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يف تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب تناول «أحداث جرادة واإلجراءات املتخذة»

األخ العمري :احتجاجات ساكنة جرادة تستدعي إعادة التفكير في منوذج تنموي جديد
»آن األوان لصياغة مقاربات احترازية عبر ربوع مناطق المملكة التي تعاني أعطاب هيكلية قبل إندالع اإلحتجاجات«
الربملان  /صليحة بجراف
دعا الفريق احلركي مبجلس النواب
احلكومة إلى وضع إستراتيجية تنموية
ج���دي���دة ت��ص��ح��ح أع���ت���اب واختالالت
سابقاتها بجميع مناطق اململكة التي
تعاني «الفقر» و«التهميش» و«احلكرة».
وأكد األخ عبد الرحمان العمري ،في
تدخل باسم الفريق احلركي مبجلس

وأضاف عضو الفريق احلركي مبجلس
ال��ن��واب  ،أن االح��ت��ج��اج��ات السلمية
التي تعرفها مدينة ج��رادة ،تستدعي
إعادة التفكير في منوذج تنموي في كل
تفاصيله واختالالته .
وبعد أن أب��رز األخ العمري أن ملف
جرادة يطرح الوعود التنموية السابقة

النواب «في إطار سؤال تناول «أحداث
جرادة واإلجراءات املتخذة» موجه إلى
ع��زي��ز ال��رب��اح وزي���ر ال��ط��اق��ة واملعادن
والتنمية امل��س��ت��دام��ة« ،ل��ق��د آن األوان
لصياغة مقاربات احترازية بالنسبة
ملختلف مناطق اململكة ال��ت��ي تعاني
أعطابا هيكلية قوامها التهميش والفقر
وعدم االستفادة من ثمار النمو»  ،قائال:
«ال ميكن أن ننتظر اندالع االحتجاجات،
لنوجه أنظارنا إلى مثل هذه املناطق
املهمشة».

التي لم جتد طريقها إلى االجن��از منذ
إغ�لاق «مفاحم ج���رادة» ويطرح أيضا
بجميع مناطق «املغرب العميق» التي
تعاني التهميش ،واحل��ك��رة ،في إطار
ط��رح استعماري الزال قائما يصنف
امل��غ��رب إل��ى «م��غ��رب ن��اف��ع وآخ���ر غير
ن��اف��ع» ،ت��س��اءل ع��ن م��ع��ادل��ة التوازن
اجلهوي واإلنصاف املجالي والعدالة
االجتماعية التي تتبجح بها احلكومة
في كل مناسبة.
عضو ال��ف��ري��ق احل��رك��ي ،دع��ا أيضا

نطالب بإنصاف جرادة
وغيرها من المناطق
المهمشة

رئ��ي��س احل��ك��وم��ة إل��ى ال��ق��ي��ام بزيارة
القليم ج��رادة لالطالع قرب عن أحوال
احمل��ت��ج�ين م��ع وض���ع م��خ��ط��ط تنموي
للمنطقة ،الس��ت��ق��ط��اب االستثمارات
وتقوية فرص الشغل واالهتمام بأرامل
وأب���ن���اء ال��ع��ام��ل�ين ف��ي م��ن��اج��م ج���رادة

وامل��ت��ق��اع��دي��ن امل��ن��ج��م��ي�ين وتعويض
ضحايا السندريات ،قائال « :إننا في
احل��رك��ة الشعبية التي تأسست على
م���ب���ادئ ال���ت���وازن امل��ج��ال��ي والعدالة
اإلجتماعية ،نطالب بإنصاف جرادة
وغ��ي��ره��ا م���ن امل��ن��اط��ق امل��ه��م��ش��ة كما

نطالب بإنصاف اجلهة الشرقية التي
تصل فيها نسبة البطالة إل��ى  18في
املائة ،مقابل  9%كمعدل وطني ،عالوة
ع��ل��ى ضعف م��ردودي��ة االستثمارات
ال��ع��م��وم��ي��ة» ،وف����ق دراس�����ة املجلس
االقتصادي واالجتماعي.

مجلس املستشارين يصادق باألغلبية على مشروع
القانون املتعلق باحلق في احلصول على املعلومات

صادق مجلس املستشارين ،مساء أول أمس الثالثاء ،في جلسة
عمومية باألغلبية ،على مشروع القانون رق��م  31.13املتعلق
بـ»احلق في احلصول على املعلومات» .وصوت لصالح مشروع
القانون  33مستشارا ،وعارضه  3مستشارين ،في حني امتنع 8
مستشارين عن التصويت.
وي��روم مشروع القانون تنزيل مقتضيات الدستور املتعلقة
بحماية احلريات وضمان احلقوق األساسية ،والسيما الفصل
 27منه ،الذي يخول للمواطنات واملواطنني حق احلصول على
املعلومات التي بحوزة اإلدارات العمومية واملؤسسات املنتخبة،
والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام.
وفي معرض تقدميه ملشروع القانون ،قال الوزير املنتدب املكلف
بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية  ،إن احلكومة أعدت مشروع
القانون في إطار سعيها لتنزيل مقتصيات الدستور وجتسيدا
ألهداف البرنامج احلكومي في اجلانب املتعلق بتعزيز الثقة في
عالقة اإلدارة باملتعاملني معها.
وأوض��ح أن إع��داد املشروع مت في إط��ار مقاربة تشاركية ،من
خالل توسيع االستشارة بشأن هذا املوضوع احليوي ،مشددا
على أن مشروع القانون يعد ركيزة أساسية لدعم قواعد االنفتاح
والشفافية ،ورافعة قوية للبحث العلمي واحلقل املعرفي ،من
أجل تنمية الوعي القانوني واإلداري لدى املواطنني .كما يعد
هذا املشروع ،حسب الوزير ،ترجمة فعلية إلج��راءات ومبادئ
مشروع «احلكومة املنفتحة» ،وترسيخا ألسس وضوابط تخليق
املمارسة اإلدارية واملساءلة ،وبالتالي ضمان املصداقية والنزاهة
في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن هذا املشروع يؤكد التفاعل اإليجابي للمملكة مع
االهتمام الدولي بهذا امل��وض��وع ،وذل��ك في نطاق االل��ت��زام مبا
تقتضيه مواثيقها ومعاهداتها في هذا الشأن وما يستوجبه

تشبثها الراسخ بحقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عامليا.
وسجل أن املشروع يستمد مرجعيته األساسية من اإلعالنات
واملواثيق الدولية املنبثقة عن منظومة األمم املتحدة ،وخاصة
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدولي للحقوق املدنية
والسياسية ،واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
وخلص الوزير إلى أن تكريس حق احلصول على املعلومة في
إطار هذا املشروع يأتي لتعزيز الثقة لدى املواطن ودعم اإلصالحات
التي تعتمدها احلكومة ،الرامية إلى إخضاع املرافق العمومية

ملعايير االنفتاح والشفافية وتوطيد الدميقراطية التشاركية،
مما سيؤهل اململكة للمصادقة واالنضمام الى املبادرة الدولية
املتعلقة بـ»الشراكة مع أجل احلكومة املنفتحة».
يذكر أن هذا املشروع يحدد مجال تطبيق احلق في احلصول على
املعلومات املوجودة في حوزة اإلدارات العمومية ،واملؤسسات
املنتخبة وال��ه��ي��ئ��ات املكلفة مب��ه��ام امل��رف��ق ال��ع��ام ،ف��ض�لا عن
تنصيصه على طبيعة هذه املعلومات ومسطرة احلصول عليها
واالستثناءات وطرق الطعن والتشكي.

