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تقديم
يمثل اعتماد الجهوية المتقدمة كأساس يقوم عليه التنظيم الترابي 
لحظة  المملكة،  األول من دستور  الفصل  ينص على ذلك  للمملكة، كما 
فارقة في مسلسل البناء الديمقراطي الحداثي للمغرب وفي مسلسل 
النهوض بالتنمية الجهوية للبالد، في إطار الحكامة الجيدة والديمقراطية 
المحلية. وقد أكد جاللة الملك في الخطاب السامي الموجه إلى األمة 
ية للجهوية "أننا نتوخى من هذا الورش  بمناسبة تنصيب اللجنة االستشار
إيجاد جهات قائمة  ية وفي مقدمتها  المؤسس بلوغ أهداف جوهر
وواقعية  عقالنية  معايير  بلورة  خالل  من  لالستمرار،  وقابلة  الذات، 
انبثاق  الثاني،  المقام  في  يأتي  أن  على  جديدة،  جهوية  لمنظومة 
من  يمكنها  ما  والموارد،  الصالحيات  من  لها  ديمقراطية،  مجالس 
الترابية  الحكامة  مغرب  المندمجة، فجهات  الجهوية  بالتنمية  النهوض 
تمثيلية  مجالس  وإنما  ؛  بيروقراطيا  أو  يا  صور جهازا  يدها  نر ال  الجيدة، 

للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها".

"ال  الملك  جاللة  عليها  أكد  التي  المنشودة  المتقدمة  فالجهوية 
تنحصر في كونها مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير 
المندمجة وذلك من خالل  بالتنمية  والنهوض  الدولة  وتحديث هياكل 

إشراك كل القوى الحية لألمة في بلورته."

"الجهوية  حول  السياسية  الندوة  تنظيم  جاء  المنطلق،  هذا  ومن 
يق  المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل" كترجمة لوعي فر
يواجهها  التي  التحديات  بحجم  ين  المستشار بمجلس  والتنمية  العدالة 
المساهمة  في  ولرغبته  بالمغرب  المتقدمة  للجهوية  األمثل  يل  التنز
البناءة في النقاش العام الذي يروم إيجاد حلول ناجعة لمختلق اإلكراهات 
أن  يمكن  والتي  الممارسة  أبانت عنها سنة ونيف من  التي  والمعيقات 
النشاط  هذا  يدخل  كما  مداه.  الهيكلي  الورش  هذا  بلوغ  دون  تحول 
يعتمدها  التي  االستراتيجية  إطار  في  ين،  المستشار بمجلس  المنظم 
التعددي  المجتمعي  والنقاش  العمومي  للحوار  فضاء  لجعله  المجلس 
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الطابع  وتحقيق  الدستور  إلعمال  الرئيسية  الموضوعات  بخصوص  السيما 
والثقافية  االقتصادية والسياسية واالجتماعية  بالحقوق  للتمتع  الفعلي 
والبيئية، وكذا لجعله رافعة مؤسساتية إلنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

ية،  المحور القضية  هذه  حول  النقاش  قاعدة  توسيع  على  وحرصا 
اللقاء العلمي المتميز السالف الذكر بإصدار هذا  يات  يق نشر مجر قرر الفر
الكتيب ليفيد مختلف الفاعلين المهتمين بهذا المجال سواء كانوا منتخبين 
باستثمار  وذلك  المدني  المجتمع  في  فاعلين  أو  أكاديميين  باحثين  أو 
المخرجات التي أفرزتها الندوة باعتبارها ثمرة للمداخالت القيمة وللنقاش 
والتي  الندوة،  عن  المتمخضة  التوصيات  وتعتبر  يم.  الكر للحضور  الفعال 
يخ         بتار المنعقد  للجهات  األول  البرلماني  الملتقى  أفرزه  ما  استحضرت 
وحلول  مقترحات  لبلورة  محاولة  ين،  المستشار بمجلس   2016 يونيو   6

واقعية تساعد على إنجاح هذا الورش ووضعه في مساره الصحيح.

في  استيعابه  يمكن  ال  الذي  اإلصالح  حجم  ضخامة  إلى  وبالنظر 
يله في مدة زمنية قصيرة أو متوسطة  النصوص القانونية الحالية وال تنز
وال اختزال تقييم واقعه في ملتقى أو ندوة واحدة، فإن هذا العمل ال 
اعتمادها  الالزم  ية  الضرور بالمتطلبات  والشافية  الكافية  اإلحاطة  يدعي 
المجهودات  في  سياسي  فاعل  من  إضافيا  إسهاما  يعتبر  ما  بقدر 
يز  تعز تعترض  التي  الصعوبات  تذليل  إلى  والرامية  المبذولة  الجماعية 
وطموحات  النتظارات  يستجيب  الذي  بالشكل  المتقدمة  الجهوية 
التراكم  على  البناء  منطق  إطار  في  ذلك  وكل  والمواطنين،  المواطنات 

الحاصل.

د.نبيل شيخي
يق رئيس الفر
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أرضية الندوة

من  يد  أز منذ  الفت  بشكل  يبرز  لبلدنا،  الترابي  للتنظيم  كأساس  الجهوي  االختيار  بدأ 
الرغبة في هذا االختيار من خالل مجموعة من الخطب الملكية  ثالثين سنة. وقد تأكدت 
يخ               بتار للجهوية  ية  االستشار اللجنة  تنصيب  بمناسبة  جاللته  خطاب  أهمها  السامية، 
3 يناير 2010 ، حيث قال جاللته: "فإن الجهوية الموسعة المنشودة ليست مجرد إجراء 
تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية 

المندمجة".

9 مارس حيث قال جاللته: "لقد قررنا، في  واتضحت معالم هذا االختيار في خطاب 
اعتالئنا  منذ  مقوماته،  توفير  على  عملنا  الذي  الشامل،  المؤسسي  اإلصالح  نطاق 

العرش، أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية، على توجهات أساسية، من بينها:

الترابية، 	  الجماعات  ضمن  الدستور،  في  بها  الجديرة  المكانة  الجهة  تخويل 
وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن 

الوطني مع الجهات، وفيما بينه؛

التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية باالقتراع العام المباشر، وعلى التدبير 	 
الديمقراطي لشؤونها؛

تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال والوالة؛	 

يز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية 	  تعز
عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام االنتخابية؛

تكريس 	  اتجاه  في  ين،  المستشار مجلس  وصالحيات  تركيبة  في  النظر  إعادة 
للجهات". الترابية  تمثيليته 
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جهوية  دعائم  إرساء  األسمى  الهدف  أن  الخطاب:"  ذات  في  جاللته  أكد  كما 
جهوية  المغربية،  الصحراء  أقاليم  صدارتها  وفي  المملكة،  مناطق  بكافة  مغربية، 
يعا منصفا وجديدا، ليس فقط لالختصاصات، وإنما  قائمة على حكامة جيدة، تكفل توز
محظوظة،  جهات  بسرعتين:  جهوية  يد  نر ال  إننا  والجهات  المركز  بين  لإلمكانات  أيضا 

تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها، وجهات محتاجة، تفتقر لشروط التنمية".

ثم جاء خطاب 2 يونيو 2011 حول مشروع الدستور الذي أكد فيه جاللة الملك على:

ية  المركز على  يقوم  مغرب  للجهات،  الموحد  للمغرب  الدستوري  "التكريس 
ية والمستدامة،  واسعة، ذات جوهر ديمقراطي، في خدمة التنمية المندمجة، البشر
وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومبادئ التوازن والتضامن الوطني 

والجهوي".

كمقاربة  كرسها  الذي   2011 دستور  في  المتقدمة  الجهوية  طبيعة  وتحددت 
الفصل  جاء في  ية. فقد  الالمركز الوطني وتطوير  التراب  إعداد  استراتيجية في سياسة 
تنظيم  للمملكة  الترابي  التنظيم  أن  المملكة:  لثوابت  والمخصص  الدستور  من  األول 
للجهات  منه  التاسع  الباب  خصص  وقد  المتقدمة.  الجهوية  على  يقوم  مركزي،  ال 
والجماعات الترابية األخرى، حيث أكد عبر 12 فصال على مرتكزات التنظيم الترابي الجهوي 
تسيير  في  السكان  ومشاركة  والتضامن  الحر  التدبير  مثل  من  له،  المؤطرة  والمبادئ 
الجهة  بوأ  كما  الجهوية،  والمجالس  الدولة  بين  االختصاصات  تقاسم  وكذا  شؤونهم 
ية الممتدة  مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات األخرى، وغير ذلك من المقتضيات الدستور

من الفصل 135 إلى الفصل 146.

المبادئ  من  مجموعة  على  لتنص  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  وجاءت 
المتقدمة  الجهوية  ورش  يل  تنز إلى  ترمي  ومقتضيات  أحكام  إلى  وتترجمها  األساسية 

ببالدنا على أرض الواقع.

ضوء  وفي  التنفيذ،  حيز  التنظيمية  القوانين  هذه  دخول  من  ونصف  سنة  وبعد 
األسباب والدواعي التي جعلت المملكة تختار الجهوية مسارا للديمقراطية، ومسارا أيضا 
وتيرة  وضبط  الترابي،  بمجالها  الدولة  عالقة  في  النظر  إعادة  عبر  المستدامة،  للتنمية 
فعلي  إشراك  مع  للبالد  السوسيوسياسي  النسيج  في  جديدة  نخب  وإدماج  التنمية، 

المدني. للمجتمع 
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وإكراهات  نجاحه  شروط  فإن  والمضامين،  األبعاد  متعدد  الجهوية  ورش  أن  وحيث 
ومسبباته.  يل  التنز إكراهات  تتعدد  بل  فقط  المؤسسة  النصوص  فيه  تتحكم  ال  يله  تنز
بعض  عن  الكشف  أن  كما  شموليتها،  في  الصعوبات  هذه  تناول  من  البد  كان  لذلك 
الضوء  لتسليط  مناسبة  سيكون  المشروع،  هذا  يل  تنز مسار  بداية  في  اإلكراهات  هذه 
ترجمة المشرع لها في  للجهوية، ومدى  الدستوري  النص  التي حددها  المقاصد  على 
بدايتها  التجربة وهي في  على  للوقوف  مناسبة  كونه  عن  ناهيك  التنظيمية،  القوانين 

للممارس الذي أسندت إليه مسؤولية النهوض بالجهوية.

المؤسسي  ين في كونه اإلطار  المستشار الدواعي ونظرا لخصوصية مجلس  لهذه 
الذي يمكن أن يحتضن النقاش حول الجهوية، باعتبار تمثيلية الجهات بالمجلس، ولمواكبة 
مجلس  في  يقنا  فر بادر  المناسبة،  باالقتراحات  يزها  وتعز التجربة  لهذه  العملي  يل  التنز
مضامين  بين  المتقدمة  "الجهوية  شعار:  تحت  الندوة  هذه  تنظيم  إلى  ين  المستشار

النصوص وإكراهات التنزيل"، متوخيا تحقيق األهداف التالية:

إبراز دور الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية بين الجهات؛. 1

الوقوف على مدى مساهمة الجهوية المتقدمة في التنمية المجالية وخلق . 2
الثروات؛

مدى مساهمة الديمقراطية التشاركية في تحقيق أهداف ومبادئ الجهوية . 3
المتقدمة؛

يل مبادئ الجهوية المتقدمة.. 4 الوقوف على صعوبات وإكراهات الواقع في تنز
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الجلسة األولى االفتتاحية
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كلمة الدكتور نبيل شيخي
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين

ين المحترم؛ السيد رئيس مجلس المستشار
السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات المحترم؛

السادة رؤساء الجهات المحترمون؛
السادة ممثلو المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي المحترمون؛

المحترمون؛ البرلمانيون  السادة 
السادة األساتذة والباحثون المحترمون؛

السادة ممثلو وسائل اإلعالم والصحافة المحترمون؛
السادة أطر المجلس المحترمون؛

السادة الضيوف المحترمون؛

المغــربيــــــــــة  الــدولــــــــة  أظهـــــرت 
بالمجــــال  اهتمــــامهــا  الحديثــــة 
الجهــوي مبكــرا، خــاصــة بعــد 
استفحال التفاوتات الجهوية 
اإلقليمــــي  اإلطــــــار  وعــــجــــــز 
بسبـب  مــــواجهــتــهــــا  عــــــن 
النهوض  في  محدوديته 
االقتصــــــاديــــــــة  بالتنميــــــة 
واالجتماعيــة، والقضـــاء 
على مختلف االختالالت 
التـــــــي  والالتــــوازنـــــــات 
جــهـــــــــات  تعــرفــهـــــــــا 
بــدأ  المملكــــــة. وقــد 
محطات،  عدة  خالل  الفت  بشكل  يبرز  الترابي  للتنظيم  كأساس  الجهوي  االختيار  تدعيم 
الجهات  المتعلق بإحداث  1971، صدر الظهير  16 يونيو  يد من ثالثين سنة. ففي  أز منذ 
الجهوية،  التنمية  المناطق والذي أسس لمدلول  إحداث  االقتصادية والمسمى ظهير 
جاء  وقد  التنمية.  هذه  تحقيق  بها  المنوط  والجهوية  الوطنية،  المؤسسات  وأحدث 
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الثاني  الحسن  الملك  جاللة  ترأس  أثناء   ،1984 أكتوبر   24 يخ  بتار الملكي  الخطاب  في 
على  تأكيده  الشمالية،  الوسطى  للمنطقة  الجهوي  االستشاري  المجلس  الجتماع 
ومحاولة  ية،  وإدار ومالية  يعية  تشر اختصاصات  ذات  جهوية  هياكل  إقامة  ضرورة 
كما  الالمركزي  الطابع  عليه  يغلب  جديد  معطى  إلى  الالتمركزي  إطارها  من  نقلها 
في  ورد  حيث  التوجه  هذا  ليترجم   .1992-1988 للفترة  التنمية  مسار  مخطط  جاء 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  موضوع  في  األول  ير  الوز إلى  موجهة  ملكية  رسالة 
مستوى  على  له  التخطيط  يكون  أن  ينبغي  للبالد  التنموي  للعمل  العام  اإلطار  أن 
واختالف  تنوع  من  عليه  يشتمل  وما  المغرب  تناسب  التي  الخلية  باعتبارها  الجهة 
في  روعيت  التي  المبادئ  ومن  الديمغرافي.  أو  الجغرافي  المستوى  على  سواء 
التشاور  من  واسعة  قاعدة  على  وتركيزها  الجهوية،  يز  وتعز مواصلة  المخطط  هذا 
 1992 لسنة  الدستوري  التعديل  جاء  ثم  متوازنة.  تنمية  تحقيق  أجل  من  والمشاركة 
والجماعات  واألقاليم  العماالت  بجانب  ترابية  جماعة  مستوى  إلى  بالجهة  ليرتقي 

التطور اإلداري المغربي. ية والقروية فكان ذلك االرتقاء حلقة أساسية في  الحضر

القانون  صدر  ية،  والالمركز المحلية  الديمقراطية  تجارب في  المغرب  راكم  أن  وبعد 
من  كان  للجهة  جديدا  وضعا  أبدع  والذي   1997 لسنة  الجهات  بتنظيم  المتعلق 
خالل  من  ديمقراطية،  بكيفية  إطارها  في  التداول  من  السكان  يمكن  أن  المأمول 
مطامح  بخصوص  المهنية،  االجتماعية  والهيئات  المحلية  الجماعات  في  منتخبيهم 

المندمجة. الجهوية  للتنمية  الديناميكية  االنطالقة  وإعطاء  جهاتهم  يع  ومشار

في  السامية  الملكية  المبادرة  بفضل  االختيار  هذا  تقوية  في  الرغبة  وتأكدت 
الجهوية  إرساء ورش  اعتبر  حيث   ،2008 نونبر   6 يخ  بتار الخضراء  المسيرة  خطاب ذكرى 
وتأكيده  بالمملكة،  والمتواصلة  الشاملة،  اإلصالحات  في  جديدة  صفحة  يفتح  قرارا 
مشروع  الجهوية  أن   ،2010 يناير   3 يخ  بتار للجهوية  ية  االستشار اللجنة  تنصيب  بمناسبة 
الموحدة،  الدولة  إطار  في  الترابية  للحكامة  جديد  ونمط  وديمقراطي،  مؤسساتي 
ليست  الموسعة  "الجهوية  جاللته:  صرح  حيث  والتضامن،  التوازن  مبدأي  على  ينبني 
الدولة،  هياكل  وتحديث  لتطوير  حاسما  توجها  بل  إداري،  أو  تقني  إجراء  مجرد 

المندمجة". بالتنمية  والنهوض 

الدستور  مشروع  حول   2011 يونيو   17 خطاب  في  االختيار  هذا  معالم  واتضحت 
ذات  واسعة،  ية  المركز على  يقوم  مغرب  للجهات،  الموحد  "المغرب  اعتبر:  الذي 
وذلك  والمستدامة،  ية  البشر المندمجة،  التنمية  خدمة  في  ديمقراطي،  جوهر 
الوطني  والتضامن  التوازن،  ومبادئ  والتراب،  والوطن  الدولة  وحدة  نطاق  في 

"... والجهوي 
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طبيعــــة  وتحــــددت 
المتقدمـة  الجهويـــة 
 2011 دستــــور  مــع 
الذي كرسها كمقاربة 
فـــــــــي  اســتـــــراتــيــــجـــيــــــة 
التـــراب  إعــــداد  سيـــاســــة 
وتـــــطـــــويــــــــر  الـــــوطــــنــــــــي 
جــاء  فقد  ية.  الالمـــركــــز
األول  الــفــصـــــــــــــــل  فـــــــي 
المـمــلـــكـــــــة  دســتــــــور  مــــن 
والمــخـصـــــــــــــص  المــغـــــربــــيــــــــة 
لثــوابـــت المملــكـة أن ”التنظيــــم 
ال  تنظــيــــــم  للمملكـة  الترابـي 
التاسع  الباب   2011 دستور  خصص  كما  المتقدمة“.  الجهوية  على  يقوم  مركــزي، 
التنظيم  مرتكزات  على  12 فصال  عبر  فيه  وأكد  األخرى،  الترابية  والجماعات  للجهات  منه 
الترابي الجهوي والمبادئ المؤطرة له، من مثل التدبير الحر والتضامن ومشاركة السكان 
كما  الجهوية،  والمجالس  الدولة  بين  االختصاصات  تقاسم  وكذا  شؤونهم  تسيير  في 
بالنسبة للجماعات األخرى”  ”الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة  بوأ 
ية الممتدة من الفصل 135 إلى الفصل  )الفصل 143( وغير ذلك من المقتضيات الدستور
146. مما يجعل من دستور 2011 بحق نقلة نوعية، وتتويجا لهذا المسار الطويل في 
إطالق الجهوية، ونضجا كبيرا في تعاطي الدولة مع مفهوم الجهات، وارتقاء حقيقيا 
بالجهوية ببالدنا. وأفصحت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية عن مضامين الجهوية 
وموقعها في التنظيم الالمركزي عبر التنصيص على مجموعة من المبادئ األساسية، 

وترجمتها إلى أحكام ومقتضيات منها:

التنظيم 	  لها داخل  المتميز  المؤسساتي  الجهة والتموقع  التنصيص على صدارة 
الالمركزي؛

توسيع االختصاصات الموكولة للجهات السيما ما يتعلق بتحقيق التنمية وإعداد 	 
الجهوي؛ التصميم 

يع ومبدأ التدرج والتمايز؛	  مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفر

مأسسة مبدئي التعاون والتضامن؛	 
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التنصيص على اختصاص القضاء وحده في البت في النزاعات بين سلطة المنتخب 	 
الرقابة؛ وسلطة 

إعادة النظر في الموارد المالية المخصصة للجهات.	 

ية  البشر الموارد  تعبئة  قصد  والتنفيذ  للتمويل  آليات  إقرار  تم  الورش  هذا  وإلنجاح 
ية: الضرور والمالية 

صندوق التأهيل االجتماعي؛	 

صندوق التضامن بين الجهات؛	 

يع الجهة.	  الوكالة الجهوية لتنفيذ مشار

في  ثورة  البرلمان،  بمجلسي  مناقشتها  عند  التنظيمية،  القوانين  هذه  واعتبرت 
الترابي  وللتنظيم  الدولة  هياكل  إلصالح  ومدخال  للتنمية  وقاطرة  ية  الالمركز مجال 
للجهوية  الحقيقي  المنظور  تترجم  ال  المعارضة  اعتبرتها  فيما  األغلبية،  حسب  للمملكة 
عبر  الحر  التدبير  لمبدأ  فعليا  إعماال  مقتضياتها  من  كثير  في  تتضمن  وال  المتقدمة، 

ية. المراقبة اإلدار التوسيع من مجال 

عدم  ورغم  التنفيذ،  حيز  التنظيمية  القوانين  هذه  دخول  من  ونيف  سنة  وبعد 
الذي  القانون  منها  قوانين،  أربعة  صدور  بعدم  للجهة  القانونية  المنظومة  استكمال 

الـــدولــــــة  بيـــن  التعـــاقـــد  يحـــدد 
والجهة لممارسة االختصاصات 
والـــقـــانــــــون  الـــمـــشـــتــــــركــــــة، 
بيــــن  التعــاقــــد  يحــدد  الــــذي 
الدولــة والجهــــة لممارســة 
المنقــولــــة،  االخــتصـــاصـــات 
الـــــــــــذي  والــــقـــــــــانــــــــــــــــون 
األمــــالك  نــظــــــام  يــحــــدد 
المشار  للجهة  ية  العقار
)الــمــــــادة  فــــــي  إلــيــــه 
مــــــن  وغــــيــــرها   ،)222
يعية  التشر الــنــصــــوص 
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باقي  صدور  انتظار  وفي  تطبيقيا.  نصا   30 من  نحو  إلى  تصل  والتي  والتنظيمية 
تفعيل  عدم  ورغم  شهرا.   30 أجل  من  المتبقية  القليلة  األشهر  غضون  في  النصوص 
الجهات  بين  التضامن  وصندوق  االجتماعي  التأهيل  صندوق  الخصوصيين  الحسابين 
الموارد  من  الرفع  انتظار  وفي   ،2016 لسنة  المالية  قانون  بمقتضى  المحدثين 
المواكبة  آليات  وتوفير   2017 مالية  قانون  مشروع  بمقتضى  للجهات  المرصودة 
في  التجربة  هذه  في  النظر  من  يمنع  ال  هذا  ،فإن  والبشري  المالي  المستوى  على 
تختار  المملكة  جعلت  التي  والدواعي  األسباب  ضوء  وفي  الصادرة  النصوص  ضوء 
في  النظر  إعادة  عبر  المستدامة،  للتنمية  أيضا  ومسارا  للديمقراطية،  مسارا  الجهوية 
النسيج  التنمية، وإدماج نخب جديدة في  الترابي، وضبط وثيرة  الدولة بمجالها  عالقة 

المدني. للمجتمع  فعلي  إشراك  مع  للبالد  السوسيو سياسي 

للدولة،  مهيكل  وورش  والمضامين،  األبعاد  متعدد  الجهوية  ورش  أن  وحيث 
نجاحه  شروط  فإن  سياساتها،  صياغة  إلعادة  ومدخل  لمؤسساتها،  شامل  وإصالح 
يل  التنز إكراهات  تتعدد  بل  فقط  المؤسسة  النصوص  فيه  تتحكم  ال  يله  تنز وإكراهات 

الصعوبات في شموليتها. تناول هذه  البد من  لذلك  ومسبباته. 

هذا  إطالق  وعند  يل  التنز مسار  بداية  في  اإلكراهات،  هذه  بعض  عن  والكشف 
المشروع، سيكون مناسبة لتسليط الضوء على المقاصد التي حددها النص الدستوري 
االصالح  مستويات  وعن  التنظيمية  القوانين  في  لها  المشرع  ترجمة  ومدى  للجهوية، 

يل. التنز يواكب هذا  أن  التي وجب  والتنظيمي  القانوني 

للممارس  بدايتها،  في  هي  التي  التجربة،  على  للوقوف  مناسبة  سيكون  كما 
تكتنفها،  التي  الصعوبات  وعلى  الجهوية،  بالمسؤولية  النهوض  إليه  أسند  الذي 
يستهدفها  التي  والمرامي  الغايات  استحضار  في  أو  النصوص،  تطبيق  عند  سواء 
هياكل  وتحديث  التنمية  ونجاعة  الديمقراطية  الممارسة  تعميق  في  الجهوية  ورش 

الدولة.

ين في كونه اإلطار المؤسسي  لهذه الدواعي ونظرا لخصوصية مجلس المستشار
بالمجلس،  الجهات  تمثيلية  باعتبار  الجهوية،  حول  النقاش  يحتضن  أن  يمكن  الذي 
يقنا  فر بادر  المناسبة،  باالقتراحات  يزها  وتعز التجربة  لهذه  العملي  يل  التنز ولمواكبة 
ين إلى تنظيم هذه الندوة حول موضوع :" الجهوية المتقدمة  في مجلس المستشار

التالية: تحقيق األهداف  يل"، متوخيا  التنز النصوص وإكراهات  بين مضامين 
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إبراز دور الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية بين الجهات؛. 1

الوقوف على مدى مساهمة الجهوية المتقدمة في التنمية المجالية وخلق . 2
الثروات؛

مدى مساهمة الديمقراطية التشاركية في تحقيق أهداف ومبادئ الجهوية . 3
المتقدمة؛

يل مبادئ الجهوية المتقدمة.. 4 الوقوف على صعوبات وإكراهات الواقع في تنز

هذه  في  والمشاركين  المساهمين  لكل  وتقديري  بشكري  أتوجه  الختام  وفي 
الندوة.
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كلمة السيد حكيم بن شماش

ين  رئيس مجلس المستشار

السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات؛

ين؛ يق العدالة والتنمية بمجلس المستشار السيد رئيس فر

السادة رؤساء وممثلي الجهات والجماعات الترابية؛

السادة ممثلو المؤسسات الوطنية والقطاعات الحكومية؛

السيدات والسادة البرلمانيون؛

حضرات السيدات والسادة،

ين  المستشار بمجلس  والتنمية  العدالة  يق  فر لمبادرة  شكري  عن  أعبر  أن  أود  بداية 
استراتيجي  كخيار  المتقدمة  الجهوية  ورش  حول  الندوة،  هذه  لتنظيم  اختياره  على 

لبالدنا.

إن األسئلة التي تطرح ضمن 
وتفعيل  يل  تنز حول  نقاش  أي 
المتقدمــــة  الجهــويــــة  ورش 
ثــالث  تحيــل فــي نظــري على 

مستويات:

المستـــوى . 1 يتمثــل 
عـــــــــــــددا  أن  فــــــــي  األول 
مــــن مقتضــيــات القـانون 
للجماعات            الدسـتــوري 
لــنـــا           تمــنـــح  الترابيــــة 
جميعا أساسا معياريا 
لوضع حلول قانونية 
وعـمــلــيــــة  تنظـيـمـيـة 

لمسألة التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
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ومن هذه المقتضيات:

يع subsidiarité المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور؛	  مبدأ التفر

يع االختصاصات إلى اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة 	  ومبدأ توز
وأخرى، منقولة من الدولة إلى الجماعة الترابية )الفصل 140(؛

خاصة 	  ية(  والبشر )المالية  الموارد  بنقل  مقرونا  يكون  االختصاص  نقل  أن  مبدأ 
المطابقة له )الفصل 141(؛

عمليات 	  األخرى في  الترابية  للجماعات  بالنسبة  الصدارة  مكانة  الجهة  تبوؤ  مبدأ 
إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب، في نطاق 

احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات )الفصل 143(.

ويترتب على هذا المستوى األول من األسئلة، تساؤل مركزي مفاده: إلى أي حد 
تم استثمار هذه الفرص في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  

أما المستوى الثاني فيتمثل في كيفية أجرأة التوصيات الواردة في رأي المجلس . 2
إدماج  المتقدمة وتحديات  الجهوية  "متطلبات  بعنوان  والبيئي  االقتصادي واالجتماعي 

القطاعية": السياسات 

أمثلة :

توصيات متعلقة بتحديد األدوات والمقاربات المتعلقة بمجال نقل السلطات؛	 

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛	 

يز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛	  تعز

تقوية آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي...	 

االقتصادي واالجتماعي  المجلس  توصيات  أجرأة  تدارس كيفيات  يتم  أن  يتعين  وهنا 
الجهات  رؤساء  قبل  من  المعاشة  التجارب  في  المشترك  بالتفكير  بارتباط  والبيئي 
ومكاتبها المسيرة ومختلف أشكال التحديات المتعلقة بممارسة اختصاصاتهم الجديدة 
توصيات  تحليل  بين  الربط  هذا  ممارسة  أن  ذلك   ،111-14 التنظيمي  القانون  إطار  في 
كفيل  قراءة  إطار  هو  المعاشة  والتجارب  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 

... كثيرة  بتحليل مشاكل 
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يع مساهمة الميزانية  أظن أن المشكلة المفتاح تكمن في الطابع العام لمعايير توز
1 من المرسوم  العامة المرصدة للجهات، وهي المعايير المنصوص عليها في المادة 
رقم 2.15.997 الصادر  في 30 ديسمبر 2015 : %50 بالتساوي على الجهات، 37٫5% 
بناء على عدد سكان الجهة، %12,5 بناء على مساحة الجهة. وعما إذا كان من األجدر 
واألجدى اعتماد معايير أكثر دقة، على سبيل المثال: مؤشرات الفقر والهشاشة على 
مستوى الجهة، نسب التجهيز بالبنية التحتية األساسية، مؤشر الولوج إلى الصحة وإلى 

التمدرس.

قبل  من  حاليا  المعاشة  والتجارب  المجلس  توصيات  تحليل  بين  الربط  أن  كذلك  أظن 
مسيري مجالس الجهات هو الذي سيمكن من جهة أخرى، من إدراك األولوية الفائقة: 
إنشاءقطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار الالتمركز اإلداري )التوصية رقم 
56 من توصيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي(، وهي توصية ستمكن في 
حال تنفيذها من تقوية التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة 

االجتماعي. للقطب 

ير الذي . 3 مستوى ثالث من األسئلة، يرتبط بالتوصيات الهامة المثارة في إطار التقر
الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة  لفائدة  بالمغرب  المتحدة  األمم  منظومة  أعدته 
المكلفة بالشؤون العامة والحكامة والمعنون " التقائية السياسات العمومية، مسالك 

للفعل"، والصادر في يناير 2015.

التوجيهية  والخطوط  الوطنية  لاللتقائية  العام  باإلطار  المرتبطة  تلك  منها  خاصة 
الترابي  المستوى  على  خاصة  القطاعات  متعدد  الطابع  ذات  العمومية  للسياسات 
والشراكات بين الدولة والجهات وتشجيع المقاربات التشاركية من أسفل إلى أعلى. ومن 
يع االختصاصات  الممكن استحضار أهمية هذه التوصيات على ضوء الهندسة الجديدة لتوز
والجماعات. وهو  واألقاليم  العماالت  وبين  الجهات  بين  والمنقولة  والمشتركة  الذاتية 
العموم  على  يبقى  الممارسة،  تبديه  بدأت  الذي  قصوره  جوانب  من  بالرغم  يع،  توز
الترابية، حيث تبقى الجهة كمكان اللتقائية  وفي المنطق القانون الدستوري للجماعات 
على  إليه  يعهد  متوسط  كمستوى  واإلقليم  والعمالة  والتخطيط،  البرمجة  وانسجام 
الخصوص بتصحيح االختالالت المتعلقة بالولوج إلى الخدمات أو التجهيزات األساسية على 
الصدد  بهذا  التذكير  ويجدر  للقرب.  والجماعات كمستوى  اإلقليم،  أو  العمالة  مستوى 
آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات تشكل إجابة مؤسساتية مالئمة على تحديات  أن 
 unités socio-territoriales سوسيومجالية  وحدات  تهم  عمومية  سياسات  أجرأة 

تتجاوز المجال الجغرافي للجماعة الترابية.
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البناء  في  الزاوية  حجر  يكون  أن  منه  يتوخى  الذي  المتقدمة،  الجهوية  ورش  إن 
مشروع  إنه  بل  وإداري،  تقني  ترتيب  مجرد  على  يقوم  ال  الغد،  لمغرب  المؤسساتي 

مجتمعي كرسه دستور 2011 بكل ما في كلمة مشروع مجتمعي من معنى.

وبذلك، فإن ورش الجهوية المتقدمة، على المستوى العملياتي، يجب أن يستجيب 
اثنين: لتحديين 

تمكين الجهة من المقومات التي تجعل منها الفاعل األساسي على مستوى 	 
المحلية، التنمية 

االختصاصات 	  خالل  من  الوطنية  السياسات  في  للدولة  يك  كشر أيضا  ولكن 
المشتركة.

في  المتدخلون  باإلجماع  عنه  عبر  ما  مع  نسبيا،  تجاوبت،  قد  الحكومة  كانت  وإذا 
النصوص  إصدار مجموعة من  عبر  والخبراء،  الرؤساء  للجهات خصوصا  البرلماني  الملتقى 
البرلماني  للملتقى  التأسيسية  الندوة  انعقاد  بعد  شهرا  التنظيمية،  للقوانين  التطبيقية 
على  فقط  تقتصر  ال  المتقدمة  الجهوية  تفعيل  أجندة  بأن  التذكير  يجدر  فإنه  للجهات، 
يعية، إذ أن بلوغ أهداف ومرامي الجهوية المتقدمة ال يتوقف فقط على  األجندة التشر
يعية، بقدر ما يتوقف على التدرج والبناء على التراكمات اإليجابية على  إنتاج نصوص تشر
والنقاش  للحوار  دائم  إطار  إحداث  يستدعي  مما  الحكامة.  وآليات  الممارسة  مستوى 
تحقيق  بهدف  بالخبرة،  ومؤطر  ممنهج  بشكل  المعنيين  الفاعلين  كل  بين  الموضوعاتي 

الحد األدنى من االلتقائية والتكامل حول خيارات وأولويات التفعيل.

المتالزمين، يطرح  الحوار والتنسيق  يع وأجندة  التشر ارتباط وثيق برهاني أجندة  وفي 
الجهوية  بالقيادة اإلستراتيجية لورش  أن يصطلح عليه  بما يمكن  يتعلق  آخر  رهان من نوع 
المتقدمة، الذي يؤكد عليه المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ضمن الرأي الذي 
يخ 31 مارس 2016. والحال أنه ال يمكن بلوغ الحد األدنى من االلتقائية واالندماج  أنجزه بتار
ومحليا،  وطنيا  الفاعلين  مختلف  يعتمدها  التي  والسياسات  اإلجراءات  مستوى  على 
بدون قيادة إستراتيجية تنسق الخيارات والجهود وتسهر على تأطير الحوار والتنسيق بين 

المعنيين. الفاعلين  مختلف 

التأسيسية  وضمن هذا المنطق، كانت إحدى الخالصات الهامة المنبثقة عن الندوة 
ين مسؤولية القيادة االستراتيجية  للملتقى البرلماني للجهات، أن يتحمل مجلس المستشار
لورش الجهوية المتقدمة، باعتباره االمتداد التمثيلي للجهات ولمختلف المجاالت الترابية 
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ية  ولما له من قدرات مؤسساتية على التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات وزار
ومؤسسات وطنية وجهات ومجاالت ترابية ومجتمع مدني...

حضرات السيدات والسادة،

يهمني في األخير أن أذكر بأنه، تأسيسا على ما ذكر واستحضارا للمسؤولية الملقاة 
يل وتفعيل  ين في االضطالع بمهام القيادة االستراتيجية لتنز على عاتق مجلس المستشار
فقد   ،2018-2016 الفترة  برسم  عمله  خطة  مع  اتساق  وفي  المتقدمة  الجهوية 
 ،2016 يونيو   6 يخ  بتار المنعقدة  للجهات،  البرلماني  للملتقى  التأسيسية  الندوة  أفضت 
السياسات  أجل جهات ضامنة اللتقائية  أرضية عمل من  بمثابة  يق  اعتماد خارطة طر إلى 
العمومية، تمت صياغتها بشراكة مع رؤساء الجهات ومختلف الفعاليات المشاركة في 

أشغال الندوة.

دراسة  على  فترة  منذ  منكب  المجلس  مكتب  بأن  علما  أحيطكم  أن  أيضا  ويهمني 
وجه  على  ومنها  األرضية.  بذات  الواردة  والخالصات  التوصيات  لتنفيذ  منهجية  ورقة 
الخصوص، عقد ندوات موضوعاتية بوتيرة نصف سنوية على مستوى جهات المملكة، 
علما بأن جهة سوس-ماسة وجهة طنجة بادرتا إلى طلب عقد ندوة موضوعاتية في 

هذا الشأن.

من جهة أخرى ، لن أفشيكم سرا بأن عددا من وكاالت التعاون والمؤسسات الدولية 
بهذا  االضطالع  أجل  من  ين  المستشار مجلس  لدعم  يتها  جاهز عن  وعبرت  رغبتها  أبدت 
مؤسسة  المثال  سبيل  على  ومنها  المتقدمة.  الجهوية  تفعيل  في  القيادي  الدور 

وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور األلمانية.

كانت هذه إذن، بعض مسالك التفكير والفعل التي وددت تقاسمها معكم إغناءا 
للنقاش. وإذا أردتم أن يكون عملنا منتجا فإنني ألتمس ضم وثيقة أرضية عمل من أجل 
للملتقى  التأسيسية  الدورة  عن  الصادرة  العمومية  السياسات  اللتقائية  ضامنة  جهات 

يخ 6 يونيو 2016، إلى الرصيد المرجعي لهذه الندوة. البرلماني للجهات بتار

موفور  ندوتكم  ألشغال  وأتمنى  والتنمية  العدالة  يق  لفر الشكر  أجدد  أخرى  ومرة 
النجاح، وشكرا على حسن إصغائكم.



يل ندوة : الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنز 24

كلمة السيد امحند العنصر
رئيس جهة فاس مكناس ورئيس جمعية رؤساء الجهات

ين المحترم السيد رئيس مجلس المستشار
ين الحترم يق العدالة والتنمية بمجلس المستشار السيد رئيس فر

السيدات والسادة ممثلو رؤساء المجالس الجهوية
السيدات والسادة البرلمانيون

يم، أيها الحضور الكر

لقد احتل مغرب الجهات على الدوام مكانة مميزة في الفكر واالستراتيجية الملكية 
الرؤية مستقلة عن أي اعتبارات  ية. وتبقى هذه  الهادفةالى جعل المغرب دولة عصر
اعتبارات  أملته  االختيار  هذا  ذلك،  من  العكس  على  بل  أمنية.  أو  كانت  سياسية  ظرفية 
الجهوية  بالتجربة  هنا  نذكر  أن  ويكفي  آخر.  شيء  أي  من  أكثر  وديمقراطية  اقتصادية 
 ،1971 سنة  في  السبعة  االقتصادية  الجهات  إطار  في  المغرب  عرفها  التي  األولى 
حيث   ،1997 سنة  آخر  إطار  في  انطلقت  التي  الجهوية  للتجربة  بالنسبة  الشيء  نفس 
إطارا  تبدو  "...الجهة  أن  بالجهات في ديباجته على  المتعلق   96-47 القانون رقم  نص 
للمملكة،  المؤسساتي  الصرح  واستكمال  إتمام  على  قادرة  رئيسية  وحلقة  مالئما 
باعتبار أن الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها 
االنطالق  إعطاء  وبالتالي  يع جهاتهم  ديمقراطية... في شأن مطامح مشار بكيفية 
الديباجة  نفس  تؤكد  كما  المندمجة"  الجهوية  والتنمية  للمنافسة  مميزة  لديناميكية 
وراء  الكامنة  األساسية  الخالصة  فإن  الراسخة،  المزايا  هذه  عن  "وفضال  أنه  على 
إحداث الجهة تمثل أوال وباألخص ... في توفير مجال للتنمية االقتصادية واالجتماعية"

إال أن هذه التجربة الجهوية الثانية التي تبقى أكثر مؤسساتية على اعتبار أن الدستور 
المنتظرة  النتائج  االختصاصات، لم تحقق  تتوفر على مجموعة من  اعتبرها جماعة محلية 

منها، وظلت محدودة األثر على مستوى التنمية الجهوية المندمجة.

المتقدمة الجهوية 

انطالقا من هذا التشخيص، قرر صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده 
قـطيـعــة  إطــار  فـي  للجهــويـة،  جـديـدة  لديـنــامـيـكيـة  االنـطــالقــة  إعــطــاء   2010 سنة 
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الـتـــجــــــربـــــــــة  مــــــــــــع 
وذلـــك  السـابــــقــــة، 
تنصيــــــــب  خـــــــالل  مــن 
يــــة  االستشــــــار اللجنــــة 
ينايـــر   3 يــــــخ  بتار للجهوي 
"انـطـالقــــة  اعتبرهــا  التي 
كـبـيــر،  هيكلــي  لــــورش 
فــــي  نوعيــــا  تـحوال  يــده  نـر
التــرابــيــــة"  الحكامة  أنمــاط 
مجرد  "ليســت  أنـهـــا  كمــا 
بل  إداري،  أو  تقني  إجراء 
توجها حاسما لتطوير وتحديث 
والنهوض  الدولة  هياكل 
أربع  للجنة  جاللته  حدد  السامية  الملكي  الخطاب  هذا  نفس  وفي  المندمجة"  بالتنمية 
مرتكزات ينبغي أن يقوم على أساسها التصور الجديد لإلطار المؤسساتي الجهوي هي:

التشبت بمقدسات األمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب؛	 

االلتزام بالتضامن المجسد للتكامل والتالحم بين المناطق؛	 

اعتماد التناسق والتوازن في الصالحيات واإلمكانيات؛	 

نطاق 	  في  تفعيله  بدون  الجهوية  تستقيم  لن  الذي  الواسع،  الالتمركز  انتهاج 
حكامة ترابية ناجعة.

الشأن  التعامل مع  بتبني مقاربة جديدة في  يتعلق  األمر  أن  نستنتج إذن مما سبق 
الجهوي، الذي بدأ بوضع إطار للخبرة، موكول له تقييم التجربة السابقة واالجتهاد في 

إيجاد نموذج جديد اعتمادا على المنهج التشاركي واإلصغاء والتشاور الواسعين.

المراجعة  عن  لإلعالن  المخصص   2011 مارس  لـ9  السامي  الخطاب  في  وجاء 
رئيس  المتقدمة هي مدخل  الجهوية  أن  على  اهلل  نصره  جاللته  عبره  ليؤكد  ية  الدستور
تجاوز  الملك  جاللة  أن  المغرب، ونسجل  اليها  يتطلع  التي  الشاملة  اإلصالحات  لتحقيق 
إقامة  إمكانية  التدرج  نطاق  في  اقترحت  التي  ية،  االستشار اللجنة  مقترحات  سقف 
من  حققه  مما  وانطالقا  المغرب  أن  جاللته  اعتبر  بل  فقط،  بقانون  المتقدمة  الجهوية 
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يا، وجاء التكريس الدستوري  تطور مؤهل للشروع في تكريس الجهوية المتقدمة دستور
للجهات  نحو ضمان  التوجه  ننسى  أن  توجهات أساسية دون   5 مبنيا على  لها  الفعلي 

ين ولما له من أهمية. تمثيليتها الترابية داخل مجلس المستشار

الجهوية المتقدمة في الدستور والقانون التنظيمي رقم 111-14

أن  على  األول  فصله  في   2011 دستور  نص  السامية  الملكية  للتوجهات  تفعيال 
المتقدمة" وفي نفس  الجهوية  تنظيم المركزي يقوم على  للمملكة  الترابي  "التنظيم 
الترابية  والجماعات  "للجهات  فصال   12 يضم  الذي  التاسع  الباب  الدستور  خصص  اإلطار 
السامية،  الملكية  والتوجهات  ية  االستشار اللجنة  التي حددتها  المبادئ  األخرى" عكس 
حيث نص الدستور ألول مرة على مبدأ الصدارة الذي تتمتع به الجهة والمنصوص عليه 

بشكل واضح في الفصل 143.

رقم     التنظيمي  القانون  عليها  نص  التي  المقتضيات  جاءت  اإلطار،  هذا  وفي 
الفصل  في  الواردة  تلك  خاصة  ية  الدستور المقتضيات  ملموس  بشكل  111-14لتترجم 
256 مادة حاولت أن تنظم ما يتعلق بشروط تنفيذ  التنظيمي يضم  القانون  146. هذا 
رؤساء المجالس لمداوالتها، تنظيم هياكل المجلس وأجهزة التسيير واالختصاصات الذاتية 
يع،  المشار لتنفيذ  الجهوية  الوكالة  ونظام  المالي،  والتنظيم  والمنقولة  والمشتركة 
الجهات  تدبير  تتعلق بشروط  أخرى  إلى مقتضيات  إضافة  المواطنة،  المشاركة  وشروط 
والجماعات الترابية األخرى لشؤونها وعدد أعضاء المجالس والقواعد المتعلقة باالنتخاب 

والتي كان باإلمكان تضمينها في إطار قانون تنظيمي حر.

30 نصا  كما أن القانون التنظيمي نص من جهة أخرى على أنه سيتم إصدار حوالي 
تطبيقيا لمجموعة من المقتضيات الواردة فيه في ظرف 30 شهرا.

ومن المنطلق، ينبغي التأكيد على أن أي نص قانوني ال يمكن بأي حال من األحوال 
أن يستوعب إصالحا ترابيا بهذه األهمية الكبرى بالتالي فإن هذا الورش الهام يستوجب 
البناء الجماعي وااللتزام واالنخراط الكامل سواء من طرف الحكومة بمجموع مكوناتها، 
البرلمان والفاعلين االقتصاديين، باإلضافة الى المنتخبين المحليين والجهويين. كما يستوجب 
أيضا المواكبة وضرورة توفر فضاءات للحوار والبحث عن حلول لإلشكاليات التي لم يقدم 

ية. النص القانوني إجابات عنها. كما يتطلب أيضا توفر موارد مادية وبشر

الجهوية  مشروع  يحقق  أن  ننتظر  أن  المنطقي  غير  من  أنه  إلى  اإلشارة  وتنبغي 
ينحرف عن األهداف  أن  أنه يمكن  إال  االنتظارات،  النتائج ويستجيب لمجموع  المتقدمة كل 
التي حددها صاحب الجاللة ويحيد عن اآلمال المعقودة عليه في ظرف وجيز إذا لم يعتمد 
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منهج التراكم والبناء المستمر.الدروس المستخلصة بعد سنة ونصف من التجربة الجهوية 
بالطبع هناك مجموعة من المؤشرات الهامة في هذا الصدد أذكر من بين أهمها:

الجهويين لمهامهم؛	  المنتخبين  ممارسة 

االستقاللية في التسيير باعتبار المجلس هو الذي ينفذ الميزانية؛	 

العالقات مع المجتمع المدني والفاعلين االقتصاديين بدأت تنتظم.	 

إال أن الجهة ال يمكن أن تصبح حقيقة معاشة إال إذا استطاعت أن تمارس االختصاصات 
من  مجموعة  دونه  يحول  الذي  الشيء  وهو  المشرع.  طرف  من  إليها  عهدت  التي 

اإلكراهات من بين أهمها:

عدم مسايرة الالتركيز اإلداري لمشروع الجهوية المتقدمة؛	 

ترك 	  إلى  يؤدي  مما  الجهوية  مسلسل  في  ية  المركز القطاعات  انخراط  ضعف 
الجهة في مواجهة وزارة الداخلية؛

الجهات 	  رؤساء  وأن  خاصة  االقتراحات،  وتقديم  والتشاور  للحوار  فضاء  غياب 
البرلمان، وفي هذا الصدد تبقى  التمثيلية سواء داخل الحكومة أو  مبعدين عن 
مأسسة جمعية الجهات أو جهاز مماثل هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من 

خاللها خلق إطار للتفاعل والتشاور؛

ضرورة تحديد اختصاصات الجماعات الترابية بمستوياتها الثالثة من أجل تفادي أي 	 
تداخل يمكن أن يؤدي إلى الصراع بين الجماعات الترابية؛

أهمية تحديد صالحيات األجهزة التنفيذية )الرؤساء والمكاتب المسيرة( واألجهزة 	 
ية )المجالس( ؛ ير التقر

التقنية 	  بالجوانب  المرتبطة  بالمشاكل  االهتمام  ذلك  إلى  نضيف  أن  ويمكن 
األساسي  النظام  الجهوي:  العمل  تفعيل  تأخير  الى  تؤدي  الذي  ية  واإلدار
يع، مالءمة الميزانيات للمهام  للموظفين، تفعيل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشار
للجهات  الخارجية  المصالح  تقدمها  التي  المساعدة  تنظيم  للجهات،  الجديدة 

ية(؛ )المراكز الجهوية لالستثمار، وباقي القطاعات الوزار

تحصين الموارد المالية للجهات.	 
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خاتمة

في  السقوط  هي  المتقدمة  الجهوية  مشروع  تواجه  أن  يمكن  إشكالية  أكبر  إن 
الهادف  الطموح  المشروع  يتحول هذا  أن  يمكن  بحيث  السابقة،  الجهوية  التجربة  أخطاء 
مفتتة  عمليات  في  ينحصر  أن  إلى  المجالي،  والتوازن  المندمجة  التنمية  تحقيق  الى 

ومشتتة ويتوقف عند تقديم الدعم للجماعات والجمعيات.

وضع  في  جميعا  نفكر  أن  يجب  متدرج  بشكل  الجماعي  البناء  يتطلب  األمر  أن  وبما 
إطار  في  الجهات،  رؤساء  يتمكن  حتى  والمواكبة  للمصاحبة  مؤسساتية  هياكل 
ين على إسماع صوتهم. وحتى يكونوا  جمعيتهم، من أن يصبحوا هم المخاطبين القادر
قد ساهموا في الجواب على رغبة ورؤية صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره 

اهلل وأيده.
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الجلسة الثانية 
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مداخلة السيد عبد الرحيم الكسيري
رئيس اللجنة الدائمة للجهوية المتقدمة والتنمية القروية 
والمجالية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تحت 
ير المجلس حول الجهوية المتقدمة  عنوان: "خالصات تقر

وتحديات إدماج السياسات القطاعية".

يق العدالة والتنمية؛ السيد رئيس فر

السادة رؤساء المجالس الجهوية؛

السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيون المحترمون؛

يم؛ السادة الحضور الكر

إطار  في   ،2015 يونيو   2 يخ  بتار والبيئّي  واالجتماعّي  االقتصادّي  المجلس  قام 
السياسات  إدماج  وتحديات  الجهوية  "متطلبات  حول  ورأي  يٍر  ر

ْ
تق بإعداد  ذاتيٍة،  إحالٍة 

ير عدد من المحاور: القطاعية" وكان لهذا التقر

اإلداري، وخاصة . 1 ية والالتمركز  الالمركز بإنجاح  الكفيلة  األدوات والمقاربات  تحديُد 
في مجال نقل السلطات؛

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛. 2

النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة؛. 3

يز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛. 4 تعز

التشاركية.. 5 الديمقراطية  يز  تعز

منهجية  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يتبع  المنهجية،  يخص  وفيما   
واالستراتيجيات  المقاربات  دراسة  أوال  يعتمد  إذ  ير  التقار هذه  مثل  إنجاز  في  دقيقة 
المتدخلين  لجميع  إنصات  جلسات  على  كذلك  يعتمد  كما  بها  التقيد  الالزم  واآلليات 
ير ال تكون إال ثمرة ألفكار وعمل  والفاعلين وأصحاب القرار وبالتالي فإن التوصيات والتقار
غير  أو  مباشرة  بصفة  ير  التقر إعداد  في  يساهمون  الذين  والمتدخلين  الفاعلين  مختلف 

مباشرة.
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المتقدمة  الجهوية  وتعتبر 
استراتيجيـــــــا  خيــــــارا  بالمغــــــرب 
فـــــي  المحالـــــة  سيساهــــم 
الـوحـــدة  وتــــأكــيـــــد  تـثــبــيــــــــــت 
الوطنيـــة، وتطوير وتوسيع 
التشاركيـــــة  الديمقراطيــــــــة 
االقتصاديـــــــــة  والتنميـــــــــة 
جهــــات  لكــل  المتوازنــــة 
يهــدف  كمـا  المملكة، 
إلى الحـد من الفوارق 
داخـــــل  االجتمـــــاعيـــــة 
الجهــــــــــــــــــــــــات  وبيـــــن 

والتضامن بينها، واعتبار اإلنسان هو المحور األساسي في عملية التنمية، وتفعيل أكبر 
وإعطاء  القطاعية،  السياسات  واندماج  والالتمركز  ية  الالمركز دعم  عبر  القرب  لسياسة 

ية. يع وبرامج التنمية البشر دفعة جديدة لمشار

يني الذي عمل مع اللجنة خالل  والبد بداية أن أتقدم بالشكر لكل من عبد الصمد المر
الذي  القنيطرة  سال  الرباط  جهة  رئيس  السكال  الصمد  عبد  السيد  وكذلك  ير  التقر إعداد 
ير.  التقار إغناء  في  ويشاركون  إنصات  جلسات  معهم  ننظم  الذين  بين  من  ومازال  كان 
ير بالذات كانت لنا معه جلسات إنصات. كما ساهم مؤخرا كذلك في  وبخصوص هذا التقر

ير األخير حول التنمية القروية: التحديات واآلفاق. إعداد التقر

الذكر  أسلفنا  كما  تساهم  بحيث  استراتيجيا،  خيارا  بالمغرب  المتقدمة  الجهوية  تعتبر 
والتنمية  التشاركية  الديمقراطية  وتوسيع  تطوير  الوطنية،  الوحدة  وتأكيد  تثبيت  في 
إلى مجموعة  الكبير  الورش  المملكة. كما يهدف هذا  لكل جهات  المتوازنة  االقتصادية 
من األهداف منها الحد من الفوارق االجتماعية داخل وبين الجهات والتضامن بينها وذلك 
أكبر  وتفعيل  التنمية،  عملية  في  األساسي  المحور  هو  اإلنسان  أن  االعتبار  بعين  أخذا 
وإعطاء  القطاعية  السياسات  واندماج  والالتمركز  ية  الالمركز دعم  عبر  القرب  لسياسة 

ية. يع وبرامج التنمية البشر دفعة جديدة لمشار

ية تم  الالمركز بناء  أن  ية حيث  الالمركز إذا مرحلة فاصلة في مسلسل  الجهوية  تمثل 
ية لم تمكن من  2016، غير أن تدرج مراحل الالمركز 1960 إلى  عبر محطات أساسية من 

تحقيق كل غاياتها لعدة أسباب منها :
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األقاليم  دون  للجماعة  واالختصاصات  اإلمكانيات  ورصد  األولوية  إعطاء  أوال: 
والعماالت ومجالس الجهات؛

ثانيا: مركزة القرار وثقل الوصاية؛

وإبرام  الموارد  وتحصيل  بالتخطيط  المتعلقة  التدبير  مشاكل  وتعقد  تعدد  ثالثا: 
بالنظر  المحلية  التجربة  نتائج  عن  الرضى  عدم  من  وبالرغم  الحكامة.  وضعف  الصفقات 
الى اآلمال التي كانت معلقة عليها فقد استمر االقتناع بأهمية وضرورة متابعة مسار 
وشكل  هام  دستوري  كخيار   1992 منذ  الجهوية  ورش  انطالق  جاء  ولذلك  اإلصالحات 
نقائص  لتدارك  التنظيمي111-14  القانون  صدور  ومع   2011 دستور  مع  نوعية  نقلة 

التجربة السابقة وتميز على الخصوص بما يلي:

يع أفضل للسلط . 1 يقة انتخاب أكثر ديمقراطية واالعتراف بصدارة الجهوية وتوز طر
واالختصاصات؛

ية؛. 2 ية والموارد البشر تطوير الجوانب المؤسساتية والتدبر

تثبيت مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين.. 3

عدم  من  والتخوفات  التساؤالت  استمرار  من  للجهوية  يجي  التدر البناء  هذا  ومكن 
استكمال تحقيق كل مطامح اإلصالح وقد عددتها اللجنة فيما يلي:

تدبير الجهة بسيادة نفس منطق التدبير المحلي الذي ساد لفترة طويلة وعدم 	 
وهنا  كبرى.  وبرامج  يع  بمشار الدولة  لدور  مكمل  استراتيجي  دور  إلى  االرتقاء 
ذكر السيد رئيس جمعية رؤساء الجهات باإلشكالية المطروحة لحد اآلن كان عندنا 
والعمال  الوالة  السادة  مع  لقاء  القروية  التنمية  حول  ير  التقر إعداد  بمناسبة 
الرؤية والفهم  أنه مازالت إشكالية انسجام  ورؤساء الجهات والجماعات وتبين 
الجهة  أن  إذ  مازالت مطروحة.  الجهوية  الفاعلين حول  الصحيح من طرف مختلف 
مهام  ولها  أكبر  مستوى  إلى  ترقى  ولكنها  محلية  جماعة  عن  عبارة  ليست 
هذا  يمثل  وبالتالي  أعلى  مستويات  من  محلية  لجماعات  تكرارا  وليست  تكميلية 

األمر إشكاال حقيقيا يجب العمل على تجاوزه.

تكرار نفس تجربة تدبير الموارد بالجماعات المحلية؛	 

تفاقم إشكالية التسلسل الزمني لإلصالحات بالنسبة إلعداد البرامج؛	 
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المستوى 	  على  القطاعية  السياسات  اندماج  تحقيق  في  الجهوية  نجاح  عدم 
الترابي؛

عدم التعاون والتكامل ووحدة الرؤية داخل المجال الترابي بين الجهة والجماعة 	 
واإلقليم؛

االقتصار كذلك على التأويل الخاطئ والمختزل للديمقراطية التشاركية واالنشغال 	 
بممارسات هامشية وجانبية.

فتتمثل  المتقدمة  الجهوية  تواجه  التي  الكبرى  األساسية  التحديات  يخص  فيما  أما 
فيما يلي:

يل السليم للجهوية؛	  التنز

إنجاح الالتمركز اإلداري؛	 

اندماج السياسات العمومية؛	 

التشاركية؛	  الديمقراطية  إنجاح 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفوارق؛	 

يز الموارد المالية للجهة؛	  تعز

حماية الموارد الطبيعية وتثمينها؛	 

إنشاء منظومة قارة للتقييم والتواصل.	 

ير فتتوزع على ستة محاور: أما فيما يخص التوصيات التي تضمنها التقر

I. عوامل نجاح الجهوية

أ- توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي

وضع . 1 الضروري  من  إذ  الفاعلين  كل  طرف  من  الجهوية  المفاهيم  تملك   
مستوى  على  وكذلك  المركزي  المستوى  على  محكمة  تواصلية  استراتيجية 
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مختلف  طرف  من  الفهم  في  انسجام  هناك  يكون  حتى  واألقاليم  الجهات 
وممثلي  المدني  المجتمع  كذلك  ولكن  منتخبين  أو  فاعلين  سواء  المتدخلين 
داخل  الفهم  المستوى من  نفس  نلمس عدم وجود  الخارجية فمازلنا  المصالح 

المؤسسات؛ مختلف 

االستراتيجية . 2 بالقيادة  مكلفة  الوطني،  المستوى  على  عليا،  هيئة  إنشاء 
ير سنوي لعرض خالصاتها ومقترحاتها  للجهوية، وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقر
اشتمال  ضرورة  مع  توصياتها.  تطبيق  وتتبع  والشامل،  القطاعي  الطابع  ذات 

هذه الهيأة على ممثلين عن وزارة المالية والتجهيز والداخلية ووزارات أخرى؛

المركزي . 3 المستوى  على  اإلجرائية،  والمواكبة  للدعم  ية  بيوزار بنيات  إحداث 
يل الجهوية؛ ية المعنية بتنز والجهوي، ونقاط لالتصال داخل القطاعات الوزار

في . 4 يادي  الر لدورها  اعتبارا  الداخلية،  وزارة  ونجاعة  قدرات  دعم  على  العمل 
يل  بتنز المعنية  واألطراف  المؤسسات  بين  العالقات  وضبط  وتنظيم  تنشيط 

الجهوية؛

- توصيات مرتبطة بالالتمركز الشامل والمكتمل

 التعجيل بإعداد ميثاق الالتمركز، باعتماد المقاربة التشاركية وإقرار التمركز شامل . 5
حقيقي  نقل  على  ويقوم  مستمر،  تطور  وفي  يجي  وتدر ية  ير التقر للسلطات 
خطب  ثالث  وهناك  الترابي  التنظيم  مستويات  لكل  المناسبة  للوسائل  ومتدّرج 

لجاللة الملك تدعو الى تفعيل الالتمركز؛

ية، في إطار الالتمركز، وذلك . 6 ير توفر الجهة على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقر
ووسائل  جودة،  ذات  ية  بشر بموارد  معززة  جهوية  يات  مدير إحداث  خالل  من 
أقطاب  في  الجهوية  االدارة  هذه  تنتظم  أن  ويتعين  كافية.  ومادية  مالية 
ية الممركزة، كلما أمكن، وذلك من أجل ترشيد استعمال الوسائل وتقليص  إدار

النفقات؛

في . 7 الوالة  عمل  دعم  شأنها  من  بمهام  الجهوية  اإلدارة  هذه  وستضطلع 
بين  التعاقدية  البرامج  الجهوي، وتنفيذ  المستوى  الدولة على  تنسيق تدخالت 

الدولة والجهة، وتدبير العالقة بين المصالح الالممركزة للدولة والجهة؛
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على . 8 المشتركة،  االختصاصات  نقل  عملية  يؤطر  الذي  القانوني  النص  إصدار 
أساس شبكة لتقييم قدرات الجهات تقوم على نظام للتنقيط وعلى تصنيف 
للجهات، مما سيمكن من تقدير القدرات الحقيقية للجهات وإنجاز عمليات نقل 

والتقييم؛ للتتبع  بمنظومة  مرتبط  تعاقد  أساس  االختصاصات على 

تحديد حد أدنى مشترك من االختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، . 9
مباشرة  تهم  وخدمات  بمجاالت  المرتبطة  للصالحيات  األولوية  إعطاء  مع 

تحسين مستوى عيشهم؛ إلى  المواطنين وتؤدي 

للجهات . 10 والتنظيمية  القانونية  المنظومة  الستكمال  دة  المحدَّ المدة  تقليص 
إلى 12 شهرا بدل 30 شهرا.

للنفقات الترابية وإقرار مراقبة مواِكَبة  العمومية  الوظيفة  تثمين   -

أساسي . 11 نظام  باعتماد  يع  التسر خالل  من  الترابية،  العمومية  الوظيفة  تثمين 
المحلية؛ العمومية  للوظيفة 

أطر . 12 جلب  خالل  من  مهامهم،  ممارسة  في  الجهة  رؤساء  ومساعدة  دعم 
يعملون  عمومية،  ومؤسسات  إدارات  من  والكفاءة  الخبرة  أصحاب  من  عليا 
المفيد  من  يكون  وقد  والمالية.  التقنية  الهندسة  مسالك  في  ين  كمستشار

تقاعد؛ أيضا االستعانة بكفاءات عليا في وضعية 
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البعدية . 13 المراقبة  يز  وتعز مواكَبة،  بمراقبة  وتعويضها  القبلية  المراقبة  إلغاء 
يس  تكر أجل  ومن  الحر"،  "التدبير  مبدأ  مع  انسجاما  وتنظيمها،  وتأطيرها 
المسؤولية  ربط  مبدأ  يز  تعز مع  وخاصة  النتائج،  خالل  من  التدبير  تقييم  منطق 

بالمحاسبة؛

الترابي المستوى  القطاعية على  السياسات  اندماج وانسجام  - تحسين 

استغالل الفرصة الثمينة المتمثلة في إعداد برنامج التنمية الجهوية، والتصميم . 14
بين  واالنسجام  االندماج  لتحقيق  منطلقا  واعتبارهما  التراب،  إلعداد  الجهوي 

القطاعية؛ السياسات 

وبرامج . 15 المهام  أساس  على  دة  المحدَّ الميزانية  اعتمادات  باندماج  النهوض 
والمقاربة  الجهوية  المقاربة  حضور  وتعميق  القطاعات،  بين  المشتَركة  الدولة 

المالية؛ برمجة قوانين  الترابية في 

الميزانية؛. 16 بين فصول  االعتمادات  تحويل  توسيع قواعد شمولية وإمكانية 

تنظيم . 17 في  بالتفكير  المالية،  لالعتمادات  وقبلي  أفقي  بإدماج  النهوض 
اعتمادات  وبرمجة  لتحديد  صة  المخصَّ القطاعات،  بين  المشتركة  االجتماعات 

الميزانية؛

الجهوية . 18 المقاربة  صدارة  يس  وتكر الترابية  الجماعات  بين  بالتعاون  النهوض 
المعنية  الجماعات  اختصاصات  مجال  تتجاوز  التي  العرضانية  القضايا  يخص  فيما 
االجتماعية  القضايا  إلى  بالنسبة  الخصوص  وجه  وعلى  الجغرافي،  ونطاقها 

يبية؛ والضر والبيئية 

ب- توصيات مرتبطة بمجال تدخل الجهة

تعتمد . 19 ُمحكم،  وتنظيم  مرنة  مساطر  وذات  دة 
َّ

معق غير  ية  إدار بنيات  وضع   
الحديثة في اإلعالم والتواصل؛ التكنولوجيات  تدبير حديثة وعلى  على أدوات 

دليل . 20 أساس  على  للموظفين  المستمر  والتكوين  للتوظيف  سياسة  اعتماد 
ية؛ البشر للموارد  التوقعي  والتدبير  والكفاءات،  للوظائف  مرجعي 
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- إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة

إنجاز تشخيص دقيق؛. 21

مباشرة عملية إعداد برنامج التنمية الجهوية بالتشاور والتنسيق مع كل الفاعلين . 22
المعنيين؛

يل . 23 تنز من  األولى  الثالث  السنوات  استكمال  بعد  استراتيجي،  نقاش  إطالق 
التوجهات  وتحديد  التراب،  إلعداد  الجهوي  التصميم  إعداد  أجل  من  الجهوية، 

للجهة؛ األساسية 

إلى . 24 الولوج  وتسهيل  والشفافية  التواصل  على  قائمة  للمواكبة  تدابير  وضع 
المعلومات وتقديم حصيلة األعمال بشكل دائم، من أجل إنجاح كل هذه المراحل؛

يز مشاركة الفاعلين المؤسساتيين الترابيين - تعز

يف باألدوار التي ينيطها الدستور بالمجتمع المدني، . 25  العمل على االعتراف والتعر
بأهميتها؛ والتوعية والتحسيس 

العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والنهوض بها؛. 26

التنظيمي . 27 القانون  في  عليها  المنصوص  ية  االستشار الهيئات  بإنشاء  يع  التسر
تنظيمية  مقتضيات  وسّن  ية،  الضرور العمل  بوسائل  ومدها  بالجهات،  المتعلق 

مـــــــع  المنتـظـــــم  للتـشــــاور 
المجلس الجهـوي واللجان 

الدائمة المنبثقة عنه؛

وندوات . 28 لقاءات  تنظيم 
يــة لفائـدة الهيئات  دور
لعــــــــرض  يـــة  االستشـــار
وتوضيح  التوجيهـــات 
والتقييم،  االختيـارات 
اآلراء  تبادل  بهدف 
هــــؤالء  وإشـــــراك 
في  الفـــــــــاعلـيــــــن 
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الداخلة في نطاق  يع الجهة  التفكير، وفي إعداد وتتبع وتقييم مشار عمليات 
اختصاصاتهم؛

ية للمجتمع المدني، من . 29 وضع معايير تخضع لها عملية تأليف الهيئات االستشار
أجل ضمان استقالليتها ونجاعتها، مع التنصيص على التنافي بين صفة المنتخب 

وصفة عضو داخل المجتمع المدني؛

غير . 30 والمنظمات  الجمعيات  أوساط  في  يع  المشار تقديم  طلب  بآلية  النهوض 
الحكومية، على أساس دفتر تحمالت دقيق، تؤطره عقود األهداف-الوسائل، 

ويخضع لالفتحاص والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

أساسيا . 31 يكا  شر تشكل  أن  يتعين  التي  الجامعة  ليشمل  المشاركة  حقل   توسيع 
ودائما للجهة؛

II . النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

ومقاربته . 32 منهجيته  ألن  الجنوبية  لألقاليم  الجديد  التنموي  بالنموذج  االستئناس 
كانت جد متميزة؛

يز الشراكة مع الغرف المهنية؛. 33 تعز

وضع منظومة جهوية لإلعالم اإلحصائي دقيقة وموثوقة، وموضوعة رهن . 34
إشارة كل المستعملين؛

التنافسية . 35 يز  تعز إطار  في  الجهوي"،  االقتصادي  "الذكاء  بثقافة  النهوض 
االستراتيجيات، خاصة في مجال  بمجموعة من  والوطنية، ومواكبتها  الجهوية 
والتكنولوجيات  اإلعالم  من  والتمكن  واالبتكار  والبحث  المعرفة  اقتصاد  تنمية 

الحديثة؛

مؤهالت . 36 على  تتوفر  التي  تلك  السيما  والجهات،  الدولة  بين  شراكة  اعتماد 
اقتصادية وصناعية مهمة؛

المدى . 37 إلحاقها في  أفق  لالستثمار، في  الجهوية  المراكز  إصالح  إطالق عملية 
جهوية،  عمومية  مؤسسات  مستوى  إلى  بها  واالرتقاء  بالجهات،  المنظور 
يز وسائل عملها، وجعلها أقطابا للجهة ورافعة  مع توسيع اختصاصاتها، وتعز

للنهوض بجاذبية الجهة ومناخ األعمال بها؛
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العمل على تملك الفاعلين االقتصاديين على الصعيد الجهوي والمجالي آلليات . 38
بين  التكامل  وتشجيع  بها،  المرتبطة  واآلليات  المقاوالت  مجال  المساعدة في 

أعمال مجالس الجهات والمراكز الجهوية لالستثمار؛

تشجيع المبادرات المحلية في مجال إنشاء المقاوالت وإنعاش الشغل وخاصة . 39
في العالم القروي.

االقتصاد . 40 مجال  في  العاملة  الوحدات  منتجات  ترويج  أسواق  وتنمية  توسيع 
والتضامني، االجتماعي 

تقوم . 41 المعنيين،  الفاعلين  مع  بشراكة  الترابي،  للتسويق  استراتيجية  اعتماد 
ية  أساسا على توفير المعلومات وتثمين المؤهالت الجهوية والفرص االستثمار
والموارد  العقاري،  الوعاء  وتوفير  والمساطر،  اإلجراءات  وتبسيط  والمواكبة 

ية المؤّهلة، وفضاءات للتنشيط االقتصادي؛ البشر

مؤسسة . 42 على  بعد  تتوفر  ال  التي  الجهات  في  مندمج  جامعي  قطب  إنشاء 
من هذا القبيل؛

المتعلقة . 43 الصفقات  منح  مساطر  على  المرونة  وإضفاء  تفضيلية  آليات  إقرار 
باألشغال والتزويد بالمواد لفائدة المقاوالت الجهوية الصغرى والمتوسطة؛

III. االرتقاء بالتنمية االجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية

على . 44 إجرائيا  امتدادا  تشكل  الجهوية،  االجتماعية  للتنمية  استراتيجية  وضع 
للتنمية االجتماعية؛ المستوى الجهوي لالستراتيجية الحكومية 

االجتماعية، . 45 بالقضايا  المكلفة  المختصة  ية  اإلدار للهيئات  تمثيلية  انعدام  تدارك 
تضطلع بالمسؤولية التي تقوم بها الدولة في المجال االجتماعي؛

في . 46 وذلك  الجهوي،  المستوى  على  اجتماعي،  قطب  إنشاء  في  التفكير 
والمجتمع  األخرى،  الترابية  الجماعات  بشراكة مع  يتكفل،  اإلداري،  الالتمركز  إطار 
يعتمد  أن  ويتعين  االجتماعي.  المجال  في  الوطنية  السياسة  بتفعيل  المدني 
هذا القطب البيوزاري مقاربة شاملة ومندمجة في معالجة القضايا االجتماعية؛



يق العدالة والتنمية فر
ين المستشار مجلـس 

41

يز الموارد المالية للجهات IV . تعز

مجال . 47 في  الجهات  حاجيات  مع  ومتناسبة  ومنصفة  مبتكرة  سبل  تحديد 
يبية، بما في ذلك موارد صندوق التأهيل  يع الموارد المالية والضر التمويل، لتوز
ومؤشرات  معايير  اعتماد  مع  الجهات،  بين  التضامن  وصندوق  االجتماعي 
والبنيات  العمومية  والتجهيزات  ية  البشر التنمية  مستوى  أساسا  فيها  ُيراعى 

الجهة؛ للنشاط في  العام  التحتية والمعدل 

أجل . 48 من  المتغيرات،  هذه  كل  يراعي  والتصنيف  للتنقيط  نظام  في  التفكير 
والحد  للموارد،  يع منصف  توز إعادة  يتمثل في ضمان  أساسي  تحقيق هدف 

الجهوية؛ الفوارق  من 

الجماعات . 49 موارد  لتنمية  كرافعة  المحلي،  الجبائي  النظام  بإصالح  اإلسراع 
والتقليص من عدد  المساطر  تبسيط  األعمال، من خالل  مناخ  الترابية، وتحسين 

الوطني؛ يبي  الضر النظام  االنسجام والتجانس مع  االقتطاعات وضمان 

اللجوء إلى االقتراض في حدود مؤطرة، وسقف محدد وبكيفية معقولة؛. 50

يق . 51 طر عن  الثروات،  خلق  إلى  تؤدي  مبتكرة  يع  ومشار بأنشطة  النهوض 
والثقافية  االقتصادية  الجهوية  للمؤهالت  والمعقلن  األمثل  االستغالل 

والبيئية؛ والسياحية 

لتشمل . 52 والعام  الخاص  القطاعين  بين  للشراكة  القانونية  المنظومة  توسيع 
الترابية؛ الجماعات 

بالموظفين، . 53 المتعلقة  تلك  وخاصة  التسيير،  نفقات  لتطور  الصارمة  المراقبة 
يمكن  ال  تضخم  أي  وتفادي  النفقات،  لهذه  أعلى  سقف  تحديد  يق  طر عن 

فيه؛ التحكم 

الالمركزي؛. 54 الدولي  بالتعاون  النهوض 

عائدات . 55 من  االستفادة  والساكنة  للجهة،  تضمن  قانونيا،  مؤطرة  آليات  وضع 
الثروة؛
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V . حماية الموارد الطبيعية وتثمينها

صة لحماية وتثمين الموارد الطبيعة؛. 56 وضع آليات مخصَّ

تفعيل سياسة جهوية إرادية تراعى فيها مقتضياُت إعداد التراب واالستدامة؛. 57

إعداد مخططات مناخية جهوية؛. 58

تفعيل القوانين والتنظيمات المرتبطة بالبيئة والساحل، والمناطق المحمية؛. 59

االستغالل المستدام والناجع لما تتوفر عليه الجهات من ثروات؛. 60

VI . إنشاء منظومة قارة للتقييم والتواصل

تنظيم منتدى وطني كل ثالث سنوات، يستفيد من خالصات المنتديات الجهوية . 61
التي يتعين أن تنعقد خالل الفترة السابقة على تنظيمه؛

إعداد استراتيجية للتواصل واإلعالم المنتظم تساعد على النهوض ببيئة إعالمية؛. 62

الحكومة . 63 وتطوير  اإلنترنت،  إلى  الولوج  دائرة  لتوسيع  المواتية  الشروط  توفير 
ية  دور جهوية  منشورات  شكل  في  إعالمية  حوامل  وإنشاء  اإللكترونية، 

ومواقع إلكترونية تفاعلية للجهات؛

ية جهوية؛. 64 إنشاء وتطوير محطات إذاعية وتلفز

وشكرا.
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مداخلة السيد عبد الصمد السكال                  
رئيس جهة الرباط سال القنيطرة

تحت عنوان "الجهوية المتقدمة، سنة من التجربة: 
اإلكراهات والصعوبات"

المحترم، الرئيس  السيد 

المحترمون، المستشارون  السيدات والسادة 

الكرام، الضيوف 

نجد  للجهوية،  ية  االستشار اللجنة  تنصيب  بمناسبة  الملكي  الخطاب  الى  بالرجوع 
مؤسسات  بناء  إلعادة  مدخل  هو  المتقدمة  الجهوية  ورش  أن  على  يؤكد  جاللته  أن 
الدولة. غير أن هذا األمر ال نزنه اليوم بالثقل والحمولة الحقيقية التي لديه، حيث مازال 
أهم  على  بالوقوف  ليسمح  عليه،  يكون  أن  يجب  الذي  بالشكل  يتم  ال  حوله  النقاش 

المخاطر التي تتهدده، والتي من الممكن أن تقف عائقا أمام بلوغه مداه.
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باعتبارها  المتقدمة،  الجهوية  على  اشتغلت  التي  ية  االستشار اللجنة  اعتبرت  لقد 
األول  الفصل  ذلك  على  ينص  كما  للمملكة  الترابي  التنظيم  عليه  يقوم  الذي  األساس 
يل هذا الورش سيمتد على واليتين اثنتين، أي ما يقارب 12 سنة  من دستور 2011، أن تنز
مالمسة  تمت  الواقع،  أرض  على  الممارسة  من  ونصف  سنة  مرور  وبعد  العمل.  من 

مجموعة من التحديات واإلكراهات ستكون محور مداخلتي هاته.

تعتبر الجهوية المتقدمة ورشا مزدوجا يتمثل في:

بناء الجهات والجهوية؛	 

إعادة هيكلة بناء الدولة.	 

للعمل  نحن محتاجون  بقدر ما  الجهات،  بناء  العمل على  إلى  اليوم  نحتاج  فبقدر ما 
التابعة لها(. على مؤسسات الدولة )الحكومة والمؤسسات 

المشروع  حاملة  تعتبر   ،111.14 التنظيمي  القانون  يتضمنه  ما  حسب  الجهات  إن 
التنموي، وهو سؤال  بعدها  التساؤل حول طبيعة  إلى  يحيلنا  للمجال، وهذا  التنموي 
ستلعب  فهل  وتجربته.  المغرب  خصوصية  يستحضر  ومستفيض  عميق  نقاش  إلى  يحتاج 
الجهة في إطار هذا المشروع دور الفاعل االقتصادي أو دور المنشط أو دور المؤطر؟ 

ين؟  ثم ماهي العالقة التي تجمع ذلك بمختلف أدوار المتدخلين اآلخر

بناء  إذن  يقتضي  الجهة  به  تضطلع  الذي  التنموي  الدور  إنجاح  بأن  الجزم  ويمكن 
هياكلها. بجميع  مؤسساتها 

كالتشغيل  الذاتية،  االختصاصات  من  بمجموعة  تتمتع  اليوم،  الجهات  أصبحت  لقد 
الحكومة  جهاز  على  محالة  ال  سيؤثر  مما  االقتصادي،  والتنشيط  المهني  والتكوين 
نظر  إعادة  الورش  إطالق هذا  يستدعي  وبالتالي  االختصاصات.  تمتلك هذه  كانت  التي 

يقة اشتغالها واشتغال مؤسساتها. الحكومة في طر

ومؤسسة  به  مكلفة  وزارة  وجود  نالحظ  كمثال،  المهني  التكوين  أخذنا  ما  فإذا 
عمومية وطنية ومجموعة من األجهزة األخرى التي لها ارتباط بهذا المجال. هناك إذن 
االختصاص  هذا  أن  حين  في  المشرفة،  المؤسسات  وفي  المتدخلين  في  وغنى  تنوع 
أصبح من االختصاصات الذاتية للجهة التي من المفروض أن تتملكه بشكل كامل، وأن تشرع 
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في تدبيره. األمر الذي يجعلنا نطرح مجموعة من األسئلة من قبيل الموقع الذي سيحتله 
الضروري  األساس من  المكلفة. وعلى هذا  والوزارة  المهني  للتكوين  الوطني  المكتب 
إعادة التفكير في كيفية اشتغال الحكومة فيما يخص االختصاصات الذاتية للجهة والتفكير 

يقة التي سيتم وفقها تدبير االختصاصات األخرى المنقولة والمشتركة. في الطر

الترابي  للتنظيم  كأساس  الجهوية  اعتماد  في  الرائدة  المقارنة  التجارب  وباستحضار 
يقة جيدة في تدبير العالقة بين الحكومة والجهات حيث  للدولة، كإيطاليا مثال، نلمس طر
يضم  أسبوع  كل  اجتماع  بمعنى  اجتماعا سنويا  30 و40  بين  ما  الجهات  جمعية  تعقد 
كل رؤساء الجهات وتتم خالله مناقشة أهم القضايا المطروحة دون خلفيات سياسية 
تذكر وهذا ما هو حاصل على مستوى جميع جمعيات العالم من هذا النوع. كما يتم 

خالل نفس يوم االجتماع عقد لقاءات مع وزراء الحكومة.

 أما في فرنسا، فيبرمج لقاءان اثنان على األقل في السنة بين الحكومة بكافة أعضائها 
وجمعية الجهات. ولهذا، نحن اليوم في أمس الحاجة إلى ترسيم العالقة بين مؤسسة 
جمعية  باعتبارها  إليها  النظر  يجب  ال  التي  الجهات  رؤساء  جمعية  ومؤسسة  الحكومة 
كباقي الجمعيات، ولكن كمؤسسة من أهم المؤسسات التي تدرس وتتابع السياسات 

العمومية، على غرار ما هو معمول به في باقي دول العالم كما أسلفت الذكر.

إن الحديث عن الالتمركز اإلداري بالشكل الذي يتم عليه اليوم، من دعوة إلى ضرورة 
قيام الوزارات بتفويض سلطاتها لإلدارات على المستوى الجهوي هو كالم تبسيطي 
الوالي.  سلطة  تضخيم  إلى  الجانب  هذا  على  االقتصار  سيؤدي  اعتقادي  ففي  جدا. 
فالحاجة اليوم تتجاوز مسألة إقرار التمركز حقيقي بل يجب أن ينصب التفكير على إعادة 
بين  االختصاص  في  تداخل  وجود  أن  أظن  وال  والتكامل  التمايز  بمنطق  الصالحيات  يع  توز
الجهة والحكومة سيساعد على ضمان نجاعة وفعالية التدخالت التي تتم في مختلف 
الصالحيات  بكامل  تتمتع  الجهة مؤسسة  رئيس  يصبح  أن  الضروري  المجاالت. وعليه من 

واالختصاصات في مجاله.

التحدي  يتمثل  مزدوجا.  تحديا  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز يطرح  أخرى،  جهة  ومن 
حين  في  وحساسة،  صعبة  سياسية  ظرفية  في  االنتقاالت  مرحلة  تدبير  في  األول 
التنظيمي  القانون  مضامين  يل  وتنز الجهة  مؤسسة  بناء  في  الثاني  التحدي  يتمثل 
رقم 111.14 المتعلق بالجهات باعتماد هيكلة جديدة وإخراج مجموعة من الوثائق 

الهامة في السنة األولى.
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 فيما يخص التحدي األول، فيمكن إبرازه فيما يلي:

التي 	  الكيفية  بين أهم تجليات هذا االنتقال،  الدور والوظيفة: ومن  انتقال في 
في  يا  محور الجديد  االختصاص  هذا  باعتبار  ميزانيتها  ببناء  الجهة  وفقها  تقوم 
أداء الدور التنموي الذي أصبحت تضطلع به. وقد أدى غياب النصوص التنظيمية 
من  جهة  كل  وفقها  وضعت  التي  يقة  الطر تباين  إلى  الجانب  بهذا  المتعلقة 
كذلك،  االنتقال  هذا  تطبع  التي  االختالالت  بين  ومن  ميزانيتها.  المملكة  جهات 
التصور التقليدي الذي تكونه مؤسسات الدولة والجماعات الترابية األخرى حول 
لتمويل  إضافي  مصدر  مجرد  كونها  على  الغالب  في  يقتصر  والذي  الجهوية، 
الورش  النقاش حول هذا  أن  نعتقد  األساس،  وبرامجها. وعلى هذا  يعها  مشار
غاياته  حول  العميق  التفكير  يستدعي  مما  األولى،  بداياته  في  مازال  المهيكل 
تستجيب  التي  وبالصورة  الملك،  جاللة  إليها  يطمح  التي  بالصورة  يله  تنز وسبل 

النتظارات المواطنين والمواطنات.

بهذا 	  المرتبطة  اإلشكاالت  ومن  ية:  البشر البنية  وفي  التقطيع  في  انتقال 
باإلضافة  الجديد،  التقطيع  وفق  الجهات  حول  دقيقة  معطيات  غياب  االنتقال، 
سنة  مرور  من  فبالرغم  الحكومة.  مستوى  على  موحد  مخاطب  غياب  إلى 
تتوفر  ية مازالت ال  الوزار القطاعات  العديد من  الجهوية، إال أن  ونصف على إقرار 
اليوم على مندوب جهوي وفق التقسيم الترابي الحالي، وهذا ما يجعلنا نصف 
يخص  فيما  أما  تدبيرها.  في  نجتهد  مازلنا  التي  المعقدة  بالعملية  االنتقال  هذا 
جهتين  ضم  بعد  ية  البشر الموارد  تدبير  في  فيتمثل  ية  البشر البنية  في  االنتقال 
المثال( وذلك بوجود كاتبين عامين  القنيطرة على سبيل  الرباط سال  اثنتين )جهة 
ين مختلفين  وموظفين يتقلدون نفس مناصب المسؤولية وبتوزعهم على مقر
وعلى  والهيكلة  يع  التوز إعادة  مستوى  على  تباينات  من  ذلك  يتخلل  ما  مع 

ية وما إلى ذلك. مستوى الثقافة التدبير

الوالي 	  من  بالصرف  اآلمر  انتقال  في  ذلك  ويتجلى  التدبير:  منطق  في  انتقال 
عملية  بمجرد  يتعلق  ال  أنه  اعتبار  على  بالهين،  ليس  أمر  الجهة، وهو  رئيس  إلى 
ية مختصة،  ية تتطلب وجود بنيات إدار تقنية محضة، بقدر ما يتعلق بعملية جوهر
كمصلحة للحسابات ومصلحة للميزانية. وقد طرح غياب هذه المتطلبات صعوبات 
حقيقية في أجرأة بعض العمليات الكبرى من قبيل برمجة الميزانية السنوية لسنة 
إكراهات أخرى متعلقة  تدبير  تنفيذها، في ظرفية تقتضي  2016 والشروع في 
بتموقع الجهة وتأقلمها مع وضعها الجديد، دون أن نغفل أن هذه االنتقاالت، 
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في  زاد  مما  محضة،  انتخابية  سنة  في  مجملها  في  تتم  الذكر،  أسلفت  كما 
خصوصية وصعوبة التحديات المطروحة.

القانون  مقتضيات  يل  وتنز الجهة  مؤسسات  ببناء  المتعلق  الثاني  التحدي  أما 
ية  إدار المستوى وأطر  إدارة جهوية في  التوفر على  فيتمثل في   111.14 التنظيمي 
االستراتيجية  األوراش  من  مجموعة  إطالق  مع  البناء  هذا  ويتزامن  عالية.  كفاءة  ذات 
أننا بصدد  العلم  التراب، مع  الجهوي إلعداد  الجهوية والمخطط  التنمية  برنامج  كإعداد 

تجربة أولى تمت في ظل غياب المرسوم المنظم لذلك ودون تأطير مسبق.

أما اإلكراهات التي تعيشها الجهات اليوم فيمكن إجمالها فيما يلي:

طابعا 	  يكتسي  ما  خاصة  اآلن،  لحد  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  استكمال  عدم 
الترابية  بالجماعات  المتعلقة  القوانين  أن  كما  الميزانية.  كمرسوم  استعجاليا 

أصبحت كلها متجاوزة.

أن 	  المستساغ  غير  من  أنه  العلم  مع  الترابية،  العمومية  بالوظيفة  مرتبط  إكراه 
يتم إدراجها في القانون التنظيمي، في حين أن قانون الوظيفة العمومية كاف 
من  حاجياتها  جلب  من  الجهة  ليمكن  التعاقد  مجال  توسيع  إلى  فقط  ويحتاج 
الكفاءات العليا، باإلضافة إلى تعميم مقتضيات منح التعويضات عن المسؤولية 

الترابيين. الموظفين  لتشمل 

إكراه متعلق باالستيعاب الدقيق والعميق لطبيعة االنتقال من مفهوم الوصاية 	 
ممن  البعض  من  محاوالت  نلمس  اليوم  مازلنا  حيث  الحر،  التدبير  مفهوم  إلى 
بمفهوم  االنحياز  ية  اإلدار الرقابة  يمارس  ممن  أو  الترابية  الجماعات  إلى  ينتمي 

هذه المراقبة نحو الوصاية.

يلعب هذا 	  أن  الذي يجب عليه  أن  للجهات. وأعتقد  ب األساسي 
َ
المخاط طبيعة 

تركز  المجالية  بالتنمية  مكلفة  محدثة  وزارة  هو  الحكومة،  مستوى  على  الدور 
اشتغالها على جميع القضايا المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية وكذا التعمير 
على  الداخلية  ير  وز لدى  منتدبة  وزارة  تكون  أن  ويمكن  الوطني،  التراب  وإعداد 
الترابية  والجماعات  بالجهات  والعمال  الوالة  تربط  التي  الوطيدة  العالقة  اعتبار 

األخرى مما يجعل هذا الحل هو األنسب.

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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في  خبير  العرفي،  حسن  السيد  مداخلة 
السياسات العمومية وتدبير الشأن العام.

تحت عنوان "قراءة في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة"

أعطى  استراتيجيا  وتوجها  كبيرا  ورشا  باعتبارها  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز أجل  من 
مازلنا  وأننا  خاصة  اثنتين،  قناتين  على  االشتغال  يجب  اهلل،  نصره  الجاللة  صاحب  انطالقته 
في إطار مرحلة أولى انتقالية. وذلك على اعتبار أن الدول التي تكون في نظام معين 
األمر  يتعلق  االنتقالية.  المرحلة  لهذه  األمثل  التدبير  الى  تحتاج  آخر،  نظام  إلى  وتنتقل 
عبر  تجاوزها  ومحاولة  المطروحة  واإلشكاالت  التحديات  أهم  على  الوقوف  بضرورة 
على  مداخلتي  ستتمحور  وعليه  القانونية.  النصوص  تتيحها  التي  والميكانيزمات  اآلليات 

األساسيتين: النقطتين  هاتين 

النقطة األولى: التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة؛	 

المتضمنة 	  المقتضيات  تفعيل  من  تمكن  التي  والمداخل  اآلليات  الثانية:  النقطة 
اإلشكاالت. لتجاوز هذه  بالجهات  المتعلقة  القانونية  النصوص  في 

أوال: التحديات الكبرى التي تواجهها الجهة

فمن زاوية نظر مدبر الشأن الجهوي وباستحضار ضرورة الجمع بين ما يطلبه المشرع 
وما ينتظره المواطن، يمكن إجمالها في ثالثة تحديات كبرى:

الجهويين المنتخبين  لدى  االستراتيجي  البعد  تعميق  األول:  التحدي   -

"برنامج"  كلمة  تتميز  الجهويون،  المنتخبون  به  يقوم  الذي  العمل  إلى  بالنظر 
المفترض  الدقة، إذ كان من  بالجهات بعدم  المتعلق  التنظيمي  القانون  المتضمنة في 
اإلجرائي  العملياتي  بالمستوى  يرتبط  البرنامج  لكون  وذلك  التصور،  عن  الحديث  يتم  أن 
الحقيقي  فالتحدي  وبالتالي  االستراتيجي.  المستوى  إلى  يرتقي  التصور  أن  حين  في 
الذي يواجهه المنتخب الجهوي هو تعميق الفكر االستراتيجي بدل االقتصار على التدبير 
العملياتي المحض. ولعل ما يزكي هذا الطرح كونه مطالب بوضع مجموعة من الوثائق 



يق العدالة والتنمية فر
ين المستشار مجلـس 

49

التي تندرج في هذا المستوى من قبيل:

التنمية الجهوية؛	  برنامج 

التصميم الجهوي لتهيئة التراب؛	 

تصميم النقل على مستوى الجهة؛	 

االستراتيجية الجهوية للماء والطاقة؛	 

التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر؛	 

 	... 

فإسناد هذه االختصاصات الى الجهة، يستدعي توفر المجلس على رؤية. والرؤية 
عليه في  متعارف  كما هو  السياسية  للنخب  االنتخابية  البرامج  من  تنبثق  اعتقادي  في 
الدول الديمقراطية. وهو األمر الذي سيساهم في ضمان نوع من التناسق بين مختلف 

الجهة. مستويات عمل 

برامج  مع  التعامل  الشأن،  هذا  في  إثارتها  يمكن  التي  السلبية  المالحظات  ومن 
تجاوزها  وجب  مبتورة  مقاربة  وهي  احترامها.  يجب  مسطرة  مجرد  باعتبارها  التنمية 
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الدراسات  ليقوم مكتب  السياسي  يبنيها  التي  االستراتيجية  التصورات  االرتكاز على  إلى 
الواقع.  أرض  يلها على  لتنز التقنية  بالمساعدة 

الثاني: ضبط العالقة بين الجهة والدولة التحدي   -

ولتحقيق  نفسها.  والجهة  الدولة  أهمهم  المتدخلين،  بتعدد  الجهة  تدبير  يتميز 
المداخل  عبر  بينهما  العالقة  ضبط  الضروري  من  كان  طرف،  كل  إسهامات  فعالية 

القانوني. النص  يحددها  التي  المتعددة 

على  بالجهات  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   83 المادة  تنص  اإلطار،  هذا  وفي 
يدفعنا  مما  الجهوية،  التنمية  برنامج  وضع  عند  الوالي  مؤسسة  مع  التنسيق  ضرورة 
المرجعية  الوثائق  أهم  إحدى  غياب  ظل  في  التنسيق  هذا  آليات  حول  التساؤل  إلى 
تتخبط  الدولة  مازالت  الذي  اإلداري  الالتمركز  ميثاق  وهي  الباب،  هذا  في  األساسية 

.1985 فيه منذ سنة 

بالجهات،  الدولة  تربط  التي  بالعالقة  يتعلق  فيما  المطروحة  اإلشكاالت  بين  ومن 
جهة  إلى  معينا  اختصاصا  تفوض  عندما  الدولة  أن  بمعنى  التفويض.  إعادة  ظاهرة 
الجهات وهي تعي جيدا عدم قدرتها على ممارسة هذا االختصاص، فتجد هذه  من 
بين أهم  لتنوب عنها في ذلك. ومن  الدولة  إلى  اللجوء  الى  األخيرة نفسها مضطرة 
األمثلة التي يمكن ضربها في هذا الباب مدى قدرة الجهات على ممارسة االختصاص 

كالفيضانات. الكوارث  بتدبير  المتعلق 

لن  بالدنا  أمر  أن  هو  اليوم،  تتزحزح  أن  يمكن  ال  التي  والقناعة  القوي  اإليمان  إن 
ية لن تستقيم إال باستقامة  ية. وأن الالمركز يستقيم من حيث التنمية بدون الالمركز
في  المنتخب  يلعبه  الذي  والمحوري  الحيوي  الدور  على  يؤكد  ما  وهذا  نخبها. 
الملك  جاللة  له  المغفور  مقولة  جميعا  ونتذكر  بالدنا.  تنشدها  التي  التنمية  تحقيق 
منتخبا  لكنت  منتخبا  أكون  أن  لي  قدر  "لو  قال:  حيث  الشأن  الثاني في هذا  الحسن 

جماعيا".

وعليه، فإن تدبير العالقة بين الدولة والجهة فيما يخص االختصاصات الذاتية، البد أن 
يتم وفق مبدأ التمايز. في حين يجب أن يتم تدبير ما هو مشترك على أساس التعاقد 
التفاوضي بدل تعاقد اإلذعان الذي ما زال سائدا الى اليوم. ويقتضي هذا النوع من 
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طرف.  كل  التزامات  مع  بلوغها  المراد  النتائج  يحدد  منطقي  إطار  اعتماد  التعاقدات 
أحادي.  بتدبير  لكن  المشترك  التمويل  الى مستوى  التعاقد  يم  تقز لتفادي  وذلك 

البرنامج  مواكبة  ضرورة  على  ينص  التنظيمي  القانون  نجد  أخرى،  جهة  ومن 
عن  نتساءل  يجعلنا  مما  الدولة.  لسياسية  االستراتيجية  للتوجهات  للجهة  التنموي 
يتضح  المملكة  الى دستور  وبالرجوع  الدولة.  بسياسة  المشرع  يقصده  الذي  المعنى 
التوجهات  عن  يتحدث  الذي   49 كالفصل  فصل.  من  أكثر  في  المصطلح  هذا  وجود 
للدولة،  العامة  السياسة  الى  يشير  الذي   103 والفصل  الدولة  لسياسة  االستراتيجية 
تقييمها.  الواجب  العمومية  السياسة  عن  يتحدث  الذي   101 الفصل  الى  باإلضافة 
التمييز  مسألة  تصعب  التي  المتقاربة  المصطلحات  من  عدد  بين  نتيه  يجعلنا  ما  وهذا 

بالضبط. بالجهات  المتعلق  التنظيمي  القانون  يقصده  ما  تحديد  أجل  من  بينها 

المبادئ  التعاقد من خالل مجموعة من  آلية  عبر  الجهة  أداء  تفعيل  هذا، ويمكن 
بكل من: األمر  يتعلق  التنظيمي.  القانون  عليها في  المنصوص 

التنظيمي 	  القانون  عليه  وأكد  المملكة  دستور  عليه  نص  الذي  يع  التفر مبدأ 
العمودي  يع  التفر بين  اإلطار  هذا  في  التمييز  ويمكن  بالجهات.  المتعلق 
يع األفقي. ويقصد به تدبير األمر في المكان األقرب والمناسب. بمعنى  والتفر
الدولة، وإما  تمارسه  االختصاص  الدولة فإن  المناسب هو  المكان  إذا كان  أنه 
إذا كان هو الجهة فتمارسه الجهة إما كاختصاص ذاتي أو منقول. كما يمكن 
الشأن في  كما هو  المدني  المجتمع  واألقرب هو  المناسب  المكان  يكون  أن 
هذا  نشأ  حيث  كألمانيا  فيدراليا  أو  يا  مركز ال  نظاما  تعتمد  التي  الدول  بعض 

المثال؛ سبيل  على  المبدأ 

والتمايز؛	  التدرج  مبدأ 

عليه 	  تقوم  التي  الركائز  بين  من  يعد  جديد  مفهوم  وهو  الحر.  التدبير  مبدأ 
المبدأ  هذا  إعمال  ويقتضي  ية.  اإلدار المراقبة  إعمال  آلياته  ومن  ية.  لالمركز
الى  الوصاية  منطق  من  الترابية  بالجماعات  المكلفة  الحكومية  السلطة  انتقال 

المواكبة. منطق 
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عند التمعن في القانون التنظيمي، يتضح أن منطقة التماس بين الجهة ومؤسسة 
مساعدة  وهي   254 المادة  عليه  تنص  فيما  تتمثل  التنسيق،  الى  باإلضافة  الوالي، 
التصميم  ووضع  الداخلية  الرقابة  ومنظومة  التتبع  منظومة  وضع  في  للجهة  الدولة 

المستمر. للتكوين  الجهوي  المديري 

- التحدي الثالث: ضبط عالقة الجهة مع المجتمع المدني 

على  يؤكد  التنظيمي  القانون  فإن  مهمة،  ية  دستور بأدوار  اليوم  يضطلع  باعتباره 
ضرورة االنفتاح على المجتمع المدني من خالل النص على سبيل المثال على خلق ثالث 

ية لها ارتباط وثيق بتفعيل هذه األدوار وهي: هيئات استشار

القضايا 	  بدراسة  تختص  المدني  المجتمع  فعاليات  مع  بشراكة  ية  استشار هيئة 
النوع؛ الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

الشباب؛	  باهتمامات  المتعلقة  القضايا  ية تختص بدراسة  هيئة استشار

ية بشراكة مع الفاعلين االقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا 	  هيئة استشار
الجهوية ذات الطابع االقتصادي.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بعد هذه الفترة من الممارسة، هو ما إذا كان 
هذا اإلشراك يتم بشكل حقيقي 
األمر،  حقيقة  وفي  ال.  أم 
وعلى العموم، تثير لدينا بعض 
أن  من  مخاوف  الممارسات 
الجميلة  تتحول بعض األفكار 
النصوص  تتضمنها  التــــــــــــي 
إلى مجــــرد مساطـر لتقزم 
مما  إلى مجرد شكليـــات 
سيؤدي الـــى إفقادها 
الحقيقــــــــــي  المعنــــــــى 

الذي أسست ألجله.
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يفرضها  التي  الشروط  فإن   ،22 المادة  عنها  تتحدث  التي  العرائض  يخص  ففيما 
لتدبير هذا  الجهة  ية على مستوى  إدار بنيات  أن غياب  بالواقعية، كما  تتميز  القانون ال 

يل هذا الحق على أرض الواقع. األمر سيكبح تنز

هذه  طلبات  تقتصر  ما  فغالبا  والجمعيات،  الجهات  بين  بالعالقة  يتعلق  فيما  أما 
األخيرة على 3 أمور: التمويل، المنح وتوفير المقر. ومن هنا البد من التأسيس لعالقة 
هذه  إعطاء  في  أساسي  بشكل  باالعتماد  وذلك  المنحة،  بدل  مشروع  على  مبنية 
التنمية  برنامج  مع  الجمعية  به  تتقدم  الذي  المشروع  انسجام  معيار  على  المنحة 
يع  مشار بناء  ثقافة  يس  تكر في  نظرنا  في  سيساهم  ما  وهو  الجهة.  تعده  الذي 

قائمة على أساس مقتربات متكاملة.

الالزم،  نعيرها االهتمام  المملكة والتي ال  156 من دستور  المادة  أما فيما يخص 
فإن ما تنص عليه من ضرورة عمل المرافق العمومية على تلقي مالحظات المرتفقين 
اآلليات  على  الجهات  توفر  مدى  تسائل  تتبعها  وتأمين  وتظلماتهم  واقتراحاتهم 

المهمة. اليها هذه  تعهد  التي  والمنظومة 

ثانيا: اآلليات القانونية التي تساعد على تجاوز اإلشكاالت المطروحة

على  االعتماد  يمكن  الممارسة،  من  ونصف  سنة  أفرزتها  التي  اإلشكاالت  لتجاوز 
بالجهات  المتعلق   111.14 التنظيمي  القانون  عليها  نص  التي  والمداخل  اآلليات 

يلي: فيما  ونجملها 

الجهة(. 1 )إدارة  التنظيمية  اآلليات 

اليوم أن الجهات قامت بوضع منظامها استئناسا بمذكرة صادرة عن وزارة  يالحظ 
الداخلية. غير أن ما لم يتم االنتباه اليه هو غياب تحديد دقيق للوظائف على مستوى 
غياب  ويؤدي  والكفاءات.  الوظائف  مرجع  يضبطه  الذي  األمر  وهو  الجهة.  إدارة 
سياسية  مزايدات  في  الدخول  الى  العمل  هذا  عليه  ينبني  الذي  الموضوعي  المعيار 

المسؤوليات. يع  توز عند 

الداخلي. 2 والتقييم  التتبع  منظومة 

ال  ما  "كل  أساسيا قاعدة  أمرا  المنظومة  تجعل من وضع هذه  التي  القواعد  من 
يمكن تتبعه ال يمكن تدبيره". ولعل من بين أهم المنظومات التي ال يمكن تصور عدم 
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بالمساطر بقدر ما  وجودها منظومة تدبير المخاطر. ونؤكد على أن األمر هنا ال يتعلق 
أن تسود. المفترض  التي من  ية  التدبير بالثقافة  يتعلق 

ية للجهة. 3 الموارد البشر

ية التي تتوفر عليها الجهة حجر الزاوية في إنجاح ورش الجهوية  تشكل الموارد البشر
ية  البشر الموارد  أن  حين  في  الرؤية،  يبني  من  هو  المنتخب  أن  اعتبار  على  المتقدمة، 

بالجهة هي من تفعلها على أرض الواقع.

الموارد المالية . 4

يع الموارد المالية بين الجهات بعدم العدالة. إذ  تتسم المعايير المعتمدة في توز
سكان  عدد  على  بناء  و37.5%  الجهات  بين  بالتساوي   50% تخصيص  يتم  أن  يعقل  ال 
الجهة و%25.5 بناء على مساحة الجهة. وبالتالي من الضروري إعادة النظر في هذه 

يع كمؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة. المعايير لضمان عدالة التوز

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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تقرير عام حول أشغال الندوة
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تقرير عام حول أشغال الندوة
موضوع »الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص 

وإكراهات التنزيل«

 2017 02 مارس  الخميس  يوم  ين،  المستشار بمجلس  والتنمية  العدالة  يق  فر نظم 
بين  المتقدمة  "الجهوية  حول موضوع  ندوة سياسية  المجلس،  بمقر  الندوات  بقاعة 
البرلمانيين والمنتخبين  اللقاء بحضور ثلة من  يل". وتميز  التنز مضامين النصوص وإكراهات 
سنة  بعد  الندوة  هذه  وتأتي  األكاديميين.  الباحثين  من  وعدد  والمحليين  الجهويين 
تطلعات  ضوء  في  التنفيذ،  حيز  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  دخول  من  ونيف 
لمؤسسات  شامل  إلصالح  أساسيا  مدخال  الجهوية  ورش  لجعل  والفاعلين  المواطنين 
المجــــاليـــة  التنميـــة  وتحقيق  يــــة،  الالمركز وتطويـــر  سيــاســاتهـــا،  صيــاغــة  وإعادة  الدولة، 

المحلية. الديمقراطية  يـــز  وتعــز للجهــــات، 

مجلس  رئيـس  بنشماش،  الحكيم  عبد  السيد  من  كل  استضافة  اللقاء  وعرف 
اللذان  الجهات،  رؤســــــــــــاء  جـمـعــيــــــــــة  رئيس  العنصــر،  امحنـــــد  والسيـــــد  يـــن،  المستشار
االفتتاحية،  الجلسة  خالل  كلمة  الشيخي  نبيل  الدكتور  يق  الفر رئيـــــس  جـانـــب  إلـــــى  ألقيا 
الرحيم  عبد  السيد  من  كل  طرف  من  مداخالت  ثالث  إلقاء  الثانية  الجلسة  عرفت  بينما 
الكسيري، رئيس اللجنة الدائمة للجهوية المتقدمة والتنمية القروية والمجالية بالمجلس 
الرباط-سال-  رئيس جهة  السكال،  الصمد  االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والسيد عبد 
وتدبير  العمومية  السياسات  في  خبير  العرفي،  حسن  السيد  إلى  باإلضافة  القنيطرة، 

العام. الشأن 

االفتتاحية الجلسة 

كأساس  الجهوي  االختيار  تدعيم  أن  الجلسة  بداية  في  شيخي  نبيل  السيد  أكد 
وعجز  الجهوية  التفاوتات  "استفحال  مواجهة  أجل  من  جاء  للمملكة  الترابي  للتنظيم 
االقتصادية  بالتنمية  النهوض  اإلقليمي عن مواجهتها بسبب محدوديته في  اإلطار 
جهات  تعرفها  التي  والالتوازنات  االختالالت  مختلف  على  والقضاء  واالجتماعية 
التي  الملكية  الخطب  مستحضرا  الورش  هذا  منها  مر  التي  المحطات  وعدد  المملكة" 

تعكس االهتمام المتزايد بالجهوية في مختلف هذه المحطات:
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االقتصاديــــة 	  الجهات  بإحداث  المتعلق   1971 يونيو   16 في  الظهير  صدور 
لمدلــــــول  أســــــس  والـــــذي  المناطــــــق  إحــــداث  ظهيــــــــــــــر  والمسمـــــــــــــــــــى 
المنــوط  والجهـويـــة  الوطـــنـيــــــــة  المؤسـســـــات  وأحـدث  الجهويـــة  التنميــــــة 

التنمية؛ هذه  تحقيق  بها 

التوجه 	  هذا  ترجم  الذي   1992  -1988 للفترة  التنمية  مسار  مخطط  صدور 
موضوع  في  األول  ير  الوز إلى  الموجهة  رسالته  في  الملك  جاللة  اعتبر  حيث 
للبالد  التنموي  للعمل  العام  "اإلطار  أن  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
التي  الخلية  باعتبارها  الجهة  مستوى  على  له  التخطيط  يكون  أن  ينبغي 
تناسب المغرب وما يشتمل عليه من تنوع واختالف سواء على المستوى 

الديمغرافي"؛ أو  الجغرافي 

جماعة 	  مستوى  إلى  بالجهة  ارتقى  الذي   1992 لسنة  الدستوري  التعديل 
والقروية؛ ية  الحضر والجماعات  واألقاليم  العماالت  بجانب  ترابية 

1997 والذي أبدع وضعا جديدا 	  صدور القانون المتعلق بتنظيم الجهات لسنة 
بكيفية ديمقراطية من  إطارها  التداول في  السكان من  تمكين  أجل  للجهة من 

المهنية؛ االجتماعية  والهيئات  المحلية  الجماعات  في  منتخبيهم  خالل 

 	.2010 يناير   3 يخ  بتار للجهوية  ية  االستشار اللجنة  تنصيب 

رئيس  شدد  التنفيذ،  حيز  التنظيمية  القوانين  هذه  دخول  من  ونيف  سنة  وبعد 
صدور  بعدم  للجهة  القانونية  المنظومة  استكمال  عدم  من  بالرغم  أنه  على  يق  الفر
صندوق  الخصوصيين  الحسابين  تفعيل  عدم  ورغم  بها  المرتبطة  والمراسيم  القوانين 
النظر  من  يمنع  ال  األمر  هذا  فإن  الجهات  بين  التضامن  وصندوق  االجتماعي  التأهيل 
مجلس  أن  اعتبر  المنطلق،  هذا  ومن  الصادرة.  النصوص  ضوء  في  التجربة  هذه  في 
حول  النقاش  يحتضن  أن  يمكن  الذي  األنسب  المؤسسي  اإلطار  هو  ين  المستشار
التجربة  لهذه  العملي  يل  التنز ولمواكبة  بالمجلس.  الجهات  تمثيلية  باعتبار  الجهوية، 
ين  المستشار مجلس  في  والتنمية  العدالة  يق  فر بادر  المناسبة  باالقتراحات  يزها  وتعز
النصوص  مضامين  بين  المتقدمة  الجهوية  موضوع:"  حول  الندوة  هذه  تنظيم  إلى 

منها: األهداف  من  مجموعة  تحقيق  متوخيا  يل"،  التنز وإكراهات 
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إبراز دور الجهوية المتقدمة في تحقيق العدالة المجالية بين الجهات؛. 1

الوقوف على مدى مساهمة الجهوية المتقدمة في التنمية المجالية وخلق . 2
الثروات؛

مدى مساهمة الديمقراطية التشاركية في تحقيق أهداف ومبادئ الجهوية . 3
المتقدمة؛

يل مبادئ الجهوية المتقدمة.. 4 الوقوف على صعوبات وإكراهات الواقع في تنز

بمبادرة  المستشارين،  رئيس مجلس  بنشماش،  الحكيم  السيد عبد  نوه  ومن جهته 
الجهوية  ورش  حول  الندوة  هذه  لتنظيم  اختياره  على  بالمجلس  والتنمية  العدالة  فريق 
المتقدمة الذي يعد خيارا استراتيجيا لبالدنا. وأبرز أن األسئلة التي تطرح ضمن أي نقاش حول 
يل وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة تحيل على ثالث مستويات مختلفة. يتمثل المستوى  تنز
جميعا  لنا  تمنح  الترابية  للجماعات  الدستوري  القانون  مقتضيات  من  عددا  أن  في  األول 
يا لوضع حلول قانونية تنظيمية وعملية لمسألة التقائية السياسات العمومية  أساسا معيار
على المستوى الترابي. ومنها 
يـع  لتفر ا مبــــدأ  بالخصــــوص 
يع  توز ومبدأ   subsidiarité
اختصاصات  إلى  االختصاصات 
واختصاصات مشتركة  ذاتية 
مع الدولة وأخرى منقولة 
الجماعة  إلى  الدولة  من 
اقتران  ومبدأ  الترابية 
بنقل  االختصاص  نقل 
له.  المطابقة  الموارد 
مبدأ  الى  باإلضافة 
مكانة  الجهة  تبوؤ 
بالنسبــــة  رة  الصـــدا
للجماعات الترابية األخرى. أما المستوى الثاني فيتمثل في كيفية أجرأة التوصيات الواردة 
في رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بعنوان "متطلبات الجهوية المتقدمة 
وتحديات إدماج السياسات القطاعية" منها على سبيل المثال التوصيات المتعلقة بتحديد 
األدوات والمقاربات المتعلقة بمجال نقل السلطات، وتحسين انسجام واندماج السياسات 
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والنهوض  التعاون  يز  تعز الى  الداعية  والتوصية  الترابي  المستوى  على  العمومية 
الواقع  على  الممارسة  أن  وأكد  وغيرها.  والترابيين  المؤسساتيين  الفاعلين  بمشاركة 
عن  االصادرة  التوصيات  أجرأة  إمكانية  على  الوقوف  على  ستساعد  المنتخبين  قبل  من 

ية. الدستور المؤسسة  هذه 

بين  المالية  الموارد  يع  توز معايير  في  النظر  بإعادة  بنشماش  السيد  طالب  كما 
الجهات المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم رقم 2.15.997 الصادر في 30 

معايير  باعتماد  وذلك   2015 ديسمبر 
أكثر عدال وأكثر إنصافا منها على سبيل 
والهشاشة  الفقر  مؤشرات  المثال 
نـســب  الجهــــة،  مستــــوى  علـــــى 
األساسية،  التحتية  بالبنية  التجهيز 
وإلى  الصحة  إلى  الولوج  مؤشر 
اإلسراع  إلى  دعا  كما  التمدرس. 
على  اجتماعي  قطب  بإنشاء 
إطار  في  الجهوي  المستوى 

اإلداري. الالتمركز 

في حين يتمثل المستوى 
في  األسئلــــة،  من  الثالـــــث 
الصادرة  التوصيات  استحضار 

الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة  لفائدة  بالمغرب  المتحدة  األمم  منظومة  عن 
المعنون"التقائية  يرها  تقر في  ضمنته  والتي  والحكامة  العامة  بالشؤون  المكلفة 
تلك  منها  خاصة   .  2015 يناير  في  والصادر  للفعل"،  مسالك  العمومية،  السياسات 
العمومية  للسياسات  التوجيهية  والخطوط  الوطنية  لاللتقائية  العام  باإلطار  المرتبطة 
الدولة  بين  والشراكات  الترابي  المستوى  على  خاصة  القطاعات  متعدد  الطابع  ذات 
مجلس  رئيس  وذكر  أعلى.  إلى  أسفل  من  التشاركية  المقاربات  وتشجيع  والجهات 
يرتبط  بل  يعية  التشر باألجندة  فقط  يرتبط  ال  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز بأن  ين  المستشار
الحكامة  وآليات  الممارسة  مستوى  على  اإليجابية  التراكمات  على  والبناء  بالتدرج  أيضا 
المناسبة  المؤسسة  هو  ين  المستشار مجلس  أن  بنشماش  السيد  أكد  األخير  وفي 
الى  بالنظر  وذلك  المتقدمة  الجهوية  لورش  االستراتيجية  القيادة  مسؤولية  لحمل 
ومؤسسات  ية  وزار قطاعات  من  الفاعلين،  مختلف  بين  التنسيق  على  وقدرته  تركيبته 

ترابية ومجتمع مدني. وطنية وجهات ومجاالت 
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فاس- جهة  ورئيس  الجهات  رؤساء  جمعية  رئيس  العنصر،  امحند  السيد  أما 
متميزة في  مكانة  الدوام  على  احتل  الجهات  أن مغرب  مداخلته  فأكد في  مكناس، 
الرؤية  ية وأن هذه  المغرب دولة عصر الى جعل  الهادفة  الملكية  الفكر واالستراتيجية 
االختيار  هذا  وأن  أمنية،  أو  كانت  سياسية  ظرفية  اعتبارات  أي  عن  مستقلة  تبقى 
وديمقراطية  اقتصادية  اعتبارات  أملته 
السيد  وذكر  آخر.  شيء  أي  من  أكثر 
مرت  التي  التجارب  بمختلف  العنصر 
من  ابتداء  بالمغرب  الجهوية  منها 
سنة  اقتصادية  جهات   7 إحداث 
رقم  قانون  بصدور  ومرورا   1971
اعتبر  والذي   1997 96-47 سنة 
تبدو  "الجهة  أن  ديباجته  في 
رئيسية  وحلقة  مالئما  إطارا 
واستكمال  إتمام  على  قادرة 
للمملكة،  المؤسساتي  الصرح 
ستبدع  الجهــــة  أن  باعتبـــر 
ستمكن  ة  يـــد جد هيئة 
ممثلي السكان من التداول في إطارها بكيفية ديمقراطية..." أما التجربة الثانية تمثلت 
ظلت  أنها  غير  االختصاصات  من  مجموعة  على  تتوفر  محلية  جماعة  الجهة  اعتبار  في 

الجهوية. التنمية  األثر على مستوى  محدودة 

وترسم التجربة الحالية المتمثلة في الجهوية المتقدمة والتي أعطى جاللة الملك 
في  اعتبرها  حيث  السابقة  التجربة  مع  قطيعة   2010 سنة  انطالقتها  السادس  محد 
يده تحوال نوعيا في أنماط الحكامة الترابية"  خطاب 3 يناير انطالقة لورش هيكلي كبير، نر
ية.  وأكد هذا االختيار في خطاب 9 مارس 2011 بمناسبة اإلعالن عن المراجعة الدستور
2011 حيث نص على أن "التنظيم  وقد تبلور هذا االختيار في الفصل األول من دستور 

المتقدمة" الجهوية  يقوم على  تنظيم ال مركزي  للمملكة  الترابي 

أربع مرتكزات وهي: الحالية على  الجهوية في صيغتها  وتقوم 

التشبت بمقدسات األمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب؛	 

المناطق؛	  بين  والتالحم  للتكامل  المجسد  بالتضامن  االلتزام 
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الصالحيات واإلمكانيات؛	  والتوازن في  التناسق  اعتماد 

نطاق 	  في  تفعيله  بدون  الجهوية  تستقيم  لن  الذي  الواسع،  الالتمركز  انتهاج 
ناجعة. ترابية  حكامة 

بشكل  ترجم   130-13 رقم  التنظيمي  القانون  صدور  أن  العنصر  السيد  واعتبر 
ماهو  منها   ،  146 الفصل  في  الواردة  تلك  خاصة  ية  الدستور المقتضيات  ملموس 
الذاتية  واالختصاصات  التسيير  وأجهزة  الجهة  مجلس  وأجهزة  هياكل  بتنظيم  متعلق 
والمشتركة والمنقولة والتنظيم المالي وغيرها وأحال على 30 نصا تطبيقيا لمجموعة 
من المقتضيات غير أن هذه الترسانة القانونية وبالرغم من حجمها، يضيف رئيس جمعية 
فإن  بالتالي  الكبرى  األهمية  بهذه  ترابيا  إصالحا  تستوعب  أن  يمكن  ال  الجهات،  رؤساء 
البناء الجماعي وااللتزام واالنخراط الكامل. كما شدد على  هذا الورش الهام يستوجب 
أهمية توفر فضاءات للحوار والبحث عن اإلشكاليات التي لم يقدم النص القانوني إجابات 

عليها.

يل األمثل للجهوية  وذكر امحند العنصر كذلك مجموعة من اإلكراهات التي تواجه التنز
المتقدمة من قبيل:

عدم مسايرة الالتركيز اإلداري لمشروع الجهوية المتقدمة؛	 

ترك 	  إلى  يؤدي  مما  الجهوية  مسلسل  في  ية  المركز القطاعات  انخراط  ضعف 
الجهة في مواجهة وزارة الداخلية؛

الجهات 	  رؤساء  وأن  خاصة  االقتراحات،  وتقديم  والتشاور  للحوار  فضاء  غياب 
البرلمان، وفي هذا الصدد يبقى  التمثيلية سواء داخل الحكومة أو  مبعدين عن 
للتفاعل  مؤسساتيا  إطارا  ليشكل  مماثل  جهاز  خلق  أو  الجهات  بجمعية  االرتقاء 

والتشاور.

أجل  من  الثالثة  بمستوياتها  الترابية  الجماعات  اختصاصات  تحديد  ضرورة  إلى  دعا  كما 
ضرورة  الى  إضافة  الترابية  الجماعات  بين  الصراع  الى  يؤدي  أن  يمكن  تداخل  أي  تفادي 
تفعيل  تأخير  الى  الحالية  وضعيته  في  يؤدي  الذي  واإلداري  التقني  بالجانب  االهتمام 
العمل الجهوي. وفي األخير حذر رئيس جهة فاس مكناس من مغبة الوقوع في أخطاء 
هذا  فإنجاح  ومشتتة.  مفتتة  بعمليات  القيام  في  دورها  ينحصر  كأن  السابقة  الجهوية 

الورش الهام يتطلب انخراطا جماعيا.
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ير المجلس االقتصادي واالجتماعي  المداخلة األولى تحت عنوان "خالصات تقر
والبيئي حول متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية" 
من إلقاء السيد عبد الرحيم الكسيري رئيس اللجنة الدائمة للجهوية المتقدمة 

والتنمية القروية والمجالية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.

 2005 2 يونيو  يخ  بتار ير الذي أعده المجلس  التقر الرحيم الكسيري أن  أبرز السيد عبد 
إحالٍة  إطار  في  تم  القطاعية"  السياسات  إدماج  وتحديات  الجهوية  "متطلبات  حول 

ذاتية ويتوزع محتواه على عدة محاور:

اإلداري، وخاصة . 1 ية والالتمركز  الالمركز بإنجاح  الكفيلة  األدوات والمقاربات  تحديُد 
في مجال نقل السلطات؛

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛. 2

النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية المستدامة؛. 3

يز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛. 4 تعز

التشاركية.. 5 الديمقراطية  يز  تعز
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ير، إذ يعتمد  وأشار إلى أن المجلس يتبع منهجية دقيقة في إنجاز مثل هذه التقار
كذلك  يعتمد  كما  بها،  التقيد  الالزم  واالليات  واالستراتيجيات  المقاربات  دراسة  أوال 
على جلسات إنصات لجميع المتدخلين والفاعلين وأصحاب القرار وبالتالي فإن التوصيات 
يساهمون  الذين  والمتدخلين  الفاعلين  مختلف  وعمل  ألفكار  ثمرة  إال  تكون  ال  ير  والتقار

ير بصفة مباشرة أو غير مباشرة. في إعداد التقر

في  المحالة  سيساهم  استراتيجي  خيار  بالمغرب  المتقدمة  الجهوية  أن  واعتبر 
والتنمية  التشاركية  الديمقراطية  وتوسيع  وتطوير  الوطنية،  الوحدة  وتأكيد  تثبيت 
االقتصادية المتوازنة لكل جهات المملكة كما يهدف إلى الحد من الفوارق االجتماعية 
عملية  األساسي في  المحور  اإلنسان هو  واعتبار  بينها  والتضامن  الجهات  وبين  داخل 
ية والالتمركز واندماج السياسات  الالمركز القرب عبر دعم  أكبر لسياسة  التنمية وتفعيل 

ية. البشر التنمية  وبرامج  يع  لمشار القطاعية وإعطاء دفعة جديدة 

يل  تنز مستوى  على  مطروحة  مازالت  التي  التخوفات  من  مجموعة  سرد  وبعد 
التي  التحديات  أهم  بذكر  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ممثل  قام  الجهوية، 

الحالي وهي: الجهات في وضعها  تواجهها 

للجهوية؛	  السليم  يل  التنز

الالتمركز اإلداري؛	  إنجاح 

العمومية؛	  السياسات  اندماج 

التشاركية؛	  الديمقراطية  إنجاح 

الفوارق؛	  والحد من  االقتصادية واالجتماعية  التنمية 

للجهة؛	  المالية  الموارد  يز  تعز

وتثمينها؛	  الطبيعية  الموارد  حماية 

والتواصل.	  للتقييم  قارة  إنشاء منظومة 

التوصيات  بسرد  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ممثل  قام  بعدها 
تتوزع على ستة محاور: ير والتي  التقر التي تضمنها 
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I . عوامل نجاح الجهوية

أ- توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي.

- توصيات مرتبطة بالالتمركز الشامل والمكتمل

شامل  التمركز  وإقرار  التشاركية  المقاربة  باعتماد  الالتمركز،  ميثاق  بإعداد  التعجيل 
ية  ير التقر للسلطات  متدرج  حقيقي  نقل  على  ويقوم  مستمر،  تطور  وفي  يجي  تدر
الملك  لجاللة  خطب  ثالث  وهناك  الترابي  التنظيم  مستويات  لكل  المناسبة  وللوسائل 

الالتمركز؛ تفعيل  إلى  تدعو 

- توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي

تثمين الوظيفة العمومية الترابية وإقرار مراقبة مواكَبة للنفقات	 

تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي	 

ب- توصيات مرتبطة بمجال تدخل الجهة

إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة	 

الترابيين	  يز مشاركة الفاعلين المؤسساتيين  تعز
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 النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة	 

االرتقاء بالتنمية االجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية	 

يز الموارد المالية للجهات	  تعز

حماية الموارد الطبيعية وتثمينها	 

إنشاء منظومة قارة للتقييم والتواصل	 

اإلكراهات  التجربة:  من  سنة  المتقدمة،  "الجهوية  عنوان  تحت  الثانية  المداخلة   
والصعوبات" من إلقاء السيد عبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط سال القنيطرة. 

أكد السيد عبد الصمد السكال في بداية مداخلته على أهمية الجهوية المتقدمة 
أوال  فهو  مزدوجا،  ورشا  باعتبارها 
مدخل أساسي إلعادة بناء الدولة 
الخطب  مختلف  أكدته  أمر  وهو 
لهـــذا  تطرقــت  التــي  الملكيــــة 
الفصـــل  أكــده  كمـــا  الموضـــوع 
المملكـــة.  دستـــور  مـــن  األول 
واعتبر أن ورش الجهوية الذي 
واليتيــــن  علـــى  يلـــه  تنز يمتــــد 
يعيتين  )12 سنة( ال يتم  تشر
النقاش حوله اليوم بالشكل 
المطلوب وبالتالي فهناك 
عدم  من  كبيرة  تخوفات 

بلوغه مداه.

 ،111-14 التنظيمي  القانون  في  عليه  تم  الذي  بالشكل  االختصاصات  يع  توز إن 
لتفادي  الحكومة  اشتغال  يقة  طر في  النظر  إعادة  يتطلب  السكال،  السيد  يضيف 
الدولة  تدخل  طبيعة  في  يتمثل  المطروح  والتساؤل  االختصاصات.  تداخل  في  الوقوع 
فيما يتعلق باالختصاصات الذاتية للجهة. هل هو دور المنشط أو الفاعل أو المؤطر ... 
إذ أن هناك قطاعات عديدة منها على سبيل المثال قطاع التكوين المهني الذي يدخل 
أنه  غير  كامل،  بشكل  تتملكه  أن  المفروض  والذي من  للجهة  الذاتية  االختصاصات  في 
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االختصاص. وعلى  بنفس  يالحظ وجود قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية معنية 
يع الفعلي للصالحيات بين  هذا األساس اعتبر أن المحك الحقيقي إلنجاح الجهة هو التوز
القنيطرة  الرباط سال  رئيس جهة  والتكامل. كما دعى  التمايز  إطار  والدولة في  الجهة 
بين  والنقاش  للحوار  كفضاء  كبرى  أهمية  ذات  مؤسسة  الجهات  جمعية  جعل  إلى 
المنتحبين الجهويين وكمحاور أساسي للحكومة كما هو الشأن في باقي الدول التي 

وإيطاليا. كفرنسا  الترابي  تنظيمها  الجهوية في  تعتمد 

تدبير  يتمثل في  تحديا مزدوجا  يطرح  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز أن  المتدخل  أكد  كما 
الجهة  مؤسسات  بناء  وفي  جهة  من  استثنائية  سياسية  ظرفية  في  االنتقاالت 

القانون من جهة أخرى. يل مقتضيات  وتنز

ويتمثل تحدي تدبير االنتقاالت في:

موقع 	  إلــى  بالجهــة  االنتقال 
ووظــــائف  بـــــأدوار  جــــديــــــد 
الــــــدور  يتجلــــى  جديـــــدة. 
الجهــة  كـــون  في  الجديـــــد 
تحقيق  عبء  اليوم  تحمل 
الترابـــي  بمجالهــا  التنميــــة 
الوظائف  بعــــض  أن  كما 
العديد  تعترضها  مازالت 
منهـــا  الصعوبات  مـــــن 
المثــــال  سبيــــل  عـــلى 
في  الميـــــزانيــــة  بـــنـــــاء 

غياب المرسوم الذي ينظم ذلك؛

انتقال في تدبير األمر بالصرف من الوالي إلى رئيس الجهة؛	 

انتقال في البنية الترابية وفي التقطيع؛	 

ية.	  ية والموارد البشر انتقال في البنية اإلدار

وكل هذه االنتقاالت جاءت في ظرفية انتخابية محضة مع رهانات استثنائية بامتياز.
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يل الجهوية فعددها فيما يلي: أما فيما يخص اإلكراهات التي تعترض تنز

مرسوم 	  منها  خاصة  اآلن  لحد  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  استكمال  عدم 
إنجاز  وكاالت  وبموضوع  الترابية  الجماعات  بمالية  المتعلقة  والقوانين  الميزانية 
العمومية  بالوظيفة  المتعلق  القانون  الى  باإلضافة  المالية  والرقابة  يع  المشار

المسؤولية؛ على  التعويضات  الترابية ومرسوم 

إطار 	  ووضع  الحر  التدبير  مفهوم  الى  ية  اإلدار الوصاية  مفهوم  من  االنتقال 
ية؛ للرقابة اإلدار وحدود 

باإلضافة 	  بمختلف قطاعاتها  الحكومة  تكون  أن  المخاطب. واقترح  تحديد طبيعة 
الترابية. بالجهوية والجماعيات  إمكانية خلق وزارة مختصة  إلى 

يل الجهوية المتقدمة" من إلقاء  المداخلة الثالثة حول "قراءة في مسار تنز
العام. العرفي، خبير في السياسات العمومية وتدبير الشأن  السيد حسن 

العام،  الشأن  وتدبير  العمومية  السياسات  في  الخبير  العرفي،  حسن  السيد  أثار 
االشتغال  يقة  يخص طر فيما  بالجهات  المتعلق  التنظيمي  القانون  يل مضامين  تنز إشكالية 
يتعلق  ما  خاصة  التحديات  من  مجموعة  تطرح  التي  االنتقالية  المرحلة  هذه  تدبير  حول 
إطار  في  يندرج  كبيرا  ورشا  باعتباره  ية  الضرور القانونية  والمداخل  اآلليات  بتفعيل  منها 
يمكن  التحديات  هذه  أن  أوضح  كما  الملكية.  اإلرادة  يترجم  وعميق  استراتيجي  توجه 

إجمالها في ثالث مستويات:

المشرع  يطلبه  ما  أمام  الجهوي  الشأن  مدبر  بموقع  مرتبط  األول  المستوى 
حجم  إلى  يرقى  ال  التنموي"  العمل  "برنامج  كلمة  استعمال  إن  المواطن.  ينتظره  وما 
كلمة  استعمال  وجب  بل  عملياتي  إطار  في  لسنا  ألننا  بالجهة،  المنوطة  االختصاصات 
أن  المتدخل  وأكد  المنتخب.  لدى  االستراتيجي  الفكر  تعميق  تترجم مسألة  التي  "تصور" 
من  تنبثق  العناصر  مترابطة  عمل  رؤية  على  التوفر  يلزمه  الجهة  في  المنتخب  المجلس 

السياسية. للنخبة  االنتخابية  البرامج 

أما المستوى الثاني من التحديات فيرتبط بدور الدولة والجهة كمتدخلين أساسيين 
القانون  مقتضيات  أن  مبرزا  العالقة.  هذه  ضبط  الضروري  فمن  التنمية.  تحقيق  في 
عملية  بضبط  يرتبط  فيما  خاصة  الغموض  بعض  يكتنفه  بالجهات  المتعلق  التنظيمي 

الوالي. التنسيق مع مؤسسة 
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وأن  ية  الالمركز نظام  بدون  يستقيم  لن  للجهـوية  األمثــــل  يـــل  التنــز أن  أكــــد  كمــــا 
المـرحـــوم  بقـولـــة  مستشهـدا  نخبها  باستقامة  إال  يستقيم  لن  ية  الالمركــز نظـــام 
مشيـــرا  جماعيـــا"  منتخبــا  لكنت  منتخبــا،  أكـون  أن  لـــي  قــدر  "لـو  الثانـي:  الحسـن  الملك 

التنمية. تحقيـــق  فــي  األخـــيـــــر  هــذا  يلعبـه  الذي  المحوري  الـدور  إلـى 

أخذا  المدني  والمجتمع  الجهة  بين  العالقة  بضبط  فيتعلق  الثالث  المستوى  أما 
هذه  أن  له  تبين  محايد،  كمالحظ  أنه  وأبرز  الجديدة.  ية  الدستور أدواره  االعتبار  بعين 
المشرع  توخاه  الذي  المعنى  لتفقد  ومساطر  شكليات  إلى  يمها  تقز تم  العالقة 
الى  ودعا  بالجهات.  المتعلق  التنظيمي  القانون  من   122 المادة  خاصة  إحداثها،  من 
داخل  إنجازها  المزمع  يع  المشار أساس  على  والجمعيات  الجهة  بين  العالقة  تأسيس 
بناء على ضرورة  التنموي وليس  برنامجها  الترابي للجهة والتي تندرج في إطار  المجال 

المنح كما هو محدد في ميزانيتها. يع  توز

العنصر  دور  على  العرفي  حسن  السيد  شدد  ية،  البشر الموارد  جانب  يخص  وفيما 
يل الرؤية االستراتيجية  البشري للنهوض بالجهوية في مجال اإلدارة السيما فيما يخص تنز

تقنيا. يفها  وتصر الجهوي  المجلس  عن  المنبثقة 
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العامة المناقشة 

ثمن السيد إلياس العمري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مبادرة فريق العدالة 
الممارسة  من  ونصف  سنة  لتقييم  الندوة  هذه  بتنظيم  ين  المستشار بمجلس  والتنمية 
النظير  منقطع  توافقا  عرف  المتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  أن  وأكد  الواقع.  أرض  على 
ية مرورا بإقرار الدستور الجديد وصوال إلى القانون اإلطار  منذ انطالق عمل اللجنة االستشار
ضرورة  على  وأكد  القانونية.  الفراغات  من  عددا  يعرف  مازال  الذي  التنظيمي  والقانون 
االستمرار في العمل بنفس الروح التوافقية التي بدأ بها هذا الورش )أغلبية ومعارضة(، 
إذ أن المساهمة في بناء الجهوية المتقدمة هي مساهمة في بناء دولة الغد، دولة 

لجميع المواطنين والمواطنات، دولة تستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم وانتظاراتهم.

باستكمــــــال  اإلســــراع  تتطلـــــب  الـــــذي  التنظيمــــي  القانون  يل  تنز عملية  يخص  وفيما 
الترســــــانـــــة القانونيــــــة المرتبطـــــة بــه والتـــــي تشمـــــل 30 مرسومـا وأربعـــة قوانيــن تنتمي 
إلى دستور ما قبل 2011 ، فإلى حد اليوم لم يصدر إال ثالثة عشر مرسوما؛ حيث صدر 
مرسومان اثنان سنة 2015 مباشرة بعد االنتخابات المحلية، بينما صدر أحد عشر مرسوما 
العلم أن  المراسيم األخرى الحقا مع  ينتظر أن تصدر  ، فيما  بين يونيو وأكتوبر  الباقية ما 
يخ 31 يناير 2018 كحد أقصى لذلك. وتساءل عما إذا كانت هذه الفترة  المشرع حدد تار
كافية لذلك مجيبا أنها كافية إذا ما تم االحتكام لنفس منطق التوافق واإلجماع، كما 

أن تجربة السنة ونصف الماضية ستمكن الحكومة من اإلعداد الجيد لهذه المراسيم.
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بين  فيما  الثقة  لبناء  والملحة  الماسة  الحاجة  عن  األخير  في  العماري  السيد  وعبر 
المنتخبين أنفسهم وما بين المنتخبين والمركز. ففيما يتعلق بعالقة الجهة بالوالي عرض 
العالقة. حيث قامت  التأسيس لهذه  تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في  العماري 
كذلك  وتضم  فيها  األسهم  أغلبية  الجهة  مجلس  يملك  شركة  بتأسيس  األخيرة  هذه 
منحه  تم  الذي  الوالي  إلى  باإلضافة  بنكيتين  واألقاليم ومؤسستين  العماالت  مجالس 
سهما واحدا، وذلك من أجل تفادي نشأة أي نزاع بين األطراف المختلفة ومن أجل تحقيق 
العدالة المجالية داخل الجهة، وهو من المطالب الملحة اليوم للمواطنين والمواطنات.

أن األمر  الوطني لألحرار، أكد  التجمع  يق  رئيس فر البكوري،  السيد محمد  وفي تدخل 
شروط  في  المؤسسة  النصوص  تتحكم  ال  والمضامين،  األبعاد  متعدد  بورش  يتعلق 
على  وشدد  والسليم.  الصحيح  يل  التنز يله  تنز إكراهات  إلى  تتعداه  بل  فحسب،  نجاحه 
أمام مرآة  تضعنا  بالمغرب  المتقدمة  الجهوية  تجربة  أن مرور حوالي سنة ونصف على 
بالمغرب  الجهوية  مشروع  يواجهها  التي  والمعيقات  اإلكراهات  من  لجملة  حقيقية 
ية بالحجم الذي يمكنها من أن تتكفل بما أوكل  أهمها مدى وجود موارد مالية وبشر

إليها من صالحيات بمقتضى القوانين.

كما رسم بعض اإلكراهات والمعيقات التــــي تواجــــه الجهويـــــة المتقـدمــــة وأجملها في 
ثالث مستويات:

على المستـــوى االقتصادي واالجتمـــــاعــــــــي تتمــثــــــل هـــــــذه المعيقــــات فـــــي قلــــــة 
المختلــــط  االقتصــاد  شركــات  في  الجهــــات  مســاهمــــة  وضعــــف  الصنــــاعيــــة  المناطــق 
 action" إطار  في  توجد  التي  لالستثمــار  الجهويــــة  المجالــــس  تجربــــة  تعميم  وعدم 
الجهات  بين  شاسعة  وهوة  كبيــــرة  فــــوارق  وجــــود  إلـــى  باإلضــافــة   ."entreprendre
يط  الشر في  الوطنية  الثروة  وتمركز  ية؛  البشر والتنمية  االقتصادي  النمو  مجال  في 
الساحلي الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء وبالتالي استئثار هاته المدن بأغلبية األنشطة 

االقتصادية وتهميشها لباقي المدن.

التجمع  يق  فر رئيس  حسب  اإلكراهات  هذه  فتتجلى  اإلداري  المستوى  على  أما 
المشاكل  االعتبار  بعين  يأخذ  لم  الذي  الحالي  الجهوي  التقطيع  في  لألحرار  الوطني 
والقروية.  ية  الحضر المناطق  بين  التساوي  عدم  وفي  للجهات  السوسيو-اقتصادية 
ية  ية للتركيز التي يستوجب أن تواكب سياسة الالمركز باإلضافة إلى غياب السياسة المواز
يزه  1960، الذي تم تعز يخ  التي تم العمل بها منذ القانون األول للجماعات المحلية بتار



يل ندوة : الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنز 72

بالميثاق الجماعي لسنة 1976 والميثاق الجهوي لسنة 1997 الذي تم تدعيمه بالميثاق 
الثالث الجماعي لسنة 2002 المراجع سنة 2009.

ولم  الجهوية  السياسة  تفعيل  من  يحد  خلل  وجود  عن  أبانت  المعيقات  هذه  كل 
المتوخاة منها. تحقيق األهداف  الجهوية في  تسعف 

في  الجهة  أن  الملقاة  المداخالت  مع  تفاعلهم  خالل  المتدخلون  باقي  وعبر 
وتتجلى هذه  والمواطنين.  الدولة  بين  تكون مجرد وسيط  أن  تعدو  ال  الحالي  وضعها 
الوساطة في تحويل اعتمادات مالية من الدولة لتقوم الجهة بإنجاز وتقديم خدمات 
يد للجهة أن تضطلع به. عادية وتقليدية وهو األمر الذي ال يتماشى مع الدور الذي أر

القيام  في  الجهة  تعوق  التي  اإلكراهات  من  مجموعة  المتدخلون  أثار  كما 
باالستثمار  يتعلق  ما  المثال  سبيل  على  منها  إليها.  المنقولة  أو  الذاتية  باالختصاصات 
المخصص  العقاري  الوعاء  المثال  ية منها على سبيل  بعدة متطلبات ضرور يرتبط  الذي 
للدولة  مملوك  إما  هو  مجمله  في  العقاري  الوعاء  أن  االعتبار  بعين  )أخدا  لالستثمار 
يبي والمساطر  الضر التحفيز  المحلية(، باإلضافة الى  للجماعات  للجماعات الساللية أو  أو 
يجعل  ما  وهذا  الجهة،  اختصاصات  تتجاوز  أمور  وهي  ية  االستثمار والتراخيص  ية  اإلدار
تعوزه  شكلي  عنوان  مجرد  التنظيمي  القانون  في  عليه  المنصوص  االستثمار  من 
هو  الجهات  يواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  أن  اعتبروا  يزه.كما  لتعز الحقيقية  اآلليات 
القدرة على خلق الثروة من أجل توفير الموارد المالية الالزمة لتحقيق التنمية كما تمت 

الطابع االقتصادي والتجاري. الجهوية ذات  التنمية  إلى تفعيل شركات  الدعوة 

وتتبع  تنفيذ  وكاالت  بين  العالقة  طبيعة  عن  الحاضرون  تساءل  أخرى  جهة  ومن 
في  حاليا.  القائمة  والشرقية  والشمالية  الجنوبية  األقاليم  تنمية  ووكاالت  يع  المشار
يمكن  إذ  التراب  إعداد  تصميم  مع  التنمية  برنامج  عالقة  على  الضوء  التسليط  تم  حين 
يسبق  أن  المنطقي  من  وليس  البرنامج  عليها  يبنى  التي  الرؤيا  توضيح  من  التصميم 

التراب. الجهوية وضع تصاميم إعداد  التنمية  برامج  إعداد 

البعض وجود  14-111 فرأى  التنظيم  القانون  يع االختصاصات في  وفيما يخص توز
ية  يع المنصوص عليه في الوثيقة الدستور تداخل بين الدولة والجهة. ويعتبر مبدأ التفر
الضامن األساسي لتفادي هذا التداخل، منتقدين طبيعة المصطلحات المستعملة في 
القانون التنظيمي والتي تغرق في العمومية منها على سبيل المثال "دعم وإنعاش 

الجهة وإنجازاتها. تقييم عمل  التدابير" وغيرها مما يصعب عملية  وإسهام واتخاذ 
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حيث  الممارسة.  مستوى  على  كبير  تأخر  فيسجل  الحر  التدبير  مبدأ  يخص  فيما  أما 
البعض  تساءل  فيما  الترابية.  السلطات  طرف  من  منضبطة  غير  ممارسات  وجود  يالحظ 
يع على  الجهة مشار انجاز  إمكانية  بمعنى مدى  التراب  الجهة على  عن مدى سلطة 

األخرى دون موافقتها. التراتبية  الجماعات  تراب 

يل األمثل  وفي األخير اعتبر المتدخلون أن من بين العوائق األساسية التي تعيق التنز
يقة  طر على  ينعكسان  مازاال  اللذان  االنتخابي  والحس  السياسي  االنتماء  تأثير  للجهوية 

األخرى. الترابية  والجماعات  للجهة  المنتخبين  تدبير 

العدالة  يق  فر رئيس  شيخي،  نبيل  السيد  تقدم  السياسية  الندوة  ختام  وفي 
الندوة. عن  المتمخضة  التوصيات  بقراءة  ين،  المستشار بمجلس  والتنمية 
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توصيات الندوة
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توصيات الندوة

انطالقا من المداخالت القيمة للمشاركين في هذه الندوة والمالحظات المعبر عنها 
خالل المناقشة التفاعلية المثمرة للضيوف الكرام، تم استخالص مجموعة من التوصيات 
المتقدمة  للجهوية  األمثل  يل  التنز أمام  عائقا  تقف  التي  اإلكراهات  تجاوز  إلى  الرامية 
للجهات  األول  البرلماني  الملتقى  عن  المتمخضة  التوصيات  الحال  بطبيعة  ين  مستحضر
االقتصادي  المجلس  آراء  وكذا  ين  المستشار بمجلس   2006 يونيو   6 يخ  بتار المنعقد 

واالجتماعي والبيئي:

الترابية . 1 والوحدة  االستقرار  يز  لتعز استراتيجيا  اختيارا  المتقدمة  الجهوية  اعتبار 
التضامن  الشاملة في إطار  التنمية  لتحقيق  للمملكة وصيانة سيادتها ووسيلة 

والتعاون بين مختلف الجهات وأداة فعالة لتكريس االختيار الديمقراطي لبلدنا؛

نظام . 2 للجهوية وجعل  السابقة  التجربة  الذي كرسته  الفهم  تجاوز  الحرص على 
الجهوية المتقدمة الحالي نقلة نوعية في مسار اإلصالح الشامل في أبعاده 

والتنموية؛ ية  واإلدار والمؤسساتية  السياسية 



يل ندوة : الجهوية المتقدمة بين مضامين النصوص وإكراهات التنز 78

وتجويد . 3 وتحيين  وضع  باستكمال  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز بمسلسل  يع  التسر
المالي؛ بالجانب  يتعلق منها  ما  القانونية خاصة  الترسانة 

منح . 4 خالل  من  حقيقي  التمركز  بإقرار  المتقدمة  الجهوية  يل  تنز مواكبة  ضرورة 
فعالية  ضمان  في  تساهم  حقيقية  ية  ير تقر سلطات  الالممركزة  المصالح 

الجهوي؛ المستوى  على  التنسيق 

التوجيه . 5 ممارسة  بها  يناط  الترابية  والجماعات  بالجهوية  مختصة  وزارة  إحداث 
الجهوي في إعداد  المدبر  الترابية وتساعد  الجهات والجماعات  بين  والتنسيق 

التنموية؛ والبرامج  المخططات  وتنفيذ 

الجهات . 6 الى  المنقولة  االختصاصات  لتحويل  ومتدرج  مرن  قانوني  إطار  وضع 
على  والجهة  الدولة  من  كل  تدخل  حدود  ضبط  مع  قدراتها  يحترم  بشكل 

أساس تعاقدي في باقي االختصاصات؛

يز قدراتها . 7 ية والمؤسساتية للوكاالت الجهوية وتعز يع إحداث البنيات اإلدار تسر
تدخالتها؛ نجاعة وفعالية  لضمان  ية  البشر ومؤهالت مواردها 

يس منطق التعاون بين السلطات الترابية والجهات وباقي الجماعات . 8 يز وتكر تعز
احترام  القانون في  تطبيق  تأمين  على  القائم  المواكبة  بإعمال منطق  الترابية 

بالمحاسبة؛ المسؤولية  الحر وربط  التدبير  لمبدأي  تام 

التنمية الجهوية . 9 برنامج  احترام خصوصية وهوية الجهة ومؤهالتها عند وضع 
باألولوية؛ التي تحظى  المجاالت  مع تحديد 

التنمية . 10 تحقيق  آليات  من  كآلية  والتضامني  االجتماعي  باالقتصاد  االهتمام 
والتعاضديات؛ التعاونيات والجمعيات  الجهوية من خالل دعم 

وتنفيذ . 11 وضع  عند  الخاص  والقطاع  الترابية  الجماعات  بين  الشراكات  تقوية 
والمهيكلة؛ الكبرى  يع  المشار

الجماعات . 12 مستويات  جميع  بين  والتعاضد  والتشاور  والتعاون  الشراكة  تقوية 
التمويالت  توفير  وفي  تنفيذها  أو  التنموية  البرامج  إعداد  في  سواء  الترابية 

للصدارة والمبادرة في ذلك؛ الجهة  يع وأخذ  للمشار المشتركة 
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التقائية السياسات . 13 التدخالت وتحقيق  لتنسيق مختلف  وضع مخطط استراتيجي 
يل؛ التنز أو  البلورة  الجهوي سواء في مرحلة  القطاعية على المستوى 

األمثل . 14 يل  والتنز اإلعداد  حسن  خالل  من  للمنتخبين  ية  التدبير القدرات  من  الرفع 
على  شراكات  ربط  خالل  ومن  المستمر  للتكوين  الجهوية  ية  المدير للتصاميم 
متطلبات  مع  القدرات  هذه  مالءمة  بهدف  والدولي  الوطني  المستوى 
من  واالستفادة  االطالع  وبهدف  الجيدة  الحكامة  على  المرتكزة  الممارسة 
بالتخطيط االستراتيجي؛ يتعلق منها  المجال، خاصة ما  الرائدة في هذا  التجارب 

االختصاصات . 15 تتناسب وطبيعة  ية مؤهلة وذات كفاءة عالية  توفير موارد بشر
وفق  يعها  وتوز الترابية  الجماعات  بها  تضطلع  التي  والعمليات  والوظائف 

ية محكمة مع وضع إطار قانوني إلسناد المسؤوليات؛ هيكلة إدار

بتفعيل . 16 المنشودة  الجهوية  التنمية  لتحقيق  الالزمة  المالية  الموارد  توفير 
معايير  وباعتماد  الجهات  بين  التضامن  وصندوق  االجتماعي  التأهيل  صندوق 
سبيل  على  منها  الجهات  بين  يبية  الضر الموارد  يع  توز في  ومنصفة  عادلة 
ومؤشر  التحتية  بالبنية  التجهيز  ونسب  والهشاشة  الفقر  مؤشرات  المثال 
الموارد  يز  لتعز أخرى  سبل  عن  والبحث  التمدرس.  والى  الصحة  الى  الولوج 

الترابية من خالل: للجماعات  المالية 
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إصالح النظام الجبائي المحلي؛	 

إبرام شراكات مع القطاع الخاص عبر وضع منظومة قانونية مالئمة؛	 

فتح إمكانية االقتراض في إطار منضبط ومتحكم فيه؛	 

اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تحديد النفقات؛	 

االستغالل األمثل للثروات التي يزخر بها المجال الترابي للجهة.	 

خلق آلية ممأسسة للحوار والتشاور بين مختلف القطاعات الحكومية والجهات . 17
بدل االقتصار على وزارة الداخلية كمحاور وحيد.
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