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في تعقيب للفريق الحركي بمجلس النواب حول «حصيلة وآفاق تطبيق الجهوية المتقدمة»

األخ أوزين :ال ميكن للجهوية أن تنطلق إذا استمرت التبعية للمركز

اجلهة يجب أن تكون وحدة قائمة الذات  ...تتولى تطبيق السياسات العمومية بشكل مندمج
اعتبر األخ محمد أوزين عضو الفريق احلركي مبجلس
النواب مساء اإلثنني بالرباط ،اجلهوية املتقدمة «طفرة
نوعية في مجال التدبير احمللي».
األخ أوزي��ن ،الذي توقف في تعقيب عن السؤال
املتعلق بالسياسة العامة للحكومة حول «حصيلة
وآفاق تطبيق اجلهوية املتقدمة» باسم الفريق احلركي
مبجلس النواب  ،عند آلية وفلسفة وأهداف اجلهوية
كرافعة للتنمية احمللية و الوطنية ،تساءل عن مدى
جاهزية احلكومة لتفويت صالحيتها للجهات».
وأبرز األخ أوزين ،أنه رغم الترسانة القانونية التي
واكبت هذا اإلصالح من خالل القانون التنظيمي املؤطر
للجهات إال أن التمويل غير كاف إذا أخذنا بعني االعتبار
حجم اخلصاص ،واملشاكل املتعددة التي تعرفها عدد
من اجلهات ال سيما البعيدة وذات االمتداد القروي.
وأضاف أن املواطنني راهنوا على اجلهوية في أفقها
اجلديد بعد دستور  ، 2011لكن املالحظ هو أن املنظور
لم يتغير  ،رغم الترسانة القانونية التي واكبت هذا
اإلصالح من خالل القانون التنظيمي املؤطر للجهات.
وأردف عضو الفريق احلركي قائال« :صحيح هناك

مجهود على مستوى التمويل سيتعزز بفضل
االعتمادات املرصودة مبوجب قانون املالية املقبل ،ولو
أن التمويل غير كاف إذا أخذنا بعني االعتبار حجم
اخلصاص  ،واملشاكل املتعددة التي تعرفها عدد من
اجلهات ال سيما البعيدة وذات االمتداد القروي لكن
هناك إشكالية المتركز القرار  ،بحيث أن التأشير على
عدد من القرارات ال يتم إال في املركز  ،وقد نادينا أكثر
من مرة  ،وأكد جاللة امللك في أكثر من مناسبة  ،على
ضرورة ميثاق الالمتركز اإلداري ،فال ميكن للجهويــة أن
تنطلق إذا استمــرت التبعية للمــركــز».
وبعد أن ذك��ر األخ أوزي��ن ب��أن اجلهات وكما هو
منصوص عليه في قانونها التنظيمي ال متارس سوى
االختصاصات الذاتية ،وأن السؤال الذي يطرح باحلاح
عن باقي االختصاصات املنقولة واملشتركة -متى
سيتم تطبيقها ،أكد أن اجلهة يجب أن تكون وحدة
قائمة الذات ،تتولى تطبيق السياسات العمومية
بشكل مندمج والتقائي في مختلف اجملاالت ،وضمنها
التكوين املهني على سبيل املثال ال احلصر.

في تعقيب باسم الفريق الحركي حول بلورة سياسة مندمجة لفائدة للشباب

األخ األحمدي  :اإلهتمام بالشباب أصبح ضرورة ملحة ورهـانـا ال يحتمل االنتظار

الدعوة إلى اعتماد سياسة تتجاوب مع طموحات الشباب وجتيب عن اإلشكاالت املرتبطة بالتشغيل والصحة والتعليم
قال األخ عبد احلكيم األحمدي ( عضو الفريق احلركي مبجلس النواب) مساء اإلثنني بالرباط ،إن اجملتمع ال ميكن أن يتطور إال
بشبابه.
األخ األحمدي ،الذي أكد خالل تعقيب باسم الفريق احلركي مبجلس البواب ،عن السؤال املتعلق بالسياسة العامة للحكومة في
بلورة سياسة مندمجة لفائدة الشباب أن تطوير السياسات الشبابية ،واإلهتمام بالشباب أصبح ضرورة ملحة ،ورهانا ال يحتمل
االنتظار ،توقف عند بعض املعطيات تهم واقع الشباب املغربي ،والتي كشف عنها وزير الشباب والرياضة يوم اخلميس املاضي أمام
مجلس احلكومة ،واصفا إياها ب«الصادمة».
وأوضح أن الشباب الذي يصل عددهم إلى أكثر من  11مليون وميثلون  34في املائة من إجمالي عدد السكان املغاربة يعانون
مشاكل عدة مشاكل ،ف 270 ،ألف منهم يغادرون املدرسة سنويا ونسبة البطالة في صفوفهم تفوق املعدل الوطني لتصل
إلى  20في املائة،و 50في املائة التي تشتغل من الشباب تتولى وظائف ضعيفة ،و  % 1فقط من الشباب منخرطون في األحزاب
السياسة ،و % 75من الشباب بال تغطية صحية و % 20مهددون باضطرابات صحية ونفسية.
وبعد أن أكد عضو الفريق احلركي مبجلس النواب ،على أنه آن األوان لصياغة استراتيجية مندمجة ،طموحة ومبدعة والقطع
مع السياسات اجملزأة واملشتتة بني القطاعات،دعا إلى اعتماد سياسة تتجاوب مع الطلب اجملتمعي اآلني للشباب وجتيب عن
اإلشكاالت املرتبطة بالتشغيل والصحة والتعليم ،وإيجاد حلول واقعية ملشاكل الشباب احلقيقية ،وخاصة في املناطق القروية
واألحياء الهامشية والفقيرة-مبقاربة تروم حتسني مستوى حياتهم االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية والثقافية ،وتطوير قدراتهم
للمساهمة في بناء اجملتمع.

خالل اجتماع لجنة المالية والتنمية االقتصادية بمجلس النواب

األغلبية تؤكـد على الطابع اإلجتماعـي ملشـروع قانـون املاليـة
 2018واملعارضة تدعو إلى مزيد من االهتمام بالفئات الهشة

تباينت مواقف الفرق النيابية لدى
مناقشتها ملشروع قانون املالية لسنة
 ،2018خالل اجتماع جلنة املالية والتنمية
االقتصادية مبجلس النواب ،خالل مناقشتها،
في جلسة أولى صباح اليوم الثالثاء ،هذا
املشروع ،بني األغلبية التي تؤكد على طابعه
االجتماعي ،واملعارضة التي تدعو إلى مزيد
من االهتمام بالفئات االجتماعية الهشة.
فبخصوص مواقف فرق األغلبية ،أكدت أن
مشروع قانون املالية لسنة  2018يرتكز،
أساسا ،على دعم القطاعات االجتماعية
كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة
الفوارق اجملالية وتطوير التصنيع وتعزيز دور
اجلهوية املتقدمة وإصالح اإلدارة وترسيخ
احلكامة ،مسجال ب«إيجابية» ما خصصه
ه��ذا املشروع من اعتمادات للقطاعات
االجتماعية ،والتي تبلغ  130مليار درهم.
وذكرت ،على سبيل املثال ،أن املوارد املالية
التي خصصها هذا املشروع لقطاع التعليم
تفوق ما تخصصه مجموعة من الدول لهذا
القطاع مقابل النتائج اإليجابية التي يتم
حتصيلها في هذه الدول ،داعية ،في نفس

الوقت ،إلى التركيز على جودة نتائج ومردودية
النظام التعليمي والعمل على إصالح منوذج
هذا النظام.
وف��ي مجال التشغيل سجلت ،أيضا،
ب«إيجابية» ما بلورته احلكومة من إجراءات
في مجال حتفيز املقاوالت ،وماخصصته
من اعتمادات في ميدان تشغيل الشباب
على اخلصوص ،داعية إلى إيجاد حل نهائي
للملفات العالقة في إطار برنامج «مقاولتي»
بشكل يضمن مصالح اجلميع.
وبعد أن أكدت على أهمية االعتمادات التي
خصصت للعالم القروي ،طالبت بالتنفيذ
اجليد للبرامج التي تولي عناية خاصة
للوسط القروي من أجل االستجابة لتطلعات
املواطنني واملواطنات.
وذكر ت بأن مناقشة مشروع قانون املالية
لسنة  2018يأتي في سياقات مهمة
يطبعها احلضور القوي واملتصاعد لدور
اململكة في إفريقيا والثقة واملصداقية
السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمغرب
التي ساهمت ،بشكل كبير ،في محاصرة
خصوم الوحدة الترابية للمملكة ،وكذا في

إطار السياقات املتعلقة باملناخ الدميقراطي
واحلرية التي يشهدها املغرب.
وف��ي ه��ذا الصدد ،طالبت باستحضار
مضامني اخلطب امللكية والتوجيهات
السامية جلاللة امللك في مجال خدمة الوطن
واملواطنني ومساءلة النموذج التنموي احلالي
مبنهجية ربط املسؤولية باحملاسبة ،وكذا
في مجال تعزيز دور اجلهوية املتقدمة في
ترسيخ العدالة اجملالية والرفع من مؤشرات
النمو ،وذلك من خالل برمجة مشاريع تنموية
تستجيب حلاجيات املواطنني واملواطنات.
وبخصوص محور اجلهوية املتقدمة ،طالبت
مبواصلة اجلهود املتعلقة بهذه اجلهوية
ومتكينها من املوارد البشرية الالزمة وربط
املسؤولية باحملاسبة وتوزيع امل��وارد املالية
بشكل شفاف ما بني اجلماعات الترابية
للجهة ،وذلك من أجل أن حتدث اجلهوية
املتقدمة «ثورة حقيقية» في مجال التنمية
وتعزيز العدالة اجملالية.
أما فرق املعارضة فاعتبرت أن مشروع قانون
املالية لسنة « 2018لم يستجب بالشكل
الكافي النتظارات املواطنني» ،خاصة الفئات

الهشة ،داعية إلى إعادة النظر في االعتمادات
اخملصصة لهذه الفئات واإلجابة على انتظارات
املغاربة عموما في مختلف اجملاالت.
وفي هذا السياق ،أك��دت ،أن العجز في
امليزانية وامليزان التجاري «الذي يكرسه
مشروع قانون املالية لسنة  »2018يؤدي
إلى الزيادة في املديونية الداخلية واخلارجية
للمملكة ،ما يؤثر بشكل كبير على املستوى
املعيشي للمواطنني واملواطنات ،خاصة
الفئات الهشة.
في سياق آخ��ر ،انتقدت غياب مواكبة
مشروع امليزانية لسنة  2018لعودة اململكة
إلى االحتاد اإلفريقي وإلى االنضمام املرتقب
للمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا
(سيدياو) ،وذلك من خالل بلورة إجراءات
حتفيزية لفائدة املقاوالت والشركات التي
تعتزم االستثمار في إفريقيا.
كما دعت إلى وضع سياسة صناعية ناجعة
وليس اتخاذ إجراءات محدودة لدعم التصنيع
في مشروع قانون املالية لسنة ،2018
وكذا تقييم نتائج االستثمارات العمومية
ومراجعة جودة االنفاق العام.

اإلتحاد البرلماني
العربي يدين اإلعتداء
اإلرهابي على قوات
األمن بالبحرين
أدان االحتاد البرملاني العربي االعتداء االرهابي
الذي تعرضت له قوات األمن في مملكة
البحرين موقعا ضحايا بني قتيل وجريح.
وقال االحتاد في بيان له «إن هذا االعتداء
اآلثم على قوات األمن وهيبة الدولة ،إمنا
يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ،
بل إن الغاية منه هي املس بأمن الناس وإثارة
القالقل من أجل حتقيق أهداف ال تؤدي إال
إلى اخلراب وزعزعة االستقرار وترويع النفوس
املطمئنة».
ودعا االحتاد البرملاني العربي دول العالم
إلى الوقوف إلى جانب البحرين ،وتقدمي كل
الدعم الالزم ملواجهة االرهاب «الذي ال يقيم
أي اعتبار لإلنسان والقيم اإلنسانية من
جهة ،وال ألي شريعة سماوية أو وضعية من
جهة أخرى».
وأعلن االحتاد تضامنه الكامل مع األشقاء
في مملكة البحرين ،ملكا وحكومة وشعبا،
مجددا استنكاره لهذا االعتداء «خصوصا
أنه يأتي في حلظة حرجة متر ها األمة العربية
جمعاء».

