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    ::::اAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ5س اجللسةاAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ5س اجللسةاAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ5س اجللسةاAكتور محمد الش<يخ بيد هللا، رئ5س اجللسة
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يدة الوز�رة والسادة الوزراء،
  ادة املس�شارون احملرتمون،الس<يدة املس�شارة والس

  حرضات السادة والس<يدات،
 ،nواز oىض دس<تورcلس اليوم يف ٔ�جرٔ�ة مقrيبدٔ� ا sول مرة كذSٔ

من اAس<تور، اyي  101وذs تطبيقا Sٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل 
ينص Fىل ٔ�ن ختصص Tلسة س<نوية من ق}ل الربملان ملناقشة الس<ياسات 

  . العمومCة وتقCميها
معال ب�ٔحاكم الباب اخلامس من اجلزء الرابع من النظام اAا�يل و 

، يعقد جملس<نا اليوم هذه اجللسة العامة )269ٕاىل  264املواد (rلس<نا 
، وذs تفعيال "احلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية"ملناقشة موضوع 

5ب ، وبناء Fىل الرتت 2015يوليوز  29لقرار مكcب اrلس، املؤرخ يف 
، ووفق 2015يوليوز  20املتفق Fليه يف اج�ع ندوة الرؤساء، املنعقد يف 

احملاور الواردة يف تقر�ر اrموFة املوضوFاتية املؤقcة، اليت ٔ�س<ند ٕا�هيا 
عبد احلكمي التحضري لعقد هذه اجللسة اAس<تورية، واليت يرتٔ�سها اSٔس<تاذ 

  . ب�شامش
كوnت اrلس اليت وهبذه املناس<بة، نتقدم �لشكر اجلزيل لاكفة م

سامهت يف ٕاجناح هذه احملطة الهامة، يف س<ياق تفعيل الوثيقة اAس<تورية 
اجلديدة، وكذs مع خمتلف الوزارات وجمالس احلاكمة، اليت تعاملت 

  . lرسFة مع ما تطلبه العمل من حتضري لهذه اجللسة
وق}ل ٔ�ن منر ©لمناقشة اليت خصصت لها حصة زم§ية ٕاجاملية قدرها 

قCقة موزFة �ل�ساوي بني اrلس املوقر واحلكومة املوقرة، س�ٔعطي د 180
اللكمة، Fىل التوايل، ©لس<يد رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية والس<يد مقرر ا©لجنة 

  . املوضوFاتية امللكفة �لتحضري لهذه اجللسة
، رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية عبد احلكمي ب�شامشؤ�بدٔ� �للكمة لٔ±س<تاذ 

ئق، وهذه املرة س�²ٔرتم التوقCت �لضبط، مايش دقا 10املؤقcة يف ²دود 
    .حبال البارح

، رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة ، رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة ، رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة ، رئ5س ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة عبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 
        ::::امللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCة

  .شكرا الس<يد الرئ5س
  حرضات الس<يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  ر�ن احملرتمون،ٕاخواين السادة املس�شا
من اAس<تور ومقcضيات النظام اAا�يل، ºرشفين  101طبقا ©لفصل 

ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس اrموFة املوضوFاتية املؤقcة اليت ٔ�نيطت هبا مسؤولية 
التحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCة، اليت نفcخر �نعقادها 

مترينا دميقراطيا Fىل قدر  Sٔول مرة يف ½رخي مؤسس�§ا الربملانية، �عتبارها
Áبري من اSٔمهية، ميارس يف ٕاطاره الربملان ٕا²دى ٔ�مه الوظائف املوÁوÀ ٕاليه 

، واملمتثÆ يف م§اقشة وتقCمي الس<ياسات 2011وSٔول مرة، طبقا Aس<تور 
العمومCة، مع ما ºس<تلزمه ذs من ٕاعامل خمتلف اSٓليات ال�رشيعية والرقابية 

ؤسسات اAس<تورية ومؤسسات احلاكمة ومن ت�س<يق وتعاون مع امل
  .والقطاFات الوزارية املعنية

  حرضات الس<يدات والسادة،
ق}ل ٔ�ن ٔ�توقف عند ٔ�مه اخلطوات اليت قطعها جملس املس�شار�ن يف 

 :موضوع –كام تعرفون  - س<ياق إالFداد لهذه اجللسة اليت اخcري لها 
ن ٔ�توقف كذs عند وق}ل �ٔ ". احلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية"

املهنجية اليت مت اع�دها والصعو�ت اليت رافقت معل ا©لجنة املوضوFاتية، 
الوضعية Ìنتقالية rلس املس�شار�ن البد من الت�Áٔيد Fىل ٔ�نه �لرمغ من 

من اAس<تور، فٕانه ٔ�رص Fىل Ìخنراط بفعالية يف  176مبقcىض الفصل 
،nس<تورية اليت تع5شها بالدAفقد متكن جملس املس�شار�ن من  ا©لحظة ا

تفعيل Fدة مقcضيات دس<تورية Tديدة وجتاوز لك الصعو�ت املوضوعية 
املرتبطة، ½رة بت�ٔويل نص اAس<تور، و½رة ٔ�خرى بطبيعة الت�س<يق 

  . املؤسسايت
وهكذا اجcاز اrلس بن¶اح تطبيق العديد من املقcضيات اAس<تورية 

 ٔS س<توريةAٔن �ل�س<بة ٕالعامل اليت تضمنهتا الوثيقة ا�ول مرة، مÖلام هو الش
من اAس<تور، املتعلقة مبناقشة عرض الس<يد  148مقcضيات الفصل 

من  160الرئ5س اSٔول ©لم¶لس اFSٔىل ©لحسا�ت ومقcضيات الفصل 
وها حنن . اAس<تور، املتعلقة مبناقشة التقر�ر اrلس الوطين حلقوق إالØسان

�متر�ن اSٔول من نوFه، Sٔن �ٓليات تقCمي اليوم Øسامه مجيعا يف ٕاجناح هذا ا

الس<ياسات العمومCة، كام نص Fلهيا اAس<تور، اقcضت، ٔ�وال، Üدا لت�ٔصيل 
ومقاربة م§اجه التقCمي من م§ظور �رملاين، واس<توج}ت كذs مالءمة النظام 
اAا�يل ©لم¶لسني مع مقcضيات اAس<تور وبناء Fىل قرارات اrلس 

  .اAس<توري
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لصدد ٕاىل اجلدل الفقهÞي واAس<توري اyي ٔ�ثري م§ذ وØشري يف هذا ا
البداية حول اجلهة اليت ºس<ند لها التحضري لهذه اجللسة الس<نوية، هل يه 
مكcب اrلس ٔ�م ا©ل¶ان اAامئة ٔ�م ٕا²داث �ٓليات ٔ�خرى؟ وهو اجلدل اyي 

، 2012فربا�ر  4بتارخي  829/12حسمه قرار اrلس اAس<توري رمق 
ذه املناقشة تمت من ق}ل جمليس الربملان يف Tلسات عندما ٔ�كد Fىل ٔ�ن ه

  .معومCة، تنعقد يف نفس الوقت ول5س يف نطاق ا©ل¶ان اAامئة
ؤ�ود يف هذا الباب، ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل ملكcب جملس 
املس�شار�ن، اyي اكن å الس<بق يف اقرتاح �ٓلية ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة، 

، واشرتاطه عنرص التخصص يف èرÁيçهتا، اليت تضم مجيع مكوnت اrلس
  .لهذه اSٓلية القوة والفعالية والن¶اFة املطلوبة -نظن  –وهو ما س<يعطي 

من Üة ٔ�خرى، البد من الت�Áٔيد Fىل ٔ�ن اrموFة املوضوFاتية حرصت 
لك احلرص، م§ذ البداية، Fىل ٔ�ن �كون معلها مرèكزا Fىل عنرصي احليادية 

بدٔ� الرتامك لفائدة العمل الربملاين وتقويته، ما دم§ا يف واملوضوعية وÌنتصار مل 
²اولت  -ومن �ب اSٔمانة الت�Áٔيد Fىل ذs  - مرÆ² ت�ٔس5س<ية، و²اولت 

ا©لجنة جتنب ما ٔ�مكن السقوط يف م§طق اíSٔلبية واملعارضة وÌس<هتداف 
  . اrاين ©لحكومة وجعل هذه اSٓلية Áوس<يÆ جلî احلكومة ٔ�و حماسçهتا

رصنا Fىل ٔ�ن èكون اSٔرقام واملعطيات وال�سب اليت تضمهنا sy ح
التقر�ر اyي بني ٔ�يد�مك مس<تو²اة من وïئق وتقار�ر ملؤسسات وطنية 
ودولية، حىت نرتك الباب مفcو²ا ©لفرق واrموFات الربملانية لتقدمي قراءاهتا 

  .الس<ياس<ية، انطالقا من ٔ�ي موقع اكن، من املعارضة ٔ�و من اíSٔلبية
هذا الصدد، البد من ٔ�ن ٔ�ذÁر ب�ٔن ا©لجنة املوضوFاتية وÜت، يف 

من النظام اAا�يل، مذÁرة ٕاىل رئاسة اrلس  266تطبيقا ملقcضيات املادة 
، تطلب فهيا دمع Fدد من املؤسسات اAس<تورية 2015ٔ��ريل  22بتارخي 

ومؤسسات احلاكمة من �الل موفاة ا©لجنة بدراسات ٔ�و �ٓراء ولقاءات 
يق النقاش lش�ٔن القضاo املرتبطة، قليال ٔ�و كثريا، مبوضوع احلاكمة èروم تعم 

  . الرتابية
ولنفس الغرض، طالبت اrموFة بعقد اج�Fات ©ل¶ان مع Fدد من 

وزارة اAا�لية، وزارة التجهزي : القطاFات احلكومCة، ويتعلق اSٔمر ب
تعمري والنقل وا©لو5Tس�Cك، وزارة إالساكن وس<ياسة املدينة، وزارة ال 

وٕاFداد الرتاب الوطين، وزارة Ìقcصاد واملالية، وزارة الفال²ة والصيد 
البحري، الوزارة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبù5ة امللكفة 
�لبù5ة وصندوق إاليداع والتدبري يف قضاo ويف مواضيع حمددة مرصودة يف 

ويف مواضيع يوحضها  املراسالت اليت وÜت ٕاىل الس<يد رئ5س اrلس
  . التقر�ر اyي بني ٔ�يد�مك

وقد اس�مثرت ا©لجنة الرصيد الوïئقي اyي ٔ�مكن موافاتنا به يف هذه 
املادة، سواء تعلق اSٔمر �Aراسات الصادرة عن Fدد من املؤسسات ٔ�و 
�لتفاFل احلاصل بني احلكومة وجملس املس�شار�ن من �الل اجللسات 

وممت  2011وية ©لفرتة املمتدة ما بني دورة ٔ�كتو�ر اSٔس<بوعية لٔ±س<ئÆ الشف

  .2014دورة ٔ�كتو�ر 
ٔ�ريد ٔ�ن þ�ٔهتز هذه الفرصة، Sٔتقدم �لشكر للك املؤسسات املوقرة اليت 
جتاوبت وتفاFلت lرسFة مع مطالب اrموFة املوضوFاتية يف هذا 

اrلس Ìقcصادي : اخلصوص، رمغ إالÁراه الزمين، ويتعلق اSٔمر ب
�عي والب5يئ، اrلس الوطين حلقوق إالØسان، الهيئة املركزية ©لزناهة وÌج

مجيع هذه . والوقاية من الرشوة وحمار�هتا، املندوبية السامCة ©لتخطيط
املؤسسات تفاFلت مع ا©لجنة، ووافcنا ٕاما بدراسات ٔ�و تقار�ر ٔ�و ب�ٓراء يف 

Æمواضيع حمددة وردت يف املراس.  
لعدم جتاوب القطاFات الوزارية اليت ذÁرهتا،  ؤ�ريد ٔ�ن F�ٔرب عن ٔ�سف§ا

رمغ املراسالت اليت وÜت لها عند طريق رئاسة اrلس، ف� Fدا جتاوب 
الس<يدة الوز�رة املنتدبة امللكفة �لبù5ة، اليت Øشكرها جزيل الشكر Fىل 

  .تفاFلها وFىل حضورها وFىل مسامههتا القمية معنا يف ٕاطار ا©لجنة اVتصة
  يدات والسادة،حرضات الس< 

خبصوص املهنجية اليت مت اع�دها من طرف اrموFة املوضوFاتية، 
واليت Tاءت بعد سلسÆ من اخلطوات اليت ٔ�رشف Fلهيا اrلس، متثلت 

، واyي خصص 2014ٔ�كتو�ر  13اخلطوة اSٔوىل يف التحضري الج�ع 
ون موضوع القرتاح املواضيع اليت èرغب الفرق واrموFات الربملانية ٔ�ن èك

اجللسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCة، واليت مت اخcيار من ب5هنا 
، وذs بعد نقاش "احلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية: "موضوع

وال داعي ©لتذكري ب�ٔمهية . صعب مس<تفCض، وبت�س<يق مع جملس النواب
باطه الوثيق ودواعي اخcيار هذا املوضوع وراهنc5ه �ل�س<بة لبالدn وارت 

  .برتÁيبة واخcصاصات جملس املس�شار�ن
لقد ٔ�مكن ©لجنة ٔ�ن تقطع، يف ٕاطار اج�Fاهتا، Fدد من اخلطوات، بعد 
هيلكة اrموFة اليت متت حتت ٕارشاف الس<يد رئ5س اrلس اAكتور محمد 
الش<يخ بيد هللا، وذs حبضور ٔ�عضاهئا وFدد من السادة ٔ�عضاء املكcب، 

وزعت املهام بني ٔ�عضاهئا وفقا ملا هو موجود يف التقر�ر وèكونت ا©لجنة وت
  . اyي بني ٔ�يد�مك

 7بعد هذه اخلطوات اþك}ت اrموFة م§ذ اج�عها الثاين، املنعقد بتارخي 
، Fىل وضع �رnمج زمين ٕالجناز 	مهتا، كام اعمتدت مهنجية 2015ٔ��ريل 

  :مرا²ل مcدرTة èمتثل يف 5مcاكمè Æرèكز Fىل 

-  Æ²وىلاملرSٔمي، جمال احلاكمة : اCالتنظمي إالداري وحتديد جماالت التق
الرتابية، العنارص اAاÀ ©لس<ياق السوس<يو ٕاقcصادي، الفاFلون، 
اSٔهداف، جتميع ملف وïئقي حول جماالت التقCمي، حتديد الب�Cة 

 العملياتية امللكفة �لتقCمي وفريق اAمع التقين؛

حلاÀ احلاكمة، تقCمي اSٔهداف  ٕاFداد ال�شخيص: املرÆ² الثانية -
واSٔولوoت اليت ²ددها الفاFلون، تقCمي فعالية التد�ل العمويم يف 

 ٕاطار احلاكمة الرتابية؛
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املرÆ² التالية مرتبطة بت�ٔطري مجÆ من الفرضيات والس5§اريوهات اليت  -
 يتعني تعميق النقاش lش�ٔهنا يف Tلسة اليوم؛

5§اريوهات، وذs لت�ديد الرشوط تعميق وتقد�ر الس : املرÆ² الرابعة -
التق§ية وخمتلف عنارص ا�Sٔر للك س5§اريو حممتل لتطور احلاكمة 

 الرتابية؛

لنتوÜا �ملرÆ² اخلامسة وا�Sٔرية، وهو تقدمي نتاجئ وتقCمي مقرت²ات  -
Æوتوصيات إالصالح احملمت .  

دة هذا، ولقد خصصت اrموFة املوضوFاتية اج�Fاهتا املتوالية، املنعق
 2015يوليوز  9و 2015يوليوز  7و 2015يوليوز  F :30ىل التوايل يف

  .وíري ذs ملناقشة الهندسة العامة ©لتقر�ر واملواضيع الواج}ة

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  ..اþهتÞى الوقت، ٕاذا مسحمت

        ::::عبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 
 nرب عن جزيل شكرF�ٔ ري، ٔ�ريد �مس ا©لجنة ٔ�ن�Sٔري، يف ا�Sٔيف ا

 Á ب وعنcلس ؤ�عضاء املكrناننا، �مس ا©لجنة، ©لس<يد رئ5س اcبري ام
ولاكفة ٔ�عضاء ا©لجنة، وخصوصا لاكفة اSٔطر ا�yن اش<تغلوا معنا �لك 

  . تفاين
ون�ٔمل ٔ��ريا ٔ�ن èلكل هذه اجللسة ؤ�ن حنقق لك املرايم املؤسساتية 

  .والس<ياس<ية املتو�اة مهنا
مرة  -س<يدات والسادة وºشهد التقر�ر اyي بني ٔ�يد�مك، حرضات ال 

ٔ�ننا اش<تغلنا Fىل التقر�ر �روح من  - Á�ٔررها للك íاية مفCدة ٔ�خرى 
املسؤولية وبعيدا عن م§طق اíSٔلبية واملعارضة، اعتقادا م§ا ب�ٔننا نؤسس 
لتقليد دس<توري، ن�ٔمل ٔ�ن جيري البناء Fليه وتعميقه �لرتامك املفروض ٔ�ن 

  . ت�ٔيت به ٔ�جCال الربملانيني مس<تق}ال
  .كراوش

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

ٔ�عترب هذه Tلسة مؤسسة و	مة Tدا، وٕاذا تعاملنا lيشء من اSٔرحيية 
sىل ذF ٔس�سمحمك�  . مع املتد�لني، ف

اللكمة اSٓن ©لس<يد عبد اrيد املهايش مقرر ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة، 
 . دقCقة 20لتقدمي ملخص عن تقر�ر اrموFة، يف ²دود 

عبد اrيد املهايش، مقرر ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة عبد اrيد املهايش، مقرر ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة عبد اrيد املهايش، مقرر ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة عبد اrيد املهايش، مقرر ا©لجنة املوضوFاتية املؤقcة     املس�شار الس<يداملس�شار الس<يداملس�شار الس<يداملس�شار الس<يد
        ::::امللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCةامللكفة �لتحضري ©ل¶لسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCة

  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلني
  الس<يد الرئ5س احملرتم؛

  الس<يدات والسادة الوزراء احملرتمون؛ 

  رتمون؛الس<يدات والسادة املس�شارون احمل
ºرشفين ٔ�ن ٔ�رفع ٔ�مام ٔ�نظار اrلس املوقر نص التقر�ر اyي F�ٔدته ا©لجنة 

احلاكمة الرتابية "املوضوFاتية حول الس<ياسات العمومCة، يف موضوع 
  ".ومcطلبات التمنية اجلهوية

ومن دواعي اخcيار هذا املوضوع، النقاش اAا�ر Fىل الصعيد�ن اAويل 
وية املتقدمة ودورها يف حتقCق مcطلبات التمنية والوطين حول احلاكمة واجله

احلاكمة اجليدة، : الشامÆ واملس<تدامة، وما وازاه من مفاهمي Tديدة من ق}يل
احلاكمة الرتابية، املقاربة ال�شارÁية، التدبري ال�شاريك، lشلك �روم حتقCق 

ط الشفافCة وإالنصات والفعالية يف اSٔداء ؤ�ساليب التدبري Fرب تطو�ر ٔ�منا
 Àىل تعز�ز دوF ٔن العام لبناء مغرب ²ديث، يقوم�تدبري الش�ٔن احمليل والش
²ديثة، قوا	ا اAميقراطية احمللية القامئة Fىل إالصغاء وال�شاور مع لك 
الفاFلني من جامFات èرابية وهيئات اrمتع املدين والقطاع اخلاص، لتحقCق 

  .èمنية Üوية ت�ىش والتصورات امللكCة السامCة
ولقد بؤ� اAس<تور اجلديد اrالس اجلهوية ماكنة الصدارة يف جمال 
التمنية، ن�C¶ة إالميان �منوذج مغريب ©لجهوية املتقدمة �روم جتاوز اSٔمناط 
التنظميية وإالجرائية العتيقة، وºسعى ©لبحث عن ٔ�دوات فعاÀ حتقق 

ة قضاo اSٔهداف التمنوية املتو�اة من وراء هذا الورش، �عتبار ٔ�ن معاجل
 Àىل متكني الفرد من املشاركة اجلادة والفعاF ساسSٔ� التمنية اجلهوية تقوم
يف ٔ�مور حCاته ومشاركة املواطن وت�ٔثريه يف القرار العمويم اyي ميس 
مع5شه اليويم، مما جيعل من اجلهة ²لقة وصل بني املركز واحمليط، تلتقي 

  . ٔ�فقي فهيا القرارات القادمة من القمة لتلتحم lشلك
ومن �الل ما س<بق، ميكن القول ٔ�ن تزنيل اجلهوية تتوقف Fىل وجود 
مقومات ٔ�ساس<ية تدمع هذا التوTه، كام مت èكرºسه دس<تورo يف الفصل 

من �الل جرد مرèكزات التنظمي اجلهوي والرتايب، حبيث يعترب  ،136
ا عن Ìنتقال �جلهة من جمرد و²دة يف ب�Cة ٕادارية ٕاىل و²دة èمنوية تعبري 

تصور Tديد Aورها يف ²ل ٕاشاكليات التمنية احمللية، اس�§ادا ٕاىل م}ادئ 
  .التدبري احلر والتفريع والتضامن واملشاركة وÌس<تقالل

من اAس<تور Fىل قانون تنظميي مس�Àٔ تنظمي  146ولقد ²�ٔال الفصل 
لك ما يتعلق بت�ديد Ìخcصاص ورشوط تدبري اجلهات وامجلاFات الرتابية 

ر املوارد املالية وقواFد احلاكمة املتعلقة حبسن تطبيق م}دٔ� التدبري ومصاد
احلر وم}دٔ� التفريع وتقCمي اSٔعامل وٕاجراءات احملاس<بة وíريها، وهو ما 
²اولت تنظميه القوانني التنظميية اخلاصة �مجلاFات واSٔقالمي واجلهة وامجلاFات 

، ورصح 2015ورة ٔ��ريل الرتابية، اليت وافق Fلهيا الربملان مب¶لس<يه يف د
 .2015يونيو  30اrلس اAس<توري مبوافقة موادها Sٔحاكم اAس<تور يف 

بناء Fىل ما س<بق، اكن من املنطقي تقCمي احلاكمة الرتابية يف خمتلف 
املس<توoت الخcبار مدى قدرهتا Fىل حتقCق التمنية اجلهوية، �عتبارها من 

ا يف التدبري اجليد ©لش�ٔن ومدى مسامههت 2011اSٔهداف املهمة Aس<تور 
العام احمليل، وذs اع�دا Fىل Fدد من املؤرشات املتعارف Fلهيا دوليا، 
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  :انطالقا من احملاور التالية
احلاكمة الرتابية ورهان èكرºس املك�س<بات احلقوقCة والس<ياس<ية ) 1

  والقانونية؛
  احلاكمة الرتابية ورهان التمنية Ìقcصادية والبي�Cة؛) 2
  .اكمة الرتابية ورهان التمنية Ìج�عية والثقافCةاحل) 3

احلاكمة الرتابية ورهان èكرºس املك�س<بات احلقوقCة احلاكمة الرتابية ورهان èكرºس املك�س<بات احلقوقCة احلاكمة الرتابية ورهان èكرºس املك�س<بات احلقوقCة احلاكمة الرتابية ورهان èكرºس املك�س<بات احلقوقCة : : : : احملور اSٔولاحملور اSٔولاحملور اSٔولاحملور اSٔول �
        ....والس<ياس<ية والقانونيةوالس<ياس<ية والقانونيةوالس<ياس<ية والقانونيةوالس<ياس<ية والقانونية

لقد ٔ�فرز واقع املامرسة الالمركزية ببالدn العديد من الظواهر الس<ياس<ية 
رة النخبة اليت ï�ٔرت Fددا من إالشاكليات، تت¶ىل ٔ�ساسا يف مدى قد

الس<ياس<ية Fىل حتمل املسؤولية ورفع رهان التمنية احمللية وتعز�ز املشاركة 
الس<ياس<ية وٕادماج املقار�ت احلقوقCة وال�شارÁية يف تدبري الش�ٔن احمليل، 
وهناك ٔ�يضا ٕاشاكلية تدا�ل Ìخcصاصات ف� بني خمتلف مس<توoت 

ال ممتركزة مث نظام الوصاية امجلاFات الرتابية مث بني هذه ا�Sٔرية واملصاحل ال
  .املعمتد من طرف وزارة اAا�لية ومصاحلها اخلارجCة

هذه �ٕالضافة ٕاىل ٕاÁراهات ٔ�خرى èرتبط بطريقة Ìقرتاع والنظام 
اSٔسايس ©لمنتخب امجلاعي والت�ٔخر احلاصل يف س<ياسة الال متركز واyي 

Cالس املنتخبة من حrكو�ن اè ىلF انعاكسات م}ارشة å ث غياب اكن
ØÌس¶ام بني مكوnت اrالس، lسçب وجود تعددية حزبية ال #س�§د ٕاىل 
قطبية س<ياس<ية ٔ�و èكcالت س<ياس<ية، وبفعل منط Ìقرتاع íري املبارش 

  . املعمتد يف #شكCل اrالس اجلهوية
وتظل ٕاشاكلية مس<توى الت�ٔطري Aى املنتخبني احملليني وضعف الت�ٔهيل 

امجلاعيني بدورها �رزة يف م§ظومة تدبري الش�ٔن القانوين لبعض املسؤولني 
احمليل، حCث ٔ�دت ٕاىل ٕافراز مجموFة من اVالفات اÆV �لضوابط القانونية، 
وهو ما مت رصده من ق}ل هيئات الرقابة العليا اكrلس اFSٔىل ©لحسا�ت 

  . واملف�ش<ية العامة ©لاملية واملف�ش<ية العامة لٕالدارة الرتابية
قر�ر امخلس<ي�Cة يف حتلي% لواقع احلاكمة �ملغرب ب�ٔهنا #شكو وقد ٔ��رز ت

من مخس نقط ضعف ٔ�ساس<ية، èمتثل يف وجود مركزية مفرطة ونظام 
المركزي ال يتالءم مع رضورات التمنية احمللية ووجود وصاية èرابية تقوم 

 .مقام املنتخبني، عوض لعب دور الت�س<يق والرقابة
ربة امجلاFات الرتابية، يالحظ Fىل وارتباطا �لبعد احلقويق يف جت

nات الرتابية ٔ�ن بالدFمة يف  مس<توى مقاربة النوع �مجلا	عرفت خطوات 
مسلسل دمع املشاركة ال�سائية يف تدبري الس<ياسات العمومCة، من �الل 
وضع �ٓليات قانونية واختاذ ٕاجراءات تعمل Fىل تعز�ز متثيلية ال�ساء، وت�Cح 

قرار يف لك اrاالت، حبيث انتقل املؤرش من لهن فرص ولوج مراكز ال
ومل �كن هذا . �الل Ìس<تحقاقات امجلاعية ا�Sٔرية %12.14ٕاىل  0.5%

ا©لواحئ "التطور ممك§ا lشلك تلقايئ، بل تطلب تد�ال ٕارادo من �الل 
  .وكذا ٕا²داث صندوق Aمع متثيلية ال�ساء" التمكيلية

ى #ش<ب5ب النخب احمللية، كام ظهرت �ïٓر إالجراء املذÁور Fىل مس<تو 
س<نة يف  35من ال�ساء املنتخبات يقل معرهن عن  %50حCث جسل ٔ�ن 

�ل�س<بة ©لرTال، ؤ�يضا لوحظ ارتفاع مس<توى الت�ٔطري حCث  %12مقابل 
 %52من ال�ساء املنتخبات لهن مس<توى تعلميي وïنوي مقابل  %71ٔ�ن 

  .�ل�س<بة ©لرTال
تقî ال�ساء ملهام رئاس<ية Fىل  �ملقابل، مل يواز هذا التحول امللموس
  .%1مس<توى اrالس املنتخبة، حCث مل تت¶اوز 

وFىل مس<توى تعز�ز املشاركة الس<ياس<ية، فاالس<تحقاقات Ìنت0ابية 
©لجامFات الرتابية #شلك جماال خصبا لت�ٔطري املواطنني وال�شجيع Fىل 

الس<يايس  املشاركة الس<ياس<ية ؤ�يضا فرصة ©لتدريب وÌه�م مبامرسة الفعل
و�لق نقاش معويم حول قضاo تدبري الش�ٔن احمليل، وتغيري التصورات 

  .السائدة
يف نفس الس<ياق، تعترب امجلاFات الرتابية الفضاء واrال املالمئ Aمع 

انطالقة Tديدة  2011فقد ٔ�عطى دس<تور املشاركة الس<ياس<ية ©لش<باب، 
حتفزيه Fىل لقضاo الش<باب، حCث خصه مبقcضيات èريم ٕاىل #شجيعه و 

املشاركة يف التمنية Ìج�عية وÌقcصادية والثقافCة، ونص Fىل ٕارساء 
  ).33الفصل (اrلس Ìس�شاري ©لش<باب والعمل امجلعوي 

وFىل الرمغ من ذs، ال èزال هذه الرشحية Ìج�عية Fازفة عن 
الش�ٔن الس<يايس، ويعزى اس<تف�ال هذه الظاهرة ٕاىل العديد من 

ليت يتدا�ل فهيا Ìج�عي �القcصادي و�لس<يايس، مما �زيد Ìعتبارات ا
من جحم الرهاnت والت�دoت امللقاة Fىل Fاتق امجلاFات الرتابية، �اصة يف 

nة لبالدCميغرافAس<بة الش<باب يف اخلريطة اØ ظل ارتفاع.  
من Üة ٔ�خرى ال èزال وضعية اSٔش0اص ذوي ÌحcياTات اخلاصة 

قدام ملالمسة املسار اyي خطته بالدn يف التعاطي #س<تلزم املزيد من االٕ 
مع املس�Àٔ احلقوقCة Fىل املس<توى اAويل، Fرب التصديق Fىل العديد من 

  .االتفاقCات والربتوÁوالت املتعلقة بفùة اSٔش0اص املعاقني
ومن بني اSٔوراش الكربى اليت ٔ�صبحت #سرتعي Ìن�}اه Fىل مس<توى 

اAميقراطية ال�شارÁية، اليت Tاءت بغية  ية�ٓل امجلاFات الرتابية هناك 
Ìس<ت¶ابة ملكون ٔ�سايس مضن ب�Cان اAوÀ، اyي تعاظم وجوده مع مطلع 
ال�سعينات، ويتعلق اSٔمر �خلصوص جبمعيات اrمتع املدين، اليت ٔ�صبحت 
تلعب دور الوس<يط بني اAوÀ واrمتع، حCث مت هبذا اخلصوص ٕاقرار 

ته الهيئات، عندما يتعلق اSٔمر بقضاo تد�ل يف ٕاماكnت ال�شاور مع ها
. اخcصاصها، واملسامهة يف ٕاFداد اVطط امجلاعي ©لتمنية Fرب ٕابداء الرٔ�ي

وبدورها ٔ�فرزت املامرسة امليدانية العديد من املالحظات هبذا الش�ٔن، 
  .تضمنهتا نتاجئ احلوار الوطين حول اSٔدوار اAس<تورية ©لمجمتع املدين

ر، شلكت حقوق املعارضة �مجلاFات الرتابية من حCث ويف Tانب �ٓخ
 å ٔ�ر �الن�}اه، وهو ما تصدى�ماكþهتا واSٔدوار اليت تقوم هبا موضوFا ºس<ت

ب�§صيصه الرصحي Fىل ماكنة املعارضة مككون ٔ�سايس وفاFل  2011دس<تور 
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  .يف احلياة الس<ياس<ية وم§�ه ضامnت قانونية ©لقCام ب�ٔدوار تقر�رية
رار القوانني التنظميية ©لجامFات الرتابية، مت èكرºس التوTه ومبناس<بة ٕاق

اAس<توري الرايم ٕاىل ٕاعطاء املعارضة املاكنة الالئقة هبا، Fرب ختويلها 	ام 
  . رئاسة جلنة دامئة من جلان اrالس الرتابية

وFىل نفس النحو، ال èزال #س<ت�ٔ�ر �اله�م قضاo املهاجر�ن، �اصة 
ومن . بî عبور ٕاىل بî اس<تقرار ©لعديد من اجل�س<يات بعد حتول بالدn من

مجÆ احلقوق املك�س<بة هبذا اخلصوص، هناك احلق يف املشاركة الس<ياس<ية 
يف Ìس<تحقاقات احمللية، واليت يتوجب ٕايالؤها ما �كفي من Ìه�م 
لتكرºس حقوق هذه الفùات مضن مقcضيات القوانني ؤ�يضا اAميقراطية 

  .ل تواTد مجعيات تعىن بقضاo املهاجر�نال�شارÁية، يف ظ
ولقد متزيت اAورة الربيعة احلالية اليت ٔ�رشفت Fىل هنا�هتا، بدراسة 
وٕاقرار الربملان لثالثة مشاريع قوانني تنظميية �اصة �مجلاFات الرتابية، 

يتعلق �جلهات والقانون  111.14القانون التنظميي رمق : ويتعلق اSٔمر ب
يتعلق �لعامالت واSٔقالمي والقانون التنظميي رمق  112.14التنظميي رمق 

ولقد محلت هذه القوانني التنظميية مس<ت¶دات . املتعلق �مجلاFات 113.14
  .èروم جتاوز بعض الثغرات اليت 8شفهتا املامرسة امليدانية

فعىل املس<توى الس<يايس، انصçت القوانني التنظميية املتعلقة �جلهات 
 وامجلاFات Fىل معاجلة بعض النقائص اليت عرفها èكو�ن والعامالت واSٔقالمي

اrالس املنتخبة وتدا�ل Ìخcصاصات ف� بني و²دات امجلاFة الرتابية 
  . وٕاشاكلية الوصاية وظروف ورشوط ممارسة املنتخب امجلاعي

كام مشلت القوانني التنظميية الثالثة بعض املقcضيات اليت سعت ٕاىل 
rالس و#س<يريها بغرض ٕاضفاء الت¶اØس Fىل حتسني وتطو�ر تنظمي ا
 . #شكÆC اrالس املنتخبة

ومن T�ٔل جتاوز إالشاكليات املرتبطة بتدا�ل Ìخcصاصات، ٕالزتمت 
القوانني التنظميية املذÁورة مبقcضيات اAس<تور، �اصة م}دٔ� التفريع ٔ;ساس 

ة، مع لت�ديد Ìخcصاصات اyاتية واملشرتكة واملنقوÀ للك جامFة èرابي
 ÀوAصاصات بني اcخÌ س¶ام والتاكمل عند توزيعØÌ اة عنرصيFمرا

  .وامجلاFة الرتابية اSٔخرى lشلك Fام
ٔ�ما ف� يتعلق ب�§ازع الصالحCات بني اrالس املنتخبة وسلطة الوصاية، 
فلقد ٔ�قرت القوانني التنظميية م}دٔ� التدبري احلر اyي نص Fليه اAس<تور، 

اه للك جامFة èرابية سلطة التداول �كCفCة دميقراطية واyي خول مبقcض
وسلطة تنفCذ مقرراهتا ومداوالهتا، ومت حرص صالحCات الوالة والعامل يف 
ت�ٔمني تطبيق القانون وتنفCذ النصوص التنظميية ©لحكومة ومقرراهتا وممارسة 
املراق}ة إالدارية Fىل رشعية قرارات رئ5س اrلس ومقررات اrلس، وفقا 

  .قcضيات اAس<تورمل 
ٔ�ما Fىل املس<توى احلقويق، ومن T�ٔل ٕاFادة Ìعتبار ©لعمل الس<يايس 
وحتفزي املشاركة الس<ياس<ية ©لمواطنني وٕارشاكه يف صنع القرار احمليل، معلت 
القوانني املذÁورة Fىل ٕا²داث هيئات اس�شارية Aى جمالس اجلهة، ختتص 

o الش<باب، ٕاضافة ٕاىل تعز�ز �لقضاo اجلهوية ذات الطابع Ìقcصادي وقضا
ماكنة املرٔ�ة يف العمل امجلاعي، من �الل الرفع من متثيلية ال�ساء يف اrالس 

  .املنتخبة
وFىل املس<توى التدبريي، معلت القوانني التنظميية Fىل تعز�ز قدرات 
إالدارة مبنحها �ٓليات وهيالك العمل وÜ�ٔزة ©لتنفCذ مcطورة وعرصية، حCث 

  :ما ييل مت التنصيص Fىل

 جعل رئ5س اrلس اجلهوي هو اSٓمر �لرصف ملزيانية اجلهة؛  -

ومد�رية لشؤون الرئاسة واrلس  مث #شكCل مد�رية Fامة ©لمصاحل -
العامÀ وإالقلمي، مع توفر جامFات، حتدد الحئهتا �ل�س<بة ©لجهة و 

مبرسوم، Fىل مد�رية Fامة ©لمصاحل وجعل التعيني يف مجيع املناصب 
 ؛هة، مبا فهيا املناصب العليا، بقرار لرئ5س اrلسٕ�دارة اجل 

 ،حيدد بقانون ،مث اع�د نظام ٔ�سايس �اص مبوظفي امجلاFات الرتابية -
مع ضامن اع�د الربامج واملشاريع يف تبويب املزيانية، يف اØس¶ام مع 

 ؛مقcضيات القانون التنظميي ©لاملية

شاريع، يعهد ٕا�هيا تقدمي ٕاضافة ٕاىل ٕا²داث الواكÀ اجلهوية لتنفCذ امل  -
املساFدة القانونية والهندسة التق§ية املالية عند دراسة وٕاFداد املشاريع 
و�رامج التمنية، ويه ملكفة ٔ�يضا ب�§فCذ مشاريع و�رامج التمنية اليت 

  .يقرها اrلس

        ....احلاكمة الرتابية ورهان التمنية Ìقcصادية والبياحلاكمة الرتابية ورهان التمنية Ìقcصادية والبياحلاكمة الرتابية ورهان التمنية Ìقcصادية والبياحلاكمة الرتابية ورهان التمنية Ìقcصادية والبي����CةCةCةCة: : : : احملور الثايناحملور الثايناحملور الثايناحملور الثاين
ربط التمنية Ìقcصادية والبي�Cة �حلاكمة الرتابية  مما ال شك فCه ٔ�ن

 nي جعلته بالدyوية يف مسلسل ٕارساء اخليار اجلهوي، اCراهنة وح Àٔ�مس
من ٔ�ولوoهتا، كام ٔ�نه من الرهاnت والت�دoت الرئ5س<ية ©لجامFات الرتابية، 

ة هناك البعد Ìقcصادي، فهذه الو²دات يتو= مهنا ٔ�ن èكون قاطرة ©لتمني
Ìقcصادية ببالدn، ومن الطبيعي ٔ�ن رفع هذه الت�دoت ومواÜهتا يفرض 
تçين خCار احلاكمة اجليدة يف تدبريها rاهبة ٕاشاكلية ا�متويل واجلباoت احمللية 
وجتربة التدبري املفوض �مجلاFات الرتابية و#شجيع فرص Ìس�<ر وتدبري 

لتمنية امجلاعية يف ٕاطار التدبري اrال وÌه�م �لبù5ة وٕاجناح خمططات ا

  .إالسرتاتيجي ©لجامFات الرتابية
وتعترب ٕاشاكلية ا�متويل من املعيقات اSٔساس<ية اليت تعاين مهنا امجلاFات 
الرتابية Fىل اخcالف ٔ�نواعها، مع بعض التفاو½ت �ل�س<بة ©لجامFات اليت 

مجلاFات حCث يوحض حتليل مداخCل اتتوفر Fىل ٕاماكnت اقcصادية 	مة، 
املوارد اyاتية واملوارد احملوÀ : الرتابية وجود ثالث موارد رئ5س<ية، يه

من  %30و#سامه مداخCل امجلاFات ب . واملوارد املت�ٔتية من Ìقرتاض
إال�رادات، ويه تتكون من الرضائب احمللية والرسوم ش<به الرضيCçة، 

  . واس<تغالل Fائدات امجلاFات
رية امللكCة ©لجهوية ٔ�ن املوارد املالية احمللية ولقد اعتربت ا©لجنة Ìس�شا

èمتزي �لضعف بصفة Fامة، يضاف ٕا�هيا Fدم Ìس<تغالل اSٔمÖل لٕالماكنيات 
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 nاCلها ٔ�ح ÀوVع�دات اÌ ات الرتابية عن رصفFاجلبائية وجعز امجلا
  .كثرية

وهبذا الش�ٔن، يتوقع ٔ�ن يلعب صندوق الت�ٔهيل Ìج�عي دورا 	ام يف 
اجلة اخللل املس¶ل Fىل مس<توى اجلهات يف جماالت السكن الالئق مع

  . والص�ة والرتبية واملاء الرشوب وش<بكة الكهر�ء والطرق واملواصالت
ونظرا Sٔمهية املوارد اyاتية يف حتقCق التمنية احمللية، فٕان التقر�ر الصادر 

الصنف  عن اrلس اFSٔىل ©لحسا�ت حول اجلباoت احمللية اعترب ٔ�ن هذا
من اجلباoت ل5س جمرد موارد مالية موÜة لتغطية èاكليف املرافق 
واخلدمات العمومCة حفسب، بل ميكن اعتبارها ٔ�داة ©لس<ياسة Ìقcصادية، 
#سامه من Üة يف #رسيع وترية التمنية احمللية واجلهوية، و#ساFد من Üة 

يس لبناء ٔ�خرى Fىل تعز�ز مسلسل الالمركزية، اyي يعد العمود اSٔسا
  . دوÀ دميقراطية ²ديثة

يالحظ ٔ�ن تدبري وارتباطا بنفس الس<ياق املتعلق بتدبري املوارد احمللية، 
اSٔمالك امجلاعية يعرف مجموFة من اVالفات، تتعلق يف ²االت Fديدة 
بغياب ٕاحصاء شامل لٔ±مالك العقارية وFدم اس<تغالل وحتفCظ اSٔمالك 

مس<توى تدبري شغل املB العمويم  امجلاعية، كام يعاين من نقص Fىل
   .امجلاعي املؤقت

فٕان مس�Àٔ ا�هنوض �ملوارد اجلبائية، وضبطها يف اجتاه واعتبارا ملا ذÁر، 
حتقCق التمنية ٔ�صبح رضورة مل�ة، مع مراFاة Fدم اس<تغالل هذا احلق ©لقCام 

وهذا . �لزoدة يف العبء اجلبايئ Fىل فùات معينة وختفCفه Fىل فùات ٔ�خرى
ما ٔ�كد Fليه TالÀ املB محمد السادس، نرصه هللا، مبناس<بة افcتاح ٔ�شغال 

، حتت شعار 2006دج§رب  13-12ملتقى امجلاFات احمللية ب�ٔاكد�ر o�ٔم 
  ".èمنية املدن مواطنة ومسؤولية"

ٕان تفعيل صالحCات امجلاFات احمللية يف جمال التمنية ºس<توجب ٕاصالح 
يب ©لجامFات احمللية يف اجتاه تçس<يطه وحتسني النظام اجلبايئ واملايل واحملاس<

  ".تدبريه والرفع من مردوديته
املنظم ©لجباoت احمللية مجموFة من  47.06ولقد مت تضمني القانون 

املس<ت¶دات يف هذا اخلصوص، واليت ميكن رصد ٔ�مهها، يف تçس<يط اجلباية 
طار الالمركزية احمللية ومالءمهتا مع ج}اية اAوÀ ومطابقة اجلباية احمللية الٕ 

  .والرفع من مردوديته
وFىل مس<توى تدبري إالنفاق العمويم �مجلاFات الرتابية، �اصة ما 

املتعلق �لتنظمي  45.08يتعلق �لصفقات العمومCة، فقد معل القانون رمق 
املايل ©لجامFات الرتابية ومجموFاهتا Fىل ٕاخضاع ٕا�رام صفقات امجلاFات 

ؤسسات العامة اخلاضعة ملقcضيات املنافسة احلرة الرتابية ومجموFاهتا وامل
  .والشفافCة، سعيا م§ه ٕاىل ٕاقرار مرèكزات احلاكمة اجليدة

ؤ��نت جتربة التدبري املفوض �مجلاFات الرتابية بدورها Fىل العديد من 
اخcالالت التدبري Fىل املس<توى احمليل، �اصة ما �رتبط بعدم ا²رتام دفاèر 

اSٔشغال، ٕارهاق اكهل املواطن ب�ٔعباء ٕاضافCة، يف  التحمالت و�Tٓال ٕاجناز

الوقت اyي اكن هدف هذا التفويض هو ٕارساء �دمات ب�ٔقل èلكفة، ومن 
مت فان السلطات العمومCة املفوضة مطالبة مبراFاة اجلانب Ìج�عي 

  .. �لقطاFات احليوية اليت متس العمق Ìج�عي ©لمواطنني

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  .شكرا

 268ٔ�جزاء وفقا Sٔحاكم املادة  S3ٓن ©لمناقشة وس�مت حسب ن�cقل ا
  : من النظام اAا�يل rلس<نا اكSٓيت

خيصص ملدا�الت الفرق واrموFات الربملانية يف ²دود : اجلزء اSٔول
  دقCقة، موزFة Fىل شطر�ن؛ 90

 دقCقة؛ 90احلكومة يف ²دود : اجلزء الثاين
ملانية ٕاذا رغبت يف ذs، والثالث يتعلق ب�متة مدا�الت الفرق ٔ�لرب 

 .وطبعا يف ²دود الوقت املتبقى من حصصها
واSٓن ٔ�عطي اللكمة Sٔول مcد�ل عن فريق اSٔصاÀ واملعارصة، يف 

  .دقCقة ²16دود 

        ::::املس�شار الس<يد Fابد شكCلاملس�شار الس<يد Fابد شكCلاملس�شار الس<يد Fابد شكCلاملس�شار الس<يد Fابد شكCل
  الس<يد الرئ5س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس<يدة الوز�رة،

  السادة املس�شارون؛
  الس<يد الرئ5س، 

ليوم يف ٔ�ول Tلسة س<نوية لتقCمي الس<ياسات العمومCة ملناقشة نقف ا
  ". احلاكمة الرتابية"موضوع ٔ�سايس وíاية يف اSٔمهية، ٕانه موضوع 

وهو موضوع ºسائل احلكومة وºسائل رؤ�هتا ملوضوع التمنية يف لك 
ٔ�بعادها Ìقcصادية وÌج�عية والثقافCة واحلقوقCة والبي�Cة Fىل املس<توى 

وهو كذs موضوع �رتبط lشلك م}ارش �رهاnت اململكة املغربية  .الرتايب
حCال اجلهوية املتقدمة، اليت جتسد ٕارادة املغرب قدما حنو اAميقراطية احمللية 
وتعز�ز الالمركزية وال�شارÁية وتعميق دور املؤسسات خلدمة التمنية احمللية، 

ºسمح ©لساكن  من �الل ٕادارة الشؤون احمللية ب�ٔسلوب دميقراطي وشفاف،
  . �ملشاركة الواسعة والفعلية يف صنع القرار التمنوي

ٕاننا يف فريق اSٔصاÀ واملعارصة مب¶لس املس�شار�ن، وحنن نقف ٔ�مام 
ٔ�ول متر�ن مؤسسايت، يتعلق ب�ٔول Tلسة س<نوية لتقCمي الس<ياسات 
العمومCة، كام ٔ�قرهتا Sٔول مرة الوثيقة اAس<تورية، البد من ٕاïرة بعض 

Æ املتعلقة �لس<ياسة العمومCة يف بعدها الرتايب وحCال ما �كcنف اSٔس<ئ
  . ورش اجلهوية املتقدمة من رهاnت و�ٓفاق

ما يه إالماكنيات املادية والçرشية اليت ت�Cحها التدابري املؤسساتية 
  املتوفرة لضامن حاكمة èرابية فعاÀ وnحجة؟ 

²ة ٕالرساء املناخ هل اس<مترت احلكومة يف لك إالماكnت والفرص املتا
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  الس<يايس وÌج�عي الالزم لتحقCق اAميقراطية احمللية امل�شودة؟ 
ما اyي ٔ�جنزته احلكومة Fىل ٔ�رض الواقع لردم وتقليص التفاو½ت 
املس¶Æ بني اجلهات Fىل املس<توoت Ìقcصادية والبي�Cة وÌج�عية 

  والسوس<يو ثقافCة؟ 
  يل اجلهوية املتقدمة امل�شودة؟ ما يه عنارص ومقومات الن¶اح يف تزن 

هذه ٔ�مه ال�ساؤالت وإالشاكليات اليت يصبو فريق§ا ٕاىل مالمس<هتا 
احلاكمة "والتداول يف مظن هذه اجللسة الس<نوية العمومCة اVصصة ملوضوع 

  ".الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية

  ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا. واش مكليت؟ ٕايوا قل لنا شكرا

  .ش، اليس حكمي، الس<يد الرئ5س احملرتماليس ب�شام

        ::::املس�شار الس<يد حكمي ب�شامساملس�شار الس<يد حكمي ب�شامساملس�شار الس<يد حكمي ب�شامساملس�شار الس<يد حكمي ب�شامس
  الس<يد الرئ5س، 

íري ©لتوضيح، هذا جمرد ٔ�س<ئÆ، ن�cظر ٔ�جوبة احلكومة ليك نتفاFل معها 
  .ف� تبقى من الوقت

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا، شكرا، العفو

اللكمة اSٓن ©لس<يد املس�شار عن الفريق Ìس<تقاليل ©لو²دة 
  .تعادليةوال 

        ::::املس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �دجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  الس<يد الرئ5س،
  السادة الوزراء،

  اSٔخت وإالخوة املس�شار�ن،
ٔ�#رشف �مس الفريق Ìس<تقاليل ©لو²دة والتعادلية �ملسامهة يف 
اجللسة الس<نوية ملناقشة وتقCمي الس<ياسات العمومCة، اVصصة ملوضوع 

  ".جلهويةاحلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية ا"
  الس<يد الرئ5س،

حلظة يواصل . ٕاننا اليوم ٔ�مام حلظة اس<تG§ائية يف ½رخي حCاتنا الربملانية
من �اللها جملس املس�شار�ن، �لك عزم وٕارصار، تقدمي ا�منوذج واملثال ملا 
ي�}غي ٔ�ن èكون Fليه املؤسسات اAس<تورية واحلكومة وخمتلف الفاFلني 

يف إالعامل اAميقراطي ©لمقcضيات  اAولتيني ؤ�ن تضطلع به من ٔ�دوار
nقة اليت متر مهنا بالدCقAا Æ²س<تورية وضامن رشوط جناح هذه املرAا.  

ٕان Tلسة اليوم، الس<يد الرئ5س، �رمز�هتا ؤ�بعادها ومضامCهنا، يه 
رساÀ رصحية ملن هيمهم اSٔمر ممن ²اولوا ا�زتال دور هذا اrلس يف حمطة 

هيا مرور الكرام، مcغاضني عن قميهتا احلقCقCة ٔ�ن ïنوية Fا�رة، حمطة منر Fل
 Àلس مكؤسسة دس<تورية س5}قى رمقا ٔ�ساس<يا، بل وصعبا يف املعادrهذا ا

الربملانية ببالدn، مببادراته وجمهوداته يف سCçل ٕاغناء احلياة الربملانية 
وما حرص اrلس �لك . واAس<تورية وتدعمي دوÀ احلق واملؤسسات

س<ية وإالدارية Fىل تفعيل املقcضيات اAس<تورية اجلديدة، مبا مكوnته الس<يا
من اAس<تور املؤطر جللسة اليوم، ٕاال ت�Áٔيد Fىل صواب  101فهيا الفصل 

  .طرح§ا
  الس<يد الرئ5س،

ٕاننا يف الفريق Ìس<تقاليل Fىل يقني ½م ٔ�ن احلاكمة الرتابية تقcيض توفر 
والشفافCة واملساءÀ رشوط رضورية ؤ�ساس<ية مرتبطة مببادئ املشاركة 

والتوافق واحملاس<بة، لكن الواقع يؤكد ٔ�ن لك احملاوالت الرامCة ٕاىل تفعيل 
احلاكمة الرتابية، مل حتقق النتاجئ املتو�اة مهنا، ٕاذ ٔ�ن þÌزالقات احلاصÆ يف 
العمليات Ìنت0ابية والتكو�ن املتفاوت ©لمنتخبني وسوء التدبري والتقطيع 

واس<مترار مركزية اAوÀ يف التدبري الرتايب، شلك ملدة  الرتايب íري املالمئ
طويÆ جحر Fرثة للك اجلهود الرامCة ٕاىل حتقCق التمنية، سواء Fىل املس<توى 

  .الوطين ٔ�و اجلهوي
ويف مقابل ذs، ظلت الهيئات املنتخبة جمردة من سلطاهتا وحتت 

تقدميهم رمحة ق}ضة اAوÀ املركزية، وظل املنتخبون حتت هتديد دامئ ب 
©لم�اس<بة وتصو�رمه ٔ;Áباش فداء، بل شامFات تُعلق Fلهيا اخcالالت 
التدبري احمليل ©لسلطات العمومCة، lسçب هواجس التحمك يف العملية 
Ìنت0ابية، مما جعلهم عرضة ©ل�شويه ٔ�مام الرٔ�ي العام وزرع الي�ٔس يف 

 .العمليات Ìنت0ابية واملؤسسات املنتخبة واSٔحزاب الس<ياس<ية
  الس<يد الرئ5س،

  :لقد اكن من نتاجئ هذا الواقع

اس<مترار معاnة مدننا وقراn من لك ٔ�شاكل الرتدي وضعف �ٓليات  -
 احلاكمة، سواء Fىل صعيد املركز ٔ�و اrاالت الرتابية ٔ�و القطاFات

 العمومCة ٔ�و اخلاصة؛

ب�Cات حتتية 	رتئة، من طرق ومدارس ومس�شفCات وخمتلف املرافق  -
 ؛...الطابع Ìج�عي اخلالعمومCة ذات 

اس<تف�ال مشالك البù5ة والنقل والسكن والتعمري وفوىض اس<تغالل  -
 املB امجلاعي؛

 التواTد املفارق ©لملحقات الوزارية؛ -

 .اس<مترار مظاهر الهشاشة وا�هتم5ش -
هل معلت احلكومة اليوم يف ظل التحوالت : والسؤال املطروح هو

اFات الرتابية املعنية من اSٓليات اليت الس<ياس<ية واAس<تورية Fىل متكني امجل
متكهنا من حتقCق ٔ�هداف التمنية ومن #شجيع التنافس وحتقCق العداÀ اrالية 

  وèمثني Ìمcيازات Ìقcصادية الرتابية؟
  .اجلواب، الس<يد الرئ5س، اÁٔSيد ٔ�نه س<يكون �لنفي لٔ±سف

 فهيا فاللك يتذÁر Áيف تعاملت احلكومة مع بعض اSٔزمات اليت Fاىن
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  ساكن بعض املناطق من �ïٓر الكوارث الطبيعية؛
اللك يتذÁر Áيف اهنارت ب�Cات حتتية ²ديثة التدشني من جراء 
الس<يول والفCاضاnت، هذا فضال عن العبث والت�ٔخر احلاصل يف اجناز 

  مشاريع الب�Cات التحتية وإالصال²ات يف بعض املقاطع الطرقCة؛
وخضعت لضغوط ا©لوبيات اللك يتذÁر Áيف èراجعت احلكومة 

وجامFات الضغط املتنفذة عند طرQا ملشاريع ٕاصالح النظام اجلبايئ 
وتقليص النفقات اجلبائية املمنو²ة لبعض القطاFات اكلقطاع العقاري 
والقطاع الفالR وحىت ٔ�مام بعض اØSٔشطة الت¶ارية اخلاضعة ©لنظام 

  .اجلزايف والقطاع íري املنظم
لرئ5س، ٔ�ن احلكومة، ومع اكمل اSٔسف، مقcضب القول، الس<يد ا

ٔ�بدعت يف ٕاهدار الزمن الس<يايس واحلكويم، ؤ�ح}طت انتظارات الطبقة 
الس<ياس<ية ومعوم املواطنني و�يق الفاFلني Ìقcصاديني واملدنيني، وهو ما 
 nي قطعته بالدyىل حس ال يقدر التضحيات والطريق الطويل اF ينطوي

ظة، اليت نعتربها حمطة ت�ٔس5س<ية تتجمع فهيا من T�ٔل الوصول ٕاىل هذه ا©لح
  .ٕارادات خمتلفة ومcباينة

لقد اكنت احلكومة ملزمة س<ياس<يا ؤ��القCا ٔ�ن تتدارك ما فات ؤ�ن 
تضاعف Üودها ؤ�ن ت�cرص ©لقراءة اAميقراطية ©îس<تور، من �الل ت�ٔهيل 

يب امجلاFات الرتابية وÌرتقاء هبا من جمرد جامFة حملية ٕاىل مس<توى èرا
ٔ�مسى، لتمتكن من Ìضطالع بدورها التمنوي امل�ٔمول من �الل متكCهنا من 

  .اSٓليات الكفÆC ٕ�صالح حاكمة اAوÀ وتقوية اAميقراطية احمللية
لكن، واقع امجلاFات الرتابية جيعلنا نصاب �ٕالح}اط، بل خبيبة ٔ�مل 

cقارها كربى ٔ�مام جعزها وFدم قدرهتا Fىل املسامهة يف �لق الرثوة والف 
ل±ٓليات ا�متويل اyايت، فهÞي ال èزال تع5ش FاF Àىل اAوÀ، تقcات من 

  :ٕاFاnهتا وحتويالهتا املالية
Fىل نفس ال�س<بة احملوÀ من  2015لقد ²افظ قانون املالية لس<نة 
من الرضيبة Fىل ا�Aل والرضيبة  %1املزيانية العامة ©لجهات واحملددة يف 

مليون درمه، واليت #شلك حوايل  756وايل Fىل الرشاكت، واليت تقدر حب
  من حماصيلها املالية؛ %50

 %54املوارد احملوÀ من طرف اAوÀ لفائدة امجلاFات الرتابية تصل ٕاىل 
من مداخCل امجلاFات احلرضية  %70من مجموع مواردها و#شلك حوايل 

  والثلثني من مداخCل امجلاFات القروية؛
من نفقات  %54ية ال يغطي يف املعدل سوى مجموع املوارد اجلبائية اyات 

 10ال�س<يري، و�ل�س<بة ©لجامFات القروية ال يغطي ٕاال Øس<بة ترتاوح ما بني 
، و�ملقارنة مع بعض بîان إالحتاد اSٔورويب جندها èرتفع Øس<بة %16و

�ل�س<بة لفرØسا  %�49ل�س<بة Sٔملانيا و %66.20اجلباoت اyاتية ٕاىل 
 . 2014و 2010ما بني �الل الفرتة املمتدة 

وتنضاف ٕاىل هذا املعطى Ìخcالالت املس¶Æ يف جمال التوزيع اجلهوي 
لٕالس�<رات العمومCة، حفسب تقار�ر مد�رية امل�ش�ٓت العمومCة 

من م}الغ Ìس�<ر  Ü54%ات #س<تحوذ Fىل Øس<بة  4واملساهامت، هناك 
وع Ìس�<رات من مجم %18العام، كام ٔ�ن نصف اجلهات مل #س<تفد ٕاال من 

س<نوات، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن �رnمج تفعيل مشاريع التمنية احلرضية  F3ىل مدى 
  .املندجمة مل ºشمل ٕاال س<تة مدن كربى من مدن املغرب 

  الس<يد الرئ5س،
ٕان جناح بالدn يف ٕارساء ٔ�سس حاكمة èرابية حقCقCة وكفÆC بتحقCق 

 ٕارادهتا يف امليض الالمركزية امل�شودة يتوقف Fىل مدى قدرة اAوÀ وFىل
قدما يف ٔ�وراش الال èركزي إالداري، ذs ٔ�نه ال Tدوى من ٔ�ي ²ديث عن  
حاكمة èرابية يف ظل نظام الرتكزي إالداري احلايل، واyي يتطلب مراجعة 

Æ¶ومس<تع Æشام.  
ٕان ٕاجناح بلوغ احلاكمة الرتابية ºس<تدعي ٕاقرار ٕاصال²ات مواÁبة 

Fىل مس<توى الرتسانة القانونية املتعلقة لٕالصال²ات اليت مت الرشوع فهيا 
�لالمركزية، فال �كفي يف هذا اrال ٕاصالح النصوص املرتطبة بعمل 
امجلاFات الرتابية وتد�الهتا، ولكن البد من ٕاقرار ال متركز م�سجم معها، 
والبد من ٕاقرار مCثاق لال متركز يمت مبوج}ه نقل اخcصاصات إالدارة املركزية 

اSٔقالمي واجلهات، والبد من توفري اSٔطر واملوارد الاكفCة  ٕاىل ممثلهيا يف
والكف�ٔة لالرتقاء مبنتوج الهيئات الال ممتركزة والال ممركزة، ذs ٔ�ن Øس<بة 

، مما ºس<توجب رصد اع�دات ٕاضافCة %0.5الت�ٔطري �جلهات ال تت¶اوز 
ع من املزيانية العامة حىت èمتكن اجلهات من ا�هنوض �ملهام اليت س<تضطل

  .هبا، سواء مهنا املنقوÀ ٔ�م اyاتية ٔ�م املشرتكة
والبد من العمل Fىل ضامن الت�س<يق بني خمتلف املصاحل إالدراية التابعة 
©îوÜ ،Àوo وٕاقلمييا، واجياد خماطب وحCد حيد من تدا�ل Ìخcصاصات 

  .والتنازع بني الفاFلني واملتد�لني
احلالية ال #سري يف هذا اÁٔSيد، الس<يد الرئ5س، ٔ�ن س<ياسة احلكومة 

Ìجتاه، lسçب تعدد املتد�لني يف الش�ٔن احمليل، حفيþ Uكون ٔ�مام Üاز 
حقCبة وزارية، اØشقت فCه وزارات عن بعضها البعض  40حكويم حبوايل 

، فعلينا ٔ�ن ن�ساءل عن انعاكسات ذF sىل املس<توى إالقلميي 4ٔ�و  3ٕاىل 
  .وكذا اجلهوي

مد�رoت ٔ�و  5ٔ�و  4ت ممثÆ ٕاقلمييا ب وٕاذا Fلمنا ٔ�ن هناك وزارا
م§دوبيات، هذا فضال عن تواTد املندوبيات السامCة، اخلارTة عن اجلهاز 
احلكويم واملمثÆ ٔ�يضا حمليا وٕاقلمييا وكذا بتواTد ممثيل املؤسسات العمومCة 
اVتلفة، ٕاضافة ٕاىل ممثيل الرشاكت الوطنية والقطاع اخلاص، فلنا ٔ�ن نتخيل 

  .املواطنني واملرتفقني مع إالدارات املعنية جحم معاnت
ٕان هذا التعدد يف املتد�لني والتفcيت يف املسؤوليات �زيد من ٔ�زمة 
الال مركزية إالدارية ويعوق لك Üود حتقCق التمنية احمللية، وتتحول معه 
بذs احلكومة ٕاىل مصدر ©لمشلك، بدل ٔ�ن èكون جزءا من احلل، فكCف 

ي ٔ�ن ينجح يف الت�س<يق مع لك هؤالء املتد�لني؟ ميكن rلس بîي وقرو
  وÁيف å ٔ�ن حييط Fلام برباجمهم Fىل مس<توى جامعته؟
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  الس<يد الرئ5س،
مÖل هذه املواقف �كشف Fىل ٔ�ن Ìنطالقة احلقCقCة لقطار التمنية 

  .اجلهوية يف هذه احلكومة يبقى بعيد املنال
  .هاذ اليش ا©يل بقى يل ©لتعقCب الس<يد الرئ5س

        ::::الرئ5سالرئ5سالرئ5سالرئ5س    الس<يدالس<يدالس<يدالس<يد
  . شكرا، شكرا ©لمس�شارة احملرتمة

  .اللكمة اSٓن ©لفريق احلريك، الس<يد الرئ5س احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد ااملس�شار الس<يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلني

  الس<يد الرئ5س احملرتم،
  السدة والسادة الوزراء احملرتمني،

        احملرتمني،السادة املس�شار�ن 
ºرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق احلريك يف هذه اجللسة املمتزية 
اخلاصة مبناقشة تقر�ر ا©لجنة املوضوFاتية حول تقCمي الس<ياسات العمومCة، 
مكحطة Tديدة جتسد حرص جملس<نا املوقر Fىل إاللزتام مبقcضيات 

ى الرقايب، اAس<تور، وتفعيل التواصل مع حميطه املؤسسايت Fىل املس<تو 
ونود يف هذا إالطار ٔ�ن نتقدم �لشكر اجلزيل Vتلف مكوnت اrلس، 
رئ5سا ومكcبا وفرقا وجلاn وٕادارة Fىل اrهودات املبذوÀ ©لسهر Fىل ٔ�داء 

 جتتازها اليت Ìس<تG§ائية والظرفCة إالÁراهات رمغ اrلس لواج}ه اAس<توري

 الرصح اىل عودهتا من قد�نع يقرب ما يف ٔ��نت اليت املوقرة مؤسس�§ا

 اليت الرائدة احلصيÆ ببدل ٔ�دوارها ؤ�مهية جناعهتا عن الوطين املؤسسايت

  .ودبلوماس<يا ورقابيا #رشيعيا �لفهتا
الشكر كذs موصول اىل ا©لجنة املوضوFاتية اليت سهرت Fىل ٕاFداد 

ة احلاكم"هذا التقر�ر واyي ركز Fىل موضوع �لغ اSٔمهية واملتعلق lسؤال 
، وهو املوضوع اyي لفريق§ا رشف اقرتا²ه "الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية

ملا å من ٔ�مهية ٕاسرتاتيجية ولكونه يد�ل يف صلب اخcصاصات وب�Cة 
  .جملس املس�شار�ن املوقر

 الس<يد الرئ5س،
ٕان التقر�ر املعروض Fىل ٔ�نظارº nشلك مبضامCنه ومهن¶ة ٕاFداده ٔ�رضية 

ع ؤ�فق احلاكمة الرتابية ببالدn ب�شعب حماورها وطابعها ٔ�ساس<ية Aراسة واق
ال�سقي املالمس Vتلف القطاFات، واليت نعترب ٔ�ن اخليط الناظم ب5هنا 
يت¶ىل يف اخليار إالسرتاجتي اyي جعلته بالدn من ٔ��رز دFامئ اAس<تور 
اجلديد واملمتثل يف الت�ٔس5س ملغرب اجلهات يف ظل و²دة الوطن والرتاب، 

C5د المركزية حقCقCة تقرب القرار من مس<تعمي%، وجتعل امجلاFات و#ش 
الرتابية مؤسسات لصناFة القرار التمنوي حمليا وÜوo، وهو خCار ٔ�سايس 
يؤرش Fىل Ìنتقال حنو جCل Tديد يف الس<ياسة العمومCة يقوم Fىل توزيع 

سها، السلطة بني املركز واجلهات وبني املكوnت الرتابية دا�ل اجلهات نف 

وهو ما يتطلب من احلكومة مواÁبة هذا التوTه من �الل ال�رسيع ب�ٔجرٔ�ة 
مCثاق Fدم ا�متركز، وٕاFادة النظر بتفاFل مع املؤسسات ال�رشيعية يف 
ال�رشيعات واملراس<مي التنظميية ذات الصÆ �ملوضوع، لرتمجة هذا املنظور 

مة الرتابية اجلديد Fىل ٔ�رض الواقع، من T�ٔل ال�يه اخلالق بني احلاك
  .واحلاكمة التمنوية امل�شودة

  الس<يد الرئ5س،
يف هذا إالطار وتفعيال ملقcضيات اAس<تور، نود ٔ�ن هنW احلكومة يف 
خشص وزارة اAا�لية واملؤسسة ال�رشيعية مب¶لس<هيا Fىل العمل املشرتك، 
والت¶اوب الفعال، اyي ٔ�فىض ٕاىل ٕاخراج الرتسانة القانونية املنظمة 

ت املهنية واحمللية وإالقلميية واجلهوية وكذs ال�رشيعية املق}Æ وفق لالنت0ا�
مقاربة #شارÁية، مبا فCه املضامني القانونية اليت هتم Tانب احلاكمة الرتابية يف 
Tاþهبا احمليل واجلهوي املتعلقة �الخcصاصات املوسعة املوÁوÀ ©لجامFات 

مع املركز، يف تطور تدرجيي خيول الرتابية بطابعها اyايت واملتفرع واملشرتك 
©لم¶الس احمللية واجلهوية تدبري شؤوهنا يف ٕاطار Ìنتقال من الوصاية ٕاىل 
املواÁبة، وهو رهان يتطلب من اSٔحزاب الس<ياس<ية واملواطنني العمل Fىل 
انتذاب خنب مؤهÆ ذات كف�ٔة ومتثيلية شعبية حقCقCة èكون قادرة Fىل 

الش�ٔن العام، مس<تحرض�ن طبعا ٔ�ن القوانني 	ام  ٕاجناح هذا ا�منوذج يف تدبري
اكنت جودهتا س<تظل جمرد نصي�ة مامل èرافقها ٕارادة جامعية يف التطبيق، 
ومواÁبهتا ٕ�جراءات معلية، وحتس5س ٕاFاليم ومCداين يوفر إالس<تعاب املثل 
ملضامCهنا ؤ�هدافها من طرف خمتلف التفاFليني من سلطات وقواFد حزبية 

  .ومواطننيوجممتع مدين 
ومن الالزم كذs ٔ�ن تنخرط القطاFات احلكومCة ذات الصÆ يف 
التزنيل العميل لتوÜات هذه القوانني اSٔساس<ية بعمقها اyي يت¶اوز حمطات 
املسلسل إالنت0ايب، ويف هذا إالطار البد ٔ�ن نثري Ìن�}اه ٕاىل رضورة 

ن، ال من التفكري مس<تق}ال يف ٕاFادة النظر يف طبيعة جملس املس�شار�
حCث Ìخcصاصات وال الرتÁيبة، حبمك ٔ�ن فلسفة اAس<تور اجلديد جعلته 
بوصÆ لت�ٔطري الس<ياسة اجلهوية يف ٕاطار م}دٔ� الو²دة يف التنوع، حبيث ال 
ºس<تقمي ٔ�ن نقوي اخcصاصات اجلهات وامجلاFات الرتابية يف ظل ضعف 

ربملانية اليت تظل مرèكزا اخليط الناظم املمتثل يف هذه الركزية الثانية ©لثنائية ال
  .دميقراطيا يضمن التوازن والتاكمل امل�شود�ن بني جمليس الربملان

  الس<يد الرئ5س،
  الس<يدة والسادة الوزراء،

  ،،،،السادة املس�شار�ن
يف ارتباط مبوضوع هذه اجللسة، ومن موقعنا كفريق ºس<متد مرجعيته 

يار اجلهوي، فٕاننا من فكر احلركة الشعبية وتوا�هتا السابقة اىل اعتناق اخل 
نعترب ٔ�ن ٕاحقاق حاكمة èرابية رش<يدة وnجعة رهني �لعمل لك من موقعه، 
من T�ٔل حتقCق التوازن إالج�عي واجلهوي واrايل، وفق رؤية املناصفة 
اrالية بني املدن والبوادي وهوامش املدن، اليت يه مثرة الس<ياسات 
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، ويه وضعية #س<توجب العمومCة اليت مهشت الوسط القروي م§ذ عقود
Fىل احلكومة اليت الننكر م§جزاهتا، ٕاسوة lسابقهتا، يف هذا اrال، ٔ�ن تعمل 
Fىل ٕاع�د خمطط وطين ©لتمنية القروية، وبلورة ٔ�لية مؤسساتية #سهر Fىل 
تفعيل هذا اVطط، واختاد تدابري مجلع الصناديق واحلسا�ت اخلصوصية 

دل #ش<ت5ت إالع�دات اVصصة لهذا والربامج املوÜة ©لوسط القروي، ب
الوسط Fىل Fدة قطاFات مما يضعف الن¶اFة واحلاكمة، وºسçب يف تعطيل 
التمنية القروية املندجمة امل�شودة من T�ٔل وسط قروي مس<تقر تنعم ساكنته 
�لع5ش الكرمي، وحبقوقها يف املواطنة احلقة، وهو رهان Áبري يتطلب من 

تقوم Fىل انتاج الرثوة وضامن توزيعها  احلكومة بلورة س<ياسة معومCة
  .املنصف جماليا واج�عيا

ولبلوغ هذه الغاoت النÆCç، فٕاننا يف ²اTة ٕاىل تفعيل ٔ�مÖل ©لقانون 
التنظميي ©لاملية �اصة يف شقه املبين Fىل التوزيع املنصف ملقدرات البالد 

ؤ�ملنا ٔ�ن Üوo، لٕالهناء مع ٔ�سطورة املغرب النافع واملغرب íري النافع، 
  .يرتمج القانون املايل املق}ل هذا التوTه �دمة ملصل�ة املواطنني والوطن

تطلعنا كذÁ sبري ٕاىل س<ياسة حكومCة يف جمال التعمري èراعي 
خصوصية الوسط القروي وتطرح احللول ٕالشاكلية العقار �اصة ما يتعلق 

ا يف �Sٔرايض الساللية اليت ي�}غي التعجيل حبل اشاكليهتا وتعب�هت
ٕاسرتاتيجية èمنوية تضمن حقوق ومصاحل مالكCه احلقCقني ودوي احلقوق، كام 
ي�}غي التعجيل ٕ�خراج #رشيعات �اصة موÜة ©لتعمري �لوسط القروي، 
èراعي خصوصية هذا الوسط يف خمتلف اجلهات، وفق ضوابط املرونة 
وختفCف املساطر و²ل مشالك التحفCظ العقاري، ٕاىل Tانب كذs وضع 

اسة حكومCة يف جمال السكن القروي Fىل شالكة س<ياسة املدينة، Fلام س<ي
ٔ�ن معظم ساكنة البوادي واملناطق اجلبلية والغابوية ٕاسوة هبوامش املدن 

  .تع5ش يف اقل من السكن الالئق ٔ�و العشوايئ
تطلعنا كذs ٔ�كرب اىل س<ياسة معومCة يف جمال الرتبية والتكو�ن، توفر 

ايل لٔ±اكدمييات اجلهوية، وتوفر �رامج التكو�ن Ìس<تقالل إالداري وامل
والتعلمي وفق اخلصوصيات اجلهوية، Fلام ٔ�ن احلكومة مدعوة اليوم يف زمن 
قCايس ٕاىل مالمئة التوزيع اجلهوي ل±ٔاكدمييات الس<تة عرش مع التقطيع 
اجلهوي اجلديد تفادo ملشالك مالية وقضائية وèربوية وFىل مس<توى املورارد 

وهو نفس إالشاكل اyي س<تواTه خمتلف . يف اoSٔم املق}Æالçرشية 
القطاFات احلكومCة املعنية مبراجعة املراس<مي املنظمة لهلكهتا ملواÁبة اخليار 
اجلهوي ويف صدارهتا كذs قطاع الص�ة امللكف بوضع س<ياسة حصية 
Üوية توفر Fىل اSٔقل مس�شفى Tامعي �لك Ìخcصاصات يف لك Üة 

  . Fىل اSٔقل
وكذs قطاع الطاقة واملعادة واملاء والبù5ة املسؤول Fىل ٕاFادة النظر يف 
الربامج املوÜة ©لوسط القروي يف جمايل الكهر�ء واملاء الصاحل ©لرشب، 
Sٔن قCاس جناح الربnجمني رهني بعدد الكوانني املوزFة Fىل املساÁن ول5س 

ن يدفع املواطن Fدد مراكز امجلاFات اليت وصلها الربط، كام ال يعقل �ٔ 

  .القروي ٔ�كرب ما يدفعه ساكن املدينة ©لربط �ملاء والكهر�ء
كام ال يفوتنا يف هذا الس<ياق التنويه �ٕالسرتاتيجية الب�Cة املنهت¶ة 
بت�س<يق مع امجلاFات الرتابية مcطلعني اىل مراFاة الوزارة الوصية ©لمقاوالت 

فرص الشغل �اصة يف الصغرى يف املشاريع اليت #سطرها كقاFدة لتوفري 
امجلاFات القروية واملدن الصغرى، ٕاىل Tانب رضورة Ìرتقاء �لس<ياسة 

  .البي�Cة يف بعدها القطاعي ٕاىل مس<توى س<ياسة حكومCة شامÆ وم§دجمة
يف " خمطط املغرب اSٔخرض"وٕاذ Øس¶ل �ه�م Áبري الن¶اح املتواصل ل
بية، فٕاننا يف نفس الوقت نؤكد دFامcه اSٔوىل والثانية، وارتباطا �حلاكمة الرتا

Fىل رضورة مواÁبة هذه اFAامات وا�متويالت الهامة املرصدة ©لمخطط 
بتكو�ن املوارد الçرشية بغية توفري مواÁبة فعاÀ ©لربnمج واSٔوراش وهو ما 
يتطلب ال�رسيع ب�ٔجرٔ�ة اVطط الوطين ©لتكو�ن الفالR، وتوفري املوارد 

  .جلهوية لٕالرشاد الفالRالçرشية املؤهÆ ©لمراكز ا
  الس<يد الرئ5س احملرتم،

كثرية يه اجلوانب املتعلقة هبد املوضوع الهام، ولكن س<نكcفي هبذا 
القدر وطموح§ا اSٔكرب ٔ�ن جتد املؤرشات التمنوية اليت يعلن عهنا ٔ��را ملموسا 

  .Fىل حCاة املواطنني والوطن
لصاحب اجلالÀ املB  وفق§ا _ ملا فCه �ري بالدn حتت القCادة احلكمية

  .محمد السادس نرصه هللا
  .والسالم Fليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
sشكرا، وشكرا ال²رتام الوقت كذ.  

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ±حرار، الس<يد الرئ5س احملرتم

        ::::املس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدوراملس�شار الس<يد املعطي بنقدور
Fىل ٔ�رشف املرسلني وFىل  lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم

  .�åٓ وحصبه ٔ�مجعني
  الس<يد الرئ5س؛

  الس<يدة والسادة الوزراء؛
  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني؛

من اAس<تور، �اصة الفقرة الثانية م§ه،  101طبقا ملقcضيات الفصل 
والباب اخلامس من اجلزء الرابع من النظام اAا�يل ©لم¶لس، �اصة املواد 

املتعلق �جللسة الس<نوية اVصصة ملناقشة وتقCمي الس<ياسة  269ٕاىل  264
العمومCة، واليت تنعقد Sٔول مرة مب¶لس<نا املوقر، نناقش اليوم موضوع 
احلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية �مس فريق التجمع الوطين 

  .لٔ±حرار
لقد ٔ�عطى اAس<تور ماكنة �اصة ©لحاكمة ب�§صيصه Fىل مجموFة من 

ؤسسات احلاكمة ودسرتهتا، نظرا ملا لها من ٔ�مهية �لغة يف لك م
إالصال²ات وÌسرتاتيجيات التمنوية، ؤ�صبح خCارا ²اسام يف لك 
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  .الس<ياسات الوطنية
ٕان احلاكمة الرتابية اجليدة مككون تدبريي لتجس<يد س<ياسة القرب من 

Ìصادية وcقÌرشية وçق التمنية الCالقهتا بتحقF ج�عية املواطنني يف
املتوازنة، وهذا موضوع ٔ�صبح حمور نقاش واسع وFام يفرضه اليوم اSٔسلوب 
اجلديد لتدبري الش�ٔن احمليل والوطين، متاش<يا مع املنظور احلديث لتحقCق 
èمنية Üوية، طبقا rموFة من املقار�ت الفعاÀ، متكن الفرد وامجلاFات من 

لقرارات اليت تتعلق حبياته اليومCة املشاركة يف تدبري شؤونه والت�ٔثري يف لك ا
  .واملصريية

فرهان التمنية اجلهوية يؤكد Fىل Fدم اعتبار اجلهة و²دة èرابية بُب�Cة 
ٕادراية فقط، بقدر ما يه مؤسسة èرابية بربامج ؤ�هداف ودالالت èمنوية 
قوية مبهنية Fالية وجودة مcقدمة، Sٔن توفري مcطلبات التمنية يف ²د ذاهتا 

Sٔمسى واSٔمÖل للك إالشاكالت املطرو²ة وجتاوز املعيقات، يه احلل ا
وجتعل من اجلهوية جماال �زخر �لربامج واحللول Ìس�}اقCة للك إالشاكالت 
املرتق}ة بتظافر Üود لك الفعاليات والسلطات العمومCة، ٕالعطاء صورة 
Tديدة للك الفاFلني، خصوصا ؤ�ن لنا èراكامت يف هذا اrال، البد من 

قطع مع سلبياهتا وتطو�ر ٕاجيابياهتا، Sٔن واقع املامرسة ٔ�فرز العديد من ال
القضاo اليت جيب جتاوزها واع�د قواFد احلاكمة احمللية يف Fالقهتا مع التمنية 
اجلهوية بنوع من الرصامة، Sٔهنا خCار ال رجعة فCه، وهنا ٔ�ؤكد Fىل ت�ٔهيل 

وع وèكرºس اAميقراطية النخب واملواطنة الصادقة واع�د مقاربة الن
  .ال�شارÁية

  الس<يد الرئ5س،
  السادة الوزراء،

احلاكمة الرتابية يف مدلولها الواسع ال ميكن ا�زتالها يف س<ياق معني دون 
اس<تحضار الس<ياقات العامة، اليت èرèكز Fلهيا لك Ìسرتاتيجيات برباجمها 

لك مشويل، ؤ�ولوoهتا املتعددة واملتنوFة لتحقCق اSٔهداف املتو�اة lش
ºس<توعب لك اجلوانب املتعددة لُتمكن بالدn من تدبري حممك، يضفي قوة 

nاحلياة العامة ببالد Rتنا واكفة م§اoصادcىل اقF ةFوم§ا.  
ٕان املؤرشات اليت تعمتد Fلهيا املؤسسات اAولية لتقCمي تطور املسار 

ية Ìقcصادي وÌج�عي لبالدn يه احلاكمة وجودة م§ظومة الرتب 
والتكو�ن، ٕاضافة ٕاىل مؤرشات ٔ�خرى كت0ليق احلياة العامة وماكحفة الفساد 
واملساءÀ واحملاس<بة لتكرºس دوÀ القانون واAميقراطية ال�شارÁية، مع العمل 

  .ٔ�ن هذه املؤرشات ال èزال تعرف ٔ�عطا� ب�Cوية
ٕان مقومات احلاكمة الرتابية اجليدة رافعة ٔ�ساس<ية لتحقCق مرشوع 

اجلهوية امل�شودة اليت قوا	ا ا�منو Ìقcصادي والتمنية املس<تدامة التمنية 
والتضامن Ìج�عي، رشيطة Ìس<تحضار اAامئ والقوي لٔ±بعاد العميقة 
©لحاكمة اجليدة يف املامرسة التدبريية وفق م}ادئ الزناهة والشفافCة، والق§اFة 

ؤ�ن املسؤولية ٔ�صبحت التامة ب�ٔن تدبري الش�ٔن العام مل يعد جماال مس�}ا²ا، 
  .مقرونة �حملاس<بة

لقد شلك املغرب دوما ملتقى ©لحضارات والتنوع اrايل، ويعرف تطورا 
مزتام§ا، ٕان Fىل املس<توى Ìقcصادي كام Fىل املس<توى اAميغرايف، مما 
يفرض نوFا من الرتكزي يف املقار�ت إالصالحCة والتدبريية ولك املبادرات 

ت الس<ياس<ية وÌقcصادية وÌج�عية لتعز�ز دوÀ احلق املهيلكة يف اrاال
والقانون واملؤسسات، وميك§نا من إالقالع Ìقcصادي وÌج�عي ويوفر 

  .اSٓليات ملعاجلة Ìخcالالت Ìج�عية
ٕان املقcضيات اAس<تورية اليت Tاء هبا اAس<تور واليت #شدد Fىل تقوية 

ية وهيئات احلاكمة اجليدة، يف مواÜة دور السلطة القضائية واحملامك املال 
الفساد وزجر Ìحنرافات واملساءÀ، لكها تنصهر يف ٕاطار ٔ�فقي مcاكمل 
يتقوى معه البناء اAس<توري ملنظومة احلاكمة اجليدة ودمع اخcيار التدبري 

  .العمويم الكفCل بتحسني اSٔوضاع وÌس<ت¶ابة ©لمتطلبات بوترية ملحوظة
  الس<يد الرئ5س،

وع احلاكمة الرتابية والتمنية اجلهوية ال ميكن حرصه مضن ٕان موض
مسؤوليات احلكومة و²دها، بل هو مسؤولية مشرتكة بني احلكومة 

  .واSٔحزاب الس<ياس<ية ومجعيات اrمتع املدين ولك الفاFلني Ìقcصاديني
حقCقة، احلكومة ملزمة ببلورة لك إالجراءات والتدابري اليت Tاء هبا 

إالطار، Áربط املسؤولية �حملاس<بة وتنفCذ Ìلزتامات  اAس<تور يف هذا
ووضع تصور Fام وواحض ©لتوÜات املس<تق}لية Sٔداء احلكومة، وهذا من 
طبيعة احلال ال ºس<تقمي ٕاال �خنراط امجليع اخنراطا م}نيا �Sٔساس Fىل ثقافة 
 قامئة Fىل التعاون بني لك املؤسسات مبقاربة #شارÁية وتعاون بناء ٕالFادة

Ìعتبار ©ل0دمة العمومCة، بعيدا عن لك الت¶اذ�ت السلبية، ويف ٕاطار 
من الشفافCة لتعز�ز الثقة وÌس<تقرار يف منوذج§ا املغريب Fىل املس<توى 
إالقلميي واAويل وجعل بالدn مÖاال ُحيتذى به يف Ìس<ت¶ابة لالنتظارات 

من وال�سك الشعبية املرشوFة وتصحيح Ìخcالالت وتعز�ز �ٓليات التضا
Ìج�عي واrايل وٕانعاش ال�شغيل ودمع املقاوÀ وحتفزي ا�منو ودمع اSٔوراش 
الكربى واس<تعادة التوازnت وتعز�ز احلرoت امجلاعية والفردية وضامن اSٔمن 

  .وٕارساء قواFد احلاكمة اجليدة وحماربة الفساد وحتسني Tاذبية املغرب
نة ٔ�ساس<ية ملواÜة لك الت�دoت ٕان املاكسب اليت مت حتقCقها متثل ضام

ورفع الرهاnت وتوس<يع رصيد إالصال²ات الهيلكية ومواصÆ املسلسل 
إالصالR الطموح، وتقومي الس<ياسات العمومCة، فعندما نتلكم عن 
Ìس<ت¶ابة حلاجCات املواطنني واملواطنات البد من اس<تحضار إالÁراهات 

اجلهود حسب ما تقcضيه املالية، ولتحقCق اSٔهداف البد من مضاعفة 
احلاكمة التمنوية املنافسة للك القطاFات، يف ٕاطار احلفاظ Fىل التوازnت 
املالية وÌج�عية الكربى، �عتبارهام الركزية الصلبة لتقدم اrمتع 
واس<تقراره، حبيث مل يعد مسمو²ا �لتباطؤ ٔ�و الت�ٔ�ري يف رحب الرهان 

تتحمك يف التدبري العمويم ©لت�ٔكد من  التمنوي املس<تدام Fرب مقاربة مشولية
وما فلسفة اجللسة الس<نوية لتقCمي الس<ياسات . جناFة التدابري املت0ذة

العمومCة ٕاال فرصة وحمطة ٔ�ساس<ية ©لوقوف Fىل جناFة Ìجراءات املت0ذة 
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ملعاجلة القضاo احليوية وÁسب ثقة الساكنة وضامن مصداقCة اAميقراطية 
  .احمللية

تكو�ن وتدا�ل Ìخcصاصات وا�متويل واجلباoت احمللية ٕان ٕاشاكلية ال 
والتدبري املفوض وٕا²داث فرص Ìس�<ر والتدبري اrايل والب5يئ 
وخمططات التمنية، لكها مCكزنمات جيب تقوميها وت�}ع مس<توى اس<ت¶ا�هتا 
©لتمنية احمللية واجلهوية Fىل مس<توى مجيع القطاFات وlشلك مcوازن ميكن 

املواطنات من اس�شعار اAور اyي ٔ�صبحت امجلاFات الرتابية املواطنني و 
تقوم به و�حلاكمة التدبريية، �لشلك اyي اكنوا يطمحون ٕاليه، �عتبارمه 
رشاكء حقCقCني، وحقا من حقوقهم وفق ما تقcضيه الضامnت املعلن عهنا 

  .واملعمتدة يف جمال حقوق إالØسان
 ٔSس�<ر الوطين واÌ ي ٔ�ما يف جمالyج§يب، البد من إالشادة �لتقدم ا

  ..حصل Fليه املغرب يف هذا امليدان
  .شكرا

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا، الس<يد الرئ5س

  .اللكمة اSٓن لفريق Ìشرتايك، اSٔس<تاذ Fلمي، اليس محمد

        ::::املس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمي
  .شكرا الس<يد الرئ5س احملرتم

  .lسم هللا الرمحن الرحمي
  ،الس<يدان الوز�ران

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ºرشفين �مس الفريق Ìشرتايك ٔ�ن ٔ�سامه يف هاته اجللسة العمومCة 
اVصصة لتقCمي الس<ياسات العمومCة وفق مقcضيات الفقرة الثانية من الفصل 

  .من اAس<تور 101
يف البداية، الس<يد الرئ5س، البد يل ٔ�ن ٔ�جسل Fىل ٔ�ن جملس 

من  176 اyي ºش<تغل يف ٕاطار مقcضيات املادة املس�شار�ن احلايل
اAس<تور، ُكتب ٔ�ن ºُس¶ل يف جس% م}ادرة اختاذ قرار تفعيل هذا املقcىض 
اAس<توري الهام، اØس¶اما مع القاFدة القانونية اليت تنص Fىل ٔ�ن القانون ملا 

  .يوضع جيب ٔ�ن ينفذ ؤ�ن يطبق ؤ�ن يفعل
اجلزيل، �مس الفريق وT�ٔد نفيس مضطرا ٔ�يضا ٕاىل تقدمي الشكر 

Ìشرتايك، ٕاىل ا©لجنة املوضوFاتية اليت اش<تغلت Fىل ٕاFداد تقر�ر هام تال 
  .مضامCنه الس<يد مقرر ا©لجنة

  الس<يد الرئ5س احملرتم،
  الس<يدان الوز�ران،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن،
�مس الفريق Ìشرتايك ويف ٕاطار املدا�Æ اليت اس<تقر رٔ�ي الفريق Fىل 

ء هبا، ٔ�ؤكد Fىل ٔ�ن Ìس�<ر العمويم ٕاذا اكن ºشلك رافعة ©لناجت إالدال

اAا�يل اخلام، ودFامة ٔ�ساس<ية لتحسني ا�منو، مما يتطلب مس�Àٔ دoل 
التدبري دoلو وفق ما ºسامه يف تصحيح Ìخcالالت والتفاو½ت اrالية 

قت، والرتابية بني خمتلف Üات اململكة وبني مكوnت لك Üة يف ذات الو 
مفا اyي ٔ�جنزته احلكومة من T�ٔل مواÜة الت�دoت الراهنة واملس<تق}لية 
لالس�<ر يف هذا اrال، �اصة ما يتعلق بتفاوت املوارد الطبيعية وكذا 

  املوارد املالية والçرشية؟
 Àوî© ةCس�<رات العمومÌ ة اليت تعرفهاCينامAىل ٔ�ن اF لكنا يعمل

مينة مقارنة مع اس�<رات امجلاFات الرتابية، �اصة ٕاكدارة مركزية ال زالت 	 
ٔ�مام الزنFة اليت èروم ٕاىل تغليب الالمركزية املرفقCة عن طرق املؤسسات 

  .واملقاوالت العمومCة Fىل حساب الالمركزية الرتابية
ٕاذ ٔ�ن التوزيع اrايل لالس�<ر الزال ي�سم �متركز شديد، ٕاذ ٔ�ن الفرتة 

 Ü61%ات Fىل ٔ�كرث من  06جسلت همينة  2013و 2010املمتدة بني 
من مجموع اس�<رات اAوÀ املوÜة ٕاىل خمتلف Üات اململكة، كام ٔ�ن 
Ìس�<ر القطاعي Üوo ال ºس�§د ٕاىل م}دٔ�ي إالنصاف والفعالية �عتبارهام 

  .من ٔ�مه مؤرشات احلاكمة الرتابية
اخلام مÖال،  من هنا ٔ��لص Fىل ٔ�ن مسامهة اجلهات يف الناجت الوطين

من هذا الناجت الوطين اخلام  Ü46%ات فقط #سامه ب  04جند ٔ�ن 
، الر�ط زمور %11.6، سوس ماسة درFة %17.1اAارالبيضاء الكربى (

  )... %9، مرا8ش ½Øس<يفت احلوز%9.2زFري 
هذا يؤكد ويبني Fىل ٔ�ن احلكومة يه Fاجزة عن توفري م§اخ حمفز 

اyي ºشلك ²�ٔد العوامل الرئ5س<ية اليت لالس�<رات يف بعدها اجلهوي 
تقف وراء ارتفاع Øس<بة البطاÀ، �اصة يف صفوف الش<باب وال�ساء ٔ;²د 

  .ٔ��رز مظاهر ضعف التمنية اrالية والرتابية
Fالوة Fىل هذه التفاو½ت، الس<يد الرئ5س، الس<يدان الوز�ران، الزال 

مس<توى الولوج املشهد الرتايب دا�ل لك Üة ي�سم مبفارقات صار�ة Fىل 
بني امجلاFات ... ٕاىل اخلدمات اSٔساس<ية اكلتعلمي، الص�ة، الش<بكة الطرقCة

احلرضية وبني امجلاFات القروية، ؤ�حCاn دا�ل نفس اجلهة، مÖال بني 
  .املناطق القروية وبني املدن اليت متتد Fىل الواÜة البحرية

 مس<توى تتعمق هذه الفوارق ٔ�يضا يف ظل اس<مترار وتفامق العجز Fىل
التضامن والتاكمل الرتايب يف غياب ٔ�ي تصور واحض ميكن من تدبري 

  . امجلاFات الرتابية وفق م§طق التعاون والتضامن
نعم، اAوÀ قامت مبجهود ملموس Fىل مس<توى تعبئة Ìع�دات املالية 

مليار درمه، ولكن من  186.6املتعلقة �الس�<ر العمويم، املبلغ وصل ٕاىل 
 ٔSث اCىل صعيد التوازن حF الالت �اصةcمر يطبعه اخSٔهداف الزال ا

يف تغطية اrال الرتايب، مما ي�cج عنه تفاو½ت واحضة من حCث اس<تفادة 
  .لك Üة من املشاريع Ìس�<رية

Fىل هذا اSٔساس، السادة الوزراء، ماذا F�ٔدت احلكومة من T�ٔل  
ة، وفق رؤية اسرتاتيجية Ìخنراط الفعيل يف بناء مرشوع اجلهوية املتقدم
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  ؟ تعمل Fىل انÖçاق وتطو�ر ٔ�قطاب Üوية مcنافسة ومcضام§ة
ٔ��ن حنن، السادة الوزراء، من مCثاق املرافق العمومCة اyي نص Fليه 

من اAس<تور، �عتباره مرجعية لقواFد احلاكمة اجليدة �اصة  157الفصل 
لها من دور �رز ويويم  Fىل مس<توى املرافق العمومCة �مجلاFات الرتابية، ملا

  يف تقدمي �دمات القرب ٕاىل املواطنني؟
وما اyي ٔ�جنزته احلكومة Fىل مس<توى Ìنفcاح والتعاون من T�ٔل 
ت�ٔهيل ال�س<يج دoل اrمتع املدين ليك يقوم ب�ٔدواره اكمÆ من T�ٔل ٕاFداد 

  .وتنفCذ مسلسل تدبري الس<ياسات العمومCة
  .س احملرتم، ©لتعقCبؤ�حcفظ ببايق الوقت، الس<يد الرئ5

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  .شكرا الس<يد الرئ5س

  ..اللكمة اSٓن ©لفريق اAس<توري، اليس 	دي

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 				دي زرÁودي زرÁودي زرÁودي زرÁو
 .الرحمي الرمحن lسم هللا

  الس<يد الرئ5س،
  السادة الوزراء احملرتمني، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
، يف هذه اجللسة ºرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فريق Ìحتاد اAس<توري

اAس<تورية، واليت تعترب سابقة يف ½رخي الربملان املغريب، معربا عن سعاديت 
فريق Ìحتاد اAس<توري ب�ٔن èكون هذه الغرفة اليت تع5ش �ٓخر o�ٔ	ا يف 

من اAس<تور يه الس<باقة  176ظل Ìس<تG§اء اAس<توري املؤطر �لفصل 
لنا مكس�شار�ن خفور�ن هبذا ، وهذا ما جيع 101ٕاىل تفعيل مقcضيات الفصل 

العمل اyي سهرت Fليه رئاسة اrلس والسادة ٔ�عضاء املكcب ولك إالخوة 
ا�yن اش<تغلوا بعناء Áبري دا�ل ا©لجنة املوضوFاتية، واليت ٔ�فرزت تصورا 

  .معيقا وشامال عن احلاكمة الرتابية، ال ºسعنا ٕاال ٔ�ن ننوه به ومبضامCنه
  الس<يد الرئ5س، 
ة الطريقة اليت تبارش هبا السلطة يف ٕادارة موارد اAوÀ تعترب احلاكم

Ìقcصادية وÌج�عية، هيدف اىل حتسني حميط 5Fش الساكن وحتقCق 
التمنية، ويه تعبئة ©لطاقات واملوارد وèرش<يد اس�<رها لتامني شؤون 
ورشوط التدبري اجليد، فاحلاكمة تعمتد �لرضورة Fىل صيانة احلرoت 

اخليارات، وتوس<يع املشاركة الشعبية واملساءÀ الفعاÀ وضامن توس<يع 
  .والشفافCة الاكمÆ، يف ظل فصل مcوازن ©لسلطات وس<يادة القانون

و�لعودة اىل مضامني التقر�ر اyي F�ٔدته اrموFة املوضوFاتية امللكفة 
احلاكمة الرتابية "�لتحضري لتقCمي الس<ياسات العمومCة حول موضوع 

، نالحظ ب�ٔنه Tاء خبالصات واس<ت�cاTات مجمعة "ية اجلهويةومcطلبات التمن 
عن مجموFة من الوïئق املرجعية والتقار�ر اVتلفة من حCث النوعية ومن 
حCث اrال الزمين وحىت من حCث اSٔهداف، بل هناك تنوع حىت Fىل 

مس<توى املؤرشات واملعطيات الرمقية وإالحصائية، وهو ما جيعلنا ٔ�مام 
  .  Tدا لتقومي دقCق ©لس<ياسات العمومCة يف جمال احلاكمة الرتابية صعوبة Áبرية

رؤية واحضة لٕالTابة Fىل السؤال  كام ٔ�ن هذه الصعوبة جتعلنا نفcقد ٕاىل
الرتابية؟ وما يه املنطلقات  احلاكمة ما Tدوى وما فعالية م§اقشة: املركزي

اrال؟ تقCمي اليت متكن الربملان من وضع تقCمي ©لس<ياسات العمومCة يف هذا 
جييب عن نقط الضعف يف الس<ياسة العمومCة، جييب عن نقط القوة يف 
الس<ياسة العمومCة ، تقCمي يقرتح البدائل ويضع تصورا Tديد وقراءة م}دFة 

  .وم}تكرة ملا هو موجود ول5س جمهودا حيصل احلاصل
وحنن يف فريق Ìحتاد اAس<توري مع ٔ�ن þكون س<باقني ومع ٔ�ن þكون 

لكن þريد ©لربملان ٔ�ن �كون م§ت¶ا لقراءات Tديدة ومقرت²ات  م}ادر�ن،
لتصورات Tديدة وم}تكرا ©لس5§اريوهات املمك§ة، وفق م§ظور س<يايس 
�راعي لك املس<ت¶دات واملالlسات احمليطة بنا دا�ليا، حمليا وطنيا 

  .و�ارجCا، ٕاقلمييا وFامليا
  .شكرا الس<يد الرئ5س، و�يق الوقت حنتفظ به ©لتعقCب

        ::::يد الرئ5سيد الرئ5سيد الرئ5سيد الرئ5سالس< الس< الس< الس< 
  .شكرا اSٔس<تاذ زرÁو

  .اللكمة اSٓن لفريق الت�الف Ìشرتايك، اSٔس<تاذ ٔ�معو

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس<يد الرئ5س
  السادة الوزراء احملرتمني،

  الس<يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ادر عن þريد يف البداية ٔ�ن نعرب عن اخنراط فريق§ا اللكي يف التقر�ر الص

ا©لجنة اليت F�ٔدت لهذا ا©لقاء، واليت سامه فهيا فريق§ا lشلك قوي، حبضوره 
ل5س عن .. لك إالFدادات اليت س<بقcه، ويف نفس الوقت ٔ�ريد ٔ�ن F�ٔرب عن 

التعليق Fىل هذا التقر�ر، ولكن عن ما مغرزى هذا التقCمي الس<نوي اyي 
اSٔجواء ©لتعاون يعين الوقوف عن الثغرات وعن إالÁراهات من T�ٔل �لق 

  .بني مؤسسات احلكومة والربملان لتعدي هذه الت¶اوزات
ال ²�ٔد جيادل يف ٔ�ن احلاكمة اجليدة تُعد يه التدبري اSٔمÖل واSٔجنع 
لشؤون اAوÀ وامجلاFات احمللية، يف ٔ�فق توفري م§اخ م§اسب لتحقCق التمنية 

  . اجلهوية
دبري احلاكمة احلالية وحيق لنا هبذه املناس<بة ٔ�ن ن�ساءل حول ÁيفCة ت

لقد تطورت اجلهوية تدرجييا . ©لس<ياسات الرتابية وفق حتقCق التمنية اجلهوية
من Üوية وظيفCة اقcصادية ذات طابع اس�شاري وهو اyي سا�ر حلد 
اSٓن ٕاىل مركزية Üوية #شارÁية، تتو= من �الل Üوية موسعة ومcقدمة 

ت ٔ�وسع وٕارشاك املواطنة يف Ìرتقاء ٕاىل مس<توى متتيع اجلهات بصالحCا
تدبري الش�ٔن احمليل، lشلك ي�سجم مع اخلصوصيات السوس<يو اقcصادية 

  .واجلغرافCة وÌج�عية والثقافCة
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لكن، اللك يت�دث عن احلاكمة، هذه احلاكمة اليت þريدها البد ٔ�ن 
n�ٔ ٔ�حتدث مكنتخب من قلب املعركة �الل . Øس<توعهبا من �الل ممارساتنا

ن ٔ�ن ٔ�خلص الشوائب اليت تعرقل احلاكمة ٕاذا مل يمت التغلب س<نة ميك 12
  .Fلهيا، ال ميكن Ìرتقاء �حلاكمة ٕاىل املطلب احلايل

Fرب عنه سابقا، وهو انعدام العداÀ الرتابية �لشلك اyي : املعوق اSٔول
يضمن èاكf الفرص والت¶اوب والتنافس بني اSٔقالمي واجلهات وحتقCق 

Ì يارات املتناسقة اليت توازن بذاكء وحمكة بني ما هو التاكمل واع�دcخ
لك هذا مسعنا ٔ�رقام . حميل وÜوي ووطين يف خCارات إالدارة 

  .ٕاذا مل يمت التغلب Fىل هذا إالشاكل س�}قى احلاكمة ²لام. Ìخcالالت
Fدم توفر إالدارة، خصوصا يف اجلهات واSٔقالمي، Fىل ما : الشائبة الثانية

اءات واخلربات الالزمة وان�شار ظاهرة قÆ الكفاءات وضعفها �كفي من الكف
يف تدبري إالدارة العمومCة Fىل الشلك اyي يت¶اوب مع طمو²ات إالدارة 
يف �دمة املواطن، حبيث حنن ٔ�مام طامق تق§وقراطي ال يعرف من القانون ٕاال 

ا هذا اyي يؤدي ٕاىل التعطيل، هذ. التفسري إالداري والتقCد �لتعل�ت
  .اyي يؤدي ٕاىل فساد احلاكمة

ان�شار ظاهرة الفساد lشلك خميف وlشلك يعرقل لك : الشائبة الثالثة
حنن فعال . ٕان مل يمت ضبط هذه الظاهرة ال ميكن احلديث عن احلاكمة. èمنية

يف ²اTة ٕاىل وضع نظام ©لحاكمة الرتابية الفعاÀ واجليدة، يف ظل تزنيل 
ب املتعلق بç§اء نظام ال مركزي يعمتد يف ٔ�حاكم اAس<تور و�خلصوص اجلان

التدبري والقرار، Fىل Fالقة إالدارة �مجلاFات الرتابية، Fىل م}دٔ� الال متركز، 
. ال نتوفر Fىل مCثاق ©لال متركز lشلك قوي. اليشء اyي ينعدم ²اليا

فاجليل ٔ�و املطلب اجلديد وامللح يف �ب احلاكمة هو ٔ�ن تعترب تفعيل مفهوم 
العداÀ : املس<تدام اyي خيول �Sٔساس الرتكزي Fىل مرèكزات ثالث التدبري

  .Ìج�عية والفعالية Ìقcصادية واحملافظة Fىل البù5ة
ثالثة دoل اSٔهداف واملرèكزات يف الوقت الراهن مع انطالق نظام 

  .اجلهوية
َحرص حتقCق ٔ�هداف احلاكمة  -يف اعتقادn  -ٔ�ما هذه املرèكزات ميكن 

è ربع التاليةاليتSٔهداف اSٔق اCرتبط ٔ�ساسا بتحق:  
توفري املناخ واSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبة وحتقCق  - 1

املشاريع التمنوية Fىل الصعيد اجلهوي، واليت تتو= ٕاش<باع احلاجCات 
احليوية واملل�ة ©لساكنة، �لقدر الاكيف و�لرسFة الالزمة و�جلودة 

من الوصاية وجعل الوصاية ٔ�داة ©لتعاون  املطلقة حبذف ٔ�و التخفCف
 Fىل الطاوالت، ال الت�ٔ�ري اyي نعاين م§ه اSٓن؛

ت�ٔهيل وعرصنة إالدارة الرتابية والقطاعية، �عتبارها الرشيك اSٔقرب  - 2
 والرضوري يف العملية التمنوية؛

ت�ش<يط املسلسل ال�شاوري وال�شاريك مع الساكن ومع امجلعيات  - 3
 ق حول اSٔولوoت العملية التمنوية؛اSٔهلية يف ٔ�فق التواف

ٕادماج العنرص الب5يئ وإال�كولوh وفقا ©لت�دي اyي رفعته احلكومة  - 4

احلالية لولوج ضامن املعادÀ التمنوية لتحقCق Ìس<تدامة يف عنارص 
 .التمنية احمللية

ؤ��ريا، تعترب �ٓلية التعاقد اليت تنçين Fىل توافقات بني مجيع الرشاكء، 
اكنيات املتا²ة lشلك ٔ�مÖل، ولت�ديد اSٔولوoت املشرتكة، لتوظيف إالم

ٔ�داة تفرض نفسها ٕ�حلاح، ومتثل وس<يÆ لتوس<يع هامش اAميقراطية احمللية 
واجلهوية يف ٔ�فق البناء الوطين املتني، لن�ٔ�ذ العربة من اSٔخطاء، التارخي 

  .واملايض خصوصا Fىل مس<توى بعض املدن اليت نعرفها
Fىل اAوÀ اع�د �ٓليات Tديدة ©لتد�ل العمويم،  وهذا املسار يفرض

تعمتد احلاكمة الرتابية اجليدة وتفعيل م}دٔ� التفريع lشلك جCد، وتؤسس 

لت�س<يق حقCقي بني الوزارات، حيد من التدا�ل بني Ìخcصاصات 
ويقلص من هدر اجلهد العمويم، ويعمتد التدبري املندمج ©لربامج واحلوار 

اكهئا اجلهويني واحملليني، ويفعل كذs مقاربة ²ديثة القوي بني اAوÀ ورش
  ..©لتدبري، تتو= الربط بني إالماكنيات املتا²ة 

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

  .اللكمة اSٓن ©لفريق الفCدرايل ©لو²دة واAميقراطية

        ::::املس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معواملس�شار الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو
  .والنتاجئ وèربط املسؤولية �حملاس<بة.. 

  .5سوشكرا الس<يد الرئ 
  .ٔ�عطيمك التقر�ر Sٔنه ²اولت ٔ�ن ٔ�خلص

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  .شكرا، شكرا

  .تفضلوا، اليس احلçيش، تفضلوا

        ::::املس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العراملس�شار الس<يد العريبيبيبيب ç² ç² ç² ç²يشيشيشيش
        .شكرا الس<يد الرئ5س

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

: �مس الفريق الفCدرايل ©لو²دة واAميقراطية، ٔ�تد�ل يف موضوع
" cضيات الفقرة الثانية "طلبات التمنية اجلهويةاحلاكمة الرتابية ومcطبقا ملق ،

من اAس<تور وهو متر�ن س<يايس دميقراطي ºسامه يف ٕا�راز  101من الفصل 
  .دور الربملان يف تقCمي الس<ياسات العمومCة

: يف هذا إالطار، ميكن صياíة إالشاكلية احملورية لهذا املوضوع اكلتايل
الرتابية يف جتاوز ٕاÁراهات وصعو�ت  ٕاىل ٔ�ي ²د ميكن ٔ�ن #سامه احلاكمة

التمنية اجلهوية؟ وÁيف ميكن لها ٔ�ن èكرس التدبري اAميقراطي واحلر ©لش�ٔن 
  اجلهوي؟ ويك ميكن اAفع �جلهوية جلعلها �ٓلية دس<تورية حتقق التمنية؟

ٕان مفهوم احلاكمة الرتابية يعترب من املفاهمي املوضوFاتية اجلديدة، اyي 
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نقاشات نظرا الس<تعامالته املتعددة، حCث ميكن ا�زتاå يف  ï�ٔر تعريفه Fدة
الوصول èرابيا ٕاىل ٔ�حسن تدبري حميل، يف ٔ�قل وقت ممكن ؤ�قل "رضورة 

  ".جمهود ؤ�قل èلكفة ممك§ة ويف ٔ�فضل الظروف املمك§ة
ٕان التدبري العمويم احلديث القامئ Fىل ٕاد�ال ٔ�ساليب احلاكمة يف 

فعالية اSٔداء واملنافسة، ال�سويق : دة مÖلبعدها الرتايب وٕاد�ال قمي Tدي
واملشاركة، التاكمل والتضامن، املسؤولية واحملاس<بة، ٔ�صبح يفرض مراجعة 

  : Ìخcصاصات واSٔدوار وتوضيحها وتدقCقها

 بني املركز وامجلاFة الرتابية ؤ�ساسا اجلهة؛ -

 بني الرتكزي والالèركزي؛ -

 بني القطاFني العام واخلاص؛ -

- Ì ة بني احلقولC�ة والبيCج�عية والثقافÌ ة واحلقولÜ صادية منcق
 من Üة ٔ�خرى؛

 .بني التمنية امل�شودة وتقس<مي الرتاب الوطين -
ٕان احلاكمة الرتابية ٔ�داة رئ5س<ية متكن اجلهوية من Ìنتقال من وظيفة 
الضبط واملراق}ة اrالية ٕاىل وظيفة املشاركة والفعل يف القرار التمنوي، 

 ٔSال، فالرهان اrىل اجلهوية ل5س هو املراق}ة والتحمك يف اF سايس اليوم
ولكن ٕانتاج التغيري Ìج�عي وÁسب الرهان التمنوي من T�ٔل مسار 

  .تغيريي هيلكي حيدد اSٔدوار بني املركز واجلهات
ٕان تقر�ر امخلس<ي�Cة ©لتمنية و�الصات التصممي الوطين ٕالFداد الرتاب 

ن Fىل ٔ�ن احلاكمة الرتابية جيب ٔ�ن تنÖçق من الوطين اكنت رصحية يف إالFال
م§طق رصحي، يعكس اخcيارا س<ياس<يا واقcصادo واج�عيا وlرشo م�سجام 

  :ومcناغام، �راعي ٔ�بعادا م§دجمة
  Ìنتقال اAميقراطي؛ -
  Ìنتقال اrمتعي؛ -
  Ìنتقال Ìقcصادي؛ -
  .Ìنتقال اجلغرايف -

لن تت�ٔىت ٕاال بتطو�ر بدائل التمنية Fرب  ٕان تثCçت دFامئ احلاكمة الرتابية
املدا�ل اSٔولية اSٔساس<ية، وذs بوضع ٕاسرتاتيجية مشولية ملنظومة اجلهوية 

Æاكمcجتمع بني ٕاصال²ات م§دجمة وم:  
1 -  ÀوAمة وراك�زها يف و²دة اSٔلتفاف حول مقدسات وثوابت اÌ

 والوطن والرتاب؛
Cذية والتمكيلية املرتبطة ٕاصدار النصوص القانونية والتنظميية والتنف  - 2

 �جلهوية و�حلاكمة الرتابية و�الس�<ر مبختلف ٔ�بعاده؛
م�ٔسسة التضامن والت�ٓزر والتاكمل بني اجلهات Fىل املس<توoت  - 3

 .ا�متويلية والرضيCçة وÌقcصادية
ٕان الغاية من رضورة èكرºس احلاكمة الرتابية اجليدة ٕالقرار èمنية Üوية 

  :حتقCق اSٔهداف اSٔربعة التاليةمس<تدامة هو �Sٔساس 

هتj املناخ املناسب الختاذ املبادرات وٕاجناز املشاريع التمنوية الهادفة  -
ٕاىل حتسني مس<توى 5Fش الساكنة وٕاش<باع ²اجCاهتا احليوية واملل�ة 

وخنص �Áyر يف هذا . �لقدر الاكيف والرسFة املطلوبة و�جلودة الالزمة
ن والتكو�ن املهين وت�ٔهيل اrاالت التعلمي والص�ة والسك: الصدد

القروية وال�شغيل وتطو�ر ودمع القطاFات املنت¶ة وحتفزي املقاوالت 
 املتوسطة والصغرية والصغرية Tدا؛

ت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابية والقطاعية اليت تلعب دورا حCوo يف  -
حتقCق التمنية اrالية �عتبارها اSٔقرب ٕاىل املواطنني والرشيك 

 الرضوري يف العملية التمنوية؛

تفعيل مسلسل ال�شاور وال�شارك مع املواطنني ومجعيات اrمتع املدين  -
حول العملية التمنوية، من �الل اس<تقراء �ٓراهئم خبصوص اSٔولوية 
 وكذا ٔ�ساليب التنفCذ املناس<بة الالزم اع�دها لتحقCق التمنية املطلوبة؛

-  hحىت ٕادماج العنرص الب5يئ وإال�كولو sالتمنوية، وذ Àمضن املعاد
تتحقق التمنية Ìقcصادية وÌج�عية من دون تدهور ©لمحيط 

  .الب5يئ
وحىت èمتكن اجلهات من وضع س<ياسة èمنوية حممكة ذات بعد èرايب 
م§دمج ومcضامن ومس<تدام من الرضوري التعجيل �س<تصدار مCثاق Fدم 

لمصاحل اخلارجCة ©لمركز، و�اصة الرتكزي إالداري لتحقCق Ìن�شار الرتايب ©
�لقطاFات اSٔساس<ية، وذs لتاليف تدا�ل Ìخcصاصات وازدواجCة 
الهيئات العمومCة وÌس<تعامل íري املالمئ ©لموارد الçرشية واملادية ولتوطني 
الس<ياسات العمومCة جماليا ولتفويض اخcصاصات اAوÀ لفائدة Ü�ٔزهتا íري 

  .املمركزة
  :اسة èرابية حكامتية مير ٔ�ساسا Fرب �ٓليتنيٕان وضع وتنفCذ س<ي

 ختطيط جمايل وختطيط èمنوي؛ : ٔ�وال، �ٓلية التخطيط وهو نوFان -

 .�ٓليات حتقCق التوقعات وتوطني التوÜات: ïنيا -
ويف هذا إالطار، تلعب املشاريع الرتابية املهيلكة دورا Áبريا ملعاجلة 

املعادÀ الصعبة اليت  Ìخcالالت Ìج�عية واrالية، من �الل تفعيل
جتمع بني الفعالية Ìقcصادية، التضامن اrايل، Ìندماج Ìج�عي 

كام حتتل �ٓلية التعاقد سواء العمودي بني اAوÀ . واحملافظة Fىل البù5ة
وامجلاFات الرتابية ٔ�و اSٔفقي ف� بني الهي�ٓت املنتخبة ماكنة ممتزية مضن 

  .مسلسل تفعيل الهيئات الرتابية
ٕان التفكري يف ٕاقرار èمنية Üوية يف ٕاطار احلاكمة الرتابية ال متليه 
اعتبارات هدفها èرممي مواطن ضعف الوضع اجلهوي القدمي وÌخcالالت 
املوروثة عنه وال حىت اه�مات ظرفCة ومر²لية لتلبية طلبات س<ياس<ية 

تتحمك فهيا  ذs ٔ�ن املقاربة املس<تق}لية ©لجهوية اجلديدة. Üوية وحملية معينة
مcطلبات وطنية وÜوية م§دجمة ومcضام§ة ومس<تلزمات احلاكمة، �ٕالضافة 
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  .ٕاىل رضورات اندماÜا يف اrاالت املغاربية واSٔورو مcوسطية
ٕان ٕاقرار م§ظومة Üوية Tديدة يف املس<تق}ل جيب ٔ�ن يمت Fىل ضوء 

 ؤ�ن ي�ٔ�ذ ثالثية املركزية والالمركزية الرتابية والضبط Ìج�عي واrايل
  :بعني Ìعتبار التحمك الرضوري يف ٔ�ربع رهاnت ²امسة تقcيض

الربط بني اجلهوي واحمليل، من حCث السهر Fىل ضامن ت�س<يق بني . 1
  التنظمي اجلهوي والتمنية الرتابية؛

الربط بني اجلهوي واجلهوي، من �الل تنظمي العالقات ف� بني . 2
  اء Fىل مشاريع Üوية مؤطرة ومو²دة؛اrاالت يف خصوصيهتا وتعددها، بن

الربط بني اجلهوي والوطين، من �الل امجلع بني مcطلبات الهامش . 3
الواسع Ìس<تقاللية اyي يفرضه التنوع اجلهوي وبني مس<تلزمات الو²دة 
الوطنية من T�ٔل ضامن Fالقات م�سجمة ما بني املركزية والالمركزية 

  الرتابية؛
4 .Aاذبية اجلهات جتاه الربط بني اجلهوي واT ويل من �الل تقوية

اrاالت Ìقcصادية اجلهوية والقارية وحتسني دامئ لتنافس5هتا لضامن اندماÜا 
الفعال يف دينامCات العوملة، حCث يتحمت التعاون الالمركزي والرشاكة 
اجلهوية والتطور الصناعي وكذا èمنية ش<باكت Ìبتاكر والتصنيع 

hالتك§ولو.  
احلاكمة الرتابية رهني �ربطه ��منوذج التمنوي الوطين و�متكني  ٕان جناح

ويف هذا الصدد ندعو احلكومة ٕاىل التعجيل . اجلهات من موارد مالية قارة
صندوق التضامن بني "وكذs " صندوق الت�ٔهيل Ìج�عي"²�ٕداث 

  ".اجلهات
Fىل كام ٔ�ن جناح التجربة يتطلب ت�ٔهيل املوارد الçرشية وجعلها قادرة 

ٔ�جرٔ�ة Ìخcصاصات املوÁوÀ ©لجهات طبقا ©لقانون التنظميي، وخنب حزبية 
  .يف مس<توى تدبري الش�ٔن اجلهوي واVططات التمنوية

ٕاننا نتطلع ٕاىل ٕارساء Üوية مcقدمة، èكون مد�ال Aميقراطية حملية 
C�ا وبيCواج�عيا وثقاف oصادcة ومكرسة ©لتمنية املس<تدامة واملندجمة اقCقCا حق

ومد�ال ٕالصالح معيق لهيالك اAوÀ، من �الل السري احلث5ث املتدرج 
Fىل درب الالمركزية والالمتركز الفعليني، جتاو� مع اخلطب امللكCة السامCة 

  .ومقcضيات اAس<تور اجلديد
  .شكرا الس<يد الرئ5س

    ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

  . �شوف ²داللكمة اSٓن rموFة Ìحتاد الوطين ©لشغل �ملغرب، ما ك 
  .مجموFة احلركة اAميقراطية Ìج�عية، ما اك�ن ²د

واSٓن اللكمة ©لسادة ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني، وذs يف نفس املسا²ة 
دقCقة، ووفق الرتت5ب والتوقCت الوارد يف  90الزم§ية اVصصة ©لمناقشة، 

الكcاب اyي توصلت به الرئاسة من طرف الس<يد الوز�ر امللكف 

  .مشكورا.. ات مع الربملان واrمتع املدين�لعالق
  .دقCقة، الس<يد الوز�ر احملرتم 25ؤ�بدٔ� �لس<يد وز�ر اAا�لية يف ²دود 

        ::::الس<يد محمد حصاد، وز�ر اAا�ليةالس<يد محمد حصاد، وز�ر اAا�ليةالس<يد محمد حصاد، وز�ر اAا�ليةالس<يد محمد حصاد، وز�ر اAا�لية
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  الس<يد الرئ5س، 
  الس<يدات والسادة الوزراء،

  الس<يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ل يف هذه اجللسة اAس<تورية، اليت يدور موضوعها ºسعدين ٔ�ن ٔ�تد�

  ". احلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية"حول 
ومعلوم ٔ�ن بالدn د�لت مرT Æ²ديدة من البناء املؤسسايت اجلهوي 
والرتايب lشلك Fام، بعدما مت اع�د القوانني التنظميية املتعلقة �مجلاFات 

  .الرتابية
انني حلظة 	مة يف املامرسة الس<ياس<ية وال�رشيعية وقد شلكت هذه القو 

ببالدn، �لنظر ٕاىل إالجامع اyي حصل حول القانون التنظميي املتعلق 
�جلهة، واyي يعكس Ìخنراط البناء ©لقوى الس<ياس<ية يف القضاo الكربى 
لبالدn، حتت القCادة الرش<يدة ملوالn صاحب اجلالÀ املB محمد السادس، 

  . ؤ�يدهنرصه هللا
  :وس�ٔتطرق ٔ�ماممك ٕاىل النقط التالية

 ٔ�وال، �ٓفاق الال متركز إالداري يف ٕاطار التنظمي اجلهوي؛ -

ïنيا، نتاجئ تد�الت صندوق التجهزي امجلاعي يف دمع ممارسة امجلاFات  -
 الرتابية الخcصاصاهتا؛

وïلثا، مسامهة الوصاية املامرسة Fىل امجلاFات الساللية يف حتقCق  -
الçرشية yوي احلقوق والتمنية Ìقcصادية Fىل املس<توى  التمنية

  .اجلهوي
ٕان جناح امجلاFات الرتابية يف القCام �ملهام املنوطة هبا يقcيض، مبقcىض 
القوانني اجلديدة، يتوقف Fىل ٕارساء قواFد الال متركز إالداري، اyي جيب 

زيع ٔ�ن ينçين Fىل م§ظومcني، تتعلق اSٔوىل �جلانب القانوين لتو 
Ìخcصاصات بني املركز واملصاحل الال ممركزة، وختص الثانية اجلوانب 

  .التدبريية والتنظميية لٕالدارة الال ممركزة
ويمت العمل ²اليا Fىل وضع م§ظومة شامè ،Æروم ٕاصالح التدبري الال 
ممتركز Fىل املس<توى الرتايب، وذs ²�ٕداث جلنة بني الوزارات، 	مهتا 

دة لال متركز، تتو= ٔ�ساسا ٕاFادة النظر يف الهيالك ٕاFداد م§ظومة Tدي
إالدارية Vتلف القطاFات الوزارية واملؤسسات العمومCة Fىل املس<توى 

  .الرتايب
، املتعلقة �الس�<ر 2002وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الرساÀ امللكCة لس<نة 

 شلكت لبنة ٔ�ساس<ية وانطالقة فعلية ©لتدبري الال ممتركز لالس�<ر Fىل
  .املس<توى اجلهوي
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كام ٔ�ن إالصال²ات احلالية اليت س<تد�ل Fىل م§ظومة الال مركزية 
س�سامه يف انطالقة Tديدة لتفعيل الال متركز إالداري، و�اصة بعد ٔ�ن 
صدرت مجموFة من النصوص ال�رشيعية والتنظميية، اليت خولت ©لسادة 

ملس<توى الوالة والعامل وكذا مسؤويل بعض القطاFات الوزارية، Fىل ا
: احمليل، مجموFة من Ìخcصاصات، نذÁر مهنا Fىل سCçل املثال ال احلرص

ٕانعاش Ìس�<ر يف التعمري واملصادقة Fىل الصفقات العمومCة وFىل عقود 
  .تدبري املرافق العمومCة املربمة مع اخلواص، وíريها

Ì ات الرتابية، ويف ٕاطارFنتقال كام ٔ�ن القوانني التنظميية املتعلقة �مجلا
من الوصاية التقليدية ٕاىل املواÁبة واAمع، نصت Fىل مجموFة من املقcضيات 

وهتدف هذه إالجراءات . واSٓليات، اليت س<تقوي الال متركز إالداري
�Sٔساس ٕاىل مواÁبة امجلاFات الرتابية يف ٕاFداد وتنفCذ �راجمها وخمططاهتا، 

ة والعامل ºساFدون تنفCذا ملقcضيات اAس<تور، اليت تنص Fىل ٔ�ن الوال
  .رؤساء امجلاFات الرتابية يف تنفCذ مداوالت اrالس املنتخبة

ٕان تنفCذ �رامج التمنية احمللية، اليت ختططها اrالس املنتخبة، تتوقف 
ونظرا لضعف هذه . Fىل ما تتوفر Fليه امجلاFات الرتابية من موارد مالية

ٕاىل Ìقرتاض من املؤسسات املوارد، فقد مت التنصيص Fىل ٕاماكنية ا©لجوء 
وFىل رٔ�س املؤسسات الفاÆF . املاحنة �متويل تد�الهتا يف خمتلف اrاالت

يقوم س<نوo اyي " صندوق التجهزي امجلاعي"هناك  يف جمال ا�متويل احمليل،
فقد بلغ  2014ٔ�ما يف س<نة  مليار لك س<نة، 2مبنح قروض يقارب جحمها 

وقد مك§ت هذه  .مليون درمه 700ليار وم  2جحم القروض ما مجموFه تقريبا 
القروض املمنو²ة لفائدة امجلاFات الرتابية، من ٕاجناز Fدة مشاريع اقcصادية 

ؤ�ذÁر بصفة �اصة  واج�عية، اكن لها الوقع إالجيايب Fىل التمنية احمللية،
 100مليار و 2قطاع الطرق وا�هتيئة احلضارية، اليت متت ختصيص م}لغ 

  .2014س<نة مليون درمه �الل 
و�ٕالضافة ٕاىل املسامهة الفعاÀ ©لصندوق يف متويل مشاريع التمنية احمللية، 
فهو ºسامه كذs يف تقوية قدرات التدبري ©لجامFات الرتابية يف اrاالت اليت 
#س<تلزم �ربة دقCقة، �اصة يف مCاد�ن �رجمة Ìس�<رات احمللية وختطيط 

  .م والتواصل وتدبري النفاoت الصلبةالتنقالت احلرضية وèك§ولوجCات إالFال
و©لرفع من مسامههتا يف ٕاطار خمطط  ٔ�ما ف� يتعلق �Sٔرايض امجلاعية،

  :املغرب اSٔخرض، فقد مت ٕا�رام مجموFة من االتفاقCات ٔ��رزها

اتفاقCة بني وزارة الفال²ة ووزارة اAا�لية، �عتبارها الويص Fىل  -
جتية Tديدة لتمنية القطاع الفالR اSٔرايض امجلاعية، قصد اع�د اسرتا

  وٕاصالح املنظومة العقارية؛

ïنيا، رشاكة بني وزارة اAا�لية وواكÀ التمنية الفالحCة، قصد ت�ٔطري  -
وتوجCه املس�مثر�ن يف اrال الفالR لالس�<ر فوق اSٔرايض امجلاعية، 

 �ٓالف هكcار لهذا الغرض؛ 8حCث متت تعبئة ما يناهز 

ٕاطار بني وزارة اAا�لية ووزارة الفال²ة، قصد تعبئة  ïلثا، اتفاقCة -

اSٔرايض امجلاعية لفائدة ٔ�بناء وبنات ذوي احلقوق يف املناطق الواقعة 
 .حتت نفوذ الواكÀ الوطنية لتمنية الوا²ات وجشرة اSٔراكن

كام تعرف اSٔرايض امجلاعية Øشاطا íابوo 	ام، حCث هتم الغا�ت ما 
شجرة يف ٕاطار الرشاكة مع املندوبية السامCة ©لمياه ٔ�لف هكcار م  60يناهز 

ٔ�لف هكcار مشجرة يف ٕاطار  30والغا�ت وحماربة التصحر، زoدة عن 
حماربة اجنراف الرتبة، مما ºسامه �خلصوص يف ٕاجياد جماالت مالمئة ©لرعي 

 .وكذا توفري فرص الشغل
ل الصناFة كام #س<تق}ل اSٔرايض امجلاعية Fدة مشاريع اس�<رية يف جما

هكcار، توفر Fائدات مالية لفائدة  2500والس<يا²ة واخلدمات، هتم حوايل 
  .امجلاFات الساللية

nصادية لبالدcقÌ ات الساللية يف مسلسل التمنيةFٕان ٕادماج امجلا 
يعترب مضن اSٔولوoت اليت تعريها وزارة اAا�لية اه�ما �اصا، وتندرج 

توÜات العامة لتحسني ظروف 5Fش هذه املقاربة ٕاجامال يف ٕاطار ال 
  .الساكنة القروية وحماربة الفقر

توظف Fائداهتا املالية يف  ف}ناء Fىل رغبة بعض امجلاFات الساللية،
ٕاجناز مشاريع 	يلكة لفائدة ذوي احلقوق، و#شمل هذه املشاريع مCاد�ن 

بة مcعددة اكملاء الصاحل ©لرشب والطرق القروية والبناoت اVتلفة والكهر 
  .القروية وكذا املشاريع املدرة ©�îل

 645وقد مت �الل العرشية ا�Sٔرية رصد íالف مايل ٕاجاميل يفوق 
  .عامÀ وٕاقلمي 48مرشوع برتاب  1000مليون درمه ٕالجناز ٔ�كرث من 

كام ٔ�ن Fددا Áبريا من امجلاFات الساللية تطالب بتوزيع مدخرات Fىل 
ويف هذا إالطار متت معلية . يةذوي احلقوق، وذs لسد ²اجCاهتم املومس 

توزيع املدخرات لفائدة ذوي احلقوق �الل العرشية ا�Sٔرية Fىل الشلك 
  :التايل

 املليار درمه؛ 4تقريبا : املبلغ إالجاميل املوزع -

ٔ�لف  420ما يفوق : العدد إالجاميل yوي احلقوق املس<تفCد�ن -
 .مس<تفCد

ات من معليات ولٕالشارة فقط، فٕان Øس<بة اس<تفادة ال�ساء الساللي
  .2011توزيع املدخرات بدٔ�ت تعرف Øس<با تصاFدية م§ذ س<نة 

ويف اخلتام، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن قضاo احلاكمة الرتابية ومcطلبات 
التمنية اجلهوية، تبقى ركزية من بني ٔ�مه راك�ز الس<ياسات العمومCة، سواء يف 

مة اجلديدة بعدها اجلهوي ٔ�و احمليل، ويه ٕا²دى الرهاnت الكربى ©لمنظو 
لال مركزية اليت تعكس نضج املامرسة احمللية لبالدn وقدرهتا Fىل تدبري 
القضاo التمنوية، Fىل ٔ�سس تقوم Fىل التاكمل بني ٔ�دوار املركز واجلهات، 
lشلك ºسمح ببلورة اVططات اجلهوية والس<ياسات العمومCة ©îوÀ، يف 

ب مواÁبة من AوÀ ٕاطار من ال�شاور والتاكمل والتعاضد، وهذا يتطل
  .©لجامFات الرتابية
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  .وفق§ا هللا مجيعا، والسالم Fليمك ورمحة هللا

        ::::الس<يد رئ5س اجللسةالس<يد رئ5س اجللسةالس<يد رئ5س اجللسةالس<يد رئ5س اجللسة
  . شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

اللكمة اSٓن ©لس<يد وز�ر التعمري وٕاFداد الرتاب الوطين، اSٔس<تاذ 
  .مرون

        : : : : الس<يد ٕادرºس مرون، وز�ر التعمري وٕاFداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادرºس مرون، وز�ر التعمري وٕاFداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادرºس مرون، وز�ر التعمري وٕاFداد الرتاب الوطينالس<يد ٕادرºس مرون، وز�ر التعمري وٕاFداد الرتاب الوطين
  .Fليمكالسالم 

  .lسم هللا الرمحن الرحمي
  الس<يد الرئ5س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ºرشفين ٔ�ن ٔ�عرض Fليمك بع¶اÀ حصيÆ وزارة التعمري وٕاFداد الرتاب 

  .الوطين، ٕاسهاما م§ا يف ورش اجلهوية املتقدمة
ؤ�ود ق}ل لك يشء ٔ�ن ٔ�قف Fىل ٔ�مهية هذا ا©لقاء يف تزنيل مضامني 

  .اAس<تور وتعز�ز دور الهيئة ال�رشيعية يف بلورة وتقCمي الس<ياسات العمومCة
ويف البداية، من الرضوري ٔ�ن ٔ�عرج عن الت�دoت الكربى اليت ي�}غي 
 ٔ�ن نعمل سوF oىل رفعها، بغرض حتقCق èمنية م§دجمة ومس<تدامة rموع

الرتاب الوطين، ففي ٕاطار العوملة والتنافس<ية اAولية، �عتبارها فرصة 
لت�ٔهيل اrال ليك �كون قادرا Fىل اس�Cعاب Ìس�<ر اAويل يف ظل 
م§افسة قوية، مث التفاو½ت اجلهوية، انطالقا من Áوهنا ٕان مل èكن تعاجل يف 

بئا ماليا Fىل اكهل العمق فٕاهنا س�}قى Fائقا ٔ�مام مرىم التمنية املندجمة وع 
املالية العمومCة، مث èمنية العامل القروي، حبيث ٔ�ن Fدم تدارك الت�ٔخر اyي 
رامكه هذا اrال Fىل مس<توى التجهزيات اSٔساس<ية وÌج�عية وظروف 
الع5ش وتنويع ٔ�سس Ìقcصاد القروي واحملافظة Fىل التوازnت البي�Cة، 

Fدد من املواطنني مقصيني من سوف يصعب حتقCق èمنية وطنية، ٕاذا ظل 
  .مسلسل الرتامك وتطو�ر 	ارات املوارد الçرشية

إالشاكلية احلرضية وجتلياهتا املتعددة، تضخم Ìقcصاد íري املهيلك مث 
الطلب املزتايد Fىل السكن والتجهزيات، هشاشة الضواR، صعوبة التحمك 

لتفكري يف مرشوع يف ا�منو احلضاري، مشلك العقار وíري ذs، مما يدفعنا © 
Tديد ملدينة مغربية #س<تجيب لاكفة الطمو²ات وتعزز ماكنة اSٔقطاب 

  .احلرضية Áرافعة ©لتنافس<ية والولوج ©ل0دمات املتطورة
èزايد الضغط Fىل املوارد الطبيعية، Fىل �لفCة واحضة ويه الطابع 

ٕان الندرة . احليوي لهذه املوارد وارهتان التمنية يف العقود املق}Æ �لتوفر Fلهيا
åيف املس<تق}ل يه من س<ت�دد �ارطة ا�منو العاملي وتوزيع ٔ�فضا.  

ضبط الزنFات السلبية ©لهجرة من �الل اليقظة اrالية واس�}اق 
ورصد عوامل Ìجcذاب العايل بعض اrاالت يف مقابل حتديد ومعاجلة 
 ٔ�س<باب الزنوح عن البعض اSٓخر، مما س<ي0ل بتوازن اAينامCة اrالية

  .واAميوغرافCة
تلمك يه بعض الت�دoت اليت #ش<تغل Fلهيا وزارتنا ٕاىل Tانب ٔ�عضاء 
احلكومة، فٕاننا موÁول لنا مكهمة اقرتاح اسرتاتيجية Fرب #شخيص 

  . Ìخcالالت واس�رشاف بدائل التمنية
لقد معلت هذه الوزارة بوعي Fىل بلورة ٔ�سس مc¶ددة لس<ياسة 

ة م§دجمة وطنية مcاكمÆ وÜوية، تضع يف معومCة جمالية íا�هتا بلوغ èمني
  . صلب اØشغالها العنرص الçرشي

ومن هذا املنطلق، فقد انçىن تصورها Fىل توÜات اسرتاتيجية حمددة 
  :ويه

وضع ٔ�سس س<ياسة Tديدة ٕالFداد الرتاب الوطين وÌس�رشاف  -
اrايل، Fىل ضوء إالصال²ات املؤسساتية اجلديدة، �اصة مهنا 

 èركزي؛ اجلهوية والال

ٕاطالق جCل Tديد من املشاريع الرتابية املوÜة ٕاىل التجمعات القروية  -
 الصاFدة �متويل من صندوق التمنية القروية واملناطق اجلبلية؛

الت�ٔس5س لتعمري اس�}ايق مس<تدام #شاريك ومرن قادر Fىل مواÁبة  -
 اAينامCة العمرانية ومعاجلة التوسع وت5سري Ìندماج احلرضي؛

 رتاث املعامري وتطو�ر مزاوÀ 	نة املهندس املعامري؛èمثني ال -

 اس<تكامل ورش إالصالح القانوين املنظم ©لقطاع؛ -

 تطو�ر التكو�ن واخلربة Fىل مس<توى 	ن الوزارة؛ -

تعز�ز 	ام املف�ش<يات اجلهوية، �عتبارها مصاحل íري ممركزة ©لوزارة  -
 �جلهات وحتسني متثيليهتا وتطو�ر ٔ�داهئا؛

الواكالت احلرضية يف ظل تغري املنظومة اجلهوية وحتسني  ٕاFادة متوقع -
  .وجتويد حاكمهتا والريق �خلدمات و#شجيع Ìس�<ر

  :ولهذه الغاية، فقد مت #سطري ٔ�هداف واحضة، èرèكز ٔ�ساسا Fىل
تطو�ر �ٓليات تقCمي الربامج والس<ياسات معومCة ذات الصF�ٕ Æداد . 1

صممي الوطين ٕالFداد الرتاب الرتاب الوطين والرشوع يف تقCمي الت
  الوطين؛

املسامهة يف اقرتاح م§اجه م}تكرة Aمع املقاربة الرتابية ال�شارÁية يف . 2
ٕاFداد وتفعيل الس<ياسات والربامج القطاعية، انطالقا من امليثاق 

  الوطين ٕالFداد الرتاب الوطين املتواTد؛
  تطو�ر �ٓليات الرصد واس�رشاف التحوالت اrالية؛. 3
4 .Ìسرتاتيجي؛Ì ىل التخطيط الرتايبF اكزèر  
  تفعيل اسرتاتيجيات التمنية اrالية والتمنية القروية؛. 5
  تطو�ر مرايم التخطيط احلرضي والعمراين؛. 6
احملافظة Fىل إالرث املعامري واملسامهة يف تعز�ز وظائف اØSٔس¶ة . 7

  .العتيقة
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اصة، حUC ٔ�كد لقد خص صاحب اجلالÀ يف مCدان اØشغالنا عناية �
يف خطابه السايم Fىل ٔ�مهية ٕاFداد الرتاب الوطين والتعمري يف بلوغ èمنية 
وطنية قادرة Fىل مواÜة تداعيات العوملة، ولقد ارت�ٔى، حفظه هللا، ٔ�ن 
èكون اجلهة إالطار اSٔمÖل واملالمئ لتنفCذ س<ياسة ٕاFداد الرتاب الوطين 

توجهياته السامCة ٕال²داث جملس ولتدبري ٔ�مÖل لهذه املس�Àٔ، ٔ�عطى Tاللته 
F�ٔىل ٕالFداد الرتاب الوطين، ي�شلك من مجموFة من اSٔطياف، و�اصة 
رؤساء امجلاFات والوالة، وهذا يعد يف ²د ذاته مكس<با هاما Fىل درب 

  .تقامس املسؤوليات يف تدبري اrال
ٕان ت�ش<يط وت�س<يق التد�الت العمومCة اليت هتم هتيئة وٕاFداد اrال 

ن ٔ�مه املهام املوÁوÀ لهذا اrلس اFSٔىل وجلانه، ولهذه الغاية فقد اكنت م
اختذت اكفة الرتت5}ات لعقد اAورة الثانية å يف غضون اخلريف املق}ل، ٕان 

  . شاء هللا
وهبذا الصدد مت ٕاجناز تقر�ر حول واقع احلال ٕالFداد الرتاب الوطين يف 

، 2010/2014ا ©لفرتة ، ونفس امللف F�ٔد ٔ�يض2009ٕاىل  2004الفرتة من 
وحلد اSٓن حنن �ائضون يف ا�هتييء لهذا Ìج�ع املق}ل لهذا اrلس، ٕان 

  . شاء هللا، كام قلنا يف اخلريف املق}ل
وملواÁبة اجلهات يف بلورة نظرة اسرتاجتييه ©لتمنية اجلهوية، فقد معلت 

 اجلهوية تصم� Üوo، مع دراسة مالمئة التصاممي 11هذه الوزارة Fىل ٕاFداد 
تصاممي Üوية Tديدة، هتم  5احلالية والتقطيع اجلهوي اجلديد، وكذا �رجمة 

-الق§يطرة، اAارالبيضاء الكربى-سال- احلس<مية، الر�ط- تطوان-طن¶ة: Üات
  .سطات، الرشق، وهذه حسب التقس<مي اجلديد

 ÀوAالتعاقد بني ا Àٔ�ٕان ٔ�جرٔ�ة هذه التصاممي #س<تدعي م}ارشة مس
�رامج معل Üوية م§دجمة م§بثقة عن  4 هذا املنحى مت عرض ويف. واجلهات

½فCاللت، وادي - ٔ�زيالل، مك§اس-½دÀ: التصاممي اجلهوية، ختص ٔ�ربع Üات
ٔ�مام الكcاب العامني  2014السامرة �الل س<نة - الكو�رة، لكممي- اyهب

 ©لقطاFات الوزارية، يف ٔ�فق عرضها Fىل ٔ�نظار ا©لجنة البني الوزارية ٕالFداد
  .الرتاب

وامcدادا لهذا التوTه واعتبارا ملا س<بق، فقد ٔ�ولت هذه الوزارة ٔ�مهية 
  : قصوى لتمنية الوسط القروي، Fرب

الرتكزي Fىل حتسني وتقوية التجهزيات والب�Cات التحتية اSٔساس<ية  -
 هبذا اrال؛

وضع ٕاطار مؤسسايت يعمل Fىل èرس<يخ احلاكمة الرتابية وتعبئة  -
 الطاقات احمللية؛

رفع من تنافس<ية Ìقcصاد القروي، من �الل اقرتاح بدائل èمنوية ال -
 .م§دجمة ومس<تدامة

مرشوع èمنوي،  173لبلوغ هذه الغاoت، قامت الوزارة �متويل وٕاجناز 
مليار درمه، ºسامه فهيا صندوق التمنية القروية  �2.8لكفة ٕاجاملية بلغت 

  .�لنصف، Fىل ٔ�ن اSٓخر�ن سامهوا �لنصف اSٓخر
ٔ�ننا Fازمون لك العزم Fىل م}ارشة مقاربة Tديدة لفائدة هذا الوسط كام 

الربnمج Ìس�<ري (احليوي، ويتعلق اSٔمر بدمع املراكز القروية الصاFدة 
، Fرب الرتكزي Fىل التد�ل يف مجموFة من املراكز القروية )2015/2016ل 

طو�ر مس<توى الصاFدة �متكCهنا من ت�ٔطري النطاقات القروية احمليطة هبا وت
  اخلدمات العمومCة اليت س<تقد	ا

 nتصممي ووثيقة  444ما خبصوص التعمري والتمنية احلرضية، فقد ٔ�جنز
، وهو ما يفوق ما اكن مقررا يف الربnمج 2015و 2012معامرية بني 

  .احلكويم
وقد مكن ٕاقرار Ìس<تG§اء ٕالجناز بعض املشاريع الكربى ذات ٔ�مهية 

جتاوز بعض الصعو�ت اليت اFرتضت ٕاجناز هذه  اقcصادية واج�عية من
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن التفكري . املشاريع املسامهة بقوة يف Ìس�<ر الوطين

  .²اليا قامئ Fىل ضبط هذه إالجراءات ٔ�كرث لتجنب سلبياهتا
مدينة من  �19ل�س<بة ©لهتيئة وèمثني الرتاث املعامري، فقد مت تغطية 

Fىل مس<توى الت�ٔطري القانوين هناك èرسانة من . ةمن املدن العتيق 31ٔ�صل 
القوانني اليت يه قد ٔ�جنزت ٔ�و يف الطريق ٕاىل املصادقة، ف§ذÁر مهنا Fىل 

اك�ن املرسوم Sٔن هو اSٓن دoل العامل القروي Sٔنه يف الطريق، : اخلصوص
قريب، ٕان شاء هللا، اح§ا يف مذاÁرة مع الزمالء دoلنا يف وزارة اAا�لية 

رج يف ٔ�قرب وقت ممكن، كذs هناك قوانني ٔ�خرى ا©يل اكينة �ش خي
  .مطرو²ة يف الربملان، �اصها تتابع من T�ٔل ٔ�ن èرى النور

وهبذا þكون قد ٔ�ت5§ا Fىل مجموFة من القوانني اليت س<تعزز املنظومة دoل 
nالتعمري يف مدننا وقرا .  

  .وشكرا

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا الس<يد الوز�ر احملرتم

  .ة اSٓن ©لس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة املدينة، اSٔس<تاذ نCçلاللكم

        ::::نCçل بنعبد هللا، وز�ر السكنCçل بنعبد هللا، وز�ر السكنCçل بنعبد هللا، وز�ر السكنCçل بنعبد هللا، وز�ر السكىنىنىنىن وس<ياسة املدينة وس<ياسة املدينة وس<ياسة املدينة وس<ياسة املدينةمحمد محمد محمد محمد الس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Fىل ٔ�رشف املرسلني

  الس<يد الرئ5س احملرتم،
  السادة الوزراء،

  الس<يدة، والسادة املس�شارون،
اللكمة يف هذه اجللسة اVصصة لتقCمي ºرسين كذs ٔ�ن ٔ�تناول 

الس<ياسات العمومCة يف جمال احلاكمة الرتابية، �اصة ف� يتعلق بقطاعي 
  . السكىن وس<ياسة املدينة

وتعلمون ٔ�مهية هذا القطاع �ل�س<بة لهذه املس�Àٔ ورضورة Ìع�د Fىل 
 حاكمة من جCل Tديد، من T�ٔل بلوغ Fدد من اSٔهداف املتو�اة، الهادفة

ٕاىل دمقرطة الولوج ٕاىل ٕاطار حCاة ٔ�فضل �ل�س<بة لاكفة الفùات املغربية، 
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والهادفة كذs ٕاىل ٔ�ن نعطي Vتلف Üاتنا مزيدا من الريق Fىل املس<توى 
Ìقcصادي وÌج�عي والثقايف وFىل مس<توى ظروف 5Fش ساكنة هذه 

  .املناطق
دينة من �لطبع، تعلمون ٔ�نه ننطلق يف وزارة السكىن وس<ياسة امل

تقليص الفوارق اrالية بني خمتلف Üات اململكة : م§طلقات ٔ�ساس، ويه
ؤ�قالمي اململكة، وكذÌ sه�م ٔ�كرث �ملناطق النائية واحلدودية واجلبلية، 
�لنظر ٔ�نه رمغ اrهودات اليت بذلت يف لك هذه املناطق، مل حتظ، مع 

ٔ�ن تصطف lشلك ممزي اSٔسف، مبا يه يف ²اTة ٕاليه من اه�م من T�ٔل 
  .Fىل مس<توى التمنية Ìقcصادية والتمنية Ìج�عية

ووزارة السكىن وس<ياسة املدينة يف ت�س<يق عريض ومكÖف مع وزارة 
التعمري وٕاFداد الرتاب الوطين، حبيث ٔ�نه كنا Øشلك ذات وا²دة ٕاىل ²دود 
هذه الس<نة وشهور معدودة، ل5س فقط يف هذه احلكومة، لكن كذs يف 

كومات السابقة، مما جعل ٔ�ن الس<ياسات املتبعة Fىل مس<توى ٕاFداد احل
 Æاكمcالرتاب والتعمري والسكىن، واليوم س<ياسة املدينة، يه س<ياسات م

وºس<متر الوضع Fىل هذا احلال، امحلد _، رمغ وجود . مcدا�Æ ومc¶اØسة
 وزارتني Fىل هذا املس<توى، وهو ما ٔ�½ح لنا يف ٕاطار نفس هذا التوTه ٔ�ن

نويل ٔ�مهية �لغة وعناية قصوى لهذه املناطق الهشة اليت èلكمت عهنا، 
ولكن، كذs ٕاىل اSٔحCاء الهامش<ية، اSٔحCاء الفقرية، اSٔحCاء اليت تعاين من 
مشالك مجة يف ضواR املدن وكذs يف املناطق النصف حرضية ٔ�و 

ت من النصف قروية، وهذا اSٔمر جعلنا نعمتد Fىل ما نتوفر Fليه من �ٓليا
T�ٔل القCام هبذا اAور يف فرتة ٔ�وىل، Fىل ٔ�ساس Ìع�د Fىل صندوقني 
اثنني، èلكم زمCيل، الس<يد ٕادرºس مرون Fىل ²�ٔدهام، وهو صندوق التمنية 
القروية، و�كفCين ما قدمه يف هذا الش�ٔن من T�ٔل Ìه�م بعدد من 

ر اSٔمر Fىل وºس<مت - كام قلت  - املناطق اجلبلية، مهنا والنائية واحلدودية 
ٔ�ساس طلبات موÜة من ق}ل املعنيني يف املناطق، يف ٕاطار اخcيار 
دميقراطي حممك، يعمتد Fىل حاكمة ممزية، ويعمتده كذF sىل مشاريع èمتزي 
�خنراط الساكنة احمليÆ وال�س<يج امجلعوي املؤطر وكذs الهيئات املقررة 

، ويف بعض احلاالت Fىل املس<توى احمليل، ٔ�ي من جامFات ؤ�قالمي ٔ�ساسا
  .كذs اجلهات

وهناك الشق اSٓخر املرتبط �س<تعامل صندوق التضامن ©لسكن، 
م§ذ " صندوق التضامن ©لسكن وÌندماج احلرضي"واyي ºسمى اليوم 

، ٔ�ي اyي معلت 2012هذه احلكومة يف القانون املايل اVصص لس<نة 
  .احلكومة يف بداية عهدها Fىل حتضريه وتغيريه

القول ب�ٔنه اع�دا Fىل هذ�ن الصندوقني، ولكن ٔ�ساسا Fىل وميكن 
صندوق التضامن ©لسكن، هناك م}الغ مالية هامة وهامة Tدا تصل ٕاىل ما 

ماليري من اAرامه اليت خصصت ©لغاoت اليت ذÁرهتا من ق}ل، مما  10يناهز 
يق مرات هذه املبالغ، ٕاذا ٔ�ضف§ا ما قدمcه � 5ٔ�½ح ٕاماكنية تعبئة ما يناهز 

الوزارات، وFىل رٔ�سها وزارة اAا�لية اليت تعد رشيك ٔ�ساس لوزارة 

السكىن وس<ياسة املدينة يف لك هذه الربامج، لكن كذs �يق الوزارات 
اليت معلنا Fىل ٕادماÜا اليوم يف ٕاطار حتسني Tديد ©لحاكمة الرتابية، 

ا ٔ�½ح ٕاذن الهادف ٕاىل التقائية الس<ياسات العمومCة Fىل املس<توى الرتايب، مب
دخول Fدد من الوزارات يف رشااكت معنا يف Fدد من الربامج الهامة 

  . والهامة Tدا ومببالغ مالية ممزية
ؤ�عتقد ٔ�ن هذا اSٔمر يالحظ اليوم Fىل مس<توى رونق هذه املدن 
وFىل مس<توى جاملية هذه املدن، و�لطبع ل5س �لرضورة يف لك املناطق 

Áر ب�ٔنه يف ٕاطار تغيري هذه احلاكمة وبنفس املس<توى، لكن ميكن ٔ�ن ٔ�ذ
الرتابية، هناك م§اطق مل èكن حتظى ٔ�بدا ب�ٔي اه�م، واليوم ميكن ٔ�ن نقول 

nقالمي واملتقدمة يف بالدSٔٔهنا ارتفعت ٕاىل مصف اجلهات وا�  . ب
sر من مضن ذÁٔقالمي خمتلف، ٔ�ساسا : دعوين ٔ�ذ�اجلهة الرشقCة ب

ا، لكن كذs م§اطق ²دودية مÖل وTدة، الناظور مÖال وما هو جماور له
جرادة وفكCك وبوعرفة، مع اس<مترار بعض املظاهر السلبية املرتبطة 
�Sٔوضاع Ìقcصادية، ٔ�ساسا �ل�س<بة جلرادة ٔ�و املناطق اجلنوبية الرشقCة، 
اليت اس<تفادت كثريا من هذه الس<ياسات، وهذا ظاهر ©لعيان اليوم يف 

ٔ�رفود ٔ�و تنغري ٔ�و íريها ٔ�و املناطق مدن مÖل الراش<يدية ٔ�و الريصاين ٔ�و 
-اSٔخرى اليت ت�متي ٕاىل نفس هذه اجلهة �ملفهوم اجلديد، ٔ�ي Üة درFة

زاÁورة، ولكها م§اطق مل èكن حتظى بنفس Ìه�م من - ورزازات-½فCاللت
 sطلس املتوسط، اليت اس<تفادت كذSٔق}ل ٔ�و بعض املناطق املنمتية ٕاىل ا

املناطق اجلنوبية العز�زة Fلينا، اليت تعد يف  كثريا من هذه الس<ياسات ٔ�و
  .طليعة اSٔقالمي املس<تفCدة من هذه الس<ياسة

ؤ�عتقد ٔ�ن لك ذs ينطلق من تغيري وحتسني Áبري ملنطق احلاكمة 
احمللية، حبيث ٔ�ننا نعمتد ٔ�ساسا Fىل املبادرة احمللية يف ذs، ورس الن¶اح يف 

اSٔموال خمصصة lشلك  هذا اSٔمر هو ٔ�ال èكون هذه الس<ياسة وهذه
اعتباطي هكذا، دون Ìع�د Fىل من حيمل املرشوع حمليا، محل هذه 

مس�Àٔ ٔ�ساس<ية  (le portage local)املشاريع حمليا، كام يقال �لفرØس<ية 
ال �كفي ٔ�ن نربمج ؤ�ن Øسطر والتعاون املوجود بني وزارة وجوهرية، Sٔنه 

شاريع وبني وزارة السكىن التعمري وٕاFداد الرتاب الوطين يف Fالية امل 
وس<ياسة املدينة ووزارة اAا�لية يف سافÆ هذه املشاريع، يؤدي بنا ٕاىل ٔ�نه 

ميكن ٔ�ن þكcفي ب�سطري هذه الربامج لو²دn يف ماكتç§ا ٔ�و يف  -حقCقة  –
إالدارة املركزية، لكن اليوم ال نعمتد ٔ�بدا Fىل ذs، بل نعمتد Fىل املطالب 

جمالس حملية ٔ�و ٕاقلميية ٔ�و اجلهات ٔ�و (ة املنتخبة احمللية اليت ت�ٔت5§ا من اÜSٔز 
اليت #سامه lشلك Áبري يف اAفع بع¶Æ التمنية احمللية، �اصة ) إالدارة الرتابية

يف الشق املرتبط ��هتيئة احلضارية، ولكن كذs �ل�س<بة لبعض القرى، 
Öل لهذه وهو ما جيعل ٔ�ننا نعطي ضامnت حقCقCة اليوم من T�ٔل الرصف اSٔم 

اSٔموال ومن T�ٔل توجهيها lشلك دقCق ٕاىل املناطق اليت توTد يف وضعية 
  .²اTة Áبرية

�لطبع، �ٕالضافة ٕاىل ذs، من الرضوري ٔ�ن ٔ�سطر بدوري Fىل ما 
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مقنا به معا، و#س<متر يف القCام به اليوم وزارة التعمري �الع�د Fىل التخطيط 
اSٔمر �لعمل اyي يقام Fىل من T�ٔل بلوغ لك هذه اSٔهداف، سواء تعلق 

èلكم زمCيل  -مس<توى ٕاFداد الرتاب ٔ�و �الع�د Fىل نظرة Tديدة ©لتعمري 
 F(l’urbanismeىل التعمري إالس�}ايق، ٔ�ضف ٕاىل ذs التعمري العمليايت 

opérationnel)  سعى  -اليومØف مع الواقع احمليل، وCي جيعل ٔ�ننا نتكyا
 جتديد اليوم Tل وïئق التعمري يف ٔ�ساس حقCقة ٕاىل ٔ�ن جند، �اصة ٔ�نه مت

املدن املغربية الك}رية مهنا واملتوسطة والصغرية، ولكن كذs يف Fدد من 
  .املراكز الصاFدة وFدد من املدن من القرى ٔ�ي يف اrال القروي

ويف هذا Ìجتاه وحتس5§ا رمبا لهذا التدبري، هناك دور ٔ�ساس تطلع به 
لواكالت احلرضية عرفت بدورها توس<يع لعددها، الواكالت احلرضية، وهذه ا

، وهناك طموح ٕاىل ٔ�ن يمت ٕا²داث واكالت 29ٕاىل  25حبيث ٔ�هنا مرت من 
sٔ�خرى وق� توفرت الظروف ٕاىل ذ.  

وٕاذن ٔ�شري كذs ٕاىل اrهودات اليت بذلت �ٕالضافة ملا ذÁره زمCيل من 
لية، �الع�د Fىل T�ٔل التكCف مع الواقع احمليل وحتسني رشوط الساكنة احمل 

البناء �ملواد احمللية، وهو مس�Àٔ ٔ�ساس<ية حىت ال Øسقط يف #شويه الفضاء 
امجلايل السكين لوطننا، �اصة يف بعض املناطق، مث #سهيل مسطرة الولوج 
ٕاىل رخص البناء مث رخص السكن من �الل ما اعمتدته هذه احلكومة يف 

  .هذا الشق
كام قلت  -ياسة املدينة، اليت تعد ٔ�ريد كذs ٔ�ن ٔ�تطرق ٕاىل مس�Àٔ س< 

تB املقاربة اجلديدة اليت اعمتدهتا هذه احلكومة، واليت جعلتنا اليوم منر  -
lرسFة من مرÆ² التفكري ٕاىل مرÆ² إالجناز، وهذا ما جعلنا اليوم نتوفر 

مرشوع مدينة ملموس ممول، وFدد من هذه املشاريع  F100ىل ٔ�زيد من 
م§اطق خمتلفة، واعمتدn يف ذF sىل توزيع Üوي بدٔ�ت فهيا اSٔشغال يف 

وFىل توزيع لٔ±قالمي، حىت þمتكن من تغطية لك اجلهات املغربية ولك 
: �لطبع هناك مدن كربى، ٔ�ذÁر من مضهنا. الفضاءات، وتB اليت ذÁرهتا

طن¶ة، تطوان، مرا8ش، الر�ط، سال، اAار البيضاء، ٔ�اكد�ر، وTدة، مع 
ٔ�و íريها احلس<مية يف طور التحضري مببالغ Áبرية ٔ�و مدن Ìس<مترار الناظور 

ورزازات ٔ�و الراش<يدية ٔ�و الريصاين ٔ�و اجلديدة ٔ�و : مcوسطة ٔ�خرى مÖل
 sىل هاذ املس<توى، ولكن كذF ريها من املناطق اليت مستí ٓسفي ٔ�و�
�الع�د Fىل بعض ا�متويالت اليت ذهبت ٕاىل بعض املراكز الصاFدة وبعض 

  .يف ٕاطار #ساوي احلظوظالقرى، وهذا 
و�كفي ٔ�ن نذÁر ب�ٔنه حلد اSٓن فقط، من موارد الصندوق التضامن 

مليار من اAرامه من T�ٔل هذه  7.5©لسكن، اس<تطعنا ٔ�ننا نوفرو ما يناهز 
الس<ياسة، �لطبع مبا ت��Cه من ٕاماكنيات Tلب ٔ�موال ٔ�خرى من ق}ل 

  . وزارات ٔ�خرى
 ا�هناية، اrهودات الك}رية اليت ؤ�ريد يف هذا الباب ٔ�ن ٔ�ذÁر lرسFة، يف

  :جماالت ٔ�ساس<ية، اليت يه من اخcصاص هذه الوزارة 3بذلناها يف 
  حماربة مدن الصفCح؛ - 1

 حماربة اSٓيل ©لسقوط يف بالدn؛ - 2
ؤ��ريا ٕاFادة هيلكة Fدد من اSٔحCاء الناقصة التجهزي ٔ�و íري  - 3

 .القانونية، كام #سمى
 75حلكومة هناك ما �زيد Fىل �كفCين ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه فقط يف ظل هذه ا

ٔ�لف ٔ�رسة اليت خرجت من مدن الصفCح يف هاذ احلكومة فقط، من مدن 
الصفCح، وارتقت ٕاىل سكن من وضعية خمتلفة، وهناك كذÌ sه�م اليوم 

ٔ�لف  22ٔ�لف ٔ�رسة تقطن يف اSٓيل ©لسقوط، وهناك �رامج تغطي  43ب 
هذه الظاهرة، اليت يه Fىل  ٔ�رسة، والبايق ي�ٔيت من T�ٔل حماوÀ القضاء Fىل

ٔ�ي ²ال لن ت�هتÞي �لنظر ٕاىل ت�ٓلك ال�س<يج العتيق املغريب، وهناك Ìه�م 
تزتايد �لنظر ٕاىل  -كام تعلمون  - اyي نوليه �SٔحCاء الناقصة التجهزي، اليت 

èزايد الهجرة من القرى ٕاىل املدن و�لنظر ٕاىل ما نصل ٕاليه يومCا من سكن 
 يف ضواR مدن خمتلفة، لكن كذs يف ضواF Rدد عشوايئ íري قانوين
  .من املراكز الصاFدة

يف لك هذه املناطق اليوم هناك �راج ©لتد�ل من T�ٔل حتسني ٕاطار 
  ..احلياة ©لساكنة املغربية

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

  .اللكمة ©لس<يد وز�ر التجهزي والنقل وا©لو5Tس�Cك

        ::::©لو5Tس�Cك©لو5Tس�Cك©لو5Tس�Cك©لو5Tس�Cكالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل واالس<يد عز�ز ر�ح، وز�ر التجهزي والنقل وا
  lسم هللا الرمحن الرحمي

امحلد _ والصالة والسالم Fىل موالn رسول هللا وFىل �åٓ وحصبه 
  .ٔ�مجعني

  الس<يد الرئ5س،
  السادة املس�شارون،

  السادة الوزراء،
ºرشفين ٔ�ن ٔ�شارك معمك يف هذا النقاش املهم حول تقCمي الس<ياسات 

لرتابية ومcطلبات التمنية احلاكمة ا"العمومCة، و�لضبط يف هذا املوضوع 
  ". اجلهوية

ٔ�عتقد ٔ�ن هذه املبادرة الشك ٔ�هنا س�سامه يف ٔ�ن تضيف لبنة ٔ�خرى يف 
هذا احلوار اAامئ والنقاش اAامئ بني املؤسسة التنفCذية واملؤسسة 
ال�رشيعية، مث ٔ�يضا ٔ�ن خترج بعض القطاFات من اSٔس<ئÆ اSٓنية العادية 

  . ت العمومCةاملعروفة ٕاىل م§اقشة الس<ياسا
فcفاFال مع هذا، ²اولنا ما ٔ�مكن ٔ�ن þربط ما نقوم به مع ما يcçغيه 
جملسمك املوقر ف� يتعلق �حلاكمة الرتابية ومcطلبات التمنية اجلهوية، وفق ما 

  .þراه
ملا قدمت احلكومة يعين ترصحيها، يعين لك القطاFات الوزارية 

�Cك، يعين قدم§ا �رnمج ل و�لضبط قطاع دoل التجهزي والنقل وا©لو5Tس 
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، و�ذينا بعني Ìعتبار وا²د اrموFة دoل املضامني وردت 2012/2016
يف الترصحي احلكويم، واyي يتعلق مبا حنن بصدده، مبعىن مcطلبات التمنية 

  .اجلهوية واحلاكمة الرتابية
: ٔ�شري فقط ٕاىل بعض إالشارات اليت وردت يف الترصحي احلكويم

لتنافس<ية، Ìقcصاد الوطين واجلهوي، èمنية م�سجمة تدعمي القدرة ا
ومcاكمÆ ومcوازنة ©لب�Cات التحتية ©لنقل Fىل مس<توى اجلهات، Ìس<مترار 
يف الس<ياسات إال�رادية لالس�<ر يف الب�Cات التحتية ©لنقل والتوزيع العادل 
لها، èاكمل ٔ�نواع النقل و#شجيع النقل املتعدد اSٔمناط، ضبط التخطيط 

  .لربجمة وا�متويل، مث رفع مس<توى العرض وجودة اخلدمات وطنيا وحملياوا
  : دoل التوÜات اSٔساس<ية يه 3ميل درn هاذ الربnمج، ركزF nىل 

التمنية "التنافس<ية والتمنية العادÀ، وحرصنا ٔ�ن نضيف هاذ اللكمة  -
 ؛"العادÀ واملس<تدامة

 جودة وسالمة �دمات النقل؛: التوTه الثاين -

  . الشفافCة، احلاكمة اجليدة والفعالية: Tه الثالثوالتو  -
هاذو هام التوÜات ا©يل حمكوا، وس<بق لنا ٔ�ن عرضناها يف جملسمك 

ٕاىل مجموFة من احملاور، ٔ�شري ٕا�هيا، ومن بعد  يعينمث èرمج هذا لكه . املوقر
  :ذs س�ٔفرس بعضها، مرتبطة مبا حنن بصدده

 احملور اSٔول هو إالصالح املؤسسايت؛ -

 ور الثاين هو إالصالح ال�رشيعي؛احمل -

 احملور الثالث هو الب�Cة التحتية ٔ�و التجهزيات اSٔساس<ية؛ -

 احملور الرابع èمنية اخلدمات وتطو�رها املرتبطة �لقطاع؛ -

واحملور اخلامس èمنية اØSٔشطة Ìقcصادية املرتبطة �لقطاع، Sٔننا  -
طة اقcصادية ٔ�دركنا ب�ٔن قطاع النقل، هناك وا²د العدد دoل اØSٔش

 مرتبطة به، ف�ٔ�ذت بعني Ìعتبار يف العمل دoل الوزارة؛

مث èمثني املB العمويم واملقالع، ؤ�نمت تعلمون التفاصيل ف� يتعلق  -
 �ملB العمويم، و�اصة املB العمويم البحري واملقالع؛

 يعين قطاع البناء واSٔشغال العمومCة، و�اصة ف� يتعلق بتطو�ر -
  هذا اrال، الرشاكت وماكتب اAراسات واVتربات؛املتد�لني يف

 املوارد الçرشية والتكو�ن؛ -

من ٔ�مه  -ٔ�عتقد  - ا�متويل والرشاكة مع القطاع اخلاص، اyي يعترب  -
الت�دoت يف املس<تق}ل، ليك Øرسع من وترية ٕاجناز الب�Cة التحتية، 

الب�Cات  ليك نصل ٕاىل Üات وٕاىل ٔ�قالمي وٕاىل مدن، رمبا مل تصل ٕا�هيا
 التحتية الكربى؛

  . مث ٔ��ريا احلاكمة اجليدة -
  :يف هاذ اrال يعينيف جمال إالصالح املؤسسايت ٔ�شري فقط 

ٔ�وال، تعز�ز ا�متثيلية الرتايب ©لوزارة، فميكن ليا نقول لمك ب�ٔنه معلنا  -
Fىل تقوية قدرات املد�رoت اجلهوية إالقلميية، Fرب دمع وتعز�ز 

ا قرارات �ش فوضنا لها حىت ف� يتعلق ب اخcصاصاهتا، يعين �ذين
(le seuil d'approbation) مبعىن اكن هذاك اليش لكيش ،

تيجي ٕاىل املركز، حفرصنا Fىل ٔ�ن ال ي�ٔيت ٕاىل املركز ٕاال يف ²دود 
10% nم، ا©يل �ال	و�اصة ف� يتعلق �لصفقات، وهذا يشء  ،

 ٕا²داث ك�رسعو من الوترية دoل املصادقة Fىل الصفقات، مث
 مد�رoت èرابية Tديدة Fىل مس<توى بعض اSٔقالمي؛

Fىل إالصالح املؤسسايت، تطو�ر معل ا©لجنة يف النقل الطريق،  -
تطو�ر معل ا©لجنة الوطنية ©لوقاية من حوادث السري، واSٓن مت 
إالFداد هنائيا، وحنن يف املشاورات ا�Sٔرية لتحويلها ٕاىل واكÀ وطنية 

 ©لسالمة الطرقCة؛

 وتنظمي القطاع وٕاFداد خمططات النقل الوطنية واجلهوية تق§ني -
وإالرشاف Fىل طلبات العروض وم§ح الرتاخCص ومراق}ة مدى 

 الزتام الناقلني؛

 (CNEH1)مث ٔ�يضا تطو�ر معل املركز الوطين ©لتصديق والت¶ارب  -
 .لت�ٔطري املراق}ة التق§ية ©لعر�ت

يف جمال إالصالح  ف� يتعلق �لب�Cات واSٔشغال العمومCة، دامئا -
 la direction)املؤسسايت، تطو�ر معل مد�رية التجهزيات العامة 

des équipements publiques)،  ا©يل �ملناس<بة يه ا©يل
التدبري املفوض، اكنت عندn ²دود  - ٕان حص التعبري  -كتقوم بعملية 

. مليار، يه ا©يل تند�روها مع وا²د العدد دoل الوزارات 3تقريبا 
مليار دoل  13م ميكن ليا نقول لمك تند�رو اSٓن ما يقارب من اليو 

اAرمه، مبعىن رجعت وا²د النوع من الثقة بني هذه املد�رية 
والقطاFات الوزارية، و�اصة Fىل املس<توى احمليل والرتايب وكثري من 

 حمليا تقوم هبا هذه املد�رية؛ يعيناملشاريع èرابيا 

 îراسات واSٔحباث الطرقCة؛مث ٔ�يضا تطو�ر املركز الوطين © -

املصاحل املس<تقÆ ملعدات اSٔشغال  (les SLM2)مث تطو�ر ٔ�داء  -
هاذي وا²د العدد دoل املصاحل املوجودة  ة،�ملناس<ب. العمومCة

Üوo، ويه ا©يل كتتد�ل ف� يتعلق بفك العزF Àىل املس<توى 
 احمليل وFىل املس<توى اجلهوي و�اصة يف العامل القروي؛

يف جمال ٕاصالح النقل، يعين إالصالح املؤسسايت ©لنقل دامئا  -
اجلهوي، ٕاFادة هيلكة املكcب الوطين ©لمطارات، ٕاFادة هيلكة 
وتنظمي املكcب الوطين ©لمطارات، ٔ��ذا بعني Ìعتبار ما ورد يف 

                                                 
1 Centre National d'Essais et d'Homologation 
2 Service Logistique et Matériel 
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 خمتلف Ü�ٔزة احلاكمة والرقابة، و�اصة �rلس اFSٔىل ©لحسا�ت؛

يل وٕاØشاء الواكÀ املغربية لتمنية يف جمال ا©لو5Tس�Cك، تفعيل وتزن  -
اØSٔشطة ا©لو5Tس�CكCة وٕا²داث املرصد الوطين ©لتنافس<ية 

  .ا©لو5Tس�CكCة
  :ïنيا، يف اrال إالصالح ال�رشيعي

-  nدTٔنه و�إالصالح ال�رشيعي ميكن نقول ©لسادة املس�شار�ن ب
#رشيعات èرجع ٕاىل قرن من الزمن يف كثري من اrاالت، يف جمال 

، يف è1919 ،1914رجع ٕاىل  يعيناملقالع يف اrال البحري، مÖال 
س<نة، نصف قرن، �اصة يف جمال النقل  50جمال النقل èرجع ٕاىل 

 nددF�ٔ قرار  80مرسوم،  35مرشوع قانون،  24الطريق، فٕاذن
قرار مشرتك، وهتم �خلصوص النقل الطريق، ال  11وزاري، مث 

س<بق ٔ�ن F�ٔددnها يف كت5ب داعي لعرضها، عندn الالحئة دoلها، و 
مث Fدلناها، مث يف جمال النقل البحري، يف جمال اجلوي، يف جمال 

Fىل سCçل املثال مرشوع املقالع  يعيناملB العمويم واملقالع، 
صادقcوا Fليه، واملB العمويم البحري ²�ٔدثنا قانون ليك يتوTه 
املB العمويم البحري Fىل مس<توى اجلهات وFىل مس<توى مجيع 
شواطئ اململكة ٕاىل جمال Ìس�<ر، ول5س ٕاىل جمال السكن 

 اخلاص، ٕاىل جمال Ìس�<ر؛

التجهزيات العامة اش<تغلنا Fىل مس<توى ٕا²داث الواكÀ الوطنية  -
©لتجهزيات، هاذ املد�رية دoل التجهزيات العامة مع وزارة املالية 

 ك�ش<تغلو �ش تويل واكÀ دoل التجهزيات العامة؛

íريn املنظومة اليت تتعلق بت�ٔهيل وتصنيف املقاوالت،  مث ٔ��ريا، -
وجعلناها م§ظومة ٔ�كرث شفافCة، مث ٔ�زلنا لك احلواجز، Sٔن اكن 
. إالØسان Áيدوز Fىل مس<توى اجلهة Fاد Áيجي Fىل مس<توى املركز

اSٓن عن طريق Ìنرتنت، ميكن م}ارشة ٔ�يU اكن ٔ�ن يتواصل مع 
تصنيف وت�ٔهيل املقاوالت واVتربات املركز لتقدمي ملفه ف� يتعلق ب 

بطريقة شفافة، وحيصل Fىل مسار ملفه ٕاىل �ٓخر القرار، مث ٔ�يضا 
  . عندما يعطى القرار يعطى معلال، يعين القرار دoل ا©لجنة

ف� يتعلق �الس�<رات، ٕاذن إالصالح املؤسسايت، إالصالح 
يف جمال Ìس�<رات مبا هو حميل وÜوي،  - كام قلنا  -ال�رشيعي، وارتباطها 

، n�ٔ كنتلكم 2016و 2012اكن ٕاجامال س<نصل ٕاىل جحم اس�<رات ما بني 
عن الوزارة مع املؤسسات العمومCة التابعة لها والرشاكت الوطنية، ٕاىل ما 

وكام . مليار موزFة lشلك �راعي ²اجCات اSٔقالمي ؤ�ولوoهتا 166يقارب من 
Fددnها، F�ٔددn اSٓن Fىل لك �ٔ  يعينقلت مك من مرة، حنن مس<تعدون، 

ٕاقلمي ٔ�ش<نو ٔ�جنزn، يف املطارات ٕاذا اكنوا املطارات، يف املوا� ٕاذا اكنت 
املوا�، يف الطرق ٕاذا اكنت الطرق، يف لكها موزFة Fىل اSٔقالمي لتقع املقارنة 

Æ²ومر Æ²بني مر .  

ف� يتعلق �Vططات، Sٔن هاذ اليش يف نفس الوقت كن¶اوب Fىل ما 
قوم به الوزارة Fىل الصعيد الوطين وارتباطها �حمليل واجلهوي، لكن ت

  :كن¶اوب Fىل بعض اSٔس<ئÆ اليت وردت يف التقر�ر

ف� يتعلق �Vططات، Sٔن هناك ²ديث ٔ�يضا Fىل قضية  -
وتزنيل، ٕاFداد وتفعيل الس<ياسة املينائية  يعيناVططات، تفعيل 

Üات اململكة املطF Æىل  ، وكام تعلمون ٔ�هنا موزFة Fىل اكفة2030
  البحر، موا� Tديدة وتوس<يع املوا� وٕاFادة ت�ٔهيل املوا� احلالية؛

وٕاFداد اVطط  2030تفعيل الس<ياسة ا©لو5Tس�CكCة  -
، وí n�ٔادي Øشري ٕاىل بعض اSٔمور يف ٕاطار الرشاكة 2014/2020

 مع اجلهات؛

 اجلديد ل ٕاFداد اVطط الطريق اجلديد، اþهتينا م§و، اVطط الطريق -
 ؛2016/2035

 ٕاFداد اSٓن حنن يف املرا²ل ا�هنائية ٕالFداد اVطط السكيك؛ -

þÌهتاء من ٕاFداد اسرتاتيجية ٔ�جواء ©لطريان املدين، ومرتبطة مبا هو  -
 وطين معوما ومبا هو Üوي، �اصة يف ٕاطار النقل اجلوي احمليل؛

ضائع، النقل þÌهتاء من ٕاFداد العقود الربnمج ف� يتعلق بنقل الب -
 اAويل، نقل املسافر�ن، البناء واSٔشغال العمومCة؛

ٕاFداد عقود الربامج مع املؤسسات العمومCة اجلديدة، Sٔن مجيع  -
، 2016ٔ�و غت�هتÞي يف  2015املؤسسات العمومCة اþهتت ٕاما يف 

فاSٓن F�ٔددn الرشكة الوطنية ©لنقل وا©لو5Tس�Cك، املكcب الوطين 
نية ©لطرق الس<يارة، الواكÀ الوطنية ©لمطارات، الرشكة الوط 

©لموا�، املكcب الوطين ©لسكك احلديدية وíريها، عقود �رامج 
س<نوات املق}Æ من T�ٔل تطو�ر الب�Cات واخلدمات  10دoل 

بعدا نطورو ما هو موجود، ولكن ٔ�يضا ٕاØشاء ب�Cات حتتية . املوجودة
  . Tديدة �متكني Üات اململكة لكها من اخلدمات مالمئة

ف� يتعلق �حلاكمة، ويه مرتبط بطبيعة احلال بتحسني جودة الب�Cات 
  :التحتية وٕاجناز املشاريع، مث ٔ�يضا بتحسني اخلدمات، ٔ�شري

تفعيل وتقوية 	ام املف�ش<ية العامة، ٔ�ننا رجعنا ٕادارة ما بقاش فقط  -
ٔ�قسام و�ملصاحل ا©يل ك�ش<تغل، بعد  4خشص، ولكن ٕادارة ب 

 الية ومع الوظيفة العمومCة؛االتفاق مع وزارة امل

تعز�ز دور مؤسسة الوس<يط، وهاذي كتعاجل مجيع امللفات مبا فهيا  -
امللفات اليت ت�ٔيت من املواطنني بعيدا وت�ٔيت من الرشاكت بطريقة 
ٕالكرتونية حىت، حبيث درn وا²د الش<باك ٕالكرتوين ا©يل كنتوصلو 

 �لشاكoت من عند املواطنني ومن عند الرشاكت؛

النظر يف م§ظومة الصفقات العمومCة، و�اصة و�اصة تفعيل  ٕاFادة -
م}دٔ� اSٔفضلية الوطنية ©لرشاكت العمومCة، واyي ٔ�عطى، امحلد _، 
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ٔ�نه اSٓن í�ٔلب الصفقات تفوز هبا الرشاكت الوطنية، سواء Fىل 
 املس<توى احمليل اجلهوي ٔ�و Fىل املس<توى الوطين؛

مليون دoل اAرمه،  5ا اف�cاص الصفقات العمومCة اليت تفوق قميهت -
وهذا Áي0لينا ٔ�ننا حىت املشاريع ا©يل Áي�شاكوا الناس Fىل املس<توى 
احمليل ويف العامل القروي، نقوم بعملية اف�cاصها ليك #س<تجيب 

 حلاجCات القرى وحلاجCات املدن؛

 ٕا²داث �لية مركزية ملعاجلة الصفقات العمومCة العالقة؛ -

الثاين ©لطرق القروية، درn صفقة تقCمي الربnمج الوطين اSٔول و  -
وا�ذينا ماكتب دراسات �ش يد�روا لنا التقCمي دoل الطرق 
القروية، اSٔول والثاين، �ش يعطينا هل وصل ٕاىل نتاجئه املرجوة ٔ�م 

 البد من ا�Sٔذ بعني Ìعتبار يف الربnمج اجلديد؛ 

 املرصد اSٔول، البناء اSٔشغال العمومCة،: �لق مراصد قطاعية -
التنافس<ية املينائية، ا©لو5Tس�Cك، الطريان املدين ا©يل Áيعطينا 
املؤرشات دoل توزيع هذه املشاريع، جودة هذه املشاريع، ٕاجناز 
هذه املشاريع، مث مقارنة البالد دoلنا يف هذه اrاالت مع بîان 

امحلد _، ٔ�عطينا Ìنطالقة  يعينفٕاذن، هذه مراصد لكها، . ٔ�خرى
البعض  يعينضها ٔ�جنز جزئيا، والبعض اSٓخر قCد إالجناز، دoلها، وبع 

ا©يل تقدم§ا فCه، اك�ن املراصد ا©يل درF nىل مس<توى الهيئات، 
 حبال املرصد الوطين ©لو5Tس�Cك؛

. #رسيع وترية مسطرة احلصول Fىل èراخCص حبث واس<تغالل املقالع -
س<توى هاذ القضية ميكن لنا Øشريو لها، وهذا Áهيم التمنية Fىل امل 

احمليل واجلهوي، Sٔن املقلع وا²د الرثوة ا©يل كنحتاجوها Fىل 
مس<توى الب�Cات التحتية، هاذ الرمق راه كنت س<بق ليا عطيتو، ٔ�نه 

 nدTوقف، هذه  1700وcل املقالع يه املرخصة، بعضها مoد
مقلع، اس<ت¶ابة ملطالب  500س<نوات رخصت ل  3احلكومة يف 

 وية؛التمنية احمللية والتمنية اجله

تçس<يط املساطر يف احلصول Fىل شهادات التصنيف والرتت5ب  -
 وتصنيف املقاوالت؛

 èرخCص ماكتب اAراسات؛ -

اyي، امحلد هللا، ، (PORTNET)الش<باك الوحCد يف املوا�  -
اSٓن ºش<تغل، واملورد�ن واملس<تورد�ن اSٓن ºس<تعملونه Fىل 

مس<توى  مس<توى اAار البيضاء، وبدn�ٔ بعملية التعممي دoلو Fىل
 املوا� دoل اململكة؛

 èراخCص خلدمات النقل؛ -

العمل Fىل ²ذف نظام الرخص، �ش ما جييوش ©لر�ط، م}ارشة،  -
فCه وا²د العدد دoل القطاFات لتعلمي الس<ياقة، النقل املدريس، 

لكهم �اضعني . النقل الس<ياR، نقل املس<ت0دمني، النقل القروي
اèر حتمالت، ول5س لنظام Aفاèر حتمالت، ول5س نظام الرخص، دف

 الرخص؛

ٕاحصاء وحتديد وèمثني املB العمويم البحري لالس�<ر الوطين  -
 Bساليو ق}ل هناية الس<نة �ش نعرفو مجيع املØ اديí ،واحمليل

املB  يعين -كام قلنا  -العمويم البحري Fىل الصعيد الوطين 
ل العمويم ا©يل Áي�س<تغل وا©يل ما Áي�س<تغلشاي وا©يل Áي�س<تغ

وهاذ اليش . بطريقة قانونية وا©يل Áي�س<تغل بطريقة íري قانونية
كن�ددوه تق§يا، �ش ند�رو من بعد الت�ديد إالداري، حنفظوه 
هنائيا، Sٔن ما اكØش حمفظ، مل �كن حمفظا، و�لتايل، اكن ºسهل 

  .التطاول Fليه
  :Fىل مس<توى الرشاكة مع امجلاFات الرتابية

-  nددF�ٔ ،ة  90 - ميكن يل نقول لمك  ينيع -يف قطاع الطرقCاتفاق
مليار  5.2اتفاقCة رشاكة موقعة بغالف مايل يبلغ ٕاىل  90رشاكة، 

 81مليار دoل اAرمه، مع اSٔقالمي،  2.8درمه، #سامه الوزارة ب 
الربامج ا©يل . اتفاقCة يف طور إالFداد، هتم معظم Üات اململكة

س<نوات،  5دoل  كند�روا اSٓن يف الت�ٔهيل دoل الطرق، كند�رو
كند�روها مع اSٔقالمي، كن�ددو معهم اSٔولوoت، وكنتفقو معهم حىت 

 .Fىل لك س<نة ٔ�ش<نو يه اSٔولوية دoل لك س<نة
اتفاقCة رشاكة، يعطي بطبيعة  81اتفاقCة، �ٕالضافة ٕاىل  90، 80فٕاذن، 

 احلال هاذ الربnمج ٔ�مهية �اصة لت�ٔهيل صيانة الش<بكة الطرقCة، اس<تكامل
واSٓن، مع وزارة . لربnمج الطريق الثاين و�رnمج الت�ٔهيل الرتايبا يعين

دoل الربامج،  2اAا�لية حنن يف املرا²ل ا�Sٔرية، ما بغيناش ند�رو 
، (PMAT3)كتعرفوا يف العامل القروي، اكن �رnمج دoل الت�ٔهيل الرتايب

  (PNRR24).واكن �رnمج دoل الطرق القروية
معىن، فاتفق§ا مع وزارة اAا�لية، امحلد _،  لنا هاذ جوج ما عندمهق ف 

اح§ا يف املرا²ل ا�Sٔرية، �ش �كون �رnمج وا²د مcاكمل، وس<هيم 
  �خلصوص املناطق اليت مل تنل حظها، و�اصة املناطق اجلبلية؛

وقعنا اتفاقCات مع Üات : مع اجلهات ،قطاع النقل اجلوي -
- ½وnت، مك§اس-حلس<ميةا-درFة، ½زة- ماسة- اململكة، Üة اجلنوب، سوس

½فCاللت، والبقCة ت�ٔيت، �ش ننقصو من اللكفة دoل التذÁرة Fىل املس<توى 
 þ ،(lesزيدو حىت يف (les fréquences)، وþزيدو يف %50الوطين ب 

fréquences) ف� يتعلق �لنقل اجلوي، مث ٔ�يضا التعاون والرشاكة  يعين
 مالل تدار مع اجلهة دoل مع اجلهات ف� يتعلق �ملطارات، مطار بين

Àٔ�زيالل، مث االتفاق مع اجلهات، بعض اجلهات املعنية حبال طن¶ة -½د

                                                 
3 Programme de Mise à Niveau Territoriale. 
4 Programme National de Routes Rurales, phase 2 
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واAار البيضاء ومرا8ش حول املطارات اجلديدة، ٕان شاء هللا، اليت 
 س<ت�دث يف ٕاطار س<ياسة ٔ�جواء؛

ف� يتعلق بقطاع ا©لوجس�Cك، اSٓن بدn�ٔ نضع اVططات اجلهوية  -
Sٔن يف اخلطة ديد حىت العقارات، وصلنا ٕاىل حتديد، ©لوجس�Cك، ومت حت

هكcار، اSٓن ²ددn العقارات Fىل  3000إالسرتاتيجية ©لوجس�Cك اك�ن 
هكcار Fىل املس<توى، وبعض اجلهات  2850الصعيد الوطين، وصلنا ل 

صايف وصلنا ٕاىل اVطط، يعين مÖال طن¶ة تقريبا اVطط ش<به واTد، 
 C5س�Tىل املس<توى اجلهويوغنبداو ٔ�ول حمطة لوF ةCك . 

اSٓن مش5§ا عند مرا8ش، مش5§ا عند ٔ�اكد�ر، مش5§ا عند وTدة، مش5§ا 
 ،Æا�Aعند الر�ط، مش5§ا عند الق§يطرة، مش5§ا ٔ�يضا عند اجلنوب ا

  . حبيث هاذ اVططات اجلهوية مس<توى ا©لوجس�Cك
ا©لوجس�Cك "ٔ�كرث من ذs، ٔ�نه ٔ�طلق§ا ٕاFداد �رnمج ما ºسمى ب

، ا©لوجس�Cك احلرضي مع املدن، "ا©لوجس�Cك القروي"و" ياحلرض 
وابدينا �Aار البيضاء، واSٓن ا�منوذج غنعرضوه Fىل مجيع املدن، 

، ف� يتعلق مبواد )les Parkings(ا©لوجس�Cك احلرضي ف� يتعلق ب 
دoل  )les entrepôts(البناء فني ميكن هلم �كونوا، ف� يتعلق �لتخز�ن 

 les(فني ميكن لنا ند�رو .. املواد، ف� يتعلق بختز�ن يعين 
hydrocarbures( ،احملروقات، هاذي وا²د اخلطة طلق§اها مع املدن ،

وبدينا ب�ٔول مدينة كتجربة اAار البيضاء ا©يل غنعمموها، ٕان شاء هللا، Fىل 
  مس<توى مجيع املدن دoل اململكة؛

 يتعلق ف� يعلق �لقروي، الفالح الصغري عنده ٕاشاكل ف�
�©لوجسc5ك، سواء يف #سويق م§توTه ٔ�و سواء يف ختز�ن املنتوج، واSٓن 
مع وزارة الفال²ة ومع الواكÀ دoل التمنية الفالحCة، وTدn �رnمج دoل 

  ا©لوجس�Cك يف العامل القروي؛

ف� يتعلق بقطاع املقالع، يعين دامئا يف الرشاكة مع اجلهات، اSٓن  -
قط Fىل الرتاخCص ©لمقالع، ك�ش<تغلو Fىل ٕاFداد بدينا ك�ش<تغلو مايش ف

 4ٔ�قطاب لوجس�CكCة وصناعية ©لمقالع، ؤ�ول مرشوع يف ب�سل�ن، واك�ن 
املشاريع منوذجCة يف ½زة وصفرو ويف السامرة، وا©يل غنعمموها، ٕان شاء 

، فني ما غيكون وا²د يعين الرصيد )gisement(هللا، فني ما غيكون 
�nذومه ونديومه وسط املدن وíريمه، حCث مه دoل املقالع بدل ما 

اSٓن ٔ�ول منوذج مع وزارة الصناFة هو . غن�اولو ند�رو م§اطق لوجس�CكCة
دoل ب�سل�ن، اVطط موجود، اAراسة اكمتلت، اSٓن غنوTدو يعين 

�ش ميكن ند�رو طلبات ) les termes de référence(املواصفات ٔ�و 
 مع القطاع اخلاص؛عروض، �ش نبحثو Fىل رشااكت 

يف جمال النقل الطريق، èمثني وتطو�ر الرشاكة بني الرشكة  -
 الوطنية ©لنقل وا©لوجس�Cك ل�س<يري احملطات الطرقCة؛

يف جمال يعين التمنية احلرضية، ٔ�نمت تعلمون ب�ٔن مجيع املدن عندها  -

س<نوات املق}Æ، بعضها ٔ�ميض ووقع ٔ�مام  �5رامج دoل التمنية احلضارية دoل 
. À املB، ووزارة التجهزي والنقل #سامه بقدر حمرتم مع مجيع هذه املدنTال

ÆÖالر�ط، : يعين نعطيك فقط ٔ;م ،Bامل ÀالT ارالبيضاء وقعنا ٔ�مامAا
والالحئة مس<مترة، مجيع املدن ... مرا8ش، طن¶ة، وTدة، تطوان، الق§يطرة

التحرك والتنقل  يعين يف ٕاطار التمنية احلرضية، و�اصة ف� يتعلق lسالسة
 دoل املدن ويعين املدارات دoل املدن؛

يعين حرصنا، ما  –وال ٔ�طيل  -ف� يتعلق �لسالمة الطرقCة  -
ٔ�حصينا مجيع النقط : Fىل سCçل املثال. ٔ�مكن، ٔ�نه èكون �رامج مع اجلهات

السوداء واملسارات الطرقCة ا©يل كتكرث فهيا حوادث السري، ف�Fٔددn �رnمج 
هاذ الربnمج F�ٔددnه، مايش Fاد غنطبقوه، راه بدا Áيتطبق من .. ٕال²داث

مليار دoل اAرمه، ا©يل كزيول النقط السوداء وÁيعاجل  3، درn فCه 2013
 . املسارات

املسار هو الطريق : فقط ك�س<تحرضمه 2من املسارات ا©يل Áيعاجلها 
شاء هللا، الوطنية دoل اجلنوب، بطبيعة احلال كنوسعوها، يف انتظار، ٕان 

Øس<تمكلو اAراسات ف� يتعلق �ملطالب دoل إالخوان دoلنا دoل اجلنوب، 
واملسار دoل مرا8ش وورزازات، و�ملناس<بة الصفقة اSٔوىل، احملور، اجلزء 

مليون  �400ٓخر صفقة دoل تقريبا . اSٔول راه، امحلد _، قريب ن�هتيو م§و
مس<توى ت5شاك F�ٔلن عهنا  دoل اAرمه ما بني مرا8ش وورزازات Fىل

  . وF�ٔلنت Fىل الرشكة اليت فازت هبا
دoل املسارات ا©يل كنعتقدو  11و 10دoل املسارات مضن  2هاذو 

èكرث فهيا حوادث السري وفهيا صعبة التنقل، وهذا تدار بطبيعة احلال 
  . بت�س<يق مع اجلهات

ع فٕاذن هذا لكه قلت نوع من الرشاكة مع اجلهات ومع امجلاFات وم
  .املدن يف ٕاطار èمنية الب�Cات التحتية وèمنية اخلدمات

ٔ�ود يف ا�Sٔري ٔ�ن ٔ�شري ٔ�نه تفاFال مع اجلهوية املوسعة، يعين مقنا 
يعين ابدينا اح§ا هاذي س<نة ونصف، مراجعة الهيلك التنظميي .. مبراجعة

دoل الوزارة، واش<تغلنا مع وزارة املالية، وقدم§ا هلم هيلك تنظميي ا©يل 
الصالحCات دoل املد�رoت اجلهوية، وكنوTدو انفوس<نا �ش þكونوا  غيعزز

  : دoل احلواجي F2ىل مس<توى اجلهات مطروح مضن ما ºسمى كتعرفوا Fىل 
، ٔ�قطاب الب�Cة التحتية، "اSٔقطاب"مطروح ٔ�ن èكون ما ºسمى ب -

اSٔقطاب Ìقcصادية، اSٔقطاب Ìج�عية، اح§ا غنكونو جزء من 
   ؛الب�Cة التحتية، ف�Fٔددn الهيلك التنظميي املناسباSٔقطاب دoل 

املزمع ٕا²دا�ا، يعين مث ٔ�يضا التعاون والرشاكة مع الواكالت اجلهوية  -
فاح§ا ²اولنا اSٓن نوTدو الهيلك التنظميي وتطو�ر الصالحCات �ش نواÁبو 

  . هاذ اجلهوية املوسعة
  .وشكرا
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        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  .شكرا ©لس<يد الوز�ر

اSٓن ©لس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء اللكمة 
  .والبù5ة، امللكفة �لبù5ة

 ..تفضلو احليطيالس<يدة 

الس<يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس<يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس<يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء الس<يدة حكمية احليطي، الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء 
        ::::والبù5ة، امللكفة �لبù5ةوالبù5ة، امللكفة �لبù5ةوالبù5ة، امللكفة �لبù5ةوالبù5ة، امللكفة �لبù5ة

  .رسلنيlسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Fىل ٔ�رشف امل
  الس<يد الرئ5س،

  الس<يدة والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٔ�وال يف البداية، البد �ش نتوTه �لشكر Sٔعضاء جملسمك املوقر Fىل 

  . التفاFل البناء يف جمال البù5ة والتمنية املس<تدامة مع الوزارة دoيل
كذs، البد �ش Øشكر ٔ�عضاء ا©لجن دoل الفال²ة، ا©يل عندn معها 

د طريقة العمل بناءة Tدا ؤ�عضاء ا©لجنة احملورية، ا©يل حرصت Fىل وا²
احلاكمة الرتابية ومcطلبات "تنظمي هاذ ا©لقاء، ٔ�ول لقاء دس<توري ف� خيص 

  ".التمنية اجلهوية
  حرضات الس<يدات والسادة، 

ٔ�ش<نو يه اrاالت الرتابية؟ اrاالت الرتابية يه : البد ٔ�ننا نفكرو
ن الرثوة، الرثوة من nحCة املوارد، الرثوة الçرشية، الفضاءات فني كتكو

الرثوات املالية، يه جماالت الفكر، يه جماالت إالبداع وكذs يه 
 nكون عندè ىل املشالك بدقة، فني ميكن لناF ميكن لنا نتعرفوÁ االت فنيrا
املعطيات وفني ميكن لنا نطورو احللول �ش نتعاملو مع املشالك و�ش 

  . اجCات دoل املواطنني و�ش حنققو التمنية املس<تدامةنلبيو احل
ولكن، هاذ اrاالت كذs يه الفضاءات فني كترتامك املشالك، Sٔن 
كترتامك املشالك من جراء الرتامك دoل الساكنة، واح§ا تنعرفو ب�ٔن اSٓن اكينة 

س<نة  50دoل الساكنة ا©يل يه يف اrاالت احلرضية، ومن دا�  60%
80% oل العامل، و�لتايل غيكون نفس اليشء �ل�س<بة دoل الساكنة د

  . ©لمغرب، ا©يل íادي يرتامك يف هذه اrاالت
فٕاذن ٕاىل بغينا نصنعو س<ياسات معومCة مس<تدامة، البد �ش �nذو 
بعني Ìعتبار احلاجCات دoل الساكنة Fىل املس<توى احمليل، و�nذو بعني 

حمللية، وهاذي يه الطريقة �ش تعاملت Ìعتبار اخلصوصيات اجلهوية وا
وزارة البù5ة �ش تçين إالسرتاتيجية دoلها، حبيث إالسرتاتيجية دoلنا اكن 

  : دoل احملاور 2عندها 

احملور اSٔول هو ٔ�ننا وTدn اSٓليات، وTدn اSٓليات �ش ميكن لنا  -
Øش<تغلو و�ش ميكن لنا نزنلو الس<ياسة العمومCة يف جمال البù5ة 

 .تمنية املس<تدامة يف البالد دoلناوال 
  : دoل اSٓليات 3ٔ�ش<نو يه هذه اSٓليات؟ 

اSٓلية اSٔوىل يه اSٓلية ال�رشيعية، وانتوما كتعرفوها، ؤ�نتوما  •
مشكور�ن، þSٔمك صادقcو Fىل القانون اSٔول ا©يل هو قانون إالطار، وا©يل 

قوة قانون وا©يل  Tا يف إالسرتاتيجية الوطنية ©لتمنية املس<تدامة، ا©يل عهنا
 . íادي نتلكم لمك Fلهيا

كذs صادق اrلس املوقر دoلمك Fىل قانون السا²ل ا©يل هو Tا 
بوا²د اخلطوة هائÆ ف� خيص احملافظة Fىل التوازnت البي�Cة يف السوا²ل 
املغربية، وا©يل كتعرف وا²د þÌهتااكت بي�Cة خطرية Tدا، ال من 

ملية وال دoل املB العام وال وال وال التدفقات Ìس<تغالل دoل الكÖبان الر 
وهاذ القانون ٔ�عطاn الت¶ذر الوطين القانوين . السائÆ وال الصناعية ٕاىل �ٓخره

 sىل السا²ل وكذF ططات اجلهوية ©لم�افظةVش ميكن لنا ند�رو ا�
 .اVطط الوطين ©لم�افظة Fىل السا²ل

يه املرسوم دoل النفاoت  مراس<مي ا©يل 	مة Tدا، ا©يل 3كذs ج}نا 
 nٔن عند�ٔ�لف طن دoل  300اخلطرية Fىل املس<توى الوطين، وكتعرفوا ب

النفاoت اخلطرية، ا©يل اكنت كترض �لص�ة دoل املواطنني، كتلوث املوارد 
وما كنعرفوهاش فني كت�cج وفني كمتيش، وكذs هاذ النفاoت اخلطرية 

ص Ìقcصاد الباطين، حبيث اكنت ك�شلك وا²د املشلك خطري ف� خي
املغرب اكن Áيخرس وا²د المكية هائÆ من العمÆ الصعبة، Sٔن هذه املواد 

جفا هاذ . اكنت كتصدر Fىل �را وكتباع Fىل �را، وما كتمث�ش دا�ل املغرب
 .املرسوم �ش يقنن هاذ املوارد

وكذs املرسوم دoل تصد�ر واس<ترياد النفاoت اخلطرية، ا©يل حىت هو 
 Áت اخلطريةoل النفاoبري يف السالسل املهنية دÁ يفك وا²د املشلك.  

كذs املرسوم دoل الرشطة البي�Cة، ا©يل ٔ�ول مرة Tا Áيعطينا احلق 
�ش èكون عندn وا²د الرشطة بي�Cة، ا©يل íادي ت�}ع الربامج البي�Cة، 

لبي�Cة íادي ت�}ع هاذيك اAراسة دoل الت�ٔثري Fىل البù5ة وهذيك املوافقة ا
ا©يل كنا كنعطيو، ولكن ما كنعرفوش واش الربامج التمنوية كت�رتم الرشوط 
ا©يل عندها يف دفاèر التحمالت دoل املوافقة البي�Cة وال ال، جفينا �لرشطة 

  . البي�Cة
هاذي ف� خيص اSٓلية ال�رشيعية ا©يل مازالني كنمكلوها، Sٔن مازال 

، التدفقات املائية يف السوا²ل، عندn الرهاnت دoل التلوث الصناعي
قانون الرتبة كذs ا©يل مازال ك�ش<تغلو Fليه، فهذا ف� خيص اجلانب 

  ال�رشيعي؛

ف� خيص اجلانب التنظميي، Sٔول مرة يف ½رخي وزارة البù5ة ٔ�و  •
دoل  6الوزارة املنتدبة، عندn متثيليات اSٓن Üوية ©لوزارة، وíادي يت0لقوا 

دoل املد�رoت اجلهوية الس<نة املق}Æ،  6هاذ الس<نة، و املد�رoت اجلهوية
هاذ املد�رoت اجلهوية ا©يل غيكون عندها اAور ٔ�هنا حترص Fىل تزنيل 
التمنية املس<تدامة ا©يل اح§ا èهندفو لها الس<نة املق}Æ وكذs ت�}ع الربامج 

ل يف دoل الوزارة دoل البù5ة، وتد�ر املراق}ة دoل الرشطة البي�Cة، وتعم
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(les observatoires)،  تعطينا املعطيات ك املراصد اجلهوية، ا©يل يه
 البي�Cة؛

درn خمترب وطين مرجعي ا©يل اSٓن : اSٓلية الثالثة يه اVترب الوطين -
اح§ا كند�رو لو Ìع�د دoلو �ملعايري اAولية، ا©يل íادي ميكن لو 

  .هذا ف� خيص اSٓليات ي�}ع املراق}ة دoل اrاالت البي�Cة يف املغرب،

احملور الثاين يه إالسرتاتيجية، إالسرتاجتية الوطنية ©لتمنية  �
املس<تدامة ا©يل Tاء هبا قانون إالطار ا©يل تفضلتوا وصادقcوا Fليه، �ٓش 

 كتقول هاذ إالسرتاتيجية الوطنية ©لتمنية املس<تدامة؟ 
ية Fىل كتقول s ب�ٔن مجيع الس<ياسات العمومCة ومجيع الربامج التمنو 

املس<توى الوطين �اصها تدمج البعد دoل احملافظة Fىل البù5ة، هذا النقطة 
  . اSٔوىل

ïنيا، كتقول ب�ٔن املنظومة Ìقcصادية دoل البالد دoلنا �اصها تدمج 
  Ìقcصاد اSٔخرض وÌقcصاد اAا�ري يف املنظومة Ìقcصادية؛

تيجية الوطنية واجلانب الثالث وا©يل هو 	م Tدا، هو ٔ�ن إالسرتا -
حمتت بقوة القانون Fىل مجيع القطاFات الوزارية وFىل مجيع الربامج 

التمنوية ٔ�هنا تدمج اجلانب دoل Ìس<تدامة يف الس<ياسات العمومCة، 
  :نقط �3ٓش تيقول هاذ اجلانب دoل Ìس<تدامة؟ 

ٔ�وال، �اص الس<ياسة Ìقcصادية ختلق Ìقcصاد وختلق ا�منو، ولكن  -
ب�منية اج�عية وكذè sكون مواÁبة �حملافظة Fىل èكون مواÁبة 

املوارد وFىل التوازnت البي�Cة Fىل الصعيد احمليل وFىل الصعيد 
 . الوطين

جوج دoل الرشوط يه ٔ�ن èكون حاكمة èرابية، يعين الرتابية اكنت 
والرشط . من اSٔسس دoل بناء إالسرتاتيجية الوطنية ©لتمنية املس<تدامة

ه �كون ٕادماج العامل دoل التغريات املناخCة 8عامل هيلكي يف الثاين هو ٔ�ن
  . مجيع الس<ياسات العمومCة دoل البالد دoلنا

فٕاذن ٔ�ش<نو Fالش اش<تغلت الوزارة �ش متيش لهاذ املقاربة دoل 
  احلاكمة الرتابية؟ 

ابدينا إالسرتاتيجية الوطنية دoلنا من �الل اVططات املد�رية اجلهوية 
©لتمنية املس<تدامة، هاذ اVططات ٔ�ش<نو دارت؟ هاذ اVططات  املندجمة

  الهدف دoلها ٔ�ش<نو اكن؟ 
اكن هو تقCمي الس<ياسات العمومCة Fىل الصعيد احمليل وتقCمي هاذ 
الس<ياسات Fىل ٔ�سس دoل معطيات Fلمية تق§ية، Fىل ٔ�ساس مؤرشات 

اش هاذ اقcصادية اج�عية وبي�Cة وتقCمي مدى تقاطع هاذ املؤرشات، و 
املؤرشات فاش كنقاطعهم Áيتçني لنا �ن الس<ياسات العمومCة دoلنا nجعة، 
كتبني لنا ب�ٔن الس<ياسات العمومCة كت0لق �روة، وكذs املصاحلة �ريق 

  . اج�عي و�حملافظة Fىل التوازnت البي�Cة
دoل اVططات Fىل  10واTدة، مفن �الل هاذ اVططات ا©يل اSٓن 

دoل اSٔنظمة معلوماتية �ملؤرشات دoلها Fىل  10واTدة،  الصعيد الوطين
  .الصعيد احمليل واجلهوي

مفن �الل هاذو درn خمططات العمل Fىل الصعيد احمليل، وهباذوك 
اVططات دoل العمل ا©يل درF nىل الصعيد احمليل، طلعنا Fىل الصعيد 

طنية ©لتمنية الوطين �ش نتجنا ٔ�و درn التقر�ر دoل إالسرتاجتية الو 
املس<تدامة، ا©يل يه ٕاسرتاجتية قانونية، وا©يل مجيع القطاFات الوزارية 

Æ{ىل ٔ�رض الواقع يف الس<نة املقF اصها تطبقها وتزنلها� .  
، 2014و�لتايل إالسرتاجتية اSٓن دoل الوزارة ا©يل بدات يف ٔ�وائل 

  :دoل اSٔمعدة 2عندها 
ع الوزارات Fىل الصعيد الوطين العمود اSٔول هو þرحبو الرهان ٔ�ن مجي

íادي تدمج البعد دoل التمنية املس<تدامة يف الس<ياسات العمومCة دoلها، 
وبدينا ك�شغلو مع هاذ الوزارات هاذ الس<نة �ش كنوTدو خطط العمل، 
Sٔن هاذ خطط العمل �اصها تد�ل يف املزيانية دoل هاذ الوزارات يف 

وزارية ا©يل يه 	مة، مهنا دoل القطاFات  7، فاش<تغلنا مع 2017
الس<يا²ة، مهنا الفال²ة، مهنا التجهزي، الطاقة واملعادن، املاء، وزارة 
 sلنا اكملني، وكذoططات دVا�لية ا©يل اح§ا ك�ش<تغلو معها يف اAا

 .التعمري
  ٔ�ش<نوا درn يف احلاكمة الرتابية Fىل الصعيد احمليل؟

العمل، حبيث هاذ الس<نة  �ل�س<بة ©لوزارة دoل التعمري، ابدينا يف
Üات، درn مناذج دoل اVططات دoل التمنية املس<تدامة،  3هاذي مقنا يف 

 nل التمنية، اح§ا درoن اكينني خمططات دSٔ3  ىل مس<توىF اتÜ3 
Üات اVططات دoل التمنية املس<تدامة، ودجمنا البعد التمنوي املس<تدام يف 

دoل  30ية، ومش5§ا ٔ�بعد من هذا، �ذينا هاذ اVططات دoل التمنية اجلهو 
امجلاFات قروية وبoîت ودرn فهيا التقCمي دoل اVططات التمنوية دoلها 
والتصحيح دoهلم �ش �رجعوا مس<تدامني، ودرn وا²د اAليل مرجعي ا©يل 
íادي يتفرق الس<نة املق}F Æىل مجيع امجلاFات احمللية من �الل وزارة 

  .اAا�لية
،sدم§ا مع وزارة الفال²ة، وبدينا يف املشاريع مع وزارة الفال²ة،  كذ�

ووثق§ا وا²د االتفاقCة مع وزارة الفال²ة �ش نفكو املشلك دoل البالس�Cك 
ا©يل اك�ن Fىل الصعيد املغريب، واSٓن وا²د املصنع  (les serres)دoل 

� sىن، وكذçيتÁ ك راهCل هاذ البالس�oادة التدو�ر دFل ٕاoش نفكو د
  . املشلك دoل املرTان ودoل الفCتور

س<ن5§ا اتفاقCة مع وزارة . واكنت هاذي اتفاقCة ا©يل #س<نات هاذ العام
الس<يا²ة �ش ندجمو البعد دoل التمنية املس<تدامة يف الربامج اجلديدة دoلها، 

مليون  170، وا©يل سامهت فCه الوزارة ب "قرييت"وا©يل هو �رnمج 
  .درمه

©لقطاFات اSٔخرى ٔ�نتوما كتعرفوا ب�ٔنه هاذ القطاFات اكنت �ل�س<بة 
كتدمج يف وا²د احلد التمنية املس<تدامة يف الس<ياسات دoلها، ٕاىل ٔ��ذينا 
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هو دمج التغريات " املغرب اSٔخرض"مÖال اVطط دoل الفال²ة دoل 
يف  ٕاىل ٔ��ذينا إالسرتاجتية دoل املاء اكنت داجمة التغريات املناخCة. املناخCة

الس<ياسة دoلها، وكذs ٕاىل ٔ��ذينا الس<ياسة الطاقCة، ا©يل يه من ٔ�حسن 
الس<ياسات الطاقCة Fىل الصعيد العاملي، كذs داجمة التغريات املناخCة 

  .وداجمة Ìقcصاد اSٔخرض ٕاىل �ٓخره
ولكن، درn وا²د التقCمي Fىل صعيد الس<ياسات العامة اكمÆ مع 

طط دoل العمل للك قطاع Fىل ²دة، القطاFات الوزارية، وخرج§ا �خل
ا©يل íادي نطبقوها �ش نزنلو هاذ إالسرتاجتية الوطنية دoل التمنية 

  .املس<تدامة، وهذا lشلك تعاقدي مع مجيع الوزارات
اSٓن Fىل الصعيد احمليل، ٔ�ش<نو درn اح§ا كقطاع دoل البù5ة �ش 

 Á ة بنفسو قطاع مس<تدام، وا©يل حىت هوù5رجعو قطاع البþ يخضع لهاذ
  املقاربة املس<تدامة اجلديدة ا©يل كتهنجها بالدn؟ 

الربامج ٔ�نتوما كتعرفوها، يه لكها الربامج ا©يل كتعرفوا، اVطط الوطين 
دoل تدبري النفاoت، اVطط الوطين دoل املياه العادمة، اVطط الوطين 

  . دoل حماربة التلوث الصناعي، هاذ اVططات لكها كتعرفوها
ش<نو ا©يل تغري؟ تغريت املقاربة، كنا مÖال يف اVطط الوطين دoل �ٔ 

تدبري النفاoت الصلبة اكنت عندn مقاربة دoل احملافظة Fىل البù5ة، يعين 
كنت0لصو من النفاoت بطريقة معقلنة، كن�اولو نت0لصو من النفاoت 

  .2020بطريقة معقلنة، واكنوا عندn وا²د اSٔهداف بغينا نوصلوا لها يف 
درn مقاربة . اSٓن ٔ�ش<نو íريn؟ ما بقCناش �غيني نت0لصو من النفاoت

دoل التمثني دoل النفاoت ودoل �لق سالسل اقcصادية من هذه 
ٔ�لف فرصة  50الهدف دoلنا من النفاoت خنلقو  2020النفاoت، حبيث يف 

 ٓSل الشغل يف الس<نة الفارطة، حبيث اoل الشغل، و�لق§ا فرص دoن د
مطرح  97مطرح عشوايئ ا©يل اكنت عندn، اكينة اSٓن  F220ىل ذيك 

  . عشوايئ راها يف طور إالجناز ويف طور ٕاFادة الهيلكة
 nعند sناش كند�رو  9كذCت، ما بقoل معاجلة النفاoل احملطات دoد

مطارح طمر النفاoت رجعنا كند�رو حمطات ©لمعاجلة من T�ٔل èمثني 
دoلنا انتوما راÁوم شفcوا املثل دoل فاس، ا©يل كنخرجو النفاoت، والهدف 

الطاقة، كنوAو الطاقة من املطرح �ش نضويو مدينة فاس، وهذا عندو 
ت�ٔثري ٕاجيايب، وكهنين مدينة فاس وساكنة فاس هباذ املرشوع، والهدف هو 

  . ٔ�ننا نعمموا هذا النوع دoل املشاريع Fىل الصعيد الوطين
دoل احملطات  17دoل التدو�ر، حبيث عندn كذs �لق§ا سالسل 

دoل التدو�ر دoل النفاoت ا©يل كتçىن اSٓن، وا©يل الهدف مهنا يه ٔ�ننا 
، Fىل ما 2016ند�لو الفرز دoل النفاoت يف املدن املغربية يف ٔ�واخر 

  . يوTدوا لنا احملطات دoل التدو�ر، هذا ف� خيص النفاoت الصلبة املزنلية
oادي ند�رو  300: ت اخلطريةالنفاí ت ا©يل كناoل النفاoٔ�لف طن د

لها حمطة دoل املعاجلة، وا©يل اكنت íادي èلكف لنا وا²د اللكفة �هظة وما 
غنت0لصوش مهنا، Sٔن هاذ النفاoت كتعاد فهيا Ìس<تعامل اSٓن، وكمتيش 

  فٕاذن ٔ�ش<نو درn؟. Fىل �را وكتباع Fىل �را
ع الصناع، الصناع ا©يل ك5ش<تغلوا فهاذ �لق§ا السالسل املهنية م

القطاFات اكملني �لق§ا معهم السالسل املهنية وا©يل يه صناFات، حبيث 
�لق§ا صناFات Tديدة Fىل الصعيد الوطين دoل البطارoت دoل 
الطوموبيالت، كذs دoل الزيوت املس<تعمÆ، املزنلية مهنا والزيوت اخلطرية 

  . ٕاىل �ٓخره
 300 صدد �لق السالسل ا©يل íادي ختيل هاذ فٕاذن اSٓن اح§ا يف

ٔ�لف طن، وفقط íادي ند�رو حمطة دoل املعاجلة دoل  40ٔ�لف طن èرجع 
  . ٔ�لف طن 40

ف� خيص الربnمج الوطين دoل املياه العادمة، انتوما كتعرفوا ب�ٔن 
الهدف دoلو هو ٔ�نه اكن ممتركز يف . الربnمج اكنت عندو وا²د الهدف

ي، Sٔن متا اكينني التفاو½ت، ومتا اك�ن المكية الك}رية دoل اrال احلرض 
  ..النفاoت املائية

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
الس<يدة الوز�رة، اþهتÞى الوقت، ولكن �يق م�سع من الوقت اVصص 

 .. ©لحكومة، ٕاذا اكنوا إالخوان، لكيش ب�ٔرحيية، ما اك�ن مشلك
 . تفضيل

قة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة قة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة قة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة قة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاالس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاالس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاالس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطا
        ::::�لبù5ة�لبù5ة�لبù5ة�لبù5ة

  .شكرا
املشلك ا©يل اكن عندn، فني اكن عندn؟ اكن عندn ت�ٔ�ري يف العامل 
. القروي، وما اكØش عندn خمطط وطين لتطهري السائل يف العامل القروي

اSٓن عندn خمطط وطين ا©يل درnه مع وزارة اAا�لية دoل العامل القروي، 
جامFة ا©يل يه موجودة يف م§اطق  n48 �رامج منوذجCة، حبيث بل عند

.. هشة Fىل الصعيد الوطين، هشة من الناحCة البي�Cة، اح§ا درn لها
�رجمناها يف هذه الس<نة �ش نبداو اSٔشغال هبا و�ش نفكو املشلك دoل 

  . التطهري السائل يف هاذ امجلاFات
ج �ش ك�شوفو مCاه السا²ل، السا²ل كنا كند�رو وا²د الربnم

 nىل الصعيد الوطين اكنت عندF ،س<تحاممÌ150  حمطة، الس<نة ا©يل
حمطة، ا©يل كرناق}و فهيا اجلودة دoل املياه، بل املقاربة  388دازت رجعناها 

ما بقا#ش íري يف جودة املياه �ش ميكن s ½�ذ ا©لواء اSٔزرق، اSٓن 
ما اكن هذا السا²ل Áيجيووه كند�رو �رnمج م§دمج لتدبري السا²ل، ٕاىل 

املياه العادمة ٔ�و Áيجيوه املياه الصناعية العادمة ٔ�و فCه تلوث دoل النفاoت 
الصلبة ما Áيا�ذش ا©لواء اSٔزرق، ولو ٔ�ن املياه دoلو من nحCة Ìس<تحامم 

  . عندها جودة Fالية
، كذs بدلنا املعايري دoل اجلودة وطلعنا لوا²د املعيار ا©يل هو دويل

  . Sٔن اSٓن عندn اVترب ا©يل ميكن لو يوصل لهذه املعايري هاذي
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ف� خيص التغريات املناخCة، نبغي ما ميك�ش ما نغتمنش هذه الفرصة 
�ش نقول لمك ب�ٔنه ما كنقولش ب�ٔن لك يش تدار Fىل الصعيد الوطين ف� 
 خيص البù5ة والتمنية املس<تدامة، بل اح§ا بدينا وا²د املسلسل، وا²د

س<نوات �ش نوصلو لٔ±هداف  10املسلسل ا©يل طويل و�اصنا وا²د 
دoلنا، ولكن ا©يل 	م Tدا هو ٔ�ن عندn رؤية حتت الرoدة دoل صاحب 
اجلالSٔ ،Àنه هو ا©يل هرض Fىل ٔ�ننا خصنا نغريو ا�منوذج التمنوي دoل 

يات البالد ومنش<يوا ©لمنوذج املس<تدام، عندn وا²د الرؤية، عندn اسرتاتيج 
ا©يل يه م�سجمة ف� خيص التمنية املس<تدامة، وÁيتعطى بنا املثل Fىل 

مليون دoل  600الصعيد العاملي، حبيث يف التغريات املناخCة اSٓن اكينة 
اAوالر ا©يل كمتيش Aمع الطاقات اSٔحفورية، ا©يل يه كت�cج الغازات ا©يل 

الت�ٔثريات سلبية  ك�شلك مشلك دoل التغريات املناخCة، ا©يل عندو وا²د
  .Fىل احلياة Fىل وTه اSٔرض

اح§ا يف املغرب، قدينا �ش ند�رو ØÌس¶ام دoل الس<ياسات دoلنا 
  ..و�ش

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  ..الس<يدة الوز�رة

الس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة الس<يدة الوز�رة املنتدبة Aى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبù5ة، امللكفة 
        ::::�لبù5ة�لبù5ة�لبù5ة�لبù5ة

  .þرفعو هاذ اAمع.. 
  .مازاÀ طويÆ، التمنية املس<تدامة يه مسؤولية امجليع فٕاذن الطريق

  .وك�رشمك الس<يدات والسادة، الس<يد الرئ5س

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  .شكرا الس<يدة الوز�رة

منر اSٓن ٕاىل اجلزء الثالث من املناقشة، واملتعلق ب�متة مدا�الت الفرق 
بقى من الربملانية واrموFات، طبعا ٕاذا رغبت يف ذs، وذs يف ٕاطار ما ت 

  .احلزي الزمين اVصص للك فريق، ٔ�و مجموFة Fىل ²دة
 .عبد احلكمي ب�شامشؤ�بدٔ� �لفريق دoل اSٔصاÀ واملعارصة، اSٔس<تاذ 

        ::::عبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشعبد احلكمي ب�شامشاملس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 
  .شكرا الس<يد الرئ5س

  .شكرا ©لس<يدة الوز�رة و©لسادة الوزراء Fىل عروضهم
  :يف ²دود الوقت املتبقي، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ما ييل

ال، جيب FÌرتاف ب�ٔن املوضوع ا©يل تناقش<نا فCه اليوم يف هذه ٔ�و
اجللسة هو موضوع م�شعب وشائك وواسع ومcعدد اSٔبعاد ومcعدد 

  .اجلوانب، وال ميكن ٔ�بدا إال²اطة به من لك اجلوانب
ونظرا لشساFة املوضوع دoل احلاكمة الرتابية، هاذ الشساFة يه ا©يل 

يف اس<تدFاء الس<يدات والسادة .. يف توجCه�لت ا©لجنة املوضوFاتية تفكر 

الوزراء، ا©يل عندمه Fالقة م}ارشة ٔ�و íري م}ارشة �ملوضوع ا©يل ٔ�خcري يف 
هذا هو السçب ا©يل �الØ nس<تدعيو، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�نه بغينا . هذه اجللسة

السادة الوزراء، القطاFات احلكومCة واملؤسسات اSٔخرى تنور ا©لجنة 
ا �لوïئق الالزمة و�لتصورات الالزمة و�Sٔجوبة حول املوضوFاتية ومتده

قضاo حمددة وموÜة ٕاىل الس<يدات والسادة الوزراء، مضبوطة يف 
  .املراسالت، ا©يل مشت عن طريق رئاسة اrلس

واكن الهدف من توجCه هذه املراسالت ومن اس<تدFاء السادة الوزراء 
معهم ف� اس<متعنا ٕاليه من ©ل¶ان املعنية هو ٔ�ن نتفاFل معهم ؤ�ن ن�§اقش 

عروض، ال شك þ�ٔمك ت�}عمت والحظمت ب�ٔهنا عروض 	مة Tدا، وت�§اول 
ٔ�رجو ٔ�ن Á�ٔون خمطئا  -Fددا Áبريا من القضاo ومن إالشاكالت، ا©يل بدا يل 

ب�ٔن جزءا مما ٔ�ثري يف املدا�الت اليت اس<متعنا ٕا�هيا عندو ارتباط م}ارش ٔ�و  -
لرتابية، ولكن، جزء Áبري مما اس<متعنا ٕاليه يف íري م}ارش مبوضوع احلاكمة ا

  .العروض ال Fالقة å �ملوضوع ا©يل اح§ا كن�§اقشو فCه
 -وsy ٔ�رى، مع اSٔسف الشديد، ٔ�ن Fدم جتاوب السادة الوزراء 

ولكن Fدم جتاوبه وFدم جميهئم ٕاىل  -ماعرف�ش ٔ�ش<نو يه املربرات دoهلم 
والنقاش معهم يف القضاo اليت  ا©ل¶ان اVتص فوت Fلينا فرصة الت¶اوب

  .ï�ٔروها ويف قضاo كثرية، ال شك ٔ�هنم مل يثريوها نظرا لضيق الوقت
وsy ٔ�عترب، مع اSٔسف الشديد، ب�ٔن اجللسة اليوم، �لطريقة ا©يل 
نظمناها، رمبا قد فوتنا Fىل ٔ�نفس<نا، كربملان و8حكومة، فرصة التقعيد ملامرسة 

، ويه مس<توفCة للك مقومات النقاش اكن يفرتض ٔ�ن تدشن انطالقهتا
والتفاFل املؤسسايت بني الربملان واحلكومة يف قضاo هتم املوضوع اyي 

  .اخcري لهذه اجللسة
F n�ٔىل يقني ب�ٔنه كنا سرنحب اليشء الكÖري، واكن احلوار بني احلكومة 

Áيف ما وقع مع الس<يدة  -والربملان سريحب اليشء الكÖري لو ٔ�مكن لنا ٔ�ن 
ٔ�ن ن�§اقش مع السادة الوزراء ا©يل معنيني ا©يل قدموا  -رة احملرتمة الوز�

العروض دoهلم ووزراء �ٓخرون مل #سعفهم الظروف ©لحضور معنا ولٕالسهام 
  .يف هذا النقاش

مÖلام ٔ�نين Fىل يقني كذs ٔ�ننا كنا سرنحب اليشء الكÖري لو متت 
ة، ٔ�ن وÜناه Ìس<ت¶ابة ©لطلب اyي س<بق لنا، كفريق اSٔصاÀ واملعارص 

ق}ل ٔ�كرث من س<نة، ٔ�كرث من س<نة كنا طلبنا عقد دورة اس<تG§ائية ©لربملان، 
�كون املوضوع دoلها نقطة وا²دة هو ٔ�ن تفصح احلكومة عن اخلطوط 
العريضة لتصورها lش�ٔن اجلهوية املتقدمة، ا©يل حنن Áبî مق}لون Fىل تزنيل 

ما ميكن من فس�ة من ورشها، كنا سرنحب الكÖري لو ٔ�ننا ا�ذينا فس�ة 
الوقت ٕالطالق نقاش مؤسسايت معيق حول لك إالشاكالت، حول لك 
القضاo املهمة املرتبطة هباذ الورش املؤسس، Sٔن هذا ورش، حرضات 
السادة الوزراء، حرضات السادة املس�شار�ن، خيتلف عن اSٔوراش 

nخرى اليت ٔ�طلقهتا بالدSٔة اCات إالصالحCينامAبري. واÁ نه هذا ورشSٔ 
 ÀوAل العالقة ما بني اCادة #شكFة وٕاىل ٕاíادة صياFورش �ريم ٕاىل ٕا
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املركزية واجلهات، هو ورش ½رخيي �لك ما يف معىن اللكمة، ومع اSٔسف 
الشديد ٔ�نه ال ²�ٔد اس<ت¶اب لتB اAعوة و�لتايل nقش<ناها عند اقرتاب 

ابية، nقش<نا الكÖري ٕا²اÀ مشاريع القوانني املرتبطة �جلهوية و�مجلاFات الرت 
من القضاo ومهنا قضاo تناقش<نا فهيا اليوم حتت زمحة الوق وحتت ضغط 

  .ٕاÁراه الوقت
n�ٔ ٔ�فرتض ïلثا ب�ٔن ٕا²دى اSٔهداف دoل املرشع، ²ني قرر هذه 
اجللسة دoل م§اقشة وتقCمي الس<ياسات العمومCة، ٕا²دى اSٔهداف دoل 

F ،nىل تقCمي حصيÆ الس<ياسات املرشع هو ٔ�ن نقف مجيعا، حكومة و�رملا
العمومCة، هبدف تصحيحها وتقوميها و#شخيص ٔ�عطاهبا وحمدود�هتا والوقوف 
Fىل ماكمن الضعف ا©يل فهيا وèمثني كذs ماكمن القوة ا©يل يف هاذ 
الس<ياسات العمومCة املرتبطة، Sٔنه الوTه دoل املوضوع ل5س قامتا ٕاىل احلد 

رامك فCه الكÖري من اجلوانب إالجيابية يف عندè n. اyي قد يتصور البعض
س<ياساتنا Fىل امcداد عقود املرتبطة �حلاكمة الرتابية، ولكن يقCنا هناك 
الكÖري من جوانب الضعف ومن Ìخcالالت ٔ�و من ٔ�عطاب ٔ�و من 
سلبيات ٔ�و من نقائص، مسهيا كام ش�ت، اكن الهدف يف نية املرشع 

جللسة هو ٔ�ن نقف عندها مجيعا، من تنظمي هذه ا - ٔ�عتقد  - اAس<توري 
بعيدا عن ٔ�ي خطاب دمياغوSٔ ،hنه يف هناية املطاف هذه املعادÀ موضوع 
م§اقشة هاذ املوضوع ا©يل كنتلكمو فCه اليوم ما فهيش معادÀ، راحب و�ارس، 
وsy الحظمت ب�ٔننا ٔ�كدn يف التقر�ر ا©يل قدم§اه ب�ٔنه اش<تغلنا يف ا©لجنة 

í اتية مبنطقFلبية ومعارضةاملوضوí�ٔ ري م§طق .  
ال ب�ٔس يف ذs، ميكن هذا ا�متر�ن ٔ�ول .. وn�ٔ �ٓسف Tدا ٔ�ننا رمبا فوتنا

ميكن جيي جCل �ٓخر يقعد هاذ املامرسة دoل نقاش مؤسسايت ملناقشة 
  .املوضوع يف معقه

ٔ�ظن ب�ٔنين لست يف ²اTة ٕاىل ٕاFادة الت�Áٔيد Fىل ٔ�مهية املاكسب ا©يل 
قة Fىل اAس<تور اجلديد، ولست حباTة ٕاىل ٕاFادة حقهتا بالدn بعد املصاد

الت�Áٔيد Fىل ٔ�مهية اSٔفق الواFد اyي انفcح ٔ�مام بnî م§ذ ٔ�ن مت ٕاقرار 
اAس<تور اجلديد، ؤ�ظن ٔ�يضا ب�ٔنه ما اح§اشاي يف ²اTة ٕاىل ٕاFادة ٕاحCاء 
النقاش حول قضاo وحول ٕاشاكالت èلكمنا فهيا ٕا�ن ؤ�ثناء م§اقشة القوانني 

  .ة �الس<تحقاقات Ìنت0ابيةاملرتبط
بغيت نقول يف هاذ الصدد ب�ٔنه حصيح إالطار القانوين اجلديد ا©يل 
صوتنا Fليه مجيعا، رمغ ٔ�ننا مل þكن راضيا اكمل الرىض Fىل هاذ إالطار 
القانوين ا©يل هي�§ا، رمغ ٔ�ننا صوتنا Fليه �ٕالجياب لعدة ٔ�س<باب فرسnها يف 

Sٔس<باب ٔ�نه بغينا، كفريق اSٔصاÀ الكÖري من املناس<بات، ٔ�مه تB ا
واملعارصة، èكون Ìنت0ا�ت يف مواFدها املعلنة، ولكن فهمنا ب�ٔن هاذ 

واملرتبط إالطار القانوين اجلديد املرتبط �الس<تحقاقات Ìنت0ابية القادمة 
قليال ٔ�و كثريا مبوضوع دoل احلاكمة الرتابية، العنوان العريض دoل هاذ 

و السعي ©لت�ٔس5س حلاكمة èرابية Tديدة ٔ�و مقاربة إالطار القانوين ه
Tديدة، #س�مثر ما هو صاحل يف هذا الرتامك إالجيايب ا©يل حققاتو بالدn من 

�الل س<ياساهتا العمومCة Fرب عقود، ولكن تطمح ٕاىل جتاوز اSٔعطاب 
  .وإالخcالالت ا©يل موجودة يف م§ظومة احلاكمة الرتابية

هل ºسمح  - يف اعتقادn  - طار القانوين هل هذا االٕ : السؤال اجلوهري
يعين �لت�ٔس5س حلاكمة تت¶اوز معوقات التجربة السابقة؟ Sٔن امجليع يقر ب�ٔن 
التجربة السابقة يف جمال الال مركزية يف املغرب ويف م§ظور احلاكمة، بقدر 
ما فهيا بعض جوانب القوة، ولكن فهيا الكÖري من اSٔعطاب والكÖري من 

©يل امجليع يتفق Fىل ٔ�هنا جتربة ا#سمت �لبطء، ضعف إالخcالالت، وا
التناسق، ضعف شفافCة تدبري الش�ٔن احمليل، هشاشة العالقة بني اrالس 

ٕان  -املنتخبة واملواطنني، ضعف جناFة هيئات الوصاية والرقابة وغياب ٔ�و 
ضعف البعد اrايل يف ٕاFداد الرتاب الوطين وهزاÀ املوارد  -ش�مت اAقة 

ية وحمدودية Ìس<تقاللية املالية وضعف مشاركة الساكن يف التدبري الçرش 
الش�ٔن احمليل وèردد النخب احمللية يف Ìخنراط اللكي خلدمة العملية 

  .الس<ياس<ية احمللية
هذه عناو�ن �رزة Sٔعطاب كربى ومست و#سم م§ظومة احلاكمة 

nببالد .  
sالسؤال اجلوهري كذ :  

وانني ا©يل صوتنا Fلهيا مجيعا يف جتاوز لك ٕاىل ٔ�ي ²د س�سامه هاذ الق -
  املعيقات اليت عرفهتا التجربة السابقة؟ 

هل س<تكون اجلهوية احلالية ²اضنة وواقعية وفعاÀ لتحقCق التمنية  -
  امل�شودة؟ 

هل #س<تطيع القوانني و²دها ٔ�ن توفر ©لمواطن لك مقومات املشاركة  -
مويم اyي هيم مع5شه اجلادة الفعاÀ واملسامهة يف صناFة القرار الع

 اليويم؟
  : بلغة س<ياس<ية رصحية

ماذا ٔ�جنزت احلكومة م§ذ حتملها ©لمسؤولية من T�ٔل جتاوز واقع  -
التنظمي امجلاعي واجلهوي القامئ واخcالالت ؤ�عطاب م§ظومة احلاكمة 

 ا©يل موجودة؟ وهذا سؤال جوهري؛

ق هل اس�مثرت احلكومة يف لك إالماكنيات املتا²ة لها لبناء س<يا -
 ؤ�رضية قادر�ن Fىل جتاوز خمتلف املشالك املرتامكة والتغلب Fلهيا؟ 

n�ٔ ٔ�رى، برصا²ة، ؤ�قول ذs حبرسة Áبرية، ب�ٔنه ٕا²دى الكواحب 
اSٔساس<ية، �ش ما حنملوش احلكومة لك املسؤولية، ٕا²دى الكواحب 
اSٔساس<ية، Sٔنه �ٕالضافة ٕاىل إالرث املايض و�ٕالضافة ٕاىل إالطار 

�ٕالضافة ٕاىل طبيعة الثقافة الس<ياس<ية السائدة، لكن اك�ن ٔ�يضا املؤسسايت و
س<نوات بي�ت ب�ٔهنا مل تعاجل  4ٕا²دى اSٔعطاب هو ٔ�ن احلكومة بعد جتربة 

�لقدر امل�ٔمول من اجلدية ومن الفعالية، ال ٔ�قول لك اSٔعطاب، ولكن الكÖري 
ولكن ما نقولش لكيش، Sٔن هاذي سريورة ½رخيية ممتدة يف الزمان، .. من

املفاصل دoل اSٔعطاب اليت #شكو مهنا م§ظومة احلاكمة الرتابية، الزلنا 
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  .þراوح فهيا املاكن
عندما �ريد املغاربة اف�cاص وتقCمي ٔ��ر الس<ياسات العمومCة املعمتدة من 
طرف احلكومة احلالية Fىل خمتلف املس<توoت احليوية املرتبطة ب�شC5د 

  ، ماذا èرامه جييدون؟ ٔ�سس حاكمة èرابية عرصية دميقراطية
ما ميك§ل5ش نتلكم Fىل لك .. طبعا هذا سؤال عريض، وsy س�ٔجتنب

اجلوانب اليت وردت يف املدا�الت دoل السادة الوزراء، Fلام ٔ�ن 
املدا�الت، اyاÁرة دoيل #س¶ل ب�ٔن املدا�الت ا©يل اس<متعنا ٕا�هيا اليوم، 

�ن م§اقشة املزيانيات بعضها يه نفسها املدا�الت ا©يل اس<متعنا ٕا�هيا إ 
القطاعية، يه يه نفسها، بعناو�ن، نعم، اليس الر�ح، العرض ا©يل قدميت 
اليوم هو العرض ا©يل قدميت يف ا©لجنة ٕا�ن م§اقشة املزيانيات القطاعية، 
مواضيع 	مة، n�ٔ ما كنقللش من قميهتا، ولكن ما عندهاش Fالقة م}ارشة، 

ا جواب حمددة تنورn فهيا �ش نعرفو اح§ا ميل صيفطنا s مراسÆ، طلبن
ش<نو هو تصورمك، ش<نو هو #شخيصمك لٔ±عطاب ا©يل اكينة يف م§ظومة 
احلاكمة الرتابية من وÜة نظر القطاع اyي #رشفون Fليه، وما يه الربامج 

  واخلطوط اليت F�ٔددمت؟
ٔ�و اrايل ٔ�و ٕاFداد صعيب Fىل نتلكم Fىل اجلانب الثقايف ٔ�و الب5يئ 

و لك القضاo اليت وردت يف عرض الس<يد وز�ر السكىن وس<ياسة الرتاب �ٔ 
املدينة ٔ�و عرض النقل والتجهزي، مع ٔ�نين ٔ�مثن كثريا العرض اyي تقدمت 
به الس<يدة الوز�رة، وn�ٔ ٔ�مBc الش¶اFة Sٔونه �rهود ا©يل قدمcيه، نفس 

  .ال¢م ا©يل قلتو يف ا©لجنة كنقولو اSٓن ٔ�مام التلفزيون
 4م Fىل اجلانب Ìقcصادي، برصا²ة، نقولو برصا²ة، بعد ولكن نتلك

الحظوا .. س<نوات من حتمل احلكومة ملسؤويÆ تدبري الش�ٔن العام، احلكومة
اك�ن . ٔ�ن الرشوط واملقومات اليت تتطلهبا èمنية اجلهات الزالت مفcقدة

مشلك ب�Cوي معيق هو املشلك دoل الال مساواة ٔ�و الال èاكفؤ بني 
اوت إالماكنيات والفرص من Üة ٔ�خرى ومن م§طقة ٔ�خرى، اجلهات وتف

  .هذا العنوان البارز للك ²ديث عن احلاكمة الرتابية والتمنية اجلهوية
وهاذي وثيقة دoل وزارة  - Øشوفو التوزيع اrايل لالس�<ر العمويم 

، ؤ�ظن ب�ٔن الوضع يف س<نة 2013ٕاىل  2010من  - Ìقcصاد واملالية 
  ..#س<تحوذ Fىل 16دoل اجلهات من ٔ�صل  6ثريا، عندn مل يتغري ك  2015

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
اللكمة اSٓن ©لفريق Ìس<تقاليل ف� تبقى من الوقت، �يق دقائق، 

التجمع الوطين لٔ±حرار . ٔ�ما الفريق احلريك فقد اس�§فذ وقcه. دقCقcني، ٔ�ظن
ذا عندك �يق اSٔس<تاذة؟ تفضيل، ٔ�ظن دقCقcني ٕاذا اكنت ذاÁريت حتت ه

  .الضغط جCدة

        ::::املس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �دجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
 .شكرا الس<يد الرئ5س

  الس<يدة والسادة الوزراء،

يف احلقCقة، Sٔن �ش �كون اس<تع¶ال، ما عندºش الوقت، �زاف ٔ�بدٔ� 
كذs ٔ�مض صويت ©لزمCل من اSٔصاÀ واملعارصة، رئ5س الفريق، . �لبù5ة

ؤ�نه قد اخcري املغرب ٔ;²د ؤ�قول ب�ٔن هناك معل حيرتم Fىل مس<توى البù5ة 
 Wوىل، وهذا يشء ال ميكن ٕاال ٔ�ن هنSٔسرتاتيجيات العرشة اÌ ان يفîالب
عي%، Sٔن حنن ننطلق من م§طق ٔ�ن املغرب هو الراحب، ما اكي�ش í�ٔلبية، 

هناك معل، معل مزoن راه مزoن، ما مزØoش ما مزØoش، . حكومة كذا
  . �ش þكونوا واحضني
الوز�رة، فوجùت ²ني حتدثت Fىل مرشوع توليد  ولكن، الس<يدة

الطاقة املت¶ددة من مطرح النفاoت بفاس، وهو ل5س مرشوFا ©لحكومة، 
ولك§ه مرشوع ©لم¶لس البîي ملدينة فاس، ل5س مرشوع، �متويل ذايت، 
�متويل ذايت ©لجامFة، ول5س ©لحكومة، ٕاذن ما ميك�شاي ند�رو معلية السطو 

  .ا كند�رو تقCمي الس<ياسات العمومCة ونقولو دoهلموجنيو لهنا ونقولو اح§
 soالس<يدة الوز�رة، لفت ان�}ايه وا²د الطموح د ،sمن  -مث كذ

مد�رية وغند�ر �ٓليات تدبري النفاoت، واح§ا عندn  12ٔ�ن غند�ر  -حقك 
  .مشلك نعاين من هاذ تدبري النفاoت يف مجيع امجلاFات

  الس<يدة الوز�رة،
طاقات، وما عند8ش املوارد الçرشية �ش èكوين راه ما عند8ش ال

بذاك اليش، دا� ²اليا ال جند مع من نت�دث يف وزارèمك، اح§ا 8¶امعات 
، واش عندك املوارد 12ما كن¶ربوش مع من نديوو، كتقويل íادي ند�رو 

  الçرشية؟
حصيح اس<تطعيت جتييب وا²د اAمع �ارh �ل�س<بة ©لبù5ة، وهذا 

فني هام الكفاءات؟ فني يه املوارد الçرشية، ؤ�نت كهننيك عي%، ولكن 
م§صب مايل؟ ٕاذن n�ٔ كن�ساءل زعام íري مبنطق Fادي Áيفاش  0عندك 

ميكن �كون، راه فرق ما بني اSٔمل واحلمل، وحىت احلمل فCه درTات، 
ولكيش فCه درTات، ولكن نقول دامئا ب�ٔن البد ٔ�ن þكون واقعيني، راه ٕاىل 

الçرشية، ما عندك الش تد�ري لنا مد�رoت، وٕاال  ما تعطا#ش s املوارد
لك§توا كتد�روا املد�ر�ن بال ما ا©يل غي0دموا معهم، هذاك شلك �ٓخر، 

  .�ش Fاود ïين هنرضو فCه

        ::::رئ5سرئ5سرئ5سرئ5سالالالالالس<يد الس<يد الس<يد الس<يد 
  . شكرا

  .كنظن ©لفريق احلريك اس�§فذ وقcه

        ::::املس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �دجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .صايف ساال

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  ..اللكمة اSٓن
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        ::::املس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �داملس�شارة الس<يدة �دجيجيجيجية الزوة الزوة الزوة الزويميميميم
  .وهاذ إالشاكل حىت ©لمرة اجلاية.. 

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
التجمع الوطين لٔ±حرار، ما اك�ن حىت يش �لل يف ال�س<يري، ..

الفريق Ìشرتايك، ما اك�ن نقطة نظام، ما اك�ن . ما عندمك ¤م. اSٔس<تاذ
  . �لل يف ال�س<يري، ما اك�ن �لل يف ال�س<يري، اSٔس<تاذ

 .الفريق Ìشرتايك

        ::::املس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمياملس�شار الس<يد محمد Fلمي
  .شكرا الس<يد الرئ5س

  السادة الوزراء،
يف احلقCقة، السادة الوزراء، اس<متعت ٕ�معان ©لتد�الت دoل السادة 
ٔ�عضاء احلكومة احملرتمني، ؤ�قول، �ملناس<بة، Fىل ٔ�ن احلديث عن احلاكمة، 

ملواضيع من T�ٔل السعي مكفهوم نCçل، مكفهوم شامل، ي�§اول مجموFة من ا
ٕاىل ٕاقراره، البد Fىل احلكومة ٔ�ن تتçىن اسرتاجتية واحضة حول إالصالح 

  .س<نوات وال ²ديث حول إالصالح إالداري 4إالداري، 
ملاذا ٔ�قول إالصالح إالداري ٕالقرار احلاكمة؟ Sٔننا نالحظ ظاهرة دoل 

يضاء، مما حيرم اAار الب  -متركز الكفاءات Fىل املس<توى املركزي ٔ�و الر�ط 
�يق امجلاFات الرتابية من كفاءات وطنية يتوفر Fلهيا البالد دoلنا، غياب 

�ملناس<بة كنقول ٔ�ن هناك . واقعي وnجع حول ٕاFادة ان�شار املوارد الçرشية
ت�ٔخر يف ٕاصدار حىت املرسوم ا©يل وزارة الوظيفة العمومCة بصدد العمل 

  .Fىل ٕاخراTه
، n�ٔشد احلكومة من T�ٔل ٕاقرار ٕاصالح ٕاذن، يف هاذ الظرف الوTزي

معيق ملؤسسات اAوÀ، وفق ما يضمنه توزيع Tديد لٔ±دوار، ي�سم 
�لعقالنية يف تدبري الس<ياسات العمومCة، وفق رؤية واحضة وضام§ة 
©لحاكمة الرتابية ولرشوط التمنية املس<تدامة، املب�Cة Fىل Ìس�<ر اSٔمÖل 

لية، Sٔن ٕا�رام اتفاقCات هذا يشء مجيل، ولكن ©لموارد اجلهوية و©لموارد احمل 
تزنيل االتفاقCات يتطلب موارد lرشية كف�ٔة م§�رشة Fىل مجيع ٔ�و Fىل صعيد 

  .مجيع اجلهات دoل اململكة الرشيفة
  ..ٔ�يضا هناك املنطق دoل املعاجلة دoل Ìخcالالت

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

بعض الثواين، ٔ�ظن من مالحظات؟ يف  الفريق اAس<توري، هل Aيك
  .دقCقة ونصف، تفضل

        ::::املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد املس�شار الس<يد 				دي زرÁودي زرÁودي زرÁودي زرÁو
  .شكرا الس<يد الرئ5س

حقCقة الس<يد الرئ5س، السادة الوزراء، èلكموا، السادة الوزراء، 

ٕاذن من املؤسف ٔ�نه احلكومة بعيدة من احلاكمة لك البعد، . وتصن�§ا هلم
ة ©îوí�ٔ ،Àلبية Sٔن ٕاىل جCنا Øشوفو التقس<مي احلقCقي ©لمزيانية العام

من Üات م§اطق اململكة ٔ�قل اس�<ر فهيا من  %70املناطق، اجلهات 
مزيانية اAوÀ، ؤ�خص هنا �Sٔقالمي اجلنوبية، ا©يل يف احلكومات السابقة يف 
 Æهاذ احلكومة اس�<رات ضئي ،ÀوAٕاطار املنجزات اليت قامت هبا ا

يف اAبلوماس<ية وا©يل بفضل  وضئيT Æدا، �لرمغ من Ìنتصارات احملققة
س<يدn، هللا ينرصو، وبفضل تضافر الشعب املغريب، حقق§ا انتصارات 
هائÆ يف املنتظامت اAولية، والعامل ب�ٔرسه ت�ٔكد وتيقن ب�ٔننا Fىل حق ؤ�ننا 
ندافع Fىل حق ؤ�ن و²دة èرابنا ال رجعة فهيا وال ¤م فهيا ؤ�هنا صامدة ٕاىل 

  . اخلا�Aن
حلالية ضعف Ìس�<رات يف اSٔقالمي اجلنوبية، الص�ة لكن احلكومة ا

ضعيفة، التعلمي مcدين، الطرق مcدهورة، ال�شغيل ضعيف، �ٓالف اخلرTني 
اSٓن موجود�ن يف اSٔقالمي اجلنوبية، كذs السكن، السكن ا©يل èلكمت 

    :مÖال وا²د    نعطيمك، ، ، ، عهنا كثريا، وقلتوا þ�ٔمك عطيتوا لٔ±قالمي اجلنوبية oرس
س<نة  17كنة ٕ�قلمي السامرة، ساكنة خم�ت الو²دة، ا©يل يه اSٓن تعاين السا

 50درTة، اليوم  50ويه تعاين يف السكن íري الالئق يف درTة حرارة 
درTة تقريبا، �لرمغ من احلكومة وفرت ٔ�موال طائÆ وموجودة ومطرو²ة 
يف وزارة إالساكن، وزارة اAا�لية، ولكن يبقى ضعف الت�س<يق، ضعف 

ت�س<يق، هاذي احلكومة ت�س<يقها ضعيف، ضعيف، ضعيف Tدا، ال 
اSٔموال موجودة، ولكن ماس<تطعتوا تنفذوا Fىل ٔ�رض الواقع شù5ا، هذا هو 
املشلك، واح§ا ٔ�مام Üوية موسعة، ٔ�مام عودة �ٓالف احملتجز�ن من املغاربة، 
معزز�ن، مكرمني، يف ظل الو²دة الرتابية، يف ظل س<يادة س<يدn، هللا 

الشامل ٕاىل اجلنوب، ماذا F�ٔدت هذه يف ظل الو²دة الرتابية من ينرصو، 
احلكومة؟ ماذا F�ٔدت لهذا اSٓالف احملتجز�ن ا©يل، قطعا قطعا قطعا قطعا 
قطعا، íدا ٔ�و بعد íد س<يعودون ٕاىل ٔ�رضهم، س<يعودون �لعمل الوطين، 
�لراية الوطنية، حتت س<يادة س<يدn، هللا ينرصو، يف ظل الو²دة الرتابية، 
معزز�ن مكرمني، ولكن، o لٔ±سف، احلكومة احلالية مل تعمل ٔ�ي يشء، 

  . ونت�ٔسفو كثريا، إالساكن مcوقف
اكن املواطن . اكن املواطن يعود جيرب السكن، اSٓن السكن íري موجود

حىت . إالنعاش íري موجود )carte(إالنعاش،  دoل )carte(جيي جيرب 
  .بطاقcو الوطنية اSٓن مشلك موجود

þمتناو ٔ�ن احلكومة احلالية ا©يل تبقى لها من الزمن، Sٔن اح§ا اح§ا 

مcيق§ني وFارفني، واح§ا ٔ�درى من امجليع ب�ٔن عودة احملتجز�ن قريبا، ٕان شاء 
هللا، قريبا ٕان شاء هللا، ولكن þمتناو احلكومة توفر الظروف الالئقة 

عودوا Sٔرض ©لساكنة احمللية وساكنة اSٔقالمي اجلنوبية وإالخوان ا©يل íادي ي
 .الوطن معزز�ن مكرمني

  السادة ٔ�عضاء احلكومة، 
 n�ٔ ىل يشء يدل  16ٔ�رجومكF يف املعارضة، وهذا ٕان اكن يدل n�ٔس<نة و
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Fىل ٔ�ن هناك مغرب مو²د، دميقراطي، حمافظ Fىل حقوق إالØسان، سواء 
 n�ٔارض  16كنمت يف الشامل ٔ�و من اجلنوب، احلقوق مضمونة، وF�ٔ n�ٔس<نة و

Fارض، لكن ٔ�رجومك، السادة الوزراء، ٔ�رجو احلكومة ٔ�ن تلتفت والزلت �ٔ 
شù5ا ما ٕاىل اSٔقالمي اجلنوبية، Ìقcصاد مcدهور، هش، معمتد Fىل إالنعاش 
الوطين،  شاءت اSٔقدار ٔ�ن هذه احلكومة جعلت اSٔقالمي اجلنوبية يف قاFة 

  .إالنعاش
  .þمتىن، ٕان شاء هللا، ٔ�ن ال عودة

  .وشكرا

        ::::الس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5سالس<يد الرئ5س
  . شكرا

  .فريق الت�الف Ìشرتايك، هل هناك؟ شكرا
  الفريق الفCدرايل؟

من النظام  103ٕاذن ق}ل رفع اجللسة، وتطبيقا ملقcضيات املادة 
اAا�يل، فٕان اrلس س<يعقد Tلس<تني معومCتني íدا يوم امجلعة Fىل الساFة 
احلادية عرش صبا²ا، اSٔوىل #رشيعية ©لتصويت Fىل بعض النصوص 

وس<تكون رسيعة، والثانية Tلسة اخcتامCة Aورة ٔ��ريل من الس<نة اجلاهزة، 
  . ، وس<تكون هاتني اجللس<تني قصريتني2014/2015ال�رشيعية 

  .شكرا لمك Fىل مسامهتمك، وٕاىل الغد ٕان شاء هللا
 --------------------------------- 

        مدا�Æ مكcوبة سلمت لرئاسة اجللسةمدا�Æ مكcوبة سلمت لرئاسة اجللسةمدا�Æ مكcوبة سلمت لرئاسة اجللسةمدا�Æ مكcوبة سلمت لرئاسة اجللسة: : : : امللحقامللحقامللحقامللحق

ر الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو �مس فريق ر الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو �مس فريق ر الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو �مس فريق ر الس<يد عبد ا©لطيف ٔ�معو �مس فريق املدا�Æ الاكمÆ ©لمس�شااملدا�Æ الاكمÆ ©لمس�شااملدا�Æ الاكمÆ ©لمس�شااملدا�Æ الاكمÆ ©لمس�شا �
  ::::التالتالتالت����الف Ìشرتاالف Ìشرتاالف Ìشرتاالف Ìشرتايكيكيكيك

تفعيال ملقcضيات الفقرة الثانية من اAس<تور، اليت تنص Fىل ختصيص 
Tلسة س<نوية من ق}ل الربملان ملناقشة الس<ياسات العمومCة وتقCميها، اخcار 
 å ىل لك ماF جملس املس�شار�ن موضوع احلاكمة الرتابية ل�سليط الضوء

اكمة ومcطلبات التمنية اجلهوية، نظرا لراهنc5ه �ل�س<بة لبnî صÆ �حل
  .والرتباطه الوثيق برتÁيبة واخcصاصات جملس املس�شار�ن

�مس فريق الت�الف Ìشرتايك مب¶لس املس�شار�ن  –وºسعدين اليوم 
 .ٔ�ن ٔ�بدي رٔ�ينا كفريق �رملاين يف املوضوع –

 ٔSجنتعد احلاكمة اجليدة التدبري اSٔل واÖات ع مFوامجلا ÀوAلشؤون ا
  . يف ٔ�فق توفري م§اخ م§اسب لتحقCق التمنية اجلهوية احمللية

وحيق لنا مبناس<بة انعقاد هاته اجللسة الس<نوية ٔ�ن ن�ساءل حول ÁيفCة 
  تدبري احلكومة احلالية ©لس<ياسات الرتابية يف ٔ�فق حتقCق التمنية اجلهوية؟

Cوية وظيفÜ صادية ذات طابع لقد تطورت اجلهوية تدرجييا منcة، اق
اس�شاري، ٕاىل ال مركزية Üوية #شارÁية، وتتو= من �الل اجلهوية 
املوسعة ٔ�و املتقدمة Ìرتقاء ٕاىل مس<توى متتيع اجلهات بصالحCات ٔ�وسع 

وٕارشاك املواطنني يف تدبري الش�ٔن احمليل lشلك ي�سجم مع اخلصوصيات 
  .افCةالسوس<يو اقcصادية واجلغرافCة وÌج�عية والثق

ٕان تعز�ز احلاكمة الرتابية اجليدة مرتبط ٔ�ساسا �رفع احليف يف Fالقة 
إالدارة املركزية ©îوÀ �جلهات واSٔقالمي وامجلاFات lشلك �راعي التعددية 

  . القطبية والعداÀ اrالية للك مس<توoت التنظمي والتوزيع الرتايب
  :هذا الظمل اyي يت¶ىل يف

�لشلك اyي يضمن èاكf الفرص  انعدام العداÀ الرتابية - 1
والت¶اوب والتنافس بني اSٔقالمي واجلهات وحتقCق التاكمل واع�د 
Ìخcيارات املتناسقة اليت توازن بذاكء وحمكة بني ما هو حميل وÜوي 

lشهادة العديد من  - ٕاذ ٔ�ن الشائع ²اليا . ووطين يف خCارات إالدارة
معينة Fىل حساب ٕاهامل مدن ٔ�ن هناك عناية قصوى مبدن  -املالحظني 

وÜات ٔ�خرى، واه�م Áبري مبناطق Fىل حساب ٔ�خرى ٕاىل درTة املزي 
ب5هنا، دون ا�Sٔذ بعني Ìعتبار مؤهالت لك م§طقة، وما #سامه به يف 

مما يعمق التفاو½ت النامجة عن èركزي الرثوات، وعن ا�منو . البناء الوطين
ن الفوارق اجلغرافCة واAميغرافCة بني íري املتاكيفء rاالهتا الرتابية، وع

ولس<نا حباTة هنا ٕاىل ٕاعطاء اSٔمÆÖ املعاشة  .اجلهات واSٔقالمي وامجلاFات
 يومCا؛

Fدم توفر إالدارة يف íالب اSٔحCان Fىل اخلربة الالزمة وان�شار  - 2
ظاهرة قÆ الكفاءات ٔ�و ضعفها يف تدبري إالدارات العمومCة Fىل الشلك 

هذا الضعف اyي . و²ات إالدارة يف �دمة املواطناyي يت¶اوب مع طم
وهو ما يفرس جزءا Áبريا من . مشل لك املس<توoت املركزية مهنا والفرعية

البطء والتعقCد ؤ�حCاn الالمسؤولية، ويعرقل lشلك واحض ٔ�داء إالدارة 
 ٔ;داة لتفعيل الس<ياسات العمومCة؛

إالدارة  ان�شار ظاهرة الفساد واس<تف�الها ل�شمل لك قطاFات - 3
يف  -رمغ لك اrهودات اليت بذلت ٕاىل اSٓن  -واملؤسسات العمومCة Fاجزة 

وقد يفوت . احلد مهنا، مما يقوض ويعرقل لك املبادرات اليت #سامه يف التمنية
Fلينا فرصة جعل الورش اجلهوي مد�ال حقCقCا ©لتمنية وفرصة ملشاركة 

وورشا ٕالنتاج خنب حملية  املواطنني يف ٕادارة الش�ٔن العام والش�ٔن احمليل
 .مؤهÆ وقوية قادرة Fىل لعب دورها الطالئعي لتحقCق التمنية احمللية

وحنن فعال حباTة ٕاىل وضع نظام ©لحاكمة الرتابية الفاÆF واجليدة يف ظل 
تزنيل ٔ�حاكم اAس<تور، و�خلصوص اجلانب املتعلق بç§اء نظام ال مركزي 

Fىل م}دٕا  -ة إالدارة �مجلاFات الرتابية يف Fالق -يعمتد يف التدبري والقرار 
  .الال متركز

  :هذه احلاكمة اليت èرتبط ٔ�ساسا بتحقCق اSٔهداف اSٔربعة التالية
توفري املناخ واSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبة وحتقCق  - 1

املشاريع التمنوية Fىل الصعيد اجلهوي، واليت تتو= ٕاش<باع احلاجCات 
 لساكنة، �لقدر الاكيف و�لرسFة الالزمة و�جلودة املطلوبة؛احليوية واملل�ة © 

ت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابية والقطاعية �عتبارها الرشيك  - 2
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 اSٔقرب والرضوري يف العملية التمنوية؛
ت�ش<يط املسلسل ال�شاوري وال�شاريك مع الساكن ومع  - 3

 منوية؛امجلعيات اSٔهلية يف ٔ�فق التوافق حول ٔ�ولوoت  العملية الت 
ٕادماج العنرص الب5يئ وإال�كولوh مضن املعادÀ التمنوية، لتحقCق  - 4

 .Ìس<تدامة يف عنارص التمنية اجلهوية
فٕاىل ٔ�ي ²د اهتدت احلكومة يف س<ياس<هتا العامة ٕاىل تعز�ز هذه 

  العنارص اSٔربعة؟

        ::::توفري اSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبةتوفري اSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبةتوفري اSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبةتوفري اSٔجواء املناس<بة الختاذ القرارات الصائبة �
اذ القرارات الصائبة تتطلب حتديد جمال ٕان توفري اSٔجواء املناس<بة الخت

التد�ل اجلهوي بدقة، وحتديد الصالحCات املنقوÀ مع تCçان ÁيفCة نقل 
ٕاعطاء اجلهوية مس<توى èرايب كام يتعني . Ìع�دات املوازية لها وتدرÜا

ٔ�مسى من امجلاFات احمللية اSٔخرى لتقوية املسار اAميقراطي يف بعده 
 .اجلهوي

ٕا²داث ٕاطار Üوي ºس<توعب الفعاليات Ìقcصادية هذا، جبانب 
  .وÌج�عية واملهنية واملدنية كقوة اقرتاحCة واس�شارية

ٕان التفكري يف ختويل املؤسسة اجلهوية حق ال�رشيع يف جماالت 
اخcصاصاهتا يف ²دود ال تتعارض وال�رشيعات الوطنية، ملن شانه ٔ�ن يقوي 

  .وطينمسامهة املس<توى اجلهوي يف البناء ال
كام ٔ�ن اجلهوية يف بعدها الس<يايس والثقايف املمتثل يف ت�ٔهيل وت�ٔطري 
النخب الس<ياس<ية الكفؤة واملكونة س<ياس<يا #سامه يف èكرºس م§اخ س<يايس 
م}ين Fىل ٔ�ساس الثقة بني اSٔطراف املتعاقدة س<ياس<يا يف متثيل الساكن 

م§تخبة عن وٕارشا8هم يف اختاد القرارات الس<ياس<ية عن طريق جمالس Üوية 
  .طريق Ìقرتاع املبارش

ٕان ت�ٔهيل وٕارشاك النخب املثقفة والفاFلني امجلعويني ºسامه lشلك Áبري 
يف تدعمي م}ادئ احلاكمة الس<ياس<ية اجليدة ويف توفري الظروف املثىل الختاذ 

اليشء اyي يصب يف اجتاه دمقرطة . القرارات الصائبة Fىل الصعيد اجلهوي
غرب ويواÁب مطلب احلاكمة املرèكز ٔ�ساسا Fىل ٕارساء احلياة الس<ياس<ية �مل

  م}ادئ احملاس<بة اكملراق}ة واملسؤولية والشفافCة؛

 ::::ت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابيةت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابيةت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابيةت�ٔهيل وعرصنة إالدارات الرتابية �
ٕان تفعيل اخcصاصات اrلس اجلهوي يمت بتوفري الوسائل الçرشية 

sy امعةAوتقو�هتا �ٕالماكنيات املادية ا ،sy والرضورية Æاملؤه.  
 ٔ�ن تفعيل النظام القانوين ©لمتويل اجلهوي يقcيض توفر اجلهة Fىل حبمك

، Sٔن 1997ٔ��ريل  2اس<تقالل مايل وٕاداري طبقا ©لفصل اSٔول من قانون 
Fدم توفر رئ5س جملس اجلهة عن صفة اSٓمر �لرصف واVوÀ ٕاىل وايل 

سة اجلهة، تطرح العديد من العراقCل وتبطء إالجراءات، كام ٔ�ن تقوية املؤس 
اجلهوية املنتخبة دميقراطيا و�القرتاع املبارش ºسامه يف تقريب املؤسسة 

  .اجلهوية من املواطنني

ويف هذا إالطار، يتعني وضع ٕاطار Üوي تنفCذي ومتكCنه من الوسائل 
  .الçرشية وا©لو5Tس�CكCة املساFدة لتنفCذ الربامج اجلهوية

نظام فعال ٕالدارة ال ٕان حتديث وتطو�ر إالدارة اجلهوية، يقcيض ٕاقامة 
ممركزة جيسد قطيعة حقCقCة مع نظام املركزية مع اع�د مقاربة èرابية تقوم 
Fىل ٔ�ساس نقل صالحCات مركزية ©لمصاحل اخلارجCة وانتظا	ا يف ٔ�قطاب 

  .Üوية قوية
ٕان اجلهوية املوسعة يف بعدها إالداري والتدبريي املمتثل يف ختويل 

صالحCات واسعة، #سامه كذs يف #سهيل اجلهات وامجلاFات الرتابية 
وتçس<يط بعض املساطر إالدارية املعقدة وت5سري ٕاجناز مشاريع èمنوية Fىل 

  .صعيد اجلهة من �الل تقريب إالدارة من املواطنني
كام ٔ�ن اجلهوية املوسعة يف بعدها اSٔمين، املرتبط بتخويل اجلهات 

ء دFامئ احلاكمة اSٔم§ية صالحCات ٔ�وسع يف امليدان اSٔمين، #سامه يف ٕارسا
من �الل الرتكزي Fىل اس�}اقCة ا²Sٔداث والتوقع والوقاية والتد�ل من 
T�ٔل حماربة إالرهاب واحلد من تفيش اجلرمية واملسامهة يف حفظ اSٔمن العام 
وطنيا، ؤ�ن حتديث وتطو�ر إالدارة اجلهوية س5سامه ال حماÀ يف تقوية البعد 

مواطنني، هبيالك ٕادارية وتنظميية مرنة ؤ�كرث اSٔمين وتوفري Ìس<تقرار ©ل
  .قر� من الساكنة ؤ�كرث مراFاة ©لخصوصيات الثقافCة وÌج�عية للك Üة

 ::::اع�د ال�شاور وال�شارك كقاFدة ©لبناء اجلهوي املتنياع�د ال�شاور وال�شارك كقاFدة ©لبناء اجلهوي املتنياع�د ال�شاور وال�شارك كقاFدة ©لبناء اجلهوي املتنياع�د ال�شاور وال�شارك كقاFدة ©لبناء اجلهوي املتني �
ال ميكن احلديث عن حاكمة جCدة دون ت�س<يق Üود هيئات اrمتع 

العملية التمنوية، حبمك قرب تلمك  املدين اليت تعترب رش�اك ووس<يطا يف
الهيئات من مهوم و²اجCات لك Üة عن طريق اقرتاح ²لول واقعية لعدة 

  .قضاo حملية اكلص�ة والسكن واSٔمن والرتبية والتكو�ن والت�ٔهيل
ٕان اجلهوية املوسعة املرèكزة Fىل م}دٕا #شاريك شفاف ومسؤول #سامه 

 #س<يري وتدبري املرافق العمومCة lشلك Áبري يف èرش<يد نفقات اAوÀ وحتسني
  .�ع�د م}دٔ� ال�س<يري املرèكز Fىل النتاجئ والفعالية والن¶اFة

كام ٔ�ن اجلهوية املتقدمة يف بعدها الثقايف املرèكز Fىل اخلصوصيات 
اجلهوية يف ٕاطار من التاكمل #سامه يف احلفاظ Fىل املوروث الثقايف ©لجهة 

  .ٕاطار تضامين وت�ٓزري بني اجلهات وتعزز الهوية الوطنية و#سمح بوضع
ٕان ٕارشاك املواطنني يف تدبري الش�ٔن احمليل اجلهوي عن طريق �لق 
فروع Üوية ©لم¶لس Ìقcصادي وÌج�عي، يتوىل دراسة املشاريع 
Ìقcصادية واملتطلبات Ìج�عية ©لساكنة س5سامه ال حماÀ يف ٕارساء 

  .حاكمة اقcصادية #شارÁية
ة اجليدة يف ٔ�بعادها Ìقcصادية وÌج�عية والس<ياس<ية كام ٔ�ن احلاكم

#س<تلزم ا²رتام دوÀ احلق والقانون يف ٕاطار اAوÀ القوية امل�سكة جبهاهتا 
املتضام§ة، مع ا²رتام احلرoت العامة واملساواة بني املواطنني ٔ�مام القضاء 

Üوo يف  املس<تقل والزنيه، جبانب èرس<يخ م}دٔ� èاكفؤ الفرص وFدم إالقصاء
  .ظل و²دة الرتاب والثوابت الوطنية
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    ::::التمنية املس<تدامة التمنية املس<تدامة التمنية املس<تدامة التمنية املس<تدامة 8888رشط ٕالجناح اجلهويةرشط ٕالجناح اجلهويةرشط ٕالجناح اجلهويةرشط ٕالجناح اجلهوية �
ٕان ٔ�ي س<ياسة تتو= ا�هنوض �جلهوية التمنوية يف تقاطعها مع م}ادئ 
احلاكمة اجليدة تقcيض حتسني مس<توى 5Fش الساكن مع احلفاظ Fىل 

ت�ٔ�ذ بعني  مس<تق}ل اSٔجCال املتعاق}ة عن طريق èمنية مس<تدامة م§دجمة
  ...Ìعتبار ÁÌراهات البي�Cة 

وتعترب اجلهة من الناحCة اrالية إالطار اSٔمÖل لتحقCق التوازن بني ما 
 .هو اقcصادي واج�عي وثقايف وب5يئ، lشلك �راعي اAميومة وÌس<تدامة

ويعترب تفعيل مفهوم التدبري املس<تدام اyي يتو= �Sٔساس الرتكزي 
العداÌ Àج�عية والفعالية Ìقcصادية واحملافظة Fىل  :Fىل ثالث مكوnت

البù5ة، مد�ال ٔ�ساس<يا جليل Tديد من املطالب احلقوقCة والس<ياس<ية 
  .والبي�Cة

        ::::�امتة�امتة�امتة�امتة �
Cىل توافقات بني مجيع الرشاكء، لتوظF ينçف ¥تعترب �ٓلية التعاقد اليت تن  

شرتكة، ٔ�داة تفرض إالماكنيات املتا²ة lشلك ٔ�مÖل، ولت�ديد اSٔولوoت امل 
نفسها ٕ�حلاح، ومتثل وس<يÆ لتوس<يع هامش اAميقراطية احمللية واجلهوية يف 

 .ٔ�فق البناء الوطين املتني وامل�سك
ولتوظيف إالماكنيات وحتديد اSٔولوoت املشرتكة lشلك ٔ�مÖل، يتعني 
وضع وتنفCذ س<ياسة èرابية حكمية متر ٔ�ساسا Fرب �ٓلية التخطيط يف بعدهيا 

rات من �الل اÜق التوقعات وتوطني التوCايل والتمنوي، جبانب �ٓلية حتق
  . تفعيل م}دٔ�ي التضامن اrايل وÌندماج Ìج�عي

وهذا املسار، يفرض Fىل اAوÀ اع�د �ٓليات Tديدة ©لتد�ل العمويم، 
تعمتد احلاكمة الرتابية اجليدة، وتفعل م}دٔ� التفريع lشلك جCد، وتؤسس 

بني الوزارات، حيد من التدا�ل بني Ìخcصاصات  لت�س<يق حقCقي
ويقلص من هدر اجلهد العمويم، ويعمتد التدبري املندمج ©لربامج، واحلوار 

ويفعل كذs مقاربة ²ديثة . القوي بني اAوÀ ورشاكهئا اجلهويني واحملليني
©لتدبري، تتو= الربط بني إالماكنيات املتا²ة والنتاجئ وèربط املسؤولية 

 .اس<بة�حمل


