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: تحت شعار  2014شتنبر  13و  12الذي عقد مؤتمره التأسیسي یومي  حزب الدیمقراطیین الجددإن 

دجنبر من نفس  9وحصل على شرعیتھ القانونیة یوم  "قلیل من اإلیدولیوجیا وكثیر من النجاعة و الفعالیة"

 7السنة، یشارك ألول مرة في اإلستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي ستشھدھا بالدنا یوم 

، ھذه اإلستحقاقات التي یراھن علیھا الحزب الناشئ من أجل التعریف بمبادئھ و أھدافھ وتمكین 2016أكتوبر 

أغوار اللعبة اإلنتخابیة واكتساب تجربة تساعدھم في المستقبل على المساھمة بشكل ایجابي  مناضلیھ من سبر

في تطویر السلوك اإلنتخابي الھادف إلى تخلیق الحیاة السیاسیة وفرز تمثلیة معبرة عن إرادة الجسم اإلنتخابي 

  .ة التمثیلیةلقیام بالوظیفعلى ا ة و األمانة و القدرةرلمانیة متصفة بالكفاءة و النزاھوتشكیل نخبة ب

وھو یخوض أول تجربة لھ على مستوى االستحقاقات التشریعیة، یذرك حجم  حزب الدیمقراطیین الجددإن 

خالل  صدر بیانا یتعلق بالقضیة الوطنیةالمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابیة، وعلیھ فإنھ كان قد أ

بالموضوع، حیث ركز  ذات الصلة حدد فیھ رؤیتھ  2015 اكتوبر 31اجتماع مجلسھ الوطني المنعقد بتاریخ 

  :على صنفین من المداخل 

  : یتحدد المدخل العام في

ضرورة مواصلة العمل على ترسیخ الخیار الدیمقراطي في البالد باعتبار أن ھذا الخیار لیس ثابتا من  – 1

  .ثوابت الدولة فقط، بل ھو مدخل مركزي لتحصین الوحدة الوطنیة أیضا

إعتبار قضیة الوحدة الوطنیة قضیة تھم جمیع المغاربة ولیست قضیة تختص بھا جھة دون اخرى،   - 2

  .وعلیھ ینبغي تمكین كل مكونات المجتمع المغربي من المساھمة في الدفاع عن ھذه القضیة

األفعال و  تجدید مقاربات الدفاع عن القضیة الوطنیة باالبتعاد عن اعتماد كل سیاسة مرتكزة على ردود – 3

  .ضرورة القطع مع خیار الكرسي الفارغ

  : یتحدد المدخل الخاص في

اإلسراع بتنزیل الجھویة الموسعة من خالل تمتیع ساكنة األقالیم الجنوبیة بحكم ذاتي في إطار الدولة  – 1

  .الموحدة

ا یوظفونھا لتعزیز اإلستثمار المكثف في المجال الحقوقي لحرمان دعاة اإلنفصال من آخر ورقة ما فتئو – 2

  .أطروحتھم البائسة

دعوة األحزاب الوطنیة إلى تشكیل لجنة مشتركة لفتح حوار مع بعض أبناء األقالیم الجنوبیة من جھة و  – 3

متابعة مواقف األحزاب في مختلف دول العالم في ما یخص القضیة الوطنیة بقصد التواصل معھا من جھة 

  .ثانیة

ة یتجسد في العمل على بناء دولة حدیث مشروعھ السیاسيیشدد على كون  حزب الدیمقراطیین الجددإن 

مرتكز على مبدأ فصل السلطات و ضامن لحقوق وحریات المواطنین  یسود فیھا نظام سیاسي دیمقراطي

یستند إلى أربعة مرتكزات كما حددھا البرنامج السیاسي  مشروع سیاسيویروم تحقیق العدالة االجتماعیة 

  :للحزب المصادق علیھ في المؤتمر التأسیسي وھي 
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  التنزیل الدیمقراطي للدستور -1

بمثابة تجسید سیاسي وقانوني للتطلع  2011دستور فاتح یولیوز  حزب الدیمقراطیین الجددیعتبر 

الدستور یدشن محطة  ویرى أن التنزیل الدیمقراطي لھذا. التقدم والحداثةالمشروع للشعب المغربي نحو 

في ھذا اإلطار، یؤكد الحزب التزامھ بالثوابت  ،تاریخیة النطالق مسلسل التحول الدیمقراطي بالمغرب

األربعة األساسیة التي ینص علیھا الدستور  والمتمثلة في اإلسالم السمح والملكیة الدستوریة والوحدة الوطنیة 

  . الروافد والخیار الدیمقراطيالمتعددة 

نات ھي الضامنة للحریات والحقوق بأن المؤسسة الملكیة الناظمة للتواز حزب الدیمقراطیین الجددیؤمن 

جمیع  كما ھي الراعیة للتنمیة المندمجة والشاملة التي تطال .األساسیة والستقالل القضاء وللتناوب السیاسي

  .الجھات والفئات االجتماعیة

  الدیمقراطیة المواطنة والتشاركیة - 2

 وتدبیره احترام االختالفإلى ترسیخ دیمقراطیة مواطنة تضمن  حزب الدیمقراطیین الجدد یسعى -

  .وتتجاوز محدودیة وأعطاب الدیمقراطیة التمثیلیة

یطمح إلى تكریس قیم تضامنیة تحمي الفئات الضعیفة والھشة وتحرص على إحداث التوازن بین   -

  .الفئات اإلجتماعیةمختلف 

یھدف إلى تطویر دیمقراطیة محلیة قائمة على الجھویة المتقدمة حیث تعتبر الجھات محور البرامج   -

  .التنمویة اإلجتماعیة واإلقتصادیة للبالد

على تشجیع دیمقراطیة تشاركیة من خالل تكریس قاعدة التكامل  حزب الدیمقراطیین الجددیعمل  -

 .والتفاعل بین السلطات العمومیة والمجتمع المدني على مستوى تدبیر الشأن العام

یرى أن من مقتضیات ھذه الدیمقراطیة التشاركیة تیسیر سبل الولوج السھل والشامل لجمیع   -

  .   جیات الحدیثة والتواصلالمواطنات والمواطنین إلى المعرفة والتكنولو

الذي  السلطویة الجدیدةفي مواجھة تیار  دیمقراطیة جدیدةبناء  لىع حزب الدیمقراطیین الجددیدافع  -

الذي یھدف إلى إعادة انتاج قیم الرأسمالیة  اللیبرالیة الجدیدةیروم انتاج التحكم من جھة وتیار 

  .المتوحشة من جھة ثانیة

للسلطة واعتبار المواطنین شركاء حقیقیین في  الطابع التعاقديتكریس یشدد الحزب على ضرورة  -

  .   إطار نظام شفاف ومنفتح على الجمیع

   منھجیة معتمدة على النجاعة والفعالیة بعیدا عن التجاذبات االیدیولوجیة -  3

الدیمقراطیین  حزب البرنامج السیاسي المواكب لمسلسل التحول الدیمقراطي، یعبر بتقدیمھ لمشروع ھذا

عن اقتناعھ الراسخ  بأن التنمیة والنھضة الشاملتین لبلدنا تتحققان عبر اعتماد مقاربة منھجیة تعتمد على الجدد 

وإعداد مخططات على المدى القصیر والطویل تشرك أحسن الكفاءات المغربیة في الداخل  الفعالیة والنجاعة

بعیدا عن المشاحنات االیدیولوجیة والسیاسیة وھو بذلك یؤمن  والخارج وتستلھم من التجارب الناجحة العالمیة

السیاسي طابع  التي تضفي على المشھد الشعبویةبنموذج حزبي یتورع عن الخوض في الخصومات السیاسیة 

الفرجة غیر المجدیة، بل ویعتبر أن الممارسة السیاسیة ھي أساسا فعل مسؤول وھادف محكوم بأبعاد أخالقیة 

  .   وثقافیة
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على أن نجاح ھذه المنھجیة یستدعي تضافر جھود جمیع المغاربة من أجل  حزب الدیمقراطیین الجددیشدد 

تطویر العقلیات في اتجاه تكریس قیم العمل والتعبئة من أجل خدمة الصالح العام وأداء الواجب واحترام 

  .القانون والمؤسسات

  الحكامة الجیدة والذكیة - 4

الحكامة الحزبیة الجیدة ضروریة، لیس فقط لجعل الحزب قوة قادرة  الجدد حزب الدیمقراطیینیعتبر  -

على التشخیص والنقد البناء، ولكن أیضا لالرتقاء بھ إلى مستوى القوة اإلقتراحیة والتدبیریة وذلك عبر  

  .   اعتماده مبادئ الشفافیة والمساءلة  والمحاسبة والمقاربة التشاركیة

 تكریس الحكامة الجیدة في عالقتھ مع منظماتھ الموازیة والقطاعات المھنیةیسعى الحزب أیضا إلى  -

  .   المرتبطة بھ

یدعو الحزب إلى إقرار حكامة انتخابیة وذلك من خالل تبني نظام انتخابي یساھم في فرز تمثیلیة  -

  . سیاسیة حقیقیة وإنتاج أغلبیات منسجمة وفعالة

یخوض الحملة   الوعود االنتخابیةو  البرامج االنتخابیةن الذي یمیز بی حزب الدیمقراطیین الجددإن 

أكتوبر اعتمادا على جملة من المقترحات صاغھا أطر الحزب كل  7االنتخابیة لالستحقاقات التشریعیة لیوم 

في مجال تخصصھ خالل الدورات التكوینیة ذات الصلة بالسیاسات العمومیة التي احتضنھا المقر المركزي 

الحزب مدخال لصیاغة مشروع برنامج  ، ھذه المقترحات اعتبرھا2015للحزب ابتداء من شھر نونبر 

یعتبر ما یقدم من مقتراحات بمثابة  حزب الدیمقرطیین الجددسیضل مفتوحا قصد اثرائھ و اغنائھ، وعلیھ، فان 

  ."أرضیة انتخابیة"

 بأرضیة انتخابیةأول تجربة لھ على مستوى االستحقاقات التشریعیة  حزب الدیمقراطیین الجددیخوض 

  : تشدد على األھداف المسطرة في برنامجھ السیاسي المصادق علیھ من قبل مؤتمره التأسیسي وھي 

المواطنات  االجتماعیة وتأمین كرامة اعتماد مخططات اقتصادیة واجتماعیة تعمل على تحقیق العدالة - 1

  .دامة عادلة ومتوازنةالشغل واالستثمار كما تصبو إلى تنمیة جھویة مست والمواطنین وخلق المزید من فرص

 
والتكوین والطاقة والصحة باعتبار تأخر  التعجیل باإلصالحات الكبرى األساسیة لقطاعات العدل والتعلیم2 - 

 .االقتصادیة واالجتماعیة لبالدنا ھذه االصالحات یعیق التنمیة
 

لیة المتوحشة و الرأسما حمایة اقتصاد السوق المغربیة ضد كل أشكال التطویع والھیمنة ومظاھر 3 -
  . االحتكار و اقتصاد الریع

 
للبحث العلمي التطبیقي ویعتبر  اعتماد اقتصاد یرتكز بقوة على التكنولوجیا واالبتكار یمنح االمتیاز4 - 

 .أساسیة للعصرنة والتقدم الخدمات وتكنولوجیات التواصل الحدیثة آلیات
 

  .التعلیم والصحة القطاعات السیادیة خاصةالحفاظ على الدور األساسي للدولة في تسییر 5 -
  
المبادرة الخاصة وعقد أشكال متوازنة  إرساء آلیات تقنینیة وتنظیمیة فعالة في إطار اقتصاد یشجع على -  6

 .الخاص من الشراكات بین القطاع العام والقطاع
 
لحاجیات المواطنین وتقدیم االستجابة  إرساء إدارة المركزیة وال متمركزة تتبنى الحیاد والمساواة في - 7

 .والفعالیة خدمة عمومیة عصریة تتسم بالنجاعة
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إطار التحول التدریجي لالقتصاد  العمل على تشجیع الشركات والمقاوالت لالنخراط في بورصة القیم في 8 -

  .اقتصاد تحویلي حدیث المغربي من اقتصاد یعتمد على االقتراض إلى
 

سبل تطویرھا وتثمینھا والرفع من  حة والصید البحري والسیاحة والعمل علىمنح األولویة لقطاعات الفال9 - 
 .مردودیتھا

 
  .تشجیع صناعات ذات قیمة مضافة والتي تساھم في خلق فرص أكبر للشغل10 - 

 
والمھمشة وتشجع على خلق  اعتماد سیاسة مالیة تدعم القدرة الشرائیة للطبقات المتوسطة والضعیفة11 - 

 .الریع وفرص الشغل وتحث على االستثمار بدلالمقاولة 
 

 .أساسي للعدالة االجتماعیة اعتبار الضریبة كأداة للتنمیة مع خلق عدالة ضریبیة كمدخل - 12
 

والرعایة الصحیة والحمایة  إعادة التوجیھ التدریجي لصندوق المقاصة نحو دعم أنظمة التعلیم13 - 
 .االجتماعیة

 
اعتبار التعلیم الخاص جزءا ال  ر المدرسة العمومیة ومجانتیھا وإلزامیتھا، معتأكید الحفاظ على دو 14 -

 .تأھیلھا وتفعیل آلیات مراقبتھا یتجزأ من المنظومة التعلیمیة مع العمل على
 

والحمایة االجتماعیة، خاصة منھا أنظمة  تسریع اإلصالحات الرامیة إلى تحسین وتعمیم أنظمة الضمان15 - 
 .یة الصحیةالتقاعد والتغط

 
وذوي االعاقة والمطلقات  اعتماد آلیات تساعد بشكل فعال الخریجین الشباب الباحثین عن العمل16 - 

 .واألرامل في وضعیة صعبة
 

" رابح رابح " إطار شراكات توطید العالقات مع جمیع القوى والمجموعات االقتصادیة الدولیة في17 - 
 .واتفاقیات تبادل حر متوازنة ومتكافئة

 
واإلفریقیة مع العمل على خلق  تشجیع االستثمارات والمبادالت التجاریة مع الدول العربیة واإلسالمیة18 - 

 .سوق عربیة إسالمیة مشتركة
 

الئق في بیئة سلیمة حقا لكل  اعتماد مقاربة جدیدة للتخطیط العمراني والمجالي تعتبر توفیر سكن 19 -
 .والمجالیة واجبا وطنیا یئة الحضریةتعتبر احترام مخططات التھ مواطن كما

 
المزید من الفئات االجتماعیة  توطید وتوسیع مجال تدخل المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لتشمل 20 -

دون إغفال تحسین  اإلدماج االجتماعي والمھني للشباب المھمشة والتركیز على البرامج التي تسھل والجھات
  .باعتبارھا الطبقة الضامنة للتوازنات والمحرك للنشاط االقتصادي أوضاع الطبقة المتوسطة

 
ومعالجة الظواھر السلبیة  تطویر دور المؤسسات واآللیات التي تعمل على حمایة األسرة والطفل21 - 

  .وانتشار األمیة بكل أنواعھا المتصاعدة كتفاقم الجریمة والطالق والزواج المتأخر
 

متكافئ بین ضروریات العمل  العمل ومواكبتھا بالتدابیر التي تالئم بشكل إعادة النظر في أوقات22 - 
 .واألسرة
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تكافؤ فرصھا مع الرجل في  الحفاظ على مكاسب المرأة وتعزیز دورھا كمسؤولة نشیطة مع ضمان 23-

  .تحمل مناصب المسؤولیة السیاسیة منھا واإلداریة
 

 .الحقوق والواجبات بالخارج تعتبرھم شركاء فياعتماد مقاربة مندمجة للمغاربة المقیمین 24 - 
 

الحضاریة واإلنسانیة لشعبنا  إنعاش قطاعات الثقافة والریاضة والفنون الجمیلة بما یعكس المضامین25 - 
 .المغاربة خاصة منھم فئات األطفال والشباب ولجعلھا أدوات تساھم في ازدھار المواطنین

 
واالستالب الثقافي ومناھضة كل  في وجھ التحدیات السلبیة للعولمة تنمیة المناعة الحضاریة لشعبنا26 - 
  .االستھالكیة االستبداد القیمي وتكریس النزعة أشكال

 
یخول للمغرب حضورا قویا في  االرتقاء باألداء الدیبلوماسي الرسمي واألداء الدیبلوماسي الموازي بما27 - 

قضیة الوحدة الترابیة ویبوئھ المكانة الجیوستراتیجیة التي  ھاالمشھد الدولي خدمة لقضایاه العادلة وفي مقدمت
  .افریقیة ومتوسطیة محوریة یستحقھا باعتباره بوابة

  
وھو منكب على إعداد أرضیتھ اإلنتخابیة یستحضر وجود مخططات ورؤى  حزب الدیمقراطیین الجددإن 

استراتیجیة عابرة للحكومات تستوجب العمل على توفیر كل الوسائل و االلیات بھدف تنزیلھا على أرض 
الواقع وتفعیل مضامینھا ك المخطط األخضر و المخطط األزرق و مخطط المغرب الرقمي و المخطط 

  .في مجال التعلیم  2030 - 2015ع الصناعي و رؤیة الطاقي ومخطط اإلقال
  

  : على ثالثة محاور  األرضیة اإلنتخابیة لحزب الدیمقراطیین الجددتتأسس 
  
 انتاج الثروة -
 تلبیة الحاجات -
 إثراء الھویة   -
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I--  

  ةانتاج الثرو
    

  السياسة الطاقية و البيئية -1

  

  تشخیص الوضعیة الراھنة  -أ 

  

 مجال الطاقات المتجددة - أوال

. من احتیاجاتھ من الطاقة 96% حوالي على موارد طاقیة تقلیدیة كافیة، إذ یقوم باستیراد المغربال یتوفر 
وذلك ) سنویا 7%لى إ 5% حوالي(لمملكة في ھذا المجال لوعالوة على ذلك، یجب تلبیة الطلب المتزاید 
 . بسبب االزدھار االقتصادي والنمو الدیموغرافي

ولرفع ھذه التحدیات، وضعت وزارة الطاقة والمعادن والمیاه والبیئة استراتیجیة وطنیة جدیدة في مجال 
 13-09 رقم القانون و تم وضعالطاقة لتأمین التزوید بالطاقة مع نھج مقاربة قوامھا التنمیة المستدامة 

  ).الھوائیة و الكھرومائیة ،الشمسیةطاقة ال(المتجددة  الطاقاتب المتعلق

  :ما یلي  ستراتیجیةمن بین أھم أھداف ھذه اال

 ،المساھمة في التخفیف من تبعیة المملكة في مجال الطاقة -

 ،تثمین موارد وطنیة للطاقة -

 ،المساھمة في خفض انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري -

 ،خلق قطاع صناعي كفیل بتوفیر سلع مصنعة محلیا تحتاج إلیھا مشاریع تطویر الطاقة -

 .االرتقاء بمشاریع إنتاج الطاقة المتجددة لتقویة إحداث فرص الشغل -

حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة الكھربائیة المثبتة في  52% أن یرفع إلى و ھو حدد المغرب ھدفا لھ
 .2030 أفق عام

  

 ات األحفوریةمجال الطاق - ثانیا

و الغاز الطبیعي بحوالي  47%الفحم بحوالي  استیرادو  19%ء بحوالي الكھربا المغرب باستیراد یقوم
  . طاقیةلتلبیة حاجیاتھ ال %7و الفیول و زیت الغاز بحوالي  %17

نشاء محطات إات المتجددة، یستمر المغرب في مجال الطاقفي  وطنیةالستراتیجیة اال بالموازاة مع
  .كھربائیة تعتمد على الطاقات األحفوریة كمحطات أسفي، الجرف األصفر و جرادة

  

 یةالطاقالنجاعة مجال  - ثالثا

ة، باعتبارھا أحد التوجھات الرئیسیة ضمن االستراتیجیة الطاقیة الجدیدة للمغرب، حجر یتعد النجاعة الطاق
 .للخارج الطاقيالزاویة في النموذج التنموي الذي تعمل المملكة على إرسائھ، وسبیال للحد من االرتھان 
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غاز المسببة لالحتباس یص من انبعاثات الالتقل إلى الرامیة العالمیة والجھود ینسجم الذي التوجھ ھذا ویستمد
   .الحراري وتوظیف الطاقات النظیفة والمستدامة أھمیتھ من حجم التحدیات الطاقیة التي یواجھھا المغرب

وفي إطار ھذه االستراتیجیة، تم اعتماد عدة مبادئ توجیھیة ھمت إنشاء مزیج كھربائي أمثل یرتكز على 
د المحلیة من خالل تطویر استخدام الطاقة المتجددة خیارات تكنولوجیة موثوقة وتنافسیة، وتعبئة الموار

نزیل ھذه االستراتیجیة عدة ت إطار في المغرب وحقق .وتعزیز النجاعة الطاقیة باعتبارھا أولویة وطنیة
 انجازات ھمت إحداث العدید من المؤسسات كالوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقیة

(ADEREE) مستدامة والوكالة المغربیة للطاقة ال(MASEN) وشركة االستثمارات في مجال الطاقة ،
(SIE) ومعھد البحث في الطاقة الشمسیة والطاقات المتجددة  (IRESEN).  

 من كل ودمج الطاقیة بالنجاعة المتعلقة القوانین في تمثل جدید وتنظیمي تشریعي إطار وضع تم كما
باعتبارھا أولویة  تعزیز النجاعة الطاقیةول .للشرب الصالح للماء الوطني والمكتب للكھرباء الوطني المكتب
  : تم اعتماد وطنیة 

 ،في اإلنارة العمومیة في عدد قلیل من األحیاء المصابیح ذات االستھالك المنخفض تركیب -

 ،)1+غرینیتش(توقیت ال لىإضافة ساعة إقرار إ -

 ،أسعار الذروة القصوى -

 ،من المساجد قلیلفي عدد  الطاقةترشید استھالك  -

 .تشیید بعض المدن الخضراء -

 في أفق عام 15%و ب  2020 في أفق عام 12% یھدف البرنامج إلى تخفیض استھالك الطاقة بنسبة
2030.  

 

 السیاسة المائیة - رابعا

عمیقا لدى شكل موضوع الماء بالمغرب أحد أھم المواضیع التي تستأثر باھتمام واسع وتثیر انشغاال ی
 االستراتیجیةولین الذین یدركون المخاطر ؤالساكنة، وخاصة في العالم القروي، باإلضافة، طبعا، إلى المس

  . االقتصادیة واالجتماعیة التي قد تترتب عن ندرة المیاه

كما أنھ یعتمد على الموارد التقلیدیة كاألنھار و السدود  عرف المغرب وضعیة مائیة متوسطة إلى ضعیفةی
  .نتیجة لتراجع التساقطات المطریة ھو قوس الخطر الذي یتھدد المغرب بسبب العطشو المیاه الجوفیة، فنا

 ،2013منذ سنة  معدل استھالك الفرد من المیاه یتجھ نحو االنخفاض حیث یبلغ تظھر المؤشرات أن
صنفت األمم المتحدة المغرب ضمن الئحة الدول المھددة بشح میاه خطیر في أفق . سنویا امكعب امتر 027

  .كما ھو مبین في الصورة أسفلھ 2025سنة 
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على مستوى المیاه العادمة، یالحظ أنھ یتم التخلص منھا في الوسط الطبیعي بسبب تدھور قطاع الصرف و
مباشرة في السقي  یالحظ استعمال المیاه المنزلیة المستعملةكما  مما یتسبب في تلوث الموارد المائیةالصحي 

مع نسیان  حیث إن قرب األراضي الزراعیة من أماكن تصریف النفایات السائلة ساھم في تطور ھذه العادة
  . أضرارھا على الصحة

من جھة وللمشاكل  المعالجة بالمائة، وذلك لقلة محطات ثمانیةنسبة المعالجة ضعیفة وال تتعدى تبقى 
  .المالیة التي تعترضھا من جھة أخرى

  

  اقتراحات الحزب -ب 

  

 ات المتجددةمجال الطاق - أوال

إنشاء مزیج كھربائي أمثل حول ات المتجددة وجدیدة في مجال الطاقالوطنیة الستراتیجیة االستمرار في اال
بتكلفة مناسبة مع األخذ بعین االعتبار وجوب خلق فرص شغل للید  خیارات تكنولوجیة موثوقة وتنافسیة

  .العاملة المحلیة

التي ال  (CSP)ة الشمسیة الحراریة المركزة طاقات التكنولوجیاختیار إضافیة تضمن  اتخاذ تدابیر
  .تستھلك كمیات كبیرة من الماء

  .)ntégration industrielleI(االندماج الصناعي  الرفع من سقف

 : ك ذلك االعتماد على مصادر أخرى متوفرة في المغربو ك

 و) Ethanol( یثانولیستخرج االحیث  منتج من مواد نباتیةال (Biocarburant)الوقود الحیوي  -
الزیوت  السكر و من المحاصیل الزراعیة التقلیدیة المنتجة للنشاء و) Biodiesel( الدیزل الحیوي

نتاج بوفرة إل (Jatropha)لى أن المغرب یتوفر على نبتة الجاتروفا إشارة و تجدر اإل .النباتیة
 .الدیزل الحیوي

 ایاقبك نیجسكألا مادعنا دنع ةیوضعلا تایافنلا للحت قیرط نع جتنملا )zagoiB( يویحلا زاغلاو -
 .يراجملا هایمو ةبلصلا تایافنلا ،تاتابنلا و ءارضخلا تایافنلا،دامسلا ،ماعطلا

 .األرض مختزنة في باطنال (Géothermie)و الطاقة الحراریة الجوفیة  -

 

 ات األحفوریةمجال الطاق - ثانیا

المھم للصخور النفطیة  حتیاطياال إلىشارة تجدر اإل المغربجانب الطاقات األحفوریة المستوردة ب إلى
إلنتاج الكھرباء بواسطة محطات مصممة و وجوب استخراجھ ) Schiste bitumineux(الذي نتوفر علیھ 

   .و تشجیع االستثمارات في ھذا المجال لھذا النوع من الطاقة

  

 یةالطاقالنجاعة مجال  - ثالثا

  :التالیة  تدابیرال اعتمادوجب  تعزیز النجاعة الطاقیةل

والفندقة و الصناعة السكن والصحة    ممثلة في في قطاع البناء النجاعة الطاقیة اعتباراتإدماج  -
 والتربیة الوطنیة

تجدید حظیرة و  توسیع المقرر لخطوط تراموايفي النقل العمومي عبر  ترشید استھالك الطاقة -
 و استبدالھا بعربات كھربائیة عربات النقل الطرقي
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 في سیاق اقتصادي تحسین االستھالك الطاقيتحسیس المقاوالت بشأن ضرورة  -
مصابیح ذات استھالك  و ألواح شمسیةفي اإلنارة العمومیة عن طریق  ترشید استھالك الطاقة -

 منخفض
عن  مسجد 000.45 حوالي التي یصل عددھا إلىفي المزید من المساجد و  ترشید استھالك الطاقة -

 مصابیح ذات استھالك منخفض و ةیئوضورھكألواح طریق 
عن  بھا تضیع كمیة ال باسللشرب حیث  الصالح الماء للكھرباء و الوطني المكتب شبكة میاه یانةص -

  طریق تسربھا من شبكة المیاه نتیجة عطل أو تلف األنابیب

  

 السیاسة المائیة - رابعا

وعقالنیا مة وتدبیرا مندمجا االمغرب اتخاذ تدابیر إضافیة تضمن تنمیة مستداالستراتیجیة المائیة ب ستلزمت
 .للموارد المائیة المتاحة

كما یتحتم علیھ أن یتجھ نحو  قنواتالسدود وال نشاءإیجب على المغرب أن یستمر قدر المستطاع في 
الطاقة الھوائیة أو (میاه البحر باعتماد مصادر طاقة قلیلة التكلفة  محطات لتحلیة نشاءإك البدائل غیر التقلیدیة

نشاء إكذلك  ستھالك واالترشید و  المعالجة، استعمال المیاه )اح الكھروضوئیةالطاقة الشمسیة كتقنیة األلو
  .وبشریة بسبب عوامل طبیعیة مراكز أبحاث تساعد البالد على تدبیر الموارد المائیة التي ھي في تناقص

الذي یرمي إلى تحویل و  ُوضع منذ أعوام إلى حیز الوجودالذي  تفعیل المخططیجب أیضا االسراع في 
 Projet du) المیاه من المناطق التي تشھد فائضا كبیرا منھا إلى تلك التي ُتعرف بشح المیاه فیھا

sud)-transfert des eaux nord.  

و الري ، فلوكلا تاحاسمو ةیضایرلا بعالملا ،قئادحلاك ءارضخلا تاحاسملا يف ءاملل كالھتسالا دیشرت
 Gazon)كمیة میاه كبیرة  إلىالذي ال یحتاج  االصطناعي بواسطة المیاه المعالجة و كذلك استعمال العشب

synthétique).  

  

الزراعات تستھلك كمیة میاه یمكن أن نوفر كمیات كبیرة من الماء عن طریق استعمال أنواع معینة من 
، و استیراد )الستعمالھا و تصدیرھا( أو تغییر المحاصیل التي تستھلك كمیات كبیرة من الماء من غیرھاأقل 

كمیات أكبر من الماء كالبطیخ األحمر، قصب السكر، الموز، البلح، الحوامض،  إلىاألنواع التي تحتاج 
  .خإل ...األرز، القطن، الذرة، القمح، البطاطس، الطماطم 

زرع و  د النباتات بالماء الالزم فقط من دون أي تبذیریتزول الري بالتنقیط إلىكما یتحتم علینا اللجوء 
  .یعاد جمع الماء المتبقي بعد الري واستعمالھ مرة أخرىالتي  (Serre) النباتات في دفیئة

  

یتوقف التوفیر بالماء على مدى الوعي العام ، لذلك أرخصھا مصادر الماء العذب و كبرأ یعتبر التوفیر
القیام بالمزید من  لتثقیف والتوجیھ وا وجبمن ھنا  .للتوفیر جاھزیتھ وعلى مدىالمغرب لمشكلة المیاه في 

 .المیاه توفیرسیسیة للمواطن المغربي لتشجیع التححمالت ال

  

  سياسة التكوين المهني – 2

  

  : الوضع الراھن للتكوین المھني -أ 
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 كوینضعف قیمة التكوین المھني في منظومة التعلیم والت. 
  تحسین المستمر للجودةالغیاب نظام تكوین معتمد على 
 و في تطویر العروض ندستھالمقاولة شبھ غائبة في نظام التكوین و ھ 
 التكوین المھني ال یلبي طلبات سوق العمل والمستثمرین 
 انعدام مرصد للوظائف والمھن 
 انعدام نظام مرجعي للوظائف والمھن 
 انعدام  نظام مرجعي للوظائف والمھارات 
 وفرنتائج مخیبة لآلمال للتكوین الم: 

 

  .بعد تسعة أشھر من تاریخ  التخرج العمل من فقط  54% یتمكن:  التكوین األوليعلى مستوى   -

من %98.8و  من التكوین المستمرون من الموظفین ال یستفید 93 :تكوین الموظفین العاملین على مستوى-
 .الشركات ال تستفید من التكوین أثناء الخدمة

  : رؤیة حزبنا للتكوین المھني - ب
 

في كل مكان وللجمیع و مدى الحیاة و ذلك لتطویر وتعزیز الرأس  إنشاء نظام عالي الجودة للتكوین المھني
 .المال البشري و تحسین القدرة التنافسیة للمقاولة

 : بالنسبة للمواطن - 
 تعزیز االندماج االجتماعي والمھني -أوال 
 تحسین فرص العمل -ثانیا 
 تعزیز التكوین االجتماعي والمھني -ثالثا 

 تحسین قدرتھا التنافسیة و جاذبیة المغرب لالستثمارات:  بالنسبة للمقاولة -
   بالنسبة للدولة و الجماعات الترابیة  -

 الرفع من قیمة الرأس المال البشري -أوال 
 المساھمة في خلق الثروة الوطنیة -ثانیا 
  تعزیز االندماج االجتماعي والترابي -ثالثا 

 
 : األھداف والمحاور االستراتیجیة للتكوین المھني -أ  –ب 

 : 2025فق عام أخمسة أھداف وستة محاور في  علىتتوزع ھذه الرؤیة 
 : ھداف استراتیجیة -أوال 
مالیین مواطن نساء و  10االدماج االجتماعي والترابي لتكوین : ضمان الحق في التكوین المھني -

 رجاال
 لة كفاعل و كفضاء متمیز للتكوینتحسین القدرة التنافسیة للمقاو  -
 .من الموظفین في التكوین المستمر سنویا% 20و  من المتدربین في میدان العمل %50 :تكوین -
 .2021فق أ في  85%: الزیادة في االدماج المھني من خالل التحسین المستمر لجودة التكوین  -
جاذبیة التكوین المھني و تمكین الشباب دمج قطاع التربیة والتعلیم و قطاع التكوین المھني لتحسین  -

 .من التعبیر عن میوالتھم
 .تقویة حكامة السیاسة العامة للتكوین المھني للرفع من األداء و التآزر -

 
 : محاور استراتیجیة ب - ب

 توفیر تكوین مھني على نطاق واسع وشامل  -
 توفیر تكوین مھني موجھ حسب الطلب  -
 المقاولة في قلب نظام التكوین المھني  -
 نظام تكوین مھني  معتمد على التحسین المستمر للجودة  -
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 تثمین المسار المھني من خالل صیاغة أفضل لمكونات نظام التعلیم والتكوین -
 الحكامة المتكاملة و المبتكرة لتحسین كفاءة وفعالیة نظام التكوین المھني -

  :بلة للتحقیقتنفیذ تدابیر واقعیة وقا ج -ب 
 

 .2025لتحقیق األھداف االستراتیجیة لعام  اتدبیر محدد 34سنتخذ 
 : تنفیذ ھذه التدابیر سیسمح للمغرب

 بأن یصبح قطبا للمھارات بامتیاز في أفریقیا والشرق األوسط،• 
 تحسین جاذبیتھ للمستثمرین• 
 ریقیاالزیادة في قدرة المقاوالت على المنافسة في الخارج وخاصة في أف• 
 وظیفة على األقل سنویا  بفضل التكوین المھني  200 000خلق • 
  اإلسراع في تطویر المشاریع الھیكلیة• 
  

 التدابیر المحاور االستراتیجیة

I . توفیر تكوین مھني على نطاق
 واسع وشامل

 

 متاح للجمیع: التكوین المھني األولي. 1
 
 المھنیین العاملین لحسابھم الخاصتوسیع نطاقھ لیشمل : المستمر التكوین. 2
 
 وسیلة ادماج رقمیة:  التعلیم عن بعد. 3
 
 تعزیز دور قطاع التكوین المھني الخاص. 4
 

.II تقدیم تكوین مھني موجھ حسب
 الطلب

 خلق مرصد للوظائف و المھن . 5
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  لجبائيةاالسياسة  -  3

  .و الدولة) أو الجماعة الترابیة( موزع بین اإلدارة المحلیة  تدبیر السیاسة الجبائیة نا

  

   الضرائب الوطنیة مالحظات حول تدبیر –أ 

  

و نھای�ة بص�دور  1984رغم اإلصالح الذي عرفھ نظام الضرائب الوطنیة بدای�ة م�ع ق�انون اإلط�ار لس�نة 

، 2007ین�ایر  1حی�ز التنفی�ذ ف�ي الذي أحدثت بموجبھ المدونة العامة للضرائب و التي دخلت  43-06قانون 

إال أن الس��رعة الت��ي طبع��ت إع��داد و ص��یاغة و تمدی��د الق��انون الم��ذكور ن��تج عنھ��ا مول��ود مش��وه ب��النظر لع��دة 

  :أسباب

أن القانون غیر دستوري باعتبار أن القانون التنظیمي المعمول بھ آنذاك ح�دد مج�ال ق�انون المالی�ة ف�ي  :  أوال

نص علیھ القانون  تلك التي غیر  ااألحكام المتعلقة فقط بالموارد و النفقات، و الحال أن المدونة تضمنت أحكام

  .التنظیمي

اقش��ة مستفیض��ة أدت إل��ى مص��ادقة البرلم��ان عل��ى الس��رعة ف��ي ص��یاغة المدون��ة، و ع��دم خض��وعھا لمن:  ثانی��ا

  .مقتضیات قانونیة متعارضة مع قوانین أخرى

السرعة في الصیاغة كانت على حساب العدالة الجبائی�ة، حی�ث أن ھ�اجس اإلدارة ف�ي التع�دیالت الت�ي :  ثالثا 

  .المردودیة المالیةعن فقط البحث عرفتھا المدونة كان ھو 

  .الخروقات للقواعد الدستوریة عبر آلیة قانون المالیة لم یكن یسري بأثر رجعي تدارك الھفوات و:  رابعا 

بالنظ��ام الض��ریبي  ذات الص��لةالتق��دم بمقترح��ات،  ھ ف��يحق��فیم��ا یتعل��ق بالبرلم��ان م��ن بس��اط الس��حب :  خامس��ا

  .مادامت السلطة التنفیذیة تستغل آلیة مشروع قانون المالیة لتعدیل النظام الضریبي ھو أمر محظور دستوریا

تقاعس البرلمان بمجلسیھ في إثارة مسألة دستوریة قوانین المالیة، بسبب األحكام الض�ریبیة المخالف�ة :  سادسا

  .الدستوریة لم یسبق للبرلمان أن تقدم بأي طعن یذكرللدستور، حیث بالرغم من كثرة النصوص غیر 

  الجبایات المحلیة مالحظات حول تدبیر – ب

  

من المالحظ إن المشرع لم یمكن من جمع شتات النصوص رغم تعددھا فیما یتعل�ق بالجبای�ة المحلی�ة، مم�ا 

  :یدفع إلى إبداء المالحظات التالیة 

في الوقت الذي تعاني فیھ الجماع�ة الترابی�ة م�ن ض�عف الم�وارد، فإنھ�ا تتخل�ى ع�ن تحص�یل مس�تحقاتھا  : أوال

  .تجاه المعنیین و ھو ما یدفع إلى طرح تساؤل بخصوص دوافع ھذا السلوك

غی��اب إرادة حقیقی��ة ف��ي تحس��ین م��وارد الجماع��ات الترابی��ة م��ن خ��الل تقاعس��ھا ع��ن تحری��ك المس��اطر  : ثانی��ا

  .، المتعلق بالجبایات المحلیة47-06خاصة تلك المنصوص علیھا في القانون رقم القانونیة 
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القرار الجب�ائي المحل�ي م�وزع قانون�ا ب�ین الس�لطة المحلی�ة و الس�لطة المركزی�ة و ھ�ذه الوص�ایة، تؤك�د :  ثالثا

إیجاد حل تشریعي صراحة عدم أھلیة الجماعة الترابیة في تدبیر الجبایة المحلیة، وھو ما بات یطرح ضرورة 

  .یحسم في المسألة

أن بع�ض الع�املین بھ�ذه  ینعدم اھتمام الجماعات الترابیة بتأطیر و تكوین العنص�ر البش�ري، حی�ث تب�:  رابعا

، و الذي تضمن إجراءات 1/1/2008و الذي دخل حیز التنفیذ في  47-06الجماعات ال علم لھم بقانون رقم 

  .الموارد المحلیةقانونیة بمثابة سلطات مھمة لتحسین 

 43-06اقت�بس معظ�م أحكام�ھ المتعلق�ة بالمس�اطر م�ن الق�انون رق�م  47-06المعل�وم أن ق�انون رق�م :  خامسا

 43-06ھمت المساطر في حین أن القانون رقم  تعدیال 73والمعلوم أیضا أن القانون األخیر خضع ألكثر من 

  .لم یواكب ھذه التعدیالت

أحكامھ، ھات في القانون و غموض أدت إلى بروز تشو 47-06قانون رقم ضعف الصیاغة الفنیة ل:  سادسا
  .    مما بات یطرح إعادة صیاغتھ و تنقیحھ

  دعم المقاوالت المتوسطة و الصغيرةسياسة  -4
  

في محیط یطبعھ الفقر، مع تحد تنموي مھم یجب رفعھ للتأثیر بشكل كبیر في التخفیف من الفقر و إنعاش 
على الدولة المغربیة أن تسرع، خالل السنوات المقبلة، تطویر أنشطتھا لصالح القطاع االقتصاد، یتوجب 

یتعلق األمر . الخاص، عبر تقدیم دعم مھم  لتنمیة المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا
اوالت و على الخصوص بتحفیز أكثر لتطویر قطاع المقاوالت و الصناعات الصغرى و المتوسطة و المق

و ستكون . الصناعات الصغیرة جدا، عبر تكثیف خلق خطوط قرض و مواكبة مناسبة في مجال التدبیر
األولویة لبرمجة المواكبة في مجال التدبیر، بشراكة مع برامج مساعدة خالقة، قادرة على تقدیم حلول 

صناعات الصغرى و المتوسطة و مستدامة للمشكل الھیكلي المتعلق بتعزیز القدرات اإلداریة للمقاوالت و ال
  .المقاوالت و الصناعات الصغیرة جدا

  
       رصد عام للوقائع  – أ

المقاوالت الصغیرة جدا و الصغرى و حتى المتوسطة صعوبات في تمویل  تواجھفي المغرب، عادة ما 
  .أنشطتھا، رغم الدور المھم الُمعترف بھ لھا في  تنمیة االقتصاد المغربي

تدفعنا ھذه المالحظة إلثارة النقاش حول آلیات و استراتیجیات التمویل، خاصة تلك المرتبطة بنمو 
  . المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا في ظرفیة تطبعھا التنمیة االندماجیة

  .شباب بالمغربھناك مجال للدفع أكثر بتطویر ھذا القطاع االقتصادي، بما أنھ یشكل حال  لبطالة ال

في غالبیتھا تخلق و تطور  ھي التيوفالمقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا، 
أعمالھا باستعمال أموال خاصة بالنسبة لھؤالء الذین یتوفرون على خزینة كافیة، تعبر عن حاجیات تتطلب 

  .مواكبة سواء تقنیة أو مالیة، مما یقود إلشكالیة ولوجھا للتمویل

كیف یمكن جعل صنادیق االستثمار في خدمة المقاوالت : من جھة أخرى، ھناك مسألة تھم الفاعلین
الصغرى و المتوسطة، مع العلم أنھ حالیا و حسب اإلحصائیات، المقاوالت الكبرى ھي التي تستفید أساسا من 

  . ولوج أسھل للتمویل
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جب بالخصوص مواكبة المقاوالت التي تشتغل عادة في القطاع غیر المھیكل و تشجیعھا على االنتقال ی
الھیكلة، توحید المعاییر، و خاصة : للقطاع المھیكل الذي یتطلب قبل كل شيء حدا أدنى من التحول الداخلي

 التي ال تتوفرولصغیرة جدا فالمقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت ا. تحدید مخطط استراتیجي للنمو
  .و ال مخطط استراتیجي و ال حكامة جیدة ال یمكنھا بتاتا تلقي أموال استثماریة رؤیةعلى ھیكلة و ال 

جدا تواجھ على الدوام حاجیات  ةبالتالي، رغم أن المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیر
، و االستثمار و تنفیذ الصفقات .)األجور، األكریة، إلخ(مالیة لتغطیة مصاریفھا المتعلقة بالتسییر 

  .؛ فإنھا تجد صعوبات جمة للحصول على التمویل لدى البنوك.الخاصة، إلخ/العمومیة

  .ھا التقالید المالیةمن جانبھا، تبرر البنوك ذلك بضرورة احترام المعاییر التي تفرض

فالمقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا تالقي صعوبات في الحصول على التمویل 
من أجل تجاوز ھذه الصعوبات، یجب إرساء استراتیجیات مبنیة على تقاسم المخاطر بین و. لدى النظام البنكي

  . الدولة و البنوك

المركزي و مع الدولة و البنك (طیر عدة حلول، خاصة توقیع اتفاقیة باإلضافة إلى ھذه النقطة، یمكن تس
یمكن أن یشكل حال فوریا لتقلیل ، الذي التوجیھ التقني ، إضافة إلى التركیز على )الشركاء غیر المالیین

  .مخاطر المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا

  بعض مداخل الدعم – ب

یشكل الدفع بالمقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا أحد الرافعات األساسیة  لحركیة 
و یتجلى دعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا، أساسا، من . االقتصادیات الصاعدة

كذلك التمویالت المباشرة و تمویل  خالل تحفیز األدوات و التمویل عبر قنوات البنوك و المؤسسات المالیة و
  . الدراسات

  تحفیز األدوات المالیة: أوال 

من أجل التكفل بحاجیات المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا التي تالقي عادة 
صعوبات في بلوغ مستوى مناسب من األموال الخاصة و تجمیع الضمانات الكافیة لجعل مشاریعھا قابلة 

  : لالستبناك، یتوجب على الدولة المغربیة إحداث آلیات خاصة بمعیة شركاء خواص

خلق صندوق لضمان االستثمارات الخاصة یقوم بدعم تمویل استثمارات القطاع الخاص، على شكل ● 
  ضمانات مقدمة للبنوك و المؤسسات المالیة؛

إحصاء المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا التي تتوفر على مؤھالت  مھمة للنمو ● 
  و المردودیة؛

  : ى أھدافھ كاآلتيإنشاء صندوق فالحي تتجل● 

) شركات و تعاونیات تعمل في دولة أو عدة دول إفریقیة(تمویل االستثمارات المتعلقة باألعمال الفالحیة  - 1
المواشي و منتجات الحلیب و إنتاج الفواكھ و إنتاج البذور و التمویالت  تربیةفي مجاالت إنتاج الحبوب و 

  الصغرى؛ 

األعمال (التقنیة، بھدف الدفع نحو تعزیز قدرات المجموعات المستھدفة  منح الموارد لتسھیل المساعدة -  2
  )الصغیرة أو تجمعات مالك الضیعاتالفالحیة 
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  .تعاونیاتو اأفرادالولوج لتمویل مناسب للفالحین  تسھیل  - 3

والت تطویر سیاسة لصالح إرساء نسبة فائدة طفیفة لتحفیز تطویر المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقا● 
  .الصغیرة جدا

  ةولیة في مجال تقدیم العروض لمنح الصفقات العمومیؤضمان العدل و المس● 

الذي یربطھا بالمؤسسات المالیة الوطنیة بحیث یصبح ھذا التعاون  التعاون مع المؤسسات المالیة الوطنیة ●
یكمل ھذا . صغیرة جداالطریق األمثل لتدخالتھا لصالح المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت ال

التعاون، الذي یتم بواسطة خطوط إعادة تمویل للمؤسسات المالیة الوطنیة و ھیئات تشجیع المقاوالت 
و تقدم . الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا، التدخالت المباشرة للبنوك لصالح القطاع الخاص

  . أو المالي/والدولة بذلك للمؤسسات المالیة الوطنیة دعمھا التقني 

لدعم المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة جدا، یمكننا أن نقر إرساء خط إلعادة تمویل 
في ھذا اإلطار، یمكن خلق عدة منتجات إلعادة التمویل من أجل أخد . المشاریع االستثماریة المنتجة

طار إلعادة التمویل، خطوط القرض خطوط القرض، االتفاقیات اإل: خصوصیات الحاجیات بعین االعتبار
  .اإلیجاري و التسبیقات الشمولیة المختصة

  التمویالت المباشرة للمقاوالت الصغرى و المتوسطة: ثانیا 

باإلضافة للتمویالت عبر قناة البنوك و المؤسسات المالیة، یتوجب على الدولة التدخل مباشرة في تمویل 
  .التي تتوفر على مؤھالت جیدة و تنظیم مناسببعض المقاوالت الصغرى و المتوسطة 

فالدولة المغربیة مطالبة إذا بالتأكید على تشجیع المقاوالت الصغرى و المتوسطة و المقاوالت الصغیرة 
و من البدیھي أن المقاوالت الصغرى و المتوسطة و . التي تمثل العدد األھم من المقاوالت بالمغربوجدا 

  .تشكل حلقة أساسیة إلنتاج الثرواتالمقاوالت الصغیرة جدا 

  حول التمویل المباشر للمقاوالت الصغرى و المتوسطة ةدراسإنجاز : ثالثا 

تتوفر المقاوالت الصغرى و المتوسطة على قدرة أكبر للتأقلم و  مرونة بالنظر لحجمھا الذي یمكن التحكم 
في ھذا الصدد، من الضروري . مناسبا لبناء إستراتیجیة لتنمیة البالد و ھي تشكل نھجا.  فیھ بشكل أفضل

 لمقاوالتالشروع في دراسة تتوخى بلورة برنامج عمل لتحفیز تمویل المقاوالت الصغرى و المتوسطة  و ا
  . الصغیرة جدا

  السياسة الرياضية – 5

تعد الریاضة ترفا في المجتمعات اإلنسانیة، بل أصبحت قطاعا خاضعا بدوره إلى برامج محددة  لم

باألھداف، ومرتبطا، مثلھ مثل باقي القطاعات الحیویة، بإستراتیجیة األنظمة السیاسیة الموجھة سواء إلى 

سة ریاضیة یعد محددا سیا إعداد وتطبیق وتقییموبالتالي فإن غیاب أو وجود خلل في . الداخل أو الخارج

أساسیا لدرجة رقي الممارسة الریاضیة في أي بلد، خصوصا أن تنمیة الریاضة بأي دولة أصبحت مرتبطة 

  .إلى حد كبیر بالتطورات المتالحقة التي تشھدھا الریاضة العالمیة

ي النھایة لك یعطي فإن تمكین األفراد من الممارسة الریاضیة من خالل توفیر كل السبل المؤدیة إلى ذ

بنیة سلیمة قادرا على القیام بوظائف التدبیر والتسییر والدفاع عن الوطن، كما أن ذلك قد یعفي  اشعبا معافى ذ

ویمكن للریاضة أن تكون وسیلة من وسائل تحریك عجلة . الدولة من مصاریف كبیرة في مجال التطبیب
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لمحترفین، للمنتوجات المرتبطة بالممارسة، االقتصاد الریاضي من خالل استھالك الریاضیین، الھواة أو ا

إضافة إلى أنھا وسیلة للتعایش واالندماج االجتماعي وأداة من بین أدوات محاربة أو التقلیل من انخراط 

  .الشباب في اإلرھاب

ویمتد األمر إلى حد الرفع من قیمة البلد الناجح ریاضیا على المستوى الدولي، فالفوز باأللقاب في 

الدولیة أصبح رھانا تتنافس حولھ كل الدول، بعضھا لتكریس تفوقھا االقتصادي والسیاسي،  المنافسات

وبعضھا اآلخر لتجاوز الدول المتقدمة على األقل في مجال ال یعتد بالثروات والناتج الوطني الخام، إلى درجة 

تحصل علیھا، أو بمستوى  عظمة أمة لم تعد تقاس فقط بجوائز نوبل التي"دفعت أحد الباحثین إلى القول إن 

  . "تقدمھا االقتصادي، ولكن أیضا بالنتائج الریاضیة ألبطالھا

لقد تحولت الممارسة الریاضیة إلى ممارسة سوسیو ثقافیة تسھم في إعداد وإبراز أشكال التالحم 

بدلیل أن  االجتماعي والوطني، بل إن قوة الریاضة جعلت منھا جسرا من أجل تأكید استقالل الدول المستعمرة

حركات تحرریة ببعض الدول خلقت منتخبات لدولھا قبل نیل استقاللھا، كما أن عدد الدول المنخرطة في 

یفوق العدد المنخرط في منظمة األمم ) عضوا 209" (فیفا"الوقت الحالي في االتحاد الدولي لكرة القدم 

  ).عضوا 193(دةالمتح

ن مصاف الدول القادرة على تحقیق إنجازات وضعتھ ضم االستقالل نتائج ریاضیةلقد شھد المغرب منذ 

، لكن اإلشكال المتجدد تمثل في غیاب االستمراریة وتحول اإلنجازات إلى رغم ضعفھ االقتصادي دولیة ھامة

أحداث مناسباتیة تعكس حقیقة الممارسة بالداخل، إلى حد أن الدولة أصبحت تستثمر أي إنجاز خارجي 

السنوات األخیرة شھد المغرب توالي مجموعة من المؤشرات الدالة على  وفي. للتغطیة على عجز داخلي

ویمكن إیجاز . لة في منح الریاضة اھتماما أكبر، لكن بدون أن ترقى إلى حد تشكیل صورة واضحةرغبة الدو

  :ھذه المؤشرات في

 2008أكتوبر  24تم عقد ثاني مناظرة وطنیة خاصة بالریاضة بتاریخ  :مناظرة وطنیة للریاضة -1
 بالصخیرات، وأھم ما میز ھذه المناظرة رسالة ملكیة حملت عتابا شدید اللھجة للمسؤولین عن

 .طریق للخروج من أزمة النتائجتردي الریاضة، إلى جانب خارطة 
دعما مالیا مباشرة إلى كل من  2009قدم الملك محمد السادس سنة  :ملكي مباشرمالي دعم  -2

ملیار سنتیم إلعداد الریاضیین من ذوي المستوى العالي، قبل  33اللجنة األولمبیة المغربیة بقیمة 
ملیار سنتیم، إلى جانب دفع بعض المؤسسات  25أن یتم تقدیم دعم آخر لجامعة كرة القدم بقیمة 

 .ة أللعاب القوىالعمومیة لرعایة عملیة بناء بعض مراكز التكوین الموجھ
، كانت الریاضة الغائب األكبر عن الوثیقة 1996إلى سنة  1962منذ سنة  :دسترة الریاضة -3

تم التنصیص على الریاضة باعتبارھا  2011وخالل التعدیل الدستوري لفاتح یولیوز . الدستوریة
اقتناع  وھو ما شكل إشارة قویة إلى. حقا للمواطن في ثالث مواد ضمن باب الحریات والحقوق

 .الدولة بأھمیة القطاع وسط النسیج االجتماعي للمغرب
، "2025سنة من التنمیة البشریة وآفاق  50"تم استحضار الریاضة ضمن تقریر  :برامج التنمیة -4

باعتبارھا مجاال  2005سنة " المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة"إلى جانب إدراجھا ضمن محاور 
 .اجتماعیا

، تم تدشین 2006قنوات تلفزیة وإذاعیة خاصة بالریاضة، ففي سنة  إحداث مت:اإلعالم الریاضي -5
التابعة للشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزیون، قبل أن تلیھا إذاعة خاصة موجھة " الریاضیة"قناة 

مع العلم أن قنوات وإذاعات خاصة وعمومیة تمنح حیزا . 2009سنة " مارسرادیو "للریاضة 
 . نب الریاضي باعتباره واحدا من عوامل الرفع من نسب المشاھدةمھما في برمجتھا للجا

إضافة إلى دعم الدولة المباشر لمختلف الجامعات، فإنھا فتحت  :دعم الریاضة الوطنیة مادیا -6
مع مؤسسات عمومیة، وأیضا في إطار اتفاقیة احتكار نقل المنافسات المجال أمام شراكات مالیة

 .الریاضیة تلفزیونیا
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ھمیة التي تولیھا الدولة ظاھریا للمجال الریاضي، والتي ھي في آخر المطاف بدون ھذه األ

  : سیاسة عمومیة واضحة، تقابلھا معطیات صادمة، ونستعرضھا كما یلي

  مرخص لھ، وھو ما  547ألف و 295جامعة ریاضیة مغربیة ال یتعدى  45عدد المرخصین في
  . 2014وفق إحصاء سنة في المائة من مجموع ساكنة المغرب  0.87یمثل 

  نسمة 7422نادیا بمعدل ناد واحد لكل  4560عدد األندیة الریاضیة بالمغرب ال یتعدى.  
 وحدة تابعة لوزارة الشبیبة والریاضة والجماعات  1140الوحدات الریاضیة ال یتعدى  عدد

في المائة من ھذه  40نسمة، علما أن  691ألف و 29المحلیة بمعدل وحدة ریاضیة لكل 
 .موجھ لریاضة كرة القدم) 455(الوحدات 

 رالبیضاء ھما األكثر غیاب دیموقراطیة في توزیع الوحدات الریاضیة، إذ أن جھتي الرباط والدا
 .ألف نسمة 56استفادة، مقابل ضعف كبیر في جھة طنجة تطوان بمعدل وحدة ریاضیة لكل 

   
إن قطاعا ریاضیا غابت عنھ سیاسة ریاضیة واضحة منذ االستقالل إلى غایة اآلن وظل یخضع لمنطق 

یتم رفعھا بین الفینة واألخرى  التدبیر الیومي ال یمكن إال أن ینتج واقعا صادما یتعارض مع الشعارات التي

، فباألرقام یظل المغرب بلدا لم تلعب الریاضة في سیاساتھ أي دور بعدما ظلت اریاضی االمغرب بلد كونمن 

حقیبة وزاریة تمنح في إطار التراضي الحكومي ولیس في إطار استراتیجیة واضحة، بدلیل أن الریاضة 

  .سنة، أي بمعدل مسؤول حكومي كل سنتین تقریبا 60 مسؤوال حكومیا في ظرف 28 تناوب على دفتھا

إن الجامعات الریاضیة، باعتبارھا مرفقا عمومیا یؤدي خدمة موجھة للعموم في إطار تفویض من وزارة 

واالجتماعي بالمغرب، إذ أن غیاب الحكامة ظل عصب  ة، ظلت متماھیة مع الوضع السیاسيالشباب والریاض

الرحى في أي تقییم لعمل ھاتھ الجامعات، وبلغ األمر حد عدم نشر التقاریر المالیة واألدبیة لجامعة كرة القدم 

 2016سنة "ترانسبارنسي الدولیة"مع تقریر أصدرتھ منظمة  أغنى  جامعات المغرب، وھو ما جاء متماشیا

الجامعة  احتلتالعالم، إذ تدبیر شؤون كرة القدم في مختلف الجامعات الوطنیة لكرة القدم في  حول الحكامة في

  .مراكز متأخرة إلى جانب دول إفریقیة وأخرى مجھریة الملكیة المغربیة

في ظل المعطیات الواردة أعاله نجد أنفسنا أمام تحدي تشكیل قوة اقتراحیة قادرة على تصحیح االختالالت 

  :دھا الریاضة بالمغرب، ونقترح في ھذا الصددالتي تشھ

وضع سیاسة حكومیة، ولیست جامعیة أو قطاعیة، موجھة للریاضة بمحاور وإجراءات وآجال  -1
 33و  31، 26زمنیة واضحة ال تتغیر بتغیر المسؤولین الحكومیین؛و العمل على تفعیل المواد 

 من الدستور
من خالل خلق انسجام نسبي بین عدد الساكنة دمقرطة الممارسة الریاضیة على صعید كل جھة  -2

 وعدد الوحدات الریاضیة؛
 فرض أسس حكامة وسط مختلف المؤسسات المتدخلة في المجال الریاضي؛ -3
تقنین التمویل العمومي الموجھ للجامعات واألندیة الریاضیة وضمان استفادة كل طرف حسب  -4

 تمثیلیتھ؛
من  23امعات الریاضیة أمام العموم وفق منطوق المادة إجباریة نشر التقاریر المالیة واألدبیة للج -5

 قانون التربیة البدنیة؛
 مراجعة دوریة للترسانة القانونیة في أفق وضع مدونة موحدة للریاضة؛ -6
تعدیل المیثاق الجماعي بھدف حذف صیغة التخییر لصالح صیغة اإللزام في التزامات الجماعات  -7

في المائة من میزانیة كل جماعة لصالح  1نسبة  تجاه القطاع الریاضي، وتخصیصالمحلیة 
 الریاضة المحلیة؛
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إحیاء المجلس األعلى للریاضة مع تعدیل تركیبتھ واختصاصاتھ لیصبح جھازا مستقال لتقییم عمل  -8
 اللجنة األولمبیة والجامعات؛

 وضع استراتیجیة دقیقة تروم تشجیع المسؤولین المغاربة على التقدم لمناصب المسؤولیة في -9
 مختلف االتحادات الدولیة في إطار دیبلوماسیة ریاضیة ناجعة؛

غالل تفیما یتعلق باس) وزارة الشبیبة(و  )  وزارة التربیة الوطنیة(تفعیل الشراكات التي تربط  - 10
و الجماعات ) وزارة التربیة الوطنیة(و خلق شراكات مماثلة بین . البنیات التحتیة الریاضیة

 ؛ترابیةال
و التنصیص على الزامیة اختبار التربیة البدنیة . ریاضة المدرسیة و الجامعیةرد اإلعتبار لل - 11

الموحد في مستویات السادس اتدائي، الثالث اعدادي و في امتحان البكالوریا مع الرفع من معامل 
 المادة؛

 تشجیع الریاضات دات الكلفة المنخفضة مثل الرمایة، الشطرنج و الكرة الحدیدیة؛ - 12
و سالمة المواطنین الذین یمارسون الریاضة في الحدائق و الغابات و العمل قدر السھر على امن  - 13

 المستطاع على تأطیر ھذه الممارسة؛
وضع سیاسة وطنیة للتنقیب عن الطاقات الواعدة في مختلف الریاضات و تكوینھا وفق ضوابط  - 14

 علمیة دقیقة؛
 العمل على حفظ الذاكرة الریاضیة المغربیة؛ - 15

  ومحلیة تتماشى وتتكامل مع السیاسة الحكومیة في المجال الریاضي؛ وضع سیاسة جھویة
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-II-  

  تلبية الحاجات
  

  السياسة الصحية – 1

   الوضعیة الراھنة –أ 

 دىالحكم على مدى تقدم الدولة  ومقطاع الصحة العمومیة احد المجاالت التي من خاللھا یمكن  یعتبر

تخلفھا، باعتباره قطاعا اجتماعیا كالتعلیم، والسكن وبھ یتم فھم سلوك اي دولة تجاه مواطنیھا و مدى اھتمامھا 

من االھتمام وتخصیص ما یلزم من االعتمادات  اعطاء اولویة لھذا القطاع وقدر كافبصحتھم، ومن ثم وجب 

  .ج لدىحة والحق في العالالمالیة حتى یضطلع بدوره في تحسین مستوى الص

الحقوق المكفولة وفق االعالن أن الحق في الصحة ھو أحد  31الفصل في وقد نص الدستور المغربي 

  .العالمي لحقوق االنسان

یالحظ بالمغرب أنھ رغم الشعارات المرفوعة من طرف الحكومات المتعاقبة على تدبیر الشان العام مازال 

بعیدا عن لعب دوره في توفیر الخدمات العالجیة للمواطنین في تخبط في العدید من المشاكل التي تجعلھ ھناك 

  .ظروف جیدة وبوسائل حدیثة

من القرن یعود التردي الخطیر الذي یعرفھ قطاع الصحة بالمغرب إلى تخلي الدولة منذ بدایة الثمانینات 

لتعلیم و الصحة و ا اتقطاعبص النفاقات و اإلعتمادات الخاصة تقلی(عن دعم القطاعات اإلجتماعیة الماضي 

عدد إذ في بلد یتجاوز . غیر منتج وھو أمر راجع إلى تطبیق سیاسة التقویم الھیكلي اقطاع باعتباره) السكن

مستشفیات جامعیة كلھا  5ال یتوفر إلى على  ،2014ملیون نسمة حسب اإلحصاء السكني لسنة  30سكانھ 

بیضاء، وجدة، إذ ال زالت بعض الجھات ال تتوفر متمركزة ما بین محوري الرباط القنیطرة، فاس، الدار ال

طنجة تطوان، مما یكرس الفوارق المجالیة بین الجھات  و،ت جامعیة مثل جھة درعة تافیاللتعلى مستشفیا

  .في مجال الصحة العمومیة

 ورغم ارتفاع الطلب على الخدمات الصحیة من طرف المغاربة نتیجة ظھور وانتشار أمراض مزمنة 

مستشفى متخصص  39مستشفى عام و  102على  إلى یتوفر ال المغربفإن  ھا تكالیف باھضة،عالج تطلبی

بعیدا عن بلوغ المعدالت المطلوبة من طرف  وھو بذلك ال یزال مركز صحي حضري و قروي، 2689و 

  .منظمة الصحة العالمیة متخلفا بدرجات عن بعض جیرانھ مثل تونس و الجزائر



22 
 

وسائل كما تفتقد إلى زمة لتسیرھا وتدبیرھا اللموارد البشریة الإلى ا كز الصحیةالمستشفیات و المرا تفتقر

ال  سبیل المثال ىلتحسین بنیة استقبال المرضى و تقدیم خدمات عالجیة لھم في المستوى، فعل ةالالزمالعمل 

التطبیب، بل تفتقر لألطر الصحیة ووسائل  لرغم من توفرھا على مراكز صحیة، زالت العدید من القرى و با

في الكثیر من األحیان تحولت إلى بنایات مھجورة، مما یؤثر سلبا على سكان تلك المناطق و یحرمھم من 

حقھم في الصحة، وخیر دلیل على ذلك ھو استمرار عملیة التولید التقلیدیة في تلك المناطق وارتفاع نسبة 

  .نائیة و الصعبة الولوجوفیات الموالید و األمھات و تحدیدا بالمناطق الجبلیة و ال

 الزال  المغربفإلى ذلك  إضافة) األطباء و الممرضین(لصحیة ھذا فیما یخص بنیة االستقبال و األطر ا

 افي توفیر األسرة للمرضى بالمستشفیات إذ تبلغ النسبة سریر المطلوب ىالحد األدنى للمستو لم یصل إلى

سریر لكل ألف  202الذي وصلت إلیھ تونس وھو معدل عن المعدل  بعیدنسمة وھو رقم  1000لكل  اواحد

  .نسمة

ھو نتیجة لتعاقب سیاسات حكومیة لم تعر قطاع ھذا الوضع الذي ال یلبي حاجیات المواطنین في الصحة 

 2012ملیار سنتیم سنة  1( الصحة االھتمام الالزم رغم تطور اإلعتمادات المالیة المخصصة لھذا القطاع من

، ھذا االخیر رغم دخولھ " رامید"وذلك بفعل تطبیق نظام المساعدة الطبیة  )2016یم سنة ملیار سنت 14إلى 

إلى تعقد مساطر الحصول على بطاقة  فإضافةالمستفیدین منھ،  اإلستجابة لتطلعاتحیز التنفیذ مازال بعید عن 

فھناك تناقض  ،و الدواء فان ھذه األخیر ال تعفي المستفید منھا من اداء تكالیف التشخیص و العالج" رامید"

 .و ماھو على أرض الواقع" رامید"بین الخطاب الحكومي الذي یدعي مجانیة التطبیب للحاصلین على بطاقة 

من تكلفة العالج و التشخیص و الدواء ومعھ نالحظ ضعف التمویل  %30 أن نسبة المجانیة ال تتجاوز إذ

للمواطنین، كما أن فئة عریضة من المجتمع الزالت ال  العمومي للخدمات الصحیة و ارتفاع النفقات الذاتیة

من مجمل  %30 اا فئة ذات دخل محدود وتبلغ نسبتھتستفید من نظام التغطیة الصحیة اإلجباریة رغم أنھ

رغم "صناع تقلیدیون، مھنیون، حرفیون، عاطلون، أصحاب مھن صغیرة حرة، طلبة، (سكان المغرب 

  )…cnss(وخارج أي تغطیة صحیة كیفما  كان نوعھا " رامید"إذ ان ھذه الفئة خارجة نظام ") الوعود

  :المقترحات  -ب 

  

إلى   %5لة و ذلك برفعھا من نسبة رفع اإلعتمادات المخصصة لقطاع الصحة بالمیزانیة العامة للدو .1
10%.  

   إنشاء المجلس األعلى للصحة على غرار المجلس األعلى لألمن و التعلیم من أجل سن سیاسة صحیة .2
  .وطنیة

 .ن لألطر الصحیة و الممرضین لمواكبة المستجدات في مجال قطاع الصحةویتكوین وإعادة التكال .3
 .في الجھات التي ال تتوفر علیھا ةجامعی یاتإنشاء مستشف .4
 .رفع عدد األسرة بالمستشفیات لبلوغ النسبة المطلوبة من طرف منظمة الصحة العالمیة .5
 "رمید"مجانیة الولوج للخدمات اإلستشفائیة من خالل بطاقة  .6
 العقلیة   رفع تجریم اإلجھاض بالنسبة لضحایا اإلغتصاب وزنا المحارم و الحامل المصابة باألمراض .7

 .و النفسیة و المرأة المسنة الحتمال وجود توشوھات خلقیة لدى الجنین 
 .تشكیل لجن وزاریة للمراقبة و التتبع و ربط المسؤولیة بالمحاسبة .8
 .و األطر الطبیة الالزمة یةتزوید المستشفیات بالوسائل اللوجیستیك .9

 .رىقتوسیع مجال الخدمات الصحیة لتشمل كافة المغاربة في المدن كما في ال .10
 .خلق مزید من المؤسسات اإلستشفائیة لألمراض العقلیة و النفسیة وتغییر نظامھا الداخلي  .11
 ".التوظیف"من المناصب المالیة المخصصة لقطاع الصحة  عالرف .12
 .خلق أقطاب جمعیة للدراسات الطبیة و تیسیر الولوج إلیھا .13
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   مستشفیات متنقلة مجھزة بأحدث الوسائل لتسھیل استفادة سكان المناطق الصعبة من  توفیر .14
 ...).سیارات اإلسعاف، مروحیات( الصحیة الخدمات

 .تأطیر و تكوین المولدات في المناطق القرویة وجعلھن تحت وصایة وزارة الصحة .15
16.   

  

 

  لمواطنينا حفظ صحةسياسة  – 2

  

  المراقبة الصحیة للمنتجات الغذائیة – والأ 

  

  :جات الغذائیةتعزیز الیات المراقبة للمنت: أ 

  : الوضعیة الراھنة

تواجد نقض حاد في عملیات المراقبة الصحیة للمنتوجات الغذائیة ودلك راجع باألساس للخصاص المسجل 
عملیات المراقبة كوزارة  في عدد المراقبین نتیجة غیاب نصوص قانونیة تجیز تدخل بعض  القطاعات في

  .الصحة

طبیعة المتدخلین في عملیة المراقبة الصحیة للمنتوجات  20قد حدد في فصلھ  13-83إن القانون رقم 
إال أنھ مع كامل األسف مند  الغذائیة ومن بینھم نجد وزارة الصحة ممثلة في مصالح حفظ الصحة التابعة لھا،

من  لتمكینھمالمراسیم التطبیقیة الخاصة بتقنیي حفظ الصحة غابت لحد الساعة  1984صدور مرسوم سنة 
  .القیام بعملیات المراقبة

وبعد تأسیس المكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتوجات الغذائیة ورغم قلة عناصره لم یتم إشراك أطر 
  .وزارة الصحة في میدان المراقبة الصحیة

لوطني للسالمة الصحیة للمنتوجات الغذائیة ال یتوفر وكمثال على ھذه الوضعیة بمدینة مراكش ،فالمكتب ا
  .إال على سبعة مراقبین معظمھم سیحال قریبا على التقاعد

مكونین في میدان المراقبة  (Technicien d’hygiène تقني حفظ الصحة 36بالمقابل نجد حوالي 
  .لوجود فراغ قانوني الصحیة وتابعین لوزارة الصحة ال یمكن لھم القیام بعملیات المراقبة الصحیة

  :التصور 

  .تمكین المصالح التابعة لوزارة الصحة من القیام بعملیات المراقبة الصحیة للمنتوجات الغذائیة

  :التدابیر

إعطاء موظفي وزارة الصحة المكونین في شروط السالمة الغذائیة صفة ضباط الشرطة القضائیة  عبر 
از محاضر المعاینات والقیام بعملیات التفتیش والحجز وإحالة صیاغة مراسیم قوانین تطبیقیة تخول لھم إنج

 .المعاینات على المصالح المختصة قصد اتخاد التدابیر الالزمة

  :توسیع نطاق االعتماد الصحي للمؤسسات الغذائیة بالمغرب  - ب

  :الوضعیة الراھنة



24 
 

ھذا األمر تمت  ،المراحلتأطیر عملیات اإلنتاج عبر مختلف إن مخطط المغرب األخضر یسعى إلى 
 فقط  عملیة االعتماد الصحي اقتصرت على وحدات اإلنتاج أن غیر 28-00خالل القانون رقم  صیاغتھ من

  .دون أن تشمل نقاط البیع و المطاعم الجماعیة و ممولي الحفالت

  : التصور

  .توسیع االعتماد الصحي للمؤسسات الغذائیة من نقط اإلنتاج إلى مناطق البیع

  :دابیرالت

  .صحي كأساس لمزاولة نشاطھا ي بجعل ھذه الوحدات موضوع اعتمادإصدار مرسوم تطبیق

  

  .غیاب دفاتر تحمالت خاصة بالمؤسسات الغذائیة و الخدماتیة  -ج 

  :الوضعیة الراھنة

الترخیص للمؤسسات والمحالت الغذائیة من طرف لجنة مختلطة وھذا الترخیص یتم فقط غلى معاینة  یتم
  .للمحل و إبداء رأي بالموافقة أو الرفض

في تجھیزات  اكبیر اھذا الرأي یبقى مرتبطا بالشخص المعاین وال یخضع لشروط محددة مما یخلق تفاوت
  .وطبیعة المحالت المرخص لھا

  :التصور 

  . غة دفاتر تحمالت لكل نشاط من أجل احترام الحد األدنى لشروط الصحة والسالمةصیا 

  :التدابیر

  .صیاغة دفاتر تحمالت و قوانین تجبر أصحاب المحالت على احترامھا تحت طائلة منع النشاط 

  :حمایة المستھلك  - ثانیا 

  :الوضعیة الراھنة

أن القوانین المغربیة الخاصة بحمایة المستھلك تبقى محدودة في غیاب المراسیم التطبیقیة لھا خصوصا 
صبغة استشاریة مما یحد  ابخلق مجلس المنافسة و جعلھ فقط ذكما أن المشرع سمح  08-31بالنسبة للقانون 

  .من تدخالتھ

 .ممارسة اختصاصاتھا أمام القضاء كما أن جمعیات حمایة المستھلك تفتقد لألھلیة القانونیة قصد

  :التصور 

  .تأطیر وھیكلة میدان حمایة المستھلك وإخراج المجلس األعلى للمستھلك إلى حیز الوجود

  :التدابیر 

ي بتحدید تدابیر لحمایة القاض 08- 31 االسراع بإخراج ما تبقى من النصوص التطبیقیة للقانون -
 .األعلى لالستھالكو ال سیما مرسوم احدات المجلس  المستھلك

 
جمعیة  75فنحو ) حق التقاضي(التسریع و تمكین جمعیات حمایة المستھلك من صفة المنفعة العامة   -

 .الموجودة حالیا بالمغرب ال تتوفر على ھذه الصفة
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( اعي و البیئي تمكین جمعیات حمایة المستھلك من تمثیلیة أكبر بالمجلس االقتصادي و االجتم -
 )احالیجمعیة واحدة 

 خلق تمثیلیة لجمعیات حمایة المستھلك بمجلس المنافسة  -
إطالع جمعیات حمایة المستھلك عبر قاعدة للبیانات خاصة بالمنتوجات و السلع المستوردة و   -

 تعریفھا و ممیزاتھا و خصائصھا و مواصفاتھا
وجود نص ( عات التسریع باخراج نصوص تطبیقیة خاصة بالمراقبین المؤھلین التابعین لجمیع القطا -

 08-31من القانون  166حسب الفصل ) تطبیقي واحد خاص بمراقبي التجارة و الصناعة فقط 
دعم الجمعیات المھتمة بالمستھلك مادیا و لوجستیكیا و إحدات شباك المستھلك بجمیع مناطق   -

 .المملكة
لك و خلق وصالت ضرورة مساندة جمعیات حمایة المستھلك عبر خلق منابر اعالمیة تھتم بالمستھ  -

 .إشھاریة تحسیسیة دائمة بالقنوات التلفزیة
إعطاء الحق لجمعیات حمایة المستھلك بعقد شراكات مع مختبرات عالمیة للوقوف على مدى   -

  .استجابة المنتوجات و السلع الموجودة بالمغرب للمواصفات الوطنیة و الدولیة

  

  .المبیدات الحشریة بالمغرب - ثالثا 

  :الراھنة الوضعیة

  :ان المبیدات الحشریة بالمغرب تنقسم الى صنفین

 .المبیدات المستعملة بالمیدان الفالحي -
 .المبیدات المستعملة في میدان الصحة العامة -

  .95- 42بالنسبة للمبیدات ذات االستعمال الفالحي فھي مؤطرة بالقانون رقم  

 ل فراغ تشریعي من طرف وزارة الصحة اللھمبالنسبة للمبیدات المستعملة في الصحة العامة فانھ یسج
  .حول خلق اللجنة التقنیة لتقییم المبیدات 2010ابریل  20بتاریخ  758قرار وزیر الصحة رقم 

ھدا الفراغ فتح الباب على مصراعیھ الستیراد المبیدات الحشریة المستعملة في الصحة العمومیة حیث أن 
التقنیة والمعرفیة للمورد بقدر ما تعتمد على البطاقة التقنیة للمبید و مسطرة السماح بدخولھا ال تشترط األھلیة 

 .التحالیل المخبریة لمواده الفعالة

  .و النتیجة وجود موردین یجھلون طبیعة المبیدات وخطورتھا على الصحة و البیئة

ربة و تبقى المعضلة الكبرى ھي غیاب إطار قانوني للشركات التي تستعمل ھده المبیدات في محا
الحشرات و القوارض حیث ال  یشترط توفرھا على أدنى حد تقني و معرفي بل یكفي فقط تأسیس شركة  و 
شراء المبیدات من الموردین اللدین ھم بدورھم یفتقرون للمعرفة التقنیة وبھذا نجد ان استعمال ھده المبیدات 

  .یتم بشكل عشوائي وخطیر على الصحة العامة

  :التصور

  . تیراد وتوزیع واستعمال المبیدات الحشریة في میدان الوقایة الصحیةتنظیم قطاع اس

  :التدابیر

وضع إطار قانوني یجعل الموردین والموزعین للمبیدات المستعملة في الصحة العامة متوفرین على عمال 
ونة في مؤھلین علمیا وتقنین عمل الشركات التي تقوم بالمعالجة الكیماویة عبر فرض توفرھا على عناصر مك

  .حفظ الصحة
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  .استعمال مواد التنظیف والتصببین - رابعا 

  :الوضعیة 

ان استعمال مواد التنظیف والتصببین بالمغرب یفتقر لترسانة قانونیة حیث نسجل استعمال مواد خطیرة و 
مسرطنة مع غیاب قانون یحدد المواد الكیماویة المسموح بھا وال أذل على دلك استعمال مادة البیركلوري 

ین بر الوحیدة المستعملة في التصبعتإیتیلین المسرطنة و الممنوعة كلیا من طرف االتحاد األوروبي و التي ت
  .الجاف بالمغرب

  :التصور

مع تأھیل الشركات العاملة في ھدا المیدان و منع المنظفات التي تشكل  اجعل استعمال مواد التنظیف أمن
  .خطرا على الصحة

  :التدابیر

  .اد المسموح بھاع إطار قانوني لتداول و استعمال مواد التنظیف مع خلق لجنة تقوم بتحیین الئحة الموضو

  :میاه االستحمام -خامسا 

  :الوضعیة الراھنة

 غیاب إطار قانوني لمحاربة مرض اللیجیونیال بالمغرب 

مرض اللیجیونیال قاتل و ینعكس بالتھاب الرئتین، ومسببھ ھي بكتیریا من عائلة اللیجیونیال 
)Légionnelle( بصورة عامة بكتیریا أل ،– Legionella Pneumophlia . ھذه البكتیریا موجودة في

، وبخاصة في مصادر المیاه، وھي تتكاثر بشكل متسارع في شبكات میاه ساكنة بدرجات حرارة ةالبیئة
إن الحدیث في معظم األحیان ھو عن حاالت مرضیة فردیة ال توجد . درجة مئویة 45 – 25تتراوح بین 

  .شتركباالنكشاف للبكتیریا من مصدر م عالقة بینھا، لكن في بعض األحیان تظھر حاالت مرضیة تتعلق

  كیف تتم اإلصابة بعدوى المرض؟
، والذي یتم Legionella – یتم نقل البكتیریا برذاذ الماء الذي یطیر في الھواء والملوث ببكتیریا أل

 .استنشاقھ لداخل الجھاز التنفسي للشخص الذي یتعرض لھذا المرض
 :البكتیریا، من شأنھا أن تصل من مصادر مختلفة، من بینھاالذرات التي یحملھا الھواء، والملوثة ب

  بخاصة من رؤوس دوشات ملوثة(االستحمام واستعمال الماء الساخن.( 
  ونوافیر) جاكوزي(برك تیارات.  
 أبراج تبرید ألجھزة تكییف 
 أجھزة تكییف على أساس تبرید الھواء من خالل االتصال المباشر مع الماء. 

  :التصور 

أصحاب الفنادق و الحمامات وجمیع مؤسسات اإلیواء على ضرورة وضع برنامج لمقاومة ھذا  إجبار
المرض حیث أنھ بالدول األوروبیة یتم إغالق المؤسسات التي یتم اكتشاف ھذه البكتریا بھا حتى ال تتكرر مثل 

 ھده الواقعة 

  :التدابیر 
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غة دفتر صحي خاص بالماء مع إلزامھم إجبار أصحاب محالت االستحمام و مؤسسات االیواء على صیا
القیام بتحالیل مخبریة دوریة لشبكات المیاه الداخلیة واتباع ارشادات المنظمة العالمیة للصحة لمحاربة ھدا 

  .المرض

  

  السياسة العقارية – 3

  

في السیاسة العقاریة للدولة ودورھا "لمناظرة الوطنیة حول موضوع ل الموجھةجاء في الرسالة الملكیة 

الیخفى علیكم أن العقار یعتبر عامل إنتاج استراتیجي، ورافعة " :ما یلي" التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

أساسیة للتنمیة المستدامة بمختلف أبعادھا ، ومن تم فالعقار ھو الوعاء الرئیسي لتحفیز االستثمار المنتج المدر 

ثماریة في مختلف المجاالت الصناعیة والفالحیة للدخل والموفر لفرص الشغل، والنطالق المشاریع االست

وباإلضافة إلى ذلك، فھو محرك ضروري لالقتصاد الوطني، ألنھ یوفر . والسیاسیة والخدماتیة وغیرھا

األرضیة األساسیة إلقامة مختلف البنیات التحتیة، والتجھیزات العمومیة، كما تنبني علیھ سیاسة الدولة في 

  ".لعمراني، وھو اآللیة األساسیة لضمان حق المواطنین في السكنمجال التعمیر والتخطیط ا

یتضح من خالل مقتطف الرسالة الملكیة المشار لھا أعاله، أن العقار عامل استراتیجي في تحقیق التنمیة 

  : ذه األھمیة على مستویین اثنین داخل المنظومة االقتصادیة للمغرب، وتبرز ھ

إذا كان مفھوم االستثمار یعني استخدام ف ،وسیلة للتحفیز على االستثمارالوعاء العقاري  كون أولھما -

األموال في قطاع من القطاعات اإلنتاجیة من أجل تحقیق الربح في المستقبل، فإن العقار یعد من 

القطاعات اإلنتاجیة المھمة التي تثیر لعاب أصحاب األموال، فھو قطاع مدر للدخل وموفر لفرص 

  .الشغل

الستثمار في العقار بالتنوع ألنھ مرتبط بقطاعات إنتاجیة أخرى ذات أھمیة اقتصادیة بالغة، حیث ویتمیز ا

  . یعد وسیلة للنھوض بالمشاریع االستثماریة في المجال الفالحي والصناعي والسیاحي وحتى الخدماتي 

رائب وواجبات ومن خالل االستثمار في القطاع العقاري تحقق الدولة مداخیل مالیة مھمة في شكل ض

تسجیل وتحفیظ العقارات، حیث تحتل الوكالة الوطنیة للمحافظات العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة مكانة 

  . متقدمة من خالل عائداتھا في میزانیة الدولة إلى جانب عائدات قطاعات أخرى 

ي یعتبر حافزا على إذا كان الوعاء العقار،فر وسیلة للنھوض باالقتصاد الوطنيالعقا كون ثانیھما -

االستثمار، فإن حجم االستثمار وقوتھ رھین بقوة االقتصاد الوطني، وقوة ھذا األخیر تكتسب من 

خالل برامج التنمیة التي تستفید منھا البنیات التحتیة للدولة والتي تھم باألساس مختلف التجھیزات 

لوعاء العقاري تعین الدولة في كما أن معطیات ا. العمومیة، من إدارات ومحاكم ومرافق وغیرھم 

إطار إعداد سیاسة التعمیر ومخططات الدولة في إطار برامج توفیر السكن ومحاربة السكن العشوائي 

  .والقضاء على دور الصفیح 

   تشخیص الوضع العقاري الراھن –أ  

  

، الوطنیة واألجنبیةع االستثمارات العقار یحتل مكانة ھامة كوسیلة للنھوض باإلقتصاد الوطني وتشجی إن

التي الزالت تعاني من مجموعة وبالنھوض بالمنظومة القانونیة المؤطرة لھ  اغیر أن تحقیق ذلك یبقى رھین
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من المشاكل القانونیة والواقعیة والتي تقف عائقا أمام إنخراط الثروة العقاریة في المنظومة اإلقتصادیة بالشكل 

  :یليالمراد لھا وتتجلى ھاتھ المشاكل فیما 

  . ازدواجیة النظام العقاري المغربي:  1

إن طبیعة الوعاء العقاري بالمغرب تختلف باختالف النظام القانوني المنظم لھ، واألنظمة القانونیة التي 

  : تحكم العقار نوعان

  2011إلى الفقھ المالكي، أما بعد سنة  2011فھي إما عقارات غیر محفظة وكانت تخضع قبل سنة 

تخضع لمدونة الحقوق العینیة فیما یتعلق بموضوع الحیازة  وقواعد الترجیح إلى جانب الراجح  أصبحت

  . والمشھور من الفقھ المالكي 

ویعاني ھذا النوع من العقارات من تعدد النزاعات حول إثبات الملكیة وحدودھا وطبیعتھا، حیث یبقى ھذا 

  .رھا نظام التحفیظ العقاري وبالتالي خارج دائرة التعاملالنوع من العقارات خارج دائرة اإلئتمان التي یوف

المعدل والمتمم سنة  1913أما النوع الثاني فھو عقارات محفظة أو في طور التحفیظ وھي تخضع لظھیر 

بعد استنفاذ جمیع اإلجراءات  فظة، العقارات التي أنشئ لھا رسم عقاري، ویقصد بالعقارات المح2011

في المائة  من إجمالي مساحة  15لمنصوص علیھا في ھذا الظھیر، وھي تمثل نسبة اإلداریة والقضائیة ا

  . في المائة  في المجال الحضري  90ملیون ھكتار، وتصل إلى غایة  71المغرب التي تبلغ ما یناھز 

بعد إنشاء رسم عقاري لھا تصبح مطھرة من جمیع التحمالت  بكونھاویتمیز ھذا النوع من العقارات 

عات المرتبطة بملكیتھا فتحوز قوة إثباتیة و إئتمانیة، وبالتالي سھولة  نقل ملكیتھا وھي األكثر تداوال، والنزا

  . وتعتبرضمانة قویة في نظر األبناك في منح القروض 

أما العقارات في طور التحفیظ، فھي العقارات التي الزالت في طور المسطرة اإلداریة أو القضائیة 

المنصوص علیھا في ظھیر التحفیظ العقاري، والتي لم ینشأ لھا بعد رسم عقاري، ویوجد عدد مھم من ھذا 

دة، وھو ما یجعلھا خارج النوع من الملفات التي یصعب اتخاذ قرار التحفیظ في شأنھا ألسباب مسطریة متعد

  . دائرة التداول

  . تعدد القوانین المنظمة للعقار:  2

  : تعاني المنظومة العقاریة من تعدد القوانین المتدخلة في الموضوع، ومن القوانین ما یلي 

 ، ظھیر التحفیظ العقاري 

 ، الظھائر المنظمة لمسطرة التحدید اإلداري ألمالك الدولة والملك الغابوي 

 ة األوقاف،مدون 

 ،مدونة الحقوق العینیة 

 ، القانون المنظمة للملكیة المشتركة للعقارات المبنیة 

 ، قانون التجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات 

 ، قانون بیع العقار في طور اإلنجاز 

 ،قانون اإلیجار المفضي إلى تملك العقار 

 ، القوانین المنظمة لمجال التعمیر 
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باإلضافة إلى مختلف األحكام الخاصة المنصوص علیھا في قوانین أخرى كقانون المسطرة المدنیة و 

ظھیر اإللتزامات والعقود، ومدونة األسرة ومدونة التجارة وقوانین الشركات بمختلف أشكالھا، والقوانین 

  .إلخ ...المنظمة لمؤسسات االئتمان واألخرى المشابھة لھا 

قوانین المنظمة للعقار في ظھور مواطن غیاب التوافق واالنسجام في مجموعة من ویترتب عن تعدد ال

المقتضیات المتقاطعة في عدد من المواضیع، فكل نص یصدر في ظروف خاصة وألسباب مختلفة، دون 

استحضار المقتضیات الموجودة، حیث أصبحنا نعاني من أزمة غیاب أحكام عامة سواء في مجال العقار أو 

  .أو العقود الشركات

  

  .تنوع الملكیة العقاریة:  3

  

تقریبا، وعقارات في الملك الخاص للدولة على مساحة  75تتوزع الملكیة العقاریة بین ملكیة خاصة بنسبة 

ألف ھكتار، وملك غابوي على مساحة تقدر بتسعة ملیون ھكتار، باإلضافة إلى األراضي  700تناھز ملیون و

ا، في حین تبقى أراضي األوقاف الساللیة التي تمتد على مساحة كبیرة تبلغ خمسة عشرة ملیون ھكتار تقریب

  . بنسبة أقل 

وما یعاب على ما سبق ال التنوع في طبیعة الملكیة، ولكن العیب أن ھذا التعدد یرجع باألساس إلى اختالف 

القوانین المنظمة بحسب كل نوع من أنواع الملكیة، وبالتالي فكل نوع من الملكیة یخضع لمبادئ وأحكام 

  . الملكیة العقاریة أو تحفیظھا أو تفویتھا أو إخضاعھا ألي تصرف آخر خاصة فیما یتعلق بإثبات 

كما أن ھذا التعدد یكون سببا في خلق التناقض والتعارض وھو ما یشكل عقبة أمام إدماج ھذه العقارات في 

تحقیق التنمیة اإلقتصادیة وتشجیع اإلستثمار، خاصة أن بعض ھذه القوانین تفرض إجراءات مسطریة معقدة 

  . في نقل الملكیة 

كما أن ھذا التعدد نتج عنھ ظھور أنواع أخرى من التصرفات كحالة األراضي الساللیة، التي یحظى 

إلى إبرام مجموعة من التصرفات التي تخرج عن نطاق  اأصحابھا بحق االنتفاع فقط، وھو ما دفع أصحابھ

مما یتسبب في إیقاف . ام القضاء أحیانا أخرى القانون أحیانا أو تكون سببا في ظھور الكثیر من المنازعات أم

  .الحركیة األقتصادیة لھاتھ العقارات 

  

  .تعدد األجھزة المتدخلة في العملیات العقاریة :  4

  

من المعلوم أن العملیات العقاریة تتطلب اإلطالع بإجراءات عدیدة تختلف باختالف العملیة المراد إنجازھا، 

تجاه تحدید اإلدارة أو القسم أو الجھة المختصة، فھناك مر في حیرة من أمره طن أو المستثوھذا یجعل الموا

الجماعة الحضریة والسلطات المحلیة والوكالة الحضریة ووزارة المالیة وإدارة أمالك الدولة ومصلحة 

المحافظة العقاري ومصالح المسح العقاري واألجھزة القضائیة باختالف تخصصاتھا مدني، وإداري، 

  . ، والالئحة طویلة وتجاري

وإلى جانب ذلك ھناك مشكل بطء وتعدد اإلجراءات وعدم التزام اإلدارة بالوقت المحدد كلھا عوامل تساھم 

في تأخر المشاریع العقاریة مما یكبد أصحابھا خسائر مالیة مھمة قد تدفعھم في كثیر من األحیان إلى العزوف 

  . عن ھذا النوع من األنشطة

  

  .تعدد المتدخلین في مجال توثیق التصرفات العقاریة  : 5
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ال ینحصر توثیق التصرفات العقاریة على جھة معینة دون األخرى، حین یتداخل في ھذه المھمة العدول 

الخاضعون لقانون خطة العدالة، والموثقون في إطار قانون التوثیق، والمحامون طبقا للقانون المنظم لمھنة 

فة إلى النصوص الخاصة الواردة في قانون الملكیة المشتركة ومدونة الحقوق العینیة المحاماة ،باإلضا

  .ونصوص أخرى

ویرجع ھذا التعدد لعوامل تاریخیة وأخرى مرتبطة بطبیعة بعض المھن، فأصل التوثیق في المغرب یعود 

عتماد على الموثقین طبقا للعدول طبقا لمقتضیات الشریعة اإلسالمیة لكن في عھد الحمایة ارتأى المستعمر اال

  .  2011الذي عدل وتمم سنة  1925لظھیر 

وإلى جانب العدول والموثقین كان للعقود العرفیة حضور كبیر في مجال توثیق التصرفات العقاریة بل قد 

كان لھا نصب األسد، غیر أنھا توقفت في ظل الرسمیة التي فرضت بموجب المادة الرابعة من مدونة الحقوق 

ة، من أجل محاربة جرائم الزور التي نشطت في ھذا النوع من العقود، غیر أن ھذا المقتضى لم یرقى العینی

إلى المطلوب ألن المشرع اشترط الرسمیة في العقود الناقلة لملكیة الحقوق العینیة أو المعدلة لھا أو المسقطة 

  .بیرا في مجال التصرفات العقاریة ھذه األخیرة التي تلعب دورا ك. لھا، ولم یشترطھا في عقود الوكالة 

كما تبقى ھذه القوانین مختلفة من حیث األسس واألحكام والمسؤولیات، حیث نجد أن المشرع فرض على 

ن بواجب النصح واإلرشاد ،في أن ولى عقوبات زجریة كبیرة، وھم ملزمالموثقین مسؤولیات كبرى تصل إ

ل نوعا ما، في حین أن المحامي ال یخضع ألیة مسؤولیة في العدل یقتصر دوره على التلقي ومع مسؤولیات أق

  .إطار توثیقھ التصرفات العقاریة 

تكتسب الرسمیة إال بعد  وبالمقابل نجد أن اختصاص العدول مقید بدائرة محكمة االستئناف،و أن عقوده ال

ھذا األخیر بالتلقي ھا بخطاب القاضي وھو ما یقید عملھ مقارنة مع الموثق ،وإن كان المشرع ألزم لیتذی

  . والتوقیع داخل مكتبھ عكس العدول 

ورغم أن المشرع منح المحامي صالحیة تحریر التصرفات العقاریة فإن ھذا الحق یبقى مقیدا في نوع من 

  .التصرفات التي اشترط فیھا المشرع الرسمیة كعقود الصدقة والھبة وغیرھما 

فوضى، أمام تعدد القواعد واألحكام والمتدخلین، وھو مواجھة ن أنفسھم في ووأمام ھذا التعدد یجد المتعامل

  . ما قد یكون سببا في وقوع أخطاء قانونیة قد تكلف أصحابھا أمواال طائلة 

  

  .تعدد القوانین المنظمة للشركات العقاریة :  6

  

صادیة وحجم أصولھا أصبحت الشركات تنشط بشكل كبیر في القطاع العقاري حیث استطاعت بقوتھا االقت

احتالل مكانة مھمة داخل بورصة القیم وطرح أسھمھا للتداول أمام المستثمرین، وساعد الشركات في تحقیق 

  : ذلك، وجود ترسانة قانونیة متنوعة وشاملة لمجموعة كبیرة من أنواع الشركات بین ھذه  القوانین

  األحكام الواردة في ظھیر اإللتزامات والعقود،  -

  شركات المساھمة،قانون  -

دة وشركة المحاصة وشركة التضامن وشركتا التوصیة والمحد شركات ذات المسؤولیةالقانون  -

  البسیطة والتوصیة باألسھم،

  قانون المجموعات ذات النفع االقتصادي، -

  .....واألطباء القوانین المنظمة لبعض أنواع الشركات المھنیة كشركة المحاماة، -

تغطیة الكثیر من  نع عاجزةبھا الترسانة القانونیة المنظمة للشركات فإنھا تبقى ورغم األھمیة التي تحظى 

عامة مشتركة بین الشركات التجاریة  اتضمن ظھیر اإللتزامات والعقود أحكام 1913فمنذ سنة  الجوانب،

والمدنیة، وظل الوضع على ھذا الحال إلى حین صدور قانون شركات المساھمة الذي لم یصحب بأي 

الت على مستوى ظھیر اإللتزامات والعقود بل انفرد بأحكام خاصة بشركة المساھمة وباقي أنواع تعدی
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الشركات التجاریة التي أحالت علیھ في العدید من األحكام ، حتى أصبح قانون شركات المساھمة بمثابة 

ساریة المفعول مادامت  القانون العام للشركات التجاریة، رغم أن مقتضیات ظھیر اإللتزامات والعقود الزالت

  . لم تنسخ بموجب ھذه القوانین

  : ونتج عن ھذا الوضع مجموعة من المشاكل منھا

 تضارب األحكام والقواعد بین مختلف أنواع الشركات ، -أوال 

الشركات المدنیة العقاریة عن مواكبة التطور االقتصادي في ظل الجمود القانوني، وھو ما  عجز  - ثانیا  

على مستوى مالءمة ھذا النوع من الشركات مع الطابع التجاري للنشاط العقاري وعن  یخلق مشاكل

صعوبة خضوعھا لمجموعة من التصرفات المنظمة في قوانین الشركات التجاریة دون ظھیر اإللتزامات 

 والعقود ومن ذلك، تحویل الشكل القانوني واالندماج ،

 یة لعدم خضوعھا إلجراءات الشھر في السجل التجاري ،صعوبة مواكبة حیاة الشركة المدن   -ثالثا   

ضعف مؤسسة السجل التجاري أمام القوة الرقابیة لمؤسسات متدخلة في النشاط العقاري كمصالح   -رابعا 

المحافظة العقاریة، التي تفرض رقابتھا كجھة وصیة على الشركات التجاریة، وھو ما یساھم في عرقلة 

ھا النشاط العقاري لمجموعة من الشركات إلى حد أصبحت مجموعة من العقارات كأنھ محكوم علی

  بالتشطیب من دائرة التعامل

  

  :االقتراحات -ب 

  

غیر المحفظة والعقارات في طور إطار قانون عام یشمل العقارات  توحید النظام العقاري المغربي في: 1

د واألحكام المتعلقة التحفیظ والعقارات المحفظة، ویمكن أن یتم ذلك عن طریق تجمیع مختلف القواع

اردة في الفقھ المالكي وصیاغتھا في شكل قواعد قانونیة تلحق بالقوانین المنظمة غیر المحفظة الوبالعقارات 

  . لباقي أنواع العقارات

  

وضع مدونة عقاریة تجمع شتات جمیع القوانین المنظمة للعقار، تبنى على مبادئ وأحكام موحدة : 2

  . ت أو التقییدات أو التوثیقلمختلف العملیات والتصرفات الواردة على العقار سواءا على مستوى اإلجراءا

  

معالجة إشكالیة تعدد طبیعة الملكیة عن طریق تسلیم األراضي الساللیة للخواص، ووضع قواعد شفافة : 3

  . ومبسطة لتفویت أراضي الدولة الخاصة 

  

للبت تبسیط اإلجراءات اإلداریة، وتوحید األجھزة المتدخلة في العملیات العقاریة، وتحدید آجاالت دقیقة : 4

  . افي العملیات المعروضة أمامھ

في المنازعات والدعوى العقاریة وكل دعوى لھا  ثكم عقاریة یسند لھا االختصاص للبإنشاء محا: 5

ارتباط وثیق بالعقار، وفق قواعد وإجراءات سریعة تضمن حمایة الملكیة والحقوق المرتبطة بھا، وتشجیع 

  . االستثمار 

ات العقاریة، عن طریق وضع إطار عام یحدد المبادئ واألحكام العامة توحید نظام توثیق التصرف: 6

  . أو محرر ثابت التاریخ  )توثیقي أو عدلي(والمسؤولیات والواجبات مھما كانت طبیعة المحرر 
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إنشاء مدونة عامة للشركات، تضع مقتضیات عامة للشركات المدنیة والتجاریة والمھنیة وكذلك : 7

منظور شمولي یراعي االختالف ویخلق نوعا من االنسجام بین مختلف أنواع الشركات األحكام الخاصة وفق 

  .  النشیطة في العقار 

  

  

  

  سياسة تدبير قضايا مغاربة العالم – 4

  
  واقع جدید وحاجیات مستجدة –أ 
  

لمراكز ولوج جزء من أبناء الجیل االول   تلعب الجالیة المغربیة بالخارج دورا استراتیجیا، السیما بعد

ومناصب غیر التي اشتغل بھا آباؤھم حتى وصل االمر الیوم الى وجود نخبة من خیرة االطر المغربیة في 

  .مختلف مستویات القرار في دول المھجر

ھذا التحول الجدري والثوري في بنیة وتشكیلة واھتمامات االجیال الجدیدة من ابناء المغرب في بالد 

وانشغاالت غیر تلك التي كانت عند أبائھم، فأبناء الجالیة الیوم ھم مثقفون المھجر ولدت احتیاجات ومشاكل 

ومفكرون وفنانون وصناع قرار، باإلضافة الى كون الدوافع االساسیة للھجرة لم تعد تلك المرتبطة بالھروب 

بانتقال الیوم ھناك موجات من الھجرة مرتبطة . من الفقر والبطالة بالمغرب الى حیث العمل واالجر الجید

  .الرأسمال المادي والفكري وغیره

قد یتفق الكثیرون على أن ملف الجالیة ملف حساس واستراتیجي لیس لكون الجالیة تضخ العملة الصعبة 

في خزینة الوطن بل ألن الجالیة مشكلة أساسا من مغاربة یحبون وطنھم وھم جنود متمرسون قادرون على 

  .حبیب المغربالدفاع عن القضایا الكبرى لبلدنا ال

صحیح نحن كحزب نثمن ما تضمنھ الدستور الجدید من إقرار لحقوق المواطنة لمغاربة العالم ، على 

التي تضمنھا الدستور ، خطوة مؤسسة لبناء استراتیجیة  163و  18و  17و   16اعتبار أن  الفصول 

، لھم حقوق وعلیھم واجبات عمومیة في مجال التعاطي مع قضایا مغاربة الخارج باعتبارھم مواطنین أوال

  . مثل كل المغاربة

لكن ما نسجلھ الیوم ھو تماطل  الحكومة  في تفعیل بنود الدستور، وعدم التعامل الجدي مع مقترحات 

المذكرات المقدمة من طرف جمعیات بالقوانین المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانیة، واالستخفاف 

التبریرات التي تدعي عدم نضج الظروف والتعقیدات  ، باإلضافة الىالمجتمع المدني في الداخل والخارج

ففي اعتقادي أن كل ھذا یؤكد بالملموس أن ھناك ارادة مخالفة للتوجیھات الملكیة تعمل على تكریس ... التقنیة

المرء  واستمرار التعامل مع  مغاربة العالم  كمواطنین  من الدرجة الثانیة، وحتى الدرجة الثالثة ، إذا أخذ

  . بعین االعتبار غیاب حوار جدي وھادف مع الفعالیات الدیمقراطیة  للھجرة المغربیة

  ضرورة اعتماد مقاربة جدید –ب 

  

من المھام األساسیة التي یجب أن نھتم بھا كحزب یسعى لضخ دماء جدیدة في الحیاة السیاسة والحزبیة، 

ھي األمور التي یتعلق موضوعھا بشؤون الھجرة والقضایا التي تھم المغاربة المقیمین بالخارج؛ التوجھات 
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خارج على روابط متینة مع ھویتھم الرئیسیة للسیاسات العمومیة الكفیلة بضمان حفاظ المغاربة المقیمین بال

المغربیة وخاصة في ما یتعلق بتعلیم اللغات والتربیة الدینیة والنشاط الثقافي؛ و كذا الدفاع عن ھذه الفئة من 

المغاربة وضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقیمین بالخارج، خاصة من یوجد منھم في وضعیة 

ة فیما یخص الوسائل الھادفة إلى حث المواطنین المغاربة المقیمین بالخارج صعبة أو ھشة مع توفیر المشور

على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحیاة على المستوى الوطني وتدعیم األنشطة المنجزة 

لصالحھم، ولم ال العمل على االنفتاح على كل الطاقات الدیمقراطیة التواقة الى مغرب دیمقراطي حداثي 

   ٠سات شفافة تستمد قوتھا من إشراك كل المغاربةومؤس

أمام قضایا وانشغاالت تستلزم مقاربات جدیدة وإبداعا في القراءة ) كدیموقراطیون جدد( إذن نحن 

ومغاربة العالم الیوم أصبحوا اكثر تأثیرا في القرار المحلي مما ولد أسئلة كبرى من قبیل صفة و . والحلول

لھم، و كذا حدود مشاركة أبناء الجالیة المغربیة في صنع القرار والمشاركة كفاءة المؤسسات الممثلة 

  . المؤسساتیة خصوصا السیاسیة منھا والتي أصبحت محل نقاش كبیر

  : من خالل السجال الدائر الیوم یتضح أمران

أولھما أن الجالیة تحتاج الى خدمات ذات طبیعة تقنیة وإداریة وقانونیة وھذه تقع كاملة على كاھل  -

  . الدولة والوزارة الوصیة

ثانیھما أن الجالیة في حاجة للتأطیر والتوعیة بقضایا االنتماء والھویة وھذه مسؤولیتنا كأحزاب  -

ت تواصلیة تنشیطیة وھذه تقع على كاھل كما تحتاج الجالیة الى خدما. ومنظمات المجتمع المدني

 .مؤسسة الحسن الثاني ألفراد الجالیة 

  ذوي اإلعاقة تدبير قضاياسياسة  – 5

قراطیین الجدد بضرورة االھتمام بمختلف الفئات االجتماعیة، ونظرا لبروز قضیة إیمانا من حزب الدیم

لما یحظى بھ ھذا الملف من إلتفاتة دولیة  .اإلعاقة كإحدى القضایا التي ما فتئ یعتبرھا من ضمن أولویاتھ

ووطنیة خاصة بعد صدور االتفاقیة الدولیة الشاملة لحمایة وتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتي یعتبر 

  .والمصادقة علیھا في إعدادھا المغرب من أول المنخرطین في المشاركة

  ذوى اإلعاقة و السیاسة المعاقة –أ 

  

فإن انتشار مستوى اإلعاقة على  ،"2016"، حول اإلعاقة الذي صدر في ھذه السنةحسب البحث الثاني 

 ،یعاني من حالة إعاقة اشخص 2,264,672أي بمعدل  2014بالمائة سنة  6,8الصعید الوطني وصل إلى 

نة مع وبالمقار. بالمائة من األسر المغربیة 24,5أسر مغربیة معنیة باإلعاقة   4كل أسرة من بین  أن فیدبما ی

 1,68 ب األشخاص الذین تعرضوا لإلعاقة بما یقدر إزداد عددفقد  ،2006البحث األول الصادر سنة 

لوثیقة إلى ااستنادا ة اإلعاقة بوبلغت نس.خالل العشر سنوات األخیرة اشخص 734,672بالمائة أي ما یقارب 

 6,7لإلناث و 6,8: موزعة بین الجنسین القرويبالمجال  6,99بالمائة مقابل  6,66في الوسط الحضري 

وتبقى ھذه اإلحصائیات . للذكور، كما أن توزیعھا جغرافیا على مستوى الجھات متفاوت من جھة إلى أخرى

  .تقریبیة فقط

المرتبط بھذه وجدیر بالذكر وحسب نفس الوثیقة فإن معدل الرعایة االجتماعیة والتعلیم والصحة والتشغیل 

  ."2016-2012" إلى المستوى المطلوب خاصة في فترة الوالیة الحكومیة الحالیة الفئة الزال لم یرق
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مغربي باعتباره أول دستور  من بین مراجعھ األساسیة 2011دستور لقد اعتمد البحث الوطني الثاني 

مختلف الشرائح  التي تشملالفصول  قیةب إضافة إلى 34الفصل  اھل حیث خصص ،قضیة اإلعاقة یتناول 

نص االتفاقیة  كما اعتمد ،و الحقوق األساسیة حریاتلدستور المتعلق بامن الالباب الثاني  خاصةاعیة االجتم

  .الشاملة لحمایة وتعزیز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةالدولیة 

نمویة للبالد فإننا واستقراءا لدور الفاعل السیاسي ومكانة األشخاص في وضعیة إعاقة ضمن المنظومة الت 

قضیة اإلعاقة التزال ذات  بأنشخاص نجزم للنھوض بأوضاع ھؤالء األ لدیھ إرادة سیاسیة احزبوباعتبارنا 

  النخب السیاسیة،  في اھتمامات ةثانوی مكانة

األھمیة الذي یعتبر ملف كل مواطن باعتبار  يتفاعل مع ھذا الملف ذإن حزب الدیموقراطیین الجدد 

ال تضامنا أو  ...عیشھ أو عمره أو جنسھنمط عھ أو اإلعاقة یمكن أن تصیب أي شخص كیف ما كان نو

ن لإلعاقة بقدر ما ھو اقتناع حزبي للنھوض بالمجال التنموي للبالد وباعتبار القضیة جزءا إحسانا تجاه الحاملی

ُبعد اإلعاقة في السیاسات  إمكانیاتھ أخدوعلیھ سیعمل الحزب جاھدا بكل  ،ال یتجزأ من المجتمع المغربي

  .بعین اإلعتبارالعمومیة 

  المقترحات –ب 

االنتقال في تدبیر قضایا ذوي اإلعاقة من المقاربات  إن حزب الدیمقراطیین الجدد یشدد على ضرورة

ھا طابع االعتراف بالقدرات ونھج مبدأ یحكممقاربة حقوقیة التي یسودھا طابع اإلحسان إلى الكالسیكیة 

األھمیة الفائقة لكونھ قضیة مشتركة ھذا الملف ینبغي إیالؤه ،تدبیر ذوي اإلعاقةفي تدبیر قضایا التشاركیة 

ذات صلة بجمیع المجاالت السوسیوثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة وذلك باعتماد استراتیجیة للرقي بأوضاع 

  :ذوي اإلعاقة ترتكز على محددات أھمھا

تمكین ذوي اإلعاقة من منظومة تعلیمیة تحترم متطلباتھم وحاجیاتھم وذلك : على المستوى التعلیمي - 1 

بنھج برامج بیداغوجیة تعتمد تیسیر وتلقي تعلیمي حاضنة في برمجتھا األخذ بجمیع اإلعاقات مستوجبة 

الوسائل اللوجیستیكیة تخصیص برمجة لكل إعاقة تماشیا مع النوع ودرجة اإلعاقة ثم األخذ بعین االعتبار 

وتمكینھم من وسائل االتصال السمعي البصري والولوجیات لتجاوز الصعوبات التي تواجھھم أثناء ولوجھم 

للمؤسسات التعلیمیة، وكذلك عدم تجاوز اإلعاقة على مستوى التعلیم العالي وإشراك ذوي االختصاص في 

  تدبیر ھذا الشأن 

طبیب یشمل كل ما تحتاجھ ھذه الفئة وتخصیص رعایا صحیة وجوب توفیر ت: على مستوى الصحة - 2

داخل المستشفیات وكذلك العمل على تتبع حاالت اإلعاقة للحد منھا والوقایة الصحیة لتجنب وقوع أو فحول 

  اإلعاقة

تخصیص شعب في مجال التكوین المھني لذوي اإلعاقة وتوفیر : على مستوى التشغیل والتكوین - 3

عیتھم الصحیة وتكوینھم، وكذلك توفیر معدات لإلدارة التي یعمل بداخلھا الشخص ذو تشغیل یتالءم ووض

اإلعاقة قصد تمكینھ من ممارسة عملھ بسھولة وإفراز قدراتھ مع التشدید على احترامھ ومراقبة عملھ بتوفیر 

وجوب تیسیر  احتیاجاتھ والمبتغى منھ ھو استثمار اإلمكانیات التي یتوفر علیھا ھؤالء األشخاص، وكذلك

مسطرة الكوطا المخصص لھذه الفئة ومراقبة المناصب التي یعلن عنھا من میزانیة الدولة الخاصة بھم وھنا 

ال یفوتنا أن ننادي بالجزم على تخصیص حیز من البحث العلمي لإلعاقة لتكون من بین المراجع لفھم وتحلیل 

  في وضعیة إعاقة وتنفید استراتیجیات أكثر فعالیة ونجاعة خاصة باألشخاص
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تمكینھم وتوفیر الدعم والرعایة لھم ونقصد الرعایة بمفھومھا : على مستوى اإلدماج والرعایة والتنقل - 4

وتحقیق الرعایة النفسیة واالجتماعیة لھؤالء األشخاص ال یتحقق إال من .الشامل بما فیھا الرعایة النفسیة 

خالل االنطالق من قدرات وإمكانات ھؤالء األشخاص غیر ان ذلك ال یتم إال من خالل البحث والدراسات 

سوسیولوجیة األشخاص ذوي اإلعاقة لالنطالق من ھذه الخصائص _العلمیة التي تمكن من فھم سیكو

  .نفسیة في محاولة لتحقیق اندماجھم داخل المجتمع ال_األجتماعیة

خاصة مع تعقد المجتمع المغربي بفعل التغیرات الجذریة التي یعرفھا المجتمع في مختلف المجاالت مما 

یساھم في تأخر نمو األشخاص دوي اإلعاقة وعدم تمكنھم من مسایرة النمو السریع الذي یعرفھ المجتمع، كما 

كل سھولة بل أكثر من ھذا وفي اعتقادنا محاول الوصول إلشراك ھذه الفئة واستغالل یجب توفیر إدماجھم ب

قدراتھم والمساھمة في توفیر تنقلھم وولوجھم للخدمات دون عناء وھنا ننادي بضرورة اإللتفات لألشخاص 

  .ذوي اإلعاقة على المستوى القروي وتأھیلھم وتكوینھم على غرار مثیلھم على المستوى الحضري

على أن التوعیة بخطورة اإلعاقة من الحتمیات  دیقر حزب الدیموقراطیین الجد: على مستوى التوعیة - 5

  .بشكل مستمر ولیسا بشكل مناسباتياإلعالم المغربي  تسخیرولتحقیق ھذه الغایة یجب 

  :یجب التركیز على ما یلي األھدافولتحقیق كل ھذه 

في مقتضیاتھا المواثیق  بعین اإلعتبار لمجال اإلعاقة آخذةضرورة اإلسراع بإصدار قوانین مؤطرة  - 1

الدولیة لحقوق اإلنسان خاصة االتفاقیة الدولیة الخاصة بذوي اإلعاقة موازاة مع خصوصیات المجتمع 

 المغربي لخلق نوع من التوازن على مستوى حقوق االنسان  

، وتنتقل ىواحدة على حد یات ذوي اإلعاقة كلوجوب بلورة حكامة مؤسساتیة تستحضر خصوص - 2

 .في التعاطي مع أوضاعھم من منطلق المقاربة اإلحسانیة إلى المقاربة الحقوقیة

 ملیة إنتاج اإلعاقة بكل مكوناتھااتخاذ تدابیر وقائیة للحد من ع - 3

  .تنفیذھا وتقویمھاعامة و العمل على  استراتیجیة إلعاقة في صیاغةإشراك ذوي ا  - 4

 .وطنیا وجھویا و محلیاوجوب تخصیص كوطا خاصة بذوي اإلعاقة داخل المجالس المنتخبة  - 5
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-III-  

   اثراء الهوية

  السياسة الثقافية – 1

  :م مرجعیات التقیی – أ 

منھا الوثائق الدستوریة األساسیة خصوصا ، ینبني تتبع السیاسات العمومیة وتقییمھا على متكئات متعددة
لخاصة بالتزامات ، ثم البرنامج الحكومي ومشتقاتھ، وباقي الوثائق المتفرعة ا2011یولیوز دستور فاتح 

  : وھي المرجعیات التي یمكن عرضھا على النحو اآلتي،الحكومة المالیة

ن تلخص في أن الدستور من الواجب أیراسخ  إقتناعانطالقا من : )2011فاتح یولیوز (الدستور  -أوال 
ثم إن الدستور قد نص ألول مرة . حریات، ویقیم فصل حقیقیا للسلط يانتھا، ویحمینص على الحقوق وضم

على تقییم السیاسات العمومیة ، باعتباره ذلك المشترك بین البرلمان والمجتمع المدني، ومن وحي ھذا 
  .التنصیص نستمد شرعیة ممارسة تمرین التقییم

التعاقد بین الحكومة المنتخبة وجمھور الناخبین، وأیضا انھ ذلك : )2012ینایر (البرنامج الحكومي - ثانیا
طریق التي تسیر وفق بوصلتھا الحكومة الھو الحاضن اللتزامات الحكومة وتعھداتھا ویشكل أیضا خارطة 

مي باإلضافة إلى ذلك فإن مشتقات البرنامج الحكو ،من أجل تنفیذ التعاقدات المبرمة وفاءا و تنزیال و التزاما
یض عنھ خصوصا جواب رئیس الحكومة عن تدخالت الفرق و المجموعات تفیة ، فھي جزء منھ وال تقل أھم
رئیس الحكومة على مجموع ھذه التدخالت ینظر إلیھ باعتباره  بفي مجلسي البرلمان، باعتبار جوا البرلمانیة

 بالثقافةقع اإلھتمام من خالل البرنامج الحكومي نتمكن من قیاس مدى تمو. التزامات جدیدة تقتضي الوفاء بھا
  .و حجم التعھدات التي التزمت بھا الحكومة في ھذا الشأن

ننظر إلى الحصیلة المرحلیة لعمل الحكومة كما عرضھا رئیس الحكومة أمام :  الحصیلة المرحلیة - ثالثا
لحظة  ، باعتبارھا لحظة تقدیم المنجز في شقھ المرحلي، ثم أیضا ھي2014یولیوز  8مجلسي البرلمان یوم 

 - الدراسة/ عالقة بموضوع المذكرة –وفي ھذا السیاق . تجدید اإللتزامات، مما یقتضي ضرورة تتبع تنفیذھا
الوقوف على ما تم إنجازه بشأن قطاع الثقافة خالل مدة سنتین و نصف من  على الحصیلة المرحلیة  تساعدنا

  ).أي ما یشكل نصف الوالیة(عمر الحكومة الحالیة 

إذا كانت النصوص و  ):2016-2015-2014-2013-2012لسنوات ( ین المالیة السنویة قوان - رابعا
الوثائق المشار إلیھا سابقا تتفاوت من حیث تدقیق المعطیات و تقدیم األرقام و تفصیل البیانات، فإن قوانین 
المالیة السنویة ھي بمثابة التنزیل الرقمي لتلك التعھدات و تقدیم تفصیالت بناءا على كل سنة مالیة لما سیتم 

قوانین المالیة معطیات مھمة حول األغلفة المالیة التي رصدتھا الحكومیة  تقدم لنا. الوفاء بھ من االلتزامات
  .لتنفیذ التزاماتھا، وھو ما من شأنھ أن یضعنا أمام مؤشرات مھمة لقیاس ممكنات وفاء الحكومة بما تعھدت بھ

السنوي، تصدر ھذه الرسالة في سیاق اعداد قانون المالیة :  الرسالة التأطیریة لرئیس الحكومة - خامسا
عالقة بموضوع  –عادة خالل شھر غشت من كل سنة، نعرف من خاللھا أولویات، الحكومة وبالتالي 

جدیر بالذكر أنھ ال یوجد في الدستور و ال في . نستقرئ ما إذا كان الشأن الثقافي یتصدر اھتماماتھا - المذكرة
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یلزم رئیس الحكومة باصدار رسالة  ما) خصوصا القانون التنظیمي لقانون المالیة(القوانین التنظیمیة 
المخصص أساسا  75بالعودة إلى الدستور في فصلھ . تأطیریة، وبالتالي یبقى طابعھا توجیھیا وغیر ملزم 

لقانون المالیة، ال یوجد فیھ ما یشیر إلى الرسالة التأطیریة، أیضا بالرجوع إلى القانون التنظیمي رقم 
ابھ الثالث بالحدیث عن دراسة قوانین المالیة و التصویت علیھا، أیضا لقانون المالیة، اكتفى في ب 130.13

المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة و الوضع القانوني  065.13بالرجوع إلى القانون التنظیمي رقم
ة في البنذ الثالث من الباب األول، ال یوجد فیھ أي درایخص اختصاصات رئیس الحكومة الو ألعضائھا، فیما

  .رة إلى اختصاص رئیس الحكومة بإعداد الرسالة التأطیریة اشا

ھي تلك الترجمة لما جاء في البرنامج الحكومي من التزامات ، وتلك :  المیزانیات الفرعیة - سادسا
، الواردة في قانون المالیة السنوي و التي تعمل المیزانیات الفرعیة )  paquet financier( الحزمة المالیة 

ویعتبر عرض المیزانیات الفرعیة لحظة مھمة في ممارسة البرلمان لدوره في تقییم . تدقیقھا و بیانھا ىعل
من الدستور الذي ینص على أن البرلمان یصوت  70من الفصل  2رة  السیاسات العمومیة تفعیال لمنطوق فق
  .ة، ویقیم السیاسات العمومیة على القوانین، ویراقب عمل الحكوم

ھي جزب من التعاقد العام، وبناء علیھا یتم التقییم، باعتبار :  اإلستراتیجیات القطاعیة للوزارات - سابعا
ھذه اإلستراتیجیات تھم مرافق عمومیة حرص الدستور في الباب الثاني عشر المخصص للحكامة الجیدة أن 

، واإلنصاف في تغطیة التراب یتم تنظیمھا على أساس المساواة بین المواطنات و المواطنین في الولوج إلیھا
أن یتوفر كل قطاع حكومي على استراتیجیة  االتالي مھم جدبالوطني واالستمراریة في اداء الخدمات، و

  .قطاعیة محددة ومفصلة

المخطط التشریعي یحلي على مسألة بالغة األھمیة، تتعلق  ):2013ینایر (المخطط التشریعي  - ثامنا
، الذي وفقھ ستنزل الحكومة التزاماتھا، ألنھ )calendrier(بتدبیر الزمن التشریعي أو ذلك اإلستعمال الزمني 

قوانین یصادق علیھا البرلمان، ومن مشاریع من المعلوم أن الحكومة تنزل التزاماتھا وتعھداتھا عن طریق 
مھم جدا في فھم طریقة  2013باب تكون أھمیة المخطط التشریعي الذي اعتمدتھ الحكومة في ینایر ھذا ال

  .تدبیر الحكومة لما ھو تشریعي

  : محددات التقییم -ب 

  

یھم زمنیة التقییم باعتباره یغطي الوالیة الحكومیة الحالة التي لم تنھي بعد والیتھا، وبذلك  : المحدد األول
  .أربع سنوات نستقر على تقدیر

یھم المجال الذي یقع ضمن مشموالت التقییم، و التقییم ھنا ال یتعلق بمنجز الحكومة  :المحدد الثاني 
  .عموما، بل بقطاع محدد ھو منجز وزارة الثقافة

ھنا ال یتعلق األمر بتقییم شمولي للقطاعات الحكومیة، ولكن یھم األمر تقییما جزئیا من  : المحدد الثالث
ھم اإلشكالیات التي طرحھا القطاع خالل الوالیة الحكومیة، بمعنى أن البحث سینصب على مدى زاویة أ

التربیة الوطنیة، التعلیم العالي، (وجود سیاسة عمومیة، في عالقة ذلك باختراق لقطاعات حكومیة متعددة 
  ).اإلعالم و اإلتصال، الشبابا و الریاضة

  :ثة أبعاد مركزیةثال) 3(سیاسات العمومیة من خالل ینا مع سؤال الیھم المقاربة في تعاط  : المحدد الرابع

  أنتروبولوجي -البعد السوسیو -  1

  البعد التشریعي  -  2

  . السیاسات العمومیة ذات الصلة بالثقافة -  3

  :إننا في حزب الدیمقراطیین الجدد نطرح السؤالین التالیین 
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  على سیاسة عمومیة ذات صلة بالشأن الثقافي؟) 2011نونبر  25(ھل تتوفر الحكومة المنتخبة  -
  ثم كیف تدبر الحكومة سؤال الثقافة؟ -

إن سؤال الثقافة غیر منفصل عن السیاسة و اإلجتماع في مجتمع مزیج ومركب من حیث طبیعتھ، فالسلطة 
ى حدود سنة المركزیة كما تبلورت بعد اإلستقالل، وعت بأھمیة الثقافة لما احتوتھا وجعلتھا خاضعة للرقابة إل

إلى حد ما، مما یوجب على الدولة أن ترفع ھیمنتھا على مفاصل الحیاة السیاسیة و االجتماعیة و  1968
االقتصادیة حتى ال تبقى الثقافة مجاال ملحقا ببنیاتھا، وذلك عبر تنزیل حقیقي لمضامین الدستور و إقرار 

  .جھویة متقدمة تخدم التنوع الثقافي في البالد

  : ت حول تدبیر الشأن الثقافيمالحظا –ج 

  

 ى القطاع؛لغیاب سیاسة عمومیة حول الثقافة لدى الوزارة الوصیة ع 1
غیاب قاعدة التمفصل و اإللتقائیة في بناء السیاسات العمومیة، على مستوى الحكومي و المنھجیة التي  2

فجزء تدبره یدبر بھا الشأن العام، حیث أن كل قطاع حكومي یشتغل بمعزل عن القطاع االخر، 
وزارة الثقافة حصریا، ثم ھناك تدخل وزارة االتصال،ثم دور وزارة الشباب و الریاضة التي یتصل 

؛ وأیضا وزارة التربیة الوطنیة وحضور ..)دور الشباب، المخیمات(عملھا بأھم حواضن الثقافة 
ن الناحیة الثقافیة؛ الثقافة في المناھج و المقررات المدرسیة ودورھا المدرسة في تنشئة األجیال م

المركز السینمائي المغربي وعالقة السینما ( باإلضافة إلى بعض القطاعات التي تسیر بطریقة مستقلة
 ؛)بالثقافة

ضعف االھتمام البرلماني بالسیاسات العمومیة ذات الصلة بالثقافة، وھو ما اتضح من خالل حجم  3
 قافة؛األسئلة الكتابیة و الشفھیة الموجھة إلى وزارة الث

ضعف وتیرة اشتغال اللجان الدائمة في مجلسي البرلمان على مستوى التعاطي مع األسئلة الحقیقة  4
 ذات العالقة بالموضوع،

عدم تجاوب كل من وزارة الثقافة و اللجنة المختصة بالثقافة في مجلسي البرلمان، مع التقاریر المھمة  5
ئي ذات الصلة بالشأن الثقافي، بحیث أن وزارة التي أصدرھا المجلس االقتصادي و االجتماعي و البی

 الثقافة و اللجنة المختصة بالثقافة لم یعقدا أي لقاء دراسي لمناقشة مضامین التقاریر المذكورة؛ 
ضعف االھتمام البرلماني بسؤال الثقافة یبلغ ذروتھ من خالل جرد الئحة محاور المواضیع المبرمجة  6

من  100الفصل  من 2الفقرة  لى رئیس الحكومة في إطار تفعیلفي إطار جلسات األسئلة الموجھة إ
 الدستور المتعلقة بالسیاسة العامة؛ بحیث لم تتم برمجة أي موضوع ذي صلة بالثقافة؛

ضعف المیزانیة المرصودة لوزارة الثقافة، مما ینعكس على ضعف عدد المناصب المالیة المحدثة  7
ھ الرفع من میزانیة القطاع الحیوي حتى تنھض السلطة برسم كل سنة مالیة، الشیئ الذي یتعین مع

 الحكومیة المكلفة بھ بمھامھا؛
افتقار البرنامج الحكومي إلى أرقام دقیقة ومفصلة، بحیث أن العدید من المجاالت الحیویة و القطاعات  8

التزامات  الحكومیة االستراتیجیة وردت مفتقدة للدقة الرقمیة و االحصائیات المفصلة، مما یحعل تقییم
و تعھدات الحكومة صعبا من الناحیة المنھجیة، كأن الحكومة ترید االنفالت من تعھداتھا في حالة 

 عدم الوفاء بھا ؛ 
 التأخر في إصدار المخطط التشریعي وما طرحھ من مشاكل على مستوى األداء التشریعي للحكومة؛ 9

 
  :اقتراحات وتوصیات  –د 
 
الدستوري الخاص بمجال الدیمقراطیة والتشاركیة، و اإلمكانات تطور اإلطار اإلستفادة من  1

المھمة التي تتیحھا القوانین التنظیمیة ذات الصلة بتقدیم العرائض والملتمسات في مجال بلورة 
اقتراحات تھم السیاسات العمومیة ذات الصلة بالثقافة سواء على المستوى المركزي أو الجھوي 

 أو المحلي؛
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اء وغنى وتطور الدینامیات الثقافیة الشبابیة التي تنشط في الساحة الثقافیة في ثراإلستفادة من  2
 .المغرب، من خالل الحركیة الثقافیة التي أحدثتھا خالل السنوات القلیلة الماضیة

ضرورة فتح نقاش عمومي حقیقي من أجل بلورة سیاسة عمومیة حول الثقافة في المغرب، على  3
 إقصاء ألي طرف؛قاعدة إشراك الجمیع دونما 

 ضرورة أن تصدر وزارة الثقافة تقریرا سنویا عن حالة الثقافة في المغرب؛ 4
ضرورة تحیین الموقع االلكتروني لوزارة الثقافة من أجل توفیر معطیات كافیة حول مجاالت  5

 اشتغال الوزارة، خصوصا ما یتعلق منھا باألداء البرلماني للوزارة؛
 ھتم بالسیاسات العمومیة ذات العالقة بالشأن الثقافي؛الحاجة إلى تأسیس مرصد وطني ی 6
ضرورة ربط الجامعة المغربیة بالشأن الثقافي من خالل تشجیع تخصصات دقیقة حول  7

 اإلشكالیات الثقافیة، و إنشاء مختبرات علمیة تھتم بالموضوع؛
؛ وفتح الفضاءات )..التي تھتم بالمسرح و الموسیقى و الرقص(تقدیم كل الدعم للدینامیات الثقافیة  8

 .أمامھا من أجل القیام بالتداریب، وتقدیم العروض و األنشطة
المقاوالت المسرحیة الملزمة بتأدیة الضرائب فیما بعد ولیس لألعمال المسرحیة، وذلك  دعم 9

 .ثمار في خلق الصناعات اإلبداعیةبتشجیع االست
زمن األسبوعي في المؤسسات النھوض بالقراءة بتخصیص حصة قارة للمطالعة ضمن استعمال ال 10

 .العمومیة
یخیة بمشروع الجھویة لتلعب الثقافة دورا مھما في مواجھة راألبعاد اللغویة و الثقافیة و التإلحاق ا 11

  .االرھاب وقطع الطریق أمام توغل الفكر المتطرف

  

  لغويةالسياسة ال – 2

  

واالجتماعیة التي انخرط فیھا المغرب في إطار المسلسل المستمر من اإلصالحات السیاسیة واالقتصادیة 
، وبغیة المساھمة في تفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیة الذي أعطى جاللة الملك محمد 2011منذ دستور 

  .السادس انطالقتھ بعد تعدیل دستوري أفضى إلى ترسیم اللغة األمازیغیة إلى جانب اللغة العربیة

ات وضعیة استعمال اللغة والثقافة األمازیغیتین في ولھذا الھدف، تم تشخیص الوضع الحالي لمؤشر
مختلف مجاالت الحیاة الیومیة، لرصد اإلشكالیات واالختالالت التنمویة التي تقف أمام إدراجھا في الحیاة 
الیومیة للمواطنین، وجرد المؤھالت الواعدة الممكن اعتمادھا لبلورة مقترحات وتصورات لبرامج شمولیة 

  .حقیقي لألمازیغیة في مختلف المجاالتوواقعیة للدمج ال

وعلى الرغم من المنجزات التي رأت النور بعد الخطاب الملكي السامي ألجدیر،  إال أنھ یتضح أن ھناك 
  .تباینا وفرقا شاسعا في مؤشرات االھتمام باللغة والثقافة األمازیغیتین ما بین األقالیم

مازیغیة شأنا یھم جمیع مكونات المجتمع لبناء مغرب واقتناعا من حزب الدیمقراطیین الجدد بكون األ
لمحاور األساسیة للتدابیر قترح جملة من احداثي ومتضامن ومتعدد الروافد بھویتھ ومنفتح على محیطھ، فإنھ ی

متھا مع التي ینبغي اعتمادھا من أجل تثمین وتكریس الطابع الرسمي لألمازیغیة أسوة باللغة العربیة ومالء
  .ألجرأتھا بشكل فعلي قوانین تؤسس انتظار إصدار مھامھا المستقبلیة في ظل 

  ھدافاألالتوجھات العامة و  -أ 

 
  التوجھات العامة -أوال 
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فعیل الطابع الرسمي لألمازیغیة عبر قانون تنظیمي في السیاق الحالي لت اتھامرتكزالمقترحات  هجد ھذت
، لتتأتى االستجابة إلدماجھا في مجال التعلیم وفي مختلف مجاالت الحیاة العامةیستجیب لتطلعات المغاربة 

دارات بعد التسییر الیومي لإلفھذا اإلجراء لیس بسیطا ألنھ سیغیر ثقافة  ،لمجتمعجمیع فئات ا المثلى النتظارات
  . المجتمعالفرد وب رتقاءالوافة اإلنصاف وتكافؤ الفرص ثقاللتأسیس ل، كبیرورش الھذا الفعیل ت
  

  : الروافد التالیةب صلة من مرجعیات ذات االعامة وأھدافھ اتوجھاتھ اتالمقترح ھذه تستقيومن زاویة أخرى، 
  

ظل یوما مشھودا في التاریخ الذي  2001أكتوبر  17 ب أجدیر یومالسیما خطا: التوجیھات الملكیة -
التكریس الدستوري  عنفیھ علن الذي أ 2011الخطاب الملكي للتاسع من شھر مارس ، والمعاصر

للطابع التعددي للھویة المغربیة الموحدة، الغنیة بتنوع روافدھا، وفي صلبھا األمازیغیة، كرصید 
 .إلى جانب اللغة العربیة بھا كلغة رسمیة واالعتراف لجمیع المغاربة

الفصل الخامس في وضعیة األمازیغیة، وورد فیھ أنھ دیباجتھ وفي حسم في الذي : 2011دستور  -
، »تعد األمازیغیة أیضا لغة رسمیة للدولة، باعتبارھا رصیدا مشتركا لجمیع المغاربة، بدون استثناء«

یحدد مراحل التنصیص على إصدار قانون تنظیمي ویوفر الفصل حمایة قانونیة لألمازیغیة من خالل 
ة، وكیفیات إدماجھا في مجال التعلیم، وفي مجاالت الحیاة العامة ذات تفعیل الطابع الرسمي لألمازیغی

األولویة، وذلك لكي تتمكن من القیام مستقبال بوظیفتھا، بصفتھا لغة رسمیة، كما وفر حمایة 
لألمازیغیة على المستوى المؤسساتي من خالل التنصیص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة 

یة وتنمیة اللغات العربیة واألمازیغیة، ومختلف التعبیرات الثقافیة المغربیة، المغربیة سیعمل على حما
  .تراثا أصیال وإبداعا معاصرا

، وباألخص منھا تلك للتجزئةذات الصلة، والتي ھي كّل غیر قابل  المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان -
 وكرامتھ؛الداعمة للحقوق اللغویة والثقافیة التي ال تنفصل عن شخصیة اإلنسان 

أن من بین المرتكزات حیث  ،شدد علیھا حزب الدیمقراطیین الجددالتي ذات الصلة  االختیارات -
األربعة لبرنامجھ السیاسي ھو التنزیل الدیمقراطي للدستور، كما أن المادة الثالثة من الباب الثاني 

ویة والثقافیة المتعلق بالمبادئ واألھداف تنص على ضرورة السھر على تكریس التعددیة اللغ
  .المنصوص علیھا في الدستور وتفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیة 

 
  :ھدافاأل -ثانیا

  
  :نذكر من بینھا ما یلي أھدافامة المذكورة أعاله وضعنا بمقتضى التوجھات العا

القانون التنظیمي الذي تم اعتماده مؤخرا بھدف أجرأة فعالة  المساھمة في العمل على تعدیل مقتضیات -
تقدیم مقترحات تھم مختلف أبعادھا اللغویة والثقافیة والحقوقیة مازیغیة من خالل للطابع الرسمي لأل

یرتبط ببلورة  فیما بین اللغتین العربیة واألمازیغیةتؤسس للمساواة الكاملة واالجتماعیة والتنمویة والتي س
 ؛سات العمومیة وتنفیذھا وتقییمھاالسیا

المادة (أجرأة مرتكزات الحزب ومواد نظامھ األساسي المتعلقة بتكریس الطابع الرسمي للغة األمازیغیة  -
3.( 

  
  مقترحةمقاربة الال - ثالثا 

تفعیل الطابع العمل عل تعدیل القانون التنظیمي المعتمد أخیرا و الذي ال یفي بالحاجات من أجل في سیاق 
، یبدو أن العامة التي تمت اإلشارة إلیھا أعاله للتوجھاتتستجیب  إستراتیجیةوفق رؤیة الرسمي لألمازیغیة 
من طرف رئاسة الحكومة والمتمثلة في دعوة المعنیین بالشأن األمازیغي إلى توجیھ  الطریقة التي اتبعت

تفي بالغرض خاصة وأن األمر یتعلق بقضیة ذات صلة مذكراتھم إلیھا عبر البرید اإللكتروني ، ال یمكن أن 
بالھویة المغربیة وبالتالي تكتسي طابعا استراتیجیا ، وعلیھ فإننا  كنا  نفضل تشكیل لجنة مركزیة مستقلة 
لإلشراف على تأطیر مشاورات على الصعید الوطني مع مختلف ھیئات المجتمع المدني والمھتمین بالشأن 

الخ بغیة الخروج بمقترحات وتوصیات ... لسیاسیة والمجالس المنتخبة والھیئات الحقوقیةاألمازیغي واألحزاب ا
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في المستوى المطلوب لوضع قانون تنظیمي یستجیب لتطلعات التفعیل الرسمي لألمازیغیة باعتبارھا ملكا 
  .الشأنھذا الخطابات الملكیة في جل وتحقیق ما نصت علیھ لجمیع المغاربة، 

لنا وفق حكامة جیدة، فمنطلقات عم ملف تفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیةوألجرأة التصور المقترح لتدبیر 
بعض مع  في ھذا الشأنولقاءات أنجزناھا  ونتائج بحوث تدخلیة لمكتسبات المتحققةعلى استثمار ا عتمدست

في  حاملي الشواھد العلیابة ووھیئات منتخ مجتمع مدنيمن بالجنوب الشرقي بالشأن األمازیغي  المھتمین
  .لكبیرورش اھذا الإنجاح المساھمة في بغیة  مازیغیةالدراسات األ

  
  تشخیص الوضعیة الراھنة الستعمال اللغة األمازیغیة: ب 

تأسیس المعھد (من مكتسبات بعد الخطاب الملكي ألجدیر األخیرة السنوات ظر إلى ما سجل خالل بالن
األمازیغیة، وتدریس األمازیغیة بشكل محتشم ببعض مستویات التعلیم االبتدائي، وفتح قناة الملكي للغة والثقافة 

، لكن المتتبع للمشھد )الخ...تمازیغت،وكتابة بعض یافطات مؤسسات عمومیة باللغة المعیاریة وبحرف تیفیناغ
ریة التي ال تمثیلیة فیھا اتجاه األمازیغیة، كما تجلى ذلك في بعض المؤسسات االستشا تھنكوصی السیاسي یسجل

وھذا ما یعني . الجدید ضیات الدستورللفاعلین في المجال األمازیغي، والتي لم ترق في أدائھا إلى مستوى مقت
صدار لقانون ، وما یتطلبھ ذلك من افي فصلھ الخامس عدم التزام السیاسات العمومیة بما ھو مقرر بالدستور

 في، ونذكر على سبیل المثال التراجع الواضح قصاء بجمیع أشكالھماالتھمیش واإلإنھاء  من شأنھ  تنظیمي
عدم التعجیل في التفكیر في القانون التنظیمي إلى غایة األشھر المنظومة التربویة، و مازیغیة فيإدراج اللغة األ

  .األخیرة من عمر الحكومة الحالیة

  لتفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیةمقترحات : ج 

  عي ستدة لھ توالسلیم ةحیحالص جرأةتبین أن األمن الدستور، ی لنص الفصل الخامس ةعمیق قراءة بعد
مختلف األبعاد اللغویة  ا التفعیلشمل ھذیجب أن یبحیث  ،في شمولیتھتفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیة 

، ولن تكونا اوحد ادائما عنصركانتا  أن العربیة واالمازیغیة استحضار، مع والثقافیة والھویاتیة والحضاریة
صراحة  لإلقرارصیاغة قانونیة بل یتعداھا  لیس مجرد القانون التنظیميأن ، وأبدا سببا للصراع أو االنقسام

بكون اللغة األمازیغیة واللغة العربیة متساویتین في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جمیع 
قادرة على تحمل المسؤولیات ال الموضوعاتیة منھا والمؤسساتیة یاة العامةومختلف مجاالت الح دوالیب الدولة

التربیة  –منظومة العدالة ( المجاالت غة والثقافة والحضارة األمازیغیة في مختلفالسیاسیة واألكادیمیة لل
ما صیل اتفاآلتي بعض في و، )الخ...الشؤون اإلسالمیة –الصحة  –اإلدارة الترابیة  –اإلعالم  –والتكوین 

  .نقترحھ 

  : في مجال التعلیم التربیة والتكوین:  1
  

عیاریة بالتعلیم االبتدائي، مازیغیة الماللغة األدمج متعلقة بال التربویةالمكتسبات  ثمینأھمیة ت -
وتوفیر من االبتدائي والثانوي  بكافة المستویات التعلیمیة وتدریس األدب األمازیغي وبإلزامیتھا

المجازین وحاملي الشواھد العلیا في الدراسات الموارد البشریة الكافیة السیما أن ھناك العدید من 
 ؛األمازیغیة

 ؛...)روایات وقصص(إدراج مؤلفات الكتاب المغاربة األمازیغیین في المقررات الدراسیة  -
إحداث شعب ومسالك و عیاریةلمالمتعلقة باللغة األمازیغیة ا الدیداكتیكیةتوفیر المناھج والمعینات  -

 وتخصصات وتكوینات في مختلف الجامعات والكلیات ومراكز التكوین ومختلف المعاھد الفنیة؛ 

مع مالءمة البرامج التعلیمیة لتتماشى مع الدستور، وخاصة منھا ما یتعلق بإعادة النظر في تدریس تاریخ 
 ؛المغرب انطالقا من قراءة جدیدة علمیة وموضوعیة

 .تعمیم مسلك الدراسات األمازیغیة في جمیع الجامعات المغربیة والمدارس العلیا -
 تنظیم دورات تكوینیة مستمرة للمكلفین بالمھام اإلداریة غیر الناطقین باألمازیغیة لتیسیر تواصلھم بھا؛ -
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 كتابة جمیع الشواھد والوثائق اإلداریة باللغتین الرسمیتین للدولة ولیس باللغة الفرنسیة؛ -
 الخ...تخصیص برامج محو األمیة والتربیة غیر النظامیة باللغة األمازیغیة -

  : مجال االتصال السمعي والبصريفي  – 2

توفیر الوسائل الحدیثة لإلعالم والتواصل من أجل و 24/24للعمل على مدار األمازیغیةالقناة تأھیل  -
 من االستفادة من برامجھا؛ ن اإلنسان المغربيتمكی

التحمالت المتعلقة بالشركة الوطنیة لإلذاعة والتلفزة المغربیة الحترام المساواة بین اللغتین  تأھیل دفاتر -
 الرسمیتین للبالد؛

تشجیع إنتاج األفالم،والمسرحیات والجرائد، والسیناریوھات، والسینما األمازیغیة، المتعلقة بالتاریخ  -
 ة؛المغربي واألمازیغي وعدم االقتصار على ترجمة أفالم جاھز

 ...)بطائق التعبئة،الخدمات، الفواتیر(تفعیل األمازیغیة في مجاالت االتصاالت العدیدة  -
 دعم المواقع االلكترونیة والتواصلیة التي لھا صلة بالتعریف بالحضارة األمازیغیة؛ -
 تغییر اسم وكالة المغرب العربي لألنباء إلى وكالة المغرب الكبیر لألنباء؛ -
  الخ...ھرجانات واألنشطة لثقافیة األمازیغیةإعطاء الدعم الالزم للم -

  : الصحةفي مجال  -  3

والممرضین باألمازیغیة للتواصل بھا مع مرتفقي الوزارة والمستشفیات دورات تكوینیة لألطباء تنظیم  -
 ؛والمراكز الصحیة

 باللغة العربیة... في الوزارة أو المستوصفات، وسیارات اإلسعاف بة أسماء المرافق سواء اكت -
 واألمازیغیة؛

 تدوین جمیع الوثائق المتعلقة بالمرضى واإلدارة،والبذالت باللغتین الرسمیتین للبالد؛ -
 ادراج مجزوءات للتواصل تعنى باألمازیغیة خالل التكوین األساسي لألطباء والممرضین بالمعاھد؛ -
 الخ...وزارة الصحة إلى اللغة األمازیغیة تنظمھا التي واللقاءات والمنشورات األنشطةترجمة  -

  : الثقافةفي مجال الفن و -4

 األمازیغیة؛ترجمة كامل المؤلفات التي تتحدث عن المغرب ب -
تخصیص دعم لإلصدارات،والمجالت،والجرائد وتشجیع المفكرین والباحثین من أجل التعریف باللغة  -

 والحضارة األمازیغیة؛
 األدبیة والتاریخیة األمازیغیة المغربیة؛إعادة االعتبار للشخصیات  -
تخصیص جوائز لإلبداع والفن األمازیغي،ودعم الجمعیات التي تساھم في التعریف بالمغرب كبلد  -

 متعدد الروافد؛
 تخصیص أیام ثقافیة وندوات علمیة وورشات من أجل تفعیل الجانب الحضاري والثقافي األمازیغي؛ -
 مازیغیة والعربیة؛كتابة بطائق الفنانین باللغة األ -
 الخ...تشجیع المبدعین والشعراء والكتاب األمازیغیین عن طریق معارض خاصة -

  : والتبادالت التجاریة المالیةفي مجال  -  5

 كتابة األوراق المالیة باألمازیغیة والعربیة؛ -
 ترجمة جمیع التقاریر الدوریة للوزارة باألمازیغیة وبموقعھا اإللكتروني؛ -
 لوزارة ومرافقھا الخارجیة للتواصل مع مرتفقیھا باألمازیغیة؛تكوین موظفي ا -
 إدراج المآثر التاریخیة األمازیغیة في جمیع أنواع األوراق النقدیة؛ -
 اعتماد األمازیغیة في اإلشھارات والملصقات وكذا جمیع إشارات ویافطات المؤسسات التابعة لھا؛ -
 الخ...للغة األمازیغیة والعربیةكتابة جمیع أسماء المرافق المتعلقة بالوزارة با -

  : النقلفي مجال التجھیز و -  6
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 التكوین واجتیاز امتحان رخصة السیاقة باللغة األمازیغیة؛ -
 كتابة عالمات التشویر بشتى أنواعھا وكذا أسماء المؤسسات التابعة للوزارة باللغة األمازیغیة؛ -
الفینیت، الشوارع، األزقة والمدن والطرق  كتابة رخص السیاقة والبطائق الرمادیة، أرقام السیارات، -

 السیارة باألمازیغیة والعربیة؛
 الخ...تكوین موظفي الوزارة ومرافقھا الخارجیة للتواصل مع مرتفقیھا باألمازیغیة -

  : واألمن الداخلیةفي مجال  – 7

 عقد جوازات السفر،الرسمیة الجریدة( وجوبا باألمازیغیة الرسمیة الوثائق تحریر -
) الخ...، والرخص اإلداریةالمدنیة الحالة دفتروبطائق التعریف الوطنیة، ،شھادةالسكنى،االزدیاد

 ویافطات مؤسسات الوزارة والمرافق التابعة بھا بالباشویات والقیادات باألمازیغیة؛
  تكوین موظفي الوزارة ومرافقھا الخارجیة للتواصل الفعال باألمازیغیة؛ -
 لقة بالمساواة ما بین اللغتین الرسمیتین للمملكة؛تفعیل بنود الدستور المتع -
 عدم منع إطالق األسماء األمازیغیة  على الموالید؛ -
 .تحریر الشواھد اإلداریة باللغة األمازیغیة -
 باألمازیغیة؛التراسل ،التواصل ،الخدمات تقدیم: ترابیةال والجماعات اإلداراتفي  -
سیارات الشرطة (والتحقیق باللغة األمازیغیة تحریر الوثائق األمنیة وتحریات الشرطة  -

  )الخ...والشارات

  : في مجال منظومة العدالة والتقاضي -  8

إجادة القضاة والمحامین للغة األمازیغیة، أو االستعانة بمترجم إلى حین استفادتھم من الدورات  -
 التكوینیة؛

 ؛...)زواج، بیع وشراء(توثیق العقود اإلداریة واألحكام القضائیة باللغة األمازیغیة  -
 كتابة جمیع القوانین  باللغة األمازیغیة  -
 ؛منالمواطنین بطلب باألمازیغیة األحكام و الوثائق تحریر ،األمازیغیة باللغة التقاضيالدفاع و -

  : والصناعة التقلیدیة السیاحةفي مجال  -  9

والفني المغربي عموما مع ترمیم كتابة الخرائط والدالئل السیاحیة، وإعطاء األھمیة للموروث التراثي  -
 القصبات التي ترمز إلى التراث األمازیغي؛

 .االستعانة بمترجم باللغتین األمازیغیة والعربیة -
 تثمین موروث الصناعة التقلیدیة األمازیغیة أسوة بباقي الحرفیین والصناع؛ -

  : وزارة العالقات المكلفة بالبرلمان - 10

 مازیغیة؛كتابة اسم البرلمان باللغة األ -
التحدث باألمازیغیة مع إیجاد وسائل الترجمة الفوریة خالل جلساتھ لغیر الناطقین بھا مع اعتماد  -

 الوثائق التي تروج داخل قبة البرلمان بغرفتیھ؛

  : األسرة والتضامنمجال الشأن الدیني و - 11

 ؛االجتماعیةأنظمة التعاون والتضامن وبرامج الحمایة استحضار األمازیغیة في مختلف  -
 توضیح الجوانب الحقوقیة واألسریة باللغة األمازیغیة؛ -
 تشجیع الخطابة بالمساجد باللغة األمازیغیة إلیصال الخطاب الدیني لجمیع شرائح المجتمع -

  : والتنمیة االقتصادمجال  - 12

 قتصادي؛كتابة جمیع المنتجات داخل المغرب وخارجھ باللغة األمازیغیة والمؤسسات ذات الطباع اال -
 ترجمة جمیع برامج التنمیة البشریة واألنشطة المذرة للدخل باألمازیغیة؛ -
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ویمكن أن نضیف إلیھا على سبیل المثال ال لإلغناء  وھي قابلة بمثابة اقتراحات تبقى ھذه المجاالت :مالحظة
  :الحصر 

 .والمؤسساتترجمة النشید الوطني والجریدة الرسمیة إلى األمازیغیة في جمیع اإلدارات  -
 .إجبار الجمعیات المدنیة واألحزاب والنقابات على كتابة قوانینھا األساسیة والتنظیمیة باألمازیغیة -

  
  إجراءات مواكبة تفعیل الطابع الرسمي للغة األمازیغیة: د 

  
 جمیع في اللغة ھذه باستعمال الدولةمان یلز وتنصیص إقرار ھولألمازیغیة  الرسمي الطابع تفعیل

 الجماعات،الحكومیة والمجاالت القطاعاتفي مختلف  وتدابیرھا ووثائقھا ومراسالتھا وأنشطتھا مؤسساتھا
 المؤسساتبجمیع  ،اإلداریة الوثائق ،العمومیة والوثائق السجالت ،المحاكم ،اإلدارات ،والجھویة المحلیة

  :علىمع الحرص  العموم إلى تتجھ أو عمومیة خدمات تقدم التي والخاصة العمومیة
لتفعیل الطابع الرسمي  ھامخططات إعدادالقطاعات الحكومیة من أجل لكل دقیقة جدولة زمنیة تحدید  -

 ؛لألمازیغیة
 ؛بین اللغتین الرسمیتین العربیة واألمازیغیة واضحة للمساواة مقتضیاتالتنصیص على  -
 ؛لتفعیل الطابع الرسمي لألمازیغیةتخصیص الموارد المالیة والبشریة المؤھلة  -
خطوات تنفیذ القوانین التنظیمیة ذات الصلة باألمازیغیة  ولجن مستقلة لمواكبة وتقییمإحداث مؤسسات  -

 ؛بمختلف الوزارات والقطاعات الحكومیة

 ومناورة اختزالیةإال محاولة   اعتبارھا الیمكن ، األولویات ھذه استحضار دون للتشریع محاولةإن أیة 
نھ ال ینبغي اإلقتصار على أ كما. صل الخامس  من الدستور ودیباجتھمقتضیات الف علىا لتفافا بل ،سیاسیة

ھو العمل على تفعیل  ،األھمنشر القانون ذي الصلة باللغة األمازیغیة في الجریدة الرسمیة ، بل وھذا ھو 
  .  استعمالھا بإقامة المؤسسات المعنیة بذلك بھدف أجرأتھا على مختلف األصعدة

  

  

  

 

 

 


