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تضامن و تنميات من أجل كرامة كلّ تونسي
تشيد آفاق تونس بالشباب التونسي و تترحم على شهداء ثورة  14جانفي  2011و تتقدم بعبارات الشكر
واإلمتنان إلى جميع من ساندها معرّضا حياته للخطر في مرحلة كانت التطورات عندها مجهولة و مفتقرة
ألبسط مقومات الضمان و التأكيد.
لقد ناضلوا من أجل املطالبة بحق التونسيني و التونسيات في العمل و احلرية و الكرامة.
لقد ناضلوا من أجل رفض التسلط و إدارة الفساد.
نحن آفاق تونس نعتبـر أن احلراك السياسـي هـو أداتنا لتحقيـق تطلعـات الشعب التونسي و اإلستجابة
ملطالبـه املشروعة ،ندافـع عن إرساء دولـة القانون و نتبنى قيم احلريـة و املسؤولية و العدالة و املساواة
واإلحترام و التضامن و متعلقون بدعم الكفاءة و حرية املبادرة.
ندرج جميع مساعينا السياسيـة و اإلقتصادية و اإلجتماعيـة و الثقافية فـي إطار تنمية شاملة و مستدمية
للوطن و لتأمني مستقبل أفضل جلميع التونسيني دون اجملازفة مبستقبل األجيال القادمة.
نحن نعمل على إرساء الدميقراطية كمشروع مجتمع يتطلب بالضرورة برنامج تنمية على جميع األصعدة،
يتميز باألمن واألمان واحملاربة احلازمة للفساد
نحن جنزم بضرورة إقامة عالقة ثقة تستند باخلصوص على محيط
ّ
واحملاباة.
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نحن نضع نصب أعيننا التشغيل التام بفضل منو إقتصادي متني و نعمل على الرفع من مستوى احلياة ودعم
الطبقة املتوسطة و إجتثاث الفقر في غضون خمس سنوات.
نعتبر أن جناح جميع برامج التنميـة ال ميكن أن يتم إال ّ بال ّتوازي مع سياسـة بيئية مسؤولـة و دراية شاملة
البيئية في العالم.
بالرهانات
ّ
التوصل إلى نتائج
نحن ندافع على أن يتم تسيير الوطن بطريقة ناجعة من قبل كفاءات نزيهة قادرة على
ّ
مرضية.

نحن آفاق تونس نعتبر أن كل تونسي و كل تونسية ميلك من الكفاءات و التجارب ممّا يسمح له باملساهمة في
بناء تونس جديدة و نعتزم جتميعهم لفتح آفاق جديدة لوطننا.

آفـاق تونـس و السياسـة
إن آفاق تونس مرتبطة كل اإلرتباط بالدميقراطية و تعتبر أن سيادة الشعب ال متارس إال ّ بواسطة إنتخاب
قيادتها و تبنى على دعم احلريات.
تلتزم آفاق تونس مبا يلي :
دعم اجلمهورية و إرساء الدميقراطية.
الدفاع على مبادئ و فكر حقوق اإلنسان.
حماية احلريات الفردية و حرية املواطن و باخلصوص حرية التعبير و حرية اإلنضمام إلى جمعيات
وحرية املعتقد و حرية الرأي.
ضمان فصل السلطات.
الدفاع على مبدأ حتديد مدة الفترات اإلنتخابية.
دعم « الدميقراطية األفقية « مع مؤسسات جهوية منتخبة.
إرساء طرق نشاط و متويل اجلمعيات و النقابات و األحزاب السياسيـة مع ضمان شفافيتها و استقالليتها.
دعم احلوار السياسي حول البرامج ال حول اإلديولوجيات.
إقامة دولة قانون لها عدالة مستقلة تعتمد املساواة و العدل و التي تدافع عن احلقوق األساسية
للمواطني و حتترم قرينة البراءة ،دعم القضاء املادي و الالمادي املالزم للحوار العمومي.
العمل على إدماج و إشراك تونس في محيطها املغاربي و املتوسطي و العربي و اإلفريقي و العاملي.
تضييق اخلناق على الفساد بوضع آليات و مؤسسات مراقبة مستقلة.
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آفـاق تونـس و اإلقتصـاد
تعتبر آفاق تونس أن التنمية اإلقتصادية املستدمية و الشاملة ال ميكن أن تبنى إال ّ على أسس إستثمار خملتلف
مهتما بجميع خصوصيات و ثروات كل جهة.
موارد اجلمهورية التونسية و حسب مخطط عام
ّ
و تلتزم آفـاق تونـس مبا يلي :
السهر على الدور املهيكل و املنظم للدولة بغرض إحداث اقتصاد متني متكامـل و متوازن
وتشجيع املبادرة الفردية.
إنشاء إقتصاد يعنى بالنشاطات ذات القيمة املضافة العالية.
إجناز مخطط معد لتنمية البنية التحتية و حتسني جودتها.
الرفع من مستوى جاذبية موقع تونس بغرض استقطاب اإلستثمارات اخلارجية املباشرة.
تشجيع اإلستثمار بواسطة إقامة محيط أعمال شفافة في جميع جهات اجلمهورية.
إنشاء نسيج إقتصادي مندمج في اإلقتصاد اجلهوي و العاملي و إمناء القدرة التنافسية ملؤسساتنا.
إقامة محيط قانوني و مالي شفاف من شأنه أن يدعم التبادل و املبادرة و اإلستثمار املستدمي.
تثمني القطاع الفالحي و تعصيره بغرض الرفع من اإلنتاجية و املردودية.
جعل اجلباية آلة إنصاف و عدالة اجتماعية.
تشجيع تنمية املوارد اجلديدة و التمويل املعد إلى املؤسسات الصغرى و النشاطات الفردية
واحلرفية و باخلصوص في ميدان التمويالت الصغرى.

آفـاق تونـس و اجملـال اإلجتمـاعي
تعتبر آفاق تونس أن النشاط اإلجتماعي يهدف أساسا إلى حتقيق العيش الكرمي لكل التونسيني في مجتمع
تسوده العدالـة و اإلنصاف دون إقصاء ألي كان مهما كانت أصوله اإلجتماعية أو جهته أو مستوى عيشه أو
قدراته.
و من أجل ذلك تلتزم آفاق تونس مبا يلي :
تأمني تربية على مستوى عال مـن اجلودة لألطفال و الشبان التونسيني و دعم تعليم تقنـي و
مهني عال مالئم لسوق الشغل و ضامن للتقدم.
السهر على أن تصبح مبادئ تساوي الفرص و احلق في احلصول على فرص جديدة متوفرة و اعتماد
اكفاءة.
العمل من أجل دمج املستبعدين عن سوق الشغل و حتسني حظوظهم في الشغل بواسطة
التكوين الفاعل.
دعم و حتقيق استقرار محيط العمل بواسطة تشريع يشجع على التشغيل و مجازفة املستثمرين
مع وقاية األجراء و التجاوزات.
دعم منظومة حماية إجتماعية تضمن كرامة كل املواطنني و تعطي أهمية خاصة لألشخاص
من ذوي الوضعية الهشة.
العمل على جتسيم حق جميع التونسيني في التمتع بالصحة و ذلك بتأمني العالج الطبي اجليد
و متكني كل فرد من حق العالج.
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إنشاء برامج إجتماعية تسمح لكل تونسي باحلصول على مسكن الئق في محيط سليم.
دعم دور املرأة في ازدهار اجملتمع التونسي.
الدفاع عن مكتسبات مجلة األحوال الشخصية و اإلستمرار في السعي الرامي إلى املواساة بني
الرجل و املرأة حماية كرامة املرأة و الطفل.
تنمية سياسة ثقافة تثمن الثروات املكتسبة عبر التاريخ و انفتاحها على العالم و دعم اإللتزام
باملواطنة و التضامن.

آفـاق تونـس و اإلدارة
نظرا إلى أن الدولة يجب عليها أن تكون في خدمة املواطنني ،فإن أفاق تونس تلتزم مبا يلي :
إرساء إدارة مسؤولـة بواسطة لإللتزام بالنتائـج و تكرمي اإلستحقاق و العمل و اجلهد املبذول.
إرساء ثقافة املسؤولية على جميع املستويات اإلدارية و تقريب اتخاذ القرار للمواطن.
إدخال ثقافة اخلدمة لفائدة املواطن و حتسني جودتها بتعميم اإلدارة اإللكترونية.
ضمان الشفافية للحصول على املعطيات اإلحصائية اإلجتماعية و اإلقتصادية.
أفاق تونس تدعو التونسيني و التونسيات من الذين يقاسمونها هذه القيم إلى اإللتحاق بنا لبناء تونس جديدة
باستخدام ما لديهـم مـن املعرفة و اخلبـرة و الكفاءة و الطاقـة و الطموح.
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