مرشوع برانمج أويل لتس يري دميقراطي للجامعات الرتابية :
" 011اجراء من أجل جامعات ترابية عادةل اجامتعيا".
"مسع صوت الشعب  ...و اخملزن يطلع برا" – الشارع املغريب يف  01فرباير .0100

امجلعيات املبادرة :
حركة أنفاس ادلميقراطية
حركة ش باب مجعيات أحياء ادلار البيضاء
مجعية أطاك املغرب
حركة نساء مجعيات أحياء ادلار البيضاء
مجموعة نساء شاابت من أجل ادلميقراطية
منتدى املواطنة
املركز املغريب للش باب و التحوالت ادلميقراطية
معهد بروميثيوس لدلميقراطية وحقوق الانسان
امجلعية املغربية حلقوق االنسان – اللجنة املركزية لقضااي الش باب.

تقدمي :
انطلقت مجموعة من ديناميات اجملمتع املدين التقديم ادلميقراطي و مجعيات البحث الاكدميي يف مرشوع اعداد مقرتح
برانمج انتخايب من القاعدة من أجل الرتافع دلى القوى الس ياس ية اليت تتقامس قمي العداةل الاجامتعية و ادلميقراطية و
التقدمية و احلرية.
يف هذا الصدد ,عرف املرشوع اخلطوات التالية :
 بياانت و وقفات خبصوص مناطق انئية أو منكوبة (عاصفة الثلج بأنفكو ,فيضاانت لكممي ,منامج امييرض ,أوالد
دلمي )...
 مسامهة حركة أنفاس ادلميقراطية يف ورشة "املدينة و حقوق الانسان" ابملنتدى العاملي حلقوق الانسان
مبراكش يف  02أكتوبر .0102
 ندوة "افاق املشاركة الس ياس ية للش باب املغريب" ابدلار البيضاء يف  01نونرب .0102
 اصدار كتيب " 01فرباير  :مسار و مال حلراك مغريب من أجل احلرية و الكرامة".
 محةل "مسع صو"ي" من  01اىل  02فرباير  0102مهت ورشات بأحياء ادلار البيضاء من أجل اس تبيان مطالب
الساكنة.
 جامعة ربيعية حول "العداةل الاجامتعية" ابحملمدية يف  02ماي .0102
 تنظمي ورشة "الش باب و النوع الاجامتعي و الاستيالء عىل الفضاء العام" ابملنتدى الاجامتعي العاملي بتونس
يف  02مارس .0102
 نشاطات و وقفات احتجاجية ضد تفويت خدمات معومية حملية للخواص (مثال تفويت مناطق ابدلار البيضاء
لفائدة رشكة "ليدك" ,غالء فاتورة رشكة "أمانديس").
ابالضافة اىل مشاركهتا و مسامههتا يف العديد من احملطات النضالية ابلعديد من املناطق ابملغرب.
تتقدم حراكت اجملمتع املدين التقديم ادلميقراطي مبقرتح برانمج للتدخل يف حمطة الانتخاابت احمللية و اجلهوية لس نة
 0102المياننا بأن س ياق تنظمي الانتخاابت احمللية خيلق حاةل ذهنية ميكننا اس تغاللها من اجل التعبئة مبارشة يف صفوف
"من مه يف السفل" لتحسيسهم ورفع وعهيم ،ومناس بة لتقدمي تصوران لدلميقراطية اليت ندافع علهيا سوى عىل املس توى
احمليل أو الوطين.
هذا املقرتح هو جتميع لشغالها ذات الصةل و اسهاما مهنا يف بلورة خطوات معلية للمرشوع الس يايس البديل اذلي
ينشد العداةل الاجامتعية و التقدم و احقاق ادلميقراطية و احرتام احلقوق و احلرايت ويضمن الس يادتني الوطنية
والشعبية.

الهداف العامة :
امياان منا برضورة حتمل مجعيات اجملمتع املدين و احلراكت الاجامتعية ,و خصوصا التقدمية مهنا ,ملسؤولياهتا يف ترمجة
مطالب احلراك الاجامتعي مؤسساتيا ,و يف املسامهة يف ترس يخ مبادئ التعاقد الس يايس و الاجامتعي و ادلس توري,
نسعى عرب هذه الوثيقة اىل :
 املراهنة عىل الش باب و املرأة و اجملمتع معوما من أجل قلب املعادةل اليت بدأت مع احلركة الوطنية عرب املراهنة
عىل السلطة و الانتقال اىل معادةل جديدة بدأت تتشلك مالحمها مند س نوات و تتجىل يف الرهان عىل
الش باب كفاكر متجددة و خالقة و طاقات هائةل و عىل جممتع ,ابلرمغ من حاجته اىل تأهيل ,حيمل يف ثناايه
نواة حتوالت معيقة سواء عىل املس توى القميي او الثقايف او الاجامتعي او الاقتصادي.
 املسامهة يف تشكيل البدائل  :ان احلراك الش بايب جيب ان يس متر يف طرح البدائل يف الافاكر و الوسائل.
فباالضافة لالنتاج الفكري النقدي ,جيب ان يتوج حبضور نوعي و متجدد يمتكل الفضاء العمويم  :الاحياء
الشعبية ,التعبريات الفنية و الثقافية ,الفضاءات العامة … ,عرب السعي اىل متكل مراكز صناعة القرار داخل
الاحزاب و امجلعيات و النقاابت ,و كذكل عرب تشكيل ديناميات ش بابية مس تقةل .فاحلراك ال يبىن فقط
ابلتنظري بل ابلفعل داخل الفضاء العمويم.
 املراهنة عىل أحزاب مناضةل فال دميقراطية بدون أحزاب يف مقابل حماوةل مركزة ادلوةل للزمة داخلها ,و ذلكل
جيب النضال من اجل الوصول اىل صنع القرار داخل التعبريات القادرة عىل احلمك .هذا ال يلغي رضورة تأهيل
الحزاب الس ياس ية اليت تعجز عن جتديد خنهبا و افاكرها ,و اليت ما تزال تراهن عىل السلطة و تغيب اجملمتع.
 اجلواب عن حاجة ماسة للنقاش العمويم بني الش باب ,و خصوصا التقديم منه ,من اجل خلق فضاءات واسعة
للفعل املشرتك و التفكري الاسرتاتيجي ,بعيدا عن التخندق العقمي و الاقصاء املمهنج للآراء اخملالفة .ان جتاوز
الضبابية اليت تعرتي املشهد الس يايس الش بايب اليوم ,بعد اكرث من  2س نوات عىل بدء احلراك و انتاج وثيقة
دس تورية  ,يس توجب اس تعادة البوصةل الس ياس ية و الفعل امليداين داخل حميط متغري .ذلكل نعترب احملطات
الانتخابية حلظة لتكثيف النقاش العمويم و ملقارعة املشاريع اجملمتعية.

يف مفهوم التعاقد الس يايس :
همام اكن تقدم البناء املؤسسا"ي احلايل ,و اذلي تعترب نتاجا حلركة  01فرباير ,فان اس مترار حتمك مواقع فوق دس تورية ال
يدمع فكرة العزوف عن املشاركة الس ياس ية فقط ,بل و يطرح سؤالا أمعق حول اذا ما اكن ادلس تور احلايل فعال
تعاقدا ,ابملعىن الفلسفي ,بني املواطنني و املواطنات ,و مدى اس تعداد ادلوةل و اجملمتع و خصوصا النخب للتعامل
الاجيايب مع هذا التعاقد .كام أن النخب الس ياس ية احلالية ال تزال تش تغل بنفس العقلية العتيقة اليت تعترب الس ياسة تدبريا
لعالقهتا ابلقرص بيامن ال تويل الاهامتم الاكيف لتعاقداهتا مع املواطنات و املواطنني.
اال أن املتغريات الس ياس ية الوطنية و االقلميية و ادلولية حتمت عىل الفاعل الس يايس و املدين اىل املزيد من النضال من
أجل ادلميوقراطية باكفة ابعادها و محل مطالب احلراك الش بايب اىل املؤسسات لتوس يع جمال احلرايت العامة و الفردية و
القرار مبدأ ربط املسؤولية ابحملاس بة ،ولضامن الس يادتني الوطنية والشعبية عرب الرشوع اجلدي يف البناء ادلميقراطي .و
ابلتايل ال بد من تأهيل خنب س ياس ية جديدة حامةل ملرشوع جممتعي متنور و تقديم قادرة عىل جتس يد التغيري املنشود يف
العالقات الس ياس ية عرب تعاقدات واحضة و شفافة تعمتد الآليات ادلميقراطية ,و الانتخاابت جزء مهنا.
ان مسامهتنا اليوم يف هذا املقرتح يه من أجل مأسسة مفهوم التعاقد الس يايس بني الحزاب و اجملمتع ,مما يتيح اماكنية
حماسبهتا بلك وضوح و شفافية.

 011اجراء من أجل "جامعات ترابية عادةل اجامتعيا"
يف التعاقد و الزناهة و الشفافية و احلاكمة و البناء املؤسسا"ي و املواطنة :
 .0ترش يح مواطنات و مواطنني مغاربة نظيفي اذلمة ,مشهود بزناههتم و اقتناعهم ابملرشوع التقديم ادلميقراطي,
ذوي انغراس حميل و مس توى تعلميي ال يقل عن الباكلوراي.
 .0ضامن حق مقاطعي الانتخاابت يف التعبري عن رأهيم ومتكيهنم من وسائل ذكل.
 .1الالزتام حبمةل انتخابية نظيفة تعمتد احلوار مع املواطنني حول املرشوع الانتخايب و رشح أسس التعاقد
الس يايس.
 .2ضامن حضور املنتخب دامئا ,معززا بفريق من الخصائيني املتطوعني من اجملمتع احلزيب و النقايب و امجلعوي.
 .2االلزتام بتنظمي اس تفتاءات حملية و هجوية من أجل القضااي اليت ترهن مس تقبل أجيال عديدة (مثال مشاريع
تتطلب ديوان عىل مدى أكرث من  01س نة).
 .6خلق هيأة شعبية مس تقةل هتم التقيص يف العالقات بني املنتخبني و كبار مالك الرايض و رشاكت العقار.
 .2ضامن جتديد النخب احمللية  :ترش يح  21ابملائة ممن مل يس بق هلم حتمل صفة منتخب.
 .2ترش يح  21ابملائة يف القوامئ الانتخابية من مناضالت و مناضلني يقل س هنم عن  22س نة.
 .9نس بة النساء يف قوامئ املرتحشني ال تقل عىل  21ابملائة.
 .01الالزتام بتخصيص  21ابملائة عىل القل يف املاكتب املنتخبة لفائدة النساء.
 .00متكني اجملمتع املدين من اجراء تدقيق حماس با"ي س نوي مواز للجامعات الرتابية.
 .00تقدمي لك منتخب بشلك علين بترصحي عن ممتلاكته (تضم ممتلاكت الزوج أو الزوجة و الفروع و الصول) يف
بداية و هناية الوالية الانتخابية.
 .01دعوة امجلعيات حلضور أشغال اجملالس املنتخبة عرب تأسيس جملس دامئ للجمعيات الفاعةل يف امجلاعة الرتابية
يشلك قوة اقرتاحية الغناء مبادرات اجمللس و الالزتام بتقارير دورية حول سري الشغال ابمجلاعة الرتابية.
 .02اشهار لك الرتاخيص و القرارات املتخذة من طرف اجمللس املنتخب يف لوحة معومية.
 .02ترش يد متويل امجلعيات و ولوهجا للفضاءات العامة عرب شفافية و عالنية مسطرة المتويل و اس تغالل الفضاءات
العامة.
 .06تعممي الرتبية عىل حقوق االنسان يف خمتلف الفضاءات.
 .02تعممي جتربة "جائزة مواطن الس نة" داخل لك جامعة ترابية لفائدة أحسن معل تطوعي لصاحل امجلاعة و ساكنهتا.
 .02فرض غرامات عىل السلواكت املشينة  :ريم الزابل ,عدم احرتام الطوابري... ,

يف الهتيأة اجملالية و التعمري و النقل :
 .09هيلكة التشوير عرب خرائط معومية و الفتات مبلتقيات الطرق و تعمميها عىل لك املراكز خالل والية واحدة.
 .01دراسة و هتيئة ممرات الراجلني.
 .00الالزتام ابنشاء و صيانة مساكل قروية تقي ساكنة اجلبال و املناطق النائية من العزةل بسبب الثلوج.
 .00توفري الولوجيات بنس بة  011ابملائة يف لك املراكز احلرضية يف غضون س نتني.
 .01اعداد خمطط الهتيأة احلرضية مقرتان مبخطط التنقل عىل مدى  01س نة.
 .02العدول عن س ياسة "اللك مساكن" املتبعة منذ س نة  0111و اليت تعمتد مقاربة مكية و ختلق مدان منطية ال
تأخذ بعني الاعتبار اخلصوصيات احمللية و أحياء ذات هيلكة و جتهزيات ضعيفة ,و احلد من الس ياسات املنتجة
للكيتوهات احلرضية.
 .02فرض رمس خاص عىل العرابت و الشاحنات للولوج اىل مراكز املدن الكربى لمتويل مشاريع النقل احلرضي
العمويم.
 .06تشجيع انشاء رشاكت و ماكتب لدلراسات معومية (بتعاقد بني جامعات ترابية و ادلوةل) تش تغل يف ميدان
النقل العمويم.
 .02توس يع الش بكة الطرقية اخلارجية عن املدارات احلرضية من أجل جتنيهبا مشالك الاختناق و التلوث.
 .02فرض انشاء و صيانة مساحات خرضاء و مرافق للقرب يف لك املشاريع السكنية اجلديدة (خصوصا السكن
الاقتصادي).
 .09حبث مشاريع الربط اجلهوي عرب القطارات اجلهوية (برشاكة مع املكتب الوطين للسكك احلديدية) من أجل
تيسري التنقل ابجلهة.
 .11الالزتام ابلغاء التعاقد مع رشاكت "الصابو" و متكني االدارة من ادارة املرفق مبارشة.
 .10توفري النقل العمويم احلافظ لكرامة املواطنني كخدمة معومية أساس ية (خصوصا للفئات الهشة  :أحياء
هامش ية ,طلبة.)... ,
 .10خلق فضاءات جديدة للتالحق الاجامتعي عرب اس تغالل افقي للفضاءات املوجودة (مدرسة ,مقاطعة )... ,و
العدول عن المنوذج الالكس ييك  :مصلحة = بناية.
 .11ختصيص نس بة من البناايت ملشاريع حرضية جتريبية (معامرية و حرضية) من أجل تشجيع مدن خالقة و
مبتكرة.
 .12ختصيص مسارات و مرائب خاصة بذوي جعلتني و دراسة مشولية للمسارات عرب الرتجل (مثال ادلار البيضاء :
 22ابملئة من التنقالت متر عرب الرتجل).
 .12جعل سلطة التعمري والرتخيص للبناء حكرا عىل امجلاعات الرتابية .هذا النشاط يراقب من طرف الواكةل
احلرضية اليت جيب ان تكون اتبعة للوزارة الوصية عىل السكىن والتعمري.

يف البيئة :
 .16زرع  011ألف جشرة س نواي ب  011مدينة و مركز حرضي.
 .12تعممي جتربة فرز النفاايت املزنلية و اعادة اس تغاللها.
 .12اعداد تصممي هجوي للبيئة عىل مدى  01س نة.
 .19تشديد الوقاية الصحية و البيئية عرب تعممي جتربة الرشطة امجلاعية اخلاصة ابلبيئة و الوقاية الصحية و وضع
س ياسة حملية حملاربة احلرشات و الوبئة بشلك منتظم.
 .21الالزتام ابجراء دراسة ميدانية جلودة الهواء س نواي و اختاذ االجراءات الالزمة حيال نتاجئها.
 .20حامية الغابة و املواقع الطبيعية و الساحل و ضفاف الهنار من الاس تغالل العشوايئ و من زحف االمسنت.
 .20فرض مواصفات عىل املساكن مواتية للبيئة (مثال  :اس هتالك الطاقة) و ربطها برسوم لضامن احرتاهما (مثال :
تعريفية أكرث تدرجا الس هتالك الطاقة).
 .21االلزتام بتخفيض اس هتالك الطاقة يف املرافق و االانرة العمومية بنس بة  01ابملائة يف حدود س نتني.
 .22مضاعفة عدد التنقالت عرب وسائل النقل العمويم خالل  2س نوات.
 .22تشجيع التنقل عرب ادلراجات الهوائية.
 .26الالزتام ابنشاء مطارح معومية حترتم مواصفات البيئة و تنقية املطارح العشوائية السابقة.
 .22الالزتام مبنع ريم النفاايت الصناعية و الطبية و تعممي جتارب اعادة حتويلها.
 .22الالزتام مبنع وصول النفاايت السائةل اىل الفرشة املائية أو جماري املياه أو الوداين و البحار و انشاء وحدات
للتصفية.
 .29تعممي جتارب الطاقات املتجددة الس تكامل كهربة العامل القروي.
 .21فرض رضيبة جديدة عىل الصناعات امللوثة تدفع مبارشة للجامعات الرتابية.

يف التمنية الاقتصادية و الاجامتعية و التضامن :
 .20انشاء أسواق منوذجية يف عطل هناية الس بوع بفضاءات عامة بهتيئة خاصة لفائدة الباعة املتجولني عرب رسوم
رضيبية و تشجيع اندماهجم يف القطاع املهيلك.
 .20وضع أرايض امجلاعات احمللية يف العامل القروي لفائدة الش باب ذوي الشواهد بسومة كرائية رمزية و مصاحبة
تقنية.
 .21تشجيع انشاء و تقوية التعاونيات (فالحة ,رعي ,صناعة تقليدية )... ,و هتيأة خمطط هجوي من أجل تمثني
منتوجاهتا و ضامن عرضها ابلسواق.
 .22ضامن ربط ساكنة العامل القروي ابملاء الرشوب و الكهرابء و التطهري السائل.
 .22توس يع املراقبة عىل أسواق امجلةل (خرض ,فواكه ,أسامك ,حلوم) من أجل جلم املضارابت.
 .26تشجيع انشاء رشاكت معومية (عرب تشبيك مجموعة من امجلاعات الرتابية و بتعاقد مع ادلوةل) متخصصة يف
اخلدمات امجلاعية (توزيع املاء و الكهرابء ,الاانرة العمومية ,مجع النفاايت.)... ,
 .22تأسيس صناديق للتضامن بني القالمي و امجلاعات عىل مس توى اجلهة ابالضافة لصندوق التضامن بني اجلهات
عىل املس توى الوطين ,و ذكل خلفض التفاواتت بني اجلهات و الاقالمي.
 .22انشاء حضاانت و نوادي للطفال معومية من أجل تشجيع ادماج املرأة يف سوق الشغل.
 .29متكني الطلبة ,عرب بطائق ,من ختفيضات يف النقل و التغذية و الرتفيه عرب التعاقد مع اخلواص.
 .61جتهزي فضاءات عامة للمس نني و تشجيع املبادرات الرامية لالس تفادة من خرباهتم.
 .60تشجيع املعارض امجلاعية للتعاونيات (فالحة ,صناعة تقليدية )... ,و حماربة "املعارض" العشوائية اليت تقدم
منتوجات أجنبية جمهوةل املصدر و اجلودة.
 .60انشاء مناطق صناعية جديدة خارج املدن و تشجيع املقاوالت الصناعية الصغرية جدا و الصغرية عىل
الاس تقرار هبا عرب احداث بقع مبساحات تناس هبا.
 .61تشجيع املقاوةل الصغرية و املتوسطة احمللية يف طلبات العروض اخلاصة ابملشاريع احمللية و اجلهوية.
 .62انشاء بواابت الكرتونية تعرف ابملدينة أو القرية أو اجلهة و مبؤهالهتا الاقتصادية و الس ياحية و الثقافية و
ختصيص حزي لشغال اجملالس املنتخبة مع ضامن التواصل مع الساكنة.
 .62تعممي جتارب الش باك الفريد و االدارة االلكرتونية بلك مصاحل امجلاعات الرتابية و اجلهة ,حملاربة البطء االداري و
مظاهر الفساد.
 .66اعادة هيلكة و توزيع املوارد البرشية حنو القطاعات ذات اخلصاص و حماربة املوظفني الش باح و اقرار مبدأ
االس تحقاق.
 .62الالزتام ابلرفع من املداخيل امجلاعية عرب حتسني طرق جباية الرضائب احمللية و املس تحقات.
 .62عقد رشااكت مع هيئات وطنية و دولية من أجل خلق مشاريع مذرة لدلخل للساكنة املعوزة.

 .69خلق اطارات للحوار مع الفاعلني الاقتصاديني ابجلهة ,سواء عرب الغرف أو امجلعيات املهنية ,أو منتدايت هجوية
و حملية.
 .21توفري تكوين همين جيد للش باب املنقطع وتعمميه.
 .20توفري حاضنات جامعية خللق مقاوالت صغرية و صغرية جدا تعمتد االبتاكر.
 .20ختصيص مساكن اقتصادية يف ملكية امجلاعات الرتابية ختصص للكراء (املدعوم) للرامل و املطلقات.
 .21توفري مدارس و فضاءات ,معومية و جمانية و ذات جودة ,لفائدة الطفال ذوي الاحتياجات اخلاصة.
 .22توفري فرص شغل مومسية يف الشغال امجلاعية ختصص للعاطلني من أبناء املنطقة.
 .22تشجيع خلق فرص الشغل يف امجلعيات املدنية بظروف اجامتعية حافظة للكرامة (تقاعد ,تغطية حصية.)... ,
 .26تشجيع اس هتالك املواطن للمنتوجات احمللية و الوطنية.
 .22تشجيع ش بكة جتارة القرب يف مواهجة السواق الكربى.
يف الثقافة و التنش يط و الرتفيه :
 .22تأهيل اخلصوصيات الثقافية و اللغوية و الفنية للجهات و القالمي.
 .29انشاء فضاءات و حدائق عامة خاصة ابلعائالت و ابلرتفيه عن الطفال عرب ختصيص  11ابملائة من مساحة
الحياء اجلديدة عىل القل و ابتاكر مساحات جديدة ابلحياء القدمية  :جنبات الطرق و السكك احلديدية,
ثكنات ,موائن... ,
 .21هتيئي فضاءات خاصة ابلفنون احلرضية.
 .20احملافظة عىل الااثر و املعامل احلضارية عرب تصنيفها و تقيميها.
 .20اعامتد برجمة فصلية و س نوية للمراكز الثقافية امجلاعية و مراكز املبادرة الوطنية للتمنية البرشية ,و دراسة اماكنية
التعاقد مع مجعيات و ائتالفات مجعوية من أجل تس يري هاته الفضاءات.
 .21اعامتد همرجاانت حملية حتتفي ابلفنون و الثقافة و الابداع احمليل يف مواهجة املهرجاانت الكربى اجلشعة.
 .22تشجيع املبادرات امجلاعية لفنانني و مجعيات و اليت تس هتدف المتكن من فضاءات عامة و حتويلها اىل "مصانع"
ثقافية.
 .22فرض ختصيص  0ابملائة من مثن البناايت اجلديدة ملنتوج فين (منحواتت ,لوحات تشكيلية.)... ,
 .26ختصيص بواابت عىل النرتنيت للتعريف ابملؤهالت الس ياحية و الثقافية و الفنية للجهات و امجلاعات الرتابية.
 .22اعادة تأهيل دور الش باب و مراكز القرب من أجل تدعمي و اكتشاف املواهب الشابة يف لك اجملاالت.

يف احملافظة عىل المالك العامة و اجلباايت و ضامن الولوج للخدمات العمومية :
 .22اسرتجاع الفضاءات العمومية املفوتة للخواص بأمثنة رمزية.
 .29املرافعة من أجل قانون جيعل لك البناايت و الرايض العمومية اليت ختىل (لس باب عديدة) ,حتت تدبري
امجلاعات الرتابية و معارضة تفويت و بيع عقارات و أرايض و رشاكت امجلاعات احمللية.
 .91جعل املدارس العمومية فضاءات حية خارج التوقيت املدريس عرب تنش يطها بندوات و ملتقيات رايضية و
دورات حملو المية و عروض فنية لفائدة مجعيات و ساكنة الحياء اجملاورة لها.
 .90تأسيس خدمات معومية يف جماالت توزيع املاء والكهرابء ،التطهري ،االانرة ،النقل احلرضي ،املطارح العمومية،
السواق البدلية ،اجملازر ،احملطات الطرقية حتت رقابة شعبية ،تضم جمالس التدبري حبضور العامل واملس تعملني.
 .90وضع رشاكت التمنية احمللية حتت سلطة املنتخبني وال ينمن جعلها أداة لتفريغ السلطة املنتخبة من أدوارها.
 .91تقوية مصلحة اجلباايت احمللية من أجل حتسني حتصيل مداخيل امجلاعات الرتابية.
 .92اصالح رضييب تصاعدي بفرض رضائب حملية عىل املناطق الراقية واملراكز التجارية واملنش ئات الاقتصادية
ابملدن.
 .92ختصيص فضاءات عامة ذات جودة و جمانية ملامرسة الرايضات للجميع.
 .96اعادة احياء املكتبات البدلية و القروية و جعلها مراكز تثقيفية حقيقية.
 .92سن س ياسة التضامن بني امجلاعات احمللية من خالل اس تفادة امجلاعات احمللية اليت تريد متويل مشاريعها من
الفائض يف التس يري املتوفر دلى جامعات أخرى بدون اللجوء للمؤسسات البنكية واملؤسسات املالية ادلولية
لالقرتاض.
 .92تعممي الولوج للنرتنت عرب ش بكة ويفي جمانية ببناايت امجلاعات القروية و البدلية و اجلهوية.
 .99ترش يد اقتناء و اس تعامل الس يارات امجلاعية و ربطها ابخلدمة العمومية و حظر اس تغاللها للغراض الشخصية
و احلزبية.
تأهيل املصايف (خماميت ,قرى س ياحية ذات أمثنة مدمعة) امجلاعية و انشاء مصايف جديدة لتشجيع
.011
العطةل ملواطنني ذوي ادلخل احملدود.

