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 6102أكتوبرالبرنامج العام لالنتخابات التشريعية 

 

 الديباجة
 

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي المكونة من أحزاب الطليعة الديمقراطي االشتراكي      ۩    

بحستتتاا الوحدوي وواياا  اختارتاالشتتتتراكي الموحد  االتحادي والحزبوالمؤتمر الوطني 

 6102اكتوبر بلوائح مشتتتركة في االحتتتحقااات البرلمانية للستتاب  من تتقدم  أنالمستتتقبلي 

لتاريخ طويل من العطاء النضتالي والتضحيات وااللتزام بقضايا الجمايير من جاة   تجستيدا

تشتتتييد حقل حتتتياحتتتي تستتتود   م  طموحات الشتتتعل الميربي  من جاة أخرف  في وتجاوبا

 المصدااية والنزاية والمسؤولية وااللتزام واألخالق.

  إن فيدرالية  اليسـتتتتـتتتتار تادم إلم المسايمة افيجابية في بناء ديمقراطية حقيقية تؤمن

مستتتتتتتقبتل الميرب  وتحتافا الم تمتاحتتتتتتك  المجتمعي الالي يعاني من اختالالت بنيوية 

ل وارق االجتمااية و ال ستتتتتتاد واألمية والبطالة اميقة بستتتتتتبل اتستتتتتتار دائر  ال قر وا

 والتاميش.

  إن إكرايـتـتات التحـتـوالت الدوليــة وحجل المشاكل الضا طة ي رل الم بالدنا إاالحا

مؤحتتتتستتتتات الدولة وتحديياا وتطويريا وتقويتاا بما  افق دمقرطةنستتتتقيا شتتتتامال ي تح 

 والخارجية.يجعلاا اادر  الم مواجاة كافة التحديات الداخلية 

  إن فيدرالية اليسار تستحضر بقو  تحصين الوحد  الوطنيـتتتتتتة فـتتتتتتـتتتتتتي أبعاديا الترابية

واليقافية وافنستتانية والحضتتارية  والعمل الم تحرير حتتبتة ومليلية والجزر الجع رية. 

يي افطتار الصتتتتتتلتل والمنطلق الحقيقي لكل تنمية شتتتتتتاملة  وتعتبر أن الجاويتة الحقتة

 مستدامة مأمولة.



2 

 

 تعي ضتترور  مواجاة المد األاتتولي  بما فياا فتح حوار ديمقراطي  فيدرالية اليستتار إن

متقدم حول نواية العالاة بين الدين و الدولة   من أجل تحصتتين البالد ضتتد  التطرم و 

الحداثة و المستتتتتتاوا  و  دولةالتدولتة المتدنيتة افريتاب و من أجتل توفير شتتتتتتروط بنتاء 

 المواطنة الكاملة

  او   الوطني  فاينضتتتتتتالي لحركتتات التحرر  يي امتتتدادإن فيتتدراليتتة اليستتتتتتار بقتتدر متتا

حتتتياحتتتية اتتتااد  من تحة الم كل القيل افنستتتانية. وتستتتعم إلم المستتتايمة في تأطير 

والكرامتتة  االجتمتتاايتتة والحريتتةالمجتم  والتعبير ان طموحتتاتتت  وتطلعتتاتتت  إلم العتتدالتتة 

إلم كل القوف العربية والعالمية المناضتتلة ضتتد كل  .وفي ذات الوات تعلن انحيازيا التام

أشتكال التدخل االمبريالي الصتايوني  وتؤكد واوفاا إلم جانل الشعل ال لسطيني وحق  

واود  الالجئين ومستاندتاا لمقاومة الشعوب دفااا ان حقاا   في بناء دولت  المستتقلة

 في الوجود والوحد  واالحتقرار واألمن والحرية.

 يدرالية أن السمة األحاحية لعالمنا الراين يي احتمرار مخال االنتقال من وتعتبر ال 

األحادية القطبية إلم تعددية اطبية الزالت ايد التبلور بموازا  م  الصعود المطرد لقوف 

 يشكل إاراروفي حياق يال  األجواء  العالل.اليسار الجديد في مناطق مختل ة من 

 جيةاالحتراتيافمبريالية األمريكية الم االحتمرار في التحكل والسيطر  الم المواا  

تزداد حدت  كلما حاولت شعوب الجنوب  مصدر توتروأحواق السالح والمال والطااة 

وفي يالا السياق تؤطر ال يدرالية فصول  الدفار ان حيادتاا وأمناا ووحدتاا وثرواتاا.

فمأحا  شعوب فلسطين والعراق وحوريا واليمن   -العربي الصرار الضاري في الشرق 

وليبيا لل تدف  الدول افمبريالية في اليرب وال حتم األمل المتحد  لوض  حد لاا ر ل 

تدااياتاا الكارثية الم جمي  المستويات . ويو ما يطرح المسؤولية الدولية فيما يق  

ولت اليورات الشعبية )التي من مآس و كوارث ضد االنسانية .   خااة بعد أن تح

-الصايوني -افمبريالي -ب عل التدخل اليالثي في المنطقة العربية 6100ان جرت حنة 

الرجعي (إلم ثورات مضاد  أجازت الم آمال شعوب المنطقة في التحرر من أنظمة 

ومنايضة االحتبداد و االحتيالل و ال ساد  وتطلعاا فاامة أنظمة ديمقراطية  التبعية
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ن فياا الشعل مصدر جمي  السلط و االختيارات السياحة و االاتصادية و االجتمااية يكو

و اليقافية ' و يي مقومات ال  نم اناا لتحقيق مجتم  الكرامة و العدالة االجتمااية 

. يران تدخل  التحالف اليالثي االمبريالي و الرجعي و الصايوني أدف إلم   تحويل 

مساريا الديمقراطي إلم ااتتال طائ ي و اراي و ابلي  االنت اضات الجماييرية  من

يرمي إلم ت كيك وحدتاا البشرية و الترابية في المنطقة العربية . وترج    أحباب 

التحويل إلم  أن تحقيق التنمية السياحية و االاتصادية و االجتمااية   و اليقافية مرتبط 

لمالكور و الالي يعمل جايدا الم بتحقيق الديمقراطية الحقة التي يرفضاا التحالف ا

ارالتاا و اجااضاا بكل المؤامرات الظاير  و المتستر  حتم ال تكون يناك تنمية تخرج 

 شعوب المنطقة من التبعية .

لاللك فإن ال يدرالية أالنت وتعلن مجددا داماا لنضاالت شعوب المنطقة من أجل الحرية 

دينة في ن س الوات  كافة العمليات افريابية والديمقراطية والكرامة والعدالة االجتمااية م

 العمياء في جمي  مناطق العالل ماما كان مصدريا .

فيدرالية اليسار الديمقراطي للوض  الوطني في حياق التحوالت  إن تشخيص   ۩     

بقو  إلم المخاطر المحداة ببالدنا وشعبنا   افاليمية والدولية العاا ة يستلزم  التنبي 

.وااللت ات إلم ال رص المتاحة فخراج الميرب من األزمة التي يتخبط فياا والتي تتحمل 

الدولة المخزنية المسؤولية التاريخية اناا بما في ذلك تطورات اضية وحدتنا الترابية. في 

لنيوليبرالية في جمي  المجاالت واا  ينطب  بتنامي الرأحمالية وانتشار افختيارات ا

السياحات العمومية  لتوايات الدوائر المالية , وتخلي  واالجتمااية وخضوراالاتصادية 

الدولة ان مسؤوليتاا وت ويت الخدمات العمومية إلم القطار الخاص , مما يضااف منسوب 

 الاشاشة  وييالي اوامل اليأس في ظل  ياب حياحة حقيقية للتشييل..

  اود  الميرب إلم افتحاد اففريقي في ظروم وأجواء مختل ة كليا ان  كنا نسجلوإذا

الظروم التاريخية التي انسحل فياا من منظمة الوحد  اففريقية  فإننا نسجل في ن س 

اآلن احتمرار التخبط في دبلوماحية احتدراكية وتعطيل افاالح السياحي والدحتوري 

الميرب الم الصعيدين الجاوي والدولي ويؤحس  الالي كان من شأن  أن يعزز مكانة

لالنخراط في تحال ات منتجة بدل التحال ات الرجعية .. كل ذلك يضااف من تخوفاتنا 
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الم مصير بالدنا   ويجعلنا نلح الم الربط بين تحقيق الديمقراطية والدفار ان السياد  

 . الوطنية الم األااليل الجنوبية وتحرير بااي األجزاء المحتلة

الالي كرس نظام الملكية التن يالية 6100حنوات الم  دحتور  5الميرب وبعد مرور  إن -۩ 

نصا وتأويال وجعل حكومة بن كيران في منطق احتمرارية الحكومات السابقة حيث ازداد 

الواا  فسادا واحتبدادا وتبخرت كل الواود التي ادماا الحزب األاولي للناخبين حنة 

يطبق  وبدل افاالر االاتصادي ازداد الركود وتعمقت األزمة . فالدحتور الم االت  لل 6100

كما جاء ℅  5.5يال  السنة بدل أن تصل إلم ℅  0.5وانخ ضت نسبة النمو االاتصادي إلم 

باحتساب ما يسمم ℅  61في التصريح الحكومي  وارت عت نسبة البطالة إلم ما ي وق 

في الوات الالي والت في   ℅ .  26 بالشيل النااص / البطالة المقنعة وفاات لدف الشباب

من الناتج الداخلي الخام باحتساب ℅  022وإلم ℅  10نسبة المديونية العمومية إلم 

مديونية األحر  وتوحعت ظواير الري  وال ساد التي يتل اكتشافاا وفضحاا كل يوم والتي 

ما القدر  كان أخريا ت ويت أراضي امومية في مدينة الرباط لما حمي بخدام الدولة  أ

الوات  في  -حسل المندوبية السامية للتخطيط-الشرائية لألحرفقد تراجعت  في المتوحط 

الالي تل في  تمرير مراحيل واوانين تكرس إجاازا حقيقيا الم الحقوق المشرواة والمكتسبة 

للشييلة الميربية ميل ما حمي بإاالح التقااد  وتشييل القاارات وت كيك اندوق 

كريس العنف ضد النساء والتوظيف بالعقد  في تجايل تام الحتجاجات المركزيات الموازنة. وت

 النقابية المناضلة وكل القوف الحية بالبالد؛ وتعطيل الحوار االجتمااي.

  وباختصار فقد أوال التدبير الكارثي للشأن العام إلم حياد  افحباط وخيبة األمل حتم

ن ال ئات الوحطم التي تويمت ان  اادر اند الالين اوتوا لصالح الحزب األاولي م

 ".وتيبيت االحتقرارالم تحقيق "افاالح 

إن يال  الحصيلة التي تحاول الحكومة في نااية واليتاا التارب من مسؤولياتاا    ۩     

التي نحن جزء  -المعروم ت رل الم القوف الديمقراطية والتقدمية   بالخطاب الشعوبي

توحيد ا وفاا وتعبئة جماييريا لتصعيد النضال من أجل فك اقد  االنتقال ال علي  -مناا  

دحتور ديمقراطي وفصل حقيقي للسلط وتداول  مقراطية الحقيقية  من خالل إارارإلم الدي

حلمي الم السلطة . وبلور  مشاد حياحي يعكس افراد  الشعبية بواحطة انتخابات حر  
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اة ت رز الخريطة السياحية كما يي في الواا   ال كما يخطط لاا خبراء المخزن  وين اليا ونزي

 األاوان و األايان ولوبيات ال ساد .

وترف ال يدرالية أن تحقيق يالا افنتقال ال علي يتطلل أوال وابل كل شيء تيييرا ملموحا في  

واوف المحافظة واالحتبداد من ميزان القوف بين األحزاب الديمقراطية والتقدمية من جاة  

جاة أخرف. ذلك أن الوض  في الميرب ال يمكن اختزال  : في االنتخابات  وأن الديمقراطية 

في يوم االاترار   فالديمقراطية كحاجة مجتمعية وضرور  تاريخية تقتضي  حصرياال يمكن 

 والصحة والعدل االحتجابة للحاجيات االجتمااية األحاحية لعموم المواطنين  في التعليل

 والشيل وبناء مؤحسات ديمقراطية وطنية تمتلك القدر  الم مواجاة التحديات المطروحة.

إن تحقيق تراكمات نضالية من خالل وبواحطة النضال الديمقراطي السلمي ببعدي  

الجماييري االحتجاجي والمؤحساتي االنتخابي يو مدخل لبداية انتقال ديمقراطي حقيقي  

في ال درالية أن حرمان حوالي نصف المياربة الباليين حن التصويت من التسجيل لاللك نعتبر 

مليون  ورفض مقترحاتنا الاادفة إلم وض  حد لل ساد 00األوتوماتيكي في اللوائح االنتخابية 

 البرلمانية الملكيةاالنتخابي  كل ذلك يندرج في إجاال أية فراة حقيقية لالنتقال ال علي إلم 

رم الياا دوليا .وم  ذلك ال خيار أمامنا  ير تعميق النضال الديمقراطي. لاللك كما يي متعا

اختبارا لإلرادات من أجل بناء ميرب جديد ميرب 6102تميل االنتخابات التشريعية ألكتوبر 

 الديمقراطية والكرامة والعدالة االجتمااية و المواطنة الكاملة 

انطالاا من كل ذلك  واحتتتتتنادا إلم القنااات المشتتتتتركة ألحزاب فيدرالية اليستتتتار وان تاحاا 

الم كتتافتتة القوف والايئتتات ذات المصتتتتتتلحتتة في التييير التتديمقراطي نقتتدم اليوم لمواطنينتتا   

ومواطناتنا يالا البرنامج االنتخابي الالي يستتتتتادم افاتتتتالح النستتتتقي  الشتتتتامل  ويتستتتتتل 

ح في تتأييتل ميربنتا  لمجتاباتة التحتديتات ورف  الريتانتات الحاحتتتتتتمة في بتالوااعيتة والطمو

التدمقرطتة والتحتديتث والنمتاء الشتتتتتتامتل. ويتمحور يتالا البرنتامج االنتختابي حول الشتتتتتتعار 

 معنا ؛ ميرب آخر ممكن                          المركزي:
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 السياحي والحريات رحالة ال يدرالية لإلاالح

 
 ●﴿ من أجل إاالح حياحي نسقي ي تح أفق دولة الحق والقانون﴾●

 

يادم برنامج فيدرالية اليستتتتتار الديمقراطي  إلم تحقيق ديمقراطية حقيقية يكون فياا    ۩     

الشتتعل مصتتدرا للستتياد  والستتلطة  وتقوم الم تداول فعلي الم الستتلطة وفصتتل حقيقي للستتلط 

يضتتتتتتمن توازناا وتكاملاا؛؛ وتمكن من التوزي  العادل لليرو  بين جمي  ال ئات؛كما تك ل حقوق 

للمواطنين و الحريتة وكرامتة العيش   وتتيح امكتانيات ت جير طاااتال الخالاة  المواطنتة الكتاملتة

والمبداة للمشتتتتاركة في تنمية حقيقية تعتمد الم العلل و المعرفة لبناء البالد وتأمين مستتتتتقبلاا 

وإاطتائاتا مواعاتا بين األمل القويتة والحيتة التي تصتتتتتتن  التتاريخ في زمن ال يرحل الضتتتتتتع تاء. 

اة الكاملة ضتتد افرياب األامم و ال وضتتم المدمر  والتدخالت األجنبية ويحصتتن ويعطياا المنا

 أمناا ووحدتاا .

إن يال  االختيارات تادم إلم إزالة المعيقات أمام تقدم البالد وتداو إلم القط  م  كل حتتتتياحتتتتية 

لم إترين مستتتتتتتقبلاا وت تحاا الم المجاول من أجل تأمين انتقال ديمقراطي حقيقي يقود البالد 

دولة الحق والقانون التي تتجستتد الم األرل في االاة المواطن بالدولة. ولن يتأتم ذلك إال من 

خالل برنامج تعاادي يستتتتتحضتتتتر كل يال  األبعاد و يتأحتتتتس الم ترابط اضتتتتوي بين افاتتتتالح 

الستتتياحتتتي والدحتتتتوري الالي يوفر الشتتتروط لإلاتتتطالحات االاتصتتتادية واالجتمااية واليقافية 

 لتي تض  البالد الم حكة التقدم والتطور وربح ريان المستقبل.والبيئية ا

 لكل ذلك تقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي افاالحات األحاحية التالية :

 مقترحاتنا

 :وحياحيااالح دحتوري     ۩     

 لسلط و توازناا وفعاليتاا.ل حقيقيا إاالح  دحتوري حقيقي يضمن  فصل -0

الحكومة العمل الحكومي ويساـتتتتر الم تن يـتتتتـتتتتال البرنامج المتعااد الي  يترأس رئيس   -6

 مــ  الناخبيــن.
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تشتترم الحكومة الم كل المرافق والمؤحتتستتات العمومية   وتباشتتر حتتلطة التعيين في   -2

 كافة الوظائف المدنية السامية ومناال افدار  الترابية واألمنية.

كحد أاصم للبث في المنازاات االنتخابية المعروضة  أشار 2تقييد المجلس الدحتوري بأجل  -4

 الي .

ربط التشتتتتتريعات الميربية بالمواثيق العالمية لحقوق افنستتتتتان والبيئة من خالل المصتتتتتاداة  -5

 الم القوانين الوطنية. التطبيق العمليالياا وإارار حمويا في 

ونزياة لضتتتمان أمن فعال االرتقاء بالعدالة إلم حتتتلطة اضتتتائية دحتتتتورية مستتتتقلة ضتتتمان  -2

          وحالمة ممتلكاتال.والمواطنات المواطنين 

م بالديبلوماحتتية الشتتعبية بما يخدتعزيزيا ومقارباتاا و بأحتتاليبااالستتياحتتة الخارجية  تطوير -7-

 ويصون اضيت  الوطنيةوحد  التراب الوطني مصالح الميرب ويحمي 

تطوير العالاات الدولية بما يخدم المصتتتتالح الحيوية للوطن وذلك بالعمل الم تقوية اتحاد   - 1-

عالاات وتوحي  ال للوال.والتكامل وجسرا  والتعاون للتعايشالميرب الكبير لجعل فضتائنا مجاال 

 والتنمية.فريقية بما يخدم السلل اال

احتتتتتيناء للمنااشتتتتة والمراابة المرافق والمؤحتتتتستتتتات المالية العامة بدون جمي   إخضتتتتار-9-

 البرلمانية.

 ة وتمكيناا من القيام بجمي  ادواريا الدحتورية .يكافة االجراءات لتطوير اللية العرب اتخاذ-01

لتدحتتتتتتتر  الليتة األمتازييية واتخاذ كافة افجراءات التطبيقية بأجند  دايقة  العمليالت عيتل   -00-

إلزام الحكومة بترشتتتتتيد الن قات التستتتتتييرية الم الخصتتتتتوص وإيقام مظاير -06متعااد الياا .

االختالل بتقليص األجور العليتتتا لكبتتتار المستتتتتتؤولين  وإيقتتتام العمتتتل بتتتالتقتتتااتتتد  الختتتاص 

 والبرلمانيين . بالوزراء 

القيود والحواجز التي تطال حق التنظيل وحق تأحتتتتيس الجمعيات واألحزاب وحق  كافةرف  -02-

إاتتتتتدار الصتتتتتحف والمنشتتتتتورات  وإحالة كل منازاة في احتتتتتتعمال يال  الحقوق الم القضتتتتتاء 

 المستقل وحد .
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 البرلمان  :.   ۩     

اتتتتالحيات البرلمان  وتمكين مميلي الشتتتتعل من الحرية الكاملة في المستتتتاءلة  توحتتتتي  -0

 وافدالء بآرائال وتصوراتال و تكوين لجن التقصي.

 .كافة وحائل العمل وت عيل تقاريريا البرلمان من الحقائق تقصي لجنتمكين  -2

مان خضتتتتتتور كتافتة افدارات والصتتتتتتنتاديق العمومية فشتتتتتترام الحكومة ومراابة البرل -3

 ومساءلت .

وتستتري   مراجعة مستتاطر امل المجلس لتطوير أدائ  وماام  وتقوي  أدوار  التشتتريعية. 4

 وتير  امل .

تمكين البرلمان كمؤحتتستتة من جمي  الوحتتائل ليلعل دور  كامال في التشتتري  والمراابة  -5

 والمساءلة.

البرلمتتانيين   محتتاربتتة مظتتاير االختالل والتبتتالير وفي مقتتدمتاتتا رفض العمتتل بتقتتااتتد -6

 واالمتيازات .

 افدار  :    ۩     

 جعل افدار  في خدمة  المواطنات و المواطنين :

 وجعلاا أدا  في خدمة المواطنات والمواطنين.; تحديث افدار  واقلنتاا -0

مبدأ الك اء  في شتتتتتتيل المنااتتتتتتل والتباري الياا وفق معايير شتتتتتت افة ومعلنة  ااتماد -6

 تضمن تساوي ال رص بين النساء والرجال .

 للية العربية في كافة االدارات والمرافق بما يتالءم ووضعاا الدحتوري. االاتباررد -2-

 ااتماد التخطيط والمراابة والتح يز. -4

 حتقامة وخدمة المجتم .تشجي  وإشااة ايل العمل واال -5

 توحيد النظل افدارية و أنظمتاا األحاحية. -2

 تحويل افدار  إلم أدا  للتنمية المندمجة والشاملة. -7

 التقريل ال علي لإلدار  من  المواطنات والمواطنين. -1

 تسري  وتائر وأحاليل المعاملة افلكترونية في الحصول الم المعلومات والوثائق .-9-
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ايل مستتاطر الحصتتول الم الوثائق افدارية وتحستتين ظروم احتتتقبال المواطنات تستت -01

 والمواطنين.

  افاالم السمعي البصري :   ۩     

 دمقرطة افاالم و جعل  حقا متكافئا بين الجمي 

 ضمان كافة الشروط  لدمقرطة افاالم السمعي البصري. -0

 مجال افاالم السمعي البصري ليكون مجاال للحوار وافبدار . إاالح -6

 ضمان احتقالليت  وجعل  تحت افشرام ال علي لايئة مستقلة تدبر بديمقراطية وش افية. -2

 تخويل المعلومة كحق ديمقراطي للمواطنين من خالل افاالم السمعي البصري . -4

 الجاوية الحقة :    ۩     

أحتتتس تنظيل جاوي حقيقي يستتتمح بمنح الجاات مزيدا من الصتتتالحيات بشتتتكل  وضتتت  -0

 تعاادي.

 جعل الجاوية آلية تنظيمية فعالة وم توحة فشراك المواطنين في الناول بجااتال . -6

الجاتة وحتد  ااتصتتتتتتادية واجتمااية وثقافية واطبا تنمويا تكمن مامتاا في التخطيط  ااتبتار -2

 وايا ة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة للجاة  ومعالجة المعضالت االجتمااية.

يمنح الجاتات حق تتدبير شتتتتتتؤوناا  فعال التدف   بتالتنظيل الجاوي إلم أن يصتتتتتتبح متقتدمتا   -4 

اتتالحيات افدار  والمؤحتتستتات المركزية لمنتخبي الجاات م  توفير  ويستمح بتخويل المزيد من

 الموارد الكافية .

تقويتة دور المجتتالس المنتخبتة والحتتد من واتتتتتتايتة وزار  التتداخليتة في اتجتتا  إرحتتتتتتاء  -5

 المركزية حقيقية.

 إاالح الشأن الديني:     ۩     

 إاالح الشأن الديني وجعل  ين تح الم القيل الكونية . -0

 تنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصل بكل أشكال  . -6

 إحياء الجانل التنويري والعقالني في الدين افحالمي . -2

 إشااة ثقافة احترام االختالم والمعتقد داخل المجتم  ومؤحسات .-4
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 رحالة افاالح االنتخابي

●﴿ من أجل نظام انتخابي ديمقراطي ونزي  ﴾●  
 

 

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر االنتخابات الديمقراطية والنزياة والش افة    ۩     

 إحدف المداخل األحاحية لبناء المجتم  الحداثي والديمقراطي الحقيقي  ولاللك تؤكد الم :

 

إحتتناد افشتترام الم االنتخابات لايأ  وطنية مستتتتقلة مشتتكلة من اضتتتا   ومنحاا كافة  -0

 وحائل العمل.

التسجيل التلقائي   من ابل السلطات المختصة   في اللوائح االنتخابية العامة لكل مواطن  -6

 )   ( بلغ حن الرشد القانونية و يو متمت  بحقوا  المدنية و السياحية

الرف  من ادد مقااد الالئحة الوطنية النستتتتوية بما يستتتتال في الواتتتتول إلم المنااتتتت ة  -2

 العادلة والمساوا .

لقانون  الضتتتتتامن لتمتي  المياربة المقيمين في الخارج بحقال الدحتتتتتتوري في إاتتتتتدار ا -4

 التصويت والترشيح .

ادم االاتداد باألحكام السالبة للحرية أيا كانت مدتاا كأحاس ل قد األيلية االنتخابية في  -5

 –جرائل الصحافة والنشر  –المس بحرية العمل  –الواائ  التالية: إيانة موظف امومي 

 خال ات لقانون األحزاب.... و الجرائل ذات الطبيعة السياحية و الجرائل  ير العمدية "الم

ابين المرا دمستتاطر ااتماإارار مبدأ المراابة ال عالة لكافة العمليات االنتخابية  وتستتايل  -2

 وال احصين في فرز األاوات .

 ادم تقييد حق االطالر الم محاضر مكاتل التصويت. -7

 م أوراق التصويت إال بعد انصرام آجال الطعن وإجراءات  القانونية .ادم إتال -1

 وتجريماا . االرتشاءااتماد ايغ فعالة لمحاربة احتعمال المال وأشكال  -9

 مراجعة مساطر ومعايير دال حمالت األحزاب بما يضمن الدمقرطة وتكافؤ ال رص . -01
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 رحالة إاالح اانون األحزاب

 
 ●﴿ من أجل تأطير ديمقراطي وش ام لعمل الحزبي﴾●

 

 

إن فيدرالية اليستتار الديمقراطي تعتبر العمل الحزبي آلية أحتتاحتتية من آليات تأطير    ۩     

المجتم    ولتاللتك ترف ضتتتتتترور  العمتل الم بلور  األنظمتة والتشتتتتتتريعات المؤطر  للحقل 

 السياحي في اتجا  الدمقرطة الشاملة  وذلك ب 

العمل الم تخليق  الحيا  الحزبية وتوفير الشتتتتتروط الكاملة لقياماا بمااماا الدحتتتتتتورية -0

 في تأطير المواطنات و  المواطنين .

 تجريل ايام مميالت ومميلي السلطة بالتدخل في الشؤون الداخلية لألحزاب . -6

ومنصتتتتتت ة في تعميل التدال العمومي الم جمي  األحزاب القانونية بااتماد معايير جديد  -2

 املية تخويل الدال العمومي لألحزاب السياحية .

 مراجعة النظام الجزائي الحالي المترتل ان مخال ة مقتضيات القانون . -4

 ااتماد معايير جديد  ومنص ة لضمان حق كافة األحزاب في وحائل افاالم العمومي. -5

افشتتتتترام افداري الم تأحتتتتتيس األحزاب الستتتتتياحتتتتتية و تشتتتتتكيل االتحادات                   إحتتتتتناد -2

 التحال ات و االندماج فيما بيناما إلم القضاء في شخص النيابة العامة .

التاطيرية للمجتم  دون  الدحتتتتتتورية القيام بأدواريايستتتتتااديا الم بما  األحزابتمكين  -7

 تمييز.

خااتتتتتتة في  المستتتتتتاو التعتامتل م  األحزاب الوطنية خالل الحمالت افنتخابية الم ادم -1-

   .التمويل وافاالم حراا الم التنافس الشريف وتكافؤ ال رصمجالي 
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 رحالة إاالح العدالة

 
 ●﴿ من أجل احتقاللية القضاء ونزايت  ﴾●

 

  ينزلالقضاء العادل ول ال علية حتقالليةاالإن فيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر    ۩     

 يلي:  ولاللك تؤكد الم ما إاالح حقيقيشرطا أحاحيا لكل 

احتتتتتقاللية ونزاية القضتتتتا  وتحستتتتين أوضتتتتااال  وتوفير وحتتتتائل ضتتتمان التأكيد الم  -1

 وظروم املال.

المزيد من اآلليات الضتتتتامنة لتستتتتري  وتير  تن يال األحكام القضتتتتائية. في اآلجال  وضتتتت  -6

المحدد  بما فياا الصتتتتتادر  ضتتتتتد الدولة و إدارتاا و مؤحتتتتتستتتتتاتاا العمومية  و الجمااات 

  .المحلية

دورا تقريريا وحق القضا  في انتخاب رئيس  من  للستلطة القضائيةمنح المجلس األالم  -2

 يبة المجلس أكير توازنا و أكير ضمانا لالحتقاللية.بينال  وجعل ترك

 إااد  النظر في ايية تعيين وانتالاب أاضاء المحكمة الدحتورية. -4

وضتت  آليات جديد  للتخليق  وخااتتة ابر مستتطر  جديد  للكشتتف ان ممتلكات القضتتا   -5

 وضمان ت عيلاا  وتأمين وحائل متابعة الجماور ان كيل للنشاط القضائي  

إدماج المجتم  المدني كشتتريك في املية حماية احتتتقالل القضتتاء و نزايت   وجعل  أدا   -2

 فاالة لمحاربة ال ساد ..

حق وزير العدل في انتداب القضا  لملء ال راغ والتوايف ال وري وإادار  مراجعة  -7

  ألولم وتحديد الئحة الترايالعقوبات التأديبية من الدرجة ا

نين اطوتوزي  خريطت  بما يقرب  من المواطنات والمو ئيالنظر في التنظيل القضا .إااد -1

 .ويسال االحت اد  من خدمات 
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 و الحريات رحالة في إارار الحقوق

 ) من أجل البناء ال علي لدولة الحق والقانون﴾

انطالاا من متابعتاا  لواا  الحقوق و الحريات   إن فيدرالية اليسار الديمقراطي      ۩     

و تصرم السلطات اتجا  ممارحتاا حواء في طابعاا ال ردي أو الجمااي ومعالجة مل ات 

حقوق افنسان تسجل أن الممارحة ما زالت  في العديد من الحاالت تتل خارج الضوابط 

افنسان. كما أن الدولة  القانونية وفي تعارل تام م  القيل الكونية ذات الصلة بحقوق

الميربية إما تتجايل تقارير المنظمات الوطنية و الدولية التي تال أوضار حقوق افنسان و 

تتعاطي معاا  بشكل انتقائي و ال تستتبع  إجراءات للمعالجة ال ورية. إضافة  الحريات  أو

في العديد من تخلف المنظومة القانونية ان مضامين المواثيق الدولية لحقوق االنسان 

واحتمرار ناج حياحة اففالت من العقاب  السياحة الجنائية المعتمد ؛ والم رأحااالمجاالت 

 .خااة فيما يتعلق بالخرواات الصادر  ان الجاات التابعة للدولة

 المؤحساتي و الحاجة إلم مقاربة  مظاير الخصاص التشريعي و الخلل وأمام تعدد

حقواية مبنية الم المواثيق و الصكوك الدولية لحقوق افنسان لحماية الحقوق و 

اليسار الديمقراطي من منطلق السعي المسؤول  فيدراليةالحريات و الناول باا  فإن 

م  كل االطرام ذات  حتعمليال  الحقوق و الناول باا  أجل حمايةللنضال من 

 يلي:المصلحة الم ما 

 الحقوق كآلية لحمايةالدحتتتتتتتور االت تاايتات التدوليتة ت عيال لديباجة  المصتتتتتتاداتة الم -0

 والحريات

المصتتتتتتاداتتة الم البروتوكول االختيتتاري اليتتاني الملحق بتتالعاتتد التتدولي حول الحقوق  -6

اية المحكمة ات ا والمصتتتتتاداة المإلياء اقوبة افادام  بشتتتتتأنالستتتتتياحتتتتتية والمدنية 

الصتتتتتتادر  ان منظمتة العمتل الدولي الخااتتتتتتة  17الجنتائيتة التدوليتة واالت تاايتة رال 

 بالحريات النقابية.

رف  التح ظات ان بعض االت اايات التي اتتتتتادق الياا الميرب )ات ااية حقوق الط ل  -2

 ات ااية القضاء الم جمي  أشكال التميز ضد المرأ ....( . –
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 في اضايا النشر وتخ يف اليرامات .  إلياء العقوبات الحبسية -4

مالءمة وضتتت  المجلس الوطني لحقوق افنستتتان م  معايير المؤحتتتستتتات المماثلة في  -5

 الدول الديمقراطية .

افحتتترار بتن يال تواتتتيات ييأ  افنصتتتام والمصتتتالحة   وت عيل كافة التواتتتيات حول  -2

 ل المتحد   .االنتااكات الجسيمة   وتوايات لجان حقوق افنسان التابعة لألم

إلياء جمي  التقييدات العملية والقانونية التي تحد بصتتور  تعستت ية من حق التنظيل  -2 -7

 واالجتمار  وحق التعبير والنشر واالاتقاد.

اتختاذ إجراءات جتديتد  للمراابتة والحد من أامال العنف والتعاليل الممارحتتتتتتة ضتتتتتتد  -1

ة ضتتتتتد أشتتتتتكال االحتجاج المعتقلين في الستتتتتجون وأماكن االحتجاز والتدخالت القمعي

 السلمي .

 مراجعة اانون المسطر  الجنائية لتامين الضمانات األحاحية للمحاكمة العادلة .  -9

 في مجال الحقوق والحريات والتطوراتلقانون الجنائي بما يتالءم مراجعة ا -01

اتتانون الستتتتتتجون وإاتتاد  النظر في برامج تكوين رجتتال الشتتتتتترطتتة والتتدرك  مراجعتتة -00

وحراس السجون  في اتجا  االن تاح الم التطورات العالمية المتعلقة بأحاليل التعامل 

 م  الجريمة والجانحين.

 حقوق افنسان .  تقوية الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتااكات   -06

  جمي واحترام حقوقالعقاب وذلك بضمان احترام تطبيق القانون  منايضة اففالت من -02

وطنية لمنايضة اففالت  وإارار احتراتيجية  وجمااات وأفرادا  األطرام: مؤحتستات

 تطبيقاا. والعمل الممن العقاب 

إامال واحتـتتتتترام مقتضيات المعاييـتتتتتـتتتتتر الدولية ذات الصلـتتتتتـتتتتتة بالحقوق االاتصادية  -04

 واليقافية.واالجتمااية 

الكشف ان الحقيقة بإخبار الرأي العام و المنظمات الحقواية بالالئحة الكاملة ألحماء   -05

الالين تل احتتتتجالء الحقيقة ان مصتتتيريل  و كالا الحاالت التي تمت دراحتتتتاا  والعمل 
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الم رف  الستتتتترية ان ملف الشتتتتتايد المادي بنبركة  وإجالء الحقيقة كاملة في كافة 

 المل ات العالقة.

 جراءات الضرورية القانونية  في حق كل من انتاك حقا من حقوق افنسان.اتخاذ اف  -02

إدمتتاج التربيتتة الم حقوق افنستتتتتتان في برامج تكوين ييئتتات  الستتتتتتلطتتة واألمن في  -07

 مختلف المستويات )الشرطة  الدرك...( والقضا  وموظ ي المؤحسات السجنية .

ير  وتوحتتتتتيع  ليتجاوز ترحتتتتتيخ برنامج التربية الم حقوق افنستتتتتان وتعميق  وتطو -01

حدود المؤحتتتتستتتتات التربوية ويشتتتتمل مختلف فضتتتتاءات المجتم  ) افاالم األحتتتتر   

 افدار ( .

ح ا الالاكر  و إااد  بناء التاريخ الميربي في أفق جبر كافة أنوار الضتتتتتترر المعنوي  -09

 الالي لحق األفراد والجمااات .

الم   م  التنصتتتتتيصحتتتتتن ضتتتتتمانات اانونية لحماية المدافعين ان حقوق افنستتتتتان  -61

 ضد الماحين بال .وبنشاطال .  اقوبات زجرية ااحية

وتخصتتتيص موارد بشتتترية   تقوية دور وفعالية امل مؤحتتتستتتة المستتتااد  االجتمااية -60

 حماية الط ولة من اي ااتداء .  توج  للعمل  االحتبااي في مجال

ير ووضتت  معاي  تقوية الدال المالي وتعميم  دون أي تمييز ل ائد  الجمعيات النستتائية -66

 امل الجمعيات الجاد  مناا   لتشجي   موضواية

بما يترجل مطالل الحركة   ييئة المناات ة ومنايضتة التمييز ضتد المرأ  اانون إخراج -62

 المجال.  في يالا  النسائية

بما   الستتتجناء أوضتتتار  القوااد المعيارية الدولية لحقوق الستتتجناء و تحستتتين ااتماد -64

وذلك من خالل تقوية الراابة القضائية الم السجون و   يستتحضتر كرامتال افنستانية

لتلعل دوريا في افاتتتتتالح و إااد    النظر في طريقة إدار  المراكز الستتتتتجنية  إااد 

 نزالئاا في المجتم  .  إدماج

من بما يضفي كافة التشريعات  باحتتحضتاريل إاااةباألشتخاص في وضتعية  االيتمام  -65

 واألنشتتتتتطة والصتتتتتحةلال حق الولوجية إلم كافة المرافق والخدمات خااتتتتتة التعليل 
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الرياضتية و توفير المرافق المالئمة لاللك وبما يضتمن كافة حقواال والم رأحاا حق 

 الشيل ..

في وضعية إاااة   األشخاص  رين إشار  اائالت  جااز المسااد  االجتمااية  وض  -62

لطبية التي ا  ذويال في التيلل الم المصتتتاريف  ومستتتااد   لالكلما تطلل األمر تدخ

 .يستداياا وضعال الصحي

وتحستتتين   ب تح المزيد من مأوي الحتضتتتانال  بوضتتتعية المستتتنين والعجز   االيتمام  -67

االجتمااية التي   الخدمات المقدمة لال وإدخال االيتمام بال ضتتتمن ماام المؤحتتتستتتة

والجدية    اء ال عاليةتمكيناا من الموارد الكافية فضو  ينبيي تعزيز موارد يا البشرية

 .  الم دوريا

إااد  النظر في كي ية ومناجية  امل الااكا بما ي رل االلتزام بت ادي   بث الوحائل   -61

الستتتتتتمعيتة البصتتتتتتريتة لبرامج  تعتادي حقوق افنستتتتتتان وتنتايض التربية  الم القيل 

 .المرتبطة بمصلحة المجتم   بمختلف فئات 
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 رحالتنا في الحقوق النسائية و المساوا 

 
 ●﴿ من أجل   إنصام المرأ  الميربية وإارار المساوا  والمناا ة﴾●

 

تعتبتتتر فيدراليتتتة اليستتتار التتتديمقراطي اضتتتية المتتترأ  إحتتتدف القضتتتايا الجويريتتتة   ۩     

ويتتتي إذ تقتتتدر االيتتتا نضتتتال ..فتتتي نضتتتالاا متتتن أجتتتل الديمقراطيتتتة والكرامتتتة والمستتتاوا  

التتتتم احتتتتتمات  فتتتتي النضتتتتال متتتتن اجتتتتل   الطيتتتتف النستتتتائي اليستتتتاري التقتتتتدمي الميربتتتتي

القضتتتتتايا المستتتتتاوا  الكاملتتتتتة والمنااتتتتت ة ال عليتتتتتة ؛فإناتتتتتا تستتتتتجل بأحتتتتتف اميتتتتتق أن  

الكبتتترف فتتتي ملتتتف حقتتتوق المتتترأ  متتتا زالتتتت االقتتتة   بتتتل إناتتتا تستتتجل تراجعتتتات كبتتترف 

 فتتتيمتتتا ورد التقتتتارير المختل تتتة حتتتول وضتتتعية المتتترأ  الميربيتتتة نستتتوق مناتتتا تؤكتتتديا 

التقريتتتتتتر حتتتتتتول الظرفيتتتتتتة االاتصتتتتتتادية واالجتماايتتتتتتة والبيئيتتتتتتة للمجلتتتتتتس االاتصتتتتتتادي 

واالجتمتتتتااي التتتتالي اشتتتتار إلتتتتم أن  الميتتتترب يصتتتتنف باحتتتتتمرار ضتتتتمن التتتتدول العشتتتتر 

التتتتت بعيتتتتد  اتتتتن ( األخيتتتتر  فتتتتي مجتتتتال المستتتتاوا  بتتتتين الجنستتتتين  وأن بالدنتتتتا الز01)

االنتقتتال إلتتم مصتتام البلتتدان التتتي تحتتترم اانونيتتا وفعليتتا حقتتوق المتترأ  والمستتاوا  بتتين 

 029  حيتتتتث احتتتتتل المرتبتتتتة 6105الجنستتتتين  وأن الميتتتترب وااتتتتل تراجعتتتت  فتتتتي حتتتتنة 

 .045من أال 

كما تبرز تلك التراجعات بشكل جلي في مشاري  القوانين التي تل فرضاا بعيدا ان الترجمة 

ر  التمييز كمدونة األح تكرسلما يو اائل من تشريعات  مالدحتور. تضاقراطية لبنود الديم

النظام البطرييكي .. مما يجعل من مواالة النضال من أجل  كما تكرسو القانون الجنائي  

ي صل بين السلط   وبين الدين والسياحة   و ينص الم المساوا  بين  دحتور ديمقراطي  

الجنسين دون ايد أو شرط   مامة الم رأس جدول أامالنا وفي الل برنامج النضال 

الديمقراطي .إلم جانل اضية رف  كل ايغ التح ا الم ات ااية حيداو ومالءمة كافة 

 التشريعات الوطنية معاا.

 ايل اناار يالا البرنامج في : تتميلانصام المرأ  والوضعية يال   وفاالح
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الدااية إلم المساوا   في الحقوق  2011من دحتور19العمل الم ت عيل مقتضيات  ال صل  .0

 المدنية إلم جانل الحقوق السياحية واالجتمااية وإارار المناا ة .

من اانون األحر  الخااة بااتسام الممتلكات و التي ااترفت  49ت عيل مقتضيات الماد   .6

 بالعمل البيتي كمكون من مكونات اليرو  األحرية .

 إادار اانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء . .2

 . إرحاء ثقافة المساوا  ونبال كل أشكال التمييز المبني الم الجنس واللية .4

ن النســاء و ال تيــات مـن حقواان في التعليل و الصحة و التشييل و العمل الــم تمكيــ .5

اندوق للتكافل االجتمااي  و اشتراط  ثخالل: إحداتركيز مبدأ مقاربة النور  و ذلك من 

االحت اد  من تشجيعات االحتيمار الداخلي أو األجنبي باحترام حقوق النساء و ادم التمييز 

 في األجور.

البطالـة  في ا وم النساءبتأييلان لولوج حوق الشيل بالتكوين  العمل الم تقليص  .2

الماني و منح ارول للنساء بضمان الدولة م  فائد  منخ ضة وكالا المرافقة فنجاح 

 المشاري  بالتوجي  و تقديل المسااد  لتسويق المنتوجات النسائية .

محاربة ال قر وحط النساء بالعمل الم إدماج المان النسائية األحاحية في اانون الشيل و  .7

ة لرااية أط ال النساء إاطاء األولوية لتشييل النساء معيالت األحر و خلق دور حضان

 العامالت

 ربط تشجي  االحتيمار باحترام حقوق النساء و البيئة و ادم تشييل األط ال . .1

التيطيـة االجتماايــة و الصحيــة و االحت اد  من التقااد لكافة النساء تعميـل الحق فـي  .9

 العامالت 

الضمان ال علي للحق في التعليل و تعميم  و مراجعة منايج  بإجبارية التعليمين االبتدائي  .01

و تخصيص منح مدرحية لتشجي  تمدرس ال تيات والحد من  وافادادي و تعميماما 

 الادر المدرحي .

دايقــة لمحاربــة األميــة والتربيــة  يــر النظاميــة ل ائد  النســاء  حتراتيجيــةوضـ  ا .00

 وال تيــات .
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تعميل االحت اد  من خدمات الصحة افنجابية و الحماية من األمرال المتنقلة جنسيا و  .06

ضمان الحق الكامل في الصحة ل ائد  النساء و األط ال في العالل القروي و المناطق 

 زولة .المع

إنشاء مستوا ات مجاز  ووحدات طبية متنقلة و مؤطر  بطاال طبي حسل المعايير  .02

المعمول باا م  توزيعاــا توزيعــا اــادال الم كافــة التــراب الوطني و توفير وحائل 

 النقل للواــول إلياــا.

ط الـوالد  و تعميــل تجـربـة دور الــوالد  فــي المناطـق القـرويـة مـ  تحسيــن شــرو .04

 و تكوين ممرضين و ممرضات في الصحة افنجابية . التطبيل 

تعميــل مراكز التخطيط العائلي و خااة في المناطق القروية و المناطق  المعزولة  .05

و توفيــر مكمــالت التيـاليــة الالزمة للنساء  و ذلك بخلق مراكــز متنقلــة  

 الحوامل و المرضعات في المناطق القروية و تعميل الكناش الصحي للمرأ  الحامل .

 . الساللياتالنساء خاص ب منصف واادل إارار اانون .02

 :مقاربة النور و الجندر  و ذلكتعزيز  .07

تتب  إادار تقارير حنوية حول حصيلة العمل الحكومي في مجال المناا ة وإامال مقاربة ب

النور في السياحات الحكومية و الجاوية و المحلية و جعلاا رين إشار  منظمات المجتم  

 ئية.المدني الماتمة و الم رأحاا الجمعيات النسا
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 بالماجر رحالة في حقوق الجالية الميربية

 
 ●﴿من أجل تمتي  المااجرين المياربة بكامل حقواال ينا و يناك ﴾●

 

 

تحسين شروط االحتقبال في القنصليات   وتسايل المساطر وافجراءات لالحت اد  من  -0

 الخدمات العمومية .

حق المشاركة السياحية ألبناء الجالية الميربية بما فياا حق التصويت والترشيح  ت عيل -6

 من الدحتور 07بإادار القانون المنظل لما ورد في ال صل 

 التشبث بالتمييلية الحقيقة والديمقراطية للمااجرين بالخارج. -2

ولة والمجتم  إيجاد حلول جالرية لمشكل الاجر  ابر تنمية حقيقية للبلد ودمقرطة الد -4

 –ابر إاالحات  حياحية و دحتورية اميقة 

 مساند  المااجرين في نضاالتال ضد العنصرية وكل أشكال التمييز . -5

 الدفار ان حق المواطنة ينا ويناك للمياربة المقيمين بالخارج . -2

تحسين املية العبور وخلق شباك وحيد داخل الميرب لقضاء أ رال المياربة  -7

 بالخارج. المقيمين

العناية بالمنايج الدراحية الموجاة إلم أبناء المياربة بالماجر بما يرحخ الاوية  -1

 الميربية المن تحة والمومنة باالختالم والتعدد ويكرس الحس المواطني .
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 رحالة ال يدرالية فاالح النظام االاتصادي

 
 ●ببعد اجتمااي ﴾﴿ من أجل ااتصاد تنموي ينبني الم إاالح حياحي ●

 

أن االرتباط الوثيق بين افاالح المؤحساتي  الديمقراطي تعتبرإن فيدرالية اليسار    ۩     

 موازين القوف و افراد  الستتياحتتي وإاتتالح الوضتت  االاتصتتادي يعني في العمق أن تتوفر

الستياحتية المؤحتستة فاتالح المؤحتسات وإارار دولة الحق والقانون وحن برنامج يادم 

متضتتتتتتامن وناج   يحترم البيئة و يعطي للمواطن  مختلط  إلم بنتاء ااتصتتتتتتاد وطني اوي 

 وافنسانية.  االجتماايةالميربي ايمت  بكل أبعاديا 

وحمو  المنظل والمؤطر  القانونحياد  وينبني يالا البرنامج الم مبدأين اارين  أولاما 

 ةمبدأ المحاحبللنشاط االاتصادي الم الجمي  ماما كانت المواا  والن وذ  وثانياما ااتماد 

الم كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير الشأن االاتصادي بدءا بخضور الحكومة وكافة 

 دواليباا لمراابة ومحاحبة الجااز التشريعي والقضائي..

  : الحكوميتقييل األداء 

 الخمس حنوات الماضية نسجل مايلي  خالل 

 األيدام :الم مستوف  ♣

 :ايماابمجمواة من االلتزامات اا برنامجاد التزمت في الحالية إن  الحكومة 

  5,5تحقيق مستوف من النمو يبلغ%. 

  1تخ يض مستوف البطالة الم %. 

  2تحقيق نسبة اجز الميزانية في %. 

  المديونية الداخلية والخارجية.تخ يض مستوف 

 .الحد من مستوف المديونية الداخلية والخارجية 

 .الحد من ت اال العجز التجاري 

 



22 

 

 الحصيلة :الم مستوف  ♣

  المواود   %5,5كمعدل حنوي اول  % 2النمو: لل تحقق الحكومة إال نسبة

 مليار  دريل من الناتج الداخلي. 065مما ضي  الم الميرب حوالي 

 :مما   %1كنسبة رحمية اول  %10,5لقد وال معدل البطالة الم  التشييل

 فراة شيل. 051 111تسبل في ضيار 

  كما واد ب  في  % 2اول  %5,2اجز الخزينة : ال زال معدل العجز في حدود

مليار الم  55البرنامج الحكومي ر ل انخ ال مخططات اندوق المقااة من 

شار  إلم تأثير انخ ال أحعار البترول الم مستويات حد منخ ضة كما تجل اف

 التوازنات الماكروااتصادية. 

  التحسن الاش للتوازنات خااة ميزان االداءات فلو افترضنا ارت ار أحعار

 دوالر للبرميل حتحدث يناك أزمة أحعار. 91أو  11البترول في حدود 

  ناك العجز نجد يالتنااض البنيوي لمنظومة الميزانية واألداءات فر ل تحسن نسبة

ارت ار ماول لمعدل المديونية الخارجية والداخلية التي اتخالت طابعا حتميا وبلغ 

 باحتساب مديونية األحر. %022من الناتج الداخلي و  % 10معدلاا الحالي 

 االاالحات المواود :الم مستوف  ♣

  ااتصاد الري : ادم وجود إراد  فاالة للقضاء الم مناب  الري  خااة ان الدحتور

 للحكومة إمكانية محاربت . ال يمنحالحالي 

  دلملف التقاااناديق التقااد: اول إشراك كل المكونات المجتمعية في إيجاد حل 

لبرلمان وفرضت إجاازا حقيقيا واحتقوت بأ لبيتاا العددية في اوالحكومة تحكمت 

 الم حقوق الموظ ين ومتقاادي المستقبل .

  :في  حن حياحة ضريبية اادلة  ناجعة ومتوازنة.  شلالافاالح الضريبي 

لميزانية العامة فعول القيام بإاالح جبائي اميق تعميق اختالالت ا أدف الم مما  -

تقليص الن قات وممارحة التقشف ومتوازن لزياد  المداخيل لجأت الحكومة الم واادل 

في الوات الالي ا رات في  الحكومة البالد في مزيد  مما أنتج كوارث اجتمااية اميقة.

 من الديون التي ترين مستقبل البالد ومستقبل األجيال القادمة .
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يالا إضافة إلم إجااز الحكومة الم اندوق المقااة مما أدف إلم ضرب القدر  الشرائية.من 

واثر من جاة اخرف الم مناخ األامال في أجواء انطبعت بت شي امرال في مقدمتاا  جاة  

 الرشو  وال ساد افداري وانتشار التاريل... 

 الحالية كالتالي : السمات االاتصادية  ا الم ماحبق يمكن تركيزستأحيو

 

 أبرز حمات السياحة االاتصادية الحالية:    ۩     

 بادل الحر.ات اايات الت –ة ااتصادية ليبرالية مبنية الم  التحرير واالن تاح : الخواصة حياح 

  .ضعف معدالت النمو 

   اجز ييكلي للميزانية العامة 

  .طييان ن قات التسيير والدين العمومي داخل الميزانية العامة 

  .ضيط كبيرالم  الضريبة الم الدخل 

 المضافة. ضيط متنام الم الضريبة الم القيمة 

 .يزالة االاتمادات المخصصة لالحتيمار داخل الميزانية 

  .ضعف االحتيمارات الخارجية المنتجة 

 اجز ييكلي متنام للميزان التجاريضعف تنافسية المقاولة الميربية و. 

 . ياب احتراتيجية ااتصادية تحقق التنمية و العدالة االجتمااية  

    وامل  تكل ة بعض ر –العقار  –افدار   –القضتتتتتتاء ادم تحستتتتتتين المناخ العام لالحتتتتتتتيمار

 افنتاج.

  . ااتصاد شب  احتكاري وضعف المقاوالت الصيرف والمتوحطة 

 .ضعف اليات وفعالية االاتصاد االجتمااي وتشتت االاتصاد اليير المايكل 

 .محدودية نتائج االاتصاد التضامني 
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بالبيئة  من تح رفيقمن أجل ااتصاد وطني اوي  مختلط  منتج  متضامن       ۩         

 ويسال في. اجتماايةيتأحس الم إاالح حياحي نسقي ذي أبعاد  ومدال لقيل المواطنة.

 إلم: نداو الميربي االاتصاد يعرف  الالي النزيف من الحد

 االاتبار لدور الدولة االاتصادي ك اال احتراتيجي في المجاالت التنموية. إااد   0

منتج ومتضامن من خالل مخطط وطني يحضر بطريقة تشاركية  ينبني  -وض  ااتصاد مختلط

 الم اختيارات مجتمعية واطااية ومجالية واضحة.

وذلك ابر رحتتتتل  إخضتتتتار التوازنات الماكروااتصتتتتادية للتوازنات االجتمااية والبيئية   -6

حياحات امومية إرادية تتوخم افاـتتتتتتالر ال علي لالحتيمار المنتج وإنعاش الشيل وتوحي  

 والمجالية . السوق الداخلي وتقليص ال وارق االجتمااية.

 العمل الم خلق أاطاب ااتصادية  كبرف في كل جاة . -2

لتي تعطي األولويتتة توجيتت  الستتتتتتيتتاحتتتتتتتة المؤطر  للميزانيتتة وفق المتطلبتتات التنمويتتة ا -4

للخدمات العمومية األحتتتتتاحتتتتتية والبنيات التحتية والتنمية البشتتتتترية والح اظ الم الموارد 

 الطبيعية.

ناج حتتتتياحتتتتة اادر  الم التحكل في العجز المالي  مبرمجة وإرادية ومتجاة باألحتتتتاس  -5

 لالحتيمار المنتج والخالق لمناال الشيل .

 اية متكاملة .وض  إحتراتيجية ااتصادية واطا -2

 تنوي  االاتصاد الميربي من خالل ثالثة أاطاب  وضمان تكاملاا وانسجاماا:   -7

            . القطار العام 

              .القطار الخاص 

  . القطار االجتمااي و التضامني 

 

 مقترحاتنا
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 القطار العام:    ۩     

العنتايتة الكتاملتة للقطتار العمومي وحمتايتت  من التدمير واففستتتتتتاد الممناج   ورد  إيالء -0

 االاتبار لمؤحسات  لتستعيد أدواريا الطبيعية في اياد  أوراش التنمية الشاملة .

إااد  النظر في برنامج الخواصة وكالا برنامج التدبير الم ول الم ضوء تقييل شامل  -6

مستتويات المالية العمومية  الشتيل  وتنافستية االاتصتتاد  وموضتواي للتجربة الستابقة الم

 الوطني .

 تعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطااات افحتراتيجية:  كالماء و الطااة . -2

  :المواطن  القطار الخاص    ۩     

توفير المناخ والشتتتتتتروط الك يلة بتستتتتتتايل مستتتتتتاطر االحتتتتتتتيمار بما يضتتتتتتمن الشتتتتتت افية  0

 للمسايمة في خلق فرص الشيل وتقوية االنتاج الوطني والتنافسية.

توفير البنيات التحتية األحتتتاحتتتية في مناطق اتتتنااية وخدماتية مجاز  بأثمنة مشتتتجعة  -6

 بعيدا ان المضاربات العقارية.

خلق وكالة اقارية مختصتتتتتتة مامتاا توفير راتتتتتتيد اقاري متوج  لالحتتتتتتتيمار وبكل ة  -2

 معقولة..

األكير تشتتتييال لليد العاملة في ال الحة والصتتتيد البحري والصتتتنااة  تشتتتجي  القطااات  -4

 والخدمات.

بميابة  الشتتتتباك الوحيد   م    -فعال -تقوية  دور المراكز الجاوية لالحتتتتتيمار لتصتتتتبح   -5

 تزويديا بكل السلط الالزمة وكاللك بالموارد البشرية الك أ  والوحائل التقنية .

 إلفالت من العقاب بالنسبة للجرائل االاتصادية.إاالح افدار  ووض  حد ل -2

بين مكونات االاتصتتتتتتاد الوطني من اطار اام واطار خاص  حتتتتتتيتاحتتتتتتة تعتااتديةإارار  -7

جمااات محلية ومؤحتستات التكوين والبحث  الم أحتاس شتتراكة واضحة وتضتامني وبين 

 المعالل

مقتضتتتتتتيات القوانين المنظمة للعالاات بين ال االين االاتصتتتتتتاديين واالجتماايين  ت عيل -1

 كمدونة الشيل واانون حماية الملكية ال كرية واانون المنافسة.
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 تشجي  المقاوالت الصيرف والمتوحطة من خالل :  -9

 يل الولوج للقرول ب وائد معقولة تسا 

  م الشركات.في كل ضريبة التسايل الولوج الص قات العمومية من خالل نسل 

  العمل الم  تحديث يياكلاا لمواجاة المنافستتتتة.ومصتتتتاحبة اطار التجار  من اجل

 خلق تعاونيات تجارية.

 االاتصاد  االجتمااي و التضامني :    ۩     

  .االاتصاد االجتمااي :0

*تنمية االاتصتتاد االجتمااي و إنعاشتت  من خالل برنامج وطني للناول باالا القطار لما ل   

 من أيمية في  

                    خلق مناال شيل اار 

     في اتجا  دمجاا التدريجيتنظيل القطااات اليير المايكلة   

         .  ت عيل الحرية في خلق المقاولة 

  التعاوني.التربية الم الحس 

                      .الحد من  ارت ار األحعار 

 ايجاد االليات العملية لإلدماج التدريجي لإلاتصاد  ير المايكل. *

 االاتصاد التضامني  -6

   الوحتتائل القانونية و المالية و الرمزية  بااتبار  ؤ*تشتتجي  يالا القطار  و تنميت  و إاطا

 ملبا  الاطااا ااتصاديا خالقا لليرو  و لدور  في مواجاة الحاجيات  ير 

 :  وض  حد الاتصاد الري 

احتيالل من امتيازات و رخص و احتكارات و  ومن  جمي  انوااةمحاربة ااتصاد الري    -0

 للن وذ

بإناــاء العمــل بنظــام الرخص في اطااات النقل و المناجل و محاربة مظاير الري    -6

 المقال  و الصيد البحري و الميا  المعدنية  ..
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بما يحمي مصتتتتتالح المواطنات والمواطنين  إااد  النظر في حتتتتتياحتتتتتة التدبير الم ول -2

 .ويحافا الم المال العام .

لتي تربي الموظ ين الم االرتشتتاء ا -لخدام الدولة  –إيقام العمل بالنصتتوص التمييزية  -4

 وشراء الالمل .امال بمبدأ المساوا  بين المواطنين .

 فصل السلطة المالية ان السلطة السياحية.... 5

 ليةالداخ الخارج بشكل ال يمس بالتوازنات تنظيل ان تاح االاتصاد الميربي الم 

و تحرص  الم الخارج تحترم التوازنات الداخلية للبلد   تنظيل  حياحة ان تاحية  -0

خصواا الم تحديد القطااات االحتراتيجية أو الحساحة التي ال يجوز إخضاااا ألي شكل 

 من أشكال المنافسة الخارجية  بل الم العكس من ذلك  يجل داماا و تأطيريا .

ذلك فـتتتتـتتتتي إطـتتتتار حـتتتتوار وطني  تحديد م اوم األمن اليالائي الالزم لبالدنا وتأمين   و  -6

موح  و االت ـتاق الـتم االختيـتارات و افجـتـتراءات السياحيـتـتة الالزم اتخـتـاذيا في المجال 

 ال الحي و اليــالائــي .

إاـتاد  النظـتـتر في ات اايـتـتة التبـتـتادل الحـتـتر المـواعـــــــة خــالل السنــوات األخيــــر    -2

 .بما يصون مصلحة الوطن  ااوتجديد و الت ــاول  بشــأن

التنظيل المحكل والقانوني ألنشتتطة الصتتيد في أاالي البحار  وخضتتور العائدات للترشتتيد  -4

 والتدبير   وجعلاا في خدمة التنمية .

اات ذات ناـتـتج ديناميـتـتة متجـتـتدد  تستاـتـتدم إنعـتـتاش الصــادرات   و تنافسية القطا  -5

 .الدراحات والبحوث العلمية القيمة المضافة العالية باحتحضار

 إحداث اندوق فااد  تأييل االاتصاد الوطني و تقوية ادرت  التنافسية . -2

تنظيل التجتتار  التتداخليتتة وفق معتتايير اجتمتتاايتتة والرف  من اتتدر  التجتتار الصتتتتتتيتتار  -7

 والمتوحطين الم مواجاة تبعات العولمة.

ياس ر وامعدالت االحتتتيمار  خااتتة األراتتد  التي يديريا اتتندوق افيدار والتدبي تقييل -1

 مدف فااليتاا ونجااتاا .
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 ضمان شروط التمويل :   ۩     

إذا كــان التمويــل يو أحــد  الشـروط  األحاحيـة والمحركة لكافة األوراش التنموية   فإن 

 فيدرالية اليسار الديمقراطي  ترف :

الحرص الم ااتمتاد مبتدأي االحتكتام إلم القتانون  والمحتاحتتتتتتبتة  في كتافتة القطتااات  -0

 والمجاالت المدر  للمال   وتطبيق كافة افجراءات التدبيرية والترشيدية .

إاتالح أنظمة تمويل التنمية من خالل حياحات جريئة تادم إلم القيام بإاالح ضريبي  -6

 ار البنكي و إااد  النظر في برنامج الخواصة .جالري بعيد النظر  و أيضا إاالح القط

 تحسين القو   الت اوضية للميرب لتحويل الدين الداخلي إلم احتيمارات منتجة. -2    

توحتتتتي  الوااء الضتتتتريبي ليشتتتتمل األنشتتتتطة اليير الخاضتتتتعة للضتتتتريبة أو التي تحظم  -4

 ..الضريبيةبتسايالت و إا اءات ضريبية    إااد  النظر في حياحة افا اءات 

 .اليروات الكبرف إارار ضريبة الم -5

 المحدود يالدخل ذو لصالح ومنص ة اادلة وجعلااالضريبة العامة الم الدخل  توحيد -2

محاربة التملص و اليش الضتتريبيين   وتوفير شتتروط وادواتإاتتالح منظومة الضتتريبة  -7

دفة ااالجديد  الحتتتيمارات االو تخ يض الستتعر الضتتريبي لصتتالح األرباح الموجاة لتمويل 

 لخلق مناال الشيل.

إااد  النظر في نظام الضتتريبة الم القيمة المضتتافة لتصتتير أكير ادال و انستتجاما   م   -1

ضـتترور  اقلنـتتة نظـتتـتتام االحتخـتتـتتالص  و تحديد تدرجاا و مستويات ايمتاا حسل طبيعة 

 المــواد و الخـدمــــات. 

  •المجلس الوطني للجبايات  إحداث -9

 فرل ضريبة الم كبار ال الحين .01 

إاتتتتتتالح القطتار البنكي في اتجتا  يجعلت  يقوم بتدور  كتامال في تمويتل االحتتتتتتتيمارات  -00

  وفرل مراابة البنكية. الخدمات تسعير  م  مراجعةالمنتجة بأحعـتتـتتار فائـتتـتتد  معقـتتولـتتة  

 امومية الم يامش الوحاطة   و دف   فائد   لصالح الودائ  العادية. 

إاتالح السياحة النقدية خااة معدالت ال ائد  وجعلاا شأنا حكوميا م  دراحة مخاطر .-06

 كل تعويل للعملة الوطنية.

 التخ يض من خدمة الدين العمومي الخارجي والداخلي الم الميزانية.02

 تاريل األموال والحد من النزيف المالي.محاربة 04
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 رحالتنا فاالح  مجال الصنااة
 

 ●) من أجل انااة وطنية اوية ومنافسة(  ●

 

يكتسي اطار الصنااة ايمية بالية في كل مشرور تنموي واد كان من الممكن ان     ۩     

الميرب خطوات جبار  في يالا المجال الالزم لكل تنمية  والداال لالحتقالل الوطني  يقط 

 ير ان كل المحاوالت الوطنية منال حكومة ذ ابد هللا ابراييل اجاضت ب عل ارتباط الطبقة 

النافال  بمصالح اجنبية وارتباطاا بالتبعية لليرب  لاللك بات من الالزم تجديد الت كير الوطني  

المجال الصنااي .  المركزي للدولة وفي بناء المخططات االحتراتيجية لتطوير في الدور

 وواوال الي األيدام التالية:

حياحة وطنية للتصني  تستادم اطااات ذات تنافسية محققة لمعدالت ايمة إضافية في  0

 المستوف تمكن من تحقيق فرص الشيل.

 -كرالس -بناء انااة تحويلية وطنية تقلل من احتيراد المواد األحاحية خااة: الزيوت 6

 المحرواات.... -المواد االحتاالكية -النسيج

التنقيل الم مصادر الطااة األح ورية واحتيالل الصخور الصخرية ومصادر الطااة  2

 %51الطااي ب المتجدد  النظي ة  ير المكل ة والتنافسية وتحقيق االكت اء 

 تقوية األحطول البحري التجاري وأحطول الصيد. 4

 تنوي  الشركاء االاتصاديين.5 

 -التكوين -التمويل -دال المقاوالت الصيرف والمتوحطة خااة مجال الص قات العمومية2 

 االحتضان... -التسويق

 الحد من تداايات خواصة القطااات العمومية  الحيوية ميال : شركة حمير. 7

 القط  م  حياحة ااتصاد الواجاة : مشاري   ير منتجة وال تنافسية.1

ني  ال وح اط وتوظيف اائدات  في تقوية التص المدف لقطارتحديد احتراتيجية وطنية بعيد   9

 الوطني.
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 رحالة إاالح المجاالت  االجتمااية
 

 ﴿  من أجل  حياحة تنموية تعطي األولوية لألبعاد االجتمااية●

 ●م  مظاير ال ساد ﴾وتقط  
 

 –المؤتمر  –إن فيتتدراليتتة اليستتتتتتتار التتديمقراطي المكونتتة من أحزاب : الطليعتتة    ۩     

في كافة العمليات  اولوية أحتتاحتتية األوضتتار االجتمااية إاتتالح االشتتتراكي الموحد تعتبر 

الم أن المعضتتتتالت االجتمااية التي يعيشتتتتاا ميرب اليوم ذات أبعاد  تؤكدافاتتتتالحية   و 

مأحتاوية تكشتف بشتكل جلي تعاال حتياحتات  وفية للتوايات الخارجية وللتوازنات المالية 

الم حستتتتتتاب التنميتة االجتمتااية ال عالة   مما حتتتتتتبل ظاور وت شتتتتتتي ادد من األمرال 

جرام   وكالا ت شتتتتتتي مظاير البطالة التي االجتمااية ومظاير الت كك والظواير الخطير  كاف

  وتعمق مظاير الاشتتتتاشتتتتة وال قر في وحاملي الشتتتتاادات العلياتمس باألحتتتتاس الشتتتتباب 

الوحتتطين الحضتتري والقروي الم الستتواء    وتعدد مظاير ال ستتاد الستتياحتتي واالاتصتتادي 

ك دد التماحتتتفالميرب ما فتئ يعيش الم إيقار أزمة اجتمااية مركبة  بنيوية  تا وافداري.

أختيتتارات االحتتتتتتتقرار  ب عتتل  اتتددإلم دائر  المختتاطر التي ت واتتد تتتدختتل البالد; المجتمعي

افنستتتتان الالي يعد المنطلق والادم لكل تنمية شتتتتاملة مأمولة. وفي إطار  تيملأالشتتتتعبية 

بل القلق   إلم ترف بأن الوضتتت  يداوايتمام فدرالية اليستتتار الديمقراطي بالحقل االجتمااي 

حينما نستحضر أن الميرب يق  في الل االيتزازات التي يعرفاا يزداد ويتضااف  القلق إن 

ااا الميرب الكبير ... والمتييرات جواألخطار والتحديات المركبة التي يوا المشتترق العربي 

 ة.يالتي يعرفاا العالل والدول المتوحط

 :اناار األزمة االجتمااية

حول ن قات األحر الميربية أن يناك  والبحوث الوطنية يرتؤكد العديد من الدراحا ت والتقار

في ال وارق في الدخل وافن اق. فال رق بين أ نم األحر في افن اق وبااي  اكبير ااتساا

من دخل ال قراء يصرم في  %15. وأن %61الطبقات االجتمااية األخرف وال إلم 

 من دخل األ نياء يتل ارف  في الخدمات واألح ار تحديدا. %22التيالية. و 
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احدف المظاير البارز  للحيف كالت اال المطرد لل قر والاشاشة  كما تسجل ن س التقارير 

االجتمااي التي حببت  االختيارات المتبعة والتي ادت  لم تعميق الاو  بين الطبقات 

مليون شخص في الوحط الحضري يعيشون االجتمااية ويكالا تسجل التقارير الرحمية  أن 

 تحت اتبة ال قر.

من  %65ال قر وأن  وطأ تحت  يعيشون  من السكان %05أن حوالي  تقارير أخرف تؤكدو

 :.وما يترتل ان ذلك من مظاير وأزمات إجمالي السكان ماددين بال قر في أية لحظة.

وإذا ما أخالنا بعين االاتبار الشيل الجزئي  %01نسبة البطالة إلم ار في ارت كما يسجل 

وال ادد العاطلين إلم في حين .%26( فإن النسبة تتجاوز  (le sous emploiالنااص  

 وبالنسبة للشباب فإن العطالة شخص  نسبة كبير  منال بالمدار الحضري. 027مليون و 

ل القروي والت إلم نسبة الشباب العاطل بالعالإذ إن  تحولت إلم ظاير  مخي ة ومقلقة.

    %29وفي الوحط الحضري  60%

أكير من  القاارات وتزويج األط ال تشييلن ومما يزيد في حد  تأزيل الوض  االجتمااي أ

ادد تشييل األط ال حسل تقرير الظرفية ذلك أن  وأخطريا. الظواير حلبية في الميرب

من النساء اللواتي  %02وأن  ألف ط ل. 96إلم ارت   للمجلس االاتصادي واالجتمااي 

 05تزوجن ابل  %2حنة. و  01تزوجن ابل بلو ان 64و 61تتراوح أامارين ما بين 

 حنة.

حسل البحث الوطني حول افاااة فإن أحر  واحد  .أما ان األشخاص في وضعية إاااة ف

من كل أرب  أحر  لدياا شخص واحد  في وضعية إاااة  من ادد إجمالي يصل إلم  

 نساء. %6,8في الوحط الحضري   %6,99أحر    7.092.546

شخص تبلغ  مليون 3,3إن إذفليست احسن حاال مما حبق  :وضعية األشخاص المسنيناما 

 يؤالء من 71,5من مجمور الساكنة. %9,6حنة فما فوق  أي بنسبة  21أاماريل 

 نساء. % 72المسنين يعيشون بم رديل  منال  األشخاص
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 حنة   % 22.59من ارت    مؤشر الجريمة ن  اومن نتائج األزمة االجتمااية

المعبر اناا مما يضااف من نسبة القلق  وبالتالي. 6102حنة  %50.28إلم  6106

 .حابقا

  للشعل الت قيري مخططااكرحت الوض   الحكومة الحالية تعالج واول أن 

 يالا من ليست يد والرأحمال  اليرو  الم الضريبة فرل تحاشياا راحتمرا معا الميربي

 الضريبية كافا اءات إاالحات الحكومة تسمي  مما واأل نياء األامال رجال الوض 

 م لألحعار  مطرد و الء واح  إفقار إلمما أدف  ويو العقار شركات مناا يست يد التي

 .المالي بالعجز افخالل تزايد احتمرار

لإلحاام في معالجة يالا الوض  تؤكد ال يدرالية الم العديد من و  ۩     

في القطااات االجتمااية  العامة والباايافجراءات أولاا في الرؤية االجتمااية 

 كالتعليل والصحة والسكن والتش يل .. األخري

 

 

 

 .ح االملوت ت ال ساد م  وتقط االجتمااية  لألبعاد األولوية تعطي تنموية حياحةحن  -0

 .ومجاليا اجتماايا ومتكافئة اادلة متضامنة االجتمااية للحماية وطنية خطة وض  -6

 واألجراء للموظ ين التكل ة تحميل دون التقااد ألنظمة وشامل حقيقي إاالح -2

 والمستقلين  والتجار والحرفيين الحر  للمان التقااد من االحت اد  وتوحي 

 للالس وت عيل األبناء ان  والتعويض األرامل ومعاشات المعاشات مستوف من الرف  -4

 .لألجور المتحرك

كأحاس  إدماج احترام حقوق افنسان  وإارار المساوا  ال علية بين الرجل و المرأ    -5

 لكل إاالر ااتصادي و ان تاح اجتمااي و حياحي 

 مقترحاتنا
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دمج مختلف الصناديق ذات البعد االجتمااي في اندوق واحد تحت مسؤولية وزار   -2

أحاحية ذات إمكانيــة كبيــر  و تدخالت واحعة في مجال محاربة ال قر و التاميش 

 و متجانس . ااتصاد متكافئاالجتمااي لبناء 

للتخ يف من آثار ال قر المطلق  و ذلك بتخصيص دخل حد أدنم إارار نظام متكامل  -7

 .     ماليين و نصف شخص( 5اجتمااي لصالح مليون اائلة ) 

 حنة  01في  المحدد األدنم للسن ال وري التطبيق -1

 التطبيق ا يال تاريخ منبدءا  جديد ااار حظر "احتيالل" أي -9

 القاارين ألشخاص منا اآلالم اشرات أوضار لتسوية فعالة امل خطة وض  -01

 .التن يال حيز افجراء يالا دخول اند احتيالل حالة في الموجودين

 لعملا في تعترض  التي والمخاطر الط ل حقوقب والتواية للتحسيس امل خطة وض  -00

 المنزلي.
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 رحالتنا فاالح اطار التربية والتكوين

 
 ●أجل إاالح شامل فنقاذ المدرحة و الجامعة العموميتين ﴾ ﴿من●

 

الالي يمكن أن يلعب  التعليل كقاطر   وايا من فيدرالية اليستتتار الديمقراطي  بالدور   ۩     

فعلية للتنمية الشتتتتاملة فإناا ترف ضتتتترور  افاتتتتالح الشتتتتامل لمكونات المنظومة التربوية 

وربط  بافاتتتالح الشتتتامل للبالد لتجاوز األوضتتتار الحالية وتأييل منظومتنا التربوية لتقوم 

 شرات .:بأدواريا كاملة وتتجاوز الوض  الحالي المتأزم الالي من أبرز مؤ

 . %42احتمرار األمية بنسبة تزيد ان ♣ 

 ألف طالل  وطالبة. 641من السكن لما يزيد ان   06%افيواء الجامعي ال يوفر حوف ♣ 

 وتلميال . اتلميال 251111ر المدرحي والت إلم نسبة الاد♣ 

  من االبتدائي إلم  9.6ابتدائي و ثانوي :  مؤشتتتتر االحتتتتتقرار في الحيا  المدرحتتتتية :♣   

  9.9العالي :

 المدرحة.خارج أحوار  حنة يوجد  05وحنوات  9أاماريل ما بين  2ط ل واحد من ♣ 

 مدرس ومدرحة. 21111الخصاص الماول في األطر التربوية والالي بلغ الحاجة الم  ♣

السياحية الحقيقية فاالح المنظومة *ونرف ان أحباب يال  األزمة تعود إلم  ياب افراد  .

 التربوية.

 البرنامج التالي:اناار ولتصحيح يال  الوضعية نقدم 

 

 

 

اليور   والتكوين بما يجعلاا في الل لمنظومة التربيةإارار إاالح اميق ونسقي  0 

 العلمية والتكنولوجية المعاار ـ ويؤيلاا لتكون ااطر  للتنمية الشاملة.

احتيمارا  الت عيل الجدي لشعار التعبئة الوطنية من أجل إاالح التعليل بااتبار 6 

.وربط  بافاالح الشامل للبالد احتراتيجيا  

 مقترحاتنا
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ااتماد برنامج وطني متعااد الي  فنقاذ المدرحة والجامعة العموميتين بإشراك ال االين  2

ومقاوالت لمسؤولياتاا لدال المعنيين. وتحميل كافة األطرام من وزارات وجمااات محلية 

 .افاالح

 وتمويل  من اللتعميل التعليل وجودت  ومجانية  الديمقراطي انترف فدرالية اليسار  4

نسل مائوية من القطااات  المزانية باحتخالصتدال  يمكناا ان مسؤوليات الدولة التي

 والمعادن واالتصاالت واألبناك والطااة لمنتجة كال وح اطا

ضمــان الحــق في التربية والتعليل للجمي   خدمة لمبادئ تكافؤ ال رص وافنصام و  5

 المساوا  و دمقرطة الخدمات التعليمية و ذلك بالت عيل العملي لقانون افجبارية

حنوات  وخااة في العالل القروي   وذلك  5-4تعميل  التعليل األولي بالنسبة لل ئة العمرية  2

 ام مسؤوليتاا ااتبارا لكون يالا التعليل اااد  لتكافؤ ال رص.بتحميل كافة األطر

لتعليل ا واالجتمااية ألطربتحسين األوضار المادية  العنايــة بالعنصــر البشــري وتح يـز   7

 ل.وتكريمال وتح يزيل الم الجود  في املا

ري  وتسالمدرحات والمدرحين تخصيص منح وتكوينات متقدمة للبداين والمبتكرين من 1

 تراياتال.

 في واالبتكارلتح يز األحاتال  الم االبدار تخصيص تعويضات يام  للايئات التدريس  9

 مجال التدريس

 .النور القروي إلمالمنطق النائية والعالل  التعويضات انإخراج  01

توفير المناال الكافية للتيلل الم الخصاص في ييئات التدريس واألطر افدارية و  00 

األاوان بإااد  العمل بنظام الخدمة المدنية بتح يزات إاطاء األولوية في ولوج التكوين من 

 أجل االدماج

التكوينيــن األحـاس والمستمر للمستجــــــدات وتوفير كافة  الم مالءمـةالحــرص  06

 والعاملين بالقطار, لكافة العامالتظروم ووحائل العمل 
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ضرور  المراجعة الجدية لكافة المنايج والبرامج بما يضمن الجود  والنجااة ويستدمج  02

 مبادئ وايل حقوق افنسان والمواطنة والمساوا .

من األاسام المشتركة في العالل القروي  وتقريل المدرحة من التالميال  التخ يف األاصم 04

 رس القروية .؛ وتوفير كافة الشروط  لضمان التمدرس الجيد في المدا

إيالء العناية بالعالل القروي ضمانا لتكافؤ ال رص حواء في التعليل األولي أو االبتدائي  05

 أو افادادي أو التأييلي  

 العمل الم تطوير بنيات المؤحسات التعليمية و تيطيتاا بالمرافق الصحية والماء . 02

الدورية لألداء افداري والمالي لكافة المرافق والمستويات   ااتماد االفتحااات 07

 التعليمية.

عيل و ت  إامال الحكامة الجيد  وترشيد ميزانية  وزار  التربية الوطنية وحسن تدبيريا. 01

 ناج الالمركزية والالتمركز 

 حسن تدبير افاانات الدولية و ترشيد ارم مداخيلاا المالية الاائلة. 09

م  إحداث معايد و مدارس اليا للتكنولوجيا المتعدد   أيمية خااة للتعليل التقني  إيالء 61

 في كل األااليل و الجاات وتشجي  التميز

وق التكوينات الجديد  م  ح االاتصادي وتكييفالعمل الم ت عيل الشراكات م  النسيج  60

 الشيل

ت ويت و وحير  بسراتين التربية وض  حد لكل الوحائل واآلليات الرامية إلم تسلي   66

  -المؤحسات التعليمية للخوااـ تحت  طاء المدرحة الشريك

جعل مناال التدريس في التعليل الخصواي اار  تضمن الدولة تكويناا ويضمن القطار  62

الخاص تشييلاا تالفيا للوضعية الحالية التي يتل التعااد م  مدرحي العمومي الم حساب 

 مصلحة تالميال .

  ومستوفضبط التعليل الخصواي بتعزيز مراابة محتوف منايج  وكتب  المدرحية  64

 بتحديد احعار  جشعةتصري اا وحماية األحر من 
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تحديد برنامج دايق لرف  تحدي محاربة األمية   وذلك بوض  برنامج وطني تنخرط في    65

ت لتج يف مناب  األمية حنوات واتخاذ كافة افجراءا 2كافة القطااات والمؤحسات الم مدف 

 والحد من االرتداد إلياا.

إنقاذ افاالح الجامعي من االنايار بتن يال االلتزامات المتعلقة بالتأطير ونسب  المعمول  62

 باا . 

الرف  من ميزانية التعليل العالي العمومي لتطوير بنيات  وشروط امل  والعمل الم  67

 صة والكوينات المؤدف اناا.دمقرطت  وتوحيد  وحمايت  من زحف الخوا

تشجي  البحث العلمي بكافـة فـرواـ   وتنظيمـ  ووض  آليـات لحسـن احتيمــار نتائجـ   61

 من الدخل الوطني الخام %0وااتباريــا فـي المشاريــــ   افنمائية للبالد  بتخصيص نسبة  

   طعام في التعليل العاليالعناية بالوض  االجتمااي للطلبة  وتوحي  اااد  افيواء و اف 69

 إااد  االاتبار للشاادات الجامعية الوطنية بتقوية التكوين الجامعي وتحسين شروط . 21

إيالء العناية الالزمة لليات التدريس وتدريس الليات وفي مقدمتاا  االيتمام باللية  20

 .نبيةالمتعدد الم الليات األجتاح العربية وتمكين اللية األمازييية من وظائ اا التربوية واالن 

 وض  احتراتيجية دايقة والمية لالرتقاء بالبحث التربوي وتشجيع  . 26

تطوير برامج التربية  ير النظامية وتوحي  اااد  المست يدين مناا والجمعيات  22

 المنخرطة فياا.

الوطنية المقترحة لتنمية ثقافة حقوق افنسان والسلوك المدني في  ت عيل  الخطة 24

 المؤحسات التربوية 

 نقاذ المدرحةتجديد االلتزام بالعمل الم إاامة الجباة الوطنية العريضة ف 25

 .ينالعموميتوالجامعة 
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 اطار اليقافة فاالح رحالتنا

 ●)أجل  حياحة ثقافية ترحخ ايل المواطنة والديمقراطية والحداثة من(●

 

انطالاا من إيمان فيدرالية اليستار الديمقراطي باألدوار األحاحيـتتتتتتـتتتتتتة التي تلعباا    ۩     

اليقافة في ايا ة شخصيـتـة الشعوب  و ايماــا و مسلكياتاــا و رؤيتاـا للعالـل و المجتم  

ووايا مناا بأن مشتكلتنا الكبرف  في المجتم  الميربي مشكلة ثقافية باألحاس  و افنستان. 

  ذلك أن االحتتبداد الستتياحتي واالحتتتيالل االاتصتادي والتضتتليل افاالمي وال ستتاد بمختلف 

أشتكال  ليست إال تعبيرات ان إشكال أكبر وأامق يرتبط بانعدام الديمقراطية التي يي ريان 

 تسعم من خالل برنامجاا اليقافي  إلم :                                         مجتمعي ثقافي .فإناا  

وض  حياحة وطنية لنشر ثقافة ديمقراطية بمحتوف تنويري لبناء مجتم  حداثـتتتتتتـتتتتتتي  -0-

ديمقـتتراطـتتي اقالنـتتي و متسامـتتـتتـتتـتتح تنت ي في  كل مظاير افاصـتتـتتاء و التعصل بمختلف 

 أشكال .؛

الميربيتة الوطنيتة بتأبعتاديا المتعدد   التي تعتبر نقطة القو  في النستتتتتتيج تعزيز اليقتافتة  -2

اليقافي الميربي المتنور واليني بروافد  . بما يضمن  تعايـتتتتتتش كل أبعـتتتتتتاد الاوية اليقافية 

العربيتتة واألمتتازيييتتة والحستتتتتتتانيتتة   في إطتتار –الميربيتتة بمختلف مكونتتاتاتتا و تعبيراتاتتا 

 ل لربح ريان المستقبل المشترك.؛التضامن و االحترام المتباد

تمكين المؤحتتستتات اليقافية من الوحتتائل المادية الضتترورية لتقوم بدوريا اليقافي وحتتط  -2

المجتم  م  تقوية دور المدرحتتة والجامعة العموميتين في نشتتر ثقافة التستتامح و التضتتامن 

 افنسان..؛ والمساوا  وابول النقد الموضواي وممارحت  وترحيخ ايل المواطنة وحقوق

في المائة من الناتج الوطني لليقافة .وتخصتتيص نستتل إلزامية في  0.5تخصتتيص نستتبة  -4

ميزانيتات الجمتااتتات الترابيتتة لتشتتتتتتجي  العمتل اليقتتافي . بمتتا يضتتتتتتمن التتدبير التتديمقراطي 

 والش ام للسياحات العمومية في المجال اليقافي .
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رب ودور السينما و   المكتبات ودور الشباب تعزيز البنيات التحتية اليقافية كمسارح الق -5

وترميل المتالشي مناا وتأييل  وتشجي  الجمعيات المدنية ذات المصلحة في ثقافة التنوير . 

 وتشجي  المبادرات الداامة للقراء  و ال ن الالي يرتقي بالالوق الجمالي الرفي  .؛

الوطني لليتتات واليقتتافتتة التتدفتتار ان إشتتتتتتراك كتتل األطيتتام اليقتتافيتتة في ت عيتتل المجلس  -2

 الميربية 

 تشجي  ال نانين والمبداين المياربة ودال إطاراتال التمييلية والجمعوية.؛ -7

تشتتجي  حركة النشتتر وافبدار الميربي وترويج الكتاب الميربي الم أوحتت  نطاق داخل  -1

 الميرب وخارج .؛

فعتتالتتة لترميماتتا و  تصتتتتتتنيف كتتل البنتتايتتات التتتاريخيتتة و المواا  األثريتتة ووضتتتتتت  خطط -9

 المحافظة الياا.؛

توظيف المجتال الستتتتتتمعي البصتتتتتتري في نشتتتتتتر ثقتافة ديمقراطية حداثية تعزز كرامة  -10

المواطنين  وتنمي وايال بحقواال وواجبتاتال .إاالم امومي يقتدم ختدمتة ثقتافيتة امومية 

 لعقتتلتحستتتتتتن التالوق الجمتتااي وترتقي بت    وتحصتتتتتتن القيل االيجتتابيتة في المجتم  ) ايل ا

 والتقدم والحداثة.(؛

 .تشجي  الخصوايات اليقافية الجاوية واالاليمية بما يدال الوحد  الوطنية و يينياا . ؛10

تشتتتتتتجي  اللقاءات  والمناظرات الدولية والوطنية والجاوية وافاليمية التي تعزز ثقافة  -06

 الديمقراطية والت تح والمساوا  والحداثة.؛

اج اليقافي الميربي )الستتتتتتينمائي والمستتتتتترحي والموحتتتتتتيقي( تنوي  اتتتتتتيغ دال افنت-02

 بإجراءات املية افا اء من الضريبة الم المنتوج اليقافي واااات السينما والمسرح .؛

تحتديتد نستتتتتتبتة إلزاميتة من افنتتاج اليقتافي الميربي في الكتل المدرحتتتتتتية والمقررات -04

طتاب الكراييتتة والحقتتد واالطالايتتة و التعليميتة ؛والعمتتل الم تنقيتتة المنتايج والبرامج من خ

 الالمساوا  .
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تعزيز اليقتتافتتة  الحتتداثيتتة  وفي مقتتدمتاتتا اليقتتافتتة الحقوايتتة وإاتتاد االاتبتتار للميق ين  - 05

ومستتتتتتتااتتدتال الم احتتتتتتترداد مواعال الطبيعي في ايتتاد  المجتم  نحو الحتتداثتتة والتنوير 

 والديمقراطية

ين تح الم القيل الكونية .بتنمية روح التستتتامح الديني  وجعل  -إاتتتالح الشتتتأن الديني: -02

الالي يربي الم -واحتتتتتيمار الجانل التنويري والعقالني  ومحاربة التعصتتتتل بكل أشتتتتكال  .

 احترام كافة المعتقدات الدينية ؛ 

تشجي  البحث العلمي في المجاالت اليقافية التنويرية ودام  ليكون ااطر  فعلية لبناء 07

 فة وليسال في ايا ة تعااد ثقافي تنويري في مجتمعنا .؛مجتم  المعر

تشجي  كل المبادرات الاادفة إلم تربية الالوق الجمالي في فضاءاتنا العمومية  ) -01

 مؤحسات وحدائق وجداريات .....(؛

 تعزيز السياحات الرامية إلم ح ا الالاكر   وتشجي  السياحة اليقافية .-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 فاالح اطار الصحةرحالتنا 

 ●﴿ من أجل حياحة تؤمن الصحة  للجمي ﴾●

 

أمين المواطنين وتالمواطنات وإن فيدرالية اليسار الديمقراطي  تعتبر العناية بصحة    ۩     

حالمتال من أيل شروط الكرامة افنسانية الضرورية فاامة العدالة االجتمااية   وإارار 

ؤكد الم أيمية وض  حياحة احية رشيد  تبدأ في المقام تشروط المواطنة الحقة   ولاللك 

 األول بالصحة العمومية.

 أبرز حمات الوض  الصحي :

 :الصحة العمومية وضعية -0-

إذ لل يعد  خطير  الم احة المواطنين.تعيش المنظومة الصحية وضعا كارثيا  ل  انعكاحات 

الولوج إلم الخدمات الصحية أن تست يد من أوح  ال ئات االجتمااية بالميرب بإمكان 

عديد من االختالالت البنيوية بسبل الوطنية للصحة و  ياب حياحة وذلك بسبل األحاحية.

  الكبير في ادد األطباء الخصاصأحاحا أوضار المستش يات وظروم االشتيال ومناا 

إضافة الم الخصاص الكبير في ااداد الممرضين ادد المانيين شب  الطبيين  نقص و

 .والممرضات

ال تستجيل كيافة المانيين المكونين في مجال العالجات المرتبطة بالوالد  ومعلوم ان 

 حرجة.وضعية منظمة الصحة العالمية  بمقاييس ويو ما يعتبر  للحاجيات ال علية

المانيين  من  %64حيزداد حد  خالل السنوات العشر القادمة م  بلوغ والشك ان الخصاص 

 ملحوظ ال إلم الركودإطارا إضافة  7111شب  الطبيين حن التقااد ويو ما يميل ارابة 

حاكن  01.111لكل  6,2مقلق بخصوص نسبة األطباء م  إاداد الساكنة . حيث ال تتجاوز الو

 .العالمية الصحة منظمة لمعايير تستجيل وال ويي نسبة ضعي ة جدا.
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 كما نسجل:

  الت اوتات وال وارق الكبير  بين الجاات في مجال العرول الصحية. واد أدف يالا

حاكن بسوس  5271حاكن بالدار البيضاء مقابل  0902الوض  إلم طبيل واحد لكل 

حاكن في الوحط الحضري  مقابل طبيل  1000ماحة دراة. وتبلغ طبيا واحدا لكل 

  6102يال  افحصائيات إلم حنة حاكن في الوحط القروي ) تعود  00245واحد لكل 

 ويي السنة التي ادر فياا تقرير المجلس االاتصادي واالجتمااي(.

 ددات أخرف من ابيل حي والمناطق المعزولة المرتبطة بممعانا  حاكنة العالل القرو

البنيات التحتية الطراية والظروم المناخية  ويبقم الولوج إلم الخدمات الصحية 

من الساكنة  بسبل إاامتاا الم  % 64وبة بالنسبة إلم ما يقارب األحاحية شديد الصع

إناا معواات تحول دون ولوج  كيلومترات ان اارب مؤحسة االجية. 01بعد أكير من 

 الساكنة إلم الخدمات الصحية.

 فان العديد من المالحظات تسجل بشأن  ترتبط أحاحا بظروم  أما برنامج الرميد

ات دون توفير األدوية والمعداالحتقبال وبشروط المنشا  الصحية التي تعمل في اليالل 

   واألطر الكافية. إضافة إلم الضعف الماول في أاسام المستعجالت... الضرورية

 وضعية القطار الصحي الخاص:  -6-

من مصاريف الصندوق الوطني  %11من  6106خاص في حنة لقد احت اد القطار ال

من مصاريف الصندوق الوطني للضمان  %16لمنظمات االحتياط االجتمااي ومن 

 من مصاريف يالين الصندواين. % 2إلم  5االجتمااي في حين لل يست د القطار العام إال من 

الصحة العمومية بإيمالاا القطار العام وتشجي  القطار  إن الدولة ماضية في خواصة

الخاص. دون مراابة طبية وال مالية لاالا القطار الالي تحول الم لوبي مالي  يتاجر في احة 

 . . ٪21التيطية الصحية نسبة في الوات الالي لل تتعد المواطنين. 

احة المواطنات لاللك فان ااالح اطار الصحة اضحم امرا ضروريا ومستعجال للتامين  -

 والمواطنين لاللك تقترح ال يدرالية افجراءات التالية:
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وض  ميياق وطني للصحة وإشراك جمي  ال االين وجمي  مكونات الشعل الميربي في  .0

ميياق  الخاص.  القطار م  ويتكامل للصحة العمومي القطار أولوية الم يؤكد بلورت .

األولويات واأليدام ليض   يراد الحاجيات وافمكانات ويحدد يشخص األوضار و

 لينالمسؤوافحتراتجية الوطنية التي يجل أن يعمل من داخلاا ويجتاد في تطبيقاا كل 

 القطار.  ان

ضمانالحق يالصحةللجميعوالولوجالعادللخدماتصحيةاموميةجيد منخاللوضعسياحةوط .6

 نيةللصحةفّعالةوناجعة 

 البشرية الموارد وتوفير العامة الميزانية من % 01إلم  الصحة زار و ميزانية من الرف  .2

 المواطنين. احة لتأمين والمادية المانية أوضاااا وتحسين الكافية

 .احية وطنيةوض  خريطة  .4

نظرا للتحول الالي ارفت  البنية المرضية في الميرب حيث أابحت أمرال العصر  .5

تتصــدر األولـويــة مقارنــة مــ  األمـرال المتنقلة ) يتعلق األمر ب داء السكري 

  ارت ار الضيط  السرطان   السمنة...(.

 االحتمرار في تركيز كل ما تل القيام ب  بخصوص األمرال المتنقلة.   .2

نامج فعال يرتكز الم الوااية األولية لت ادي تلك األمرال تل ت ادي مضاا اتاا وض  بر .7

 .…Plan Cancer, Plan Diabète, Plan HTAتل الحد من انعكاحاتاا السلبية. 

واتخاذ ادد وفيات األماات واألط ال الوض    بناء خطة وطنية لمعالجة احباب ارت ار  .1

وفا  لألماات اند الوالد   021أال من كافة االجراءات العملية لتقليص ادد الوفيات إلم 

 بالنسبة لألط ال.  21وأال من 

 ميزانية لتن يال تلك افحتراتيجية  بالموضور  رادوض  إحتراتيجية وطنية خااة  .9

 مقترحاتنا
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 6511طبيل و  511تكوين ما يك ي من األطباء والممرضات في مجال الوالد  )   .01

 ممرضة مولّد (   

ناج حياحة القرب لتسايل الولوج للخدمات الصحية  مجانية الخدمات المرتبطة  .00

 بالوالد  واألمومة والط ل الرضي  إلم حدود السنتين.

إاالح مؤحساتي حقيقي : إاالح احتش ائي وإاالح شبكة المراكز الصحية  .06

 ن.والمستوا ات ورد االاتبار لاا ألناا أول وجاة للمواط

إااد  النظر في طريقة تدبير القطار من خالل وض  مقاييس موضواية فحناد  .02

 المسؤوليات.

حياحــة مندمجــة لتكوين األطباء واألطر الصحية لتعويض الخصاص الماول الالي  .04

 يعرفــ  القطـــار .

وض  و ااتماد الخرائط الصحية الوطنية والجاوية لضمان التكامل بين القطار - .05

 طار العام.الخاص والق

ضرور  التطبيق ال علي لمدونة التيطية الصحية التي تنص الم مبدأ الحق في   - .02

 العالج والتضامن والمساوا  بين المواطنين.

توحي  التأمين افجباري ان المرل وتعميم  الم كل الساكنة النشيطة في  -  .07

 ظرم ثالث حنوات.

التي تضل حاليا  ALCواألمرال المكل ة  ALDتوحي  الئحة األمرال المزمنة  - .01

 مرل فقط . 40

الرف  من ايمة األثمنة المرجعية التي يتل الم أحاحاا احترداد مصاريف العالج   - .09

دريل  65دريل لل حص ان طبيل اام و 05ألن ما يو مطبق اآلن  ير مقبول وكميال 

 لل حص اند طبيل اختصااي .

 إدخال العالجات المتنقلةبالنسبة ألجراء القطار الخاص يجل   .61

( Les soinsambulatoires cad les consultations pour maladie courante  

sans hospitalisation, qui ne sont pas actuellement remboursées) 
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 .% 01إلم  % 21قليص النسبة التي يتحملاا األجير في مصاريف العالج من .ت60

وتوفير كافة الشروط   RAMEDنظام المسااد  الطبية لالوي الدخل المحدود  تطوير-66

 وترك حرية اختيار الطبيل المعالج من طرم المريض.لجعل خدمات  في المستوف 

 مراكز وخلق المسنين واألشخاص إاااة وضعية في باألشخاص خااة توفيراناية-62

 المدمنين. لمعالجة

مصير  الم خطير  انعكاحات لاا تجارية تداايات من لمال  الخواصة مسلسل إيقام64

 والمواطنات. المواطنين احة

 . الوالدوحاالت  المزمنة  باألمرال الخااة اتجللعال األولية إاطاء-65

 

 رحالتنا فاالح ال الحة وإنصام العالل القروي

 ●حياحة فالحية متوازنة واناية مستدامة بالعالل القروي﴾﴿ من أجل ●

 

تولي ال يدرالية للمجال ال الحي والعالل القروي أيمية بالية في حياحتاا وايا    ۩     

نعكاحات وضع  الم ابنية االاتصاد الوطني و القطار في يالا مناا بالدور الاام الالي يلعب 

 النمو.ابرز مؤشرات 

 حاموافجية العظمم لساكنة العالل القروي يا مناا بالوض  المتردي التي تعيش  اليالباوو

 فاالحال يدرالية  برنامجينطلق من  ال الحون الصيار والمتوحطون الالي مازال يعاني 

 التالية:سمات والمؤشرات ل ال الحة وانصام العالل القروي من تحليلاا

 السمات: أبرز -

 والعالل القروي اموما ال الحي في المجال  والخاص ضعف االحتيمار العمومي  ♣

الماء  –المستتتواتت ات  –المدارس  –المستتالك  –األحتتاحتتية: الطرق ضتتعف التجايزات  ♣

 التطاير. –الكارباء 

 الكافي.البشرية المؤيلة في المجال ال الحي بالشكل  والموارد ادم احتيمار الك اءات  ♣

 التدبير السيئ للميا  و خصواا الميا  الجوفية .
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 لحاجات األمن اليالائي  واليرو  الحيوانية. ضعف افنتاجية  اياحا ♣

 ادم تنوي  افنتاج الزرااي بما يستجيل للحاجات  وضعف تنافسيت  . ♣

 أيل المؤشرات : -

 ثليا ال قراء  من الساكنة يقطنون العالل القروي  .  ♣

 % 56نسبة الربط بشبكة التطاير  ♣  

 % 52نسبة التزود بالماء الصالح للشرب ♣ 

 %41الوالدات تحت المراابة الصحية  نسبة♣  

 

 

 

 بلور  إحتراتيجية فالحية جديد  تستجيل لمتطلبات الناول بال الحة والعالل القروي: -1

العمـتتتتتل الم تأييـتتتتتل العنصـتتتتتر البشـتتتتتري بالعالل القروي لتمكين  من مساير  التطورات -6

 التقنية و التنافسية .

 االاتبار للعمل في إطار التعاونيات و الجمعيات بناء الم اوااد ديمقراطية و ش افة رد -2

العمـل الم اصـرنــة و ت عيل دور اليرم ال الحيــة في تنظيل معقلن لل الحين الصيــار  -4

 و المتوحطيــن .

يمتتة تنوي    افنتتاج ال الحي من خالل برنتامج وطني ياتدم إلم إدختال منتوجتتات ذات ا  -5

 مضافة االية  .

وضتت  خطة  مندمجة ومتوحتتطة المدف فنصتتام العالل القروي وتحستتين احتتت ادت  من  -2

 التعليل والصحة والخدمات االجتمااية والبنيات التحتية  ودور الشباب والماء والكارباء.

وضتت  برامج جاوية للناول بالعالل القروي بإشتتراك الستتاكنة و مختلف ال االين إدار   -7

 جمعيات ذات االختصاص . –

إحصتتتتاء الجمعيات التنموية العاملة في مجال الناول بالعالل القروي وتشتتتتجيعاا الم   -1

 أحاس تعاادات واضحة .

 مقترحاتنا
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 دال القرول الصيرف الموجاة للعالل القروي  . -9

 دال األنشطة المنتجة في العالل القروي  وخااة في مجالي ال الحة والصيد البحري . -01

ي  برنتامج تكوين الشتتتتتتباب القروي  والمرأ  وال تا  القروية في مجال وضتتتتتت  تستتتتتتر -00

 المشاري  وتن ياليا ومتابعتاا .

 الناول بروح التضامن من أجل مكافحة ال قر وتعزيز التماحك االجتمااي . -06

 لتقوية يلتأطيرو التكوينب تحستتتتتتين منتوجتاتال  وترويجااالم حين مستتتتتتااتد  ال ال -02

 تنافسيتال.

 مساادات المقاوالت الصيرف  الصنااة التقليدية و التجار الصيار . -04

تنظيل حتتتالحتتتل افنتاج و إااد  ييكلة مستتتالك التستتتويق  للرف  من يامش الربح اند  - 05

 ال الح.

 والموجاة المعيشية الزرااة اليالائي بتطوير الالاتي االكت اء تحقيق الم العمل-02

 والزيتية. السكرية والنباتات والخضراوات الحبوب اطار الداخلي: لالحتاالك

 لألراضي العادل والتوزي  .الجمور ومساحات المناوبة األراضي احترجار إااد 07

 .ال الحية

 احتنزام محاربة م  المتوحطة  –الكبرف  السدود بناء خالل من الري نظام االحإ01 

 اتنميتا الم والعمل النظامية لل الحة السقي وتوفير .الميا  احتيالل واقلنة المائية ال رشة

 الكارباء والماء والمسالك األحاحية : الطرق بالتجايزات الميربية البوادي تجايز09

 .....والتعليل والصحة

 ال الحية . المواد في والوحطاء المضاربين محاربة61

 ية.برامج  التنموفك العزلة ان العالل القروي و ربط  بشبكة الطرق الوطنية و تسري    -60

 االيتمام بالبحث العلمي الزرااي بااتبار  الداامة األحاحية لتطوير ال الحة الميربية   -66
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 رحالتنا فاالح مجال التشييل و المستوف المعيشي

 

 ●﴿ من أجل  ضمان شروط العيش الكريل للمواطن﴾●

البالية التي يكتستتتتتتياا مجال  وايتا من فيتدراليتة اليستتتتتتار التديمقراطي  باأليمية   ۩     

التشتتتتييل وحستتتتاحتتتتيت  وانعكاحتتتت  المباشتتتتر الم حيا  المواطنين ومستتتتتوايل المعيشتتتتي 

وأوضتتااال افنستتانية   فإن  يعتبر يالا المجال ضتتمن أولويات  القصتتتوف للعمل الم تجاوز 

 الواا  الحالي .

 أبرزالسمات : -

 يشاشة الشيل و تنامي البطالة و البطالة المقنعة . ♣

 تنامي اطالة الشباب و الشباب المتعلل  وذوي الشاادات العليا. ♣

 الت اوت الصارخ لألجور في القطار العام و الخاص . ♣

 ضعف نسبة المأجورين بالنسبة للمشتيلين .  ♣

 ضعف نسبة المشتيلين المست يدين من الحماية االجتمااية. ♣

 ضعف مستوف األجور و الحد األدنم لألجر. ♣

 رام الحد األدنم لألجر.ادم احت ♣

 ادم مالءمة منتوج النظام التعليمي لحاجيات حوق الشيل القليلة أاال. ♣

 أيل المؤشرات :  -

 ٪41و  ٪21معدل البطالة  و البطالة المقنعة  ما بين ♣ 

 ٪27معدل نشاط المرأ  ♣ 

 ٪42.2نسبة المأجورين بالنسبة للشييلة ♣ 

 ٪41يساوي أو اال من الحد األدنم  ايتقاضون أجر جراء في القطار الخاص الاليننسبة اال♣ 
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 خلق مراد لتتب  حوق الشيل . -0

جاوية للشيل و التكوين و التعليل تجم  ال رااء  االاتصاديين واالجتماايين  خلق مراكز -6

 ومميلي التعليل العالي و التكوين الماني من أجل :

 احتعمال كل الوحائل من أجل أحبقية الشيل .  -              

تنستيق و ااتراح و تقييل الستياحات و التدابير المتعلقة بالتكوين و الشيل الم  -              

 مستوف الجاة 

 دراحة الحاجيات  ال علية والمستقبلية لسوق الشيل بالجاة. -              

ي ة العمومية لمواجاة الخصتتتتتتاص في إاطاء األولوية لخلق منااتتتتتتل شتتتتتتيل في الوظ -2

 مختلف المجاالت كالتعليل والصحة . 

 حن حياحة  جديد  في مجال محاربة البطالة تعتمد الم :   - 4

 إاالح ييكلي لمنظومة التعليل و التكوين الماني  . -             

المستتتتتتتقبلية تستتتتتتخير كتافتة أدوات البحتث العلمي لتحتديتد الحتاجيتات ال علية و  -             

 والتخطيط لمواجتاا.

إاتتتتتالح وضتتتتتبط آليات إحتتتتتناد الوظائف في القطااين العام والخاص ليصتتتتتبح  -             

 .. المعتمديو المعيار الم أحاس الك اء  التنافس 

 تسايل إدماج الشباب المعطل  ابر التداريل الممناجة والمسااد  الم التأييل.  -5

 . الجمااات المحلية من اجل وض  برامج محلية لخلق  مناال الشيل للشباب دال -2

 تشجي  الشباب الم خلق تعاونيات إنتاجية مدر  للدخل .   -7

 تشجي  خلق مقاوالت جديد  بالنسبة للباحيين ان الشيل : -1

 تقديل تسبيقات بدون فائد  .  -            

 شارا . 64جتمااية لمد  افا اء من األاباء اال -            

 مقترحاتنا
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 خلق اندوق للضمان من أجل تشجي  النساء الم خلق مقاولتان  .  -9

خلق حوافز ضتتتتتتريبيتة للمقتتاوالت التي ترف  من اتدد العتاملين باتا و من مستتتتتتتوايل   -01

 التكويني. 

التشتتتييل الالاتي ان طريق حتتتن حتتتياحتتتة شتتتمولية لاال  الياية : التحستتتيس   تشتتتجي  -00

 والتموين...... التح يز  التكوين  التأطير 

 لتحقيق أيدافاا  . ( ANAPEC) لك اءاتالوكالة الوطنية فنعاش الشيل واإاالح   -06

العمل الم فرل احترام اانون الشتتتتتيل من طرم الجمي  و بالخصتتتتتتوص فيما يتعلق   -02

 باحترام الحد األدنم لألجر و حااات العمل القانونية و حق التنظيل النقابي .

حنـتتـتتة و إاـتتادتاـتتـتتل إلم حلك  02المنـتتـتت  ال علـتتـتتي لتشييـتتـتتل األط ـتتـتتال دون حـتتـتتن   -04

 التعليـــــــل أو التكويــن المانـــــي .

 دريما. 2111الرف  من الحد األدنم لألجر تدريجيا  ليصل إلم  -05

 تنظيل مناظر  حنوية  لكافة ألطرام المعنية  حول التشييل و األجور  . -02

 الرف  من مستوف المعاشات و معاشات األرامل . -07

 ت عيل السلل المتحرك لألجور و ربط األجر بنسبة التضخل و مستوف افنتاجية .  -01

 األبناء. نا اتالرف  من التعويض  -09

 .والقطار الخاصفي الوظي ة العمومية  الم احترام الحد األدنم لألجر العمل -61

إااد  النظر في شتتتبكة األجور في اتجا  تحديياا و الحد من ال وارق  الصتتتارخة داخل   -60

 افدار  العمومية .

تعـتويض العاطلين اـتن العمـتـتل بما يضمـتـتن اندماجاـتـتل االجتمااـتـتي و يوفـتـتر لاـتتـل  -66

 حث اــن العمــل .شــروط الب

مستتااد   ذوي االحتياجات الخااتتة فنجاح إدماجال الماني من خالل خلق اتتندوق    -62

 لإلدماج الماني يسال في مساادتال الم التكوين وبناء المشاري .

 مأحسة الحوار االجتمااي وإارار ايية المنتدف الوطني السنوي للحوار االجتمااي -64
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 االتقااد :والم مستوف نظام 

إذا كانت أنظمة التقااد تعرم اد  مشاكل بسبل حوء التدبير  فإن ما حمي  بإاالحاا   -0

الالي الوات من طرم الحكومة جاء الم حساب الموظ ين  واالجااز الم مكتسباتال في 

توفيــر دخـل مقبــول يضمن  لال العيش حماية مكتسباتال و كانوا يتطلعون في  إلم 

 مرحلة التقااد. الكـريــــل فـي

المرتبط بالحد األدنم  Pension Minimaleإرحاء  نظام معاشي  يؤمن الحد األدنم  -6

في المائة من يالا األجر. ونقترح  51الم أن ال يقل ان Indexéesur le SMIGلألجر 

 .أن يتل تمويل  بشكل تضامني من طرم المجتم  ككل أي الدولة والمواطنين

 . المتيازي للبرلمانيين والوزراءإيقام العمل بالتقااد ا-2

بااتبار  Mode de Répartitionاالرتكاز خالل افاالح الم ااتماد نظام التوزي   -4

 يجسد مبدأ التضامن بين األفراد واألجيال.

حنة في القطاام العام و  21ضـرور  االلتـزام بمنح معاش التقااد لكل األجراء بعد بلوغ  -5

وفتح آفاق التعويض من الشباب لتجديد الدماء وإفساح  حنة بالقطار الخاص   21أو  55

 المجال للك اءات الجديد  .

 المراجعة الدورية لقيمة المعاش بموازا  م  ارت ار نسبة النمو وكل ة المعيشة. -2

 .حنوات5في المائة في ظرم  25توحي  مستوف التيطية لتصل الم األال إلم  -7
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 بالشبابرحالتنا لتطوير العناية 

 ●﴾من أجل العناية بالشباب  طااة األمل والعمل﴿ ●

وايا من فيدرالية اليسار الديمقراطي باأليمية البالية للشباب في حيرورات التجديد    ۩     

مناا في العناية بالشباب فخراج  من الوضعية المزرية التي يعيشاا ب عل  التطوير  ور بةو 

 . معضالت الشباب ارضانية تخترق كل المجاالتالسياحات المتعاابة ؛ تعتبر 

*ولاللك حرانا في يالا البرنامج الم تخصيص الشباب بااتبار  طااة األمل والعمل بالعديد  

من افجراءا ت العملية والمستقبلية   حواء في التربية والتكوين أو في التشييل أو تشجي  

مبادرات بناء المشاري   والمقاوالت  المبادر  أوتطوير الماارات والك ايات المسااد  الم

 الشبيبية..أو اليقافة  أو الحريات والحقوق .أوتطوير الرياضة ...

*إن ال يدرالية إذ تعتز بنضال الشباب الميربي وأدوار  الوزانة في المحطات األحاحية من 

عاا   فبرار إحدف تعبيراتاا األايلة وال االة في واا 61تاريخ الميرب والتي كانت حركة 

 تداو إلم : -إضافة إلم مقترحاتاا في كل محاور يالا البرنامج –فإناا 

  رالوارد في الدحتوالجمعوي الت عيل العملي للمجلس االحتشاري للشباب والعمل 

 .) 071و 22ال صلين (

 ت المعنية  بقضايا وايتمامات ابلور  رؤية شمولية ونسقية ومندمجة بين القطاا

 وأنشطة الشباب.

    باب بالش تستادم العنايةبناء احتراتيجية وطنية تنطلق من حوار وطني موح

 وإطالق مبادرات  في كل الواجاات .

  تشجي  الشباب الم االابال الم العمل السياحي ليسال في تطوير بلد  و دمقرطتاا

 .وتمكين  من مواا  التدبير والقياد  في الايئات الحزبية والجمعوية.

 بادرات  لتحرير الطااات الخالاة للشبا ب الم كافة الواجاات ..اتخاذ كافة الم 

  )العمل الم إحناد المسؤوليات باألولوية للك اءات الشابة  )شابات وشبابا 

  إيالء كامل العناية بتعليل وتكوين الشباب وتأييل  لمواجاة متطلبات المرحلة وتلبية

 حاجات .

 ناء المشاري  وتوفير شروط تشييل  ااتماد برامج وطنية لتأييل الشباب  الم ب

 وتوظيف طااات  .
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 والسكنم والنقل الحضري رحالتنا فاالح التعمير

 ●احتراتيجية تعميرية وحكنية مندمجة تحترم افنسان والبيئة ﴾﴿ من أجل ●

 

مظاير السكن من أبرز المؤشرات التي تعمق  إن فيدرالية اليسار الديمقراطي  تعتبر   ۩     

في ميرب اليوم ال روق االجتمااية وتنتج مظاير الحقد والت راة بين المواطنين   كما أن 

التأخال بعين االاتبار البرامج المندمجة التي تكرم افنسان وتحترم البيئة   السياحات التعميرية

ير تدل الم أن أحزمة اديد  لل قر . والمؤشرات التي خرجت باا افحصاء العام األخ

 والاشاشة تنتشر باوامش المدن   كما تنتشر في العالل القروي   لالا نقترح العمل الم :

وض  حياحة حكنية شاملة ومنسجمة تستادم إاامة السكن الكريل لكافة المواطنين وتسرر  .0

 وتير  القضاء الم دور الص يح وتستدمج التايئات العمرانية المالئمة 

إااد  النظر في المعاير التعميرية ان طريق تصميل حضري متكامل الم مستوف ال ضاء  .6

حاكنة نشيطة تسايل في نمو  يخلق اطبا للسكن االجتمااي. تتجم  في   الداخلي والخارجي 

 الحركة االاتصادية.

ل كفرل إلزامية تشييد المرافق افجتمااية والترفياية و المساحات الطبيعية والتشجير في  .2

 مشرور التعمير  بكل أنواا  

إحداث اندوق خاص للتنمية السكنية الم  رار ما يو معمول ب  في بعض البلدان من  -4

أجل محاربة الص ة االحتكارية في المجال   وخااة المضاربات العقارية والمؤحات 

 التمويلية 

ان تاح المؤحسات والجمااات المحلية والمؤحسات التمويلية العامة في المجال  ضرور  -5

العقاري الم محيطاا االجتمااي واألخال بعين االاتبار البعد التنموي للعملية السكنية   

تمويل السكن بين شركاء الدولة  ات ااياتوالعمل الم تطوير ادراتاا المعمارية وت عيل 

 ي   والشركات الوطنية للتجايز والبناء ... كالقرل العقاري والسياح

توحيد مسطر  الضرائل والرحومات الجبائية الم روضة الم اطار السكن في ضريبة  -2

 واحد    م  م  تقويل بعض الييرات التي شابت القانون الجبائي ) وض  اانون جبائي جاوي 
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ال كر التعاوني والتربية االجتمااي كمنطلق لدال  -التركيـز الـم الخيار االاتصادي -7

المجالية   وت عيل البرامج الجديد  لتايئ المناطق الحضرية الرامية إلم إنعاش إنتاج السكن 

 االجتمااي واالاتصادي داخل المدن .

تييير السياحة السكنية في بلور  االت اايات الوطنية في محال السكن والتعمير م  الدولة  1

 صاديين في حن مساطر واضحة واالحت اد  من جزء ن التمويل والشركاء االجتماايين واالات

إادار نصوص اانونية تنظيمية خااة بالتعاونيات السكنية والجمعيات الماتمة بمجال  -9

 السكن مرااا  لخصواياتاا   وذلك من أجل حل إشكالية توفير السكن .

تبسيط مسطر  الحصول الم األراضي الصالحة للبناء والحيما تلك العائد  ألمالك   -01

 الدولة 

 ) من األراضي التابعة لألمالك المخزنية   أراضي الجمااات   أراضي الواف ....( 

وض  برامج مشتركة بين مؤحسات الدولة وافطارات ) الجمعيات   التعاونيات ......(   - 00

 قات العمومية والص قات الخصواية التي تاتل بالسكن للمواطن وذات لالحت اد  من الص

 الدخل المحدود   وتعميماا الم كافة المتضررين من السكن  ير الالئق .

ضمان إيصال الماء الشروب كحق أحاحي من حقوق افنسان الميربي و السار الم أن  06

 محلية .يكون إنتاج  و توزيع  من طرم الدولة و /أو الجمااات ال

امراني يزود السوق العقارية  ترحيخ م اوم المقاولة المواطنة   وذلك بواحطة برنامج 02

خلق فضاء امراني يواكل ئمة لشرائح اجتمااية من جاة   ويبسكن الئق يطبق الجود  المال

اطل امراني موحد لتنظيل تكتالت  والسكان تلبية الحاجيات السوحيو ااتصادية للمدن   

 تستجيل للشروط االنسانية واالنسجام . اجتماايةامرانية 

 : السكن االجتمااي -1 

لقد تحول السكن االجتمااي إلم اطار تجاري مربح  يست يد من  النافالون في السلطة 

تشجيعية تتجاوز حدود الرؤية  والمرتبطون بأجاز  الدولة. وبدال مناا وباحت ادات

السياحية الرامية إلم القضاء الم معضالت مدن الص يح  بما يسال في االندماج االجتمااي 

 ويح ا تماحك المجتم .
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إن تجمي  السكان وتكديسال في امارات بشقق ت تقر الجود  و ياب المساحات الخضراء 

مرافق االجتمااية العمومية  كل ذلك وال ضاءات الخااة بالترفي  والرياضة  وادم توفير ال

حيحول التجمعات السكانية الخااة بالسكن االجتمااي إلم حزمة جيرافية للمامشين 

اجتماايا والم المحرومين من كل األنشطة االاتصادية واالجتمااية  والم فضاءات للبطالة 

 وال قر  وما يتولد الم ذلك من انف وحخط اجتمااي.

االجتمااية لاالا الوض  تؤكد الم  للمخاطر لديمقراطي إدراكا منااإن فدرالية اليسار ا

 –ضرور  المراجعة العميقة والشاملة لاال  المقاربة بما يؤمن : األمن االجتمااي. 

 : النقل الحضري-2

مداخيل األحر ال قير   ويو ما يؤثر حلبا الم الشرائح  5/0إن النقل الحضري يمتص  -

االجتمااية الواحعة في مجال ولوج التعليل والصحة والتشييل  والممارحة الرياضية 

واليقافية والترفياية. فإذا كان النقل الحضري يشكل مرتكزا من مرتكزات االندماج 

يؤكد بأن  ال يقوم باال  المامة كخدمة امومية  بل يتحول  االجتمااي  فإن الواا  المعيش

في الكيير من الحاالت إلم معاق.  ينضام إلم ذلك ضعف الجود  وال وضم السائد  في 

القطار  وارت ار أثمنة التالاكر التي ال تخض  لمراابة الدولة  ويزداد األمر تعقيدا حينما فتحت 

مر في يالا القطار الحيوي دون توفير شروط السالمة الدولة كل األبواب للقطار الخاص ليستي

الطراية  فالميرب يحتل م  كامل األحف المراتل األولم في منطقة الشرق األوحطوشمال 

 .ؤثر أكير الم ال قراءإفريقيا وفي العالل من حيث حوادث السير  ويال  الحوادث ت

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 رحالتنا لحماية البيئة

 
 ●للبيئة﴾حماية مستدامة  ﴿ من أجل●

 

إن فيدرالية اليستتتار الديمقراطي ترف  أن إشتتتكالية البيئة أاتتتبحت اليوم حاضتتتر     ۩     

بقو  ضتتتتتمن ايتمامات المجتم  الدولي نظرا لما تطرح  من اضتتتتتايا خطير  تادد مستتتتتتقبل 

التنمية و يتجلم ذلك في التديور البيئي  افنستان و مصتير  و ترين حتياحات و إحتراتيجية

و ظتاير  االحتبتاس الحراري التي أخلتت بتالتوازنتات البيئيتة و الطبيعيتة و ذلك نتيجة للنمو 

الاائل الالي ارفت  البشرية خالل القـتتـتترن العشرين و ما رافق  مـتتـتتن احتاـتتالك اشوائـتتي 

نتشار األحياء الاامشية إضافة لمصـتتتادر الطااـتتتة والمـتتتوارد الطبيعيـتتتة و تديور المحيط و ا

إلم التتديور الكمي للموارد المتائيتة و تاتديتد التنور البيولوجي و تراج  اليابات و انجرام 

التربة و امتداد ظاير  التعمير و تزايد أشتتكال التلوث و انعكاحتتاتاا الم المجال المعيشتتي و 

 الصحي للسكان .

ة لمزيد من التديور خااتتتتتتة م   ياب *إن الوضتتتتتتعية البيئية ببالدنا جد مقلقة و مرشتتتتتتح

تشتتتتتريعات اانونية تلزم ال االين باحترام البيئة و الح اظ الياا و ادم ت عيل ما يو موجود 

 مناا مما ي رل الم الدولة 

إاامة شراكة م  المنظمات  ير الحكومية و المجتم  المدني. لتن يال حياحة بيئية تكرس البعد 

التي تشكل برنامج العمل  60اتبار المقاربات المنبيقة ان المالكر  البيئم للتنمية المستدامة و 

 البيئي الدولي.

تحقيق الديمقراطية ابرالحماية المستدامة للبيئة  يتطلل أوال إجراء ااجال ومستداما لإلدار  

 الرشيد  للموردين الطبيعيين األحاحين: الماء والتربة.

 افجراء العاجل يتجلم في:

تطبيق الميياق الوطني للتنمية المستدامة وحماية البيئة بإاداد برامج مندمجة  العمل الم كي ية .0

 لحماية و تدبير المجال البيئي و تقييل األخطار االاتصادية الناجمة ان التييرات المناخية .
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مصادر  و جودتاا. خاص بكل ميدان وبكل  تخطيط برنامج للتدبير االحتراتيجي للماء لحماية  .6

 التراب الوطنيجاة من جاات 

 الميا  العادمة في محطات مندمجة و احتعمالاا في ال الحة  وض  مناجية لتعميل تص ية  .2

 وض  مخطط ممناج لحماية التنور البيئم ابر تعميل المحميات الطبيعية في كل الجاات .4

 إنشاء أطلس و ميياق وطني لحماية المناظر الطبيعية الميربية التي يي مورد أحاحي للسياحة  .5

الشرور في مخطط مستعجل لحماية الواحات و الحد من التصحر و إطالق برنامج  رس خمسة  .2

 ماليين نخلة .

من أجل مدن ميربية متوازنة ولطي ة  العمل الم تقنين تصميل ال ضاآت الخارجية امليات  .7

التشجير الممناجة, لتعميل األحزمة الخضراء و الحدائق واألماكن العمومية المنسقة, بجل 

أمتار مربعة لكل حاكن  الم  رار الدول  01حياء والمدن والجاات. وذلك بادم تحقيق األ

 المتقدمة وللتقرب من توايات المنظمة العالمية للصحة.

   للح اظ العملي الم السواحل الميربية Loi Littoralالعمل الم تطبيق اانون حماية الساحل  .1

 افجراء الياني يتميل في المحاور التالية:

 العمل الم مخطط شامل املي وحري  لتكريس النظافة وتنزيلاا في جل أحياء المدن0

إدخال  از البترول المسال )ج ب ل( كواود في اطار النقل للحد من التلوث و تعميل احتعمال 6

 الترمواي بالمدن الكبرف .

 احتعمالاا في ال الحة تن يال برنامج احتعجالي لتدبير الن ايات الصلبة المنزلية و إااد 2

من  احتقطاب الصنااات الملوثة و ما تخل   من دمار للمحيط البيئي و القضاء الم الممارحات 4

 العمومية. ير البيئية للشركات الدولية و الوطنية و 

 المشاري .إدماج مبدأ الكل ة و الوا  البيئي ضمن دراحات 5

  الوطني.ن افنتاج في المائة م61رف  نسبة الطااة المتجدد  إلم 2

 الضريبة.ا اء األرباح الموظ ة في احتيمارات بيئية من 7

 فياا .يتسبل  الملوثة التيت عيل اانون الملوث المؤدي ان األنشطة 1

 مجال البيئة و إاداد األطر المؤيلـــة لاللك. والتكويــن فيخلق مؤحســات تاتــل بالبحث العلمي 9
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 رحالتنا فاالح اطار الرياضة

 ●﴿من أجل حياحة رياضية تنمي الطااات الوطنية ﴾●

 

إن فيدرالية اليسار الديمقراطي  تولي اناية خااة بالمجال الرياضي نظرا لدور     ۩     

األحاحي في  الح اظ الم احة المواطن  وتنمية القدرات الشبابية وتعزيز موا  الميرب 

 يلي :في المنافسات الرياضية . ويؤكد بالخصوص الم ما 

 

 

 

 

توفير البنيات والتجايزات الرياضتتتية األحتتتاحتتتية التي تتيح للرياضتتتيين المياربة  -0

 ت جير موايبال وطاااتال .

تقديل كافة المستاادات للطااات الشابة وللخبرات الوطنية فظاار موايباا وشحد  -6

 إمكانياتاا التنافسية.

 توجي  البنيات األحاحية والتجايزات الرياضية لخدمة مبدأ الرياضة للجمي  . -2

 تطاير األندية من مظاير ال ساد والعالاات الزبونية . -4

تشتتتجي  الرياضتتتة المدرحتتتية والجامعية بااتباريما مشتتتاتل أحتتتاحتتتية الكتشتتتام  -5

 الموايل وتنميتاا .

م األحتتتاحتتتية في  افشتتترام إاطاء األولوية لألطر الوطنية الك أ  في إحتتتناد الماا -2

 والتأطير الم ال رق الوطنية

 

 

 

 مقترحاتنا
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 ال ساد لمحاربة رحالتنا

 ● المركل( ال ساد مظاير لكافة شاملة محاربة أجل ) من ●

 

 تكبل واالجتمااي واالاتصتتادي افداري لل ستتاد المتعدد  المظاير أن الشتتك   ۩     

 لدول.  ومن بينا ولمواع  لستتتمعت  وتستتتيء تأييل  فرص من وتقلل المجتم  طااات

 ال ساد :  مؤشرات ضمن

 التقارير وفق للرتل الميرب والنال )احتالل للرشتتتتتتو  واحتتتتتت  انتشتتتتتتار 

 الدولية(. تربارنسي لمنظمة تقرير آخر ومناا المتخصصة

 العمومية المؤحتسات الم الستابقين المستؤولين فضتائح ان الكشتف تواتر 

 ناذرا .  إال محاحبة دون وافدارات واألبناك

 التالية : ألحاحية افجراءاتا بعض نقترح وإاالح  المقلق الوض  يالا ولتجاوز 

  ومبالري العام المال نايبي الاقاب من بالحد الك يلة الصارمة فجراءات كافةا اتخاذ0

 القضاء. أمام وشاود  ال ساد فاضحي لحماية اانون إادار6

 افطارات وتقوية الدولة وأمالك العام المال لحماية وافجراءات المبادرات كافة اتخاذ2

 اناا . المدافعة

 اءإنش الم والعمل وفضح   ال ساد محاربة في المسايمة المدنية الجمعيات تشتجي 4

 ومتابعت  . ال ساد مظاير لضبط وإاليمية وجاوية وطنية مرااد

 المواا  . مختلف في المسؤولين لكافة بالممتلكات التصريح وجوب مبدأ إارار5

 والماربة . المناوبة العمومية األموال الحترجار وطني اندوق إنشاء2

 ومجاالت . وأحاليب  االرتشاء مظاير كافة محاربة -7

 . مجال محاربة ال ساد في الصادر  واألحكام القوانين تن يال الم الحرص -1

 الن وذ . واحتيالل والمحسوبية الرشو  من للوااية وفعال جديد نظام خلق -9

 ميةالتعلي لمؤحتتتستتتات فيا الرشتتتو  ومحاربة الشتتت افية الم التربية برامج تعزيز -01

 .الشباب ودور والجامعات
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 لتواية والبصرية الستمعية افاالم وحتائل في خااتة وبرامج مجاالت تخصتيص -00

 ان والكشتتتتتف فضتتتتتح  في افحتتتتتاام الم وحيال ال ستتتتتاد بمخاطر المواطنين

 ممارحات .

 لتتلتتتصتتتتتتتتريتتح التتكتتتتترونتتي متتواتت  احتتتداثبتتت الشتتتتتتتت تتتافتتيتتتة ثتتقتتتافتتتة تتتعتتزيتتز -06

 chafafia.gov.maبالممتلكات

 العمومية. للشركات معمق مالي افتحاص ااتماد -02

 المدني المجتم  جمعيات دور وتعزيز الرشتتو . لمحاربة الوطنيةافطارات  تطوير -04

 المجال . يالا في العاملة

 والمال. السلطة االمي بين ال صل -05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




