ -6

 ,لتهديدات األمن غير التقليدية
 ويدرس ويقتبس من الجيوش األجنبية التجارب المفيدة،   -7
 .ويستورد بطريقة انتقائية تجهيزات تكنولوجية وأساليب إدارية متقدمة لحفز بناء تحديثات الجيش -8


