فدرالية اليسار الديمقراطي
األمانة العامة

مالحظات حول قانون الجهوية
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املبادئ:

إن عبارة "بكيفية ديمقراطية" الواردة يف املادة  1تتناقض مع كثري من املواد الواردة

يف املشروع واليت تكرس وصاية الداخلية أو حتد من االختصاصات أو حتصر اجلهوية املتقدمة يف معناها
الضيق؛ أي املكمل للدولة يف اجلهة لتنفيذ سياسياهتا االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك ربط املسؤولية

ابحملاسبة الواردة يف آخر املادة  ،1تبقى إعالن نية يف ظل سيطرة وايل اجلهة على قراراهتا وهو خارج احملاسبة.
 يف املادة الثانية إضافة :التنص يص على التشريعي يف إطار احرتام الدستور على االستقالل اإلداريواملايل.
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األهداف:

اجلهوية املوسعة أو املتقدمة هي جتسيد خالق للدميقراطية احمللية يف إطار ترسيخ

وحدة الوطن يف كل اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واللغوية واألمنية.
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االختصاصات:

التخطيط والتشريع والتنفيذ للسياسة االقتصادية للجهة يف إطار الدستور

والقوانني.
 -تطوير آليات الشراكة بني كل املكوانت السكانية يف اجلهة السياحية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية
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التقسيم:

تقسيم يراعي بتوازن :العوامل الطبيعية والبشرية والتارخيية من لغة وتقاليد واملوارد والبنية

التحتية أبكرب قدر مع الرقي يف املشروع بتجميع جهتني أو أكثر إذا ما كان عامل ما قد تراجع دوره شيئا
ما ،على سبيل املثال :الريف /اجلهة الشرقية؛ ففي الريف يطالب البعض جبهة واحدة وحلق السعيدية بطنجة

؛ إن هذا سيؤدي إىل إقصاء مناطق داخلية من الساحل املتوسطي ،يف حني أن احلل هو جهتني مع جملس
أعلى منتخب من قبل جملسي اجلهتني

تفاصيل املواد:

 هناية املادة  : 7حول القرارات التنظيمية الصادرة عن اجلهة وتلك الصادرة عن رئيس احلكومة حتتاجإىل تدقيق ألن بعض القرارات التنظيمية لرئيس احلكومة قد تلحق ضررا جبهة ما من اجلهات,
 املادة  :8ال جيب أن ميارس وايل اجلهة مهام املراقبة اإلدارية (فالقضاء هو الفيصل إذا ما كانت قراراتومقررات اجلهة غري شرعية أو ليس شخص واحد ولو كان سلطة)
املادة  :13إيداع الرتشيحات لرائسة اجمللس توضع لدى احملكمة وتعلق األمساء من طرف السلطة,
املادة  :14ال يقوم الوايل بدعوة إىل انتخاب رئيس بل جيب أن يكون التاريخ مسطرا يف القانون
أسبوعا أو أسبوعني بعد غلق اتريخ الرتشيح.
املادة  :17إذا تعادلت األصوات تنص آخر املادة  17فاألصغر سنا هو الفائر غري مفهومة يف فرضها
القرعة.
املادة  -25الفقرة  :7جيب حتديد طبيعة االعتقال ملدة ال تقل عن شهرين اليت تدخل ضمن حاالت
انقطاع عن مزاولة املهم.
املادة  :35يضع رئيس اجمللس نسخة من النظام الداخلي لدى احملكمة بدل مقرر للوايل.
حذف املادتني  40و :41حول وضع الوايل نقطة يف جدول األعمال.
حذف املادة  :45حول اعرتاضات الوايل واالحتفاظ ابلفقرة املتعلقة إبمكان الوايل اللجوء إىل احملكمة
اإلدارية.
حذف املادة 51جلسة سرية  :آخر فقرة حول جلسة ختل ابلنظام العام.
املادة  :63االستقالة توجه إىل مكتب اجلهة وليس إىل الوايل.
املادة  :68ارتكاب أفعال خمالفة للقانون – على الوايل اللجوء إىل القضاء.
املادة  :77إعادة صياغة :اللجوء إىل احملكمة اإلدارية.
املادة  :78جلنة خاصة من القضاء بشكاية من رئيس احلكومة ،يرتأسها قاض.
املادة  :80إعادة صياغة املادة سريا على مضمون املادة .78
املادة  :84قبول أو رفض عريضة اجملتمع املدين مع تعليل يف حاجة إىل إعادة الصياغة حييث يكون
الرفض يف الشكل املتعارض مع القانون وليس يف املضمون.
املادة  :100تبليغ مقررات اجلهة إىل رائسة احلكومة ونسخة إىل وايل اجلهة – بدل وايل اجلهة فقط.
املادة  :101مراجعة املادة أبن يلجأ الوايل إىل القضاء.
املادة  :112بتنسيق مع رائسة احلكومة ومشاركة السلطة احمللية.
املادة  :143يعني مدير الوكالة اجلهوية لتنفيذ املشاريع ابقرتاح من رئيس اجمللس وموافقة اجمللس ،
وللوايل حق االعرتاض أمام القضاء إذا كان هناك خلل يف املسطرة القانونية.
املادة  :193التأشري على امليزانية من طرف الوايل معناه وصاية مالية.
املادة  :196إعادة الصياغة إببعاد الوايل عن املوضوع.

املادة  :206اإلحالة على القضاء.
املادة  :220حذف دور الوايل.
املادة  :221حذف دور الوايل ،اللجوء إىل القضاء.
املادة  :229اللجنة التنفيذية يرأسها رئيس اجمللس اجلهوي.
املادة  :230تقرير يرفعه كل سنة رئيس اجلهة إىل رائسة احلكومة.
 234:رئيس احلكومة هو اآلمر ابلصرف لصندوق بني اجلهات أو أن يفوض لذلك.
 249:مقرر عمليات االفتحاص والتدقيق يوجه إىل رائسة احلكومة ونسخة إىل الوايل.
ويف حالة االختالالت اليت يراها الوايل يلتجئ إىل القضاء.
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ضرورة وضع تقدمي أو ديباجة تنطلق من األهداف املسطرة على األقل يف الدستور.
الفصل  5من الدستور :حول محاية اللهجات والتعبريات الثقافية.
الفصل  :136التدبري احلر – أتمني مشاركة السكان
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