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  احلادیة والعرش�ن بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 نومفرب 14(هـ 1439 صفر 25 ثال�ءال : التارخي
  .احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ثالث سا�ات، ٕابتداء من السا�ة الرابعة بعد الزوال: التوق�ت

 املتعلقة أ�س�ئ� ىل�لتقدمي أ�جوبة  خمصصة �لسة :�دول أ�عامل
  :، حول موضو�نيرئ�س احلكومةل�لس�یاسة العامة 

یتعلق �س�یاسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصید العقاري : املوضوع أ�ول
��و� لفائدة �س��ر، ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة 

  .�ٔ�رايض الساللیة، ٔ�رايض امجلوع و�زع امللك�ة
 تزنیل الال�ركزي إالداري ملوا�بة یتعلق �س�یاسة احلكومة يف: املوضوع الثاين

  .ورش اجلهویة املتقدمة

--------------------------------------------  

 :احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس عبداملس�شار الس�ید 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ت والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدا

من ا�س�تور، واملادتني  100معال ب�ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه  242و 241

اجللسة لتقدمي أ�جوبة عن أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل 
�ني جرى االتفاق �لهيام �ىل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، حول موضو 

  .مس�توى ندوة الرؤساء
یتعلق �س�یاسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصید العقاري : املوضوع أ�ول

��و� لفائدة �س��ر، ومعاجلة إالشاكالت املرتبطة �ٔ�رايض الساللیة، 
  .ٔ�رايض امجلوع و�زع امللك�ة

الال�ركزي إالداري  یتعلق �س�یاسة احلكومة يف تزنیل: واملوضوع الثاين
  .ملوا�بة ورش اجلهویة املتقدمة

�رشع ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول و�ددها س�بعة  ،وٕاذا مسحمت
ٔ�س�ئ�، ولكن ق�ل ذ� ؤ�نين ٔ�عرف ٔ��مك مجیعمك �لك املغاربة يف ا�ا�ل 
واخلارج تغمرمك مشاعر الفر�ة و��زتاز بت�ٔهل املنتخب الوطين ٕاىل 

امل، فٕانين ٔ�رید �مسمك مجیعا �ش م�تكررش هاذ ال�م س العتصف�ات �ٔ 
كثريا، ٔ�ن نتو�ه �هتنئة �لمنتخب الوطين ومن �ال� �لشعب املغريب، ؤ�ن 

غاربة من فریق�ا الوطين ولك الهیئات اليت سامهت حنيي حبرارة الش�باب امل
قلیال ٔ�و كثريا يف ٕاحراز هذا �نتصار الك�ري، ومزیدا من �نتصارات 

  .ادمة ٕان شاء هللالق
ٔ�رید كذ� ٔ�ن ٔ�رحب بوفد حيل بی��ا من م�تخيب ؤ�طر �رملانیة من 

  .ا�ول الشق�قة الثالثة، فلسطني وإالمارات العربیة املت�دة والبحر�ن
ٔ�رحب كذ� �لربامع ٔ�طفال وش�باب ومن ٔ�طرمه املرافقة هلم ا��ن 

  .�زورون ا�لس
�ل�س�بة �لمحور أ�ول، فٕاذن �ىل �ركة هللا ٔ�ف�ح �ب التد�الت 

ووفق الرتت�ب املتوافق �لیه، ٔ��رشف ٕ�عطاء اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن 
  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

 :احلسن سلیغوة الس�ید املس�شار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  زماليئ أ�عزاء،
  ،الس�ید رئ�س احلكومة

لیوم مشلك من ٔ�مه ؤ�خطر املشالك املرتبطة �الس��ر يف نعاجل ا
بالد�، وكذ� ٕاشاكلیة أ�رايض الساللیة، ح�ث یتك�د �ق�صاد الوطين 
خسا�ر �برية جراء �دم دمج هذه أ�رايض يف مسلسل التمنیة و�س�تفادة 
من هذا الرصید العقاري الهائل لتحریك جع� �ق�صاد، مع ٕاجياد صیغ 

  .هذه أ�رايض ٔ�حصاهبا�متلیك 
الس�ید رئ�س احلكومة، ما يه إالجراءات  ،�سائلمك ،ومن هذا املنطلق

  املس�تع�� اليت تنوي احلكومة اختاذها حلل هذه املعض� بصفة هنائیة؟
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

تفضل الس�ید  ،يف نفس املوضوع فریق أ�صا� واملعارصة عندو سؤال
  .املس�شار احملرتم

  :الس�ید احلب�ب �ن الطالبس�شار امل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل �ري املرسلني
  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

�سائلمك حول اسرتاتیجیات احلكومة ل�س�ري العقار خلدمة التمنیة 
  .�ق�صادیة و�ج�عیة

  .شكرا

 :الرئ�سالس�ید 
  .العدا� والتمنیة، تفضل الس�یدة املس�شارة احملرتمة ٔ�عطي اللكمة لفریق
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  :�رمية ٔ�ف�الل الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
وتدبري یعرف جمال تعبئة الرصید العقاري ��و� لفائدة �س��ر 

أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع و�زع امللك�ة مجمو�ة من إالشاكالت، �ا 
عن إالجراءات والتدابري اليت  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،�سائلمك

  .اختذمتوها ٔ�و تعزتمون اختاذها من ٔ��ل جتاوز هذه إالشاكالت
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
   .شكرا

  .رتماللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك احمل

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
  إالخوان احلضور،

�شلك تعبئة العقار مبختلف ٔ�نوا�ه حمراك ٔ�ساس�یا جللب �س��ر و�لق 
الرثوة، ٕاال ٔ�نه �شلك يف نفس الوقت �ائقا لبلوغ هذه أ�هداف، الس�� ما 

رايض الساللیة وامجلوع و�زع امللك�ة من یعرفه م� ا�و� اخلاص وكذا ا�ٔ 
  .مشالك

ٔ�وال، ما يه ٕاسرتاتیجیات احلكومة ملعاجلة إالخ�الالت املرتبطة بتعبئة 
  الرصید العقاري ��و� لفائدة �س��ر؟

�نیا، ما هو تصورمك ملعاجلة إالشاكالت املتعلقة �ٔ�رايض الساللیة 
  وامجلوع و�زع امللك�ة؟

  .سشكرا الس�ید الرئ�

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س احملرتم

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ق التجمع الوطين لٔ�حرار م�اقشة ٔ�رايض امجلوع لقد اقرتح�ا يف فری

اق�نا�ا م�ا ب�ٔنه �ان الوقت ٕال�داث ر�ة �برية يف س�یاسة تدبري هذه 
أ�رايض اليت ٔ�صبحت الیوم م�ار مشالك م�عددة، ٔ��رت الرصا�ات حولها 
ما بني ذوي احلقوق من �ة وما بني ذوي احلقوق وإالدارة من �ة ٔ�خرى، 

مكنا الوطنیة مبختلف درجهتا �ارقة يف هذه القضا�، اليشء ا�ي جعل حما
ٔ�صبح معها جملس الوصایة �اجزا الیوم عن ٔ�داء دوره ووظیف�ه، ومل 
�س�تطع فك اخلالفات اليت ال ت�هت�ي بني ذوي احلقوق وإالدارة، ولعل ٔ��رز 

  .م�ال �ىل هذا يف هذا إالطار ٕاقلميي تنغري و�ور�رت
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ملیون هك�ار واقفة و�امدة  12 یعد من املق�ول الیوم ٔ�ن یبقى حوايل مل
يف �ني ٔ�ن بالد� الیوم يف �ا�ة ماسة ٕاىل تعبئة العقار العمويم ملوا�ة 
حتد�ت �س��ر العمويم، �عتباره ٔ�وىل ٔ�ولو�ت إالقالع �ق�صادي 

 تدبري هذه املر�كز �ىل �لق الرثوة، مث مل یعد مق�وال كذ� ٔ�ن �س�متر يف
أ�رايض هبذا الشلك البطيء ا�ي ٔ��ن عن حمدودیته يف معاجلة 

  .إالشاكلیات املطرو�ة حول موضوع هذه أ�رايض
وحنن يف ٔ�مس احلا�ة الیوم ٕاىل توفري سكن الئق، مل یعد مق�وال ٔ�ن 
تبقى �ىل هذه الوضعیة والقطاع الفال� يف خمتلف أ�قالمي حيتاج ٕاىل هذا 

  . قار لتوس�یع خمتلف �شاطاته ملواص� ٕاجنازات ا�طط أ�خرضالنوع من الع
ٔ�ن نبقى �ىل وضعیة مجود هذه  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،مل یعد مق�وال

أ�رايض وخمطط ال�رسیع الصناعي حيتاج ٕاىل العقار من ٔ��ل ٕاجناز 
االتفاق�ات خللق م�اطق صناعیة حرة، �اصة �ملقاوالت الصغرى 

 .ج �ق�صاديواملتوسطة خللق الروا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

تعبئة هذا العقار ملواص� ٕاجناز خمتلف إالسرتاتیجیات الوطنیة ٔ�ولویة 
ٕاىل مىت س��قى ٔ�رايض امجلوع  :رية ٕاجنا�ا، �� �سائلمكترضوریة ل�رسیع و 

�ىل وضعیة امجلود؟ وما ٔ�نمت فا�لون ٕالرشا�ها يف ٕاجناز خمتلف 
تاج ٕاىل تعبئة جامعیة ونفس �دید لتوطیهنا إالسرتاتیجیات الوطنیة اليت حت 

  توطینا م�واز� بني خمتلف اجلهات؟
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اللكمة ما ق�ل أ��رية يف هذا احملور �لفریق �شرتايك احملرتم، تفضل 
  .الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید ا�تار صواب
  الس�ید الرئ�س،

  مة احملرتم،الس�ید رئ�س احلكو 
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
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  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
�سائلمك عن س�یاسة احلكومة يف جمال تعبئة الرصید  �شرتايكالفریق 

  .العقاري ��و� لفائدة �س��ر
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

ج�عي، تفضل الس�ید اللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �
  .املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید محمود عرشان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين ٔ�خوايت املس�شار�ن،
  الس�ید الرئ�س،

�ام ؤ�� ت�سمع ٔ�ن اك�ن هناك ٕاجراءات �ش حتل  30هاذي ٔ�كرث من 
ؤ�رايض امجلوع، والزلنا حلد ا�ٓن ن��ظر هاذ املس�ٔ� د�ل أ�رايض الساللیة 

  .احلل ا�هنايئ لهاذ املعض� هاذي
  الس�ید الرئ�س، 

بغینا نعرفو اف��اص يه من املؤهالت ا�يل عندمك، �ٔ�نمت طب�ب و
الیوم ٔ�ش�نو العقاقري الهادفة ا�يل عندك �ش هاذ املس�ٔ� هاذي نفصلو فهيا 

  بصفة هنائیة مس�تق�ال؟
  .شكرا

  :رئ�سالس�ید ال
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  الس�ید الرئ�س، 
تفضل الس�ید الرئ�س لتوضیح ما ٔ��دته احلكومة من عقاقري، �متىن 

  .هاذ املرة) les antibiotiques(�كون 

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� 

  .وحصبه
  لس�ید الرئ�س،ا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�س�یاسة  ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر الفرق احملرتمة �ىل طرح أ�س�ئ� املتعلقة

احلكومة يف جمال مرتبط مبوضوع ح�وي، هاذ املوضوع احلیوي عرف 
س�نة كام قال الس�ید  32مشالك مزم�ة، ويف احلق�قة مايش فقط م�ذ 

هاذ املشلك د�ل العقار والس�یاسة املس�شار، بل م�ذ �س�تقالل، و 

ح�ا �ارفني ب�ٔن وجود تعدد االعقاریة مزمن طرح ٕاشاكالت �دیدة ؤ�یضا 
ٔ�نواع أ�رصدة العقاریة، ب�ٔن �دم وضوح القوانني واملق�ضیات القانونیة ؤ�یضا 

ٔ�خرى ٔ�دى ٕاىل ٔ�نه اكنت هناك يف فرتات معینة، معلیة ا�دد من العوامل 
حبال أ�رايض ا ٔ�نواع من هذه العقارات اس��الء �ري مرشو�ة �ىل

حبال حىت أ�رايض د�ل م� ا�و�، ؤ�ن هاذ �س��الء ٔ�و االساللیة، 
ٔ�ن بعض اجلهات ٔ�و بعض ا�لوبیات ٔ�و بعض أ�ش�اص ٔ�لكوا ورشبوا من 

  .هذه أ�رايض طی� هذه العقود
اكی�ش عقار ا�يل �ادي ا س�نة، م �32 ٕاىل اكن هاذ املوضوع مزمن اد

یوم، يه حتتاج ٕاىل نفس �ىل مدى م�وسط، ولكن  32حيل لكيش يف 
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد ب�ٔن احلكومة عندها إالرادة القویة �ش �سامه يف �ل هذه 

  .إالشاكالت
البد ٔ�ن ٔ�تطرق، ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن هاذ املشلك د�ل العقار هو  ،يف البدایة

بط طابع ٔ�فقي، ٔ�ن املتد�لني ف�ه م�عدد�ن، مرت  ومشلك ٔ�فقي، عند
مبختلف جماالت ال�شاط ال�رشي �ق�صادي و�ج�عي وإال�ساين، 
احلركة د�ل الساكن و�ريو، و�لتايل ف�خص �كون ف�ه تد�الت ا�يل يه 

 .ٔ�فق�ة، كتد�ل ف�ه مجیع ٔ��زة ا�و� ومجیع القطا�ات
والبد ٔ�ن ٔ�شري هنا ٕاىل ٔ�نه �ىل الرمغ من هاذ الطابع املزمن، ا�يل ٔ�شار 

املس�شار، د�ل هاذ املشلك، عقدت ٔ�ول م�اظرة وطنیة، ٔ�ول  ٕالیه الس�ید
دج�رب  9و 8، 2015م�اظرة وطنیة حول س�یاسة العقار مل تعقد ٕاال س�نة 

، ويه املناظرة اليت عقدت حتت الر�ایة السام�ة جلال� امل� حفظه 2015
هللا، وحظیت بتوج�ه رسا� سام�ة ٕاىل املشاركني فهيا، شلكت �ارطة 

صالح شامل لنظام العقار يف ٕاطار الس�یاسة واحضة املعامل، ت�ٔ�ذ الطریق الٕ 
بعني �عتبار خمتلف أ�بعاد، القانونیة واملؤسساتیة والتنظميیة وإالجرائیة 

  .و�ريها ،العملیة
  :ومن بني هذه التوجهيات الواردة يف الرسا� امللك�ة من ب�هنا

ل من إال�راهات ٔ�وال، اعتبار الطابع أ�فقي لقطاع العقار ا�ي جيع
  والرها�ت اليت توا�ه ٔ�مرا مشرتك بني خمتلف املتد�لني والفا�لني؛

�نیا، رضورة اع�د ٕاسرتاجتیة وطنیة، مشولیة وواحضة املعامل، لتمثني 
  .العقار ٕ�دما�ه يف التمنیة

�لثا، اع�د ا�ٓلیات املالمئة لعقلنة تد�الت خمتلف الفا�لني املعنیني 
  .عقارلتدبري قطاع ال

رابعا، موا�بة الس�یاسة العقاریة ��و� �لتق�مي املس�متر لالخ�یارات 
املتبعة من ق�ل ا�و� يف جمال تدبري العقار، هبدف ق�اس ٔ��رها �ىل 

  .خمتلف ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة وال�رشیة و�ريها
ختاذ مج� ويف ٕاطار تفعیل توصیات هذه املناظرة الوطنیة الهامة، مت ا

من إالجراءات العملیة يه اليت دجمناها يف الرب�مج احلكويم ويه اليت 
  .�ش�تغل �لهيا الیوم

ٔ�وال، �شك�ل وتفعیل ا�لجنة الوزاریة ا�امئة �لس�یاسة العقاریة، هذه 
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، ويه �ٓلیة مؤسساتیة هامة 2016ماي  24ا�لجنة ٔ��دثت مبرسوم يف 
عند� س�یاسة م�دجمة يف  لت�س�یق تد�الت خمتلف القطا�ات �ش تويل

العقار، وهاذ ا�ل�ان البني وزاریة ٔ�و ا�ل�ان الوزاریة يه من ا�ٓلیات الفا�� 
  .ا�يل كمتكن �كون عند� س�یاسات م�دجمة وتد�الت ٔ�یضا م�سقة

عهد ٕا�هيا، ت�سمى ا�لجنة الوزاریة طیب هاذ ا�لجنة بني الوزاریة، 
ة احلال الصالح�ات املس�ندة ا�امئة �لس�یاسة العقاریة، مع مرا�اة بطبیع

 :�لقطا�ات املعنیة، مج� من �قرتا�ات من ب�هنا

اقرتاح التو�ات إالسرتاتیجیة لس�یاسة ا�و� يف جمال العقار و�ىل  -
  احلكومة؛

ت�س�یق تد�الت القطا�ات العموم�ة �لتداول �ش�ٔن التدابري ال�رشیعیة  -
اختاذها يف هذا ا�ال، يف والتنظميیة وإالجرائیة و�ريها اليت تعزتم احلكومة 
 .جمال ٕاصالح الس�یاسة العموم�ة يف ا�ال العقاري

وقد مت الرشوع الفعيل يف تفعیل هذه ا�لجنة، ٔ�ن ا�لجنة اك�ن ا�لجنة 
الوزاریة �ىل مس�توى الوزارة، اك�ن ٔ�یضا كتابة هذه ا�لجنة فهيا املمثلني 

ع أ�ول، �ج�ع د�ل مجیع الوزارات املعنیة والقطا�ات، عقدت �ج�
الثاين س�تعقده يف أ�س�بو�ني املق�لني تقریبا يف ٔ�فق عقد ا�لجنة بني الوزاریة 
�ىل مس�توى الوزراء ق�ل هنایة هذه الس�نة، وا�ي هو یعقد حتت رئاسة 

  .رئ�س احلكومة
هاذ ا�لجنة الوزاریة يف �د ذاهتا ٕاجناز، ٔ�ن يه �ادي توا�ب وضع 

ا�ب تنف�ذ هذه الس�یاسة العقاریة و�ادي توا�ب الس�یاسة العقاریة و�ادي تو 
الت�س�یق ا�ي هو من بني ٔ�مه العوائق د�ل هاذ املشلك، الفال�ة تتد�ل 
بطریقة، التعمري یتد�ل بطریقة، وإالساكن یتد�ل بطریقة، الت�ارة 
والصنا�ة يف املناطق الصناعیة ٔ�و �ريها تتد�ل بطریقة، وهكذا، ا�ٓن 

طریقة د�ل التد�ل ا�يل يه فهيا ا�س�ام �اص �كون عند� وا�د ال
  .والتقائیة، هذه أ�وىل

إالجراء الثاين هو ٕا�داد إالسرتاتیجیة الوطنیة العقاریة وٕا�داد خمطط 
معل لتنف�ذها، ف�املوازاة مع تفعیل هذه ا�لجنة الوزاریة فٕان العمل م�صب 

  :ٔ�مور 4ٔ�و  �3الیا �ىل ٕا�داد 
حلال ما �ادي �كو�ش حوار موسع ٔ�وال، ٕاطالق حوار وطين، بطبیعة ا

ولكن حوار ٕالمتام ٔ�شغال املناظرة، ا�يل �ادي ی�ين �ىل املناظرة و�ادي 
  یتف�ح هاذ احلوار الوطين �ادي �كون �وي �خلصوص؛

مث �لتوازي معه �ادي توضع إالسرتاتیجیة الوطنیة �لعقار ویوضع معه 
د�لو س�مت تنف�ذه خنطط معل لتنف�ذها، هذا املرشوع ا�ي بدٔ� التنف�ذ 

�رشاكة مع هیئة حتدي أ�لف�ة أ�مر�ك�ة يف ٕاطار م�ثاق التعاون املوقع مع 
وا�ي س�متنح مبوج�ه الهیئة �لمغرب  2015نونرب  30احلكومة املغربیة بتارخي 

ملیون دوالر س�تو�ه �متویل �رامج �ش�متل �ىل مرشو�ني اثنني،  450م�لغ 
 170ٕانتاج�ة العقار �ادي تو�ه � من مضهنام مرشوع ٕانتاج�ة العقار، 

ملیون دوالر، وس�رشف واك� حساب حتدي أ�لف�ة املغرب، یعين الواك� 
املغربیة لت�دي أ�لف�ة، الطرف املغريب ا�يل ف�ه لك املغاربة وكرئ�س ٕاطار 
مغريب �عتبارها مؤسسة معوم�ة ملكفة ب��ف�ذ �ر�مج التعاون املذ�ور، 

�ىل خمر�اته، وذ� وفق مهنجیة �شار�یة س�رشف �ىل هذا احلوار و 
و�شاوریة، س�مت تنظمي م�اظرات �ویة، كام قلنا، �ىل مدى س�تة ٔ�شهر يف 
ٕاطار ال�شاور مع خمتلف الفا�لني واملتد�لني �ىل مس�توى لك �ة، سواء 
اكنوا معوم�ني ٔ�و خواص ٔ�و جممتع مدين، يف ٔ�فق بلورة إالسرتاتیجیة العقاریة 

  .ف�ذهاالوطنیة وخمطط تن 
ٕاذن هذا هو احملور الثاين ا�ي س�مت ٕاذن الرشوع ف�ه �ملوازاة مع 
ا�لجنة بني الوزاریة ا�يل يه �ادي توازي هاذ احملور الثاين، ولٕالشارة فقد 
مت إال�الن عن طلب العروض املتعلق �خ�یار مك�ب ا�راسات ا�ي 

ملوا�بة هاذ احلوار  س�یعهد ٕالیه تقدمي ا�مع التقين وا�مع ا�لو��س��يك الالزم
الوطين حول الس�یاسة العقاریة ��و� وٕا�داد ٕاسرتاتیجیة عقاریة وطنیة 

 .وخمطط تنف�ذها، هذا من ح�ث املنظور العام �لس�یاسة العقاریة
�نیا، ٔ�ن �ادي جني مع أ�س�ئ� وا�د، وا�د، �نیا، هاذ القضیة تعبئة 

بني أ�مور ا�يل �مة، الرصید العقاري ��و� لالس��ر، هذا فعال من 
وكنحتاجوه يف عند� رصید عقاري �م، كام قال إالخوان، حصیح 

�س��ر، و�� اكن هناك اه�م �بري بتوفري الو�اء العقاري الالزم �تلف 
املشاریع �س��ریة مبختلف ا�االت، سواء يف الفال�ة، الصنا�ة، 

نعرفوا ب�ٔنه یعد هاجس ٔ�سايس الس�یا�ة، يف جمال اخلدمات و�ريها، وهذا ك 
�ل�س�بة �لمس�مثر�ن ٔ�س�باب �دیدة، �� انطلقت اخلطة د�ل اجلهات 

  :املعنیة يف احلكومة يف حماور
احملور أ�ول، هو تعبئة امل� اخلاص ��و� �مع �س��ر، فامل� 
اخلاص ��و� �سهم �شلك فا�ل يف �س��ر مبختلف �ات اململكة عن 

ئة أ�رايض الالزمة لفائدة املس�مثر�ن من القطاع العام واخلاص طریق تعب 
  .�متك�هنم من مشاریع هتدف ٕاىل �لق الرثوات وٕا�داث فرص الشغل

وكام هو معلوم ختضع معلیة تفویت ٔ�رايض امل� اخلاص ��و� 
واملغري واملمتم �ملرسوم املليك  2002مارس  5ملق�ضیات املرسوم املؤرخ يف 

 ،�سن النظام العام �لم�اس�بة العموم�ة، كام وقع تغیريه و�متميه 1967بتارخي 
ینا�ر  9وا�ي مت اختاذه تطبیقا ملق�ضیات الرسا� امللك�ة السام�ة بتارخي 

التدبري الالممتركز "املو�ة ٕاىل الوز�ر أ�ول �ٓنذاك، يف موضوع  2002
فا�لني ، وقد بلغ جحم العقارات اليت مت �س�ريها لفائدة ال"لالس��ر

العموم�ني واخلواص ٕالجناز مشاریع �س��ر من ٔ�مه القطا�ات املنت�ة 
هك�ار  70000ما یناهز  2016ٕاىل �ایة  �2002الل الفرتات املمتدة من 

ٔ�لف م�صب شغل  236ملیار درمه و 241 ـبقمية اس��ر م�وقعة تقدر ب
و�لهيا تعهدات  مرتقب، مهنا ما مت يف ٕاطار اتفاق�ات �س��ر املوقعة ٔ�صال

  .ويف ٕاطار التدبري ٔ�و يف ٕاطار التدبري الالممتركز
ف� خيص القطاع الصناعي، هذه القضیة د�ل القطاع الصناعي هو 
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فعال �یطرح �دد من إالشاكالت، اح�ا �ارفني هاذ إالشاكالت ا�يل 
طر�ا، عرف�ا بعدد من املناطق الصناعیة، مت م�ذ بدٔ� ٕا�شاء هذه املناطق 

�ذاو ایة كثري مايش اللك بطبیعة احلال، كثري من املس�مثر�ن ا�يل الصناع 
بقع صغرية ٔ�و �برية يف هذه املناطق الصناعیة، داروا إالجنازات د�هلم ؤ�وفوا 
�لتعهدات د�هلم، ولكن هناك ٔ�یضا كثريون مل یوفوا بتعهداهتم، ووقعت 

العوائق يف ٕاشاكلیات يف هاذ اليش وال �زال هذه إالشاكلیات، ومن بني 
هذا ا�ال هو �دم وجود قانون م�ظم ٔ�ن املراس�مي ٔ�و القرارات �ري اكف�ة 

  .�لتد�ل فهيا
ا�ٓن عند� م�ظور �دید �لتعامل مع القطاع الصناعي، وا�ي  ،و��

هيدف ٕاىل �س�ت�ابة ملتطلبات املس�مثر�ن ورها�ت التنافس�یة ا�ولیة، مع 
عقاریة، فضاءات املناطق احلرة احلرص، �هيدف �ل�د من املضاربة ال

�لتصد�ر، احملطات الصناعیة املندجمة، احلظا�ر الصناعیة املو�ة �لكراء، 
وهذا م�ظور �دید بدٔ� م�ذ فرتة، واملناطق الصناعیة وم�اطق أ��شطة 

  .الصناعیة
 ثالثةنلخصها يف ٔ�ن مت يف هذا ا�ال ٔ��ذ �دد من التدابري ميكن 

ك�ب اخلاص امل ل العقار الصناعي ٔ�یضا �ش�تغل ف�ه احملاور، وهذا احملور د�
حبساب حتدي أ�لف�ة �هيدف ٔ�وال ٕاىل ختطیط وتطو�ر وت�ٔهیل وتدبري 
املناطق الصناعیة، هذا عن طریق تطو�رها واختذت بعض املناطق 
الصناعیة كمنوذج ٔ�ويل يف منوذج تدبري �دید، وخصوصا املنطق�ني 

  .الصناعیتني لبوزنیقة و�د السوامل
نیا، ٕاىل م�اطق جتری��ة ممو� من طرف هیئة حتدي أ�لف�ة س�مت �

هاذ ) (le fondsٕا�شاء صندوق املناطق الصناعیة املس�تدامة، هاذ 
بطبیعة احلال دامئا �لتعاون مع الوزارة املعنیة  - الصندوق س�ميكن من ٕارساء 

مع من د -ا�يل يه وزارة الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي 
م�ادرات �اصة ٔ�و معوم�ة �شجع �ىل اع�د منوذج �دید حلاكمة املناطق 

 .الصناعیة، �ایته �س�ت�ابة �لطلب ا�ي یو�ه املس�مثرون
�لثا، مت ٕا�داث مركز اخلربة لتطو�ر العقار الصناعي، وا�ي س�یكون 

  :مدعوا �مع احلكومة يف تزنیل هذه املقاربة اجلدیدة و�اصة من �الل
ٕا�داد قانون �دید حول املناطق الصناعیة، وهاذ القانون ٔ�وال، 

اجلدید وا�ي �لكفت وزارة الت�ارة والصنا�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي 
مبوا�بة مركز اخلربة ٕ��داده، �ادي �كون هو ا�يل غميك�ا يف املس�تق�ل �ش 
نتد�لو حىت �ش �سرتدو هاذ العقارات ا�يل ما وفاوش ٔ�حصاهبا ٕ��شاء 

وها ٕاما �لمضاربة ٔ�و ٔ�هداف ٔ�خرى �ري صناعیة، ٕاذن �س��رات و�ال
وهاذ القانون راه بدا إال�داد د�لو و�متناو �مكل  ،هذا ٕا�داد قانون �دید

  يف الفرتات املق��؛
�نیا، موا�بة وزارة الت�ارة والصنا�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي 

لصناعي، و�لتايل نب��و �لیه ٕالجناز دراسة وطنیة �لطلب حول العقار ا
ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة وطنیة حول املناطق الصناعیة، ٕاىل �د ا�ٓن ما كتكو�ش 

شویة ادراسات وطنیة معیقة ا�يل هبا كند�رو املناطق الصناعیة، اكنت 
شویة حتت الطلب، الضغوط، وا�د اجلهة �یجیو ادراسات م�تدئة واكنت 

�ات كند�رو م�طقة صناعیة، الیوم عندما الربملانیني �یطالبوا �لناس ٔ�و امجلا
� �ادي تدار دراسة معیقة ودراسة ا�دد من املناطق الصناعیة فار�ة، د

وطنیة حول الطلب د�ل املناطق الصناعیة، ٔ�ن الطلب �اصو جيي من 
املس�مثر�ن، ٕاىل ما عند�ش املس�مثر�ن د�ل يش �ة املنطقة الصناعیة 

�كون مؤدي ٕاىل الن���ة، ٕاذن �اص  وا�د �س��ر ا�يل ما �اد�ش
دراسة فهاذ ا�ال ا�يل �ادي یؤ�ر �ىل ٕاسرتاتیجیة بعیدة املدى ف� خيص 

 �رجمة املناطق الصناعیة؛
الت�ارة و�س��ر و�ق�صاد و �لثا، تعز�ز قدرات وزارة الصنا�ة 

الرمقي يف جمال تطو�ر املناطق الصناعیة، وكذا قدرات أ�طراف الفا�� 
 خرى، م�ل السلطات احمللیة؛ا�ٔ 

رابعا، تعممي املامرسات الفضىل يف جمال تطو�ر املناطق  ،ؤ��ريا
الصناعیة، وهو ا�ي یعين احلاكمة اجلیدة، وذ� كام قلنا غیبدا يف م�اطق 

 .صناعیة معینة �ىل ٔ�ساس التجربة، مث س�تعمم بعد ذ�
أ�لف�ة  هاذي يه ٕاذن اخلطة املوجودة اجلدیدة يف ٕاطار هاذ حتدي

بدات، وٕان شاء هللا و�متىن ٔ�ن جتد الت�ٔثريات د�لها يف املدى اوا�يل 
  .املنظور

س�ٔنتقل فورا ٕاىل س�یاسة ا�و� يف معاجلة إالشاكالت املرتبطة 
  .�ٔ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع

ٔ�نمت تعرفون ب�ٔن أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع هذا من بني امللفات 
م�ة، من ق�ل �س�تقالل ولكن �خلصوص من �س�تقالل ا�يل يه فعال مز 

وبقات إالشاكالت ف�ه ٕاىل الیوم، وجيب ٔ�ن نعرتف ٔ�نه ما اكن�ش هناك ما 
جنحناش مجیعا، اح�ا غنذا�رو �ري بصف�نا مغاربة، ما جنحناش يف تدبري هاذ 

  .امللف �لطریقة اجلیدة
�دد من حصیح ٔ�ن اكن هناك تطو�ر يف جمال التدبري جزيئ، اكنت 

أ�مور تدارت، ومن بني �ٓخر أ�مور ا�يل دارت وزارة ا�ا�لیة هو دارت 
هاد ) (terrecollective.maوا�د املوقع �اص 

terrecollective.ma) ( ىل أ�قل توضعت ف�ه املساطر وتوضعت ف�ه�
املعلومات ا�يل الناس �ش �س�تافدوا من هاذ املعلومات �ش ميكن ید�روا، 

ناس ٔ�حصاب أ�رايض الساللیة وال النواب وال �ريمه ٔ�ح�ا� ٔ�ن كثري من ال 
ما تیعرفوش �یفاش ید�روا ف�یغلطوا يف املساطر وال يف اجلهات ا�يل 

  .ت��و�وا لها، مما یؤدي ٕاىل ٕاشاكالت یعين ٕاشاكالت �دیدة
من رؤیة �دیدة وٕاسرتاتیجیة �دیدة يف تدبري ملف ٔ�یضا ف�� البد 

هرض� �لهيا اا�يل السام�ة  هذیك الرسا� امللك�ة أ�رايض الساللیة، و��
اليت اكنت قد و�ت ٕاىل املشاركني يف املناظرة الوطنیة أ�وىل �لس�یاسة 

ٔ�یضا ركزت يف فقرة مهنا �ىل أ�رايض  2015العقاریة ��و� ا�يل اكنت يف 
الساللیة، ودعت ٕاىل ٕاصالح نظام أ�رايض امجلاعیة و�س��ر والرتصید 
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 احلوار الوطين �ش�ٔهنا وخمر�اته، تضافر اجلهود من ٔ��ل ٕاجناح العملیة، نتاجئ
�رسیع وثرية تصف�ة الوضعیة القانونیة لٔ�رايض امجلاعیة، و�� تفعیال لهذه 
التوجهيات امللك�ة السام�ة �ر�كز ٕاسرتاتیجیة احلكومة يف جمال تدبري العقار 

 ثالثیة ؤ�رايض امجلوع �ىل امجلاعي وإالشاكلیات املرتبطة �ٔ�رايض السالل 
  :احملاور ثالثةحماور، 

، هو تصف�ة الوضعیة القانونیة لٔ�رايض الساللیة ؤ�رايض احملور أ�ول
  .امجلوع، وفض الزنا�ات املرتبطة هبا

ويف هذا ا�ال، ٔ�ش�نو يه اخلطوات ا�يل �دامني فهيا دا�؟ ٔ�ول 
طار القانوين �رجع ٕاىل خطوة هو مراجعة إالطار القانوين، وانتوما �ارفني االٕ 

 1919ما ق�ل عقود عند� مرشوع القانون، مرشوع قانون الظهري د�ل 
إالداریة �ىل امجلا�ات الساللیة  ة�يق �دام ٕاىل ا�ٓن �ش�ٔن تنظمي الوصای

 18هناك ظهري . 1919وضبط تدبري شؤون أ�مالك امجلاعیة وتفو�هتا، 
عیة، وهناك ٔ��ريا الظهري د�ل املتعلق بت�دید أ�رايض امجلا 1924فربا�ر 
املتعلق �ٔ�رايض امجلاعیة الواقعة يف دوا�ر الري، ٕاىل ما در�ش  1969

التعدیل والتغیري د�ل هاذ الظها�ر عن طریق قوانني �دیدة ال ميكن �ل 
  .املشلك د�ل أ�رايض الساللیة �ال �ذر�

وا�د  الیوم هناك اش�تغال ح�یث �ىل مراجعة هذه القوانني، ،و��
يف املرا�ل املتوسطة �ملشاركة د�ل  2و ،فهيم يف املرا�ل د�لو أ��رية

مجیع املتد�لني، هناك جلن م�ك�ة �ىل هذا و�متناو �مكلوه يف الس�نة املق��، 
�كون س�نة د�ل ٕاخراج هذه القوانني لكها ٔ�و بعضها، ٔ�ن  �2018متناو 

فهيا م�د�لني م�عدد�ن  ،هذهانتوما تتعرفوا مراجعة قوانني عتیقة قدمية م�ل 
مرتبط بوا�د إالشاكلیة عویصة، عویصة حق�قة حتتاج ٕاىل �د �بري وٕاىل 

ذ املرشوع حىت احوار طویل، ٕاذن هذه أ�وىل واح�ا �ادي منش�یو مع ه
�مكلو هاذ املرشوع د�ل تعدیل هاذ القوانني ٔ�ن به ميكن نقاربو مقاربة 

  .�دیدة
ة التحف�ظ امجلاعي العقاري يف ٔ�فق حتق�ق ري تالنقطة الثانیة، الرفع من و 

، 2020ملیون هك�ار يف ٔ�فق س�نة  5هدف اسرتاتیجي ممتثل يف حتف�ظ 
معلیة التحف�ظ د�ل أ�رايض الساللیة حىت هو اكن طارح ٕاشاكل دا� 
ا�ٓن ت�رسعو ف�ه، وبطبیعة احلال هناك �ود تتقوم هبا احملافظة العقاریة 

كفاءات د�لها، ؤ�یضا �لت�س�یق بطبیعة احلال مع و أ�طر د�لها والیوتنحی 
خمتلف املتد�لني وخصوصا د�ل وزارة ا�ا�لیة ا�يل �ش �رسعو معلیة 

 .التحف�ظ، فهناك معلیة راه ك�سري
ضبط القا�دة املعلوماتیة وأ�رصدة العقاریة امجلاعیة وضبط �دد 

مت، وف�ه  امجلا�ات الساللیة و�دد ذوي احلقوق املرتبطني هبا هذا قد
راه ) (terrecollective.maٕاحصائیات وٕاىل د�لتو �ري املوقع املذ�ور 

حىت الو�ئق اليت .. �ادي تلقاو ف�ه �دد من إالحصائیات و�دد من
 صدرت يف هذا ا�ال؛

حتسني ا�فاع عن مصاحل امجلا�ات الساللیة من �الل توح�د قوا�د 

رايض الساللیة، ٕا�رام حوايل الرتافع، �كو�ن اجهتادات قضائیة يف جمال ا�ٔ 
اتفاق�ة ��مع القضايئ مع احملامني، اك�ن اس��الء من ق�ل ا�لوبیات  40

لفرتات �ىل أ�رايض الساللیة اك�ن هاذ اليش، واجلهات املعنیة راه تتد�ل 
احملامك وانتوما تتعرفوا ٔ�ح�ا� راه تت�ٔخر هذه أ�مور يف احملامك، وحىت القدرات 

حمدودة، ف�� حتسني هذه املصاحل د�ل امجلا�ات  د�ل ا�فاع �كون
الساللیة ��فاع هذا يشء �م، وهناك �ٓالف القضا� ا�ٓن ٔ�مام احملامك د�ل 

  .أ�رايض الساللیة
ؤ��ريا فض الزنا�ات بني ٔ�فراد امجلا�ات الساللیة وأ�غیار من �الل 

ذوك �رسیع معل جملس الوصایة، ولكن نظام احلاكمة لكه ٕاذا خرج�ا 
  .احملور أ�ول، هذا �ري حمور نالقوانني �ادي نغريو، هذا ٕاذ

، �مثني أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع، وذ� من �الل احملور الثاين
تعبئة العقارات امجلاعیة الواقعة دا�ل املدارات احلضاریة، ٕا�داد دلیل 

ي مرجعي لٔ�مثنة مبثابة حماس�بة عقاریة �لجام�ات الساللیة، ٕادماج ذو 
احلقوق يف ٕاطار التمنیة احمللیة من �الل ٕاجناز �دد من املشاریع إالح�عیة 
واملشاریع املدرة ���ل �ىل ٔ�ساس جتمیع ذوي احلقوق، وخصوصا يف ٕاطار 

  .التعاونیات وكثري من التعاونیات ا�ٓن والك�ري مهنا �حج وامحلد �
لیة، هو الرشوع دامئا يف هذا امللف د�ل أ�رايض السال احملور الثالث،

يف معلیة ا�متلیك د�ل أ�رايض الساللیة �وي احلقوق، و�� حنن ٔ��لن 
هنا، ٔ�نه ٔ�وال ا�متلیك ما بدا القرار د�ل ا�متلیك اكن هناك ٔ�وال الظهري د�ل 

حىت �ل�سعینات مل یمت ٔ�ي متلیك،  69ا�يل هو �ميكن هذا ا�متلیك، من  69
ٔ�لف هك�ار، وميكن ٔ�ن ٔ�قول  36متلیك ٔ�واسط ال�سعینات اكن هناك قرار � 

س�نوات فقط اكن هناك معل يف الغرب �ملناس�بة  3لمك م�ذ هذه الس�ن�ني 
ٔ�لف هك�ار، وا�ٓن ٔ�رید ٔ�ن ٔ��لن ب�ٔنه راه الرسوم  36معل ٕالمتام متلیك 

العقاریة الترتات د�ل هاذ الناس راه تقریبا موجود�ن، ويف القریب �ادي 
  .لیك د�هلمٔ�لف هك�ار ا�مت  36یمت هاذ 

لكن �اصنا ند�رو وا�د العملیة ٔ�خرى د�ل توس�یع ا�متلیك، و�� 
ك�ب د�ل واك� حتدي أ�لف�ة س�مت العمل ا�ٓن �ىل امل ا�ٓن يف ٕاطار دامئا 

ٔ�لف هك�ار من نفس  36ٔ�لف هك�ار ٔ�خرى ٕاضاف�ة من �ري  47متلیك 
طة أ�رايض الساللیة لفائدة ذوي احلقوق وفق مسطرة �دیدة وم�س

�رشاكة مع �ر�مج حتدي أ�لف�ة أ�مر�يك، يف ٕاطار �شاط العقار القروي، 
�الش �رسعت؟ ٔ�ن أ�لف  �36ادي متك�نا يه منوذج�ة، هذیك  يذاه

ٔ�لف ق�ل ما  46ذ الرب�مج قال � ما ميك�ش ٔ�� ند�ل مع ا�ش نعدو ه
  ٔ�لف بقات من ال�سعینات؟ 36نعرف ملاذا 

ٕاما �دم املعرفة د�ل  ،ٕاما ٕاداریة ،مسطریة مش��ا ولق�نا املشالك، ٕاماا
فاش ید�روا، ٕاما �دم التفامه و��س�ام بني یالناس ذوي احلقوق � 

املتد�لني، �ري مشالك مسطریة �ادیة و�س�یطة، حتلت هذیك املشالك 
  .ف�� مهنا اس�تفد� ا�رس �ش ند�رو وا�د املسطرة د�ل ا�متلیك

ٔ�لف هك�ار ٔ�یضا  46مج منوذ� ف�ه ا�ٓن �ادي ی��فذ �ىل وا�د الرب�
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س�نوات ٔ�ن املدة  5س�نني تقریبا ٔ�و  4يف الغرب، �ملناس�بة، �ادي ��ذ 
س�نني، �ادي ��ذ هاذ الفرتة لكها  5د�ل الرب�مج د�ل حتدي أ�لف�ة هو 

ٕاذا جنح �ادي خنرجو مبسطرة م�سطة واحضة �لمتلیك �ش ميكن من بعد 
  .بعد ذ�ٔ�لف هك�ار  300نوسعوه ل�شمل 

وٕان شاء هللا حنن  ،ٕاذن هذا هو القصة د�ل ا�متلیك فني واقفني
�ام ما  60بقى ام�فائلون ٔ�نه �ادي منش�یو تدرجيیا، ولكن ذاك اليش ا�يل 

س�نني يف احلق�قة �اصنا نصفقو  4س�نني  3تدار وتدار م�و وا�د اجلزء يف 
 ـاملق�� ل س�نوات لخمس، ٔ�ن هذا ٕاجناز، وعند� ا�ٓن �ر�مج مضبوط �ول

 ـوبعدها �ادي نبداو يف �رامج ٔ�خرى �ش نتوسعو حىت ل ،ٔ�لف هك�ار 46
وبعدها �ادي �كون عند� مساطر واحضة و�ادي خترج  ،ٔ�لف هك�ار 300

ٕاما يف ٕاطار قوانني ٔ�و يف ٕاطار مراس�مي تنظميیة �ش ميكن العملیات من بعد 
  .�سهال
ول س�یاسة ا�و� يف جمال لكمة ح الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ،ؤ��ريا

  :معاجلة إالشاكالت املرتبطة بزنع امللك�ة
�ل�س�بة لزنع امللك�ة، مت �شك�ل جلنة بني وزاریة ملكفة من مجیع 
القطا�ات اليت لها �القة م�ارشة بزنع امللك�ة، هاذ ا�لجنة عقدت �دد من 
�ج��ات، ومتخضت عن ٕا�داد مصفوفة، خشصت خمتلف إالشاكالت 

خرج�ا اخرج�ا؟ ایة ا�يل اكینة واقرتحت �دد من احللول، و�ش املسطر 
ٔ�وال بوا�د املرشوع دلیل معيل مو�د ورمس بیاين لاكفة مرا�ل املسطرة، 

� ا�ٓن هاذ ا�لیل العميل املرشوع د�لو موجود ٔ�ويل و�ادي حناولو اد
نصادقو �لیه يف القریب، كام ٔ��دت نفس ا�لجنة مسطرة اس��فاء التعویض 

ف یمت، مسطرة مو�ة �لمواطن حتدد رشوط �س�تفادة من التعویض �ی
يف �ا� �زع امللك�ة، من ٔ��ل �زع امللك�ة، وس�مت �رشها مبوقع اخلدمات 

  .العموم�ة
من �ة ٔ�خرى، وتفعیال لاللزتامات احلكوم�ة مبق�ىض الرب�مج 
احلكويم، فٕان اجلهود م�صبة �ىل مس�توى خمتلف القطا�ات الوزاریة 

نیة �ىل �سویة املبالغ املس�تحقة �رمس التعویض عن �زع امللك�ة من ٔ��ل املع 
  .املنفعة العامة وتنف�ذ أ�حاكم القضائیة

ويف هذا ا�ال در� وا�د ا�لقاء ف�ه مجیع القطا�ات املعنیة ب��ف�ذ 
رٔ�س�هتا خشصیا وح�ینا خمتلف �أ�حاكم القضائیة وٕاعطاء التعویضات و 

ا، �ادي نتابعها عن طریق اج��ات ٔ�خرى و�ادي الوزارات �لوفاء بتعهداهت
  .نتابعو �س�بة أ�داء د�ل الوزارات وتنف�ذ أ�حاكم القضائیة

وازاة مع هذا، تند�رو وا�د املس�ٔ� ذات ٔ�مهیة، ويه ٔ�نه ا�ٓن حنن مل�
بصدد وضع قانون �اص د�ل �زع امللك�ة �لمصل�ة العامة ٔ�و لفائدة ا�و�، 

مني �لیه وأ�مانة العامة �لحكومة مشكورة �لكفت به، � اح�ا �دااوهذا د
فغادي �كون هو ا�يل �ادي ید�ر �كون ٕاطار �ام لهاذ املوضوع �ش حنلو 

  .إالشاكالت املزم�ة
بغیت نؤكد ٔ�وال ا�ور احملوري د�ل هاذ املوضوع د�ل ا ،ويف أ��ري

اكم� �ش العقار والتعقد ٔ�ن املوضوع معقد فعال، لكن عند� إالرادة ال
منش�یو لٔ�مام �ش حنلو إالشاكالت د�ل هاذ املوضوع املعقد، ٔ�عطیت 

ؤ�عطیت �ٓ�ال لتنف�ذ الزتامات  ،�دد من احللول اليت �ش�تغل �لهيا �الیا
حمددة يف الس�نة املق�� ٔ�و يف الس�نوات املق��، ومن ب�هنا ٕا�داد 

ا بناء �ىل إالسرتاتیجیة العقاریة الوطنیة مع �ر�مج تنف�ذي مصاحب له
حوار وطين �وي ین�ين وینطلق من توصیات املناظرة الوطنیة �لس�یاسة 

  .العقاریة
  .شكرا جزیال �ىل �ن��اه

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

وا�ٓن �رشع يف �س��ع ٕاىل التعق�بات، يف ٕاطار التفا�ل مع جواب 
د رئ�س احلكومة، ؤ�ول م�د�ل هو الفریق �س�تقاليل �لو�دة الس�ی

  . والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم يف �دود ما تبقى لمك من الوقت
و�ملناس�بة لمك اكمل احلریة يف ترصفه بني ٔ�ن توزعوه �ىل احملور�ن ٔ�و 

  .�س�هتلكوه يف هذا احملور، ا�يل �ن لمك

  :ةاملس�شار الس�ید احلسن سلیغو 
و�ادي  ،د�ل أ�س�ئ� جوجالس�ید الرئ�س، اح�ا عند�  ،مسحتإاىل 

وٕاىل ما مكل�ش  ،یعين حناولو ��دو �ري النصف ،نتد�لو فهيم جبوج
  .د�رو يف اجللسةتالتد�ل �ادي �سمل � �ش 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

  الس�یدة والسادة الوزراء،
  زماليئ أ�عزاء،
  حلكومة، الس�ید رئ�س ا

تبعت اجلواب د�لمك وجسلت بعض املالحظات يف التد�ل د�لمك ا�يل 
�ادي حناول من اجلواب د�لمك �ادي نعطیمك وا�د بعض النظریة د�يل، 

 كتقول الس�ید رئ�س احلكومة �دم مّيل " وشهد شاهد"و�لك رصا�ة وقال 
 اح�ا كنعرفو املشالك د�ل" وشهد شاهد من ٔ�هلها"وضوح القوانني، 

شكون هو املسؤول من ٔ��ل حتیني هذه ااملغرب هام القوانني د�لو، ولكن 
  ك�سمعو رئ�س احلكومةراه مّيل القوانني؟ ٔ�ن� الس�ید رئ�س احلكومة، 

�یقول �دم الوضوح يف بعض القوانني، راه كت�ٔكدوا اح�ا م�فقني معمك، اك�ن 
يل ا�شكون ا�دة مشالك يف هاذ القوانني، ولكن ٕاىل ماصلحتوهاش 

وبو احها؟ عندمك ٔ��لبیة مرحية، ٔ�مه ما ميكن نصكت��ظروا ا�يل �ادي جيي یصل 
  .وهو مراجعة بعض القوانني، هذا التد�ل د�لمك

ٔ�ش�اص، ٔ�� كنمتىن  ،�نیا، اس��الء أ�رايض من عند أ�طراف ،قلتو
حبال راه اح�ا يف وا�د ا�و� ا�ش توحضوا هاذ النقطة ٔ�هنا اس��الء، اح�ا 
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واش كتلكم �ىل ٔ�حصاب .. ما فهياش قانون، ٕاذن اك�ن هاذو ا�يل ا�يل
�ام؟ هام ا�يل والو ا�ٓن يف وضعیة �ري  �25ام و 20أ�رايض ا�يل عندمه 

  قانونیة يف هاذ أ�رايض؟ 
الس�ید الرئ�س، اك�ن ا�يل �یالك وك�رشب، اح�ا مس�تعد�ن، لمك  ،قلتو

القوانني اجلاري هبا العمل،  مجیع الصالح�ات القانونیة �ش ميكن لمك تطبقوا
مفا ميك�ش يف هاذ الوقت �سمعو ب�ٔن اك�ن ا�يل �یالك وك�رشب ومن عند 

  .ش قرارات جریئة يف هاذ النقطةذالس�ید رئ�س احلكومة، وما �یت�
ٕاذن ٔ�� كنت كنمتىن �لك رصا�ة �سمع واد النوع د�ل القرارات، ٔ�ن 

ج�ع، ٔ�ن نظرا ٔ�مهیة ش�نو �ادي خترج م�و هاذ ��ٔ �ی��ظر  واملغرب لك
ا هاذ املواضیع، ٔ�� كنت كنمتىن موضوع �س��ر �كون يف �لسة و�دة، م

روش �لسة فهيا جوج د�ل احملاور ولها ٔ�مهیة، ال �ل�س�بة لٔ�رايض �ند
  .الساللیة، وال �ل�س�بة لالس��ر

هناك توصیات املناظرة، هناك �شك�ل جلنة الوزارة، هناك ٕا�داد 
جیة، هناك س�مت م�اظرات �ویة، هناك تعبئة، ولكن لكهم يف هاذ ی إالسرتات 

اكملني، وال  واك وا�د القرار ا�يل ميكن �ر�حو لاكی�ش هنا ا�يل جسلت م
نقول ب�ٔن اك�ن هناك وا�د مرشوع قانون عند أ�مانة العامة �لحكومة، ا�يل 

  .�ادي خيرج ٕان شاء هللا قریبا، وكتعرف هاذ املسائل
عرفها املغرب، بعض ا�ركز �ىل بعض املسائل ا�يل  �ادي حناول

الس�ید رئ�س احلكومة، وكنت �رملاين  ،ن� كتعرفواااحلكومات السابقة، و 
عند ذاك، فاش داز قانون ٕاصالح أ�رايض الزراعیة، فاش داز قانون 

عند�ش إالصالح �ل�س�بة �لمغرب اكمل، ٔ�ن هذا ا إالصالح الزراعي، م
وطين، ولكن �ادي نعطیمك �ري بعض إالحصائیات ا�يل �هيم مجیع الرتاب ال

عش�هتا يف مدینة فاس، م�ال إالصالح الزراعي مبدینة فاس ا�يل طبق اكن 
هك�ار دا�ل  800هك�ار دا�ل املدار احلرضي، فاش كنتلكمو �ىل  800

هك�ار، هاذ  1100هك�ار �ىل اجلانب د�لو يه  300املدار احلرضي و
، وذاك الوقت د�لها كنا كنقولوا راه خط�ٔ، ٔ�ن ا�و� ا�يل مت ا�متلیك د�لها

من ذاك الو�اء العقاري  %�50ون اكنت ذاك السا�ات اس�تفدات �ري ب 
هك�ار م�ال ميل تنقول يف مدینة  550د�ل إالصالح الزراعي ا�يل يه 

فاس راه هاذ اليش ك�شمل مجیع م�اطق املغرب، مجیع املدن، ٔ�� عطیتك 
 .نطیحو فهاذ املشلك د�ل الو�اء العقاري �ري م�ال ما كناش

تصور ب�ٔن مدینة فاس ما بقا�ش كتقدر تد�ر مرشوع د�ل التمنیة 
ال�رشیة، مك�لقاش و�اء عقاري فني تد�ر التمنیة ال�رشیة، حراك ند�رو 

  .بعض �س��رات
معلوم اك�ن هناك بعض اجلهات وبعض الوالة ا�يل اس�تطاعو یتغلبو 

ميكن يل نقول لیمك ب�ٔهنم جنحوا نو�ا ما يف �س��ر، �ىل هاذ املشلك، و 
ولكن �یبقى يف �ة من بعض اجلهات و�ىل حسب العقلیات و�ىل حسب 
التعامل، و�ىل حسب لك مدینة وشكون ا�يل ك�سريها والك�ف�ة �ش 
ك�سري، ٕاىل اكن عقلیة د�ل بعض املسري�ن د�ل إالدارة م�ل م�ال طاحت 

�یجي مك�ب د�ل �حتاد العام �لمقاوالت و�یكون يل د� يف �يل، ميل 
مقاو� دولیة ووطنیة �لحضور  50عندو یوم درايس و�ی�اول یضمن 

د�لها، و�یطلب م�عاد �لس�ید الوايل ومك�عطیه لوش، من بعد شهر بتد�ل 
من �ئب �رملاين �اد �یعطیه ذاك املیعاد من بعد ٔ�س�بوع �ٓخر، واش كتظن 

  غميكن تعاجل هبا نوع د�ل �ق�صاد يف املدن؟ هاذي يه املعام� ا�يل
الس�ید رئ�س احلكومة كنظن ب�ٔن اس��فدت الوقت د�يل غن�اول 
منيش لٔ�رايض الساللیة بع�ا�، كنمتناو ٕاصالح شامل ملنظومة ٔ�رايض 
امجلوع يف شقها القانوين من �الل إالصالح الشامل �لظهري املنظم لٔ�رايض 

كام �اء فالتد�ل د�لمك، وكنمتناو التفكري يف  1919ٔ��ریل  27امجلوع د�ل 
صیغة �متلیك هذه أ�رايض ٔ�حصاهبا وف�حها ٔ�مام املبادرات اخلاصة، مع 

  .ٕاجياد صیغة متكن ا�و� من اق�ناء بعض هاذ أ�رايض
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

واملعارصة، ٔ�تفضل الس�ید املس�شار ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� 
  .احملرتم

  :املس�شار الس�ید احلب�ب �ن الطالب
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ت��عنا ٕ�معان ردمك حول املوضوع، حصیح هناك جمهودات، حصیح هناك 
ٕاجنازات البعض مهنا حقق نتاجئ ٕاجيابیة والبعض ا�ٓخر عرف بعض 

  .جني يف هنایة العرض د�يل �ش نعطي بعض أ�م��إالخفاقات، �ادي 
تنحسو ب�ٔن احلكومة ال  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ولكن امسحوا لنا الیوم

تتوفر �ىل خریطة طریق م�اكم� �ىل ٕاسرتاتیجیة مشولیة، بل ٔ�ن اه�م 
ملس�توى الطموح املليك ا�يل �رب �لیه �ال� امل� من  لن �رقاحلكومة 

سام�ة املو�ة �لمشاركني يف ٔ�شغال املناظرة الوطنیة حول �الل الرسا� ال 
 مل �رىق، هاذ �ه�م كذ� 2015الس�یاسة العقاریة ��و� يف دج�رب 

  .الس�تحضار ٔ�مهیة العقار يف ا�ینام�ة �ق�صادیة والتمنویة ببالد�
   ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

بعد انعقاد هاذ املناظرة، ٕاننا نعترب حكوم�مك حمظوظة ٔ�هنا �ات م�ارشة 
�ات لقات ٔ�ما�ا �شخیص دق�ق لواقع قطاع العقار يف مجیع جتلیاته �ات 
ولقات ٔ�ما�ا مج� من التوصیات القمية وا�يل يه نتاج معل �اد لث� من 
اخلرباء ا�تصني وا�ٔاكدميیني واملهنیني والفا�لني لكن یتضح �لحكومة لن 

توصیات وتنف�ذها من �الل مقاربة �ٔ�حرى تبادر ٕاىل التزنیل د�ل هاذ ال 
من �الل ٕاسرتاتیجیة م�دجمة بل اس�مترت يف التعامل مع املوضوع بطریقة 
ٔ�فق�ة من �الل ٕاجراءات هنا وهناك م�فرقة، هنا وهناك و�لتايل فٕاننا 
بصدد ضیاع ا�هود الفكري والعميل �لمناظرة وضیاع التوصیات املن��قة 
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ة املضافة �لعقار يف التمنیة �ق�صادیة �ج�عیة يف عهنا وضیاع كذ� �لقمي
 .�لق الرثوة وكذ� �لق فرص الشغل

  الس�ید الوز�ر،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

ٕا�مك مق�لون �ىل بلورة ٔ�سس منوذج �منوي �دید، وهبذه املناس�بة فٕاننا 
و�شلك ٕا�دى  ،اس�تحضار البعد �ق�صادي و�ج�عي �لعقار �متىن
  . هاذ ا�منوذجد�امئ

�ل�س�بة �ل�ذج ا�يل �حجة يف القطاع الفال� و�ادي نت�دث �لضبط 
�ىل واك� التمنیة الفالح�ة ا�يل �ل القطا�ات احلكوم�ة وضعت أ�رايض 
اخلاضعة لها، أ�رايض الفالح�ة رهن ٕاشارة �س��ر و�لتايل يه وضعهتا 

  .رهن ٕاشارة �س��ر
بیة وملموسة حبیث ٔ�ن �ل أ�هداف ا�يل اكنت النتاجئ الیوم �د ٕاجيا

يف ٕاطار هاذ إالسرتاتیجیة حتققت فقط يف  2020مسطرة يف ٔ�فق 
الس�نوات أ�وىل من انطالق هاذ إالسرتاتیجیة، �متناو هاذ ا�منوذج یتعمم 

  .�ىل �يق القطا�ات الت�اریة والصناعیة والت�اریة ٕاىل �ري ذ�
ف بعض التعرث، قطاع السكن �ل�س�بة �ل�ذج لٔ�سف ا�يل تتعر 

تنعرفو ب�ٔن احلكومات املتعاق�ة،  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ق�صادي، وهنا
من احلكومة د�ل الس�ید ٕادر�س جطو، وضعت �دة �ٓالف من أ�رايض 
رهن ٕاشارة رشاكت العمران من ٔ��ل معاجلة ٕاشاكلیات السكن 

ع ذ� �ىل �ق�صادي، وجزء من هذا العقار الزال مجمدا، وموازاة م
الصعید احمليل اجلهات امجلا�ات الرتابیة وضعت العقار التابع لها رهن ٕاشارة 

  .هاذ املؤسسة يف ٕاطار الرب�مج احلكويم وملعاجلة السكن �ج�عي
لزتاماهتا ال ولكن لٔ�سف الشدید هناك ٕا�الل خطري لهاذ املؤسسة ال

ت بنود االتفاق�ات يه �زلت املشاریع يف ا�ٓ�ال احملددة، ال يه التق�دا
هتا من هاذ ااملربمة مع امجلا�ات وال يه رصفت لهاذ امجلا�ات مس�تحق

املشاریع، و�لتايل ضیعت �لهيا الفرصة د�ل �س��ر أ�م�ل لهاذ أ�رايض 
وتضعها رهن ٕاشارات �س��رات املنت�ة، وضیعت �لهيا كذ� ٕاماكنیات 

  .ها التمنویةهتا املالیة ملوا�بة �راجم اتقویة ٕاماكنی
�متناو الس�ید رئ�س احلكومة هاذ املوضوع تعطیو عنایة خصوصا ف� 

  .یتعلق �لعمران مرا�ش
ٔ�نه رضورة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ل�س�بة ٔ�رايض امجلوع، الواحض

حتیني القوانني املتعلقة هباذ أ�رض، خصوصا ٔ�هنا موروثة �ىل عهد امحلایة 
ت� أ�رايض لٔ�فراد متاش�یا مع التو�ه، وت�س�یطها و�سهیل انتقال ملك�ة 

املبادرة امللك�ة الواردة يف الرسا� املو�ة �لمشاركني يف املناظرة حول 
  .ٕاصالح العقار ببالد�

كذ� �ل�س�بة �لمرٔ�ة الساللیة حلد الیوم ال �س�تف�د، مسعنا م�ادرات 
ل وهذا �شلك شلك من ٔ�شاك ،هنا وهناك ولكن يف الواقع الیوم ال �س�تف�د

ا�متیزي ضد املرٔ�ة ا�يل ا�س�تور د�لنا واحض يف املوقف م�ه، وكذ� املواثیق 

  .ا�ولیة
ٔ�نه السلط الناز�ة  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،�ل�س�بة لزنع امللك�ة، أ��ید

 7.81القانونیة الواردة يف القانون �لملك�ة ال تتق�د �شلك دق�ق �لنصوص 
�ٔ�ري �بري يف رصفها، �ٕالضافة ٕاىل و�ا� ی��ج عنه هزا� التعویضات، ت

�دم اس�تفادة املزنوع ملك�هتم من �ائدات فوائد أ�موال املرتبطة هبذه 
   .العملیات واملود�ة �ى صندوق إالیداع والتدبري

 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ولكن ق�ل ذ�  ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم،
�س�تق�ل ا�لحظة وفدا رف�ع املس�توى یتكون من �دد من الس�یدات 
الرئ�سات والسادة رؤساء وممثيل �رملا�ت صدیقة، ٔ�عضاء م�تدى رؤساء 
ورئ�سات �رملا�ت ٔ�مر�اك الوسطى والكرایيب الفو�ریل، ا��ن یعقدون يف 

دى، فٕاذا �مسمك الج�ع املنت 35ضیافة الربملان املغريب مب�لس�یه، دورهتم 
  . مجیعا �رحب �رح�با �اصا هبم

 ،اللكمة ا�ٓن �لس�یدة املس�شارة احملرتمة عن فریق العدا� والتمنیة
  .تفضيل الس�یدة املس�شارة

  :املس�شارة الس�یدة �رمية ٔ�ف�الل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  سادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وال 
یت الس�یاسة العقاریة ��و� بعنایة �اصة من طرف �ال� امل� ظ ح 

نرصه هللا، ح�ث شدد �اللته يف ٔ�كرث من م�اس�بة �ىل ٔ�مهیة العقار �رافعة 
ٔ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامة، كام معلت احلكومات املتعاق�ة �ىل ٕایالء الرصید 

رة �لتمنیة وهو املهنج ا�ي سارت �لیه العقاري اه�ما ٔ�كرب وجع� قاط
احلكومة احلالیة كام �اء يف جوا�مك، ٕاال ٔ�ن إالحصاءات املتوفرة تظهر ٔ�ن 

من الو�اء العقاري ��و� تو�د يف ا�ال القروي، يف �ني تو�د  69%
 %11يف الوسط احلرضي، كام ٔ�ن  %8يف ا�ال الش�به احلرضي و 23%

وقت ا�ي ال تت�اوز ف�ه ال�س�بة احملفظة فقط من العقارات م�نیة يف ال
60%.  

  الس�ید رئ�س الكومة احملرتم،
فٕان تعبئة الرصید العقاري خيلف مشالك مرتبطة  ،وكام ال خيفى �لیمك

بزنع امللك�ة تتعلق ٔ�ساسا ببطء مسطرة التعویض �هیك عن ضعف هذه 
ساكن التعویضات مما ینعكس سلبا �ىل الوضعیة �ق�صادیة و�ج�عیة �ل 

  .احمللیني، يف الوقت ا�ي �س�تف�د ف�ه املقاو� من هوامش رحب �مة
ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، 
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وٕاذ �مثن وعي حكوم�مك ب�ٔمهیة الو�اء العقاري ووظیف�ه �رافعة ٔ�ساس�یة 
  :التالیة فٕاننا نثري �ن��اه لٔ�مور ،�لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة

ٔ�وال، رضورة ال�رسیع مبراجعة الرتسانة القانونیة من ٔ��ل مالءمة 
ال�رشیعات العقاریة مع التطورات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت تعرفها 
بالد�، وٕاقرار مدونة �اصة �ٔ�حاكم القانونیة املرتبطة ب�ٔرايض امجلوع 

� تعز�ز �ٓلیات وكذٔ�رضیة مشرتكة مجلیع الفا�لني يف ا�ال امجلاعي، 
املراق�ة �ل�د من املضار�ت العقاریة اليت تؤدي ٕاىل ارتفاع أ�مثان، وكذ� 
مراجعة النصوص اخلاصة بزنع امللك�ة والتعمري من ٔ��ل ضامن العدا� 

  العقاریة وحامیة حقوق املالك وضامن تعویض معقول هلم؛
ا� ا�الیة يف حتسني احلاكمة وترصیف الو�اء العقاري ��و� واع�د العد

توزیع �س��رات املس�تف�دة من هذا الو�اء، مما س�سامه يف ت�ٔهیل ا�ال 
وجع� قابال الس�تقطاب �س��ر، وكذ� ربط اس�تفادة املقاوالت من 
الو�اء العقاري �لرفع من ال�شغیل وا�رتام قانون الشغل �ٕالضافة ٕاىل 

يف �حتاد الوطين �لشغل  حتسني ٔ�جور العامل، وهو ما ف�ئنا نؤكد �لیه
  �ملغرب؛

  جعل العقار يف صلب ٔ�ي منوذج �منوي �دید؛
تعز�ز أ�من العقاري وت�سري ولوج املواطنني �لسكن الالئق مع تنویع 
العرض السكين املالمئ �تلف الرشاحئ �ج�عیة، خصوصا الطبقة الهشة 

  والطبقة املتوسطة؛
دن الكربى ب�شجیع التوسع �رش�ید اس�تعامل الو�اء العقاري يف امل

  العمودي؛
حامیة أ�رايض الفالح�ة من التوسع العمراين والعمل �ىل وضع �ٓلیات 

 .لتدبري ٔ�رايض ا�و� يف جمال �س��ر الفال�
ندعو ٕاىل ٕاعامل م�دٔ� املساواة يف تويل م�صب �ئب امجلا�ة  ،وخ�اما

، واليت 2010 الساللیة، خصوصا بعد ف�وى ا�لس العلمي أ��ىل س�نة
ٔ�كد فهيا �ىل ٔ�حق�ة املرٔ�ة يف امجلا�ات الساللیة يف �س�تفادة م�ل الر�ل 

 2011من �نتفاع �ٔ�رايض امجلاعیة، ومتاش�یا مع مق�ضیات دس�تور 
  .والعهود واملواثیق ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة
  .لفریق احلريك احملرتم، تفضل الس�ید املس�شارٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  إالخوان وأ�خوات احلضور،

الس�ید رئ�س  ،تفا�ال مع جوا�مك القمي �س�ل املالحظات التالیة

  :احلكومة

ٕالصال�ات املتعاق�ة �دم ٕایالء أ�مهیة الاكف�ة �لعقار �الل م�ارشة ا -
  ملدونة �س��ر، �عتباره معیارا ٔ�ساس�یا لتقد�ر وتق�مي م�اخ أ�عامل؛

�دم تعریف امل� اخلاص ��و� وحتدید نظامه القانوين و�دم ضبط  -
 حمفظة عقارات ا�و�؛

 �دم جتا�س الب��ة العقاریة ��و�؛ -

 لبیع؛�دم تق�مي ٔ��ر التحفزيات العقاریة املمنو�ة �ىل ٔ�مثنة ا -

 غیاب ٔ�دوات ٕا�ادة �كو�ن الرصید العقاري؛ -

 تعق�د مساطر التفویت؛ -

 اخ�الالت تتعلق بصعوبة حتدید ٔ�مثنة البیع؛ -

 .ت�ٔخر ا�و� يف تعویض �زع امللك�ة العقاریة اخلاصة -
 الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

  :جيب ،لت�اوز هذه إالشاكلیات

ق مل� ا�و� اخلاص ٕا�داد مدونة ٔ�مالك ا�و� من ٔ��ل تعریف دق� -
  وحتدید نظامه القانوين ومسطرة تدبريه وتفویته و�ٓلیات �مثینه وحامیته؛

تق�مي مدى انعاكس التحفزيات العقاریة �ىل ٔ�مثنة البیع ومدى وقع ذ�  -
 �ىل القدرة الرشائیة لف�ات ذوي ا��ل احملدود �ىل و�ه اخلصوص؛

، ٔ��ذا بعني �عتبار ٕا�داد معایري لالس�تفادة من رصید العقار ��و� -
 خصوصیات واح�یا�ات القطا�ات احلكوم�ة؛

وضع نظام معلومايت خمصص لتدبري ٔ�مالك ا�و�، يف هذا إالطار الس�ید  -
الرئ�س، إالشاكلیات ا�يل تنع�شوها �جام�ات هو، كام هرضوا إالخوان 
ا�يل س�بقوين، يه إالشاكل د�ل العقار وتنطالبو ٕاىل اكینة ٕاماكنیة ٔ�هنا 

ن أ�ولویة �لجام�ات ف� خيص العقار، �ش ميكن �ىل أ�قل هنرضو �كو
�ىل �س��رات كام هرضتو �ىل أ�ح�اء الصناعیة وكذ� �ىل مجمو�ة 

  .د�ل �س��رات ملا ميك�ش ند�رومه
الس�ید رئ�س احلكومة، هو ٔ�ننا تنفوتو مجمو�ة  ،اكینة ٕاشاكلیة كذ�

ولو هلم �س�مثروا فهيم، يف �ني ٔ�هنم بعاد د�ل أ�رايض الساللیة �لناس وتنق
  .و�ري جمهزة وب�ٔمثنة ا�يل يه خ�الیة

اك�ن ٕاشاكل كذ� ٔ�ننا كنطالبو ٔ�ن �كون �س��ر فاملناطق د�لنا 
و�خلصوص فاملغرب وكنطالبو إالخوان د�لنا فاخلارج ٔ�هنم جيیو �س�مثروا 

لقانونیة، وهذا �ی�يل املساطر ا فالبالد ولكن �یلقاو تعق�دات �برية �دا يف
ٔ�نه صاحب رٔ�س املال �یف ما تتعرفوا دامئا �یكون عندو وا�د التخوف 

  .�بري
فا�و� الیوم مطالبة ٔ�هنا جتاوب �ىل مجمو�ة د�ل ال�ساؤالت 

اكینة، واملس�مثر�ن ا�يل ) déja(�خلصوص د�ل �س��رات ا�يل يه 
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ندوزو لهاذ إالشاكلیات بداو العمل وعندمه تعق�دات وعندمه مشالك �اد ا
أ�خرى ا�يل كهترضوا �لهيا الس�ید رئ�س احلكومة، و�لتايل ال بد ٔ�ننا 

عندمه هاذ �س��رات ا�يل ) déja(نعطیو ید املسا�دة لٕالخوان ا�يل 
ها واقفة، ويه كثرية �دا ويف مجمو�ة د�ل املدن، وكتكون واقفة �ىل ار 

يل �شد �لید د�ل هاذ بعض املسائل ا�يل يه �س�یطة �دا، �اص ا�
الناس هاذو ا�يل حطوا ٔ�موال �برية وا�يل ما لقاوش ا�يل �شد �لید د�هلم 

  .لس�ید الرئ�سا
  .وكن�يل الفرصة �لزم�ل د�ل يف احملور الثاين

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

رار، ؤ�عطي اللكمة ا�ٓن ٔ��د إالخوة من فریق التجمع الوطين لٔ�ح
  .تفضل الس�ید املس�شار

  :دعي�ٔ املس�شار الس�ید حلسن 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة �ىل جوا�مك و�ىل التوضی�ات اليت قدممتوها
   ،الس�ید الرئ�س

نظرا لٔ�مهیة البالغة اليت حتتلها ٔ�رايض امجلوع يف احلیاة الیوم�ة �لمواطن 
ساوهئا، وتبعا �لعدید من التوصیات وكذا اه�مات إالدارة مب�اس�هنا ومب 

الوطنیة املطرو�ة �الل العدید من امللتق�ات الوطنیة واجلهویة خبصوص 
ٔ�رايض امجلوع، فٕاننا نلمتس م�مك التق�ني ا�ٓين �لموضوع وضبط تدبري شؤون 
العقار امجلاعي، حبیث ٔ�ن هناك �ات ال �زال �ش�تغل ٕاما شسا�ة 

ركزیة �ىل غرار قرارات جملس الوصایة، وفضفضة التوجهيات التنظميیة امل
حتدید ذوي احلقوق ووضعیة نواب الرايض، شواهد �س�تغالل 
والترصف، ملفات �س��ر، هناك من یتفنن يف ٕاظهار الثغرات والتقاعس 
يف التعاطي إالجيايب الناجع مع املوضوع، مما یو� �ح�قان واح��ا�ات �ىل 

 الساكنة العامة، ويف مقابلها ابزتازات مس�توى الق�ائل، والضحیة دامئا يه
  .ماف�ا العقار

  الس�ید رئ�س احلكومة،
نلمتس م�مك �رسیع وتق�ني وضبط وحتیني املعطیات التنظميیة ٔ�رايض 

امجلوع حىت �كون �لفعل رشیك ٔ�سايس ومسامه فعال يف التمنیة احمللیة 
سايس الق�صاد والوطنیة �امة، والرفع من �س��ر ا�ي یعترب احملرك ا�ٔ 

سلمي، وهو القادر �ىل �لق م�اصب شغل بصفة مس�تدامة، ٕاال ٔ�ن تعبئة 
الو�اء العقاري مبختلف ٔ�نوا�ه یظل ٔ��د ٔ�مه العوائق ٔ�مام هذا النوع من 

  .�س��ر
فٕاذا اكن �س��ر العمويم �س�تف�د من خمتلف ٕاماكنیات �زع امللك�ة 

ص یبقى دامئا يف موا�ة هذه ٔ��ل املصل�ة العامة، فٕان �س��ر اخلا

أ�نواع من العراق�ل اليت يف م�هتاها �كون �ائقا فعلیا ٔ�مام تدبري جع� 
  .�ق�صاد املغريب الیوم

الس�ید رئ�س  ،��، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، نطالبمك
احلكومة احملرتم، برضورة ٕاقرار نظام إال�الن عن العروض لاكفة عقارات 

مبا فهيا عقارات امجلوع �لعموم، وذ� �شجیعا ٔ�حصاب املشاریع �ىل ا�و� 
�س��ر، ٕاذ ال یعقل ٔ�ن یبقى العقار بني یدي ٔ�ش�اص ومؤسسات بعیهنا 

  .ٔ�و ب�ٔیدي املضاربني
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

بعد �سطري مجمو�ة من إالسرتاتیجیات القطاعیة الهامة وت�ٔطري معلیة 
هیل �ق�صاد، نعترب من و�ة نظر فریق�ا ٔ�ن الرشاكة �اصة �رافعة لت�ٔ 

معلیة تصف�ة الو�اء العقاري تظل ٕا�دى ٔ�مه النقاط السوداء اليت توا�ه 
ا�هود �س��ري، ؤ�نمت تعلمون ٔ�كرث م�ا ٔ�ن التزنیل احلق�قي والاكمل 
�طط املغرب أ�خرض وخمطط ال�رسیع الصناعي و�يق ا�ططات القطاعیة 

تفكري يف �لول مق�و� ومس�تدامة ٕالشاكلیة تعبئة الو�اء س�تلزم �شدة ال 
  .العقاري

لتطو�ر  فالعقار ال �زال ٕا�دى ٔ�مه الراك�ز اليت تعمتد �لهيا ا�ول
اق�صاد�هتا وا�فع بع�� التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، خصوصا ؤ�ن 

ویة، بالد� �راهن �ىل اح�یاطها العقاري ٕالجناح العدید من املشاریع التمن
وهنا ال ب�ٔس ٔ�ن �سائلمك عن م�ٓل التوصیات اليت متخضت عن املناظرة 
الوطنیة حول الس�یاسة العقاریة ��و� ودورها يف التمنیة �ق�صادیة، 

  .ح�ث �اءت الرسا� امللك�ة محم� جبم� من التوصیات
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ذ�هتا احلكومة ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نقدر اجلهود اليت ب
لتدبري الطرق اس�تغالل ٔ�رايض امجلوع وت�ٔهیلها ل�سامه يف �منیة �ق�صاد 
احمليل والوطين، ٕاال ٔ�ننا الیوم يف �ا�ة حللول ٕابداعیة متكن من موا�بة 
ا�هودات �س��ریة القطاعیة، ومن مضهنا ٕاجياد نظام م�طور یتعلق ب��ظمي 

 رٔ�س ذ� ٕا�ادة النظر يف م�ظومهتا ٔ�رايض امجلوع وتدبري اس�تغاللها، و�ىل
  ...القانونیة �رب العمل �ىل صیغ مدونة مو�دة تنظم هذا ا�ال ا�ي

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
   .شكرا الس�ید الرئ�س

ميكن � �سمل لنا املدا�� �ش ند�لوها يف أ�رش�یف د�ل  ،�ٓسف
يك احملرتم، ٕاذن ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتا. هاذ اجللسة، شكرا
  .تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة،
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  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
اس�متعت ٕ�معان جلوا�مك حول احملور موضوع هاته املساء�، وجسلت 
ٕ�جيابیة من ح�ث املضامني وأ�هداف، ولكن من ح�ث اع�د خمطط معل 
لفك إالشاكلیة موضوع هاته املناقشة، ف�ٔعتقد ٔ�ن إالشاكل الزال قامئا، ؤ�ن 
اجلواب ال یتضمن �لول واقعیة لت�اوز إالشاكلیة املرتبطة �لس�یاسة 

ة ٔ�ن العقاریة اليت ميكن �لحكومة احلالیة واليت فات احلكومات السابق
  .تعمتدها من ٔ��ل رصد الو�اء العقاري املغريب من ٔ��ل �س��ر

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�لك موضوعیة ٔ�قول �مس الفریق �شرتايك �ىل ٔ�نه �س�ت��اء أ�رايض 
العقاریة الغري قاب� �لتفویت واليت تربمج من طرف ا�و� ٔ�و احلكومة يف 

واملس�تف�دون من هاته الرشاكة  ٕاطار الرشاكة بني القطاع العام ٔ�و اخلاص
یؤدون املبالغ الكرائیة الس�نویة لفائدة اخلزینة العامة ��و�، فٕان أ�رايض 
العقاریة اململوكة ��و� ا�صصة لٕالنعاش العقاري ٔ�و �لصنا�ة ٔ�و �لس�یا�ة 

�الش الس�ید االزالت بعیدة لك البعد من ٔ��ل تعب�هتا لفائدة �س��ر، 
  رئ�س احلكومة؟ 

قول ٔ�ول �ائق ٔ�مام املس�مثر�ن �لحصول �ىل الو�اء العقاري اململوك �ٔ 
 ،الس�ید رئ�س احلكومة ،��و� هو املراكز اجلهویة لالس��ر، هاذ املراكز

ٔ�ثناء دراس�هتا �لملفات املطرو�ة ٔ�ما�ا ال تعرف ٕاال عقلیة العرق� وتطالب 
تع�زيیة،  املس�مثر�ن، سواء اكنوا ٔ�ش�اص ذاتیني ٔ�و معنویني �رشوط

وميكن ٔ�ن ٔ�خلص لمك القول ب�ٔن الطریقة د�ل معاجلة امللفات املطرو�ة ٔ�مام 
املراكز اجلهویة لالس��ر ف� یتعلق �لشق املتعلق بتفویت أ�رايض اململوكة 
��و� لرصدها لفائدة �س��ر تنقول �ىل ٔ�ن الطریقة ا�يل تتعامل هبا هاذ 

  .یة معقدة و�د صعبةاملراكز يه طریقة روتی��ة ٕادار 
الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�جته ٕاىل اخلطاب املليك  ،ٔ�� ما غنطولش

مبناس�بة عید العرش ا�ید ا�ي ٔ�لقاه صاحب اجلال� امل� محمد السادس، 
وا�ي یعزز ویؤكد حصة ما نقو� بصدد هاذ املراكز اجلهویة لالس��ر، 

قة �رصد العقار من ٔ��ل والطریقة د�ل املعاجلة د�لها �لملفات املتعل
  .�س��ر
الس�ید رئ�س احلكومة، اح�ا كفریق اشرتايك نقرتح �ىل احلكومة  ،�نیا

وحنن مكون من مكو�ت هاذ أ��لبیة، �ش �كون التفویت لفائدة 
الس�ید الرئ�س  ،�الش درمه رمزيااملس�مثر�ن معوما بدرمه رمزي، 

حض، ؤ�عطیمك م�ال، ٔ�ن احلكومة احملرتم؟ كنقول �ىل ٔ�ن اجلواب هو وا
�س��ر م�ال يف املیدان الس�یا� یتطلب رٔ�سامل �بري، واحلقوق د�ل 
ا�و� املغربیة س��قى حمفوظة عن طریق اس��فاء الرضائب ا�يل ميكن لها 
حتصلها بعد جناح هذا املرشوع الس�یا� الهام، فاحملصول د�ل الرضیبة 

ال الس�یا� ٕ�ماكهنا ٔ�ن تعادل قمية الس�نویة املفروضة �ىل أ�ر�ح يف ا�

العقار، ٔ�ما جنیو �لمس�مثر وند�رو � جحرة �رثة ونقولو � هاذ العقار ٕاىل 
ملیار س�مت، �اد هو ینوض �س�مثر وجيیب  �10اصك  ا�ذو بغیيت �ا

الضام�ت البنك�ة، مفا ميك�ش �شجعو ٔ�و نقول احلكومة د�لنا كتعب�ٔ العقار 
  .لفائدة �س��ر

طة الثانیة، الس�ید رئ�س احلكومة، حتدثمت ؤ�� ٔ�شاطرمك الرٔ�ي �ىل النق
أ�رايض الساللیة وامجلوع، ؤ�� م�ذ ا�هنایة كنقول �ىل ٔ�ن هاذ أ�رايض يه 

  .�اجز ٔ�مام ٕاقرار التمنیة �ق�صادیة ببالد�
ق�ل قلیل ذ�رمت ب�ٔن الظهري ا�يل �یحمك هاذ أ�رايض الساللیة ؤ�رايض 

، واح�ا كفریق اشرتايك، كنقول �ىل ٔ�ن هاذ 1919 س�نة امجلوع یعود ٕاىل
الظهري البقاء د�لو وهو یعود ٕاىل الفرتة �س�تعامریة، وهو ومصة �ار يف 
و�ه هاذ احلكومة وال احلكومات السابقة، ٔ�ن يف ٕاطار حتیني املنظومة 

  .ال�رشیعیة د�لنا �اص هاذ الظهري ا�يل ظهر يف احلق�ة �س�تعامریة �زول
ا كفریق اشرتايك، الس�ید رئ�س احلكومة، �ادي تلقاو الس�ند التام اح�

�الش؟ من ٔ��ل ٔ�وال رفع احلیف عن املرٔ�ة أ�ثناء املناقشة والتصویت 
  .الساللیة �لوصول ٕاىل حقها يف �س�تفادة من هاذ أ�رايض

�نیا، اح�ا كنقرتحو ٕاما ا�متلیك د�لها �لاملكني د�لها ا�يل �سطني یدمه 
 ..�يل هام الساللیني، وكنعطیمك م�ال الرشیط ا�يل ی��دئ من جام�ة�لهيا ا

ٕاقلمي الق�یطرة مرورا جبام�ة موالي بوسلهام وحىت ٕالقلمي العرا�ش ٔ�و ال 
من الو�اء العقاري هو % 70خ�یفرة كنلقاو  - مش�يت جلهة بين مالل ا

ساليل، و�یف ميكن �لحكومة تعامل هباذ املنطق ونقولو �رنصدو هاذ 
رايض الساللیة ٔ�و ند�رو إالشهار ب�ٔن أ�رايض الساللیة موضو�ة رهن ا�ٔ 

  ٕاشارة املس�مثر�ن؟
  ...اح�ا كنقولو الس�ید رئ�س احلكومة، معذرة الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .بغیيتازد بعض الثواين ٕاىل 

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ة الفوریة، ٔ�ح�ا الس�ید رئ�س ٔ�� كنقول كفریق اشرتايك، هاذ املعاجل
 )س(ٔ�ما  2019-2018احلكومة بغینامك تعطیو� وا�د خطط معل، ٔ�ج�دة 

بغینا افه�ي تف�د املس�تق�ل البعید ول�س القریب، اح�ا ) سوف نعمل(ٔ�و 
نقولوا ا�متلیك د�ل أ�رايض الساللیة غتف�د ا�و� وغتكون يف صاحل 

دیة حق�ق�ة، و�ٓن أ�وان لتد�ل الساللیني و��سامه يف ٕاقرار �منیة اق�صا
�رشیعي فوري من طرف احلكومة، ٔ�ن الس�ید الرئ�س �ش احلكومة 

ه، ولكن ، الربملان عندو سلطة �رشیعیة ٕایهنرض معمك �لك موضوعیة
احلكومة يه م�بثقة من انت�ا�ت شعبیة، واحلكومة تد�ر الش�ٔن العام 

، ما ج�توش يش �لمغاربة عندها ٕاماكنیات يه كتقدم مبشاریع قوانني
مرشوع قانون ا�يل یعاجل هاذ إالشاكلیة والربملان تقاعس عن الق�ام بدوره، 
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�اصة واح�ا كنعرفو ب�ٔن احلكومة ال تتعامل ٕاجيابیا مع مقرت�ات القوانني 
  .ا�يل �یتقدموا هبا النواب وال املس�شار�ن

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف هاذ احملور، الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي �ٓخر م��ل 
  .احملرتم، تفضل الس�ید الرئ�س

 :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ق�ل ما حتسب الوقت الس�ید الرئ�س، ت�شكرك ٔ�نك ٔ�ول مرة �ساهليت 
  .مع أ�س�تاذ اليس العلمي وزدتیه وا�د ا�ق�قة

  :الرئ�سالس�ید 
  .رةمايش ٔ�ول م

  :املس�شار الس�ید ٕادر�س الرايض
  .شكرا، حىت ٔ�� عطیين وا�د ا�ق�قة يف ٕاطار املرونة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
یق موضوع الس�یاسة العقاریة تد�ل يف صلب اه�ماتنا يف الفر 

ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، وهذا ما جعلنا نتفا�ل ٕاجيا� مع تناول 
هذا املوضوع �ىل مس�توى مساء� رئ�س احلكومة ا�ي ال �شك يف ٕادراكه 

  .ٔ�مهیة ومدى حساس��ه �ل�س�بة لالس��ر
  الس�ید رئ�س احلكومة،

طط ا�هتیئة د�ل املراكز امجلا�ات القرویة وٕانعاش الفال�ة وتزنیل خم
املغرب أ�خرض حيتاج ٕاىل العقار، تزنیل وٕاجناز ا�ططات الصناعیة 
وٕا�داث املناطق الصناعیة حيتاج ٕاىل العقار، ٕاجناز خمططات س�یاح�ة قامئ 
ٔ�ساسا �ىل العقار، مشاریع الب��ات التحتیة والتجهزيات أ�ساس�یة حتتاج 

ريها من ٕاىل العقار، توفري املدرسة واملس�شفى واملالعب الر�ضیة و�
احلاج�ات �ج�عیة �لمواطنني ٔ�ساسه هو العقار، و�لرجوع ٕاىل واقع 
احلال جند العدید من املشاریع العموم�ة ومشاریع �س��رات اخلاصة بل 
وحىت �س��رات أ�ج�بیة معط� ومعرق� �س�ب املشالك املرتبطة �لو�اء 

الس��ر بل والقطا�ات الوزاریة العقاري، امجلا�ات الرتابیة واملراكز اجلهویة ل
محلها املرشوع مسؤولیة تعبئة ٔ�ح�اء صناعیة وتعبئة ٔ�رايض الس�تق�ال 
و�لب �س��ر، لكهنا تبقى �ري قادرة يف ظل الوضعیة احلالیة �لعقار 

�ملغرب، �اجزة عن حتق�ق هذا الهدف و�اكد ال ختلو مدینة ٔ�و قریة من 
  .�ا مبشالك العقارتوقف مشاریع و�دم ٕاجنازها الصطدا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
من العقار الوطين ا�يل يه ا�ٓن حمفظة حسب  %15ال یعقل ٔ�ن 

التقر�ر د�ل املناظرة الوطنیة، كذ� هناك ٔ�رايض فالح�ة اكنت ضیعات 
ٕاذا  ،معايل رئ�س احلكومة ،د�لها) titre(�برية ومين اكنت ضیعة وعندها 

صاغیة الس�ید رئ�س احلكومة، الس�ید  عطیت�ين أ�ذن واكنت أ�ذن د��ا
  .رئ�س احلكومة

رشاوها ااك�ن ضیعات �برية �الوها املعمر�ن و  ،ٕاذا اكنت أ�ذن صاغیة
ید�ل متا كني  ىبغارشاوها ومن بعد جتزٔ�ت وىل ا�يل ا�س وقدام �ش 

تیويل دا�ل �ىل الش�یاع وعندو القطعة د�لو، واش ما �ا�ش الوقت �ش 
عندمه ال�س�بة د�هلم وصاف�ة؟ �ش حتلوا هذه مت� هذه أ�رايض ا�يل 

) titre(بغیت ٔ�رض عندها ااملشالك ٔ�ن ميل تیجي املس�مثر تیقول � ٔ�ن 
  .د�لها

الس�ید رئ�س احلكومة، �ل�س�بة ٔ�رايض امجلوع �اص  ،�ادي �رجع
�كون وا�د القرار س�یايس ل�سویة وضعیة هذه أ�رايض د�ل امجلوع، ٔ�ن 

�الش؟ ٔ�نه �اصها �سوى ايف املس�تق�ل،  �ادي �كون حروب ٔ�هلیة
 ،الس�ید رئ�س احلكومة ،و�اص �كون قرار س�یايس، ٔ�ن ٔ�رايض امجلوع

د�ل أ�قسام، هناك ٔ�رايض رعویة، ٔ�رايض �ابویة ا�يل عند  5 ـتنقسم ل
ذاك ذوي احلقوق ٕاال احلق الومهي، كذ� هناك ٔ�رايض بضوا� املدن ٔ�و 

ن املشلك، ميل تتقلب �ىل دا�ل املدارات احلرضیة وهنا فني اك�
مس�شفى تد�رو وتیجي يف د�ل املیاه والغا�ت ما تعطیك حىت شرب، فني 
�متيش احلكومة؟ �متيش ٔ�رايض د�ل ذاك امجلوع وتدهيم، لكها أ�رايض 

هذا مز�ر �ىل العقار د�لو د�ل الغابة وذاك  نت�رشهيا ب�ٔمثنة رخ�صة، ٕاذ
�ر �ش تعطي ذاك أ�رض بوا�د ا�مثن الناس ا�يل عندمه الوصایة �اصها �ز 

  .ا�يل هو م�طقي
الس�ید رئ�س احلكومة، أ�رايض ا�يل �بعة �لمیاه والغا�ت،  ،كذ�

قلنا يف هذاك احلق الومهي، اك�ن كذ� ٔ�رايض اليت �س�تغل من طرف 
ذوي احلقوق ولك وا�د عندو احلق د�لو يف اجلریدة الرمسیة وعندو 

صهم �متلكوا ٔ�ن تیا�ذ ذاك اليش ويف اجلریدة القطعة د�لو، هاذ الناس خ 
  .الرمسیة يف وزارة ا�ا�لیة عندو احلق د�لو

الس�ید الرئ�س، خبصوص السطو ا�يل هرضت �لیه اك�ن وزارة  ،كذ�
ا�ا�لیة، ميل وزارة ا�ا�لیة يه الوصیة �ش ما یبقاش الق�ل والقال 

تد�لوا و�كون ٔ�ن ت  ،رئ�س احلكومة �لیمك ،نمت�ٔ الس�ید رئ�س احلكومة، 
د�ر تعندمك سلطة �ش تد�لوا مع وزارة ا�ا�لیة ووزارة ا�ا�لیة يه ا�يل 
لهاذ  بیان توضیحي �لرٔ�ي العام ومت املتابعة د�ل هؤالء الناس ا�يل �ميش�یو

ح�ا لكنا جریئني و�كون وا�د ا أ�رايض هاذي، ولكن اك�ن القضاء و�كونو
  .س�ید رئ�س احلكومةال  ي،هاذ املسائل هذ ةاملؤسسة ا�يل �بع
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كذ� اك�ن هناك ٔ�رايض مجوع ت�سموها �لقطنة ٔ�ي د�ل السكن، 
و�ادي نعطیمك �ري وا�د ا�منوذج قریب �لق�یطرة، قریب �لر�ط العامصة، 

عند ذوي احلقوق،  رشاوا مشاوااك�ن ٔ�ساتذة  الطیيب س�یديامجلا�ة د�ل 
الناس بو�ئق  اك�ن معلمني وا�متع لكو والناس لكها ت�رشي عند هاذ

وتت�ين، وبق�ت ذاك البين راه �ين ولكن الوضعیة ما عندوش يش وضعیة 
قانونیة، �یفاش �كون اجلرٔ�ة �ش �سوى الوضعیة د�ل هاذ الناس ا�يل 

  . ا�یور�نني
ی��ع  ىبغا� ا�يل ااك�ن أ�رايض د ،الس�ید رئ�س احلكومة ،كذ�
  ...صبغى �كري خص تنقإاىل  %�40لو، فالح أ�رايض د

ٔ�� ما ميكن يل ٕاال �متىن � التوف�ق، و�متىن �  ،الس�ید رئ�س احلكومة
ٔ�نك �كون عندك، ٕان شاء هللا، الصدى الرحب ومتيش يف هاذ التو�ه 

  .و�متىن هللا یوفقك �ش تعمل �ىل املعاجلة د�ل هاذ املشالك
  .وشكرا جزیال الس�ید رئ�س احلكومة

  :الرئ�سالس�ید 
  .رتمشكرا الس�ید الرئ�س احمل

ٕاذن ا�هتینا من التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، ونعطیو 
ا�ٓن اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة �لتفا�ل مع ما اس�متعنا ٕالیه من تعق�بات، 

  .تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا
  لرئ�س،الس�ید ا

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن
شویة أ�� شا�ر مجلیع املالحظات اليت مت ٕابداؤها، �ادي ند�ر �ري وا�د 

  .د�ل یعين التفا�ل
ٔ�وال ملا حتدثت �ىل �س��الء هو جزء من إالشاكالت ا�يل اكینة، راه 

ملف ٔ�مام احملامك �ىل أ�قل، فهيا  2230الیوم اك�ن ف� خيص ٔ�رايض امجلوع 
فهيا املناز�ات العقاریة م�نو�ة من ب�هنا معلیة �س��الء هاذ اليش  56%

اك�ن، ٕاذن امللفات ٔ�مام احملامك ذاك اليش ا�يل قلت تد�روا وزارة ا�ا�لیة ٔ�و 
يف  %32فهمت�ين، واتید�روه النواب ٔ�و تید�روه ٔ�ش�اص �ٓخر�ن ٔ�یضا 

  .يف املناز�ات املالیة %12املناز�ات إالداریة و
لبعض إالخوان ا�يل قالوا اجلواب ال یتضمن �لول معلیة، ما  �ل�س�بة

عرفت �ٓش من �لول معلیة ٔ�كرث من ذاك اليش؟ عندما نقول ا
كنوضعوهش بني عش�یة وحضاها، ٕاىل ا إالسرتاتیجیة راه ما ميك�ش م

وضعت ٕاسرتاتیجیة يف شهر عرف ب�ٔنين تنكذب، ٕاىل وضعت ٕاسرتاتیجیة 
ب، إالسرتاتیجیة عندها أ�سس حىت يف ٔ�ربعة ٔ�شهر عرف ب�ٔنين تنكذ

د�لها، عندها املدى الزمين د�لها، عندها أ�دوات وا�ٓلیات د�لها، ٕاىل ما 

ت�سمى �ري ) cocotte minute(اس��فذهتاش ال �سمى ٕاسرتاتیجیة، 
�ذ طریقها، راه �ىل راس�نا، فهذي �ادي � حبال يش �ا�ة �ري �كذبو

انطالقا من توصیات املناظرة قلت هناك ٔ�وال حوار �ادي �كون �وي، 
�ادي �ادي �كون حوارات �ویة، من بعد راه فریق اخلرباء ت�ش�تا�ل 

منش�یو ٕالسرتاتیجیة وطنیة ومن بعد خمطط تنف�ذي �ىل هاذ إالسرتاتیجیة 
 . الوطنیة، هاذ اليش اح�ا وا�د�ن به و�ادي منش�یو ف�ه تدرجيیا

 ة النظر يف املراكز اجلهویةاملراكز اجلهویة لالس��ر ا�ٓن حنن بصدد ٕا�اد
و�ادي یتعاد فهيا النظر يف طریقة احلاكمة د�لها، الهیلكة د�لها،  ،لالس��ر

املهام د�لها، طرق التد�ل، هاذ اليش اكمل �اص یتعاد ف�ه النظر وهادي 
  .حتتاج دراسة و�س�متر شهور تقریبا

�ل املرٔ�ة وقع يف املايض من إالقصاء د�لمرٔ�ة الساللیة لك ما �ل�س�بة 
الساللیة، ا�ٓن جيب ٔ�ن نرتكه وراء ظهور�، وهاذ اليش قرار وطين اختذ 
م�ذ فرتة وخصوصا م�ذ وا�د الف�وة د�ل ا�لس العلمي أ��ىل، مث من بعد 

وهاذ  2012ودوریة يف  2010اس�تصدرت دور�ت ٕاىل النواب دوریة يف 
�نتفاع من أ�رايض ا�ور�ت تدعو ٕاىل متتیع ال�ساء الساللیات حبقهم يف 

امجلاعیة موضوع التقس��ت اجلدیدة من �ن الهیئات النیابیة ٕاذا وقعت، 
ؤ�نه ٔ�ي توزیع لهذه التعویضات لن یمت مس�تق�ال دون ٔ��ذ بعني �عتبار 

  .حق املرٔ�ة الساللیة
ؤ�یضا �ىل مس�توى جملس الوصایة هو يف مجیع العملیات اليت یتد�ل 

هو حيرص �ىل متتیع ال�ساء الساللیات بنصیهبم  فهيا جملس الوصایة وتص�
  .يف خمتلف مورو�ن من أ�رايض الساللیة

بغیت نقول ب�ٔنه هو اك�ن وا�د ا�منوذج ا ،�ل�س�بة �لمناطق الصناعیة
�دید ٔ�رشت � د�ل إالجيار، من ق�ل اكن البیع، دا� ا�ٓن بدٔ� ٕا�شاء منوذج 

ذج اجلدید �هيدف ٕاىل ختف�ف �دید د�ل الكراء بدال من البیع، وهاذ ا�منو 
لكفة د�ل الاللكفة، لكفة �س��ر �ل�س�بة �لمس�مثر، ٔ�ن الكراء تیضخم 

�س��ر، ٔ�ح�ا� �ی�يل املس�مثر �اجز �ىل ٔ�داء �س��ر، و�لتايل هاذ 
ا�منوذج اجلدید عن طریق توفري م�اطق صناعیة معدة لٕالجيار، وهاذ 

 1000 ـینجح �ادي یبدا يف الطور أ�ول ب ٕان شاء هللا �متناو �ٔ ا�منوذج بد
  . هك�ار

راه التحف�ظ بذلت  ،بغیت ند�ل لهاذ املشلك د�ل العقارا ،و�ملناس�بة
 ،ف�ه �ري طی� هاذ الس�ن�ني أ��ريتني احملافظة العقاریة وا�د اجلهد �بري

وارتفع ال�س�بة د�ل التحف�ظ �شلك ملحوظ �دا، وميكن ٔ�ن نقول ب�ٔن 
ا�ي ٔ�طلق م�ذ ) �ٔ (لقمر �صطناعي محمد السادس القمر �صطناعي، ا

فرتة من بني أ�مور ا�يل �ادي یقوم هبا هو موا�بة هاذ العملیة د�ل 
معلیات التد�ل يف العقار، �ادي یبدا الس�یاسة العقاریة، موا�بة مجیع 

یعطي معلومات مدققة حول وضعیة العقارات، حول تطور البناء، حول 
هاذ اليش كنا ك�رشیوه من �س . نبداو �رشیو �دد من العملیات بدل
� ف� ،�ادي یويل ی��جو مقر اصطناعي وطين ،�ٓخر�ن من دول ٔ�خرى
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عملیة د�ل احملافظة ال و�ادي یوا�ب ٔ�یضا  ،�ادي �سهل �لینا هاذ العملیات
  .العقاریة

ٔ�� ما نظ�ش ٔ�نه اك�ن يش �ا�ة  ،قضیة الرتسانة القانونیة راه رشت لها
عند� �رسانة قانونیة م�قادمة، مايش فقط ف� خيص  ،ٔ�كرث من هاذ اليش

 2026، 2018ظها�ر د�ل مشاریع  3أ�رايض الساللیة ا�يل رشت لها 
املتعلق �مل�  2014، ولكن ٔ�یضا ظها�ر ٔ�خرى م�ال الظهري د�ل 69و

هاذي لكها ٔ�یضا موضو�ة �ىل الطاو�  ،العمويم ��و� وظها�ر ٔ�خرى
  .حملاو� جتدیدها

ولكن انتوما تتعرفوا ب�ٔن مراجعة القانون املعني ال یمت بني عش�یة 
�اص  ،�اص تد�ل مجیع املعنني ،وحضاها، �اص ف�ه مقاربة �شار�یة

اس�شارة اخلرباء يف املیدان، �اص اس�شارة اخلرباء القانونیني، ولك معلیة 
و�اص مقار�هتا مبجموع الرتسانة  ،تتا�ذ وقت �ش ما نوقعوش يف ٔ�خطاء

و�اص هذا وهاذ اليش راه مش�تغلني �لیه ٕان شاء هللا،  ،نونیة الوطنیةالقا
  . وصلمك يف القریب ٕ�ذن هللاوهاذ القانون �ادي ی

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ن��قل ا�ٓن ملعاجلة أ�س�ئ� املرتبطة �حملور الثاين، وعندي هنا يف 
ٔ�س�ئ�، ؤ�ف�ح �ب التد�الت ٔ�ول لكمة �لفریق �س�تقاليل  9مج الرب�

  .�لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

سؤالنا هو كام یيل، یعد الال�ركزي إالداري ٔ��د الرها�ت أ�ساس�یة يف 
  .�ر�مج إالصالح إالداري ببالد�

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن �ٓفاق هذا الورش إالداري  ،�سائلمك
  .يف ٕاطار اجلهویة املتقدمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شارة الس�یدة جناة مكري
  . شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدة الوز�رة،

  الوزراء، السادة
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�ىل الرمغ من لك املق�ضیات اليت محلهتا الوثیقة ا�س�توریة واليت �ريم 
ٕاىل �رتقاء �لال�ركزي إالداري، �عتباره ورشا �ی� �روم حتق�ق حتول 
نوعي يف ٔ�مناط احلاكمة وتو�ا �اسام لتطو�ر وحتدیث هیالك ا�و�، ٕاال ٔ�ن 

اقع احلال �كشف تلكؤ احلكومة يف ٕاخراج م�ثاق الال�ركزي إالداري، و 
وهو ما �شلك ٕا�دى املعیقات أ�ساس�یة ملسار اجلهویة املتقدمة وحيد من 

  .لك الغا�ت واملقاصد املتو�اة من هذا الورش الوا�د
حول  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،من ٔ��ل ذ�، �سائلمك

  .إالداري وموا�بة ورش اجلهویة املتقدمةس�یاس�تمك يف تزنیل الال�ركزي 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
   .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
سؤالنا يف نفس �جتاه یتعلق �لتقدم احلاصل يف ورش الال�ركزي 

جناح الورش د�ل اجلهویة املتقدمة يف بالد� وتطو�ر إالداري يف �الق�ه �ٕ 
  مسلسل الالمركزیة؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ات راك�ز وا��امال�شلك تزنیل وتقویة الال�ركزي إالداري ٕا�دى ٔ�مه 

اجلهویة املتقدمة امل�شودة، فٕادارة �ویة فا�� وم�دجمة يه الضامنة لتحفزي 
  .�س��ر وموا�بة أ�وراش الكربى وتفعیل اجلهویة املتقدمة

ما يه ٔ�ج�د�مك  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ،بناء �لیه، �سائلمك
الزم�یة ٕالخراج م�ثاق الالمتركز إالداري ٕاىل �زي الوجود؟ وما يه 

ٕالسرتاتیجیة احلكوم�ة ٔ�جرٔ�ة وتقویة الال�ركزي إالداري ملوا�بة اجلهویة ا
  املتقدمة؟
  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب
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  :املس�شار الس�ید عبد إال� حفظي
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ميثل انطالق مسلسل اجلهویة املتقدمة م�عطفا هاما يف املسار 
الس�یايس ا�ميقراطي والتمنوي �ملغرب لتوس�یع حقل ا�ميقراطیة ا�متثیلیة 

وجعلها رافعة �لتمنیة �ق�صادیة وال�رشیة املندجمة واملس�تدامة، اجلهویة 
واحلد من الفوارق �ج�عیة وا�الیة وا�هنوض بدینام�ة ا�منو والتوزیع 
املنصف ل�ره، ٕاال ٔ�ن تزنیل هذه اجلهویة یطرح حتد�ت م�نو�ة كام ی��ح 

تمنیة �ق�صادیة فرصا یتعني اس�تغاللها لتعز�ز البناء ا�ميقراطي وا�فع �ل 

و�ج�عیة والثقاف�ة يف مغرب �لجهات مو�د وم�ضامن، ومن بني هذه 
  : الت�د�ت

 اندماج الس�یاسات العموم�ة وٕاجياد التقائیة �اكملیة ب�هنا؛ -

 تعز�ز املوارد املالیة �لجهة من ٔ��ل التزنیل السلمي �لجهویة املتقدمة؛ -

 ٕاجناح الالمتركز إالداري؛ -
جلهویة �ىل مس�توى �لق الرثوة واملؤرشات املرتبطة معاجلة الفوارق ا -

�حلقوق أ�ساس�یة، �اصة ف� یتعلق �لتعلمي والتكو�ن وال�شغیل، يف ٕاطار 
ٕابداع منوذج �منوي �دید م�صف وم�سك، وا�س�اما مع اخلطاب السايم 

 .جلال� امل� يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

وصدور القانون  �2015ب ا�الس اجلهویة م�ذ ش�ت�رب رمغ تنص 
، مازالت بعض اجلهات مل �2015لجهات يف یولیوز  111.14التنظميي 

�س�تمكل ٕا�داد �راجمها التمنویة اجلهویة، مما یعیق تزنیل اجلهویة املتقدمة، 
من القانون املذ�ور یفرتض ٔ�ن �كون ا�الس اجلهویة قد  83حفسب املادة 

ؤ�ن �س��د يف ذ� ها �الل الس�نة أ�وىل من مدة انتداهبا، ٔ��دت �راجم 
ٕاىل �شخیص �وي يف ا�س�ام مع التو�ات إالسرتاتیجیة والس�یاسات 
العموم�ة املعمتدة يف خمتلف القطا�ات وحرص �ىل ٕا�داث التقائیة بني 

ات فقط حلد � 8إالسرتاتیجیات القطاعیة �ىل املس�توى اجلهوي، ٕاال ٔ�ن 
ا�ٓن ٔ��دت �راجمها وصادقت �لهيا ب�� ال �زال �رامج �يق اجلهات يف طور 

  .إالجناز، وهذا ٕا�الل �لطبع بنصوص القانون التنظميي
هل مت ال�شاور مع القطاع اخلاص وٕارشاكه  :لن�ساء ،يف هذا إالطار

ملادة فعلیا يف مسلسل ٕا�داد الربامج التمنویة اجلهویة، كام تؤكد �ىل ذ� ا
  من القانون التنظميي؟ 83

مهنم �ة  ،ٔ�نه �دا �تني اثن�ني ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ؤ�قول لمك

و�ة ٔ�خرى لن ٔ�ذ�ر امسها هام ا�يل مت  ،ا�ار البیضاء من ٔ��ل إالنصاف
ٕارشاك �حتاد العام والقطاع اخلاص فهيا بصفة فعلیة ومنوذج�ة، ٔ�ما اجلهات 

م والقطاع اخلاص وٕاما هناك يش �ا�ة أ�خرى فٕاما جتاهلت �حتاد العا
  .�ا�ةما اكی�ش يش  ،شلكیة والسالم

وهل ٔ��ذ ال�شخیص لك املقار�ت بعني إالعتبار مبا فهيا مقاربة النوع؟ 
س��  ،هل هناك ٕاشارات خللق ٔ�قطاب تنافس�یة �جلهة جلذب �س��ر

ق ؤ�ن من بني �خ�صاصات ا�اتیة �لجهات دمع املقاوالت وٕا�داث م�اط
أ��شطة �ق�صادیة مبا �كرس اجلهة �و�ة مفض� لالس��رات الوطنیة 

  و�س��رات أ�ج�بیة؟
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕاننا ٕاذ �مثن �ود احلكومة يف جمال اس�تكامل النصوص القانونیة 
والتنظميیة الالزمة لتفعیل مضامني القوانني التنظميیة املتعلقة �مجلا�ات 

مراس�مي ٔ�خرى  4مرسوم تطبیقي واملصادقة �ىل  62 الرتابیة ٕ�صدار
وا�هودات املبذو� يف جمال تعبئة املوارد ال�رشیة املؤه�، فٕاننا �س�ل ٔ�ن 
�ل اجلهات تف�قر لٔ�طر املتخصصة والف�یة املؤه�، وذ� لتقصري إالدارة 
يف توفري التكو�ن الالزم لٔ�طر إالداریة �لجهات من �ة، ومن �ة �نیة 

صور العمل الس�یايس يف ٕافراز خنب �س�تطیع رفع الت�د�ت �ىل لق
، 2017وهو ما نبه ٕالیه �ال� امل� يف خطاب العرش  ،املس�توى الرتايب

�ني وضع النخب الس�یاس�یة وإالداریة واحلكوم�ة ٔ�مام مسؤولیهتا لت�اوز 
  .املعیقات اليت حتول دون ٕاجناز ا�منوذج التمنوي املغريب

ز إالداري یق�يض نقل السلطة التقر�ریة ووسائل العمل متركوٕاذا اكن الال
من املركز ٕاىل ا�ال الرتايب الختاذ القرار �ىل ٔ�ساس م�دٔ� القرب من املرفق 
العمويم �رس�ة وجودة وب�ٔقل �لكفة يف ٕاطار �ویة م�قدمة، فٕان تزنی� 

، �س�توجب ٕا�داد وٕاخراج املیثاق املتعلق به، �عتباره ركزية ٔ�ساس�یة لتزنی�
وقد ت�ٔخرت بلورة هذا املیثاق لٔ�سف كثريا رمغ ا�عوات املتكررة جلال� 

وخطاب اف�تاح  2016نومفرب  6امل� �لتعجیل ٕ��داده �اصة يف خطاب 
  .ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة

ون�ٔمل ٔ�ن ی�ٔيت هذا املیثاق يف مس�توى التطلعات و�نتظارات وحيدد 
 ...ر و�ام وصالح�ات العامل والوايلاملهام واملسؤولیات، م�ال توضیح ٔ�دوا

�ىل خمتلف التنظ�ت الرتابیة، من ٔ��ل ٕارساء ال متركز شامل حيقق  ...ٕاخل
  .فاضال م�در�ا �لسلط والوسائل نقال

مفا يه العراق�ل، الس�ید رئ�س احلكومة، اليت ٔ�دت ٕاىل الت�ٔخر يف 
  ٕا�داد م�ثاق الالمتركز، وهل احلكومة م�ك�ة �لفعل �ىل بلورته؟

  ید رئ�س احلكومة،الس� 
فٕاننا �رى  ،اعتبارا لكون التمنیة �ق�صادیة من ٔ�مه اخ�صاصات اجلهة

ٔ�ن هناك رضورة مل�ة ٕال�داد م�ثاق �لتعاون �ق�صادي و�ج�عي 
اجلهوي بني اجلهة والقطاع اخلاص وسا�ر الرشاكء وٕا�داث هیئة اس�شاریة 

رشاكة فعلیة مع وتعز�زا ل  �ى ا�الس اجلهویة �مع املیثاق املذ�ور، �سهیال
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القطاع اخلاص متكن من حتق�ق �لتقائیة بني ا�ميقراطیة ا�متثیلیة 
 .وا�ميقراطیة ال�شار�یة

�رى ٔ�ن جناح مسلسل اجلهویة املتقدمة �ىل ٔ�رض الواقع یقيض  ،وخ�اما
�شاء �ٓلیة ٔ�و هیئة �لیا �ىل املس�توى الوطين �لق�ادة والت��ع والتق�مي، �ٕ 

�رون ٔ�نه جيب تعمیق التفكري من ٔ��ل بلورة هاذ ا�ٓلیة ٔ�و  ال�ٔ  :ون�ساءل
  الهیئة؟

كام ن�ساءل عن ما ٕاذا اكنت احلكومة قد قامت بدراسة وتفعیل 
 6مقرت�ات امللتقى الربملاين �لجهات ا�ي نضمه جملس املس�شار�ن یوم 

  ؟ 2016یونیو 
تعلقة وننوه �ملناس�بة �لعمل ا�ءوب �لم�لس �ىل مس�توى أ��شطة امل 

��االت الرتابیة اليت تد�ل يف دا�رة اخ�صاصه حبمك �ر�ی��ه ا�متثیلیة، 
وعند� امللتقى الثاين �لجهات، بعد یومني هنار امخل�س ٕان شاء هللا، ؤ�متىن 
ٔ�ن �رشفو� الس�ید رئ�س احلكومة وكذ� احلضور د�ل رؤساء اجلهات مبا 

  .یضمن مصل�ة ا�ميقراطیة احمللیة
  .وشكرا

  :ید الرئ�سالس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك  .ملدا��إاذا ٔ�مكن �سلمي  ر�اء
فریق �حتاد املغريب . احملرتم، �ٓه الس�ید الرئ�س اس��فذمت الوقت، شكرا

  .�لشغل، تفضيل الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  حلكومة احملرتم،الس�ید رئ�س ا
  ،زم�اليت، زماليئ احملرتمني

ٕاذا اكنت الالمركزیة اخ�یارا تدبري� ل��زات وخصوصیات ا�متع يف ٔ�فق 
تعز�ز وتدعمي الصريورة ا�ميقراطیة لصیا�ة واختاذ القرارات، �سامه فهيا لك 
الفعالیات والتنظ�ت املدنیة، فالال�ركزي إالداري كنقل لبعض الصالح�ات 

وان ا�و�، مبعىن �ٓخر ٕا�ادة توزیع السلط دا�ل ٕادارة ا�و� من ٔ�ع
املصاحل املركزیة ٕاىل املصاحل اخلارج�ة رشط ال غىن عنه ٕالجناح الالمركزیة 
واجلهویة، ح�ث رمغ اخ�الف املفهومني يف اجلوهر فهدفهام املشرتك هو 

  .وضع ٔ�سس ٕادارة القرب وختف�ف أ�عباء عن املركز
ال�ركزي من ٔ��رز الرشوط لٕالصالح إالداري هبدف ویعترب طبعا ال

الريق �ٕالدارة املغربیة وجتاوز مجمو�ة من السلبیات املتعلقة مبركزیة اختاذ 
القرارات املوروثة عن ا�و� املركزیة ٔ�و البريوقراطیة، ح�ث حتل ف�ه 

  .املوا�بة واملراق�ة واحملاس�بة حمل السلطویة والوصائیة
ٔ�ول مرة يف �رخي املغرب م�ذ  2011وقد اس�تعمل دس�تور 

�س�تقالل املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزیة، تعبريا عن رغبة املرشع 

املغريب يف تعز�ز مسار الال�ركزي كمنط لتكر�س ٕادارة القرب من املواطنني 
يف ٕاطار �ویة م�قدمة، فالالمركزیة يف بعدها اجلهوي املتقدم ال ميكن ٔ�ن 

 ٕاطار موا�بهتا بتحویل �خ�صاصات من إالدارة حتقق ٔ�هدافها ٕاال يف
  .املركزیة ٕاىل م�دو�هيا وممثلهيا احمللیني

و�لرمغ من ا�هودات املبذو�، البد من إالقرار ببطء بل وفشل حتویل 
إالدارة ٕاىل حمرك ٔ�سايس �لتمنیة، ح�ث ٔ�ن التقدم يف الهیالك الرتابیة 

�لال�ركزي �زمة �لجهویة املتقدمة  الالمركزیة ال توازهيا أ�دوات املتعلقة
وفق م�ظور یعمل من الالمتركز �افزا واقعیا �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

  : والبی��ة والعدا� �ج�عیة، �رب س�یاسة تؤسس �ىل م�ادئ حمددة مهنا

 ق�ول الالمتركز مكبدٕا حمدد لتد�الت ا�و�؛ -

 لٔ�دوار واملسؤولیات؛ ت�ين م�طق مجمو�ات اخ�صاصات تفرض توزیعا -

ت�ين م�طق العمل املشرتك بني إالدارات والتقائیة الس�یاسات العموم�ة  -
 .وت�س�یق الوسائل واملوارد مبا فهيا ال�رشیة، وهذا هو ب�ت القصید

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ٕان قطب الر� يف ٕاجناح مسلسل اجلهویة واحللقة الهامة يف م�ثاق 

فالرٔ�سامل ال�رشي هو ا�ي یرتمج  الال�ركزي هو العنرص ال�رشي،
الس�یاسات العموم�ة �ىل ٔ�رض الواقع يف وقت تف�قر ف�ه معظم امجلا�ات 
الرتابیة ٕاىل موارد �رشیة قادرة �ىل بلورة إالرادة اخلاصة �لالمركزیة �ىل 
املس�توى احمليل، ٕاذ تق�يض معلیة ٕا�ادة ب��ات ٕادارة ا�و� اس�ت�دام 

یري والتدبري موا�بة لتطورات وحتوالت، ٔ�سالیب �دیدة و�دیثة �ل�س� 
�اصة �ىل مس�توى تدبري املوارد ال�رشیة اليت تعترب ٔ�ساس املامرسات 

  .والعملیات إالداریة
ٕان �رتقاء �ملوارد أ�ساس�یة الرتابیة والضامن أ�سايس لن�ا�ة وفعالیة 
وجودة �دماهتا �لمواطنني ٔ�ي الضامن جلودة املرفق العمويم ا�ي �شهد 

ردیه یوما بعد یوما، وحنن ن��ظر الس�ید رئ�س احلكومة م�ثاق املرفق �
  .العمويم كذ�

ول�س من ق�یل الصدف ٔ�ن یمت يف بعض ال�ذج ا�ولیة، ومهنا ا�منوذج 
املغريب ا�ي اس�تق�نا م�ه مجمل املنظومة ال�رشیعیة إالداریة ٔ�ي ا�منوذج 

لوظیفة معوم�ة �اصة، الفر�يس، ٔ�ن یمت ٕاخضاع موظفي امجلا�ات الرتابیة 
   :ٔ�ال ويه الوظیفة العموم�ة الرتابیة، فال م�اص من

التوفر �ىل س�یاسة تدبريیة �لموارد ال�رشیة �ىل قا�دة �رتقاء  -
�لوظیفة العموم�ة الرتابیة من ٔ��ل مد الب��ات إالداریة �ملوارد ال�رشیة 

ا�ا حسب �اج�اهتا من ح�ث الكفاءات وأ�عباء حىت �متكن من ٕاجناز �
  ؛و�س�ت�ابة �تلف م�طلبات املواطنني والفا�لني والرشاكء

التوفر �ىل ٕاطار �ام لتدبري املوارد ال�رشیة ميكن من �س�ت�ابة  -
   ؛�ل�اج�ات ذات أ�ولویة ��و� والتالؤم مع �ا�ا اجلدیدة

ٕاقرار مسارات �نیة ممثنة �ل�س�بة لٔ�طر وأ�عوان وتوس�یع �ٓفاقهم  -
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  ؛جتر�هتم ومتك�هنم من حتمل املسؤولیة والرفع من كفاءهتم املهنیة وٕاغناء
الس�ید  ،موظف 150.000تعمیق املعرفة �ملوارد ال�رشیة احمللیة  -

رئ�س احلكومة، من ٔ��ل ٕا�راز ج�وب اخلصاص والفائض وحتدید املشالك 
   ؛بواسطة حبوث ودراسات �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة

دة مبختلف القطا�ات، ويه البحث عن الكفاءات النوعیة املوجو  -
   ؛موجودة الس�ید رئ�س احلكومة

   ؛تحفزي ب�ٔشاكل م�عددةل ٕا�داث م�ظومة �  -
   ؛ختویل املنادب اجلهویة بعض �خ�صاصات -
   ؛تفعیل عقود �رابیة -
ٕاقرار حتفزيات يف شلك تعویضات ت�ٔ�ذ بعني �عتبار إال�رهات  -
د رئ�س الس�ی ،ؤ�ف�ح قوس هنا( اف�ة و�مثني املسؤولیة املیدانیةاجلغر 

احلكومة، �لتذكري �لتعویض عن املناطق النائیة ا�ي ال �زال ح��س 
  ؛)الرفوف، مع ٔ�نه ٔ�قر ومت االتفاق �لیه يف ٕاطار احلوار �ج�عي

املرافقة �ج�عیة النامجة عن ٕا�ادة �ن�شار ا�ي جيب ٔ�ن خيضع  -
   ؛ٕاىل الطوعیة

لشغل م�اصب توطید العالقة بني تدبري املسار املهين والرتق�ات  -
   ؛املسؤولیة

   ؛ت�س�یط املساطر -
احلد من الفوارق يف التعویضات بني القطا�ات وكذ� دا�ل نفس  -

   ؛ا�ر�ات النظام�ة
تعز�ز �از التكو�ن مبا ف�ه طبعا التكو�ن يف ا�ال الرمقي ملا س�یكون  -

  . � من دور يف الوصول ٕاىل املعلومة �ل�س�بة �لموظفني واملرتفقني
هادف ومسؤول هدفه أ�مسى  ،حوار اج�عي بناء لك ذ� يف ٕاطار

ؤ�طلب  ،�منیة مس�تدامة مدجمة للك الف�ات الشعبیة و�ىل رٔ�سها الش�باب
  .من هذا املنرب ب�ٔن �كون هنا� فروع �ویة �لس الش�باب املزمع تنصیبه

  الس�ید رئ�س احلكومة،
زنیل هذه بعض املساهامت م�ا كنمتناو م�مك ��ذوها بعني �عتبار يف ت

  .املیثاق، م�ثاق الال�ركزي إالداري
  .وشكرا �ىل إالطا�

  . شكر الس�ید الرئ�س

 :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضل 
  .الس�ید املس�شار

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
الالمتركز �س�ٔل الس�ید رئ�س احلكومة عن إالجراءات املت�ذة لتفعیل 

  .إالداري وعن التدابري املت�ذة �لرفع من القدرات التدبريیة �لموارد ال�رشیة

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .اللكمة ا�ٓن �مو�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :ا�لطیف ٔ�معو عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید رئ�س احلكومة،

يف ظل دو� مركزیة �سعى ٕاىل بناء الالمركزیة والال�ركزي  عنالسؤال 
دو� �رابیة، نظن ب�ٔنه �س�تدعي ٔ�وال حتق�ق ٕإالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة للك 

 ،الفا�لني الس�یاس�یني والرشاكء �ق�صادیني يف ٕاطار ٕاصالح مشويل
  :یق�يض

 مراجعة الس�یاسات العموم�ة ومتركزها وتفك�كها؛ - 1
يف املركز �ىل حساب  مراجعة �خ�الالت ومراجعة �یف�ة وضعها دامئا - 2

 املناطق الرتابیة، وهذا ال ی�ىش هنائیا مع الالمتركز؛
التحق�ق يف ٕاطار هو ختف�ف من ثقل جحم ا�و� املركزیة �ىل حساب   - 3

 ا�و� الرتابیة اليت مازالت ضعیفة ت��اىم ببطء �بري؛
وجود وضع �د لالزدواج�ة املؤسساتیة بني ا�و� واملؤسسات  - 4

ٔ�صبح بعض أ�ح�ان تغیب املسؤولیة ٔ�و تضم�ل  املنتخبة، حىت
 املسؤولیة،

هناك �ا�ة مس�تع�� الع�د م�دٔ� و�دة املسؤولیة الس�یاس�یة، ا�ٓن  - 5
مع أ�سف ما اكی�ش هذا املبدٔ� هنائیا يف العالقة بني املركز واجلهة وشف�ا 

 .هاذ اليش يف �دة م�اس�بات
 اليت تعطي للك ٔ�ن أ�مر یتطلب بناء ثقة ا�و�، بناء ثقة ا�و� - 6

 .مواطن احلق يف �س�تفادة املنصفة والعاد� يف �دمة أ�زمة
الثقة یتطلب معاجلة الشعور القامئ �الیا من طرف  بناءٕان مسار 

امجلا�ات الرتابیة ب�ٔهنا �مشة، ب�ٔهنا غص�ت حقوقها، ب�ٔهنا ال تعامل �ىل ٔ�هنا 
  .�یان م�تخب � مقومات حبمك القانون �لمساء�

الصة ٔ�ن ما �راه من مجموعتنا ٔ�ن تقویة �متركز مير �رب �دة يف اخل
  :حنرصها يف ٔ�ربعة حماور ،مرا�ل

أ�ول معاجلة �خ�الالت بني ا�و� املركزیة وا�و� الرتابیة وٕا�ادة بناء 
ا�و� الرتابیة اليت مازالت مل �كن يف مس�توى التعامل احلق�قي والناجع بني 

  املركز؛
یة و�دات القرب، اللك یت�دث عن القرب ولكن مع �نیا، اع�د ٔ�مه 

أ�سف والس�یاسة الالمركزیة تعين القرب ��ر�ة أ�وىل ومساء� 
املواطنني و��رتاف �ملبادرة �ىل الصعید احمليل، كذ� املبادرة �البا ت�ٔيت 

ال ت�ٔيت ٔ�و تقمع اليت ت�ٔيت  ،�ىل الصعید املركزي ٔ�و �ىل صعید العامل والوالة
 نتخبني؛من امل 

احملور الثالث، الزتام إالدارة املركزیة بوضع ٔ�هداف م�عددة الس�نوات 
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م�سقة وم�سلس�، یقع �ىل ٔ�ساسها احلساب يف �القة ا�و� املركزیة 
 �لرتابیة؛

العملیة لضامن �م�ثال لٔ�هداف املعلنة من  وضع الهیالك ،ؤ��ريا
  .�الل م�ثاق یتعدى املبد�ٔ 
�رید ٔ�دوات �لن�ا�ة �لتعامل خللق ٔ�دوار  ،واثیقال �رید املبادئ يف امل

لتفعیل إالبداع و�بتاكر �ى الساكنة وممثلهيا، من ٔ��ل تطویع ا�و� حىت 
  .�كون مشاركة حق�ق�ة ف� یتعلق ب��اء املغرب �اكم�

هذه العالقة القامئة بني املركزیة والالمركزیة هذه يه رشوطها يف ٔ�نظمة 
یثة اليت �سعى ٕاىل توس�یع وتقامس بني ا�و� وا�متع ا�ول ا�ميقراطیة احلد

ومكو�ته، وهذا هو العمق وروح ا�س�تور يف الباب املتعلق بوضع 
عهنا القوانني التنظميیة، ٕامنا مع  تاجلهویة، ويه كذ� املضامني اليت �رب 

أ�سف ل�ست هناك ٔ�دوات حق�ق�ة ٕالنصاف وصول هذه املضامني ٕاىل بناء 
 .ة يف �القهتا مع ا�و� املركزیةا�و� الرتابی

 .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم لٕال�ابة �ىل أ�س�ئ� 
  . اليت طرحت يف هذا احملور

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

هذا موضوع �م، فایت تطرق�ا � ٔ�ثناء م�اقشة الرب�مج احلكويم، 
ٔ�و الالمتركز جبوج  زي�الش �هنرضو بعدا كهنرضو �ىل الال�ركا و�ش نقولو

�ا�ة وا�دة، مرة تنقولو الال�ركزي والالمتركز، ولكن اخلطاب املليك يف 
وض بعض املرا�ل أ��ري اس�تعمل لفظ الالمتركز، و�یعين ٔ�ن إالدارة تف

صالح�اهتا ٕالدارة حملیة، ما عندو �القة �لهیئات املنتخبة، هو �اص 
یتاكمل مع الهیئات املنتخبة، كنقولو الیوم اجلهویة املتقدمة عندها ر�الن، 
عندها الهیئات املنتخبة ا�يل يه جمالس اجلهات مع ماكتب اجلهات، وعند� 

ثل السلطة املركزیة ٔ�و إالدارات ا�يل يه إالدارات اجلهویة ا�يل �اصها مت 
تفویض بعض سلط �ىل  ا�و�، ٕاذن كهنرضو يف الالمتركز، كنعملو
  .احلكومة املركزیة ٔ�و إالدارات ٕاىل ٕادارات حملیة

السلطة فهيا اختاذ القرار وفهيا موارد مالیة، وفهيا موارد �رشیة، وذ� 
یع م�فق يف ٕاطار وا�د ال�سلسل ٕاداري حممك، وبطبیعة احلا� الیوم امجل 

والیوم �ىل لك �ال هذا معطى ٔ�صبح معطى دس�توري وف�ه توجهيات 
ملك�ة واحضة، وخصوصا يف �ٓخر خطاب د�ل �ال� امل� ٔ�ثناء اف�تاح 
ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة احلالیة، وا�ي د�ا ف�ه ٕاىل اس�تكامل 

دید �ر�مج المتركز إالداري وحتاجلهویة املتقدمة وٕاىل ٕاخراج م�ثاق م�قدم ل
  .زمين دق�ق لتطبیقه

هذا الالمتركز إالداري هو �م �دا، ٔ�وال �م ٕادار�، ٔ�ن �ادي ی�سط 
�ادي تويل  ،العمل إالداري، �ادي یقرب اخلدمات إالداریة �لمواطنني

�داه، اختاذ القرار ما �اد�ش یبقى يف الر�ط �ادي یويل �ىل مس�توى ا
ارة إالقلميیة، ٕاذن هذه النقطة اجلهة، ورمبا جزء م�ه �ىل مس�توى إالد

اخللصة  وأ�وىل، فائدة بدال ما نقولو سري �لر�ط، الوا�د ا�يل تقطعت ل
�اصو جيي �لر�ط، دامئا تقع ٕاشاكالت �ىل مس�توى تدبري الشؤون د�ل 

  .املواطنني �ىل هذه املسائل
ة حىت الربجمة د�ل املشاریع تمت ٕاذا ما اك�ش إالذن د�ل إالدارة املركزی

ال ميكن �رجمهتا، لكن فهيا ٔ�یضا �ىل املس�توى التمنوي فائدة �مة �ىل 
املس�توى التمنوي ٔ�هنا �یمت تدبري املشاریع التمنویة، تدبري التو�ات التمنویة 
تد�ر �ىل مس�توى اجلهة ا�يل هام الناس ا�يل ٔ�كرث معرفة حباج�ات اجلهة 

س�توى الت�س�یق وحباج�ات الساكن و�حلاج�ات احمللیة، ؤ�یضا �ىل م 
كتكون الت�س�یق �یكون ٔ�فضل، ت�س�یق الس�یاسات العموم�ة �ىل 

ن ا�ٓن �اص جملس اجلهة م�ال س�توى اجلهوي �یكون �ٓنذاك ممك�ة �ٔ امل 
�رامج التمنیة اجلهویة، ت�سقوا مع  اا�ٓن ماكتب اجلهات ا�يل تیوضعو 

ت�س�یق هذاك ال  ،ش إالذن د�ل إالدارة املركزیة�ی إالدارات ولكن ٕاذا ما اك
ما �یمتش، ويف بعض أ�ح�ان �اص الت�س�یق مع إالدارة املركزیة ٕاما ٔ�ثناء 

بدیناش اوضع �رامج التمنیة اجلهویة ٔ�و التعاقدات ٔ�و االتفاق�ات �يق ما 
  .التعاقدات ٔ�و اتفاق�ات مع القطا�ات املعنیة

هاذ اليش �ادي یمت �و�  ،ٕاذا مت هذا الالمتركز وفق ما نتصوره ،ا�ٓن
يش �ادي یمت متا، معىن ذ� الت�س�یق بني إالدارات، بني التجهزي مبعىن لك

والص�ة والتعلمي والفال�ة و�ريها ب��اهتم من �ة، ولكن ب�هنم وبني جمالس 
اجلهات �ادي یمت �و� دون �ا�ة ٕاىل الرجوع ٕاىل إالدارات املركزیة، ٕاذن 

  .�ادي �سهل �لینا �زاف د�ل أ�مور �ىل مس�توى الت�س�یق
ايل فهذا ٕاصالح هام ٕاىل مت س�ی�دث قطیعة �ىل املس�توى إالداري �لت

مع ما كنا �لیه �ش ن��قلو لٕالدارة الالممركزة، ؤ�مه يشء �ادي �كون قریبة 
من املواطنني، �ادي �كون قریبة من اهلموم د�هلم، ؤ�یضا املواطن �ادي 

ىل یقرب من مصادر القرار و�ادي �كون عندو حىت القدرة من الت�ٔثري �
  . هاذ مصادر القرار، ٕاذن هذه يه الفكرة العامة

هاذ اليش راه هرض� ف�ه، الصیغة  ،هذا سؤال ؟� ا�ٓن فني وصلنااد
أ�وىل د�ل م�ثاق الالمتركز إالداري موجودة، مت فهيا التحكمي والت�س�یق 
بني خمتلف القطا�ات املعنیة، طبیعي �ش هاذ اليش ا�يل تتكون ف�ه 

تتكون ف�ه ا�ا�لیة، تتكون ف�ه املالیة ٕاضافة �خلصوص، الوظیفة العموم�ة 
ولكن ٕاضافة ٕاىل القطا�ات أ�خرى لكها، معوما مت االتفاق �ىل اخلطوط 

املیثاق وحىت �ىل بعض املق�ضیات التفصیلیة، ا�ٓن هو  ذاالعامة د�ل ه
ة، �ى أ�مانة العامة �لحكومة، م�ك�ة �ىل ٕامتام الصیا�ة القانونیة ف�یا أ��ري 
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و�ادي  بعد ذ� ٕان شاء هللا الس�نة املق�� �ادي �كون هذا املیثاق موجود
، وكام قلت �ادي 2018خنرجوه، و�متناو �كون يف البدایة أ�وىل لس�نة 
  .�كن قطیعة وا�د القفزة ف� خيص التعامل إالداري

  طیب ٔ�ش�نو يه املبادئ املو�ة لالمتركز إالداري؟
ویل السلطة ووسائل ممارسة السلطة عين حتالالمتركز إالداري ا�يل �ی

والقدرة �ىل املبادرة ٕاىل املصاحل الالممركزة �ىل مس�توى اجلهات، إالدارات 
�ىل مس�توى اجلهات وكهتدف ٕاىل حتق�ق الفعالیة والن�ا�ة ولضامن 
إالنصاف والتغطیة الرتابیة، هذا ف�ه وا�د ا�مو�ة د�ل املبادئ املو�ة 

  :ٔ�مهها ما یيل
ٔ�ن هذا �ادي یمت �ىل مس�توى اجلهة،  ،دٔ� أ�ول، هو تبويء اجلهةاملب

تبويء اجلهة مركز الصدارة يف متثیل إالدارة املركزیة �ىل املس�توى الرتايب 
ويف ٕاقامة العالقات بني إالدارات املركزیة ومصاحلها الالممركزة، اعتبارا 

والتقائیة لكون املس�توى اجلهوي ميثل إالطار أ�م�ل واملالمئ ال�س�ام 
الس�یاسات والربامج العموم�ة �تلف القطا�ات، وكذا املوا�بة التق�یة 

  .واملسا�دة لفائدة امجلا�ات الرتابیة، ال س�� �لجهة
وهنا ٔ�ود الت�ٔ�ید ب�ٔن هاذ أ�مر ميثل اخ�یار س�یايس ح�وي �ل�س�بة 

ن لتعز�ز ورش اجلهویة املتقدمة اليت ت�شدها بالد�، ح�ث س�مت �نتقال م
الصیغة اليت اكنت �ىل مس�توى العامالت وأ�قالمي اليت اكنت من ق�ل 
�شلك حمور جتمیع �خ�صاصات الالممركزة ٕاىل صیغة م�قدمة ختول اجلهة 

 مركز الصدارة يف ت�س�یق �خ�صاصات الالممركزة ملصاحل ا�و�؛
املبدٔ� الثاين توضیح ٔ�دوات إالدارات املركزیة اليت جيب ٔ�ن تنحرص يف 

ورة التصور وت�ٔطري الس�یاسات والربامج العموم�ة �ىل املس�توى الوطين بل
وتق�مي وت��ع جنا�ة ٔ�داء املصاحل الالممركزة، وكذا ٕا�داد بطبیعة احلال 
النصوص القانونیة والنصوص التنظميیة وختویل املصاحل الالممركزة، یعين 

شاریع إالدارات اجلهویة اخ�صاص تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة وٕاجناز امل 
ؤ�یضا ٕاجناز الربامج ق�ل ذ� وكذا تقدمي املسا�دة وا�مع التقين �لجام�ات 

 الرتابیة؛
املبدٔ� الثالث، ت�س�یق ٔ��شطة املصاحل الالممركزة من �الل ٕا�داث 
ٕادارات �ویة مشرتكة وقویة، �سمیوها ٔ�قطاب �ویة عن طریق جتمیع 

املشاریع اجلهویة اليت �كون قادرة �ىل ٕاجناز  ،�دد من إالدارات �كون قویة
�س�توجب تد�ل �دة مصاحل وزاریة م�وا�دة �ىل املس�توى الرتايب ٔ�و �ىل 
املس�توى اجلهوي مبا حيقق و�دة تد�ل ا�و� �ىل املس�توى اجلهوي، وهذا 

  .لكه يشء
املبدٔ� الرابع �ادي �كون �جت عنه هو القدرة �ىل بناء س�یاسات معوم�ة 

، �ویة، حتقق التقائیة الس�یاسات م�دجمة وفعا� �ىل مس�توى اجلهة
  .العموم�ة �ىل مس�توى اجلهة

ٕاذن وضع الربامج ا�ٓن السلطة املركزیة غتكون عندها تو�ات توضع 
القوانني، توضع التصورات، توضع املراس�مي التنظميیة ب�� وضع الربامج ف�مت 

ق �ىل املس�توى اجلهوي، و�لتايل �ادي �كون عند� القدرة ٔ�كرث �ىل ت�س�ی
  .الربامج اجلهویة

�نیا، ٔ�مه مضامني مرشوع م�ثاق الالمتركز إالداري هاذي �ري املبادئ 
 -املو�ة، س�یقوم مرشوع م�ثاق الالمتركز إالداري �ىل وضع م�ظور �دید 

لتد�ل ا�و� �ىل املس�توى الرتايب، والس�� من �الل ٕا�ادة  -كام قلنا 
�صاصات ٕا�هيا، وكذا ت�س�یق تد�ل تنظمي املصاحل الالممركزة ��و� ونقل اخ 

  .ا�و� �ىل املس�توى الرتايب
ٕاذن فهيا ٔ�وال ٕا�ادة تنظمي املصاحل الالممركزة ��و� ونقل �خ�صاصات 
ٕا�هيا، هذا احملور أ�ول ا�يل �ادي ینص �لیه هاذ املیثاق د�ل الال متركز، 

رشیة قویة وهذا �یعين بناء ٕادارات �ویة قویة �خ�صاصات قویة ومبوارد � 
ومبوارد مالیة اكف�ة وتدارك النقص ٔ�و النقائص املوجودة يف املرسومني 

وا���ن مل ميكن تطبیقهام من تزنیل  2005وس�نة  1993السابقني س�نة 
م�واز� لالخ�صاصات  االمتركز حق�قي ٕالدارة ا�و� مبا حيقق توزیع

  .ةوالوسائل بني إالدارات املركزیة ��و� ومصاحلها الالممركز 
يف هذا إالطار، هندف من �الل هاذ املنظور املتقدم لالمتركز إالداري 
ضامن ت�س�یق ٔ��شطة خمتلف املصاحل الالممركزة �ىل املس�توى الرتايب كام 
قلنا، مع ختویل هذه ا�متثیلیات املوجودة مج� من �خ�صاصات املهمة 

  :�متثل ف� یيل

ملس�توى اجلهوي، ٕاذن يه املسامهة يف ٕا�داد �ر�مج معل ا�و� �ىل ا -
  مركز� �ري التو�ات العامة و�رامج العمل �ىل املس�توى اجلهوي؛

الت�ش�یط وإالرشاف �ىل ٔ��شطة املصاحل الالممركزة �ىل مس�توى  -
العامالت وأ�قالمي، يه ا�يل غتلكف ذیك السا�ة النیا�ت ٔ�و إالدارات 

  إالقلميیة؛

ٕا�داد �رامج التمنیة اجلهویة موا�بة امجلا�ات الرتابیة الس�� اجلهة يف  -
والتصممي اجلهوي ٕال�داد الرتاب بتاكمل وا�س�ام مع �ر�مج معل ا�و� 

  �ىل املس�توى اجلهوي؛

تدعمي �القات الرشاكة بني ا�و� وامجلا�ات الرتابیة يف خمتلف جماالت  -
التمنیة اجلهویة، هذا �ٕالضافة ٕاىل املصاحل الالممركزة املوجودة ٔ�یضا �ىل 

ى العامالت وأ�قالمي، اليت س��وىل تنف�ذ الس�یاسات والربامج مس�تو 
العموم�ة احلكوم�ة مع تقدمي ا�مع واملسا�دة الالزمة �لجام�ات الرتابیة 

  .ولفائدهتا �ىل مس�توى أ�قالمي والعامالت
ٔ�ن مرشوع م�ثاق الالمتركز إالداري  ،و�د�ر ���ر يف هذا الصدد

صالح�ة اختاذ القرارات إالداریة الفردیة اليت  مينح لرؤساء املصاحل الالممركزة
تد�ل يف نطاق �خ�صاصات ا�و� هلم مبق�ىض القوانني وأ�نظمة اجلاري 
هبا العمل، �س�ت��اء ت� اليت ال ميكن تفویضها هلم مبوجب املق�ضیات 
ال�رشیعیة ٔ�و التنظميیة، وهذا تو�ه �م س�ميكن من تفویض جزء �م من 

رة املركزیة ٕاىل املصاحل الالممركزة مبا ميكن من ختف�ف اخ�صاصات إالدا



  2017 كتو�ر�ٔ ورة د –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2017 نومفرب 14( 1439 صفر 25

من اخ�صاصها ٕاصدار م�ل هذه  ىل املصاحل املركزیة اليت مل یبقالعبء �
 .القرارات

تق�يض فعالیة تد�ل ا�و� �ىل : ا�ٓن ت�س�یق التد�ل الرتايب ��و�
املس�توى الرتايب ت��ع تزنیل مرشوع الالمتركز إالداري �ىل املس�توى 

ملركزي من �ة وت�س�یق معل املصاحل الالممركزة �ىل املس�توى الرتايب من ا
  .�ة ٔ�خرى

ولتحق�ق هذا الهدف ا�يل هو ضامن الت�س�یق، س��ص مرشوع 
املیثاق، ا�ي س�یصدر ٕان شاء هللا، �ىل ٕا�داث جلنة وزاریة �اصة 

داري حتدث �ى رئ�س احلكومة وجلنة �لتدبري اجلهوي �ى االٕ �لالمتركز 
  .اجلهة وايل

نص مرشوع املیثاق،  :دارياالٕ المتركز ل، ا�لجنة الوزاریة )�ٔ ( ،ٔ�وال
داري �ى االٕ ا�ي هو يف طور الصیا�ة، �ىل ٕا�داث جلنة وزاریة لالمتركز 

رئ�س احلكومة تناط هبا �مة اقرتاح التو�ات العامة �لس�یاسة احلكوم�ة يف 
اجئها، ویناط هبذه جمال الالمتركز إالداري والسهر �ىل تنف�ذها وتق�مي نت

ا�لجنة، اليت تضم يف عضو�هتا لك من السلطة احلكوم�ة امللكفة ��ا�لیة 
واملالیة والوظیفة العموم�ة، فضال عن السلطات احلكوم�ة القطاعیة املعنیة، 

  :�ىل اخلصوص املهام التالیة

اكفة التدابري الكف�� �لرفع من فعالیة وجنا�ة ٔ�داء املصاحل  اقرتاح -
 ركزة؛الالمم

الرٔ�ي يف �لمیة نقل �خ�صاصات واملسائل ٕاىل املصاحل الالممركزة  ٕابداء -
ويف جتمیع املصاحل الالممركزة �ىل املس�توى اجلهوي وحتدید قامئة املد�ر�ت 
اجلهویة بني الوزاریة وتق�مي احلصی� الس�نویة لس�یاسة الالمتركز ٕاداري، 

، ما ميك�ش ذاك �ادي �كون وا�د الورش دینام�يك يذاو�ملناس�بة ه
یتطور هنار أ�ول و�ادي �كون اكمل، �ادي ا�اليش �ش �ادي ند�روه 

تدرجيیا، وهاذ معلیة التزنیل ا�يل �ادي تمت بطریقة تدرجيیة هاذ ا�لجنة 
الوزاریة يه ا�يل �ادي توضع الرب�مج الزمين و�ادي توا�ب التزنیل 

�ل�س�بة �لجنة وغتد�ل التعدیالت املناس�بة يف الوقت املناسب، هاذي 
 الوزاریة لالمتركز إالدراي؛

هاذ جلنة التدبري اجلهوي العمل : ا�ٓلیة الثانیة، يه جلنة التدبري اجلهوي
حبال ا�يل قلنا إالدارات اد�لها هو ت�س�یق معل إالدارات الالممركزة، یعين 

� التعلمي والفال�ة والص�ة ااجلهویة ٔ�و أ�قطاب اجلهویة ا�يل �ادي تويل د
ٕاخل، هاذي �ادي �كون وا�د ا�لجنة تتجمعهم �ىل مس�توى  ...او�ريه

اجلهة، وهو ما ینص مرشوع املیثاق �ىل ٕا�داثه، ٕا�داث جلنة �لتدبري 
 :اجلهوي �رٔ�سها وايل اجلهة تناط هبا املهام التالیة

السهر �ىل ضامن ا�س�ام والتقائیة ٔ��شطة املصاحل الالممركزة �ىل  -
 املس�توى اجلهوي؛

ل ا�و� �ىل املس�توى اجلهوي وفق مقاربة �شار�یة ف� وضع �ر�مج مع -

خيص حتدید أ�ولو�ت، �رجمة �ع�دات، ت��ع ٕاجنازه، یعين �رجمة اع�دات 
 بقاش �ادي یمت مركز�؛امت ا�ٓن �ىل املس�توى اجلهوي ما ت�ادي 

ٕابداء الرٔ�ي حول مشاریع الس�یاسات والربامج العموم�ة ��و� �ىل  -
 ؛املس�توى اجلهوي

دراسة وٕا�داد عقود �رامج ذات الطابع اجلهوي لرتبیط ا�و� �مجلا�ات  -
 .اجلهةالس��  الرتابیة

الیوم �ادي ند�رو، اح�ا ٔ��لنا ب�ٔنه �ادي ند�رو عقود �رامج بني ا�و� 
السلطة املركزیة، �دا مع  ،واجلهات، الیوم ا�يل �اص یوقعها هو ا�و�

اجلهة �ادي توقع مع إالدارة اجلهویة یعين م�ثاق الالمتركز �ادي توقع �و�، 
�ادي تويل عقود الرب�مج �ىل  ،جلنة التدبري اجلهوي �ادي تد�ر هاذ أ�مر

 .مس�توى اجلهة، ٕاذن هذا �ىل مس�توى م�ظومة احلاكمة و�ٓلیات التد�ل
ا�ٓن بق�ت نقطة ويه التدابري املصاح�ة لتزنیل مرشوع الالمتركز 

�ري �اصو �ر�مج معل حصیح، زمين، داري، ذ� ٔ�ن هذا الورش الك االٕ 
س�نعلن عنه فور صدور م�ثاق الالمتركز إالداري ٕان شاء هللا، وهاذ  ،واحض

مييش  �خ�صاصات، لكن �ادي �ر�مج العمل ا�يل �ادي هيدف ٕاىل نقل
 :معه يف املوا�بة ٔ�مران اثنان

ري ٔ�وال التدبري الالممركز �لموارد ال�رشیة، مفوا�بة تزنیل الالمتركز ٕادا
حيتاج �ملناس�بة مع نقل �خ�صاصات ٕاىل مصاحل الالممركزة ٕاىل متكني هذه 
املصاحل الالممركزة عن اجلهویة من موارد �رشیة مؤه� كف�ٔة �ىل در�ة �الیة 

من املهنیة ومن التجربة، وقادرة �ىل تدبري الش�ٔن احمليل وحتق�ق  ،من اخلربة
س�ت�ابة حلاج�ات املواطنني يف ٔ�هداف التمنیة اجلهویة، سواء ف� یتعلق �ال

احلصول �ىل �دمات معوم�ة م�تظمة وج�دة ٔ�و بتصور وتنف�ذ �س��رات 
ذات القمية املضافة �ىل الصعید الرتايب، وهو ما حترص احلكومة �ىل تنف�ذه 
من �الل توزیع املوظفني وأ�عوان بني إالدارة املركزیة ومصاحلها الالممركزة 

إالقلميي مبا یضمن �شلك معقلن �س�ت�ابة حلاج�ات �ىل الصعید اجلهوي و 
هذه املصاحل مع ختویل املصاحل الالممركزة �تلف القطا�ات الوزاریة 

تدبري املوارد ال�رشیة املعنیة، سواء ف� یتعلق بوضعیهتا إالداریة ٔ�و صالح�ة 
 ف� خيص �اج�اهتا ٕاىل الت�ٔهیل والتكو�ن املس�متر، هذا أ�ول؛

ٕان ختویل املصاحل : لثانیة، يه التدبري الالممركز ملزيانیة ا�و�احلا�ة ا
اجلهویة اخ�صاصات واسعة يف جمال تزنیل الس�یاسات والربامج العموم�ة 
�ىل املس�توى الرتايب یق�يض �لرضورة تعز�ز التدبري الالممركز ملزيانیة ا�و� 

ف� یتعلق من �الل م�ح صالح�ات ٔ�وسع �لمد�ر�ن اجلهویني وإالقلميني 
ب��ف�ذ املزيانیات وٕا�داث مزيانیات �ویة �ىل ٔ�ساس الربامج �كون فهيا 

مسا�د�ن �لرصف، مع تعز�ز �ٓلیات املراق�ة البعدیة املدراء اجلهویني �ٓمر�ن 
لتنف�ذ هذه املزيانیات، ٕاذن �ادي �كون موا�بة �لموارد ال�رشیة، �ادي 

  .ترصف يف هذه املزيانیات�كون موا�بة �ملزيانیات و�لقدرة �ىل ال 
البد ٔ�ن ٔ�قول �متىن ٕان شاء هللا هاذ الورش ا�يل هو طموح  ،وخ�اما
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ف�ه هاذ الورش،  بداوا�كون  2018انتظره املغرب طویال، �متناو مع بدایة 
ٔ�رید ٔ�ن ٔ�ؤكد من احلكومة �ازمة ٕان شاء هللا �ىل ٕامتامه و�ىل دمعه و�ىل 

عطینامك اخلطوط العامة، ااق راه اح�ا ٕاتقانه ٔ�یضا، وٕان شاء هللا هاذ املیث
ا�ٓن تقریبا راه يف املرا�ل أ��رية مبجرد ما خيرج هاذ املیثاق ميكن نعاود 
ند�رو يش �لسة ٔ�و يف ا�لجنة ا�امئة املعنیة ميكن جيي ٔ��د الوزراء لتقدمي 
هذا املیثاق، وميكن نقول ب�ٔنه اح�ا عند� إالرادة الاكم� ملواص� تزنیل 

ز إالداري، والهدف بطبیعة احلال ٔ�یضا هو موا�بة ورش اجلهویة الالمترك
املتقدمة ا�ي اخنرطت ف�ه بالد�، �عتباره خ�ارا ال رجعة ف�ه وبوصفه 
إالطار أ��سب لتحق�ق ٔ�هداف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة الشام� 
 واملس�تدامة واليت ت�شدها بالد� يف ظل الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال�

  .امل� محمد السادس حفظه هللا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

ن��قلو ا�ٓن ٕاىل التعق�بات �ىل اجلواب د�ل الس�ید رئ�س احلكومة ا�يل 
اس�متعنا ٕالیه، ٔ�عطي اللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

ا اكن بقي يف رصیده من وقت، اعطینا الوقت عفاك، مازال والتعادلیة ٕاذ
  .دقایق مازال 8دقایق ٔ�و  7تفضل .. الس�ید الرئ�س راه عندمك

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف البدایة البد يف احلق�قة ٔ�ن نتفا�ل مع جواب الس�ید رئ�س احلكومة 
، هذا احلق�قة ٔ�نه وغینا نقولو س�بق�نا لب اا�يل يف احلق�قة ذاك اليش ا�يل 

حبال ٕاىل كن�شار�و يف التفكري، ٔ�نه هاذ املوضوع من بعد ما اكن مضمون ا
د�ل اخلطاب املليك السايم، بطبیعة احلال اهمتینا به كذ� كام اهمتت به 
احلكومة، �عتبار�، ٔ�وال، كربملانیني، وكذ� كفا�لني س�یاس�یني، وذ� من 

وا�د�ن يف الوقت ا�يل �ادي تفكروا ف�ه تد�روا  �ش �كونو ٔ��ل املشاركة
هاذ  واملناقشة، �ش ميكن فعال نطورو املشاركة وتوسعوا دا�رة ال�شاور

ت املر�� ابدااملوضوع، ٔ�نه موضوع ا�يل مايش �دید �ىل املغرب، هو 
م�ذ زمن، م�ذ التقس��ت اليت اكنت عرفهتا الرتاب د�ل اململكة، و�لتايل 

ملوا�بة ا�يل اكنت �ات يف ٕاطار وا�د ا�مو�ة د�ل املراس�مي وال مجمو�ة ا
مش��ا �لتوارخي د�لها ك�شوفها كتضبط مرا�ل اد�ل القوانني ا�يل حىت ٕاىل 

دق�قة يف التطور د�ل ا�متع املغريب، سواء عندما �كون هناك ٕاحصاء 
  .یةدميغرايف ٔ�و تق�مي حق�قي �لتحوالت �ق�صادیة و�ج�ع 

ٕاذن إالسقاط والتطور د�ل مسار د�ل الال�ركزي فعال ٔ�سايس و�م، 
ولكن عند� وا�د �زدواج�ة ؤ��رهتا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم يف 
جوا�مك، ویتعلق أ�مر �لشق املتعلق �ملد�ر�ن املنتخبني واملد�ر�ن املعینني، 

  .�زدواج�ة ف� خيص التمنیة بصفة �امة

مجلا�ات املنتخبة يف ٕاطار ا�ميقراطیة احمللیة، فالتطور �ىل مس�توى ا
ت ٔ�ول م�ثاق جامعي لتنظمي هاذ ابدا، فاش 1976ا�يل عرفو املغرب م�ذ 

العملیة د�ل التدبري احمليل وا�يل اكنت يف احلق�قة نق� ٔ�ساس�یة ونوعیة ا�يل 
عطت اخ�صاصات، �ددت �خ�صاصات، وحضهتا ما بني �ٔ ٔ�ول مرة 

ة والسلطة املنتخبة، ووا�بهتا كذ� حتوالت من بعد تقریبا السلطة املعین
، مث بعد 2002س�نة ا�يل �ات يف ٕاطار تعدیالت ا�يل اكنت يف  20وا�د 

، من �الل القانون 2011ل�س�تقر بعد صدور دس�تور  2009ذ� يف 
  .التنظميي �لجام�ات احمللیة

هویة هذا مسار حق�قي وتطور �بري حىت �ىل مس�توى كذ� اجلهة واجل 
ا�يل عرفت كذ� وا�د ا�اض ووا�د التطور كمتيش من اجلهة إالداریة 
�لجهة �ق�صادیة، ا�ٓن كنتلكمو �ىل �ة �منویة تالمس القرب وتعطاها 
وا�د البعد كذ� وا�د املصداق�ة، وا�د القوة، �عتبار ٔ�ن ا�متثیلیة كتكون 

  .�نت�ا�ت م�ارشة
كنلقاو �ىل املس�توى ا�ٓخر اك�ن ٕاذن هاذ التطور �ىل هاذ املس�توى، 

شویة د�ل التعرثات، اك�ن شویة د�ل إالخفاقات، ما اكی�ش موا�بة �ش ا
ها �كون، �كون �ىل مجیع ابغیناميكن فعال هاذیك احلر�یة ا�يل 

املس�تو�ت، مركز� ما كنتذا�روش اكنت واحضة، ولكن �ىل املس�توى 
 �ٓن ح�ث كنبغیو كنتلكمواحمليل اكینة ٕاشاكلیات، وا�ٓن اح�ا كنتذا�رو ا

د�ل اجلهات  �9ىل الربامج التمنویة د�ل اجلهات احلصی� ٔ�ش�نو يه الیوم؟ 
ا�يل وضعت التصاممي د�لها وبق�ة اجلهات ما وضع�ش، ٔ�ش�نو الس�ب؟ 
ٔ�ش�نو املوضوع؟ واش ضعف التق�یة يف التصور؟ يف املوا�بة؟ يف 

ت أ�خرى ا�يل م�وا�دة املصاح�ة؟ يف الت�ٔطري؟ يف احلضور د�ل القطا�ا
حملیا؟ �یبقى سؤال، وخصوصا واح�ا يف نصف الوالیة، مبعىن ثالث س�نني 

  .س�نني 6تقریبا قربت �سايل وتبقى 
�یفاش فرغنا احملتوى د�ل ما مت التصویت �لیه يف  ؟ٕاذن اح�ا ٔ��ن حنن

هاذ الق�ة املتعلق �لقوانني التنظميیة وخصوصا القانون التنظميي د�ل اجلهة 
ش تلعب ا�ور د�لها، واك�ن رهان ٔ�نه هاذ �نطالق �كون انطالق �

ٕاجيايب �بري ؤ�سايس، املالحظ الیوم هو ٔ�ن هاذ الربامج التمنویة فهيا تعرث 
   .وتعرث �بري

�ادي �كون م�وفر  مث كذ� حسب معلومايت، الس�ید رئ�س احلكومة
ربامج التمنویة �ىل معلومات ٔ�فضل ؤ�كرث، وحىت هاذ التصاممي ٔ�و ال هاذ ال

دقش �لهيم وال مازال ما ت�ٔرشش �لهيم، اليشء ا�يل �یعطي امازال ما تص
و�ی�لینا ن�ساءلو ونقولو واش هاذ املدة �نتدابیة غتدوز بیضاء بدون 

  .س�توى احمليلامل مشاریع �منویة والتزنیل د�لها �ىل 
مث كذ� وهذه ٔ�مه �ا�ة �ل�س�بة لنا هو حىت قضیة تنفكرو يف هذه 

ذا�رو �ىل البعد د�ل املوارد ال�رشیة، من �الل التجربة، ح�ث ملیة تنالع 
بغات ت��قل احتدث يش �ا�ة وعندها �القة �الم�داد اجلهوي وكتكون 

�ري الناس ا�يل غضبانني �لهيم، یعين ذاك  من املركز �لجهة كثريا ما �یجیو
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ت�ٔدیيب،  مستیو �یترصف �ش مييش ٔ�نه انتقالاإالطار وذاك املوظف ا�يل 
يف الوقت ا�يل هو أ�ساس وأ�مه هو ٔ�نه أ�طر خصوصا ح�ث تتكون 
بدایة جتربة ما ف�جب ٔ�ن �كون ٔ�طر ٔ�كفاء وأ�طر أ�ساس�یة واملهمني ٔ�نه 

  .�نطالقة دامئا عندها رشوطها وعندها الضوابط د�لها
ولكن حق�قة  ،اكن بود� كذ� ح�ث ٔ�� و�دت مدا�� م�اكم�

احلكومة اكن عندو الس�بق يف رئ�س احملرتم، الس�ید الس�ید الرئ�س 
الت�اوب مع احملتوى ا�يل يف املدا�� ا�يل هی�ٔ� كفریق، ولكن اكن البد ٔ�ننا 

�شلك ٔ�كرث يف  �كون املسامهة د�لنا والتفا�ل د�لنا يف انتظار ٔ�ننا �شار�و
املیثاق د�ل الال�ركزي إالداري �ىل املؤسسة  ذاالوقت ا�يل یتعرض ه

انیة �ش ميكن ندلیو �القرتا�ات د�لنا و�لتصور د�لنا لهذا الورش الربمل
املهم وأ�سايس وا�يل كنعتربو ٔ�نه من مضن الراك�ز أ�ساس�یة د�ل التمنیة 

  .وا�يل فعال حلد ا�ٓن �شلك معیق
وحنن نت�دث عن املسؤولیة وعن احملاس�بة، ا�ٓن اك�ن  ،�انب �ٓخر

ة ٔ�وال د�ل هدر الزمن د�ل والیة انت�ابیة م�دٔ� �ٓخر د�ل احملاس�بة التدبريی
معینة، ح�ث ت��غیو ند�رو هاذ احملاس�بة واش �ادي حناس�بو املنتخبني ا�يل 
كتبقى دامئا سه�، ٔ�وال �ادي حناس�بو هذا التعرث ا�يل عند� يف �دم ٕا�زال 
هذا ا�مع وهذا الواجب ا�يل مفروض ٔ�نه احلكومة وا�و� �كون كمتدو 

نتخبني، �ش ميكن فعال یقوموا �لعمل د�هلم �ىل ٔ�حسن �لناخ�ني وامل 
ق�ام، و�لتايل حنقق هذاك التفا�ل ا�يل كنبحثو �لیه وا�يل هو الطموح 
د�لنا وا�يل ٔ�عتقد يف اعتقادي هو البعد احلق�قي د�ل التزنیل د�ل 
الالمركزیة إالداریة �ش ميكن لنا فعال �كون تضافر اجلهود من ٔ��ل �دمة 

  .اطننياملو 
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

وٕاذا ٔ�مكن ٔ�ن �سلموا مدا�لتمك مك�وبة لضمها �لرصید الو�ئقي د�ل 
ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة احملرتم، عفوا . هذه اجللسة، شكرا

  .�س�ت أ�صا�، تفضل الس�ید الرئ�س

  :س�ید عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار ال 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمون،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
عطیت��ا درس ٔ�ش�نو ادريت معنا وا�د اخلدمة ٔ�� ما م�فقش، مز�ن 

بدیيت كتعرض �لینا املضامني د�ل اهو الال�ركزي والالمتركز ومن بعد 
مرشوع املیثاق، ٔ�� قد ٔ�قول �ىل ٔ�نه ما عندمكش احلق الس�ید  املیثاق ٔ�و

من حق�ا ا�هنار ا�يل . رئ�س احلكومة، �اصنا �شوفو �ش ن��اقشو معك

�ادي �شوفو املرشوع ٔ�� ذیك السا�ة نتذا�رو، ٔ�نت كتعرض عندك هاذ 
املهنجیة د�ل م�اقشة  ذااملنطق وه ذا�م�یاز، الربملان ما عندوش، فه

بغی�ش نقول ٔ�كرث من هاذ اال�رشیعیة مهنجیة �اطئة وف�ه ما  املؤسسة
  .اليش

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
 ،املرشوع �ادي خيرج مع بدایة الس�نة املق��، البارح ذاقلت لنا ه

الس�ید الوز�ر ها هو �الس احملرتم قال مع هنایة هذه الس�نة، ال، س�یان بني 
�یرتمج؟ �یرتمج ٔ�ن بدایة الس�نة وهنایة الس�نة، ٔ�ن هاذ اليش ٔ�ش�نو 

� ما اد يذااحلكومة احلالیة واحلكومات السابقة ولكن �ادي هنرض �ىل ه
لنا ف�ه  عندهاش يش مفهوم م�قدم د�ل العرص احلدیث �لزمان، وضیعتو

�ني ٔ�قول ضیعتو� انتوما یعين ٔ�حتدث عنمك ؤ�سالفمك من . س�نة 15
  .ٕاىل الیومٔ�س�تاذ عبد الرحامن الیوسفي هللا یطول لو يف العمر ا

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�ال� امل� مايش فقط يف اخلطاب أ��ري د�ل اف�تاح الربملان حث 

ٕاىل ٕاخراج املیثاق د�ل  2012احلكومة ود�ا احلكومة يف خطاب العرش 
 10ني، س�ن �10ركزي وقال ما مضمونه ٔ�نه ما ف� یدعو احلكومة م�ذ الال

بغیتوش ا�ام وما  15يه  2017س�نني  5زید �لهيا  2012ـ س�نني حىت ل
خترجوه، و�اي الیوم ٔ�نت تتقول الس�نة املق�� والوز�ر د�لمك البارح قال 
هنایة هاذ املومس، وهاذي وا�د شهر�ن ونصف قال هاذ أ��م غیخرج، 
ؤ�نت تتقول الس�ید رئ�س احلكومة راه عند أ�مانة العامة �لحكومة ومن بعد 

 ،لته، قليت راه عند أ�مانة اخلطوط العامةدا� هاذ اليش الیوم ق �راجعيت، 
هللا ٔ�كرب الس�ید رئ�س . راه اح�ا م�فقني �لهيا ولكن بعض التفاصیل ما زال

  . احلكومة
�اطها عند أ�مانة العامة �لحكومة ؤ�نت �يق ما اتفق��ش، و�ٔ�حرى 

 ذنٔ�نك توافق مع الربملان ومع مجیع املكو�ت املهمتة واملعنیة هبذا املوضوع، إ 
فأ�مر ال یتعلق الیوم مبناقشة التفاصیل واملضامني د�ل هاذ مرشوع 
املیثاق ا�ي س�یو� ٔ�و لن یو�، ميكن لنا نتفقو وميكن لنا خنتلفو، ولكن يف 

ن، تدبري يف �ري حم� هنایة املطاف نتوافقو، املشلك يف تدبريمك �لزم
ل التمنیة ود�ل تضیعوا �ىل املواطنني و�ىل الوطن الك�ري من الفرص د�ت و 

 ،�ام ا�يل ضیعتو �15دمة املصاحل د�ل الشعب ود�ل املواطنني، هاذ 
هاذي فهيا معا�ة  ،وا�يل س�بقومك -عفوا  -انتوما  ،الس�ید رئ�س احلكومة

فهيا ٔ�رضار قد حلقت �ملواطنني و�لساكن و�لشعب، فهيا ٔ�رضار  ،حق�ق�ة
لیة العموم�ة، فهيا ٔ�رضار حلقت �الق�صاد الوطين، فهيا ٔ�رضار حلقت �ملا

 �15ٔ�طفال، فهيا ٔ�رضار حلقت �ملدرسة، ف  ،�ل�ساء ،حلقت �لش�باب
  .�ام تقاس هبذه التلكفة �ج�عیة و�ق�صادیة الغالیة

فاح�ا كنا ج�نا الیوم طرح�ا السؤال وما �اوبت�ش �لیه الس�ید رئ�س 
ذ املرة ما ها نئ�ش ميكن لنا نطم �الش ت�ٔخرتوااحلكومة، قلنا لمك 

الس�ید . �ام، ٔ�ش�نو هو املشلك؟ ما �اوبتو�ش 15 ت�ٔخروش ٔ�نه ت�ٔخرتوت 
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�ا هنا بدا  ،الوز�ر طرح�ا �لیه سؤال هاذي شهر ما �او�ش حىت هو
ٔ�� �ادي نقول �  ؟�الشا ،ما �اوبناش ،تید�ل وخيرج يف الهرضة

ٔ�ن  ،�الشالمك  ٔ�نه ما �لیتو�ش الفرصة من �ري ٔ�ن نقولو ،�الشا
 .رمق وا�د ،ما عندهاش الشعور �ملسؤولیة ،ة ال مسؤو�احلكوم

 يف ش إالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة، ما ٔ��رينرمق جوج، ٔ�ن ما عندمك
الق�ا�ة �ىل ٔ�ن ما عندمكش إالرادة، التوصیات  هذا الباب وا�يل زاد ٔ�كد يل

 76د�ل ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، التوصیة أ�وىل يف 
، أ�وىل �ٓش دار؟ دار مت� املسؤول �لجهویة 76ا�يل دار، يف التوصیة 

ٔ�ول توصیة، وا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ال ینطق �ىل الهوى، 
شكون �ادي ینفذ هاذ اليش؟ أ�ن  ،عرفمك ٔ�ن ما عندمكش هاذ ا�مت�ا

هام انتوما وا�مت� ٔ�ش�نو مقصود به؟ �كون عندمك الق�ا�ة �ملرشوع ما 
ما اس�توعبهتاش، �كونوا ضابطني  ،اجلهویة ، �كون اس�توعبتومق�نعی�ش

ما ضابطیهناش، هذا هو إالشاكل احلق�قي،  ،املبادئ والقمي د�ل اجلهویة
ٕاذن فالال مسؤولیة ت�ٔيت من �ون ٔ�ن فاش �هنرضو �ىل الالمتركز مايش 

الس�ید رئ�س احلكومة، تعطي �لناس القرار وتعطهيم  ،تعطي �ري السلط
 هيم املوارد ال�رشیة يف أ�قالمي والعامالت �ش یقدروا �منیوالفلوس وتعط

العامالت وأ�قالمي د�هلم، انتوما تتدا�زوا والوزراء و یعين املناطق  ،بالدمه
  .تیدا�زوا بناهتم

  الس�ید رئ�س احلكومة،
بعدا �سولمك فني هو وز�ر ا�ا�لیة؟ ٔ�و وز�ري ا�ا�لیة ا�يل معنیني 

  . �ىل ا�ل�ان بني وزاریة �جلهویة؟ ؤ�نت �هترض يل
هاذ أ�مر د�ل الال�ركزي  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ٔ�� ٔ�قول ؤ�نصحمك

إالداري مبا یعين من حاكمة ٕاداریة وٕاجناح اجلهویة املتقدمة مكرشوع �یلك 
��و� �اصو قطاع حكويم مس�تقل بذاته �یتلكف �لال�ركزي إالداري 

ا هو م�علق �مجلا�ات الرتابیة، و�یتلكف �لتمنیة اجلهویة و�یتلكف �لك م
بصح ت��قلوا ٕاىل الرس�ة القصوى يف تنف�ذ هاذ املرشوع الهام  وٕاىل بغیتو

  .وإالسرتاتیجي
لنا احلكومة  ف�ٔنمت عندمك تعدیل حكويم هاذ أ��م، ٕایوا نقصو لنا، غرق�و

�ك�ا�ت ا�و� ا�يل ما عندمه نفع برصا�ة، فقط ٕالرضاء بعض أ�حزاب 
  . ش�اص يف هذه أ�حزاب، حرام هاذ اليش، هاذ اليش حراموبعض ا�ٔ 

املغرب الیوم حمتاج ٕاىل قطاع فعال �سهر �ىل ٕارساء الال�ركزي إالداري 
واجلهویة املتقدمة �شلك صادق مع املواطنني والوطن، �راكة ما �كذبوا �ىل 

من هاذ كتاب ا�و�، ندعومك ٕاىل روح املسؤولیة والروح  االناس، نقصو 
یة ا�يل ال ٔ�شك يف ٔ��مك عندمك هاذ الروح واعطیو� ا�يل ��سهر، ٔ�ما الوطن 

 .ها ا�ل�انن هنار ا�يل غتق�ل يش �ا�ة د�ر ل �ل�س�بة �ل�ا
ٓ قال لیك الس�ید رئ�س احلكومة،  ش غید�ر؟ قال لیك غند�رو �

جلنتني، جلنة غتد�ر هنا وجلنة غتد�ر لهیه، فهاذ تصورمك يف انتظار �شوفو 
  .الس�ید رئ�س احلكومة ،شلاملرشوع تصور فا

  :الس�ید رئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ون،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتم

ٔ�ود يف البدایة �مس فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن ٔ�نوه من �الل لكمتمك 
حبرصمك �ىل �رس�یخ الورش احلیوي �لجهویة املتقدمة، وكذا من �الل ما 
سطرمتوه يف الرب�مج احلكويم ؤ�كدمت �لیه يف مرشوع قانون املالیة لس�نة 

یة الالزمة ، وذ� �لعمل �ىل اس�تكامل الرتسانة القانونیة التنظمي 2018
لتفعیل مضامني القوانني التنظميیة ذات الص�، وا�ي حققمت بصدده تقدما 
ملحوظا �ٕالضافة ٕاىل الرفع من املوارد املالیة اليت مت حتویلها من املزيانیة 

ٔ�ن  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،العامة ٕاىل اجلهات، �ري ٔ�ننا �س�ل �ملقابل
مع أ�سف -زالت مل تعرف طریقها بعض إالجراءات اليت الزتممت �ختاذها ال

ٕاىل التفعیل �لرمغ من �وهنا من العوامل أ�ساس�یة لن�اح اجلهویة  -الشدید
  .املتقدمة

  :نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال

ٕاجراء وضع �ٓلیة �ل�شاور والت��ع والت�س�یق وضامن التزنیل أ�م�ل �لجهویة  -
 املتقدمة؛

�ج�عي وصندوق إالجراء الثاين یتعلق بتفعیل صندوق الت�ٔهیل  -
 .التضامن بني اجلهات، نظرا ٔ�مهیهتام يف دمع املوارد املالیة �لجهات

كام وقف فریق�ا من �الل الندوة العلمیة اليت نظمها حول موضوع 
�ىل مج� من " اجلهویة املتقدمة بني مضامني النصوص وٕا�راهات التزنیل"

  :دمة، نذ�ر من ب�هناإالشاكالت اليت مازال یوا�ها تزنیل اجلهویة املتق

غیاب هیالك مؤسساتیة ذات بعد ٔ�فقي �لمصاح�ة واملوا�بة يف تزنیل  -
  ورش اجلهویة املتقدمة؛

ضعف �خنراط الفعال لعدد من القطا�ات الوزاریة املركزیة يف مسلسل  -
 تزنیل اجلهویة؛

همينة الرؤیة القطاعیة واملركزیة �س�یادة م�طق التجزيء والفصل بني  -

 عموم�ة اليت یمت وضعها؛الس�یاسات ال

ضعف الت�س�یق بني املصاحل الالممركزة �ىل املس�توى الرتايب وا�ي یؤ�ر  -
 دون شك �ىل جنا�ة الس�یاسات العموم�ة والتقائ�هتا واندما�ا؛

�دم مسا�رة الال�ركزي إالداري ملرشوع اجلهویة املتقدمة، ح�ث ال زالت  -
 مصاحل الممركزة م�طابقة بعض القطا�ات احلكوم�ة حلد ا�ٓن ال تتوفر �ىل
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 .مع التقس�مي اجلهوي و�خ�صاصات �رابیة حق�ق�ة
ونعتقد يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن جتاوز �دد من هذه إالشاكالت اليت 
اق�رص� �ىل ذ�ر بعضها يف ٕاطار احلزي الزمين احملدود لهذه املدا��، �مكن 

ق الالمتركز إالداري ا�ي يف ال�رسیع وفق مقاربة �شار�یة �ع�د وتزنیل م�ثا
تنك�ون �ىل ٕا�داده، وذ� �عتباره جحر الزاویة يف ٕاحاكم تنظمي العالقة 
بني اجلهات وامجلا�ات الرتابیة أ�خرى من �ة وا�و� مبختلف ٔ��زهتا 

 .ومؤسساهتا ومصاحلها �اصة �ىل املس�توى الرتايب من �ة ٔ�خرى
امل� يف خطابه مبناس�بة  و�س�تحرض يف هذا إالطار ما ٔ�كد �لیه �ال�

ا��رى العارشة لعید العرش عندما د�ا ٕاىل رضورة موا�بة تزنیل اجلهویة 
املتقدمة �ٕالرساع ٕ��داد م�ثاق �لالمتركز إالداري، ٕاذ ال �ویة �حجة بدونه 
وذ� مبا یق�ضیه أ�مر من جتاوز �لعقلیات املركزیة املتحجرة، كام ذ�ر 

  . �اللته
داري ا�ي ن�شده وا�ي یتطلب موا�بة تزنیل اجلهویة ٕان الالمتركز االٕ 

املتقدمة یق�يض يف نظر� ٔ�ن یندرج يف ٕاطار مراجعة شام� لطرق تنظمي 
ٔ��زة ا�و� واملؤسسات العموم�ة و�ا�ا ومهنجیة معلها وحضورها �ىل 
املس�توى الرتايب والعمل �ىل نقل السلطات من املركز ٕاىل احملیط وٕا�ادة 

  .م�ظومة احلاكمة إالداریة النظر يف
المتركز التنظميي لكام یلزم ٔ�ن �كون المتركزا حق�ق�ا وشامال یت�اوز ا

واجلغرايف لٕالدارة واملمتثل يف جمرد ٕا�داث مصاحل الممركزة دون ٔ�ن یوا�ب 
  .ذاك تفویض حق�قي �لسلطات التقر�ریة

الس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل وضع �ارطة طریق ٔ�و ال�رسیع  ،كام ندعومك
بتزنیل هذه اخلریطة اليت وردت يف مدا�لتمك، حتدد املرا�ل ذات أ�ولویة 
واجلدو� الزم�یة �لتزنیل وفق ٔ�هداف دق�قة وقاب� �لق�اس جيب حتدیدها 
انطالقا من جرد أ�ولو�ت اليت س�شلك جحر الزاویة يف الالمتركز امل�شود، 

اجلهویة وا�ي نطمح ٔ�ن �شلك د�امة ٔ�ساس�یة �ىل طریق تزنیل ورش 
املتقدمة ببالد�، ومبا �سهم يف �س�ت�ابة حباج�ات وتطلعات وانتظارات 

  .املواطنني يف العدل واحلریة والكرامة والتمنیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك احملرتم

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدة والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
خبصوص هذا املوضوع ا�ي ال ختفى ٔ�مهیته، فٕان التعجیل ٕ�خراج 

م�ثاق الالمتركز یعد ٔ�ولویة ٔ�ساس�یة، العتبار �ونه مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالرساء 
الس�ید رئ�س  ،إالطار نؤكد �لیمكاجلهویة املتقدمة �جعة وهادفة، ويف هذا 

ٔ�ن م�ثاق الال�ركزي ل�س �ایة يف �د ذاته ما مل تصاح�ه ٕارادة  ،احلكومة
س�یاس�یة قویة �ى الفا�ل احلكويم املركزي لنقل سلطة القرار ٕاىل 

  .اجلهویني وإالقلميیني واحمللیني املسؤولني
ٕاىل ويف هذا الس�یاق ٔ�یضا، فاحلكومة مدعوة ٕاىل نقل القرار إالداري 

مس�تعملیه الفعلیني قصد موا�بة صناع القرار التمنوي �ىل مس�توى امجلا�ات 
الرتابیة، كام ندعو احلكومة ٔ�یضا ٕاىل مصاح�ة املیثاق �س�یاسة ٕا�ادة 
�ن�شار بغیة �لق التوازن بني اجلهات �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة، 

مما رضورة احلذر من السقوط يف مركزیة ٔ�خرى دا�ل اجلهات نفسها، 
  .یتطلب مرا�اة التوازن ا�ايل وإالقلميي دا�ل ا�ال الرتايب �لجهة

وتفعیل �لمق�ضیات ا�س�توریة، نطالبمك �لنقل التدرجيي لالخ�صاصات 
 .املنقو� واملشرتكة ٕاىل امجلا�ات الرتابیة ويف صدارهتا اجلهات

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ع هاذ املیثاق �ش جتیبوه �لربملان، م�مك هو إالرساع مبرشو ا�يل كنطلبو

 ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة، ال السادة الوالة وال السادة العامل �یدعیو
سا�ات وسا�ات، ولكن يف  الوا�د العدد د�ل �ج��ات ا�يل �یطولو 

رؤساء امجلا�ات �یا�ذوا ذاك الوقت د�هلم بال �د، ٔ�ن أ��ري السادة 
ال السادة رؤساء املصاحل بدون ما �ی�ذوش ذاك الس�ید رئ�س املصل�ة و

  .القرار املركزي وای�س�ن القرار �یبقاو
الس�ید رئ�س احلكومة، جبدیة هاذ املرشوع ا�يل  ،نطلب م�مك ،ولهذا

  .هو مرشوع م�ثاق الالمتركز
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

فریق الرئ�س ز هاذ الفرصة �ش نعرب عن ٔ�سفي �لس�ید بغیت ن�هتا
احلريك احملرتم، ولاكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�نين ٔ�فهم ؤ�تفهم ٔ�نه 
�س�ب ضیق الوقت املتاح يف هذه اجللسة ال تتاح الفرصة دامئا لٕال�اطة 
�لك اجلوانب املرتبطة هباذ املوضوع الهام، ؤ�اكد ٔ�قول املوضوع املصريي 

یناه �ش �كون موضوع حوار �ل�س�بة لورش اجلهویة املتقدمة ا�يل اخ�ار 
  .وتفا�ل مع الس�ید رئ�س احلكومة

ولهذا الس�ب، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن جملس املس�شار�ن، وبغرض ٔ�ن 
یعطیمك فرص ٔ�وفر لٕال�اطة �لك إالشاكالت و�لك أ�س�ئ� والقضا� 
املرتبطة �ملوضوع ا�يل اح�ا بصدد م�اقش�ته الیوم وبغريه من املواضیع 

حرضات  تقدمة، لهاذ الس�ب ؤ�س�باب ٔ�خرى تعرفوهنا،املرتبطة �جلهویة امل 
 ،قرر جملس املس�شار�ن ینظم یوم امخل�س الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

  .ها ال�س�ة الثانیة �لملتقى الربملاين �لجهاتابعد �د، ما مسین
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ي �ىل درب �رمجة الطموح ا�يل وكام ال خيفى �لیمك هذه حمطة �نیة 
جملس املس�شار�ن، ويه الرؤیة ا�يل �سعى من  عندمك والرؤیة ا�يل عند

طلع بوظائف �رملان اجلهات ض�اللها ٕاىل متكني جملس املس�شار�ن من ٔ�ن ی
 120لٔ�س�باب ا�يل كتعرف، فالرت�یبة د�ل جملس املس�شار�ن، من ٔ�صل 

  .مس�شار ميثل ا�الس اجلهویة 36مس�شار ومس�شارة، عند� 
یة یعطي أ�س�بق�ة �لس املس�شار�ن كتعرفوا ٔ�ن دس�تور اململكة املغرب 

يف م�اقشة مشاریع القوانني املرتبطة ��الس الرتابیة، ويف مقدمهتا ا�الس 
اجلهویة، وكذ� ا�س�تور یعطي �لس املس�شار�ن أ�س�بق�ة يف م�اقشة 
مشاریع القوانني املرتبطة �لتمنیة اجلهویة والتمنیة �ج�عیة، وا�لس 

ٔ�ن یصري حممكة دس�توریة يف وا�دة من ٔ�مه اجهتاداته ا�س�توري ق�ل 
ٔ�عطى �لس املس�شار�ن اللكمة ا�هنائیة ف� یتعلق مبشاریع القوانني ا�يل 
كند�لو �لهيا تعدیالت وا�يل مرتبطة ��الس الرتابیة ٔ�و التمنیة اجلهویة، 

  .نوابوهو اس�ت��اء �ىل القا�دة العامة د�ل ٕاعطاء اللكمة أ��رية �لس ال 
فللك هذه أ�س�باب، جملس املس�شار�ن مدعو ٕاىل ٔ�ن یلعب ا�ور 
د�لو اكمال ف� یتعلق مبوا�بة هذا املرشوع ا�يل د�لت ف�ه بالد� وا�يل هو 

  .مرشوع ٔ�مة، ومرشوع �ال� امل� مرشوع اجلهویة املتقدمة
وجملس املس�شار�ن مطالب ب�ٔن یدمع ا�هود الوطين ال د�ل احلكومة 

د�ل ا�الس اجلهویة وال �ريها من املؤسسات ا�س�توریة والوطنیة  وال
�ش نوا�بو مجیعا هاذ الورش ا�يل امجلیع یقر ب�ٔنه ورش ٕاصال�، 
اسرتاتیجي، �بري، ال �ش�به يف ٔ�ي يشء املشاریع إالصالح�ة أ�خرى ا�يل 
د�لت فهيا بالد�، ٔ�ن هاذ الورش ب�ساطة ورش ا�ي یعید صیا�ة 

  .د�ل ا�و� وب��ة ا�و�الهیالك 
امللتقى الثاين د�ل اجلهات ا�يل �ادي نظموه یوم امخل�س يف هذه 
القا�ة، ٕان شاء هللا، وا�يل س�متتد ٔ�شغا� �ىل مدى یوم اكمل، س�یعاجل 

ٔ�هنا مواضیع  ثالثة مواضیع مركزیة، كنقدرو يف مك�ب جملس املس�شار�ن
ت ؤ�مه الت�د�ت ؤ�مه مفصلیة ا�يل تتلخص �شلك مك�ف ٔ�مه إالشاكال

تفرمل  - يل �س�تعمل هاذ التعبري  ٕاىل مسحتو -العق�ات ا�يل مازال تتفرمل 
  .رية اليت ما ف� �ال� امل� �شدد �لهياتانطالق قطار اجلهویة �لو 

ف�ٔنمت مدعون وكذ� احلكومة احملرتمة �لمشاركة بفعالیة يف هاذ  ،و��
مايش �ش نعاودو ٕانتاج نفس اخلطا�ت امللتقى الربملاين الثاين �لجهات، 

حتدیدا �ىل ما يه  ذي س�نوات ممتدة، ولكن �ش نوقفواا�يل مسعنا ه
 :مواضیع ٔ�ساس�یة ثالثالعوائق ا�يل تتوا�ه مرشوع اجلهویة املتقدمة يف 

 هو املتعلق ٕ�شاكلیة املوارد ال�رشیة؛: املوضوع أ�ول -

 م�علق ��متویل د�ل اجلهویة؛: املوضوع الثاين -

م�علق بربامج التمنیة اجلهویة و�ٔ�س�ئ� املتعلقة بربامج : املوضوع الثالث -
 .التعاقد بني ا�و� وا�الس اجلهویة

ون�ٔمل وحنن �ىل یقني ٔ�نه ساحمو� ٕاىل ما اك�ش عندمك الوقت الیوم 

تلكموا يف لك اجلوانب املرتبطة هباذ املوضوع، ولكن هنار امخل�س غیكون ت 
وقت حبضور ا�الس اجلهویة واحلكومة وا�لس عندمك ما �كفي من ال

�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، وكذ� ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، 
�ش �كون عند� الوقت نقدمو املسامهة د�لنا املؤسساتیة من �الل 
توصیات مضبوطة، �متىن ٔ�ن جتد �ٓذا� صاغیة تنضاف ٕاىل رصید التوصیات 

صادي وإالج�عي والب�يئ یقد�ا وٕاىل رصید كذ� اليت ما ف� جملس إالق�
التوصیات اليت ان��قت من هذه القا�ة ٕا�ن تنظمي امللتقى الربملاين أ�ول 

  .�لجهات
فعذرا �لس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل ضیق الوقت ولكن یوم 

  .امخل�س غیكون عندمك ما �كفي من الوقت
فریق �حتاد املغريب بقي يف �ر�مج هذه اجللسة بعد ٔ�ن اس��فد 

�لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة ومجمو�ة العمل التقديم الوقت ا�يل 
اكن يف الرصید د�لها، بقي يف �ر�مج هذه اجللسة �س��ع ٕاىل رد الس�ید 

 ساحموين  رئ�س احلكومة �ىل التعق�بات ا�يل اس�متعنا ٕا�هيا، مازال عندمك؟ 
ٔ�� �س�اب يل . ندمك اللكمة الس�ید املس�شارٕاذن ع  ،ٕاذن �لطت، مساحمة

  .اس�هتلك�و الوقت، ساحموين، املساحمة، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
ٔ��رشف �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

اخلاص �س�یاسة احلكومة لتزنیل الالمتركز إالداري ملوا�بة ورش  يف احملور
  .اجلهویة

حنن يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،نعترب
ٔ�ن ٔ�ي ٕاصالح یمت دون ٕارشاك الفا�ل احلق�قي وأ�سايس �لمعنیني �ٔ�مر 

وظفني ٔ�ي النقا�ت املمث� لهؤالء امل-�رب ف�ح حوار حق�قي مع ممثلهيم 
یبقى دون حتق�ق النتاجئ املرجوة م�ه ٕان مل نقول ميكن ٔ�ن حيقق نتاجئ  - وأ�طر

  .عكس�یة
  الس�ید رئ�س احلكومة،

مايش يف  2006ینا�ر  12املرسوم املتعلق �لال�ركزي إالداري صدر يف 
 ،2006داز يف ا�لس الوزاري وصدر املرسوم يف ینا�ر  2005، يف 2005

احلكومات املتعاق�ة ما قدرا�ش تزنل املضامني  �الش هاذاكن�ساءلو الیوم 
ا�يل تتلكم �ىل تزنیل �خ�صاص وتنق�ل  10د�ل املرسوم؟ �اصة املادة 

�خ�صاصات، واكنت هاذ احلكومات �زلت مضامني هاذ املرسوم كنا �ىل 
لك القطا�ات الوزاریة وامجلا�ات الرتابیة تتوفر �ىل  2013ا�ٔكرث يف 

�ركزي إالداري، وس�نكون الیوم ٔ�مام تق�مي حق�قي لهذا التصممي املد�ري لال
  .الورش

الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، تتقول لنا النقائص د�ل املرسوم،  ،الیوم
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هو ما تزنلش ٔ�صال، والعیب ف�نا ويف احلكومات السابقة هو ٔ�نه ما كند�رو 
تق�مي حىت ليش معل د�لنا، كنبقاو من هاذ الورش �لورش الثاين دون 

  . ق�مي ودون الوقوف �ىل ماكمن الضعفت 
وتدارت مبزيانیة من  ،وتدارت ف�ه دراسات ،هاذ املرسوم تدار مبزيانیات

املال العام، الیوم كن�ساءلو واش لك حكومة جتي تد�ر دراسة ما ٕان كهنیو 
دراسة حىت جيي وز�ر ید�ر دراسة ٔ�خرى يف نفس املوضوع، وكتبقى لك 

 .ا�راسات �ىل الرفوف
ملیار درمه من البنك  9,6قرض بقمية .. لقمية املالیة لبعضنعطیك ا

ترصف  2011ٕاىل  2003مرا�ل من  4إالفریقي ومن البنك ا�ويل �ىل 
�ىل هاذ املرسوم د�ل املیثاق د�ل الالمتركز، دراسة حول الالمتركز 

، 2016ٕاىل  2014ملیون درمه من  4إالداري بتلكفة مالیة قدرها 
رتض هذه أ�موال �ش ند�رو هاذ الربامج واخللف�ة وإالشاكل هو ٔ�نه نق

�الش ما قدر�ش �زلو الالمتركز ااحلق�ق�ة واخللف�ة الس�یاس�یة احلق�ق�ة 
إالداري هو ٔ�نه السلطة املركزیة ما قداش تت�ىل �ىل �خ�صاصات د�لها 

  .وتنقلها �لجهات وأ�قالمي
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
اليت تالمئ جممتعنا ی��غي ٔ�ن تليب احلاج�ات لك ا�راسات احلق�ق�ة و 

املل�ة �لمواطنني واملواطنات، وی��غي ٔ�ن �كون من طرف أ�طر واخلربات 
اليت �زخر هبا إالدارة املغربیة واليت ال تطلب م�مك سوى �ه�م و�عتناء 
ب�ٔوضاعها ومتتیعها حبقوقها ٔ�ولها الكرامة، عوض هزا� أ�جور ومتتیعها ب�ٔجر 

ق، �اصة بعد �ق�طا�ات اليت مست معوم أ�جراء بعد متر�ر ما مسي الئ
�ٕالصالح املشؤوم لصندوق التقا�د، وكذ� بعد متر�ر مرسوم تنق�ل 

  .املوظفني وجع� س�یف �ىل رقاب املوظفني
�ىل  م واملسؤولیة ی��غي ٔ�ن �كون بناءهاامل املوارد ال�رشیة تطلب ٕاس�ناد 
واملصداق�ة عوض الوالء احلزيب والقرابة �س�تحقاق والكفاءة والزناهة 

  .العائلیة و�م�ثال لٔ�وامر الال قانونیة، وهاذ املشلك ینخر إالدارة املغربیة
وس�ت��قلون ٕاىل امجلا�ات الرتابیة لف�ح  ،التوظیف �لعقدة بدٔ�مت �لتعلمي

�اصمك  ،الس�ید رئ�س احلكومة ،ا�ال ٔ�مام الوظیفة العموم�ة، واحلق�قة
هنیو وقولوا عند� ٕارادة حق�ق�ة ٕالهناء � ني مع املغاربة، خصنا �كونوا واحض

لرشاء اخلدمات ون��اقشو يف هاذ املوضوع،  الوظیفة العموم�ة و�ادي منرو
   .مايش لك مرة ند�رو ٕاجراء
 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .ة یوم امخل�س�ق الب  ،�نیة 20راه زدت لیمك حبال الزمالء د�لمك دق�قة و

ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �لتعق�ب �ىل التعق�ب، ٕاذ
  .ٔ�فضل تعبري �لتفا�ل مع التعق�ب

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
شكرا جزیال �لس�یدات والسادة املس�شار�ن ا�ي بقوا ٕاىل هذا الوقت 

  .معنا
بغیيت ما جناو�ش �ىل إالداري و سؤال �ىل الرتكزي ا يل � ج�تواد

جناوب �ىل يش �ا�ة ٔ�خرى؟ غن�اوب �ىل الرتكزي  ،الرتكزي إالداري
ما اكی�ش يش �ا�ة ٔ�خرى، ٔ�ن املرسوم  ،املرسوم ٔ�ش�نو اك�ن يف .إالداري

هو ا�ي �سطر ٔ�ش�نو هاذ الرتكزي إالداري، �یفاش غند�رو لیه، احلاكمة 
 رى؟ واش ٔ�نت تقول يلد�لو، الصفات د�لو، واش جناوب �يش �ا�ة ٔ�خ

 يش �ا�ة ٔ�خرى؟ ال ميكن، هذاك اجلواب ذاك الرتكزي إالداري ونقول �
اليش ا�يل اك�ن ما اكی�ش يش �ا�ة ٔ�خرى، الرتكزي إالداري اعطینا 

ؤ�ش�نو املاكنة  ،بغینا نعطیوه �لجهاتا�الش او  ،التعریف ٔ�ش غند�رو ف�ه
ش�نو هو �ٔ  ،�سقو ب��اهتم�یفاش �ادي ی  ،ؤ�ش�نو �خ�صاصات د�لها ،د�لها
  . وهاذ اليش ا�يل اك�ن ،الت�ٔثري

ٔ�ظن ب�ٔن احلكومة احلالیة وا�لیل �ىل ٔ�ن عندها إالرادة ٔ�ن أ�مور ا�يل 
و�د� هبا هنا لكها حلد السا�ة حتققت، قلنا �ادي �مكل املراس�مي د�ل 

 37اجلهات وفعال الیوم مكلنا املراس�مي د�ل اجلهات، يف س�تة ٔ�شهر صدر� 
يه ا�يل اكنت صدرت  30مرسوم ٕاىل زد� �لهيا  68سوم، ا�موع د�لها مر 

مرسوم تقریبا لكها  �80 يه جزء من امرسوم ا�يل در� د 37ق�ل، هاذ 
حشال من مرسوم يف ا�هنار ٔ�و يف اصدر�ها يف س�تة ٔ�شهر، هذا راه حس�هبا 
 ،وت�شجعو ،إالدارات وتنجمعو ،أ�س�بوع، راه اجلرا تند�رو �ج��ات

ون��اقشو مع أ�مانة العامة �لحكومة  ،وت�شوفو أ�طر وتنقولو هلم رسبیو
  .�ش خنرجو مرسوم �ش ما یوقعش الغلط ٔ�ن البد من الت�س�یق

�ملناس�بة م�ثاق الرتكزي إالداري غیصدر مبرسوم، وهو ا�ٓن یعد وقلنا 
هنایة الس�نة ٔ�و بدایة الس�نة املق�� راه وا�د، س�نصدره يف هنایة الس�نة 

 . لیبدٔ� تطبیقه يف بدایة الس�نة املق��، ٕاذن هذا ما فهيش �الف
صادق ا�لس احلكويم يف  ،�ل�س�بة لصندوق التضامن بني اجلهات

�ٓخر مخ�س �ىل صندوق التضامن بني اجلهات وراه �ادي یصدر قریبا يف 
در� �ر�مج جملس اجلهات �ش  ،اجلریدة الرمسیة، ووا�د� �ز�رة اجلهات

  .ویة املتقدمة املاكنة د�لهانعطیو �لجه
�ل�س�بة لربامج التمنیة اجلهویة اح�ا ما يش مسؤولني �ىل اجلهات، �ىل 
ماكتب اجلهات ما يش مسؤولني �لهيم، حمتا�ني ا�مع ا�يل �يق ما 

یوقع نقاش بني املركز واجلهات، اكنت  او�دوش، ا�يل و�دوا قلت البد م
� قل إاخل، د ..طو�ر، طریقة العرضٕاشاكالت يف بعض املسائل التق�یة، �لت

، �9 اكینني، اد 9ا�يل اكینني،  9هنایة هذه الس�نة �ادي یتصادق �ىل 
  .ا�ٓخر�ن �متناو اجلهات یلتحقوا هباذ اليش 3هاذوك 

و�لتايل أ�خ ا�يل اكن قالها ل�س هناك تزنیل بطيء �لجهویة املتقدمة 
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�يل اكنت، وهاذي راه ٔ�شهر مع الرس�ة ا �6ملقارنة مع الرس�ة د�ل هاذ 
ا�يل طالب �ال� امل� �ش خيرج  س�نني �ملناس�بة 10س�نة مايش  20

، م�ثاق 2002اخلطاب يف  2002م�ثاق الال�ركزي، تقریبا ٔ�كرث من 
الالمتركز، ف�� ٕاىل قار� هاذ الرس�ة �لرس�ة د�ل هاذ الس�نوات لكها 

يل اكن، نطورو هاذ ٔ�ظن ب�ٔننا يف رس�ة ج�دة �ملقارنة مع ذاك اليش ا�
  .الرس�ة �زیدوها ٕاىل �ٓخره اح�ا موجود�ن ما اك�ن مشلك

من القانون التنظميي  �188ل�س�بة لٕالماكنیات املرصودة �لجهات، املادة 
�رصد ا�و� �لجهات مبوجب قوانني املالیة : "�لجهات �ٓش تیقول؟ تیقول

اكت من حصی� الرضیبة �ىل الرش  %5بصفة تدرجيیة �س�بة حمددة يف 
من حصی� الرمس �ىل  %20من حصی� الرضیبة �ىل ا��ل و %5و

عقود الت�ٔمني، تضاف ٕا�هيا اع�دات مالیة من املزيانیة العامة ��و� يف ٔ�فق 
ملیار درمه،  7مربجمة  �2018 ا، د2021ملیار درمه س�نة  10بلوغ سقف 

 ،ا�و�نمت ا�يل صادقمت �لیه �ش متيش �ٔ مع ذ� �سري وفق املرسوم، هذا 
 �10متناو نوصلو لهاذیك  2021هذه ٕاماكنیات اجلهة راه يه هاذیك، يف 

امللیار، ولكن راه اح�ا �ادیني يف اجتاهها بطریقة معقو�، طریقة سلمية، 
  .ف�� ما اك�ش يش ت�ٔخر يف رصف املوارد املالیة �لجهة

عقود الرب�مج حصیح، هذه �اصنا �شوفو �يق ما اكی�ش، ٔ�ول مرة 
ند�رو عقود �رامج بني اجلهة وا�و�، ودامئا احلا�ة ا�يل كتدار املرة �ادي 

 ،شویة د�ل التحفظ من بعض اجلهاتاأ�وىل دامئا تیكون فهيا وا�د 
ٕاخل، واح�ا عند� إالرادة �ش منش�یو  ..نتق�وها، �اص حوار �اصنا �شوفو

  .�لهاجنحو هاذ عقود الربامج �ىل أ�قل يف �نطالقة د�لقدام �ش ميكن 
یولیوز  7نقطة ٔ�خرى ت��ص القانون التنظميي �لجهات، ا�ي صدر يف 

شهر،  30، ینص �ىل ٔ�نه �اص تصدر املراس�مي التنظميیة يف ظرف 2015
دج�رب، اح�ا راه  7شهر �ادي ت�هت�ي یوم  30ٔ�نمت ا�يل صادقمت �لیه، 

ٔ�صدر� القوانني التنظميیة يف الوقت املناسب، ٕاذن ما اكی�ش ت�ٔخر، 
  .ق�ضیات القانونیة الزتم�ا هبامل ا

حصیح، و�ون در� طریقة ٔ�رسع لاكن ٔ�حسن، دامئا الوا�د تیفضل �كون 
يف  ،)les normes( ٔ�حسن ولكن يف ٕاطار املق�ضیات القانونیة، اح�ا يف

املعایري القانونیة املوجودة، هاذ اليش تی�ني ٔ�ن احلكومة عندها ٕارادة، مايش 
ما عندهاش ٕارادة، عندها ٕارادة  ،املس�شارالس�ید  ،هذاك اليش ا�يل قلتو

وواعیة بذاك اليش ا�يل �غیة، و�ادیة ٕا�هيا ٕان شاء هللا عن طریق إالجناز 
احلق�قي كام قلنا م�ذ البدایة ٔ�ثناء عرض الرب�مج احلكويم، هاذ احلكومة 
�ادي متسك �ٕالنصات وإالجناز، تنصت �لرشاكء مبختلف ٔ�نواعهم و�لمواطنني 

ز وتت�اول تنجز �ىل ٔ�رض الواقع ٕاجنازات معلیة حق�ق�ة �ش وتتعامل تنج
نتقدمو، ذاك اليش ا�يل ما تدارش وا�د الوقت الناس هلم ٔ��ذارمه، �اص 

  .التق�مي د�هلم
م�ثاق الال�ركزي تدار تق�مي لعدم قضیة هاذ  ،�ملناس�بة راه تند�رو التق�مي

ذاك التق�مي السابق �ىل تطبیق ا�ٓخر، ا�راسات ا�يل قلهتا لكها تق�مي، ه
ٔ�ساسه تطور �ش خنرجو اجلدید، الهدف من هذا املیثاق د�ل الالمتركز 
إالداري هو نقربو إالدارة من املواطنني، الربامج تدار �ىل املس�توى 
اجلهوي، اخلدمة �ادي تدار �ىل املس�توى اجلهوي، املواطنني عندمه مع 

مة �ادي حكو �ل صاوبوهاهم یمن یتفاوضوا �و�، العرائض ا�يل ا�ٓن �اص 
یصاوبوها �لجهة ٔ�ن �ادي تويل اجلهة يه ا�يل عندها القرار ويه ا�يل 
عندها إالماكنیات املالیة ويه ا�يل عندها إالماكنیات ال�رشیة ٔ�یضا ٕان شاء 

  .هللا
وحنن م�فائلون يف هذا ا�ال و�ادي جيي هاذ الوقت ٕان شاء هللا بعد 

  . ود اليت ٔ�طلقهتا هناس�نة ونت�اس�بو �ىل هاذ الوع
 .وشكرا جزیال �لجمیع، والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �لس�ید رئ�س احلكومة

  السادة الوزراء، 
  الس�یدة والسادة الوزراء، 

  الس�یدة والسادة املس�شار�ن،
  .شكرا �ىل مسامهتمك، ورفعت اجللسة


