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د السادس،   المرفوع إلى جاللة الملك  الجهوية المتقدمة، يحتوي التقريرعن   ى  محم عل
  :ثالثة آتب وعلى ملحقات

  

ام   - ة،   لالكتاب األول يقدم التصور الع ة المتقدم د   لجهوي د التمهي  ويتضمن بع
المشروع   انتظمت حول عدة محاور تعكس تمفصلسلسلة من المقترحات 

  .برمته
  

اني  - اب الث ارير الموضوعات يتضمن الكت ن التق ة م ت  يةمجموع ي انبن الت
اب األول    ي الكت روض ف ام المع كلة للتصور الع ات المش ا المقترح . عليه
ة بعناصر التشخيص  ة، مدلي ى األوضاع الراهن ارير تقف عل ذه التق  ،وه

  .هاكملالمقدمة أوتوضحها أوت وتبرر المقترحات
  

ث  - اب الثال من الكت ة يتض ن الجهوي ة ع ادراس ة  أداة باعتباره للتنمي
  .التقطيع الجديد وعلى خرائط ومعطيات عن، االقتصادية واالجتماعية

  

ات، - ا الملحق ارات وجلسات   أم ي المفصل لالستش دول الزمن فتتضمن الج
ذا نصوص    االستماع التي أجرتها اللجنة مع مختلف الفاعلين المؤهلين وآ

                                   .تصوراتهم وآرائهم
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 الكتاب األول

 التصور العام

 

 تمهيد

 

المتقدمة وللغايات يعرض هذا القسم التمهيدي بإيجاز للقيم المؤسسة للنموذج المقترح للجهوية   
  .المتوخاة منه، مشيرا إلى خطوطه العريضة وإلى المقاربة التي انبنى عليها إعداده وآفاق تفعيله

    

I- قيم الثبات ومقاصد الرقي 

  

يتطلع هذا المشروع إلى بلورة اإلرادة الملكية السامية الرامية لتمكين المغرب من جهوية متقدمة ،   -ا
ديمقراطية الجوهر مكّرسة  للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيـا و بيئيـا، تكـون    

الالمركزيـة   مدخال إلصالح عميق لهياكل الدولة من خالل السـير الحثيـث المتـدرج علـى درب    
والالتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة، والتحديث االجتماعي والسياسي واإلداري للـبالد،  

 .والحكامة الجيدة

 

تكتسي التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد السادس الواردة في خطبه بشأن هذه األهداف داللة   -ب
، فهي تمثل بالنسبة  للدولة والمواطنين والفـاعلين السياسـيين   1قوية من حيث العزم واإلقدام والواقعية

والهيئات المنتخبة على كل المستويات مرجعية فلسفية وتاريخية وعملية للجيـل الحاضـر ولألجيـال    
وقد جعلتها اللجنة االستشارية للجهوية مصدر إلهام لها، فمن تحليـل مضـامينها المتبصـر    . الالحقة

                                                            
  في ملحق الكتاب األول 2010يناير  3انظر نص الخطاب الملكي بتاريخ  1
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مسترسل في أبعادها اعتمدت، وبتبني مراميها التزمت، ساعية لبلورتهـا فـي   انطلقت وعلى التفكير ال
  .قدر اإلمكان جملة من المقترحات الواضحة الملموسة

  

كما أن الشعب المغربي، القوي بوحدته التي ال تنفصم والمتشبع بروافده المتنوعة والغنية، سيظل   -ت
لثوابت الواردة في الدستور والتي تعارفت وتعاقدت في تالحم تام مع العرش، متمسكا بالقيم المقدسة وا

  .عليها األمة المغربية على امتداد تاريخها

  

وغني عن البيان أن الدولة المغربية، وهي تدخل درب الجهوية المتقدمة، تبقى متمسـكة، تحـت    -ث
وبوحـدتها  قيادة صاحب الجاللة الملك الممثل األسمى لألمة، بكامل سيادتها وبوحدة ترابهـا الـوطني   

السياسية والتشريعية والقضائية، فال محيد بأي وجه من الوجوه عن ممارسة الدولة لجميـع الوظـائف   
  .، كما هو الحال  في كل الدول الموحدةمن اختصاصهاالتي هي حصريا 

  

يتوخى من الجهوية المتقدمة أن تساهم بشكل حاسم في التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد  وفي  -ج
ت والموارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلـف الفـاعلين المحليـين    ؤهالاألمثل للم الستثمارا

وإلى جانب هذا المرمى . والمشاركة في إقامة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات
حـدوها إرادة تأصـيل   األساسي، فإن الجهوية المتقدمة، المقرونة بالالمركزية وبالالتمركز النافذين، ت

فضائل أخرى منها تفتّح كافة المغاربة من خالل المساهمة المواطنة في السعي المتواصل لخدمة ما فيه 
  :وهكذا فإن الجهوية المتقدمة ترمي إلى تحقيق المقاصد التالية . خير جماعتهم وجهتهم وأمتهم

  

  والمواطنات ولدى منتخبيهم ؛ تعزيز روح المبادرة وتحرير الطاقات الخالقة لدى المواطنين -

  البيروقراطية ومعالجة سلبياتها؛ لالحد من المثّبطات والعراقي -
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نهج سياسة القرب وتضافر الجهود بين القطاعات وأخذ البعد الترابي بعين االعتبـار فـي    -
السياسات العمومية وفي تدخالت الدولة والجماعات الترابية، بغية الرفع من نجاعـة الفعـل   

  ومي؛العم

تعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية بما يـواتي الحكامـة الجيـدة     -
ويغذي روح المسؤولية ويعمم إلزامية تقديم الحساب من طرف المصالح اإلدارية ومـوظفي  

  .الدولة والمنتخبين على جميع المستويات

 

  II- الخطوط العريضة لمشروع الجهوية المتقدمة  

  

، بناء على نداء صاحب الجاللة محمـد  "ديمقراطي الجوهر"أول ما يتميز به النموذج المقترح أنه  -ح
السادس الذي استجابت له كل الفعاليات السياسية المعنية وهكذا سيتعزز التدبير الـديمقراطي لشـؤون   

ومشـاركة المـواطنين   من تدعيم الديمقراطية التمثيلية وتوسيع المشاركة النسائية الجهة بما هو مقترح 
وتطوير عالقات الشراكة مع النسيج الجمعوي والقطاع الخـاص وتقويـة االختصاصـات التقريريـة     

  .والتنفيذية للمجالس المنتخبة  بشكل منفتح متدرج

  

المتضافرين والمتناسقين للتنمية االقتصادية المندمجـة    التفعيلو ضمان التصوريهدف النموذج إلى  -خ
، وذلك بإبراز الجماعة الجهوية كشريك ممّيز للدولة فـي هـذا الصـدد، وإقـرار     يفي المجال الجهو

، مع احترام  المساواة باقي الجماعات الترابية صدارتها في تنسيق ودمج تصورات ومخططات وبرامج
  .القانونية بين هذه الجماعات واالختصاصات المخولة لكل منها

  

سلسـلة  وردت ات الترابية من التكفل بتلك االختصاصات، ولتمكين الجماعة الجهوية وباقي الجماع -د
 تقوية قدراتها في التدخل والتدبير وجعلهـا تعتمـد األسـاليب االحترافيـة    من المقترحات الرامية إلى 

  .تكّرس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدةو
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إلرسـاء عالقـات    على هذا النهج، يفتح النموذج المقترح السبيلالمنتظر تحقيقه التقدم ارتباطا بو  -ذ
جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، مبنية على الشراكة  وعلى اإلشراف والمراقبة المرنة عـوض  

وعالوة على حقوق هذه الجماعات وواجباتها المضبوطة في القوانين، فإن التعاقد سـيكون  .  الوصاية
دد بدقـة األهـداف والوسـائل    هو النهج المعتمد إلقامة هذه الشراكة، في إطار مرجعيات مجددة، تح

ويندرج كذلك في . ومعايير تتبع وتقييم االلتزامات المتبادلة بين الدولة والجماعات الترابية في كل شأن
هذا االتجاه اإلكثار من فرص اإلصغاء وتبادل الرأي والحرص على تنسيق السياسات العمومية الوطنية 

لدولة بتفضيل اللجوء إلى التقييمـات البعديـة علـى    والترابية، ومراجعة  آليات المراقبة من طرف ا
  .المراقبة القبلية التي ال يلجأ إليها إال في حاالت محددة

  

يعد إحداث صندوق للتأهيل االجتماعي وصندوق للتضامن الجهوي مع تقوية موارد الجهات بشكل   -ر
جـل التنميـة االجتماعيـة    لمجهود الجبار من أا ففي سياق .ملموس، طفرة كبيرة في النموذج المقترح

الوطنية للتنمية البشـرية إحـدى    ةالمبادر والبشرية الذي يقوده جاللة الملك محمد السادس والذي تعتبر
لمعالجة العجز ا وتكريسه قانونمعالمه البارزة، تلتزم  الدولة بإقامة صندوق للتأهيل االجتماعي للجهات 

اثنتي عشـرة   وذلك على مدى في قطاعات حيوية من البنيات التحتية والخدمات االجتماعية، ظالملحو
. اإلضافية وبموازاة ذلك، يحدث صندوق للتضامن الجهوي تساهم فيه كل جهة بقسط من مواردها. سنة

علـى   وأخيرا سترفع الدولة بشكل ملموس من الموارد المالية التي تحولها للجهات بقصد تقوية قدراتها
   .العمل وعلى المبادرة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

 

  

ومن مميزات النموذج المقترح أن التقطيع  الجديد لجهات المملكة يجعل منهـا وحـدات وظيفيـة     -ز
خية ألزيد من وحيث إن وحدة المملكة واستمراريتها التاري. ومؤسساتية مكّرسة أساسا للتنمية المندمجة

ألف سنة، انصهر خاللها السكان وتآلفوا بشكل وثيق، فقد انبنى التقطيع على اعتبارات موضوعية مثل 
الوظائف االقتصادية وأقطاب التنمية المندمجة والعالقات والتفاعالت الحيوية اآلنية والمسـتقبلية بـين   
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تاريخية  صعبة التجاوز وال من إكراهات ولم يكن لهذا التقطيع أن يعاني من مثبطات . السكان المعنيين
مع  ،يراعي مميزات المشروع أيضا أنههذا، ومن . بالنهج العقالني والوظيفي المنشود ةأو نعرات مخل

اإلكراهات البيئية والتحديات المرتبطة بها، خاصة في المناطق الشاسعة من التراب الوطني التي  ،ذلك
ذهب االختيار إلى إقامة جهات تؤخـذ   وقد. لها بعض الواحاتساكنتها قليلة وأرضها شبه صحراء تتخل

فيها هذه اإلكراهات ذاتها بعين االعتبار لتحظى، عن قصد، بتضامن وطني ذي نفـس جديـد فاعـل    
  .ؤهالتوملموس، حتى تتمكن بنفسها من النهوض بما لها من الم

  

ومع االحتفاظ في الظروف الراهنة بمجالس العماالت واألقاليم، يقترح في المستقبل إجراء تقييم   -س
شمولي لمنظومة الجماعات الترابية لتجنب االزدواجية العضوية للمجالس المنتخبة ولتطـوير التجمـع   

لتنازع فـي  ، وذلك استجابة لضرورة إلغاء أسباب التداخل وا(intercommunalité)البيني للجماعات
االختصاصات بين المجالس المنتخبة المتراكبة في مجال ترابي واحد، وللحاجة إلى تعضيد المشـاريع  

  .         والوسائل لدى الجماعات في إطار تنظيمها البيني الديناميكي

  

وال يتميز هذا النموذج المغربي للجهوية المتقدمة فقط بمحتواه الذي سبق تلخيصه أعاله، ولكـن   -ش
لتزام حر سـيادي للدولـة المغربيـة    إرادة ملكية صريحة ومن افهو نابع من . أيضا بمنبعه وبدوافعه

ومع كون . عقائدية  تزيد أو تنقص غلّوا لم يفرضه توفيق ما، بين نعرات إثنية أو ثقافية أووالموحدة، 
ة المحلية مـّرت  المشروع ورشا مؤسسا جديدا، فقد جاء  في سيرورة متدرجة لالمركزية وللديمقراطي

وتم وضعه وسوف يكّرس في جّو هادئ رصين مـن التفكيـر الجمـاعي ومـن     . عليها خمسون سنة
، يستند إلى توجهات كبرى يتقاسمها الفاعلون وملتزم االستشارات الواسعة في إطار نقاش وطني مفتوح

ين سـواء مـنهم   ن المقترحات الوجيهة  المستخلصة من استشارة هـؤالء الفـاعل  أ والواقع. المعنيون
الوزارات المعنية وممثلو المنتخبين ومجموع األحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية وبعـض  

  .المغربي للجهوية المتقدمة المشروع الشبكات الجمعوية أسهمت منذ االنطالق في بلورة هذا
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    III-   مقاربة المشروع  

بمجرد تنصيبها كرست اللجنة االستشارية للجهوية أولى جلساتها لدراسة الخطاب الملكي ليـوم     -ص
دراسة معمقة، جاعلة منه مرجعها األسمى وخارطة طريقهـا نحـو تصـور الجهويـة      2010يناير 3

 .المتقدمة، مستلهمة مما يتضمنه من أحكام سديدة أهداف ومنهج عملها

  

ينطبـق علـى مجمـوع     من مهام التزمت اللجنة بوضع نموذج للجهويةوبناء على ما أنيط بها  -ض
  .في انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات حول مشروع نظام الحكم الذاتي ألقاليم الجنوب التراب الوطني

  

وللسير صوب هذه المقاصد، اختارت اللجنة البناء على مكتسبات التجربة الوطنية في الالمركزيـة   -ط
معززة ما فيها من اإليجابيات وطارحة ما فيها من النقـائص، سـاهرة علـى جعـل      بما لها وعليها،

مضامينها ومظاهرها مستجيبة لمتطلبات اللحظة التاريخية والغايات المنشودة، ممـا اسـتلزم تسـليط    
  .أضواء التقييم على المراحل السابقة واستشراف المستقبل استجابة للطموحات والتطلعات للتغيير

  

المناطة بها، قامت اللجنة باستشارات  واسـعة النطـاق   المهام  لهذه الغاية وعمال بمنطوقوسعيا  -ظ
أحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومنتخبين فـي   ،شملت كل الهيئات  الكفيلة باإلسهام في البناء المنشود

قطاعـات  الجماعات والعماالت واألقاليم والجهات ومنظمات مهنية وشبكات جمعوية للمجتمع المدني و
 .2وهيئات مكلفة بالتنمية وأجهزة عمومية مكلفة بالدراسات والتقييم والمراقبة وزارية

  

وقد تمت هذه اإلستشارات إما مشافهة لتقييم األوضاع الراهنة واستشراف آفاق المسـتقبل، وإمـا    -ع
ناء على ما وب. الطريقتين ، وإما بكلتي3مكاتبة من خالل تقارير تعرض التشخيصات وتقدم المقترحات

                                                            
 القائمة ملحقة بهذا الكتاب األول  2
 الملحقات مجموع ما تقدمت به األحزاب السياسية والمنظمات النقابية المعنية والشبكات الجمعوية من الوثائقيتضمن مجلد  3
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توصلت به اللجنة من معطيات فإنها قامت بتحليل معمق الستجالء مواقف الهيئات المعنية عن مختلف 
  .مكونات البنيان المنشود

  

وبفضل حسن استعداد الهيئات المستشارة وتجاوبها، أتت هذه االستشارات أكلها إذ زودت اللجنـة   -غ
ة أو عن مدى التطلعات، شاهدة بجالء على أن الجهوية بمعطيات ثمينة سواء عن نقائص التجربة الحالي

  .المتقدمة تحظى باإلجماع في مبدئها وتثير آماال عريضة

أما عن المنهجية المتبعة ونظرا لما بين نماذج الجهوية من التفاوت النـاجم عـن اخـتالف     -ف
لى خط رئيسـي  ظروف قيام الدول وتطورها في التاريخ، فإن اللجنة االستشارية للجهوية سارت ع

  :    في التفكير واستأنست بمصادر تكميلية 

  

ينـاير   3اعتمادا على التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجاللة ليـوم   •
، كان على اللجنة أن تضع مشروعا مغربيا مستمدا من ثقافتنا وقيمنـا، مـن   2010

مؤسساتنا وتجاربنا، من تاريخنا وجغرافيتنا، مـن خصوصـياتنا ومميزاتنـا، مـن     
وقد عملت على بناء المشروع، لبنة لبنة، وفق مـا بـدا لهـا    .  تطلعاتنا وطموحاتنا

طموح أبنائه، وكفيال ببلوغ مقاصد مستجيبا بأكثر ما يمكن من الدقة لواقع المغرب ول
الجهوية المتقدمة، مستلهمة ذلك من التوجيهات الملكيـة السـامية ومـن األمـاني     

استشارته من الفاعلين المغاربة، وفي مقـدمتهم  تمت والمقترحات المالئمة لكل من 
 .األحزاب السياسية الوطنية بدون استثناء

 

قل النماذج لم يعف اللجنة مـن االطـالع   بيد أن االمتناع عن التقليد األعمى وعن ن •
على التجارب األجنبية للوقوف على ما جاءت به من الحلول فـي قضـية أو فـي    
أخرى، حيث أجرت بعض المقارنات المركزة أساسا على النماذج المعمول بها فـي  

ولم تتـردد  . والخبراء األجانبالدولية الدول الموحدة، واستشارت عددا من الهيئات 
مة الواقع ءاالقتضاء من اقتباس بعض اآلليات التي ثبتت فائدتها وبدت قابلة لمالعند 

  .المغربي
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الدراسة المتواصلة، سواء في الجلسات العامة أو في إطار فـرق العمـل   على انكبت اللجنة  -ق
الموضوعاتية، للقضايا الجوهرية المتعلقة بالجوانب المؤسساتية والديمقراطيـة، وباختصاصـات   

الس المنتخبة وأنماط المراقبة من طرف الدولة، والتنمية االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك المج
وفي نهاية . من تمويل التضامن، وبالحكامة وتحديث هياكل الدولة، وبالالتمركز وبالتقطيع الجهوي

الثـاني  المطاف فإن نتائج هذا العمل قد أدرجت في التقارير الموضوعاتية الواردة في الكتـابين  
  .والثالث من تقرير اللجنة

  

في ما يرجع لالتمركز اإلداري، كجانب متالزم مع الجهوية المتقدمة، واعتبـارا لتوجيهـات    -ك
بقصد وضع ميثاق في هذا الصدد، تقدم اللجنة  2010غشت  20جاللة الملك  للحكومة في خطاب 

  .إسهاما في هذا الورش

  

        IV – آفاق تفعيل المشروع  

    

، سيكون التصّور العـام للجهويـة   2010غشت  2Oكما جاء في خطاب جاللة الملك ليوم    -ل
  .المتقدمة موضوع نقاش وطني تحسيسي لضمان أوسع انخراط للمواطنين فيه وتملّكهم له

  

تقتضي طبيعة المشروع  تفعيله  تدريجيا على مراحل، وفق خارطة طريق مضبوطة ترسـم    -م
ويرافق التفعيل تقييم مستمر كفيل بـأن  . ة من مستوى عالقيادلة الملك، وله، كما أشار بذلك جال

يمنحه الوتيرة المثلى، مع إجراء ما يلزم من التصويب على المشروع، كلما اقتضى األمر ذلك في 
 :ويتجلى هذا التدرج خاصة في الجوانب التالية . ضوء الممارسة العملية
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ي تسـتدع  ون بعـض مقترحـات المشـروع   على الصعيد المؤسساتي، وبالرغم من ك -
مراجعة الدستور، فإن الجهوية المتقدمة يمكن الشروع في تفعيلها بمجرد إعادة النظر في 

وينبغي معالجة ما تعـاني منـه   . الالزم من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها
مثبطات اإلدارية بعض هذه المقتضيات من تعثر في التطبيق رغم إيجابيتها، وذلك بسبب ال

مة الموارد البشرية  والحاجة إلـى تأهيـل المنتخبـين    ءوقلة الموارد المالية وضعف مال
  .السيما في مجاالت التدبير العمومي

 

من حيث اختصاصات الجهات الجديدة ومنها أساسا اختصاصات مجالسها المنتخبـة ،   -
فإن المشروع الحالي يفتح أمامها آفاقا عريضة للتدخل في كل مجاالت التنمية االقتصادية 

قاعدة من االختصاصات الذاتيـة ومزيـدا مـن    لها واالجتماعية والثقافية والبيئية، موفرا 
للتضامن تفتح لها مجاال رحبا للمبادرة، من شأنه أن يسـاعدها  فضال عن آليات  ،الموارد

كما يقترح المشروع النقل التدريجي الختصاصـات تـزداد   . على االنطالق تّوا في عملها
اتساعا وتقترن بنقل الموارد المعتمدة لها على أساس تفاوضي وتعاقـدي بـين الحكومـة    

 .والمجالس الجهوية

طرف الدولة أكثر مرونة على أن يقترن ذلـك بتطـور   يتم تدريجيا جعل المراقبة من  -
 .القدرة على التدبير الجهوي وبالمؤشرات المالئمة للشفافية ولألداء الجيد

 

وعلى العموم فإن الجهوية المتقدمة تمثل جانبا من المسار الديمقراطي للبالد، وطنيا وجهويـا    -ن
ميقها وإشعاعها المسـتمر، مـن ذلـك    ومن شأن عدة عوامل أن تؤثر في مصداقيتها وتع. ومحليا

اتساع مشاركة السكان في االستحقاقات االنتخابية، واتسام األنظمة والمسارات االنتخابية بالمزيـد  
من النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة، وبروز نخب جهوية ومحلية رفيعة الكفاءات ومخلصـة  

  .بللمصلحة العامة ومؤهلة للحكامة الجيدة وتقديم الحسا

  

ومن ضمانات نجاح المشروع كما أطلقه ووضع خطوطه األساسية جاللة  الملـك، االنخـراط     - ه
فقد ساهمت األحزاب السياسية، كما ذكر . التلقائي والفوري من قبل مجموع القوى الحية لألمة فيه

سابقا، في وضع هذا النموذج المغربي بما تقدمت به من آراء فورية ومتينة، معبرة عـن وعيهـا   
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وبناء على الرسالة التي . تام بما لها من األدوار ومن المسؤولية في إنجاح هذا المشروع الوطنيال
  :أناطها الدستور باألحزاب، فقد أكدت التزامها بما يلي 

  

المساهمة بشكل نافذ في إخراج الجهوية المتقدمة إلى حيز التطبيـق وفـي تنشـيطها فـي      -
  بيرية وبالتالي إنجاحها ؛الممارسة السياسية والمؤسساتية والتد

تطوير وتأهيل هياكلها وبرامجها وأساليب عملها، خاصة في الجهات، لجلب اهتمام السـكان   -
 وإشراكهم على أوسع نطاق؛

  المنافسة الديمقراطية؛وفي المساهمة في تنقية كل جوانب الحياة السياسية  -

أطـر ومرشـحين ومنتخبـين     العمل على إبراز نخب جهوية ومحلية جديدة بإعداد وتقديم -
 يكونون في مستوى ما يطمح إليه المشروع؛

التزام اليقظة المسؤولة والخالقة بما يضمن حسن اشتغال الجهات وباقي الجماعات الترابيـة   -
  . ومواصلة تطوير المنظومة المؤسساتية الجديدة
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  المقترحات

  

المقترحات المكونة للتصور العام للنموذج المغربي للجهوية المتقدمـة فيمـا يلـي     عرضتُ
، وذلـك تيسـيرا إلدراكهـا اإلجمـالي      (prescriptif)"توصيفي"بشكل مباشر مقتضب وبأسلوب 

ولم يبد من المفيد تكرار المبررات المدعمة لكل . وإلدراجها المحتمل الحقا ضمن نصوص معيارية
ركة بين عدة مقترحات ومستمدة في أبعادها العامة مـن التوجيهـات الملكيـة    مقترح لكونها مشت

وعالوة على ذلك فإن .  السامية  ومن المعايير الجاري بها العمل في الديمقراطية والحكامة الجيدة
. التقاريرالموضوعاتية المدرجة في الكتاب الثاني لهذا التقرير تتضمن براهين ومبررات أكثر دقـة 

وصيات بعض القضايا استوجبت بيانا وجيزا ضمن هذا الكتاب األول للمبادئ والمناهج بيد أن خص
  .المعتمدة بشأنها

  

و توزيـع االختصاصـات    الحياة الديمقراطية الجهويـة وتتعلق المقترحات على التوالي ب
ـ   ن وتمفصلها وأدوار الجهات في التنمية المندمجة والموارد المرتبطة بها و الحكامة والمراقبـة م

طرف الدولة والالتمركز اإلداري و التقطيع الجهوي الجديد وأخيرا التدابير الدستورية والتشريعية 
  .والمواكبة  لتفعيل المشروع

  

I- جهوية ديمقراطية الجوهر  

  

ترمي المقترحات المدرجة في هذا المحور إلى تقوية التمثيلية والمشـروعية الديمقراطيـة   
مقاربة النوع، تشجيعا للنساء علـى ولـوج الوظـائف التمثيليـة      للمجالس الجهوية، وإلى اعتماد

والمشاركة  في تدبير شؤون الجهة، وإلى تنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المـدني والقطـاع   
  .الخاص في النقاش العمومي حول قضايا الجهة وكيفية تدبيرها على الوجه األحسن
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  المجالس الجهوية وانتخابها ةتركيب - 1

  

والشخصـيات   المهنيـة  بغية الربط بين الديمقراطية التمثيلية وبين مأسسة مشاركة المنظمات  1‐1‐
المؤهلة للمساهمة الدالة في تدبير شؤون الجهة، فإن المجلس الجهوي يتكون من أعضاء منتخبـين  

  .لهم صوت تقريري ومن أعضاء بحكم القانون أوالصفة لهم صوت استشاري

  

ن على االهتمام بشؤون جهتهم وجعل المنتخبين مسـؤولين مباشـرة   يقتضي حث المواطني -1-2
أمامهم أن يتم انتخاب أعضاء المجلس الجهوي ذوي الصوت التقريري عن طريق االقتراع العـام  

  .المباشر

  

يضم المجلس الجهوي أيضا كأعضاء بصوت استشاري البرلمانيين المنتخبين فـي الجهـة    -1-3
تظار تأسيس مجموعات جهوية لهذه الغرف، وعضوا منتدبا عن كل ورؤساء الغرف المهنية، في ان

  .نقابة من النقابات الممثلة في مجلس المستشارين من البرلمان

  

ينتخب كل مجلس جهوي، باعتباره هيئة ناخبة جديدة مستقلة، عددا من أعضائه لملء مقاعـد   1‐4‐
في مجلس المستشارين في البرلمان يساوي ثلث العدد اإلجمالي للمقاعد المخصصة في هذه الغرفة 

و يحتفظ هؤالء المنتخبون بأصواتهم التقريريـة فـي   .  لمجموع مجالس الجماعات الترابية للجهة
  .لس الجهويالمج
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وصى الفاعلون السياسيون والحكومة والبرلمان بتبني نمط اقتراع يضمن أكثر ما يمكن من ُي -1-5
وتنطبق أيضا هذه التوصية على . الشفافية ودرجة معقولة من قرب المنتخبين الجهويين من الناخبين

  .انتخاب مجالس الجماعات المحلية

  

وية في تاريخ واحد، قدر اإلمكان، مع الحـرص علـى   تجرى االنتخابات الجماعية والجه  -1-6
  .البروز الواضح للمجالس الجهوية أمام المواطنين وتماهي هؤالء مع الهيئة المنتخبة في جهتهم

  

وكـل رئـيس مجلـس    . يتنافى منصب رئيس المجلس الجهوي مع العضوية في البرلمان  -1-7
الستقالة من الرئاسة، ضـمانا السـتمرارية   جهوي يترشح النتخابات إحدى غرفتي البرلمان ملزم با
  .وفعالية وظائف هذا المنصب بما فيها من وظائف التنفيذ

  

ال يمكن لنفس الشخص أن يجمع بين عضوية المجالس الترابية الثالثـة علـى المسـتوى     -8 1‐
  .الجهوي واإلقليمي والمحلي

  

العمـاالت  واألقـاليم    نظام تعويضات أعضاء مكاتـب مجـالس الجهـات و    تتم مراجعة  9 -1
  .والجماعات للرفع من قيمتها بشكل ملموس محفز

  

  التنفيذية لرؤساء المجالس الصالحيات  - 2 

  

من أجل دعم التدبير الديمقراطي للشؤون الجهوية تناط  برئيس المجلس الجهوي سلطة تنفيـذ   2‐1‐
  :مداوالت المجلس على النحو التالي 
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  .والنفقات المتعلقة  بتسيير المجلس الجهويفهو اآلمر بصرف المداخيل  -أ

الجماعي، أو ذات  ويضطلع بالتنفيذ المباشر لقرارات المجلس ذات الطابع اإلداري، الفردي أو -ب
  .الطابع المعياري

وتوضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع االستثمار التي يقررها المجلس الجهوي    كما هـو   -د
  .ب األولمنصوص عليه ضمن هذا الكتا

  

لرؤساء مجالس العماالت واألقاليم كذلك سلطة تنفيذ قرارات تلك المجالس واألمر بصـرف   2‐2‐  
ال مناص من إيجاد حل لتتكفل ميزانية الدولة بالنفقـات التـي    ،الصدد هذاوفي . مداخيلها ونفقاتها

  .لدولةتابعة لتتحملها هذه المجالس، في حين أنها تصرف على مصالح 

  

  المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع  -3

  

يتم تعزيز اإلجراءات اإلرادية لصالح مشاركة النساء في تدبير الشؤون الجهوية  والمحليـة   1‐ -3
بالتسـاوي   االنتداب االنتخابيوذلك بواسطة مقتضى دستوري يسمح للمشرع بتشجيع ولوج وظائف 

  .بين الرجال والنساء

  

ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلـث مقاعـد المجـالس     عتمد أنماط اقتراع ت3ُ‐ 2‐ 
  .المنتخبة للجماعات الترابية ومكاتبها وهيئاتها األخرى طبقا ألهداف األلفية للتنمية
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يتم اإلدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية واالسـتراتيجيات والحكامـة علـى      3‐3‐
  . ومتابعة وتقييما المستوى الجهوي، تصورا وتفعيال

  

تؤخذ مقاربة النوع بعين االعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة واألقليم تبعا 3‐ 4 ‐  
    . للتجربة الجارية على الصعيد الوطني والجماعي في هذا الصدد

  

ت تضم شخصـيا   (équité genre)إلنصاف النوع استشارية يحدث كل مجلس جهوي لجنة3‐ 5 ‐   
ويكون بوسع هذه اللجنة لدى المجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كـل مسـألة مـن    . كفأة من الجنسين

  .اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الجهة

  

، على تعزيز مشاركة النساء من خالل التمويل العموميتشجع الدولة األحزاب السياسية، السيما   3‐6‐
  .السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتحمل المسؤوليات االنتخابية والتدبيريةفي العمل 

  

  الديمقراطية التشاركية -4

  

تيسير المشاركة المنظمة  ما يحدده القانون من أجل وفق تضع المجالس الجهوية آليات استشارية  4‐1‐
المشاريع الكبيرة، وذلك من خالل لقاءات والمسؤولة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية و

  .واستطالعات وغيرها من األشكال المالءمة

  

ينظم القانون طرق تعبير المواطنين عن حاجياتهم وتطلعاتهم فيما يمس حياتهم اليومية ويعني   -2 4‐
  .جهتهم، ويدخل في ذلك حق رفع العرائض المقننة
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ور مع الجمعيات المؤهلة وفق معـايير موضـوعية،   توضع، في كل جهة، آلية للحوار والتشا  -4-3
  .بقصد تطوير مشاركتها في عمليات التصور والتتبع والتقييم لمخططات التنمية الجهوية

   

يوضع، وفق مقاربة تشاركية، إطار مرجعي  يحدد المبادئ والشروط واألساليب التـي تقـوم     -4-4
ويحـدد هـذا   . اقع وأدوار كافة األطراف المعنيةعليها الشراكة مع الجمعيات المؤهلة، مع مراعاة مو

  .اإلطار المرجعي شروط منح وتقييم الدعم المالي للجمعيات الحاملة للمشاريع ضمن تلك الشراكة

  

يحرص المجلس الجهوي على اإلصغاء للقطاع الخاص ويسهر على إشراك الفاعلين فيه فـي    5‐ -4
وضع التصورات وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التنموية وتوفير المنـاخ األمثـل لالسـتثمار    

  .وخلق مناصب للشغل ورواج األعمال

  

لخاص، وذلـك بقصـد أن يفيـد هـذا     تتزود الجهات لهذه الغاية بهيئات للتشاور مع القطاع ا -6 -4
ويساعد الطرفين  التشاور المنتظم في إجراء وتقاسم تشخيصات ترابية تكون قاعدة للشراكة الفعالة بين

على بروز واندماج شبكات ومجموعات للمقاوالت، ويشجع كل أشكال تبادل المعلومات وتبني معـايير  
  .ونشرها جماعية و برامج مشتركة، وييّسر الحصول على المعارف

  

II- موسعة وأحسن تمفصال تاختصاصا  

  

قترح ضمن هذا المحور مقاربة منفتحة متدرجة وأحسن تمفصال الختصاصات الجهـات فـي   ُي   
  :مجال التنمية المندمجة، طبقا للقواعد التالية 
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المـاء،  (فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، يعتبر كل مجال لالختصاص    - أ
  .(subsidiarité)قابال ألن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابية عمال بمبدأ التفريع ...) الطاقة، النقل

 

الجماعـات  إلى الجهات أوة في كل مجال من هذه المجاالت، تنقل مسؤوليات الدولة ومهامها المدقق   - ب
الشـكل بحسـب    تعاقد مضـبوط  الترابية األخرى في إطار قانوني، ويجري ذلك بالتدريج على أساس

قدرات الجماعات على تحملها، ويقترن هذا النقل دائما بجعل الموارد والوسائل المطابقة رهن إشـارة  
 .تلك الجماعات

 

وللجهات ولباقي الجماعات الترابية اختصاصات ذاتية، في مختلف المجاالت، تمكنها مـن حريـة    -ج
اتخاذ المبادرات في إطار القانون بحسب ما لديها من الموارد الذاتية مـن غيـر تلـك التـي تقتـرن      

ـ . باالختصاصات المنقولة إليها من طرف الدولة ا وتحّين تلك االختصاصات وتحدد بشكل منتظم قياس
  .على تطور الموارد الذاتية لمختلف الجماعات وقدراتها على التدخل

  

للمجلس الجهوي دور الصدارة تجاه باقي المجالس المنتخبة، مع احترام اختصاصات هذه األخيرة،  -د
وذلك فيما يخص وضع برامج التنمية الجهوية وتتبعها في انسجام  مع توجهات الدولة وبعد استشـارة  

  .ن العموميين والخواص في المجال الجهويمختلف الفاعلي

  

جمعات البينية للجماعـات وإعـادة النظـر    تفضال عن ذلك ترمي هذه المقاربة إلى تطوير ال
  .مستقبال في مستويات الجماعات الترابية والتمثيل االنتخابي للمواطنين

  الجهوي في مجال التنمية المندمجةمجلس صدارة ال - 5
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  :تستشير الحكومة المجلس الجهوي كلما كان األمر يعنيه، عند إعداد ما يلي   5‐1

  

  اإلستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ -  

  المخططات القطاعية الوطنية والجهوية؛ -

  التصميم الوطني إلعداد التراب والتصميم الجهوي للتنمية الحضرية ؛ -

والجهوية في مجاالت النهوض باالسـتثمارات والتشـغيل والمـاء     االستراتيجيات الوطنية -
  والطاقة والبيئة والتربية والتكوين المهني والثقافة والصحة؛

  

  .كما يستشار المجلس الجهوي بشأن كل مشروع كبير تعتزم الدولة إنجازه في الجهة 

  

ه، فال بد من تعليل وإذا ما رفضت الحكومة كليا أو جزئيا مقترحات للمجلس الجهوي تعني جهت
  .الرفض

  

في انسجام مع توجهات الدولة واستراتيجيتها، وبعد التشاور مع السلطة التي تمثل الدولـة فـي    5‐2‐
وبعد استشارة باقي المجالس الترابية وإدارات الدولة الالممركـزة والمؤسسـات الالمركزيـة     ،الجهة

  :لمجتمع المدني، يضع ويتبنى المجلس الجهوي والمنظمات الممثلة لألوساط االقتصادية والمأجورين وا

  

  ومخطط تنميتها في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية؛ ةتصور الجه -

  .التصميم الجهوي إلعداد التراب -
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  .ذلك بعد موافقة الدولة وبتشاور مع السلطة التي تمثلها في الجهة تفعيلكما يسهر على 

  

وتنسـيق   تصاصـه بتجميـع  ماعات الترابية األخرى في حدود اخالمجلس الجهوي الجيتصدر   5‐3‐
مقترحات تلك الجماعات وجعلها تنسجم وتندمج في تصور التنمية الجهويـة ، وذلـك مـع احتـرام     

  .االختصاصات المخولة لتلك الجماعات

  

ومشـاريع تنميتهـا   الجماعات مخططاتها  وبرامجهـا  مجالس تعد مجالس العماالت واألقاليم و  5‐4‐
  .الذاتية في انسجام مع التصورالذي يتبناه مجلس الجهة وتصادق عليه الدولة

  

في انسجام مع توجهات الدولة وبعد االستشارات والمشاورات والمصادقات المنصوص عليهـا    5‐5‐
لعمل في القانون يقوم المجلس الجهوي، في حدود اختصاصاته ووسائله، بإعداد  وتبني وإنجاز خطط ا

و قطاعات الماء والطاقة والبيئة والتربية  في مجاالت االستثمار والتشغيل وبرامج التجهيز الخاصة به 
  .والتكوين والثقافة والصحة

  

يساهم المجلس الجهوي، بشراكة مع الدولة وباقي الجماعات الترابية، في إنجـاز بـرامج فـي     5‐6‐
  :الميادين التالية 

  

  تية والتجهيز من أجل تقوية الجاذبية االقتصادية للجهة ؛أشغال البنيات التح  -  

  السكن االجتماعي؛ -

  . النهوض بالمستوى االقتصادي واالجتماعي للعالم القروي ودعم الساكنة في وضع هش -
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يسهر المجلس الجهوي، بعد مصادقة الدولة، على تكثيف التعاون الدولي الالمركزي مع الجهات  5‐7‐
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    يتقاسم معها مصالح مشتركة، وذلك لفائدة التنمية والمؤسسات التي

  .لجهةة لوالبيئي

  

يشجع المجلس الجهوي أشكال تنمية البحث العلمي والتكنولـوجي وانفتـاح    بشراكة مع الجامعة، 5‐8‐
  .المعرفةالجامعة على محيطها الجهوي واإلشعاع الثقافي للجهة والنهوض بمجتمع العلم و

  

يجوز للمجلس الجهوي أن يتقدم إلى الحكومة بكل مقترح  يدخل  في مجال اختصاصـاته، مـع    5‐9‐
  .حقه في الجواب في آجال محددة

 

  

  مجالس العماالت واألقاليم واختصاصاتها وآفاق تطورها ةتركيب -6

  

ينتخب أعضاء مجالس العماالت واألقاليم باالقتراع العام غير المباشر، ويشارك فـي جلسـاتها    6‐1‐ 
  .ممثلو الغرف المهنية بصوت استشاري

  

  

  

  :يعاد تركيز مهام مجالس العماالت واألقاليم في المجاالت التالية  6‐2‐
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  الموضوعة للجهة؛وضع وتفعيل برامج التنمية البشرية بانسجام مع مخططات التنمية  -

 الترابـي  وضع وتفعيل برامج التجهيز والبنيات التحتية األساسية المواتية لهـذا المسـتوى   -
  الوسيط؛

  دعم مشاريع التنمية المحلية للجماعات التي تعترضها صعوبات ؛ -

  

  :وعالوة على ذلك سيكون من مهام هذه المجالس ما يلي 

                    

ل بين المجالس الجهوية والمجالس الجماعية في مجال نقل المعلومات والتشاور أن تكون صلة الوص -أ
  والتنسيق؛

  

أن تكون جسرا إجرائيا في تفعيل المخططات والبرامج الجهوية في تراب العمالة أو اإلقليم، وذلك  -ب
  في إطار تعاقدي عند االقتضاء ؛

  

للتجمعات البينية للجماعات بمـا يضـمن    تتولى تشجيع ومواكبة التطور المتواصل والمستدامأن  -ج
 .الوسائل إنجاز مشاريع مشتركة وتعضيد

 

نظرا لتسارع نمو العمران الحضري والتطور المرتقـب للتجمـع البينـي للجماعـات، ودرءا       6‐3‐
لالزدواجية العضوية والتداخل الوظيفي وتشتت الموارد البشرية والمادية في مجال  واحد من الحيـاة  

ة ومن التمثيل المحلي للمواطنين، سيتم إعادة النظر في النظـام القـانوني لهـذه المجـالس     االجتماعي
  .ووظائفها و تركيبها
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  تطوير منظومة الجماعات وتجمعاتها البينية -7

  

بناء على مبدأ التفريع، تتمتع الجماعات بكل االختصاصات التي تكون هي المؤهلة للقيـام بهـا     7‐1‐
كما تشارك بصفة منتظمة في . أحسن قيام، وخاصة ما يتصل منها بالتجهيز الجماعي وبخدمات القرب

بـذلك   وضع التصورات والمخططات والبرامج ومشاريع التنمية الجهوية وفي تفعيلها كلما كانت معنية
  .مباشرة 

  

  :تحدد وتوضع آليات قانونية وتنظيمية وتقنية ومالية من أجل 7‐2‐

  

تعزيز التعاضد بين الجماعات من حيث المشاريع والوسائل ، بالنظر لمحدوديـة  مـوارد    -  
  وقدرات العديد من الجماعات، السيما منها القروية؛

متعـددة األقطـاب   " متربولية"مراعاة الواقع الحضري الجديد المتجلي في مساحات  - 
واإلدارية وعلـى   ةينبغي تحديد مداراتها وإطار انتظامها بناء على المعطيات اإلحصائي والتي

  . يم التجربة الحالية لوحدة المدينةيضوء تق

  

III     - جهوية مكّرسة للتنمية المندمجة  

  

التنمية البشرية، فإن مشروع اعتبارا لوجوه العجز البينة التي تعاني منها جل الجهات من حيث   
ولهذه الغاية يحدث صندوق . الجهوية المتقدمة يقترح تبني مخطط ينهض بالمستوى االجتماعي للجهات

  .للتأهيل االجتماعي وآخرللتضامن الجهوي
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من ناحية أخرى، وحتى تتمكن الجهات من القيام بمهامهـا الجديـدة فـي التنشـيط والتنميـة        
  .والثقافية والبيئية، فإن الدولة ترصد لها مزيدا من الموارد المالية االقتصادية واالجتماعية

      

  صندوق التأهيل االجتماعي للجهات  -8

يهدف هذا التأهيل، الذي تندرج فيه البرامج المعتمدة من قبل القطاعات الوزارية، إلى اإلسراع  -8-1
ة البشرية، والتي تتقاطع بشكل واسـع  الكبرى في الجوانب المرتبطة مباشرة بالتنمي زبسد مظاهر العج

  :مع مجاالت اختصاص الجهات حسبما جاء في هذا اإلصالح، ويتعلق األمر بما يلي 

  

  ؛قتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء ومحو مدن الصفيح والسكن غير الالئ -ا

) لالسيناريو األو(المعدل الوطني االرتقاء بالجهات، من حيث الصحة والتربية وشبكة الطرق، إلى  -ب
  ).يالسيناريو الثان(والدولية  ةأو إلى مستوى المعايير الوطني

  

مليار درهم بحسب السيناريوهين  215و  128تتراوح المبالغ المالية المقدرة لهذا المجهود بين    8‐2‐
ج أقساطه فـي القـوانين   وتغذي هذه المبالغ بالتدريج صندوقا للتأهيل الجهوي تندر. المذكورين أعاله

وتتكفل لجنة مختصة بتحديد  . المالية ليتأتى برمجته على عدة سنوات ومتابعته وتقييم نتائجه بشكل الئق
  .معايير االنتقاء والتوزيع

  

تفاديا لترسيخ منطق االتكال على برنامج لإلعانة الدائمة، وسعيا لتمكين الجهات مـن معالجـة    3‐-8
ويبدو هذا األفق الزمني قريبـا بمـا   . هذا التأهيل المقترح يمتد على واليتينأوجه عجزها بنفسها فإن 

كما أنه كـاف  . بوتيرة مالئمة ولتعزيز ثقة السكان بالجهوية المتقدمة منذ بداية انطالقها هيكفي إلنجاز
لتجنب ضغط مالي ال تتحمله موارد الدولة ولتمكين كل من البنيات الجهوية الجديدة من بناء قـدراتها  

  .الذاتية على الفعل والمواكبة اعتبارا لخصوصياتها
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  يث التحصيل والتصرف تحسين الموارد الحالية من ح   -9

  

ملزمة بتحصيل مواردها الذاتية المخولة لها وفق  ،تكون المجالس المنتخبة، السيما منها الجماعية 9‐1‐
التشريع الحالي والتصرف بها على الوجه األمثل، مما سيرفع من الحجم اإلجمـالي للمـوارد الماليـة    

  . العائدة  لسائر الجماعات الترابية

  

كلف مصالح الدولة المختصة  بتحديـد الوعـاء   للمداخيل الجبائية أو شبه الجبائية، تُ فيما يعود  9‐2‐
  .ومراقبته وتصفيته واستخالصه من خالل التعاقد ومقابل مكافأة عادلة عن التكاليف الناجمة عنه

  

 لمـالي للجماعـات الترابيـة    تنظيم االينبغي مواصلة المجهود اإلصالحي الجاري في ميدان   -9-3
  .أعلى ةودعمه من أجل تبسيط أكبر ومردودي هااياتوجب

  

  موارد ذاتية جديدة للمجلس الجهوي -10

  

تتناسـب مـع   في الضغط الجبائي الوطني، يمكن فرض رسوم جديـدة  الزيادة المفرطة دون  10‐1‐
على سبيل اإلشارة المطارات  ،ومنها األساسية الكبيرةخصوصيات كل جهة على مستعملي التجهيزات 

  .والمحطات السككية الكبرى

  

)  FEC(عزز الموارد االقتراضية للمجالس الجهوية بتوسيع طاقات صندوق التجهيز الجمـاعي  تُ 10‐2‐
  .معه، خاصة في المشاريع القابلة للتمويل البنكي" كونسرسيومات"وإشراك القطاع البنكي بإقامة 
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ية، في مرحلة أولى، باللجوء إلى سوق السندات الداخلية، وفي مرحلـة  للمجالس الجهو ُيرخص 10‐3‐
التنقيط بالنسبة إلصداراتها على غرار ما نظام الحقة إلى السوق الخارجية، شريطة أن تستعد العتماد 

  .تقوم  به الدولة

  

  الرفع من الموارد المرصودة من طرف الدولة -11

  

تستوجب الجهوية المتقدمة الزيادة في الموارد المرصودة للمجالس الجهوية من قبـل الدولـة    1‐ 11‐
بشكل ملموس لكي تتمكن من إنجاز أعمال هامة في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   

  .والبيئية

  

لدولة للمجالس رفع من حصة عائدات الضرائب والرسوم المرصودة حاليا من طرف اتعين الي11‐2‐  
  :الجهوية خصوصا بما يلي 

    

إلـى   %1لها من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل من  ةالمرصودالحصة الرفع من  -ا
  ؛5%

االقتسام المتساوي بين الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسـجيل والضـريبة السـنوية      - ب
  .الخاصة على العربات ذات المحرك

  

االستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة على أن يصرف نصيبها أهلية تخويل الجهات  -ج
  . من ذلك في االستثمار
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تدرج الحكومة في القوانين المالية  المبالغ المرصودة للمجالس الجهويـة وبـاقي المجـالس      11‐3‐
لمالية وقوانين التصفية حول اسـتعمال  الترابية، وتقدم للبرلمان  تقارير خاصة  ترافق مشاريع قوانين ا

  .هذه الموارد

  

  موارد متناسبة مع االختصاصات المنقولة للجهة - 12

  

يتالزم كل اختصاص تنقله الدولة للجهة مع نقل الميزانية المطابقة له، بمقتضى القانون وعمال   12‐1‐
  .لتحمالت وتقييم حسن التنفيذويعود للجنة مختصة  تحديد االختصاصات  وما يتصل بها من ا. بالتعاقد

  

ومؤشرات أداء المجالس  فيتم بانتظام تحيين الميزانيات المنقولة للجهات اعتبارا لتطور التكالي  12‐2‐
  .الجهوية بشأن كل اختصاص منقول

  

  

  تبويب ميزانيات الدولة بحسب الجهات -13

  

ينبغي تبويب قانون المالية والبرامج المتعددة السنوات لمختلف الوزارات بحسب الجهات إلبراز  13‐1‐
ما يرصد لكل جهة من االعتمادات العمومية جملة وتفصيال، سواء في شكل حصص مـن العائـدات   

ـ   الي الجبائية للجماعات الترابية أو في شكل منح أو في شكل تحمالت  تتكفل بها إدارة الدولة فـي مج
  .االستثمار والمرافق العمومية
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يتم تبويب ميزانيات المؤسسات العمومية الوطنية والجهوية على نفس الشاكلة وتحاط المجالس  13‐2‐
  .الجهوية علما بها

  

  صندوق عمومي للتضامن بين الجهات 14‐

اوتـات  يستوجب مشروع الجهوية المتقدمة ترسيخ مبدأ التضامن بين الجهات للحـد مـن التف   14‐1‐
الناجمة عن تركيز الثروات وعن النمو غير المتكافئ لمجاالتها الترابية وعـن الفـوارق الجغرافيـة    

  .والديمغرافية بينها

  

حتفظ بالنظام الحالي لنقل موارد الدولة للجماعات الجهوية والمحلية مـع تعزيـز   ولهذه الغاية ُي 14‐2‐
  .نظام التوزيع العادل بينها

  

من الموارد الجديدة   %10تضخ فيه بداية نطالق صندوق للتضامن بين الجهات يحدث منذ اال 14‐3‐
المرصودة من طرف الدولة لكل جهة، وتوزع مداخيل هذا الصندوق بالنظر إلى حاجيـات الجهـات   

  .المحدودة اإلمكانات

  

IV-  داء جيدة األحكامة  

  

التنفيذيـة والتدبيريـة    تتتعزز القـدرا جيدة على مستوى الجهة أن الحكامة الأول ما تتأتى به        
قترح تمكين المجلس الجهوي من وكالة تكون تحت مراقبته، كفيلـة بإمـداده   لذلك ُي. للجماعات الترابية

مـن المقتـرح   . الجهوية التي لن تزيد إال أهمية وتعقيدا إنجاز مشاريع االستثماربالدراسات التقنية وب
ت الترابية األخرى وتحسين أساليب التدبير وأنظمـة المعلومـات   كذلك تأهيل اإلدارات التابعة للجماعا
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، بالتدريج وبمساعدة الدولة، مع مراعاة حجم كل جماعة ترابية والموارد وتقديم الحسابوأشكال التقييم 
  .البشرية والمالية التي تتوفر عليها

  وكالة لتنفيذ المشاريع تحت مراقبة المجلس الجهوي 15‐

  

لقانون وكالة  جهوية  لتنفيذ المشاريع، كهيئة متميزة الكيان، موقوفة على الجهة، تحدث بحكم ا 15‐1‐
توضع تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي ومراقبته، وتتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي 

  .والتدبيري

  

  :تتكفل الوكالة بوجه خاص 15‐2‐

  

شكال المساعدة في مجاالت القانون والهندسـة  بمد المجلس الجهوي، كلما طلب رئيسه ذلك، بكل أ -أ  
  المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية؛-التقنية

  

بالقيام لحساب المجلس، بتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها وتدبير الميزانيات المرصودة لها  -ب  
من قبله واألمر بصرفها وفق ما فوضه لها المجلس، كما تتولى الوكالـة تـدبير مواردهـا البشـرية     

  .وميزانيتها الذاتية في حدود الغالف المالي الذي يضعه المجلس رهن إشارتها

  

من أعضاء مكتـب   رأسها رئيس المجلس الجهوي، وتتكونللوكالة لجنة لإلشراف والمراقبة، ي  15‐3‐
  .هذا المجلس
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يقّر المجلس الجهوي ميزانية تسيير الوكالة ضمن إقراره لميزانيته اإلجمالية، على أن تصادق   15‐4‐
ة اإلجمالية للمجلس، ويّحول السلطة المختصة قانونا عند االقتضاء، ضمن مصادقتها على الميزاني اعليه

رئيس المجلس الجهوي مباشرة للوكالة اعتمادات ميزانية تسييرها والميزانيات المرصـودة لمشـاريع    
  .وبرامج االستثمار التي يعهد لها بتنفيذها

  

  .ال تخضع منحة تسيير الوكالة ألي ضريبة لكونها وكالة للتنفيذ ال تقدم خدمات مؤدى عنها 15‐5‐

  

قوم مديرعام رفيع الكفاءة بتدبير الوكالة بطريقة مستقلة، مع احتـرام القـوانين واألنظمـة    ي -6 15‐
الجاري بها العمل، وحسب المعايير االحترافية الحديثة، ويعين ويوظف هذا المدير رئـيس المجلـس   
الجهوي على أساس تعاقدي باقتراح من هيئة من الشخصيات الخبيرة المستقلة إثـر طلـب عمـومي    

  .شيحاتللتر

  

يقدم المدير العام للوكالة بانتظام الحساب عن نتائج وحصيلة  تدبيره للجنة اإلشراف والمراقبـة   15‐7‐
المذكورة أعاله، عالوة على ما تخضع له الوكالة من مراقبة بحكم القانون، خصوصا بشان المصـادقة   

  .       لجنة اإلشراف والمراقبةعلى حساباتها، ويمكن أن تكون محط أي افتحاص داخلي أو خارجي تقرره 

  

في حالة إخالل المدير العام للوكالة بمهامه إخالال جسيما، فإنه يكـون معرضـا للعقوبـة أو      15‐8‐
ويتخذ هذا القرار بـاقتراح مـن لجنـة    . للفصل بقرار مبرر يتخذه ويبلغه به رئيس المجلس الجهوي

  .اإلشراف والمراقبة، بعد أن تكون هذه اللجنة قد استمعت إلى المدير العام المذكور

  

  هيل إدارات الجماعات الترابيةتأ - 16
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بصفة عامة، واعتبارا لفائض عدد الموظفين وضعف الكفاءات ومستويات تأطير اإلدارات   16‐1‐
  :التابعة حاليا للجماعات الترابية، ينبغي ما يلي 

  

وضع برنامج استعجالي هادف ومكثف يمكّن من النهوض بمستوى األطر من ذوي  -
  االستعداد في هذا المضمار؛

  تقليص فائض أعداد الموظفين للرفع من جودة التأطير؛ -

وضع إطار تنظيمي جديد للوظيفة العمومية للجماعات الترابية يزودها بمناظيم  مرنة  -
ومالئمة لكل منها، وييّسر توظيف الكفاءات المثبتة جدارتها، ضامنا لها آفاقا جذابة  في 

  .خالل أهداف واضحة ومسؤوليات مضبوطةالمسار المهني وأشكاال محفزة من التدبير من 

  

يمكن لرؤساء المجالس المنتخبة عند الحاجة أن تعهد بخدمات المساعدة التقنية والتكوين   16‐2‐
والتنظيم وإنجاز األشغال لمصالح الدولة وهيئاتها المختصة التي يرخص لها بأداء تلك الخدمات بمقابل 

  .يتعاقد عليه عند االقتضاء

  

  التدبيرأنماط  - 17

  

في إطار الديمقراطية المعمقة واالختصاصات الموسعة والموارد المعززة تلتـزم الجماعـات      17‐1‐
الترابية، وخاصة منها المجالس الجهوية، بتدبير مخطط ومبرمج يستجيب ألحـدث معـايير التنظـيم    

يا للفعالية والنجاعـة   والتسيير، ويعتمد على التوثيق الكافي للمساطر ولمواصفات المهام واألعمال، توخ
  .مع تعميم الحس بالمسؤولية والحرص الدائم على الشفافية
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يجدر أن تلم إدارات الجماعات الترابية وهيئاتها التنفيذية، إن لم تكن المجالس المنتخبة ذاتهـا،   17‐2‐
مـن  وعلـى الدولـة   . بالجوانب التقنية المرتبطة بكل مجهود في التخطيط والبرمجة ووضع المشاريع

جانبها أن تلتزم بحد أدنى من التأطير الستراتيجيتها  اإلجمالية والقطاعية والجهوية في مجال التنميـة  
يمنح للجماعات الترابية مرجعا موجها ويضمن االنسجام والتفاعل والتكامل بين المخططات والبـرامج  

  .والمشاريع

  

خصيص االعتمادات واسـتهالكها، أن  على الجماعات الترابية، عوضا من أن تتدبر شؤونها بت 17‐3‐
تسعى لتنظيم نفسها لتبني التدبير بحسب األهـداف والوسـائل المرصـودة لكـل اختصـاص مـن       
اختصاصاتها، اعتمادا على مؤشرات متفق عليها بين الدولة وهاته الجماعات تمكـن مـن التقييمـات    

  .والمقارنات المفيدة

  

ابية بوضع وتفعيل خطط عمل تسمح لهذه الجماعـات  تقوم السلطات المختصة والجماعات التر 17‐4‐
بالتوفرعلى مواصفات للمناصب والكفاءات بالنسبة لكل وظيفة وشغل، وعلى دالئل للمسـاطر تغطـي   

  .األنشطة والمهام المنوطة بإداراتها وبأجهزة التنفيذ والتدبير لديها

    

ينبغي الحرص على الفعالية والنجاعة في ممارسة اختصاصات الجماعات الترابية وتـدبيرها،   17‐5‐
والحرص على أن يتجلى ذلك في األداء الجيد والتصرف األمثل بالوسائل، اعتمادا على معايير متفـق  

  .عليها مع الدولة في إطار مقارنات بين الجماعات تراعي خصوصيات كل سياق

  

ء روح المسؤولية سواء بين أعضاء المجالس أو بين المسؤولين واألطر واألعـوان  يتعين إذكا 17‐6‐
و فيما يتعلق بالموظفين يمكن تحقيق ذلك من خالل تعبئـة  . العاملين بإداراتها وبأجهزة التنفيذ والتدبير

المهنـي المناسـب    متواصلة ورسم دقيق ألهداف قابلة للقياس وإصغاء منتبه ودورات مـن اإلعـداد  
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أما بالنسبة للمنتخبين  فيمكن أن يسهم في ذلك تأطيرهم السوي والمتواصل من قبـل  . افآت مالئمةومك
  .المنظمات التي ينتمون إليها، ومن خالل إشراف رشيد من طرف أجهزة الدولة المختصة قانونا 

  

وسعيا فـي ذلـك، تكـون    . على الجماعات الترابية أن تقوم بتدبير شؤونها في تمام الشفافية  17‐7‐
كما يساعد على . جلساتها العامة مفتوحة للعموم، وتشهر مداوالتها وتنشر ميزانياتها وحساباتها اإلدارية
منفتحة هادفـة،   ذلك ما سبق اقتراحه أعاله بشأن الديمقراطية التشاركية واعتماد أساليب من التواصل

  .ونظام  معلومات مناسب

  

  نظام المعلومات -18

  

يحق للجماعات الترابية الحصول على المعلومات المفيدة لممارسة اختصاصاتها لدى اإلدارات   18‐1‐
  .والمؤسسات العمومية، وذلك وفق شروط تحددها الحكومة

  

ية ليتكفل على نحو أجود بالمعطيات النظام الوطني للمعلومات اإلحصائ ينبغي تحسين و تطوير 18‐2‐
  .الجهوية وما دون الجهوية، توفيرا للمعلومات النافعة للجماعات الترابية على الخصوص

  

تسهر الجماعات الترابية، بمساهمة الدولة، على إقامة وتطـوير نظـام  معلومـات  كفيـل       18‐3‐
تقييم أدائها ونقائصها وتقديم الحساب بمساعدتها على اتخاذ القرارات المناسبة لممارسة اختصاصاتها و

  .عن تدبيرها في كل حين

 

  التقييم وتقديم الحساب -19
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عالوة على إلزامها قانونا بتقديم حساباتها سنويا للمجالس الجهوية للحسابات، على المجـالس    19‐1‐
الت لشـركائها  المنتخبة وضع حصيلة تدبيرها وحصيلة إدارتها وأجهزتها التنفيذية، وتقديم هذه الحصي

وهكذا تقدم نتـائج ومفعـول   . وللدولة، ضمن تقارير دورية، وكذا للعموم عبر وسائل إعالمية مناسبة
تدابيرها ومستويات إنجاز المخططات والبرامج والمشاريع التي التزمت بها، مبررة عند االقتضاء مـا  

  .يظهر من االنحرافات ومبينة التدابير التصحيحية بشأنها

  

تيح ما سبق التقييم المستمر لتدبير المجالس من داخلها ومن طرف محيطها وفـق آليـات   سي  19‐2‐
ولهذه الغاية ستلجأ المجالس الفتحاصات داخلية كلما توفرت . منظمة للنقاش وتبادل للمعطيات واآلراء

  .  على أجهزة مختصة في ذلك، أو خارجية اعتمادا على أجهزة الدولة المتخصصة أوعلى هيئات مستقلة

  

تسهر المجالس المنتخبة، في هذا السياق أيضا، على إقامة أنظمة للوقاية ولتدبير المخاطر، على  19‐3‐
  .غرار الممارسات الجيدة المعمول بها في بعض القطاعات والمؤسسات العمومية

  

  

  

  

V-  مراقبة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة  

  

مع مراعاة ضرورة إشراف الدولة على أنشطة المجالس الجهوية وباقي المجـالس المنتخبـة،     
، وذلك بالحد مـن المراقبـة   "للوصاية"ومراقبتها لهذه األنشطة، تجدر إعادة النظر في المفهوم التقليدي 
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اقبـة القضـائية   القبلية ومن مراقبة المالءمة، وبتقوية التقييم والمراقبة البعدية، مع الحفاظ علـى المر 
  . أن ال يترتب على اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إال بقرار من المحكمة المختصةشريطة للشرعية، 

  

  الحد من المراقبة القبلية ومن مراقبة المالءمة -20

  

ال تخضع للمراقبة بالمصادقة المسبقة إال القرارات واألعمال المنصوص عليها صراحة فـي    20‐1‐
األنظمة، على أن يتم الحد تدريجيا من هذه المراقبة بتقليص آجال جواب السلطة المختصـة،  القوانين و

أوال، ثم ثانيا، بحصر القرارات واألعمال التي تبقى خاضعة لها علـى جـدول أعمـال االجتماعـات     
لي والميزانيات والحاالت القصوى التي قد تمّس بالنظام العام أو المصلحة الوطنيـة أو التـوازن المـا   

  .للجماعات الترابية

  

وفي حالة عدم المصادقة الواجب تعليله، فبوسع رؤساء المجالس أن يلجؤوا، حسب الحـاالت،    
  .إلى تحكيم الوزير المعني أو الوزير األول، أو إلى المحاكم المختصة

  

فـي كـل   يقترن الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بجودة التنظيم ونظام المعلومات المعتمدين   20‐2‐
جماعة ترابية، وبأدائها وإقامة نظام للمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر واحترام المعايير المعمول بها في 

  .التدبير المالي الجيد

  

تنحصر في حدود ما تنّص عليه القوانين واألنظمة، المراقبة على االلتزام بالنفقات وأدائها من   20‐3‐
اقبة المالية على المؤسسات العمومية والشـركات التابعـة لهـذه    طرف الجماعات الترابية، وكذا المر

ويتم تمتيع هذه المجالس والمؤسسات والشركات بكل ما . الجماعات والوكاالت الجهوية لتنفيذ المشاريع
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يعتمد من مرونة في هذا المجال لفائدة إدارات الدولة ومؤسساتها، والسيما في شـكل مراقبـة معّدلـة    
(contrôle modulé) أو مواكبة.  

  

  

  

  تعزيز المراقبة البعدية -21

  

يتالزم تعزيز المراقبة البعدية على حسابات الجماعات الترابية وتدبيرها مع الرفـع التـدريجي    21‐1‐
  .للمراقبة المسبقة ومع ما يعتمد من مرونة في مراقبة الميزانيات والمراقبة المالية المشار إليها أعاله

  

ص المراقبة القضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات، وتعبأ لـذلك  تعزز على الخصو21‐2‐  
  . كل الوسائل الالزمة

  

يتم اللجوء عند االقتضاء وبمبادرة من الدولة  إلى االفتحاصات الخارجية بواسـطة مكاتـب     -21-3
  .مستقلة

  

لمسطرة المناقضة التي بلّغ التقارير الناجمة عن هذه المراقبات واالفتحاصات، بعد خضوعها تُ -4 21‐
تعطي رؤساء المجالس حق الرد، إلى المجالس المعنية لتتداول فيما ينبغـي إقـراره مـن إجـراءات     

  .التصويب، وذلك بغض النظر عما قد تفرضه الهيئات المختصة قانونا من العقوبات عند االقتضاء

  

  اإلبقاء على المراقبة القضائية لشرعية األعمال والقرارات -22
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المحاكم اإلدارية دون غيرها بممارسة المراقبة على شرعية كل قرار أو عمل صـادر   تختص22‐1    
عن المجالس المنتخبة وعن رؤسائها، كلما لجأت اإلدارة إلى تلك المحاكم بعد تشاور غير مجـد مـع   

  .أولئك الرؤساء 

  

 إذا طلبت اإلدارة ذلـك صـراحة   ال يترتب على اللجوء إلى المحاكم اإلدارية توقيف التنفيذ إال22‐2‐  
  .ووافقت عليه المحكمة

 

 

VI- مساهمة في ورش الالتمركز  

  

ال يزال مسار الالتمركز اإلداري يعاني إلى اليوم من مثبطات ومن عراقيل بالرغم مما حصـل  
من تقدم ال ينكر، وبالرغم من وجود نصوص تنظيمية والتزامات رسمية للمسـؤولين فـي مختلـف    

  .كّرس اختيارات وتدابير جوهرية في هذا المضمارالمستويات ت

  

. وقد أعطى النداء الملكي لوضع ميثاق الالتمركز من طرف الحكومة نفسا جديدا لهذا الـورش 
والمطلوب من ذلك الميثاق ومن مفعوله المنشود في الممارسة أن يمنح الجهوية المتقدمة سندا ال مناص 

اقي الجماعات الترابية بأجهزة إدارية حكومية تتمتع على كل منه، فيعضد المجالس الجهوية ومجالس ب
مستوى من هذه المستويات بهامش واسع من المبادرة وبسلطات  تقريريـة فعليـة، بحيـث تتناسـق     

  .وتتضافر مجهوداتها في صالح التنمية المندمجة بأقرب ما يكون من السكان المعنيين ومن منتخبيهم
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ة والتقنية الهامة فإن الالتمركز المعمق والفعلي رهين بالترسـيخ  وعالوة على جوانبه التنظيمي 
المعياري والعملي لمبادئ تتصل بتصور السياسات العمومية وتفعيلها وبأساليب الحكم واإلدارة وبرصد 
الموارد البشرية والمالية وتدبيرها األمثل والتنسيق الناجع للعمل العمومي على كـل مسـتوى ترابـي    

  .ومن اآلن فصاعدا، مستوى الجهة ،ولة، بما في ذلك بصفة رئيسيةتتدخل فيه الد

  

وال ينبغي مقاربة الالتمركز بصفة منعزلة، وإنما بارتباط مع  تقييم مجمل أنماط وأدوات تدخل   
الدولة وتنسيقها وتدبيرها على الوجه األمثل، بما في ذلك مصـالح اإلدارة والمؤسسـات الالمركزيـة    

طاعيا أو ترابيا وشركات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمرافق والوكاالت المختصة ق
فال محيد عن رؤية  وعن سياسة إجمالية في هذا المجال لمواكبة إرسـاء  . العمومية المفوضة للخواص

  .الجهوية المتقدمة

  

لتتبع والتقييم ويقترح ضمن تدابير المواكبة المدرجة في آخر هذا الكتاب األول أن توضع آلية ل  
  .الدوري لمسار الالتمركز في عالقته بمساري الالمركزية القطاعية والجهوية المتقدمة

  

  سياسات عمومية ذات بعد ترابي ومتناسقة القطاعات  -23

  

لضمان نجاعة تدخالت الدولة في كل مستوى من مستويات التنظيم الترابي، وضمان سـدادها    23‐1‐
في أعين المواطنين وفعالية وقعها، ال مناص من السعي في تنسيق برامجها وتزامن تفعيلهـا وتكامـل   

عـات  وعلى السلطات الحكومية المكلفة بهذه القطا. الخدمات المقدمة للسكان دون ازدواجية وال تفاوت
وعليها . أن تسهر بطريقة منسقة على وضع سياسات عمومية ترابية في تفاعل وتضافر بين القطاعات

أن تشرك في ذلك المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات االختصاص الترابـي نفسـه وكـذا    
  .الهيئات المنتخبة المعنية، وعند االقتضاء، القطاع الخاص
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لمتميزة الضرورية لحل إشكالية الالتمركز المعمق والفعال لمصالح الدولة دون إغفال المقاربة ا 23‐2‐
بمعناها الضيق كمصالح خارجية للقطاعات الوزارية، فإن تلك المقاربة يجب أن تنـدرج فـي نظـرة    

والترابية في  شاملة تتناول بشكل منسجم مجمل أدوات وأنماط  تدخل الدولة ومختلف فروعها القطاعية
  .   ت العمومية وتفعيلها وتقييمهاتصور السياسا

  

  :ولبلوغ أهداف االنسجام والتضافر واألداء األمثل لألعمال والموارد العمومية، يوصى بما يلي  

  

تنسيق االختصاصات واالنتشار الترابي للمصالح الخارجية لإلدارة وللهيئات العمومية الالمركزية   -ا
  لتكوين والماء والبنيات التحتية للنقل والسكن والتعمير؛العاملة في قطاعات أساسية مثل التربية وا

  

السهر على تصويب أو تجنب تداخل االختصاصات وازدواجية الهيئات واالستعمال غير المالئم أو  -ب
غير الرشيد للموارد البشرية والمادية بين مختلف أنواع المصالح والهياكل الالممركـزة والالمركزيـة   

  . ي الميدانيالمكلفة بالعمل العموم

  

  :فّعل المبدأ التالي كّرس وُيُي 23‐3‐

  

تضطلع اإلدارة المركزية بمهام التوجيه والتصور والتنشيط والمواكبة والمسـاعدة والتقيـيم    -
والمراقبة في اتجاه تفويض موسع بالتدريج للمهام اإلجرائية والتدبيرية للمصـالح الخارجيـة   

  القريبة من السكان؛
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الجهوية مهام التنسيق وتحقيق التماسك بين برامج وأعمال المصالح والهيئـات   تناط باإلدارة -
  العمومية، وأيضا مهمة التعاقد مع اإلدارة المركزية وتتبع التفعيل؛

تقوم إدارات العماالت واألقاليم بمهام إخراج األعمال والمشـاريع إلـى حّيـز التطبيـق      -
  . وبالصيانة والتدبير اليومي

  

يتم تصريف االستراتيجيات والسياسات العمومية ترابيا وخاصة على صعيد الجهة مع إشراك   23‐4‐ 
اإلدارة الجهوية بتشاور مع باقي الفاعلين العموميين في الجهة والسيما المجلس الجهوي، استنادا إلـى  

  .المشاريع واالستعمال األمثل للوسائل مبادئ التكامل بين القطاعات وتضافر

  

  

  االختصاصات للمصالح الالممركزة  تفويض -24

  

ينبغي تقييم المكتسب من تجارب الالتمركز في بعض القطاعات بغية تعميم ذلك على مجموع   24‐1‐
  .القطاعات الوزارية التي ال مناص من تمثيلها الترابي بالنظر إلى مهامها

  

ت الميزانيـة  ينبغي توضيح وتكييف طرق وعتبات ما يفوض من السـلطات ومـن اعتمـادا    24‐2‐
  :للمسؤولين عن المصالح الخارجية لكي يتأتى مايلي 

  

تمكين هؤالء المسؤولين من هامش بّين للمبادرة ومن صالحيات تقريرية تجعلهم قادرين على الوفاء  -ا
بما يلتزمون به بكل مصداقية، وعلى االستجابة واالستباق المناسبين في عالقاتهم مع مختلف اإلدارات 

  علين العموميين والخواص ومع المجالس المنتخبة العاملة في مجال اختصاص ترابي واحد؛وباقي الفا
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حصر طبيعة ومدى أهمية القضايا التي تستلزم صعود سلم اتخاذ القرارات إلى  اإلدارة المركزية  -ب
على ما تفرضه الضرورة القصوى، وذلك على أساس معايير تنظيمية عامة أو خاصة عند االقتضـاء،  

قصد تخفيف المساطر وتقليص آجال التفاعل والتعاون اإليجابيين بين مختلـف المصـالح والهيئـات    ب
  .المتدخلة في نفس المجال الترابي

  

قياس مسؤولية رؤساء اإلدارات الجهوية واإلقليمية والمحلية وقياس إلزامية تقديمهم للحساب على  -ج
  .قدر ما يفّوض لهم من سلطات ومن اعتمادات

  

ترشيدا للهياكل التنظيمية وللموارد البشرية والمالية، يستحسن لبعض القطاعات الوزارية التي   24‐3‐
ال طاقة لها بتمثيل ترابي ال ممركز، رغم حاجتها إليه، في الجهة أو العمالـة أو اإلقلـيم أو الجماعـة    

ئل الكافيـة للوفـاء   المحلية، أن تفوض ذلك إلى إدارات أخرى متجانسة معها تقنيا، ذات الحجم والوسا
  .بهذا الغرض، وذلك من خالل اتفاقيات تبرم بين الوزارات المعنية

  

  تعميم عقود البرامج والتدبير وفق األهداف -25

  

بي للعالقات بين اإلدارات المركزية ومصـالحها الالممركـزة،   تبغض النظر عن الطابع الترا  25‐1‐
اللجوء إلى عقود البرامج بين هذين المستويين فيمـا   ينبغي تقييم وتطوير التجارب المكتسبة في مجال

يخص التصريف الترابي لخطط العمل القطاعية وتحويل االختصاصات والموارد المطابقة لهـا مـن   
فمن شأن هذه الصياغة الدورية لاللتزامـات المتبادلـة بـين هـذين     . المركز إلى المصالح الخارجية

  .شفافية وتحفيزا وترغيبا في المسؤولية المستويين أن يجعل مسار الالتمركز أكثر
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كّرس بمقتضاها مبادئ التخطيط اإلستراتيجي المرتكز ، تُ"البرامج -العقود"توضع نماذج لهذه   25‐2‐
  .على النتائج وعلى التدبير بحسب األهداف وااللتزام بالتتبع الموثّق والتقرير المضبوط وتقديم الحساب

  

  تنمية الموارد البشرية لإلدارة الالممركزة  -26

  

يتعين أن يحظى االنتشار الترابي للموارد البشرية المؤهلة بعناية خاصة اعتبارا لكونه، عالوة   26‐1‐
  .على تفويض االختصاصات واالعتمادات، من الرافعات الحاسمة إلنجاح الالتمركز اإلداري

  

مناصب والمؤهالت المتعلقة بوظائف المصالح الالممركـزة  ينبغي جعل مناظيم ومواصفات ال  26‐2‐
وكذا تعيين األطر الالزمة لهذه الوظائف في تالؤم نوعي مع طبيعة االختصاصات التي تمارسها تلـك  
المصالح، ومع ثقل المسؤوليات التي تتحملها، ومع أبعاد خطط العمل التي تتكفل بها وحجم االعتمادات 

فال بد من مجهود مخطط موصول نشيط ممتد في الزمان لبلوغ توازن محكـم  . التي يوكل بها تدبيرها
معقول في توزيع األطر من ذوي الكفاءات العليا بين اإلدارات المركزية والمصالح الخارجيـة لفائـدة   

  .هذه األخيرة

  

تبتدع وتعتمد أساليب خالقة لتحفيز ذوي الكفاءات العليا من األطـر للعمـل فـي المصـالح       26‐3‐
لخارجية ولتشجيعهم على التنقل عبر التراب، بما في ذلك من تكييف سالليم التعويضـات والمكافـآت   ا

ويمكن ربط الترقية إلى مراكـز المسـؤولية علـى مسـتوى اإلدارات     . ووتائر الترقيات لهذه الغاية
  .المركزية بالتحمل الناجح للمسؤوليات على مستوى المصالح الالممركزة 
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هم المستوى الجهوي بشكل خاص، ونظرا للدور الجديد المنتظر من الجهة في التنمية وفي ما ي  26‐4‐
المندمجة، ينبغي الرفع من مستوى المؤهالت المطلوبة من المسؤولين الجهويين للقطاعـات الوزاريـة   

  .المعنية، وكذلك تحسين وضعيتهم وطرق جلب اهتمامهم وتحفيزهم بناء على نتائج أعمالهم

  

  

  

  

  ق اإلدارة العمومية في الجهةتنسي -27

  

      تطبيق القوانين واألنظمة والقرارات الحكومية ىنظرا لما للوالة والعمال من مهام السهر عل  27‐1‐
و تمثيل الدولة في الجهات والعماالت واألقاليم، ينبغي أن توكل لهم صالحيات واضحة وفعلية ليتمكنوا 

من حسن تسييرها ومن حسن سير برامجها ومشاريعها، فـي  من تنسيق المصالح الالممركزة والتأكد 
  .  حدود دائرة اختصاصهم الترابي

  

ينبغي أن تجد مجالس الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات  في الوالة والعمال مخاطبيهـا     27‐2‐
الت المباشرين باسم الدولة بامتياز في عالقات تلك المجالس بمجموع اإلدارات العموميـة فـي مجـا   

الحصول على المعلومات والتخطيط وإنجاز المشاريع والمساعدة التقنية للمجالس المنتخبة التي تقـدمها  
  . مصالح الدولة والشراكة بين الطرفين

  

ال مناص من تحديد مسؤوليات وصالحيات الوالة والعمال، من حيث التنسيق بـين المصـالح    27‐3‐
دود اختصاصهم الترابي بقدر عال من الدقة والوضـوح ،  الالممركزة ومجمل الهيئات العمومية في ح

  :استجابة العتبارين إلزاميين، سياسي و مؤسساتي، عالوة على بعدهما اإلداري 



 49                                                                        التصور العام :الكتاب األول/تقرير حول الجهوية المتقدمة/اللجنة االستشارية للجهوية
 

  

أوال، ضرورة صون المسؤولية القانونية والسياسية للوزراء المعنيين على عمل المصالح بما فيهـا   -ا
  .الالممركزة الخاضعة لسلطتهم

اعتماد آليات للتنشيط والتتبع والتقييم  تجعل مسؤولية الوالة والعمال في التنسيق أمـرا  ثانيا، لزوم  -ب
  .فعليا وناجعا

  

البرامج بين -زمع عقده من مشاريع العقودوعلى هذا األساس يحاط الوالة والعمال علما بما  ُي  27‐4‐
عنها قبل تبنيها، حريصـين   كل إدارة مركزية وبين مصالحها الالممركزة، ولهم أن يدلوا بمالحظاتهم

بالمناسبة على تماسك وتضافر البرامج والمشاريع بين مجمل المصالح الالممركزة والمجالس المنتخبة، 
  .واالستجابة لحاجيات مجال اختصاصهم الترابي

  

ولهم حق النظر في سـير  . يسهر الوالة والعمال أيضا على تتبع إنجاز تلك البرامج والمشاريع  27‐5‐
لح الالممركزة  واإلطالع على نتائجها، مع حق استفسار وتنبيه القّيمين عليها واقتراح التـدابير  المصا

  .التصحيحية على الوزراء المعنيين عند االقتضاء

يمكن للوالة والعمال أن يقترحوا على الوزراء المعنيين كل تجميع وظيفي للمصالح الخارجية    27‐6‐
  .يد الوسائل، ورفع النتائج إلى المستوى األمثلذات المهام المتقاربة بهدف تعض

  

يطلع الوالة والعمال بانتظام الوزير األول والـوزراء  تبعا للصيغ التي سيحددها نص تنظيمي،ُ   27‐7‐
المعنيين على تطور مسار الالتمركز في مجال اختصاصهم الترابي وعلى رأيهم في تسيير المصـالح  

  .هاالالممركزة وسير مشاريعها وبرامج

  

VII- تدابير دستورية وتشريعية وإجراءات مواكبة  
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  مراجعة الدستور -28

والتي تستوجبها بعـض   يجدر بالمراجعة الدستورية الموصوفة فيما يلي -28-1
ذلـك أن  . مقترحات هذا المشروع  أن تندرج في مسار خاص من االسـتحقاقات 

عى إلصالح عميق بناء تصور عام للجهوية المتقدمة يستدعي، على غرار كل مس
ويستوجب إخراج هـذا  . لدولة، تصويبات وتطورات دستورية وتشريعيةلهياكل ا

على التصور استنادا إلى حيز الوجود اعتماد مبدأ التدرج، ألنه يشكل، المشروع 
، منطلقـا  2010غشت  20الذي عرضه جاللة الملك محمد السادس في خطاب 

. طـة طريـق واضـحة ومحـددة    لمسار طويل وشاق وقابل للتطوير وفقا لخار
وارتباطا بهذا المسار، في مجال ذي حساسية مثل مجال اإلصـالح الدسـتوري،   
فإن هذا اإلصالح ال يمكن أن يكون  شرطا لتفعيل بـاقي المقترحـات الخاصـة    

  .بالجهوية المتقدمة

  

يستلزم تحديد مجال التعديالت الدستورية ومداها بـالملموس مراعـاة     -2 -28
طبيعة مسار الجهوية المتقدمة المعتمد، ودور البديل االنتقالي الذي قد يقـوم بـه   

  .القانون في انتظار نضج مثل هذه التعديالت الدستورية

  

توضح مقدمة هذا الكتاب األول الطابع الوظيفي للجهوية المتقدمة التي قـرر    - أ
هذا االختيار أملته السيادة الوطنية لفضائله . المغرب اعتمادها بعيدا عن أي ضغط

في نشر الديمقراطية على المستوى الترابي وفي إبراز الروافد المتنوعة لمغـرب  
ما يتيح ذلك من إعداد نخب قادرة غني بتعدد مكوناته، فضال عوواحد، متضامن 

ويترتب على ذلك أن الصـياغة القانونيـة   . على تدبير شؤون الجهة تدبيرا جيدا
فّعل بشكل تـدريجي، أوال، علـى المسـتوى    للجهوية المتقدمة يمكن ويلزم أن تُ

  .التشريعي، وثانيا على المستوى الدستوري
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ية قيمة واستقرارا وبالفعل فإن الدسترة تضفي على المقتضيات القانون  - ب
بيد أنـه  . وداللة  تطبع لزوما وبامتداد في الزمان عالقات الجهوية ببنيات الدولة

تبّين، في عدة دول تبنت الجهوية الوظيفية أن القانون يمكن في هذا الميـدان أن  
يضطلع، بوظيفة البديل عن الدسترة، ولو بشكل انتقالي، إذ أن القـانون العـادي   

بمساطر سريعة نسبيا وبمجرد الحصول على أغلبيـة عاديـة    الذي يمكن تعديله
داخل الهيئات التشريعية، كثيرا ما يمنح الدولة وسيلة اختبـار وربمـا تحسـين    

هذه اآللية التجريبية، التي كثيـرا مـا   . جوانب جوهرية من الجهوية وقت تفعيلها
ية منها، من تعني جوانب تتصل بعالقات الدولة بالكيانات الالمركزية، تكون الغا
جهويـة  لبلوغ  خالل تعديل القوانين عند االقتضاء، إنجاز التصويبات الضرورية

وهذا التـوازن المطمـئن للدولـة    . رصينة ترتضيها الدولة والجماعات الترابية
الموحدة هو الذي غالبا ما يدعوها في مرحلة ثانية إلى تثبيت المقتضيات الواردة  

أنظمة ضمن  النص الدسـتوري، بحيـث يبـدو    أول األمر على شكل قوانين أو 
القانون بمثابة العتبة المفضية إلى دسترة مواد كانت تشريعية مؤقتا رغـم أنهـا   

 .دستورية بالتقدير أو باالقتضاء

  

ومن هذا المنظور، تنطوي الصيغة الدستورية للتعديالت المقترحة على  -3- 28
ية متقدمة، وذلك، أوال، بإلغاء تصويبات تيّسر االنتقال من جهوية ناشئة إلى جهو

من الدستور، وثانيا، بدسـترة   101الحدود المنصوص عليها خاصة في الفصل 
  .مواد جديدة

  

  :يمكن أن يشمل تعديل بعض المواد الدستورية الحالية ما يلي   28-4

  

ذلك بأن الفقرة الثانية من هذا الفصل و، 101المدرجة في الفصل  إلغاء القيود  - أ
مبـادئ  والجماعـات  يرجع لمجالس العماالت واألقـاليم والجهـات   تخالف فيما 

يترتـب علـى تمتيـع    و. الالمركزية المنصوص عليها في الفقرة  األولى منـه 
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المستويات الثالثة للجماعات الترابية بنفس الوضع القانوني الـذي تحظـى بـه    
  .نسخ مقتضيات الفقرة المذكورةالمجالس الجماعية 

  

الجماعـات  " تعديل عنوان الباب الحادي عشر من الدستور لتحـل عبـارة      - ب
في النص الحالي، ذلك أن هذا التعبير " الجماعات المحلية " محل عبارة " الترابية 

يحيل على فضائل تدبير القرب الذي هو في جوهره من اختصاص الجماعة أكثر 
لتي بفضلها يحتـل الكيـان   مما يوحي بمهام التنمية المخولة للجهوية المتقدمة وا

 3وينبغي أن يشمل هذا التعديل الفصلين . الجهوي الالمركزي نوعا من الصدارة
  .من الدستور 46و 
  

وهذا التقويم جوهري . على الطابع العام لالقتراع 101التنصيص في الفصل  -ج
ويمكن صـياغة  . من حيث إنه  يمنح الجهوية مستندا ترابيا ديمقراطيا على التمام

ة بواسـطة االقتـراع   الجماعات الترابيتنتخب " : هذا الفصل على الشكل التالي 
  ..." .شؤونها العام مجالس تتكفل بتدبير

  

بالتنصيص، فيما يعـود لتمثيـل الجماعـات     من الدستور 38تعديل الفصل    - ه
الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان، على هيئتين ناخبتين عـوض واحـدة،   

انية مـن ممثلـي بـاقي    تكون األولى مركبة من أعضاء المجلس الجهوي، والث
 .ية على صعيد الجهةالجماعات التراب

 

أن للقـانون أن  من الدستور تنص على  12إضافة فقرة جديدة ضمن الفصل    - و
 وظـائف لولوج المتساوي للرجال والنساء ليتضمن مقتضيات من شأنها تشجيع ا

 .نتخابياالاالنتداب 

   

  دسترة مواد جديدة -28-5
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يمكن أن تشمل  دسترة  مواد جديدة بعض مبادئ الجهوية المدرجة فـي  
الوقت الراهن في نصوص تشريعية، والهدف مـن ذلـك تعزيـز اسـتقاللية     

الترابية خاصة في المجال المالي، وتكملة المعايير القانونية الـواردة   الجماعات
  :والمبادئ  المقصودة هي التالية   .101في الفصل 

  

مبدأ حرية التصرف بالموارد في إطار القانون، على أن هذا المبـدأ لـيس    -أ
ـ بالمطلق،  بدليل العمل باالعتمادات الخاصة التي تُ دم لزم الجماعات الترابية بع

فـإن التكـريس   . التصرف ببعض الموارد إال للغايات التي أقرهـا المشـرع  
الدستوري لهذا المبدأ  يرمي إلى الحيلولة دون اإلكثار من اللجـوء إلـى تلـك    

  .االعتمادات الخاصة

  

ويتعلق األمـر  . المبدأ الثاني هو مبدأ المعادلة بين الموارد واالختصاصات -ب
 96‐47من القـانون رقـم    8 في المادة وردتباالرتقاء الدستوري لمقتضيات 

يكون كل نقل الختصاص من اختصاصات "  :بتنظيم الجهة على الشكل التالي 
الدولة أو عبء من أعبائها إلى الجهات مقترنا وجوبا بتحويل للموارد المطابقة 

 ..."لذلك االختصاص أو العبء

  

المبدأ الثالث يتصل بتعاون الجماعات الترابية التي بوسعها، عند ممارسـة   -ج
اختصاصاتها، تعضيد وسائلها وفقا لألشكال والشروط المنصوص عليهـا فـي   

، علما بـأن هـذا   )96‐47من القانون رقم  5الفقرة األولى من المادة (القانون 
لى جماعة أخرى التعاون ال يجوز أن يفضي إلى فرض وصاية جماعة ترابية ع

  ).الفقرة الثانية من المادة ذاتها(
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رصـد  و بوضـع آليـات   والمبدأ الرابع يهم التضامن الذي يمكن أن يتبلور -د
 .مالئمةموارد 

 

  مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية  -  29

يستلزم الشروع في العمل بالجهوية المتقدمة مراجعة القـوانين واألنظمـة     -29-1
بمجالس الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات لتندرج فيهـا المقترحـات   المتعلقة 

المسايرة للدستور الحالي والواردة في هذا المشروع، على أن تّحين هذه النصـوص  
  .عند إجراء مراجعة الدستور

يمكن أن يتم تكييف التشريعات واألنظمة في إطار وضع مدونـة عامـة    -2- 29
  .للجماعات الترابية

   هولتقييمالمشروع يادة تان لقهيئ  -30

  

الجهوية المتقدمة يرأسها الوزير األول وتضـم  مشروع  يادةلجنة لقحدث تُ -30-1
  .الوزراء المعنيين والوالة ورؤساء المجالس الجهوية

  

حدث كذلك هيئة لتقييم  مسارات الجهوية والالمركزية والالتمركز، مكلفة تُ  -30-2
دار مقترحات تمكن من اقتران بعضها بـبعض عنـد   باختبار هذه المسارات  وإص
  .وتتكون هذه الهيئة من شخصيات خبيرة ومستقلة. التنفيذ ومن تفعيلها أحسن تفعيل

 ‐VIIIووظيفي مؤسساتي طابع ذات جديدة جهات  

 بـه  أشـار  مـا  بين فمن. الجهوي اإلصالح مشروع من  أساسيا جانبا الترابي التقطيع يشكل  
 متماسـكة  ،"لالسـتمرار  قابلـة  جهات"  إبراز  2010يناير 3 خطاب في األهداف من الجاللة صاحب
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 بعـض  يبـدي  1997 سـنة  تقطيع تقييم فإن هذه، والحالة. وجاهة المعايير أعلى  على تقام ومستقرة
 عنه الناجمة الترابية الكيانات تماسك حيث من وبالتالي فيه، المعتمدة المعايير وجاهة حيث من المشاكل
 الـذين  الخصـوص  على منهم والسياسيين الفاعلين، كل أجمع وقد. لالستمرار قابليتها حيث من وكذا

  .جديد تقطيع اعتماد ضرورة وعلى الحكم هذا صواب على اللجنة، إليهم استمعت

  

  المرشدة والمبادئ المعيارية المفاهيم -31

 مسـتأثرا  جانبـا  لكونه قصوى حساسية ذا عموما التقطيع يكون الجهوية، عن مشروع كل في 31‐1‐
 متـرددة  أسـئلة  دائمـا  تثير العملية هذه بأن ذلك والتعاليق، والتطلعات المصالح فيه تتبلور باالهتمام،

  المتقدمـة  الجهوية إطار في أنه بيد وحجمها؟ طبيعتها وما الجهات؟ عدد وكم المعايير؟ هي ما: شائكة
 هـو  ذاتـه  حـد  في الجهوي التقطيع ليس موحدة، دولة هابصفت سيادتها تلقاء من المملكة اأقرته التي

 وجهوية المؤسساتي، المضمون حيث من الموسعة الديمقراطية قوامه جذع من فرع بل األول، الرهان
  .الوظيفي السداد حيث من المندمجة والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية خدمة في

  

  

. المتقدمـة  الجهوية مشروع إلنجاح قابليته حيث من سداده بمدى التقطيع صحة تقاس ولذلك  -31-2
 الـديمقراطي  العمـل  ومـن  االجتماعيـة  الحياة من أحواض إقامة إلى ترمي الجهوية هذه أن ومعلوم
 بالتمركز المقرونة الفعلية بالالمركزية العمل ونشر المندمجة التنمية  لسياسات فعال تدبير إلى المفضي
  .مناسب

  

 البشـري  العمران وظروف العيش أنماط واختالف المغرب في الطبيعية البيئات تنوع يشكل  -31‐3
 كنـزا  ،الترابي التأطير درجات تباين من عليها يترتب بما التاريخ مالبساتو واللغوي الثقافي والتراث

 مـن  االنتبـاه  يثيـر  فالذي. السياسية الجهوية باألحرى وال ةالملزم الجهوية التقاليد شوائب تشوبه ال
 االنـدماج  من  عالية درجة وعلى موحدة ترابية بنية على قائمة تزال، وال كانت، أنها المملكة مميزات
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 مـن  الحرفـي  االقتبـاس  إلى داعي ال بالذات، الحالة هذه وفي .السكان مع ملتحم ملكي نظام ظل في
  . للجهات المحددة األكاديمية المعايير

  

 إنـه  حيث من المتقدمة، لجهويةل المؤسس منطقال مع نسجمت وظيفيةالو مؤسساتيةال الجهة إن  31‐4‐
 داخـل  للحكامـة  جديـدة  أساليب واعتماد هياكلها تحديث خالله من السيادة الموحدة الدولة تريد ورش

 للجهـات  منـاص  ال وعليه. ونجاحها التنمية مبادرات ونجاح لبزوغ مواتية وجغرافية إدارية إطارات
 ومجاالت الديمقراطي االختيار لنشر أحواضا تكون أن من المملكة تحتاجها والتي إقامتها في المرغوب
. السياسـات  هـذه  وتفعيل وضع في ولمنتخبيهم للسكان فعلية بمشاركة التنمية مخططات لتفعيل مالئمة
 تمتّد ومدن تزايد في سكان( مستقبليةوال يةالحال التحديات مواجهة من البالد تمكين من لها مناص ال كما

 ذلك وكل ،)الموارد تدبير في واالقتصاد التجهيز في العجز تداركو للجميع الشغل فرص خلقو باطراد
  .الخارج ىعل المستمر واالنفتاح الدولي التنافس سياق في

 

 والـذي  ،1971 لسنة الجهوي التقطيع في المعتمد الواحدة، الجهة داخل التكامل لمبدإ كان لقد 31‐5‐ 
 الوجاهـة  من شيء ،)...والساحل والجبل السهل( الجغرافية مظاهر مختلف من نصيبا جهة لكل جعل
 المبـادالت  عليهـا  تسـيطر  نسـبيا  منغلقة وباقتصاديات الوسائل بقلة مطبوعة كانت ولّت ظروف في

 بنيات وتطور وللعولمة االقتصادي لالنفتاح نظرا يتالشى، االعتبارات هذه سداد فإن اليوم أما. المحلية
 .واألفكار الخيرات وتنقل البشر بين التواصل

   

  وأحكامه التقطيع معايير -32

 بها معمول تقنية لمعايير وتطبيقا عملية، منهجية على بناء هذا، الجهوي التقطيع مشروع أقيم -32-1
. الوطني التراب هيكلة وحقائق الجهوية أهداف وبين القواعد هذه من واحدة كل بين توفّق العموم، على
  .والتوازن والتناسب والقرب الوظيفيةو والتجانس والتراكم فعاليةال هي المعايير وهذه
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 تالجهـا  عـدد  على وبالتالي) السكان عدد المساحة،( الحجم مسألة على ةفعاليال مبدأ تكزري -32-2
 سياسـية  أبعـاد  ذو هـو  ما بقدر جغرافية مسألة مجرد الجهة حجم فليس. الجديد التقطيع في المناسب
 أعمـال  فـي  الديمقراطية المشاركة تعزيز في فسعيا. جوانب عدة من اقتصادية وأبعاد األولى بالدرجة
 بـين  وسيطا تكون التدبير من مستويات وإقامة الدولة اشتغال تحسين وفي المندمجة االقتصادية التنمية
 حجم منها واحدة لكل الجهات، من محصور عدد اعتماد بديهيال من بدا الترابية، الجماعات وبين الدولة
 والتنشـيط  والتنسـيق  والتخطيط االختصاصات حيث من يةترابال الجماعات باقي تتصدر ليجعلها يكفي
  كـادوا  الفـاعلين،  مـن  استشارته تمت من وكل السياسية التيارات كافة بأن علما ،الجهة امتداد على
 فيـه  انخرطـت  الـذي  الدولي االقتصادي التنافس  إن ثم .الجهات عدد من الحد مقترح على نجمعوي

 الوقع من ينتظر ما وإن. الجهات من كبير عدد على امتيازاتها فضائل تشتيت اجتناب يستوجب المملكة
 المنـاطق  عجـز  من للتخفيف المرتقبة أو الجارية المبادرات ومن الكبرى المهيكلة ألوراشل اإليجابي
ـ  شأنها من للتنمية محركة مجالية بكيانات الفعال باالرتباط رهين الفقيرة  جهويـة  مجموعـات  أطيرت
  .واسعة

  

 علـى  لبناءا منطلق من الحالية اإلقليمية اإلدارية الشبكة على المقترح الجهوي التقطيع استند  -32‐3
 على التقطيع اعتمد لذلك. المملكة في اإلدارية الالمركزية من عريقة تقاليد من ولالستفادة القائم التراكم
 الكيانـات  على واإلبقاء والتجاور االستمرارية: ثالثة بمقتضيات عمال متماسكة، إقليمية كتل بين الجمع

  . عليه هي ما على اإلقليمية اإلدارية

  

 التبـاين  اعتبار لضرورة نظرا والتجانس، الوظيفية قاعدتي على اعتمادا التقطيع هذا تعديل تم 32‐4‐
 والوضـع  واالقتصـاد  الجغرافية حيث من كبيرين مجالين بين الوطني التراب في يفصل الذي الجلي

 األطلـس  من الجبلية السالسل إلى مستندا تازة إلى إفني سيدي من ينطلق خط حسب الجيوستراتيجي،
 ممـا  بينهمـا،  وما والمتوسطي األطلسي المجاالن ناحية، من فهناك،. وجدة جنوب الشرقي الريف إلى

 في( الصحراوي و الصحراوي شبه المجال أخرى، ناحية من وهناك، السكان، من %87 على يحتوي
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 تُطـرح  لذلك. السكان من %13 من أكثر يحتسب ال الذي) الشرقي والشمال الشرقي والجنوب الجنوب
  .المجالين هذين من واحد كل في مختلفة بصيغ الجهوية إشكالية

  

 تتلقـى  التـي  الجبال وبعض ونجود سهول على بينهما وما والمتوسطي األطلسي المجال يمتد 32‐5‐
 المقترنـة  العليا السكانية الكثافات مجاالت فهذه. المياه من به الجبال تمدها مما وتستفيد البحرية الرياح
 موانئ ومنها ،)ومكناس والرباط ومراكش فاس( سلطانية عواصم منها المتراتبة، الحواضر من بشبكة
 فـي ). والعيون مالل وبني وجدة( جهوية عواصم ومنها ،)الدارالبيضاء خاصةو وطنجة أكادير( كبرى
 ولكـن  الطبيعية، البيئة عن الناجمة األولية الموارد مجرد عن االقتصادي النشاط يتولد ال المناطق هذه

 وحولها الكبرى المدن في تنتظم التي والمبادالت والخدمات الخيرات عن مطّرد وبشكل األولى بالدرجة
 ينبغي مزية قبل، ذي من أكثر اليوم ،"المتربوليتاني" المعطى هذا ويبدو. اإلشعاع من لها ما مدى وعلى

 علـى  المنبنـي  الحضري الهيكل هذا كان ولما. للتقطيع منطلقا باعتمادها العولمة سياق في استثمارها
 الحضـرية  بالقطبيـة  المرتبط الوظيفية هاجس يكون أن وجب جوهرية، ميزة العظمى المراكز بعض
  .                                  المجال لهذا المنتمية الجهات تحديد في حاسما

  

 والجنـوب  الجنـوب  فـي  األطلس وراء ما مجال يمتد السابق، المجال مع تام نقيض على  -32-6
 ومشـتمال  بالراشدية مرورا كلميم، إلى جرادة من متدي كبير قوس شكل على الشرقي والشمال الشرقي
 والسـاقية  نون واد أحواض وعلى الشرقي، الجنوب في العليا ودرعة وزيز شرقا، ملوية أحواض على

 القويـة،  والمناخ التضاريس إكراهات من المجال هذا يعانيه لما ونظرا. جنوبا الذهب ووادي الحمراء
 ونظـرا . متواضـعة  العـيش  من وبمستويات ضعيفة سكانية وبكثافة هشة طبيعية ببيئات يتصف فإنه

 علـى  اعتمادا فيه الجهوي التقطيع إجراء المالئم من يبد لم الحضرية، لقاطراته الحالي النسبي للضعف
 متقطـع  بشري عمران( المجال هذا مواصفات بأن ذلك السابق، المجال في به المعمول الوظيفية مبدأ

 زاويـة  مـن  معـه  التعامـل  إلى تدعو) مهيمنة جرداء خالية ومساحات نسبيا ضعيفة طبيعية وموارد
 االنسـجام  علـى  بناء التقطيع فيه فيجري اتها،ذ تلقاء من متميزة جهوية كيانات تحديد وإلى االنسجام
 والجيوسراتيجية والثقافة والبيئة التاريخ حيث من المناطق لهذه البالغة األهمية من به للمعترف واعتبارا
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 إبرازها إنف العكس على بل غنية، مجاالت هوامش الجهات هذه لجعل داعي فال ).الحدود على هي إذ(
 سابقا جرى عما يتولد لم فإنه ولإلشارة. حيالها التضامن مبدأ تطبيق من تستفيد يجعلها قد ذاتها حد في
 تافاللـت  غـرار  على( ملموسة فوائد أية واحدة جهوية كيانات في المؤهالت متفاوتة مناطق دمج من

  ). بسوس إللحاقها داعي ال التي درعة وأقاليم سايس لسهل بعيدة ملحقة المعتبرة

  

 سـهولة  تقـاس . والقـرب  االتصـال  سهولة هما تكميليتين بقاعدتين التقطيع مقترح استرشد  32‐7‐
 ثالث إلى ساعتين( بينهما الرحلة مدةبو) كلم 250 إلى 200( بقعتين بين الكيلومترية المسافةب االتصال
. السـكان  كثافة ضعف أو الجغرافي الميدان معطيات ذلك دون حال إذا إال الرحلة، تكاليفوب) ساعات
 الستنهاض وإطارا للتماهي مجاال تكون أن للجهة ينبغي إذ االتصالي، المدى على القرب مفهوم ويحيل
 هـذا  أن إجماال ويدركون المشتركة المرجعيات من أدنى حدا فيه المواطنون يتقاسم المحليين، الفاعلين
 كونـه  بصـفة  القرب، مفهوم حدة من التخفيف من مناص ال أنه بيد. الوجاهة من جانب على المجال
 والثقافـة  واالقتصـاد  التـاريخ  حيث من الجهوي المجال تحديد مقومات مختلف يحتوي تركيبيا إجراء

 سـبيل  على يالحظ، أعاله، المذكورة المبدئية االعتبارات على فعالوة. ذلك إلى وما الطبيعي واإلطار
 مـن  قويـة  حركة استطالعي، بحث خالل من تبّين، الوطني التراب عبر الزيجات مجاالت أن المثال،

 تاريخيـة  -السوسـيو  الفوارق وليست. الوطني الصعيد على االندماج درجة علو على الدالة االنصهار
 بـالنظر  يذكر مدلول بذات المجاالت، تقطيع على تؤثر أن شأنها من كان التي المزعومة، أو الواقعية

 الفرنسية المنطقة بين االستعمار جراء المحدثة النسبية القطيعة وحتى. التراب عبر الزواج عالقات إلى
ـ  التواصـلي،  القـرب  مفهوم نالقول،إ وخالصة. المجالي مفعولها فقدت فإنها اإلسبانية، والمنطقة  عم
 التي بالمجاالت االكتراث إلى ولكن ذاتية، معتقدات أو تصورات على االنطواء إلى ليس يدعو، أهميته،
  .  المعنيين السكان بين النافذة الجارية والتفاعالت العالقات من واقعية ديناميات فيها تنشط

  

 مسـاءلتهما  مـن  تـأتي  أهميتهمـا  فإن والتوازن، التناسب عن ينتاألخر القاعدتين بشأن أما  -32‐8
 وزنهـا  علـى  بنـاء ( الجهـات  بين افتراضي" توازن" جعل بلزوم االهتمام وصالحية جدارة لقضيتي
 هـذا  ينطبـق  الموحدة الدول وفي. صغيرة أخرى ترهق قد كبرى جهات إقامة لخطر اتقاء ،)وحجمها
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 البيضـاء  الـدار ( العظمـى  الحواضـر  حكامة أساليب في خاص وبشكل مباشرة التقطيع في الهاجس
 والخـدمات  المـوارد  تركيـز  إلى دائما تميل العواصم-المدن أن بيد). مثال المغرب في سال-والرباط
 منـاص  ال ولذلك. والنفوذ اإلشعاع من ممّددة بمجاالت االستئثار وبالتالي مستوى أعلى من واألعمال
 يمكـن  ال الذي التفاعل من جهات فتقيم الحتمي المعطى هذا االعتبار بعين تأخذ أن من منطقية لجهوية

 ما خشية األرجاء واسعة جهات تشكيل اتقاء من مبرر وال. العظمى الحواضر مدارات عند ينحصر أن
 مـن  مفتعلـة  خطـة  بنهج المنحى هذا معاكسة إلى داعي وال المخاطرة، أو العرقلة من ذلك في يكون

 الالمركزيـة،  في تسعى موحدة دولة في باألحرى وذلك ضيقة، حدود في قوية جهات" حبس"و" حصر"
 منـاص  فال العظمى، الحواضر مقدرات استثمار هو المراد حيث المغربية، المملكة في الحال هو مثلما
  .بشأنها واالحتباس التقسيم ازدواجية من التخلص من

  

 

   المقترحة الجهات عن إجمالية صورة  33‐ 

 الحـد  وهـو ( رئيسـي  مقترح إلى أعاله المذكورة والمعايير والقواعد المبادئب العمل يؤدي  -1 33‐
 الجديدة الجهات وتتميز. %25 بنسبة الحالية الجهات عدد يقلص وهكذا. جهة عشرة اثنتي من) األقصى
 أقـاليم (  اإلدارية المقاطعات من وتضم أوفر، قسطا التراب من وتغطي أكبر، السكان من عدد بإيواء

  .أكثر هو ما) وجماعات وعماالت

  

 عدد من عليه يترتب بما وال الجديد التقطيع بهيكل تمس ال جزئية، اختيارية بدائل يقترح كما  -33‐2
 بتصويب يوصى اإلقليمين هذين ففي. وميدلت فكيك إقليمي تخصان إلشكاليتين مراعاة وذلك الجهات،
 علـى  الشرقية، بالجهة إللحاقها فجيج، – بوعرفة - كيل بني مقاطعة فصل يتأتى لكي اإلقليمي التقطيع

 ميدلت إقليم وبخصوص. إليه انتمائه لبداهة تافاللت بمجال) إليها وما بوعنان( الشرقي الجانب يلحق أن
 وإلـى ). وكّرامة الريش( تافاللت إلى جنوبا ينتمي واحد منها متميزة، مختلفة كيانات يضم فإنه الجديد،

 على مفضال يعتبر المقترح للتقطيع الرئيسي التصميم فإن المستقبل، في اإلدارية التصويبات هذه تتم أن
  .  الفرعيين االختيارين
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 الواضحة الجديدة الجهات من كبيرين صنفين بين المقترح للتقطيع الرئيسي التصميم هذا يمّيز 3‐-33
  : هما) الجنوبية الصحراوية الجهات عن النظر بغض( الحدود

    

 على إشعاعها   يمتد مزدوجين حضريين قطبين على أو كبرى أقطاب على اعتمادا محددة جهات -ا  
  االقتصادية؛ التنمية من مجاالت

 بكثافـة  الواحـات   تتخللها التي والصحارى والسهوب األطلس جبال تغطي مستقطبة غير جهات -ب  
  .الوطني التضامن حيث من قويا دعما تستلزم والتي متباينة

  

 تبلورت كما الوطني التراب تنظيم في الفعلية األشكال الحالية، المرحلة في التمييز، هذا ويعكس  
 علـى  ترتب وما الطبيعية والظروف اإلدارة وتأطير التراب ولتجهيز لالقتصاد الممتدة التطورات عليه
 المؤسسـاتية  الجهويـة  بـين  التوفيـق  إلى الرامي التوجه التمييز هذا يؤكد كما. العالقات من ذلك كل

  .والمجتمع االقتصاد عن الناجمة الجهوية المعطيات واقع وبين المنشودة

  

 المجاالت، هذه تميز التي اإلستراتيجية السياسية للرهانات واعتبارا الجنوبية األقاليم بخصوص -33-4
 لسـنة  الجهـوي  التقطيع في المعتمدة) 3( الجهات عدد على اإلبقاء الترابي التقطيع مشروع تبنى فقد

  :  لها المكونة اإلقليمية التشكيلة  مراجعة مع 1997

 .الزاك وآسا إفني سيديو طانطانو كلميم:  أقاليم أربعة من المكونة نون واد-كلميم جهة -

 .وبوجدور والسمارة والعيون طرفاية: أقاليم أربعة من مكونة  الحمراء الساقية-العيون جهة -

 .أوسردو الداخلة أقاليم أي الحالي تقسيمها على اإلبقاء يقترح التي  الذهب وادي -الداخلة جهة -
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 إجمالية صورة الوطني الصعيد على عليه رتبيت الجنوبية، األقاليم في المقترح التقطيع خيار فإن وعليه
 . جهة عشرة اثنتي من تتكون

  

  المقترح  لتقطيعا مشروع مواصفات -34

  

   : المقترح المشروع عن وباإلحصاءات بالخريطة رسم يلي ما في -34-1
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األقاليم/والعماالت والقروية الحضرية للساآنة الجهوي التوزيع : الجهوي التقسيم مشروع  

 الجهات
العماالت/األقاليم2008سنةالساآنة

اإلجماليالعدد
 للسكان

 المجالحصة
 القروي

المجالحصة
 الالئحة العدد الحضري

 7 %58,28 %41,72 101 830 2 الجهة رقم 1: طنجة - تطوان
)عمالة(اصيلة-طنجة

 )إقليم( وزان 
 )إقليم( شفشاون 

)إقليم(تطوان

 )إقليم( الفنيدق – المضيق 
 )إقليم( أنجرة -الفحص 
 )إقليم( العرائش 

 8 %57,08 %42,92 870 434 2 الجهة رقم 2: الشرق و الريف
)عمالة(دانجا-وجدة

 )إقليم( الحسيمة 
 )إقليم( برآان 

)إقليم(الدريوش

 )إقليم( جرسيف 
 )إقليم( جرادة 
 )إقليم(الناضور 
 )إقليم( تاوريرت 

 9 %56,49 %43,51 128 022 4 الجهة رقم 3: فاس - مكناس

)عمالة(فاس
 )عمالة( مكناس 
 )إقليم( بولمان 
 )إقليم( الحاجب 

)إقليم(ايفران

)إقليم( يعقوب موالي 
 )إقليم( صفرو 
 )إقليم( تاونات 

( تازة )إقليم  

 )عمالة( الرباط  7 %67,69 %32,31 901 272 4 الجهة رقم 4: الرباط - سال - القنيطرة
 )عمالة( سال 
 )عمالة( تمارة الصخيرات 

 )إقليم( القنيطرة 
 )إقليم( الخميسات 
 )إقليم( قاسم سيدي 
)إقليم( سليمان سيدي 

)إقليم(أزيالل 6 %46,93 %53,07 499 611 2 الجهة رقم 5: بني مالل - خنيفرة
 )إقليم( مالل بني 

)إقليم(بنصالحالفقيه

 )إقليم( خنيفرة 
 )إقليم( خريبكة 
 )إقليم( ميدلت 

 9 %68,91 %31,09 000 085 6 الجهة رقم 6: الدار البيضاء - سطات

)عمالة(البيضاءالدار
 )عمالة( المحمدية 
 )إقليم( بنسليمان 
 )إقليم( برشيد 

)إقليم(الجديدة

 )إقليم( مديونة 
 )إقليم( النواصر 
 )إقليم( سطات 
 )إقليم( بنور سيدي 

 8 %42,92 %57,08 000 108 4 الجهة رقم 7: مراآش - أسفي
)عمالة(مراآش

 )إقليم( الحوز 
 )إقليم( شيشاوة 

)إقليم(السراغنةقلعة

 )إقليم( الصويرة 
 )إقليم( الرحامنة 
 )إقليم( أسفي 
 )إقليم( اليوسفية 

)إقليم(الرشيدية 5 %31,19 %68,81 501 392 1 الجهة رقم 8: درعة - تافياللت
 )إقليم( فكيك 

)إقليم(ورزازات
 )إقليم( تنغير 
 )إقليم( زاآورة 

)عمالة(وتنانإدا-أآادير 6 %49,86 %50,14 143 475 2 الجهة رقم 9: سوس - ماسة
 )عمالة(ل ملو أيت إنزآان 

)إقليم(باهاايتاشتوآة

 )إقليم( تارودانت 
 )إقليم( طاطا 
 )إقليم( تيزنيت 

نون واد - آلميم :10 رقم )إقليم(آلميم4 %60,13%85739,87 428الجهة
)إقليم(إفنيسيدي

 )إقليم( طانطان 
 )إقليم( الزاك – أسا 

الحمراء الساقية - العيون :11 رقم )إقليم(السمارة4 %89,56%00010,44 364 الجهة
)إقليم(بوجدور

 )إقليم( العيون 
 )إقليم( طرفاية 

الذهب وادي - الداخلة :12 رقم  )إقليم( الذهب وادي  )إقليم( أوسرد 2 %60,53%00039,47 152الجهة

بالمغر  31 177 00043,13%56,87% 75
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الجهوي التقسيم مشروع  

عامة إحصائيات  

اإلداري التنظيم  2008 سنة الساآنة  المساحة   

 عدد الجهات
العماالت/األقاليم  

االجماعات عدد لكلمبا  ² % 
الحضرية لساآنةالقروية الساآنةللسكان اإلجمالي العدد السكان عدد   

²الكلم في  % نسمة % نسمة% نسمة 

 206,4%9,30 460 649 1 %6408,78 180 1%1019,08 830 2 %1,93 712 13 110 7 الجهة رقم 1: طنجة - تطوان

 67,2%7,84 865 389 1 %0087,77 045 1%8707,81 434 2 %5,10 241 36 147 8 الجهة رقم 2: الشرق و الريف

 100,4%12,82 136 272 2 %99313,01 749 1%12812,90 022 4 %5,64 075 40 194 9 الجهة رقم 3: فاس - مكناس

 234,9%16,31 540 892 2 %36210,27 380 1%90113,71 272 4 %2,56 194 18 114 7 الجهة رقم 4: الرباط - سال - القنيطرة

 63,6%6,91 658 225 1 %84110,31 385 1%4998,38 611 2 %5,77 033 41 164 6 الجهة رقم 5: بني مالل - خنيفرة

 312,9%23,65 000 193 4 %00014,07 892 1%00019,52 085 6 %2,74 448 19 153 9 الجهة رقم 6: الدار البيضاء - سطات

 104,9%9,94 000 763 1 %00017,44 345 2%00013,18 108 4 %5,51 167 39 251 8 الجهة رقم 7: مراآش - أسفي

 10,5%2,45 342 434 %1597,13 958%5014,47 392 1 %18,59 167 132 109 5 الجهة رقم 8: درعة - تافياللت

 46,0%6,96 128 234 1 %0159,23 241 1%1437,94 475 2 %7,57 789 53 175 6 الجهة رقم 9: سوس - ماسة

 9,3%1,45 872 257 %9851,27 170%8571,38 428 %6,49 108 46 53 4 الجهة رقم 10: آلميم - واد نون

 2,6%1,84 000 326 %0000,28 38%0001,17 364 %19,70 018 140 20 4 الجهة رقم 11: العيون - الساقية الحمراء

 1,2%0,52 000 92 %0000,45 60%0000,49 152 %18,41 898 130 13 2 الجهة رقم 12: الداخلة - وادي الذهب

 43,9 %100 001 730 17 %100 003 447 13 %100 000 177 31 %100 850 710 1503 75 المغرب
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  1الملحق 
   2010يناير  3الملكي ليوم  نص الخطاب

  

 الحمد هللا، والصالة والسالم على موالنا رسول اهللا وآله وصحبه "

 والسادة، حضرات السيدات

 
نعتبرها انطالقة لورش هيكلي  وهي لحظة قوية،. نتولى اليوم، تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية

كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة،  .كبير، نريده تحوال نوعيا في أنماط الحكامة الترابية
 .لإلصالح المؤسسي العميق

 
 المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها ومن هذا

 .وير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجةحاسما لتط

 
 وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا. إشراك كل القوى الحية لألمة في بلورته لذا، قررنا

والتزام بروح  أسندنا رئاستها لألستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد،; الشأن
 .المسؤولية العالية

راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة  واعتبارا لألبعاد المتعددة للجهوية، فقد
وتكامل اختصاصاتهم، وخبرتهم الواسعة بالشأن العام، وبالخصوصيات  العامة، وتنوع مشاربهم،

 .لبلدهم المحلية

الكبرى، ندعو اللجنة إلى  وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل اإلصالحات
 .والمؤهلة اإلصغاء، والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية

 
متقدمة، تشمل كل جهات  وإننا ننتظر من هذه اللجنة، إعداد تصور عام، لنموذج وطني لجهوية

 .القادم على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو; المملكة
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مغربي  -إيجاد نموذج مغربي  إننا ندعو اللجنة إلى االجتهاد فيوكما سبق أن أكدنا على ذلك، ف
الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات  وفي صدارتها انفراد. للجهوية، نابع من خصوصيات بلدنا

ضامنة لوحدة األمة، ومجسدة للتالحم بكافة فئات الشعب،  فقد ظلت، على مر العصور،. في العالم
 .في كل المناطق لى أحواله،والوقوف الميداني ع

المشهود، في انتهاج الالمركزية  كما أن المغرب يتميز برصيده التاريخي األصيل، وتطوره العصري
بعيدا عن اللجوء للتقليد ; وطنية متميزة للجهوية لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة. الواسعة

 .للتجارب األجنبية الحرفي، أو االستنساخ الشكلي

للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبالدنا،  غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة
مقدامة، وإيجاد أجوبة مغربية خالقة، للقضايا المغربية  كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية

 .الكبرى

 :  ت أربعةاألساس، فإن بلورة هذا التصور، يتعين أن تقوم على مرتكزا وعلى هذا
 

ضامنون،  التشبث بمقدسات األمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها : أوال +
للتميز المغربي، الغني  فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا. وعلى صيانتها مؤتمنون

 .موحدة بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية

توزيع جديد للسلطات، بين المركز  إذ ال ينبغي اختزال الجهوية في مجرد. االلتزام بالتضامن: ثانيا  +
طابع وطني، إال إذا قامت على تالزم استثمار كل  فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات. والجهات

المجسد للتكامل والتالحم بين إيجاد آليات ناجعة للتضامن،  جهة لمؤهالتها، على الوجه األمثل، مع
 .موحد المناطق، في مغرب

تداخل االختصاصات أو  اعتماد التناسق والتوازن في الصالحيات واإلمكانات، وتفادي: ثالثا  +
 .والمؤسسات تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات

 
تفعيله، في نطاق حكامة ترابية  انتهاج الالتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون: رابعا  +

 .ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل
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 السيدات والسادة، حضرات

مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات،  وفي. إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية
 .وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معايير عقالنية

ديمقراطية، لها من الصالحيات والموارد، ما يمكنها من  تي في المقام الثاني، انبثاق مجالسويأ
 فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، ال نريدها جهازا صوريا أو. المندمجة النهوض بالتنمية الجهوية

 .مناطقها وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون; بيروقراطيا

. صدارة الجهوية المتقدمة في صلب أهدافنا األساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ويظل
وحدتنا الترابية، للمسار األممي إليجاد  فالمغرب ال يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم

بالصحراء على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة  حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها،
 .المغربية

 
 المبادرة، ذات المصداقية األممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية وإذ نؤكد أن هذه

صحرائنا  الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان
متقدمة، سنتولى تفعيلها،  ضمن جهوية وذلك. المغربية األوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية

  .بإرادة سيادية وطنية

 والسادة، حضرات السيدات

االستراتيجية للورش المصيري  إننا ننتظر من الجميع التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات
 .الهيكلية الكبرى، التي نقودها للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا إلنجاح اإلصالحات

اإلشكاالت الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود،  نا نحث اللجنة على االنكباب الجاد علىومن ه
ويظل طموحنا الوطني، االرتقاء من جهوية . عملية وقابلة للتطبيق واالجتهاد الخالق، لتقديم مقترحات

 .متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي وتنموي ناشئة، إلى جهوية

ومتابعتنا ألعمالها، نوجه الحكومة وكافة السلطات، للتعاون معها،  ،وإذ نعرب لهذه اللجنة عن دعمنا
 .الالزمة، للقيام بمهامها ومدها بالوسائل
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نتوخاه من جعل الجهوية الموسعة، عماد الصرح  واهللا تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا، لتحقيق ما
للقانون والمؤسسات، وللحكامة ترسيخها كدولة عصرية  المؤسسي للدولة المغربية، التي نحرص على

وحقوق كل ; صيانة حقوق الوطن في وحدته وحوزته وسيادته وذلك في تالزم وثيق بين. الجيدة
 .المسؤولة، والكرامة الموفورة، ضمن مغرب موحد ومتضامن، آمن ومتقدم المغاربة، في المواطنة

 
 ."عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته والسالم
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  II ملحق

والمنظمات التي تمت استشارتها ألجهزةا  

 

I –  الوزارات:   

  وزارة الداخلية 
         التنمية المجاليةو وزارة اإلسكان والتعمير
   وزارة االقتصاد والمالية
   وزارة التجهيز والنقل

   وزارة الفالحة والصيد البحري
  وزارة الصحة

  وتكوين األطر والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
  الحديثة والتكنولوجياتالتجارة  الصناعة و ةراوز

  وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامن
  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة

  
 -II  األحزاب السياسية : 

-II1  األحزاب الممثلة في البرلمان:  
 

              حزب األصالة والمعاصرة
   حزب االستقالل
           الحركة الشعبية

      حزب العدالة والتنمية
      

  التجمع الوطني لألحرار
 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
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     حزب التقدم واالشتراكية
  جبهة القوى الديمقراطية

  الديمقراطيحزب العهد 
   الحزب العمالي

   الحركة الديمقراطية واالجتماعية
       حزب الشورى واالستقالل
 حزب النهضة والفضيلة
 حزب التجديد واإلنصاف

                المستدامة حزب البيئة والتنمية
          االتحاد الدستوري

  :تحالف اليسار الديمقراطي 
  حزب الطليعة الديمقراطي االتحادي -
  الحزب االشتراكي الموحد -
 حزب المؤتمر الوطني االتحادي -
  

-II2-   في البرلمان  غبر الممثلةاألحزاب                                                                      :

  حزب األمل
  حزب الوسط االجتماعي

   حزب الوحدة والديمقراطية
   حزب العمل

       والتنميةحزب اإلصالح 
   الحزب االشتراكي

   حزب النهضة
  حزب النهج الديمقراطي

  حزب الحرية والعدالة االجتماعية
  حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي

   
         حزب القوات المواطنة

  الليبرالي المغربي الحزب
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           للديمقراطية المغربي االتحاد
            حزب المجتمع والديمقراطية

    األخضر حزب اليسار
  

III -   الجماعات المحلية:  

  ةجه 16
 قليمإو عمالة 32
 حضرية جماعة 32
 قروية جماعة 32

 

IV -  النقابات: 
 

 -1 -IV في البرلمان  ممثلةنقابات:   
 

         االتحاد المغربي للشغل
      االتحاد العام للشغالين بالمغرب
   االتحاد الوطني للشغل بالمغرب

 
-IV 2-  ممثلة في البرلماننقابات غير :  

 
      الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
      الفيدرالية الديمقراطية للشغل
      النقابة الوطنية للتعليم العالي
       اتحاد نقابات العمال األحرار

      االتحاد العام الديمقراطي للشغالين
      المنظمة المغربية للشغالين المتحدين

   
  

       القوات العمالية المغربيةنقابة 
 تحاد النقابات الشعبيةا
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-V  المنظمات المهنية: 

 المغربالمجموعة المهنية لألبناك 
         جامعة الغرف الفالحية بالمغرب

     جامعة غرف الصيد البحري
        جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب

                       والخدماتوالصناعة  جامعة الغرف المغربية للتجارة
 الكونفدرالية العامة لمقاوالت المغرب

 
VI -  قبةارمال هيئات : 

    لحساباتاألعلى ل مجلسال
  الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

     
VII -  وكاالت التنمية : 

   للمملكةواالجتماعية لعماالت وأقاليم الجهة الشرقية   وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية  
             واالجتماعية في أقاليم جنوب للمملكة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 
  الهيأة الوطنية للتنمية البشرية 
   وكالة التنمية االجتماعية 

  واالجتماعية لعماالت وأقاليم شمال المملكة  وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية
    

  
VIII-   والتقييمهيئات الدراسات :  

 المندوبية السامية للتخطيط
 المرصد الوطني للتنمية االجتماعية
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‐ IX  الخبراء:  
  

  البنك الدولي
  )مجلس أوروبا(مؤتمر السلطات المحلية واإلقليمية 

  منظمة األمم المتحدة للمرأة
  معهد التوقعات االقتصادية في عالم البحر األبيض المتوسط

  
  

X -  الهيئة الثقافية: 

 المعهد الملكي للثقافة األمازيغية 

XI-   مجموعات و شبكات وفيدراليات الجمعيات: 

 )جمعية 21( –الرباط  – ياالجتماعي والتضامن لالقتصادربية مغالشبكة ال
  )جمعية مغربية 60جمعية فرنسية و 30( -سال–بالمغرب  البرنامج التشاوري

  )جمعيات 10(كلميم  –بوإزكارن   - والتشارك لتنمية والديمقراطيةل فضاء الجنوب 
  )جمعية 202(أكدير - شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي 

  )جمعية 17(من أجل النساء واألطفال في وضعية صعبة بسوس شبكة الجمعيات 
    )جمعيات 6(طنجة  –شبكة المواطنة 

  فاس - شبكة الفضاء المدني 
    )جمعية 74(منتدى الساقية الحمراء، وادي الذهب للديمقراطية والتنمية بالعيون 

   )جمعية 50(رودانت ات/الدار البيضاء –فدرالية األطلس الصغير لجمعيات التنمية المحلية 
  مراكش –مركز التنمية لجهة تانسيفت 

  )شبكات 5جمعية في  52(الرباط  –الشبكة الوطنية لمراكز االستماع للنساء ضحايا العنف 
  )جمعيات 10(مرصد عيون نسائية 

  )جمعية 27(النسيج الجمعوي لتنمية ورززات 
  )جمعية 80( لتنمية والديمقراطيةلشبكة زاكورة 

  )جمعية 21(الراشدية  - الجمعيات لتنمية الواحات بالجنوب الشرقيشبكة 
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   )جمعية 71(تنغير  –فدراليات الجمعيات 

  الرباط – التنمية العاملين في مجال معهد تكوين
  )جمعية 22(الرباط  –منتدى بدائل المغرب 

  )جمعيات 6(الرباط –ملتقى جمعوي 
  )جمعية 22(ة المواطن ائلبد

  )جمعية 59( فضاء جمعوي  الرباط 
  )جمعية 43(أبي الجعد   شبكة بال حدود للجمعيات
  الرباط -رابطة الجمعيات الجهوية 

     أكادير -كونفدرالية الجمعيات األمازيغية بالجنوب المغربي 
  

 


