
>فنن العفا� 

والــد�ــقــراطــيــة  العمومية  «االســتــشــارات  حـــول  تــقــريــر  ســجــل 
ــة،  ــراطــي ــق ــة أنـــفـــاس د� ــرك ــه ح ــزت ــج ــة بــاملــغــرب» أن ــي ــشــارك ــت ال
ـــ�ة بـــ� مــضــامــ� مـــخـــرجـــات وتــوصــيــات  ـــب ــــوة ك ـــــود ه وج
ــتــشــاوريــة ومــضــامــ� مــشــاريــع الــقــوانــ�  ـــحـــوارات والــهــيــئــات ال ال
املعتمدة  تلك  أو  الوصية  ــــوزارة  ال مــن  ســـواء  اعــتــ�دهــا  تــم  الــتــي 
التي  ــ�  ــوان ــق ال ــع  مــشــاري أو  الــحــكــومــي  املــجــلــس  مــســتــوى  ــىل  ع
الــقــانــون  ـــرشوع  م يــكــون  حــيــث  ــان،  ــربمل ــال ب عليها  ــة  املــصــادق ــت  °
بــاملــرشوع  ــه  ل عــالقــة  ال  الــغــالــب  يف  الحكومة  مجلس  عــىل  املــحــال 

الذي أعدته الوزارة املعنية.
الكاتبة  رفــقــة  الــتــقــريــر  أعـــد هـــذا  ـــذي  ال إدمــــ�،  عــزيــز  وأفــــاد 
ـــدوة صحفية  ابــتــســام املـــزيـــربي، خـــالل ن ــاس،  ــف الــعــامــة لــحــركــة أن
ــعــاء  األرب زوال  ــان  ــس اإلن لحقوق  املغربية  املنظمة  ¾قر  نظمت 
ــر،  أن عــدم  ــري ــق ــت ــــايض، خــصــصــت لــتــقــديــم مــضــامــ� هـــذا ال امل
ــــشــــاورات وإعـــ�لـــهـــا عـــىل مــســتــوى  ــج امل ــائ ــت االنـــســـجـــام بـــ� ن
ـــادرات  ـــب امل ــة يف  ــق ــث ال ـــدم  كــلــفــة ســيــاســيــة يف ع لـــه  الــتــرشيــع، 
الــتــشــاركــيــة  ــة  ــارب ــق ــامل ب يــحــيــط  ــك  ــش ال ــح  ــب إذ أص ــة،  ــي ــحــكــوم ال

والد�قراطية التشاركية.
والـــذي  الــتــقــريــر،  تضمنها  ــتــي  ال لــلــخــالصــات  تــقــد�ــه   فــخــالل 
ــهــيــئــات  ــجــن وال ــل ــة ال ــي ــال ــع ــة وف ــاع ــج خــصــص لــتــقــيــيــم مـــدى ن
منهجية  ــن  م استلهاما  الــحــكــومــة،  أحــدثــتــهــا  ــي  ــت ال ــة  ــشــاوري ــت ال
تحقيق  مـــن  °ــكــنــت  ـــدى  م أي  وإىل   ،2011 دســـتـــور  إعـــــداد 
واملعني�  الــفــاعــلــ�  مــن  مــمــكــن  ـــدد  ع ـــرب  أك ــــإرشاك  ب مبتغاها 
ماهية  «أن  إدمــــ�،  ــز  عــزي ـــاد  أف ــاور،  ــش ــت ال ــوع  ــوض م بــالــقــضــايــا 
ــة هي  ــشــاوري ــت ــات ال ــئ ــهــي ــة وال ــي ــوطــن ـــوارات الــعــمــومــيــة وال ـــح ال
ــة وعـــىل تــوافــقــات بـــ� أصــحــاب  ــشــرتك ــحــث عـــن أرضـــيـــة م ــب ال

. «Ïاملصلحة حول الحد األد
من   Ïاألد لــلــحــد  ــمــوس  مــل ــاب  ــي غ الـــصـــدد  ـــذا  ه يف  ــل  ــج وس
ــار انــتــقــادات  ــاه هـــذه الــلــجــن، حــيــث كــانــت مــث ــج ــوافــقــات ات ــت ال
التي  لــلــنــتــائــج  بــالــنــســبــة  وأيــضــا  تركيبتها  ــأن  ــش ب مــوضــوعــيــة 

تم رفضها من قبل الجمعيات املعنية.
اللجن  ــلــك  ت ــهــا  ــي إل ــوصــلــت  ت ــي  ــت ال ــج  ــائ ــت ــن ال أن  ــرب  ــت اع كـــ� 
تعدو  ال  أنــهــا  أظــهــرت  الـــوزاريـــة،  القطاعات  بعض  مــن  املشكلة 
معنية  لها  تابعة  مــديــريــات  أو  إداريـــة  مصالح  مــجــرد  تــكــون  أن 
التي  الــهــيــئــات  ــب  ــل أغ أن  إىل  منبها  ــع،  ــرشي ــت وال بــالــدراســات 
تنتمي  الــــحــــوارات  ــج  ــائ ــت ن أو  تــركــيــبــة  عـــىل  ــــواء  س اعـــرتضـــت 

يقول  ـــــرصاع،  ال أن  حــيــث  والــــحــــدا×»،  ــي  ــراط ــق ــد� ال «لــلــصــف 
املتحث، «ذو بعد قيمي أكÙ منه فني أو تقني».

ــر تلك  ــقــري ــت ــي ســاقــهــا واضــعــو ال ــت ــات ال ــظ ــالح ـــن بــ� امل وم
ـــدم اإلعــــالن عن  ــب املــــايل، حــيــث ســجــل ع ــان ــج ــي تــخــص ال ــت ال
أن  حيث  ــا،  ــه رصف وأوجـــه  والــهــيــئــات  ــحــوارات  ــل ل املــالــيــة  الكلفة 
ــودة،  ــرص امل املــبــالــغ  حـــول  معطيات  أي  بــعــد  تــنــرش   Ý الــحــكــومــة 
تدب�ها  ــيــة وحــكــامــة  املــال الــشــفــافــيــة  ـــؤال  س طـــرح  ــوجــب  ي ــ�  م
ــي، حسب  ــع ــرشي ــت ال ــوى  ــت ــس امل عـــىل  مــنــتــجــة  غـــ�  ـــادرات  ـــب م يف 

وصف واضعي التقرير.
ــ� نــبــه إىل تــجــاهــل الــشــبــاب خـــالل مــســار إعــــداد الــقــوانــ�،  ك
ــ�ع إىل صــوت  ــت ــم فــيــه االس ـــذي ت ــور ال ــدســت ــىل خـــالف ال حــيــث ع
االجت�عية  القضايا  مختلف  حــول  وآرائــهــم  ــنــســاء  وال الــشــبــاب 
ــة، وتــســجــيــل طــلــب كــبــ� عــىل ذلــك،  ــاســي ــســي ــة وال ــادي ــص ــت واالق

فإن هذا الطلب اضمحل خالل إعداد القوان�. 
ــــرضورة مــأســســة الـــحـــوارات  ــو الــتــقــريــر ب ــع ـــــذا وأوىص واض ه
املجتمعية  الــفــعــالــيــات  ــل  ك مــشــاركــة  يضمن  بشكل  الــتــشــاركــيــة 
ـــة، تــســمــح لــلــمــســاهــمــ� تــتــبــع الــنــصــوص  عـــرب مــســاطــر واضـــح
¾ــقــرتحــاتــهــا،  تضمينها  ـــل  أج مـــن  ـــع  ـــرتاف وال ــا  ــه مــراحــل كـــل  يف 
جميع  إرشاك  ـــىل  ع ـــرص  ـــح ال إىل  ـــت  ـــوق ال ذات  يف  داعـــــ� 

الفاعل� إسوة ¾سار إعداد الدستور.
ـــايس  ـــول الــهــدف األس الـــيـــوم، ح ــان  ــي ــدة ب ــري ــج  ويف ســــؤال ل
يف   æـــأ ي تــنــزيــلــه  وأن  خــاصــة  ــه  ــآل وم الــتــقــريــر  هـــذا  وضـــع  وراء 
ـــدادات لــخــوض  ـــع ــاز حــيــث تـــتـــواىل االســـت ــي ــامــت ــاé ب ــخ ــت ـــن ان زم
ــادم،  ــق ال أكــتــوبــر   7 ــخ  ــاري ت لــهــا  ــرر  ــق امل الترشيعية  ــات  ــتــخــاب االن
من  ـــه  أن رأت  أنــفــاس  ــة  ــرك ح أن  ملـــزيـــربي،  ــام  ــس ــت اب أوضــحــت 
ــارات  ــش ــت واالس الــتــشــاوريــة  ــات  ــي اآلل ـــ�ل  إع مـــدى  تقييم  الــــالزم 
ــور 2011،  ــت بــهــا إبـــان وضـــع دس ــم األخـــذ  ــي ت ــت الــعــمــومــيــة وال
عمومي  نــقــاش  وفــتــح  التقرير  هــذا  وضــع  ــرب  ع العمل  ــم  ت ومــن 
وقيمتها  °ـــت  الــتــي  ــة  ــي ــعــمــوم ال ـــارات  ـــش ـــت االس دور  حــــول 
طبع  ــــذي  ال ــقــص  ــن ال جـــوانـــب  إىل  الــتــنــبــيــه  وأيـــضـــا  اإلضــافــيــة 

االســتــشــاريــة  والــهــيــئــات  والــلــجــن  العمومية  ـــحـــوارات  ال ـــ�ل  إع
والنتائج املسجلة».

ــعــام  ال الــــرأي  عــىل  تعميمه  ســيــتــم  ــقــريــر  ــت ال أن  وأضـــافـــت 
ــة  ــاول ــح ــة، وم ــي ــم ــرس ــة وغــــ� ال ــي ــم ــرس ــه ال ــات ــون ــك ¾ــخــتــلــف م

تعميق النقاش بشأن املالحظات التي سجلها».
ــة مـــن وضــع  ــاي ــغ ال ــز إدمـــــ�، «إن  ــزي ـــال ع ــه  ق ــب ــان ـــن ج وم
وبـــنـــاء حـــول حصيلة  نــقــاش جـــاد  ــق  ــل ــر هـــو خ ــري ــق ــت ال هـــذا 
ــوء  ـــىل ض ــهــا اإلضـــافـــيـــة ع ــمــت ــي ــة وق ــي ــوم ــم ــع ـــارات ال ـــش ـــت االس

السياق الدستوري لـ 2011 من جهة، واعتبارا 
ــــذي اعـــتـــربه الــتــرصيــح  ــــي، ال ــايس واألخــــالق ــي ــس  لــلــتــعــاقــد ال
ــة الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه،  ــواصــل ــىل م ــوم ع ــق ــجــددا ي ــت الــحــكــومــي م
ــات  ــب ــاخ ــن ــه مـــســـنـــودا ¾ـــشـــاركـــة وثـــقـــة ال ــدات ــه ــع ــذ ت ــي ــف ــن وت
ــر، هو  ــري ــق ــت ال ـــآل  ــ� مـــن جــهــة أخـــــرى، مــعــلــنــا أن م ــب ــاخ ــن وال
جميع  ــن  ع فــضــال  ــه،  ــن م بنسخة  ــدهــا  م سيتم  حــيــث  الــحــكــومــة 
ــدف أســاســا  ــه ــال ــيــة واملــدنــيــة، ف ــقــاب ــن ــئــات الــســيــاســيــة وال ــهــي ال
وســد  ــب  ــاس ــك وامل ــوات  ــط ــخ ال لتثم�  عــمــومــي  ــاش  ــق ن خــلــق  ــو  ه

التغراث التي انكشفت خالل مسار امل�رسة الواقعية».
الـــجـــوانـــب ورصـــد  ـــاول عــــددا مـــن  ـــن ت ــر  ــري ــق ــت ال يــشــار أن 

ــجــان  ــل ـــن ال ــة م ــوع ــم ــج ــص م ــخ ــا، وهــــي ت ــه ــأن ــش مـــالحـــظـــات ب
ــض  ــعــرائ ــال ــات ومـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــ� الــتــي تــتــعــلــق ب ــئ ــي ــه وال
واملناصفة  الــجــمــعــوي  والــعــمــل  الــشــبــاب  ومــجــلــس  واملــلــتــمــســات 
قانون  لتعديل  العلمية  واللجنة  التمييز  أشــكــال  كــل  ومكافحة 

الصحافة...
ــر  ــقــري ــة» رصــد ت ــاف ــح ــص ـــون ال ـــان ــــرشوع  «ق ــ� يــتــعــلــق ¾ ــي ف
ــات أعــ�ل  ــرج ــخ ـــول م ــيــقــة رســمــيــة ح ــاب أي وث ــي ـــاس» غ ـــف «أن
ــنــرش،  وال الــصــحــافــة  ــة  ــدون م ¾ــراجــعــة  املكلفة  العلمية  اللجنة 
ــق ¾ــــــرشوع قـــانـــون  ــل ــع ــت ــــاك فـــيـــ� ي ــــب ـــول ارت ـــص ــال ح ــج ــس م
ــت أربــع  ــدم ــة ق ــي ــوص ــــــوزارة ال ال ـــك أن  ـــنـــرش، ذل الــصــحــافــة وال
صيغة  آخـــر  إىل  وصـــوال  مـــرة،  ــل  ك بتحيينها  ــامــت  ق مـــســـودات، 
قدمتها  واقـــرتاحـــات  ــات  ــظ ــالح م ـــر  إث عــىل   ،2014 ــر  ــوب ــت أك يف 
للصحافة  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة  الســيــ�  املــــد�،  املجتمع  مــنــظــ�ت 
من  ــة  عــدال وجمعية  للنارشين،  املغربية  والــفــيــدرالــيــة  املغربية 

أجل الحق يف محاكمة عادلة. 
الــتــقــريــر  أورد  ــ�،  ــي ــغ ــت وال ــمــر  املــســت ــتــحــيــ�  ال ــوص  ــص ــخ وب
املـــواد،  عـــدد  حــيــث  ــن  م ـــه  أن بينها  ــن  م ــات  ــظ ــالح امل ــن  م جملة 
والــنــرش  بــالــصــحــافــة  املــتــعــلــق  ــون  ــان ــق ال ¾ــــرشوع  يتعلق  فــفــيــ� 
ــادة  م  90 ــن  م يــتــكــون  ـــصـــال،  االت وزارة  ــه  ب رصحـــت  ــا  م حــســب 

ليصل  العلمية  اللجنة  قــبــل  ــن  م املــقــدمــة  األوىل  املــســودة  يف 
يف  عنها  الــكــشــف  ــم  ت ــتــي  ال ــعــة  ــراب ال الصيغة  يف  ـــادة  م  122 إىل 
املــقــدم  املــــرشوع  يف  ـــادة  م  123 إىل  ـــوال  وص ــم  ث  ،2014 أكــتــوبــر 

أمام مجلس النواب. 
مجموعة  أن  أنــفــاس،  حــركــة  سجلت  املــضــمــون،  حــيــث   ومـــن 
يف  عليها  التنصيص  ــم  ت ــي  ــت ال ــســاطــر  وامل والــــرشوط  املــــواد  ــن  م
ــرشوع  م يف  تعديلها  ــم  ت ــون  ــان ــق ال ـــرشوع  م ــن  م األوىل  الصيغة 

القانون املقدم أمام الربملان.
ــس  ــام ــخ ال ـــاب  ـــب ال ـــ� يف  ـــادت ـــة م ـــاف ــر إض ــري ــق ــت ال ـــــد  ورص
األوىل  وتتعلق  و38،   35 وهـــ�  الــتــأديــبــيــة  املــســاطــر  بــخــصــوص 
ــاري  ــج ــعــات ال ــتــرشي ــعــمــول بــهــا حــســب ال ــب امل ــأدي ــت ¾ــســطــرة ال

بها العمل، والثانية تتعلق بتقادم األخطاء املهنية.
ــم  ـــاس، بــشــأن مــــرشوع الـــقـــانـــون رق ـــف والحـــظـــت حــركــة أن
املــســودة  أن  للصحفي�،  األســــايس  بــالــنــظــام  واملــتــعــلــق   13.89
ــة  ــدول ال ¾ــرافــق  الــعــامــلــ�  الصحفي�  إغــفــال  فــيــهــا  تــم  األوىل 
الصيغة  يف  ــه  ــدارك ت ــم  ت ــا  م وهــو  اإلعــالمــيــة  الــعــامــة  ــؤســســات  وامل
ـــان، مش�ة  ـــربمل ال ــحــكــومــة أمــــام  ــة مــن قــبــل ال ــدم ــق األخــــ�ة امل
بطاقة  ــب  ــال ط عـــىل  اشـــرتطـــت  قـــد  ــت  ــان ك األوىل  الــصــيــغــة  أن 
مــتــدرب  كصحفي  الــصــحــافــة  مــــارس  ـــه  أن يــثــبــت  أن  الــصــحــفــي 

ــل  ــادة اإلجــــازة عــىل األق ـــه حــاصــل شــه ـــل وأن ملــدة سنت� عــىل األق
من  مــســلــمــة  ــصــحــافــة  ال ــال  ــج م يف  متخصصة  شـــهـــادة  عـــىل  أو 
وهــي  ــاص،  ــخ ال أو  ــام  ــع ال ـــواء  س ــايل  ــع ال التعليم  مــؤســســات  قــبــل 
املــحــال  ــون  ــان ــق ال ـــرشوع  ــن صيغة م ــم حــذفــهــا م ت ــتــي  ال الــــرشوط 

من الحكومة إىل الربملان، يش� تقرير «أنفاس».
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املستقبل  "نــــور  وجــمــعــيــة  لــلــبــيــئــة"  ــزاج  ــي ــي "ب جمعية  مــن  ¾ـــبـــادرة 
مــؤخــرا  نظمت  القليعة،  ¾نطقة  البيئة  حــ�يــة  يف  ونــشــطــاء  الــقــلــيــعــة"، 
ــىل ظــاهــرة  ــوف ع ــوق ــم ال ــم لـــألركـــان، حــيــث ت ــي زيــــارة مــيــدانــيــة لــغــابــة أدم

متنامية خط�ة.
ــرب تفريغ  الــبــيــئــي ع ـــدمـــار  ــوجــي وال ــكــول لــلــذبــح اإلي تــتــعــرض  فــالــغــابــة 
املــطــامــ�   ــوادم  ــع ل ـــرصف  ال ــل  ــوائ س نــفــايــات  ــن  م املكعبة  ــان  ــن األط مــئــات 
 òــطــرح عــشــوا ــان أكـــرب م ــك ــن م ـــــان، وذلـــك غـــ� بعيد ع ــار األرك ــج ــ� أش ب
املجتمع  ــاضــل  ن والــــذي  للقليعة،  الــقــديــم  ــرح  ــط امل املــمــلــكــة،  ــوب  جــن يف 
ـــع رضره الــبــيــئــي عــىل نــفــس الــغــابــة  ـــل رف ــرتة طــويــلــة مــن أج ــف املــــد� ل
سلطات  اســتــجــابــت  وقـــد  التعليمية.  ــات  ــس ــؤس وامل املـــجـــاورة  والــســاكــنــة 
منطقة  أن  إال  ــه،  ــن م والــتــخــلــص  معضلته  ــل  ح أجـــل  ــن  م انــزكــان  ــة  عــ�ل
وخــطــورة  وأهــمــيــة  ــعــا  وق تــقــل  ال  ــدة  ــدي ج ــة  ــارث ك ــوم  ــي ال تشهد  القليعة 
لــعــوادم  الضحلة  املستنقعات  أكـــرب  وهـــي  أال   ،òــوا ــش ع مــطــرح  أكـــرب  ــن  ع
ــات  ـــىل غــاب ـــوداء عـــىل الــبــيــئــة وع ـــس ــي بــظــاللــهــا ال ــرخ ــي ت ــت ــ� ال ــام ــط امل
ويف  واألعــــــراف  الــقــوانــ�  ــل  ــك ل رضب  يف  الــعــامــة،  ــة  ــح ــص وال األركــــــان 
عملية  يف  ــة،  ــوم ــك وح دولــــة  انـــخـــرط،  الــــذي  ــاملــغــرب  ب تــلــيــق  ال  مــشــاهــد 

تنظيم مؤ°ر األطراف كوب 22.
هائل  ــا�  ســك ــفــجــار  ان منها  مــشــاكــل  ــد  ــدي ع تعيش  القليعة  منطقة 
وانــتــشــار  الــجــغــرافــيــة،  ــرقــعــة  ال ــذه  ــه ل ــيــة  الــداخــل ــهــجــرة  ال ــشــاط  ن نتيجة 
ـــط الــتــعــمــ�،  ــكــل خـــــارج ضـــواب ــي ــه ـــ� امل واســـــع لــلــســكــن الـــعـــشـــواò غ
والبيئية  الــصــحــيــة  ــة  ــي ــاس األس الــتــجــهــيــزات  مــســتــوى  ــىل  ع فــــادح  ــص  ــق ون
مــنــه جمعية  مــا حــــذرت  ـــو  ــة، وه ــي ــاض ــري وال ــثــقــافــيــة  وال ــة  ــي ــ�ع ــت واالج
ــكــل، مع  ــي ــه ــ�ا لــلــســكــن غـــ� امل ــب ــشــاطــا ك ــرف ن ــع ــاطــق ت ــن "بـــيـــيـــزاج" ¾
الصحية  االجــتــ�عــيــة،  البيئية،  املــســتــويــات  كــافــة  ــىل  ع الــخــطــ�ة  تبعاته 

واألمنية.

معضلة بيئية يف منطقة ذات نفع إيكولوجي
ــارا سكانيا  ــج ــف ان ــت  ــرف ع ــي  ــت ال املــنــطــقــة  تــعــرفــهــا هـــذه  ــاة  ــان ــع م ـــرب  أك
ــهــا بــنــيــت عــىل الــعــشــوائــيــة  ــة، كــون ــي ــل ــداخ ــرة ال ــج ــه ــا كــبــ� يف ال ــاط ــش ون
تحولت  منطقة  األطـــــراف.  يف  "الــعــشــعــش"  ســكــن  انــتــشــار  ــع  م الــشــامــلــة، 
مــســاحــة  يف  ألــــف   80 تــتــجــاوز  ــة  ــي ــان ســك ــة  ــاف ــكــث ب حــرضيــة  ــه  ــب ش اىل 
ــتــوســع عىل  ــادل كــثــافــة مـــدن هــنــديــة وصــيــنــيــة، وت ــع جــغــرافــيــة ضــيــقــة، ت
خــطــرا عىل  يــعــد  ــا  م وهـــو  ـــــان،  األرك وغــابــات  الــفــالحــيــة  األرايض  حــســاب 
برشية  تنمية  إحـــالل  وجـــه  يف  ــ�ا  ــب ك ــقــا  وعــائ بكاملها  ــال  ــي أج مستقبل 
ـــدى أكـــÙ املناطق  أنــهــا إح الــتــقــاريــر  ــــام وبــعــض  ومــســتــدامــة. وتــشــ� األرق
حاليا  يــعــجــز  انـــحـــراف  مــظــاهــر  ــرف  ــع ت ـــي  وه ــل،  ــك ك املــغــرب  كــثــافــة يف 
يتطلب  مــ�  ــه،  ــوائ احــت عــىل  باملنطقة   õاملــلــ ـــدرك  ال ــرجــال  ل القليل  ــعــدد  ال
ــت املــنــطــقــة اىل جــ�عــة  ــحــول ــة. وهـــكـــذا ت ــرشط ــل ل ــات  إحـــــداث مــفــوضــي

حــ�يــة  وال  الــتــنــمــيــة  وال  الـــحـــضـــارة  ــات  ــوم ــق م بــــدون  حــرضيــة  ــه  ــب ش
مظاهر  مــن  ــان  ــي ــع ال عــىل  يــخــفــى  ال  بيئيا  اخــتــالال  ــرف  ــع ت إذ  لــلــبــيــئــة، 
تتوفر  ال  أحــيــاء  و÷ــــاذج  األزقــــة  شــبــه  بــ�  واملــتــعــفــنــة  ـــقـــذرة  ال املــيــاه 
املنتخبون  ويــتــحــمــل  ــة.  ــن ــســاك ال ــذه  ــه ل ــكــر�ــة  ال ــاة  ــحــي ال ــات  ــوم ــق م ــىل  ع
ــع  واس انــتــشــار  ـــام  أم الــكــامــلــة  املــســؤولــيــة  باملنطقة  املحلية  والــســلــطــات 
يثقل  ــ�  م ــة،  ــي ــون ــقــان ال ــط  ــواب ــض ال خــــارج  ـــداده  ـــت وام  òــوا ــش ــع ال للسكن 
ــة ويــعــقــد مــجــهــوداتــهــا يف تــأهــيــل هـــذه املــنــاطــق وإدمــاجــهــا  ــدول كــاهــل ال
ـــات  األزم ظــل  يف  لــذلــك  هرقلية  مــجــهــودات  يتطلب  ــا  م وهــو  وهيكلتها، 

االقتصادية الوطنية والدولية.

ويبقى الرتقيع السمة البارزة
جــداول  ــك  ــذل وك مــكــان  كــل  يف  األزبــــال  انــتــشــار  القليعة  منطقة  تــعــرف 
جانب  إىل  املــطــامــ�،  منسوب  ــاع  ــف ارت مــن  تنبعث  قـــذرة  ملــيــاه  ـــة  األزق ــ�  ب
ــو املـــبـــا�، وضعف  ــل ــــة وع ــق األزق ــوات الـــرصف الــصــحــي وضــي ــن انـــعـــدام ق
ــار حـــوايل  ــش ــت ـــــام ان ــزات األســـاســـيـــة. وأم ــي ــه ــج ــت ــوى ال ــت ــس ــ� عـــىل م ــب ك
الــعــادمــة  املــيــاه  مــطــامــ�  آالف  تــحــت  مــبــانــيــهــا  تــــرزح  مــســكــن   30000

الضحلة.
االجــتــ�عــيــة  املــشــاكــل  ــي  ــاق ب ــن  ع تــقــل  ال  البيئية  القليعة  مــشــاكــل   
املنزلية  الــنــفــايــات  ــ�  ــدب ت ــو  ه ـــان  اك املنطقة  مــشــاكــل  ــأهــم  ف ــة،  ــي ــن واألم
ــقــذرة  ال ــاه  ــي امل مشكلة  ولــتــدبــ�  السكنية.  ــدور  ــل ل الــســائــلــة  ــات  ــاي ــف ــن وال
و6   3 ــ�  ب ــا  م سعته  يبلغ  بصهريج  جــــرارا   27 ـــوايل  ح ــقــوم  ي للمطام� 
ــة ذهـــاب وإيــــاب، لــســت أو øــا�  ــا، يف حــرك ــومــي ــن بــإفــراغ املــطــامــ� ي ط

مرات، بقدر مايل يبلغ ما ب� 70 و100 درهم حسب السعة.

أين تقذف هذه األطنان من املياه العادمة؟
وتعمل  األمـــة  نـــواب  يــرشعــهــا  ــي  ــت ال ــ�  ــوان ــق ال لــكــل  صـــارخ  رضب  ويف 
معاكسة  اىل  ــون  ــؤول ــس امل ــدى  ــت اه التنفيذية،  الــســلــطــات  تطبيقها  ــىل  ع
مــيــثــاق وطــنــي حــول  ¾ــثــابــة  اإلطــــار 99-12  لــلــقــانــون  الــعــامــة  الــتــوجــهــات 
ورضب  ــــاء،  امل  10-95 ــون  ــان ــق ال ورضب  ــة،  ــدام ــت ــس امل والــتــنــمــيــة  الــبــيــئــة 
بالس�ح  اإليــكــولــوجــيــة  املنفعة  ذات  الــغــابــويــة  املــنــاطــق  حــ�يــة  ــون  ــان ق
ووطــنــيــا،  ــا  ــوي ــه وج محليا  ــول  ــب ــق امل غــ�  الــبــيــئــي  واالنـــحـــراف  للتسيب 
الضحلة  املـــيـــاه  مـــن  طـــن   500 ــــوايل  ح ــي  ــرم ب ســمــحــوا  ــا  ــدم ــن ع ــــك  وذل
عن  بعيد  ــ�  غ ادمــيــم،  ــة  ــاب غ ــن  م متفرقة  مــنــاطــق  يف  ــة  ــوث ــل وامل الــقــذرة 
مــدرســة  ــن  م لــكــل  تعليمية  مــؤســســات  ــن  م ــرب  ــق ــال وب السكنية  ــــدور  ال
عن  يفصلها  ال  الــتــي  ــي  ــوارزم ــخ ال وإعـــداديـــة  االبــتــدائــيــة  الــصــديــق  أبــوبــكــر 

املستنقعات الضحلة سوى 400 مرت.
ولــلــحــرشات  نــثــنــه،  ــح  ــروائ ل ــا  ــع واس انــتــشــار  تــعــرف  املستنقعات  هـــذه   
ــوي، وتسبب  ــاب ــغ ــك ال ــل ــ� تــهــدد الــفــرشــة املــائــيــة وامل ــخــطــرة. ك ــارة ال ــض ال

مــنــتــزهــا  ــون  ــك ــت ل ــهــا  ــل ــأهــي ت ـــم  ت ¾ــنــطــقــة  ــا  ــي ــوج ــول ــك وإي بــيــئــيــا  رضرا 
غابة  ــوار  ــج ب ــدة  ــواج ــت امل األحــيــاء  لساكنة  أخـــرض  إيــكــولــوجــيــا  ومتنفسا 
ـــوت عــــرشات أشــجــار  األركــــان  ــة م ــوي ــاب ــغ ادمـــيـــم، وشــهــدت املــنــطــقــة ال
الخطرة  ومــكــونــاتــهــا  الـــقـــذرة  ــاه  ــي امل هـــذه  يف  املــحــمــلــة  ــســمــوم  ال بسبب 
الساعة  ــحــدود  ل يجهل  ــي  ــت وال ــــرباز،  ال ــع  م املختلطة  الكيميائية  لــلــمــواد 
لتؤدي  معها  وتختلط  تــنــدس  أن  �كن  ســامــة  سائلة  ونــفــايــات  مـــواد  ــة  أي

ملوت أشجار األركان، بدون حسيب وال رقيب لهذه الكارثة الخطرة.   

مطالب جمعية بييزاج لح�ية البيئة 
لتقييم  ــوى  املــســت رفــيــعــة  ــة  ــي والئ لــجــنــة  ــاد  ــف ــإي ب الجمعية  ــب  ــطــال •ت
ــ� املــقــبــول،  ـــحـــراف الــبــيــئــي غ ــذا االن ــه ــي ل ــر مــحــرض رســم ــحــري ــع وت ــوض ال
املستنقعات  ــذه  ــه ل ــوث  ــل ــت ال مــن  الطبيعية  ــة  ــم ــظ األن ــة  ــ�ي ح ــرض  ــغ ب
ــي ودعــهــا  ــت ــة واألمــــــراض الــفــتــاكــة ال ــئ ــألوب ــخــطــرة املــرتــع الــحــقــيــقــي ل ال
ــوجــي  ــكــول ـــوي إي ــام غـــاب ــظ ــن ـــم، واملـــنـــتـــرشة ب ـــدي ــد ق ــه ــذ ع ــن املـــغـــرب م
التدهور  ــال  ــك أش ــل  ك ــن  م وحــ�يــتــه  وتأهيله  عليه  املحافظة  يستوجب 
اإليكولوجي  السكنية واملنتزه  ـــدور  ال بــجــوار  ادمــيــم  بغابة  ـــداءات  واالعـــت

بع�لة انزكان ايت ملول. 
ــل أو الـــغـــازات أيـــا كـــان مــصــدرهــا يف الــوســط  ــســوائ ــل ال •مــنــع قـــذف ك
اإلنــســان  بــصــحــة  رضرا  تــلــحــق  أن  ــا  ــه ــأن ش مـــن  ــــان   ك إذا  ــعــي،  ــي ــطــب ال
املعمول  واملــقــايــيــس  املــعــايــ�  احــــرتام  ــع  م ــة،  ــام ع بصفة  البيئة  ــودة  ــج وب

بها يف هذا املجال.
ــات الــبــرشيــة،  ــوطــن ـــجـــاالت املــرتــبــطــة بــهــا -املــســت ــة الــبــيــئــة وامل ــامي •ح
واملــحــمــيــات  الــنــبــيــت  الـــرتبـــة،  فــيــهــا  ¾ــا  الطبيعية  واملــــــوارد  الــطــبــيــعــة 
واملتنزهات  ــق  ــحــدائ وال الــخــاصــة  واملــنــاطــق  املحمية  ــات  ــغــاب وال الطبيعية 

الطبيعية- وتطبيق القوان� الجاري بها العمل.
ــة من  ــحــامي ــم، وال ــي ــوي ألدم ــغــاب ــة املــلــك ال ــامي ـــايئ وح ــة املــلــك امل ــامي •ح
الساكنة  ـــؤذي  ت ــرة  ــط ـــارة وخ ـــواد ض م تــحــتــوي  الــتــي  الــســائــلــة  ــات  ــذوف ــق امل

بالحرشات والروائح الكريهة.
ـــامد مــخــطــط لــلــنــهــوض مبــنــطــقــة الــقــلــيــعــة عـــرب هــيــكــلــة حــرضيــة  •اعـــت
ــة بــيــئــيــة وأمـــنـــيـــة، لـــتـــاليف مــشــاكــل  ــي ــ�ع ــت ـــىل مـــرتـــكـــزات اج تـــقـــوم ع
ــي نــعــتــربهــا بــؤرة  ــت ــذه املــنــطــقــة ال ــه املــســتــقــبــل عــىل أجــيــال بــكــامــلــهــا ب

خط�ة يجب التعامل معها بكل ما يلزم من حذر واهت�م كب�ين.

æمحمد التفراو <

ــر  ــؤ° م الســـتـــضـــافـــة  ــــغــــرب  امل تــحــضــ�  ـــاق  ـــي س يف 
املناخ  تغ�  بشأن  املتحدة  األمــم  اإلطـــار  التفاقية  ـــراف  األط
الــربــاط   ــس يف  ــام ــخ ال مــحــمــد  ــدت رحــــاب جــامــعــة  ــه ، ش
ــة  ــي ــ�ع ــت ــة االج ــادي ــص ــت ــة واالق ــي ــون ــان ــق ــوم ال ــل ــع بــكــلــيــة ال
للبيئة  ــايس  ــي ــق ال «االقــتــصــاد  ــار  ــع ش تــحــت  دولــيــة  نــــدوة 
الــجــهــويــة  لــلــعــلــوم  ــة  ــي املــغــرب الــجــمــعــيــة  بـــرشاكـــة مـــع   ،»

.(AMSR)
االقتصاد  علم  جــديــد مــن  حقل  هــو  البيئي  ــصــاد  ــت واالق
أدوات  ويــســتــعــمــل  الــبــيــئــيــة.  الــقــضــايــا  بـــدراســـة  ويــعــنــي 
ــتــي  ــف ال ــي ــال ــك ــت ــاط ال ــب ــن ــت ـــادي الس ـــص ـــت ــل االق ــي ــحــل ــت ال
ــوازن  ــت ــال ب ـــــالل  اإلخ أرضار  ــفــعــل  ب ــمــع  املــجــت يــتــحــمــلــهــا 
نتيجة  املــجــتــمــع  عـــائـــدات  بـــدراســـة  يــعــنــي  ـــ�  .ك الــبــيــئــي 
وُيعنى  الــبــيــئــي.  ــوازن  ــت ــال ب اإلخــــالل  ــاب  ــب أس ــن  م ــة  ــاي ــوق ال
ــصــادي  ــت ــشــاط االق ــن ــاد الــبــيــئــي بــســبــل تـــأثـــ�ات ال ــص ــت االق
ــي نــعــيــش يف حــضــنــهــا. ذلــك  ــت ــاســة عــىل الــبــيــئــة ال ــســي وال
املـــوارد  يف  الــفــقــر  ــي  ه فــقــط  ليست  الــنــمــو  إشــكــالــيــة  أن 
ــمــوارد  ــل ل األنـــســـب  ــ�ل  ــع ــت ــار إىل االس ــق ــت االف ــــا هـــي  وإ÷

الطبيعية املتوفرة يف البيئة.
القانونية  العلوم  كلية  عميد  غــفــران  الــديــن  عــز  ـــار  وأش
ــيس بــالــربــاط،  خــالل  ــســوي ــة ال ــي ــ�ع ــت ــة واالج ــادي ــص ــت واالق
امللتقى  ــور  ــح م أهــمــيــة  ــدوة، إىل  ــن ــل ــة ل ــي ــاح ــت ــت االف كلمته 

جامعية  مــؤســســات  قبل  مــن  ــه  ــداول ت يتم  ــا  م ـــادرا  ن ـــذي  ال
أخرى، مثمنا املساعي املبذولة يف السياق. 

مداخلت�  ــع  م ــاور  ــح م ــة  ــالث ث ــىل   ع املــلــتــقــى  ــمــل  واشــت
ادريــس  الــربوفــيــســور  األوىل  الجلسة  وتـــرأس  ــحــور.  م لكل 
ــ�عــي  ــادي واالجــت ــص ــت ــب عـــام املــجــلــس االق ــات ـــكـــراوي ك ال
 éالخطا الــلــطــيــف  عــبــد  ــور  ــس ــربوف ال وتـــنـــاول   . والــبــيــئــي 
للمهندس�  ــة  ــوي ــاب ــغ ال ــة  ــي ــن ــوط ال بـــاملـــدرســـة  ـــاذ   أســـت
مــوضــوع  الــجــهــويــة  لــلــعــلــوم  املــغــربــيــة  الجمعية  ــس  ــي ورئ
التقييم  ـــرص  وف بــاملــغــرب  واملــنــاخــيــة  البيئية  ــات  ــان ــره «ال
سياق  يف  العملية  ــب  ــجــوان ال ــن  ع متحدثا  االقــتــصــادي»، 

تقييم العوامل الخارجية للمجال البيئي.
الطبيعية  ــة  ــئ ــي ــب أن ال  éالــربوفــســور الــخــطــا ـــــاد  وأف
ــة من  ــدم ــخ ــت ــس ـــات امل ـــدم ـــخ ــلــســلــع وال ـــدرا ل ـــص ــد م ــع ت
الــنــظــم  يف  اإلنــــتــــاج  كـــعـــوامـــل  أو  ــكــ�  ــهــل املــســت ــل  ــب ق
ــة عن  ــم ــاج ــات وعـــــاء ن ــج ــت ــن االقــتــصــاديــة. وتــعــتــرب امل
ــــؤدي  وت والـــخـــدمـــات.  ــع  ــل ــس ال ـــاج  ـــت إن أو  اســـتـــهـــالك 

ـــادة  زي إىل  ــة  ــادي ــص ــت االق والــتــنــمــيــة  ــان  ــك ــس ال ــات  ــي ــام ــن دي
حالة  عــىل  ــر  ــؤث ت ــي  ــت ال الطبيعية  ـــــوارد  امل عــىل  ــطــلــب  ال
Ý تقترص  إذا  سلبية  اآلثــــار  ــون  ــك ت أن  ــن  ــك و� ــئــة.  ــي ــب ال
االستيعابية  أو  ــة  ــاجــي ــت اإلن ــة  ــطــاق ال حـــدود  يف  أحــجــامــهــا 
إىل  ــة  ــئ ــي ــب ال عـــىل  ــط  ــغ ــض ال يــــؤدي  أن  و�ــكــن  ــبــيــئــة.  ــل ل
تــلــوث  أو  الــطــبــيــعــيــة  لـــلـــمـــوارد  ـــرط  ـــف امل ـــراج  ـــخ ـــت االس
ــور  ــس ــربوف ــــال ال ــة. وق ــئ ــي ــب ــف غـــ� املــنــضــبــط يف ال ــرصي ــت ال
عىل  ـــ�ات  ـــأث ت ســـتـــؤدي إىل  ــئــة  ــي ــب ال حــالــة  إن   éــا ــط ــخ ال
البيئة  كـــ� وتـــواجـــه  ــة.  ــي ــوج ــول ــك اإلي اإلنــســان والــنــظــم 
دافــعــة  تتعلق بقوى  الــتــحــديــات  ــن  م الــعــديــد  ــرب  ــغ امل يف 
التنمية  الـــد�ـــوغـــرافـــيـــا،  يف  ــل أســاســا  ــث ــم ــت ت ــلــتــغــيــ�.  ل

االقتصادية والقوى الطبيعية.
الــنــاتــجــة عن  ــضــغــوط  أن  ال نــفــســه  ــحــدث  ــت امل ــــاف  وأض
تغ�  ســيــاق  يف  املـــيـــاه  شـــح  يف  تــتــســبــب  ـــوات  ـــق ال هـــذه 
ــل يف  ــل ـــــذا خ ـــة والــتــصــحــر، وك ـــرتب ـــاخ وتــــدهــــور ال ـــن امل
ــور  ــده ــوع الــبــيــولــوجــي وت ــن ــت ــظــام الــبــيــئــي وفـــقـــدان ال ــن ال

ــة ومــا  ــصــادي ــت ــر الــصــحــيــة االق ــاط ــخ الــبــيــئــة الــســاحــلــيــة، وامل
ــار  آث تــكــون  أن  و�ــكــن  مختلفة.  انــبــعــاثــات  مــن  بها  يتصل 
ــة مــن حــيــث الــخــســائــر االقــتــصــاديــة  ــام ــقــضــايــا ه ـــذه ال ه

والصحية أو فقدان التنوع البيولوجي.
لتحقيق  ــال  ــوي ط ــا  ــخ ــاري ت اعــتــمــد  كــون املــغــرب  ورغــــم 
ــيس  ــؤس وامل ــســيــايس  املــســتــوى ال عــىل  ــدامــة  املــســت التنمية 
البصمة  ــكــن  ل ـــادي،  ـــص ـــت واالق ــة  ــي ــ�ع ــت واالج والـــقـــانـــو� 
ــؤدي  ت ــي  ــت ال الــعــضــويــة  الـــقـــدرة  ــاوز  تــج ــواصــل  ت البيئية 

إىل العجز البيئي.
ــســور  ــروف ــرض لــحــســن اولـــحـــاج، ب ــع ــت ــه، اس ــب ــان مـــن ج
ــة  ــي ــون ــان ــق ــة الـــعـــلـــوم ال ــي ــل ــك ـــة ب ـــصـــادي ـــت الـــعـــلـــوم االق
ـــة الـــســـويـــيس بـــالـــربـــاط،  ـــ�عـــي ـــة واالجـــت ـــادي ـــص ـــت واالق
اقــتــصــاديــة  لــقــضــايــا  مــتــطــور  تعليم  ـــل  أج ـــن  «م مــوضــوع 
بــإنــشــاء  ــا  ــي ــوص م  ،» ــة  ــي ــرب ــغ امل ــات  ــع ــام ــج ال يف  ــيــة  ــئ ــي وب

تكوين  متخصص للطلبة يف املجال.
بن  فــيــصــل  للملتقى  الـــثـــا�   املـــحـــور  جــلــســة  وتـــــرأس 

الحسن  ــطــري  ــي ــب وال ـــي  ـــزراع ال بــاملــعــهــد  أســتــاذ  شـــقـــرون، 
للمياه  الــســامــيــة   بــاملــنــدوبــيــة  ومــديــر  ــاط،  بــالــرب ــا�  الــث

والغابات ومكافحة التصحر .
ــاذة  ــج، أســت ــان ــي ــو-ن ــن األســـتـــاذة صـــويف داب ــل م ـــرض ك وع
ــر،  ــاك ــا، ورجــــــاء ش ــس ــرن ــف ــل  ب ــي ــة ل ــع ــام اإلحـــصـــاء يف ج
للبحوث  ــي  ــن ــوط ال ــد  ــه ــع امل يف  االقـــتـــصـــاد  يف  ــة  ــث ــاح ــب ال
التجريبية  الـــدراســـات  عــن  مداخلت�  بــبــاريــس،  ــة،  ــي ــزراع ال
اإلحصائية  «الــنــمــذجــة  تــهــم  ــي  ــت وال الــبــيــئــة،  ــىل  ع املطبقة 
القيايس  ــاد  ــص ــت «االق ــم  ث الــبــيــئــيــة»   الــفــضــائــيــة   لــلــبــيــانــات 

الستخدامات األرايض والتأث�ات عىل البيئية» .
ــدوس  ــي ـــاذ ع ـــت ــا األس ــه ــرأس ــة الــتــي ت ــث ــال ــث ــســة ال ــجــل ال
للتخطيط  الــســامــيــة  بــاملــنــدوبــيــة  ــاء  ــص اإلح مــديــر  بــلــقــاســم، 
اإلحــصــاء  ــاذة  ــت أس يــــاو»،  ــســواز  فــرن «آن  خــاللــهــا  تــنــاولــت   ،
البحر  مــعــهــد  يف  ــة  ــث ــاح وب ــال»  ــك ــاس ب ــز  ــي ــل «ب جــامــعــة  يف 
ــوســط يف عــلــم املــحــيــطــات بــفــرنــســا، مــوضــوع  ــت ــض امل ــي األب
لقياس  أداة  للمنحنيات،  ــا�  ــك امل ــع  ــوزي ــت ال ـــواة  ن ــدر  ــق «م
ــاذ  ــت ــــب»، يف حـــ� عـــرض  االس ــــرواس ــة ال ــاغ وإعــــــادة صــي
بفرنسا  روان  جــامــعــة  يف  املــشــكــوري، املــحــارض  مــحــمــد 
ــال  ــج م الــنــظــريــة يف  والـــجـــوانـــب  الــنــتــائــج  ـــض  ـــع «ب

اإلحصائيات املكانية».
ــيــة لحوض  مــيــدان ــارة  ــى زي ــق ــت ــل امل ــج  ــام ــرن ب تــخــلــل  كــ� 
ــرشوع الــتــكــيــف مــع تغ�  ــة م ــط ــش أوريـــكـــا  ولــجــزء مــن أن
تنسقه  ــــذي  ال املـــــرشوع  وهـــو   ،(GIREPSE)، املـــنـــاخ 
بــرشاكــة   (AMSR) الــجــهــويــة  للعلوم  املــغــربــيــة  الجمعية 
ــة  ــي ــوطــن ــــة ال ــــدرس ـــاض، وامل ـــي ـــايض ع ـــق ــة ال ــع ــام ـــع ج م
ــاد  ــألرص ــة ل ــي ــوطــن ــة لــلــمــهــنــدســ�، واملـــديـــريـــة ال ــوي ــاب ــغ ال
املستدامة  والــتــنــمــيــة  للبيئة  ــجــهــوي  ال ــد  ــرص ــة،وامل ــوي ــج ال
للتهيئة  ــي  ــن ــوط ال ــد  ــه ــع وامل تــانــســيــفــت،  مـــراكـــش  بــجــهــة 
ــاول  ــن ــت ــون بــكــنــدا. وي ــت ــك ــون ــة م ــع ــام ـــم ج ــ� ث ــم ــع ــت وال
االجت�عية  بالنظم  واملتعلقة  املــعــقــدة  القضايا  مختلف 
بغية  ــــك  وذل ــا،  ــه ــالت ــاع ــف وت والــطــبــيــعــيــة  واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــذ  األخ ــع  م لــلــمــيــاه  املــتــكــامــلــة  اإلدارة  بــســيــاســة  ــهــوض  ــن ال
الــداخــلــيــة  للتغي�  ــة  ــم ــداع ال ــوى  ــق ال جــمــيــع  ــار  ــب ــت االع يف 
كثب،  عــن  باملناسبة،  املــشــاركــون  ــف  وق قــد  و  والــخــارجــيــة. 
الــتــعــاون  وآفــــاق  املحلية  البيئية  الــقــضــايــا  مختلف  ــىل   ع

يف مجال البحوث العلمية .
بـــالـــدراســـات  ــخــتــص  ي ــي  ــئ ــي ــب ال االقـــتـــصـــاد  أن  يـــذكـــر 
للسياسات  ــة  ــصــادي ــت االق ــار  ــآلث ل التجريبية  أو  الــنــظــريــة 
ــد  ــوائ وف تــكــالــيــف  وتــشــمــل  ــة.  ــي واملــحــل الــوطــنــيــة  البيئية 
ــواء  ــه ــوث ال ــل ــة ملــعــالــجــة ت ــل ــدي ــب ــات الــبــيــئــيــة ال ــاس ــي ــس ال
الصلبة،  ــات  ــاي ــف ــن وال ــة،  ــام ــس ال واملـــــواد  املـــيـــاه،  ــة  ــي ــوع ون

واالحرتار العاملي.

االقتصاد البيئي واالستع�ل األنسب للموارد الطبيعية
محور ندوة دولية بالرباط

ارضار النفايات السائلة عىل االركان

أحد املستنقعات الضحلة

جانب من فعاليات الندوة الدولية

كارثة بيئية تحول محمية لألركان بغابة أدميم بأكادير إىل مستنقعات متعفنة وخطرة
سلطات منطقة القليعة مطالبة بتطبيق القوان� واتخاذ إجراءات إلنقاذ الغابة والساكنة
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هوة كب�ة ب� مخرجات الحوارات الوطنية ومضام� مشاريع القوان�

يف تقرير حول االستشارات العمومية والد�قراطية التشاركية باملغرب

  
عدم االنسجام بين نتائج المشاورات 

وإعماله على مستوى التشريع، له 
كلفة سياسية في عدم الثقة في 

المبادرات الحكومية وفي المقاربة 
التشاركية والديمقراطية التشاركية.

 
نهج مبادرة سميت بالتشاركية من 
قبل الحكومة أدت إلى هدر الزمن 

التشريعي، في والية تشريعية اعتبرت 
من قبل الجميع أنها أساسية في 

استكمال البناء التشريعي الدستوري.

تبحث اللجن والهيئات العلمية عن 
الحقيقة المعرفية والتاريخية، في حين 

أن نتائج مثل هذه اللجن التي شكلتها 
بعض القطاعات الوزارية، ال تعدو أن 

تكون مجرد مصالح إدراية أو مديريات 
تابعة لها معنية بالدراسات والتشريع.

اململكة املغربية

وزارة الداخلية

ع�لة إقليم الدريوش

قسم العمل اإلجت�عي

أ- بالنسبة للجمعيات والتعاونيات 

ب- بالنسبة للج�عات املحلية


