
يعرف املغرب منظومة  قاةيةية  مر وة  دمعاةة  ن ة  قة منوقة  مة ااعوامةي اااةيةماة  دا  انةيقاة  
 .دا قاصيدي  دغريهي
 راهيت ااوضةةةةو  نوا ن اةنظن  اااينونا  امل لر  ارعاية  أي   مجرة مر  مة ا    ادقة ناج قة هذ

 اساعنياه د ةاداه.   ذا  نظامد ه   عاق  صفا  ااوضعا  اااينونا  دامليدي  ا اايت دااااود
اعرا   د عةد اةنظن  امل  اهد اجرى  هم ااصةعوتت اايت يعرمجاي ااعاية بوددن ن اصصةيا املاو  

 .اصواا  ااعايةيني املسيلر ا داةي  املعاة  اايت مضو هلي املساثنرية  ثر     إضيمج  إىلبه
إن إةددا اة  بناة  ااعاةية تملغرب د عةةد  نظناةه اااةينوناة  يرةةةةةةةةةةة دن لجر  قثر   مةي  ااواو  إىل 

ختضةةةةو مة غري حمفظ    قايةات ميإ  وددن    عةد  ن   ونااعايةات ب ذاك  ن ؛ااعاية بسةةةةدسةةةة 
قاةةيةات حمفظةة    دإمةةي قةةينون ا اامامةةيت دااعاود دقواقةةة افاةةه املةةيا  ال ةةي  لاةةا ااايواق ة

 1913 يوق قرااي اانصةةةةةوا اااينونا  اصيلةةةةة  داايت  عود  غرواي إىل ااارن ااعرةةةةةرية  بني مج    
 ني   1913غرةةةةةة    12  ااصةةةةةةيدة بايةي اااحفاظ ااعايةي ظاري    خنص تاذ ر هنيد (  1919د

اااةةينون ةقم  ةةذا د    2011نومجنرب  22باةةيةي   14-07دقو  عةةةيرةةه د انانةةه تااةةينون ةقم 
 ..حلاوق ااعانا املاعرق ت 08-39

يعود  سةي  نرةا ي إىل    اسةم اةنظن  ااعايةي  تملغرب باعةد  كة يهلي د اسةاني ي  مجنناي ميهذا د 
املر ا  اصيلةةة     ةاضةةة  اا ا     دينا    مدك اجلنيقيت ااسةةةداا  د اقاويةات اتةما  لضةةةيةي   

 وين املغرب اننوذ  ااةدا  احلةيث  دمي ...(  دمناي مي ير و ظاوةهي إىل اةمدك احلوسةا   األمجراد 
اسةةةةارم  ذاك مة  وين امل سةةةةسةةةةيت اااينونا  دا داةي   املرك اصيا ااةدا   املرك ااعي  ارةدا    

  ...(.مرك اجلنيقيت احملرا 
اةنظنة  اايت ك م ااعاةيةات املعناة   دت إىل  عااةة دضةةةةةةةةةةةعاااةي دقرقرة  املوةيدةات ااراماة    عةةد إن

ائااي دأتهاراي دقارن  اسةةةةةةاغدهلي  سةةةةةةواإل قرى لةةةةةةعاة ا ناي   د ا نعي  ااعايةي  د إىل إقيد   
 اااجاام دإقيم  املرامجق ااعنوما .  

 ني  ن  عةد اةنظن  ااعايةي  جيعي  ي نظي  مضةةةةةةو ملااضةةةةةةايت قينونا  تيلةةةةةة    او  باسةةةةةةاري  
مصةةةةةةي  دةاة  اافدل  دةاة  اةدقيف   مصةةةةةةي      دةاة  ااةاترا مصةةةةةةي  إداةات قنوما  خمارف   

دااغيتت   مصةةةةةةةي  دةاة  ا قاصةةةةةةةيد داملياا  دإلةةةةةةةد    داملاي  اااردي  داااننا  ااوحري دااصةةةةةةةاة
 .…(   ني يفرض مسيلر معاة    راإل قنرا  ااافوي ا داة  



  ااولنا   ارير  ر ايب لو  قييا  ااعاية تملغرب مبنيسةةةةةةةةةةو  انعايد املنيظر  مجيد ن هذا ااصةةةةةةةةةةةد د 
 ن منط  ةبري بنايت املنظوم  ااعايةي  جبناو م ون ه   لو  ااسةةةةايسةةةة  ااعايةي  دددةهي ن اااننا  

مبةي مجااةي املرةك ااعنوم  داصةيا ارةةداة   يعرف ااعةةيةة مة ا تاد ت دا  راهةيت أةي  ةة مة 
يوااوة   1مبااضةةةةةةةةةةةى ظاري دااةةذي ينظم  مجةةيانظةةي  ااعاةةيةي ةمدك ااةةةداةة  مثد ؛ددة  ن ااانناةة  

 ني دقو  غاري ه د انانه   لةةةةةةوو ماجيدةا دقي ما قة مسةةةةةةيير  ااايوةات ا قاصةةةةةةيدي    1914
 نةيياة احلمود اااواقةة   دا  انةيقاة  اايت يعرمجاةي املغرب اااو  هةذا مة  اة   دمة  اة   تر  مجة ن

قيبرااه اراايد  داايت ارنرك ااعي  د  سةةةةةةاني قيقةق قة  قيبرا  املرك ااعي  اراصةةةةةةرف مجاه دقة   
سةةةةةةةةةةةووةي ن قةة   ثنانةه دكو  ددن   ثريا مةي   ونمجة اةي  إن  ةينة  كاق احلنةيية  اافعراة  هلةذا املرةك  

 .  عوئاه صةم   هةاف اااننا 
املرك  دا  ااذي  ااي  اصييب املر     مةسةةةن  اا  رى  دبعة مردة مي يمية قمي سةةةوق   ىدبنيإل قر

  دااذي دقي مة تداه إىل متراك تاربملين  امجااي  ااسةةن  ااارةةريعا  ااثياث مبنيسةةو   حمنة ااسةةيد  
نيقا  ااواقع  داتي اةةاضةة  اجلنيقا  ااووةي  افيية  ذدي احلاوق  قرى غراة متراك اةةاضةة  اجل

 ن  عوئ  اةةاضةةةةةةةة  اافدلا  املنرو   ارجنيقيت ااسةةةةةةةةداا    قرىة  دااه  ا أت    مو دداير ااري
املرةةةيةيو ا سةةةاثنيةي  ن افي  اافدل       ة إ   ن  رةةة ي ةامجع  قوي  ااحسةةةني   قصةةةة إ ية

 . املساو  ا قاصيدي دا  انيق 
إقيد  اانظر ن املااضةةةةةةةةةايت اااينونا  املنظن  ةةاضةةةةةةةةة   اصييب ااسةةةةةةةةةيم  قة ادلاا  مجرة هذ

متثر     26/08/2019 مسةةةاجةات  رةةةريعا  بايةي   اجلنيقيت ااسةةةداا    د وعي اذاك لةةةةدة
املاعرق تاولييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا داةي  قرى اجلنيقيت ااسداا  د  ةبري  62.17  ةقماااينون  سيسي ن  
   املاعرق تااحةية ا داةي ةةاضةةةةةةةة  اجلنيقيت ااسةةةةةةةةداا  63.17اينون ةقم  ااد ذا     مد اي 
 .ااري خبصوا اةةاض  اجلنيقا  ااواقع  ن دداير 64.17اااينون ةقم  إضيمج  إىل
ن إلية ااعنيي  املولةةةوا   اايت مي مجاو مو ن  مري امل منني لةةةيل  دن مايبي ذاك   د  ني  نه   

 اييا اةدقيفا  د برةةةةةة ي قي  اجلدا   املرك حمنة ااسةةةةةةيد   نصةةةةةةر  ح  يواااي ارحاي ااةيين
  إىل  ي مة دةير اةدقيف 2018ينيير  5ةسةةةيا  سةةةيما  يو  اجلنع     د ه  دااهبصةةةف  تيلةةة 

داارةةةةةة دن ا سةةةةةةدما   دةيا  افر  اةقرى ملراقو  مياا  اةدقيف  ضةةةةةةنناي  و ااي ه ااركةةةةةةاة  
دذاك   برةةةان موالةةةر  إلةةةد  اةدقيف ااعيم   مة   ي احلفيت قرااي د ثناناي دلسةةةة  ةبريهي



سةةةةايماي اااوي ن ااناوض تااننا  ا قاصةةةةيدي  دا  انيقا  بوددن  اقاويةا ةهةامجاي اانوار   د 
 .مجضد قة ةمميااي ااردلا   دم ينااي ن مي  اةقني  اصريي  د رسا  اااضيمة ا  انيق 

دهبةةذ  املنةةيسةةةةةةةةةةةوةة   ذ ر  مري امل منني تملوةةيدةات اايت اختةةذهةةي  دااةةه  مة منيرق ماةةيمةةه ااةةةيناةة  
إل مب سةةةسةةة  اةدقيف  سةةةواإل ن مي ياعرق قليةهي اااينوا   د ساايت اااسةةةاري دااةسةةةاوةي   ادة اي

داملايبع  اصيلةةةةةةة  هبي  دمة ضةةةةةةةنناي إلةةةةةةةةاة مةدن  اةدقيف  دإقيم  افر  اةقرى ملراقو  مياا  
 .اةدقيف ااعيم 

اي  دأي  يإل ن هذ  اارسةةةةةةةةيا  ااسةةةةةةةةيما   قرى د ه اصصةةةةةةةةوا ك كدكاااي هلذ  ااغيي   نذ ر م بة
تةهةاف اةسةةةةةةيسةةةةةةا  هلذا ا لةةةةةةد      ده  احلفيت قرى  مدك اةدقيف ااعيم   داارمجو مة 
مرددديااي  دااناوض هبي  اضةةةةنين إسةةةةايماي باةة   رب ن اااننا  املسةةةةاةام  ارودد  دذاك دمجاي 

 .”ملااضايت مةدن  اةدقيف دارد  ااوقف
ااسةةةةةيما  إقيد  اانظر ن بعت املااضةةةةةايت اااينونا  املاعرا   دقة  ر   قة هذ  اارسةةةةةيا  املر ا   

مة مةيد  اختر   23باةيةي    1.19.46 ظاري كةةةةةةةةةةةريف ةقملةةةةةةةةةةةةة   اةدقةيف   لاةاةدنة  مبة 
ااصةيدة ن  1.09.236  د انام ااظاري اارةريف ةقم( ياضة  باغاري2019 مجي و مية  1440

 .( املاعرق مبةدن  اةدقيف2010مجرباير  23 1431ةباو اةد   8
اايت لر ت قرى اانصةةةةوا دمة مث   دبنيإل قرى هذا دذاك   دتانظر إىل املسةةةةاجةات ااارةةةةريعا  

 را  احلاوق بينج   نظام   اةأتت   ةاضةةةةةة  اجلنيقيت ااسةةةةةةداا   ذا  ألدقيف د اااينونا  املنظن  ا
داةنرةةةةةةةةةةةية  ااثاةيمجاة  اااةيبو ارننةةدباة  اجلاوية  اررةةةةةةةةةةة دن نةةد  قرناة  بانسةةةةةةةةةةةاق مو مر م اااو اق 

 -ااسةايسة  ااعايةي  تملغرب بني  يواق اااينون دإ راهيت ااواقو"سةدما  بينج  لو  موضةوا ا 
اباةاإل مة ااسةةيق   2020مجرباير  14  دذاك يو  اجلنع  " - ةاضةة  اجلنوا داةدقيف منوذ ني 

30h15  ااسياف ااذ ر .نر م ااايبع  اربايق  اانةدات 
 
 

 ااربنمج ك
 مةاتر   ن  ااعنراا املريين ك إ ويت املرك ااوقف  مة تد  ا  اايد اااضيي  

  ن ضوإل مةدن  اةدقيف املرك احلوس  ااعي مةاتر   محة ااريسوا ك تصولايت 


