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�����:  

ــــــى مــــــنح  ــــــة عل ــــــة اإلداري ــــــة المتجســــــدة تقــــــوم الالمركزي الجماعــــــات الترابيــــــة الشخصــــــية المعنوي

ــــــدور التنمـــــــــــــوي عـــــــــــــن طريـــــــــــــق المهـــــــــــــام  فـــــــــــــي االســـــــــــــتقالل المـــــــــــــالي واإلداري، تحقيقـــــــــــــا للـــــــ

واالختصاصـــــات الموكولـــــة لهـــــا مـــــن أجـــــل تـــــدبير شـــــؤونها الجهويـــــة والمحليـــــة وتنميـــــة مجالهـــــا 

لضـــــمانات الترابـــــي وتحقيـــــق هـــــذه األخيـــــرة ال يســـــتقيم إال بارتباطـــــه بمجموعـــــة مـــــن الشـــــروط وا

ضـــــمانا  1التـــــي تتعلـــــق أساســـــا بتحديـــــد الـــــدور الرقـــــابي والتـــــدخل التـــــوجيهي للســـــلطات المركزيـــــة

  .لممارسة اختصاصاتها

ـــــــــات الموضـــــــــوعة رهـــــــــن إشـــــــــارة  إال أن هـــــــــذه الممارســـــــــة رهينـــــــــة بتنســـــــــيق الجهـــــــــود واإلمكاني

ق التنميــــــة وفــــــق مخطـــــــط ليــــــات تحقيـــــــترابيــــــة، كمــــــا تفتـــــــرض تجميــــــع وســــــائل وآالجماعــــــات ال

لـــــى مســـــتوى برمجـــــة النشـــــاط الترابـــــي للـــــتحكم فـــــي عمـــــل ونشـــــاط الجماعـــــات يرقـــــى إمتكامـــــل 

  .الترابية وتدبير البرامج والمشاريع التنموية

ــــــل االختصاصــــــــــات  اإلســــــــــتراتيجيةحيــــــــــث تمثــــــــــل المخططــــــــــات  اللبنــــــــــة األســــــــــاس فــــــــــي تنزيــــ

ـــــــــة ـــــــــة المجالي ـــق التنمي ــــــ ـــــــــة للجماعـــــــــات الترابيـــــــــة وتحقي ـــــــــك نظـــــــــرا لمـــــــــا تواج ،الموكول هـــــــــه وذل

  .مام تحقيق التنمية المحلية وتأهيل المجال والمجتمعالترابية من تحديات أالجماعات 

ــــــــال إ فالهــــــــدف مــــــــن ــــــــى التخطــــــــيطوراء هــــــــذه المخططــــــــات هــــــــو االنتق ــــــــي لألنشــــــــطة  ل العقالن

ــــة ومحــــيط  ــــث تقــــوم أساســــا علــــى دراســــات واقعي والمشــــاريع لتفــــادي العشــــوائية فــــي العمــــل، حي

ــــــــار تشــــــــخيص األمــــــــور ويحــــــــا ــــــــول لالحتياجــــــــات محــــــــدد يأخــــــــذ بعــــــــين االعتب ول إيجــــــــاد الحل

المطروحــــــة ببــــــرامج عمليــــــة تراعــــــي إمكانيــــــات كــــــل جماعــــــة ترابيــــــة واختصاصــــــاتها القانونيــــــة، 

ـــــت عليـــــــه القــــــــوانين  هـــــــذه البـــــــرامج تنــــــــدرج ضـــــــمن االختصاصـــــــات الذاتيــــــــة حســـــــب مـــــــا نصـــ

كنقلــــــة نوعيــــــة للجماعــــــات الترابيــــــة وتحقيقــــــا لمبــــــدأ  2015التنظيميــــــة الــــــثالث الصــــــادرة ســــــنة 

  .تعزيزا لمبدأ التدبير الحرالتفريع و 

ـــة مهمـــــة فـــــي تبنـــــي تجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أكمـــــا  ن الجماعـــــات الترابيـــــة بـــــالمغرب تخـــــوض تجربــ

ـــــــة كاختيـــــــار ديمقراطـــــــي مـــــــن شـــــــأنه النهـــــــوض بالجماعـــــــات الترابيـــــــة  ـــــــرامج التنموي سياســـــــة الب

ن النصــــــــوص القانونيــــــــة وتعزيــــــــز دورهــــــــا فــــــــي تحقيــــــــق التنميــــــــة المســــــــتدامة وتنزيــــــــل مضــــــــامي

  .رض الواقع انطالقا من برامج تحدد أولويات كل جماعة ترابيةى أالجديدة عل
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ف المشــــرع المغربــــي فــــي هــــذا ر حيــــث َعــــ ،لتختلــــف هــــذه البــــرامج بــــاختالف الجماعــــة الترابيــــة

ـــــــة الجماعـــــــــة الترابيـــــــــة انطالقـــــــــا مـــــــــن المراســـــــــيم بـــــــــرامج عمـــــــــل أ ،الســـــــــياق التطبيقيـــــــــة و تنميــ

الوثيقــــــة المرجعيــــــة "  هــــــابكونلفة الــــــذكر، الســــــامــــــر منهــــــا البرنــــــامج والمحــــــددة للمراحــــــل التــــــي ت

إنجازهــــــــا بهــــــــدف تحقيــــــــق  و المزمــــــــعألنشــــــــطة ذات األولويــــــــة المقــــــــرر ألبرمجــــــــة المشــــــــاريع وا

تهــــــم علــــــى وجــــــه الخصــــــوص تحســــــين جاذبيــــــة المجــــــال الترابــــــي  ،تنميــــــة مندمجــــــة ومســــــتدامة

و لـــــة أعلـــــى مســـــتوى بـــــرامج تنميـــــة العما مـــــا، أبالنســـــبة للجهـــــة "وتقويـــــة التنافســـــية االقتصـــــادية

اإلقلـــــيم فـــــتهم أساســـــا النهـــــوض بالتنميـــــة االجتماعيـــــة خاصـــــة فـــــي الوســـــط القـــــروي وكـــــذا فـــــي 

المجـــــــاالت الحضـــــــرية ليـــــــأتي برنـــــــامج عمـــــــل الجماعـــــــة لتقـــــــديم خـــــــدمات القـــــــرب للمواطنـــــــات 

  .والمواطنين

ــــرام الجماعـــــــات الترابيـــــــة  ــــرورة الوقـــــــوف علـــــــى مـــــــدى احتـــ ـــــح أهميـــــــة الموضـــــــوع فـــــــي ضـــ لتتضـ

علـــــى المســـــتوى العملـــــي وكـــــذا اإلشـــــكاالت التـــــي تواجههـــــا فـــــي  للنصـــــوص المنظمـــــة لبرامجهـــــا

  .تنزيل هذه البرامج

ــــدف ــــا  عكــــل هــــذا ي ــــىبن  اتللجماعــــ اإلســــتراتيجيةالمخططــــات "طــــرح إشــــكالية مفادهــــا  إل

  "الترابية بين المقتضيات القانونية وواقع التنزيل

  :أعاله األسئلة الفرعية التالية اإلشكاليةيتفرع عن 

  ؟اإلستراتيجيةتي تمر منها المخططات المراحل ال أهمما 

  تفعيل وتمويل هذه المخططات؟ آلياتما هي 

ـــــم تفعيـــــــل هـــــــذه اإل أهـــــــممـــــــا  ـــــــة فـــــــي خضــ كراهـــــــات التـــــــي تواجههـــــــا الجماعـــــــات الترابي

  البرامج؟

ــــــة  ــــــة عــــــن لإلمحاول ــتتم انطالقــــــا مــــــن التصــــــميم  واألســــــئلة اإلشــــــكاليةجاب الفرعيــــــة أعــــــاله، ســــ

  :التالي
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  طير القانوني للتخطيط االستراتيجي في الجماعات الترابيةلتأا: المبحث األول

 اإلســـــــتراتيجيةوتقيـــــــيم المخططـــــــات  ،تحبـــــــين ،تتبـــــــع ،إعـــــــدادمســـــــطرة : المطلـــــــب األول

   ؛للجماعات الترابية

للجماعـــــــــات  اإلســـــــــتراتيجيةتفعيـــــــــل وتمويـــــــــل المخططـــــــــات  آليـــــــــات: المطلـــــــــب الثـــــــــاني

  .الترابية

جهــــة (الترابيــــة  اتللجماعــــ اإلســــتراتيجيةدراســــة تحليليــــة للمخططــــات : المبحــــث الثــــاني

  )الرباط سال القنيطرة نموذجا

 ؛للجهة مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي: المطلب األول

ـــــــــاني ـــــــــب الث ـــــــــات و  :المطل بجهـــــــــة  اإلســـــــــتراتيجيةكراهـــــــــات تنزيـــــــــل المخططـــــــــات إ معوق

  . الرباط سال القنيطرة
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فــــــي الجماعــــــات  االســــــتراتيجيخطــــــيط التــــــأطير القــــــانوني للت: األولالمبحــــــث 

  الترابية

بـــــرامج التقيـــــيم لســـــطرة اإلعـــــداد، التتبـــــع، التحيـــــين و ســـــنتطرق فـــــي هـــــذا المبحـــــث إلـــــى م

تمويـــــــل تفعيـــــــل و ، ثـــــــم ســـــــنتعرف علـــــــى آليـــــــات )المطلـــــــب األول(التنميـــــــة للجماعـــــــات الترابيـــــــة

  ).  المطلب الثاني(اإلستراتيجية في الجماعات الترابيةالمخططات 

  التقييم لبرامج التنمية للجماعات الترابيةسطرة اإلعداد، التتبع، التحيين و م: لالمطلب األو

) منــــــــه 12و 9خاصــــــــة البــــــــاب ( 2011 تشــــــــكل الجماعــــــــات الترابيــــــــة، طبقــــــــا لدســــــــتور

المتعلـــــــــــــق  112.14لجهـــــــــــــات، المتعلـــــــــــــق با 111.14(مقتضـــــــــــــيات قوانينهـــــــــــــا التنظيميـــــــــــــة و 

ولــــــــة ســــــــتويات للتنظــــــــيم الترابــــــــي للد، م)المتعلــــــــق بالجماعــــــــة 113.14و اإلقلــــــــيم وأبالعمالــــــــة 

ـــتقالل اإلداري والمــــــــــــالي وهــــــــــــي العمــــــــــــود الفقــــــــــــري تتمتــــــــــــع بالشخصــــــــــــية االعتباريــــــــــــة و  االســـــــــ

  .اإلدارية و المجاالت الترابية لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة لالمركزية

تنفيــــــــــذ بــــــــــرامج تنمويــــــــــة لتحقيــــــــــق األهــــــــــداف لجماعــــــــــات الترابيــــــــــة ملزمــــــــــة بإعــــــــــداد و فا

ع المخطــــــط المشــــــاريليــــــات التدبيريــــــة لترجمــــــة البــــــرامج و عتمــــــاد مجموعــــــة مــــــن اآلالتنمويــــــة، با

ـــــى أ بـــــين رض الواقـــــع فـــــي إطـــــار مـــــن االنســـــجام وااللتقائيـــــة بينهـــــا و لهـــــا ألعمـــــال ملموســـــة عل

  .مختلف االستراتيجيات القطاعية

لمكانــــــــــة ترســــــــــخ القــــــــــوانين التنظيميــــــــــة للجماعــــــــــات الترابيــــــــــة الــــــــــثالث وبالتــــــــــالي فــــــــــإن 

ـــــــة، مـــــــن خـــــــالل التنصـــــــيص علـــــــى التخطـــــــيط االســـــــترا ـــــــى رأس اختصاصـــــــاتها الذاتي تيجي عل

  :تقييم برامج التنمية في كلد، التنفيذ، التتبع، التحيين و عملية اإلعدا

ـــــــــن المـــــــــــادة  ـــــــى المـــــــــــادة  83مــ ـــــــــانون التنظيمـــــــــــي  87إلــــ ـــــــــــق  111.14مـــــــــــن القــ المتعل

 .بالجهات

لعمالــــــة المتعلــــــق با 112.14مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي  84إلــــــى المــــــادة  80مــــــن المــــــادة 

 .أو اإلقليم

ـــــــــن المـــــــــــادة  ـــــــى المـــــــــــادة  78مــ ـــــــــانون التنظيمـــــــــــي  82إلــــ ـــــــــــق  113.14مـــــــــــن القــ المتعل

 .بالجماعة
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ـــــطرة إعـــــــداد بــــــــرامج الجمايـــــــتحد كمـــــــا أن تتبعهــــــــا، تحيينهـــــــا وتقييمهــــــــا و عـــــــات الترابيـــــــة، د مســـ

  :من خالل المراسيم التاليةوذلك  ،التشاور إلعدادهاوآليات الحوار و 

 ؛ة لبرنامج التنمية الجهويةبالنسب 2.16.299مرسوم رقم 

 ؛برنامج تنمية العمالة أو اإلقليمبالنسبة ل 2.16.300مرسوم رقم 

 .بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة 2.16.301مرسوم رقم 

ــــــة ــــــرامج التنمي ــــــى مســــــطرة إعــــــداد ب ــــــب ســــــنحاول التعــــــرف عل ــــــي هــــــذا المطل  الجهــــــوي ف

  . )الفرع الثاني(التنمية  التقييم لبرامج، ثم مسطرة التتبع والتحيين و )الفرع األول(

ـــــــين  ــــــة مـــــــا ب ـــــــرامج التنميـ ـــــــيم ب ـــــــين وتقي نظـــــــرا لتشـــــــابه مســـــــاطر اإلعـــــــداد، التتبـــــــع، التحي

ـــــان  ــبة للجهـــــة مـــــع تبي ــنحاول عـــــرض المســـــاطر الســـــالفة الـــــذكر بالنســـ ـــــة، ســـ الجماعـــــات الترابي

  . بين الجماعات الترابية األخرىف، إن وجدت، ما بينها و نقط االختال

  عداد برامج التنمية بالجماعات الترابيةمسطرة إ: الفرع األول

ومســــــــطرة ســــــــنتطرق خــــــــالل هــــــــذا الفــــــــرع إلــــــــى التعريــــــــف بالبرنــــــــامج التنميــــــــة الجهــــــــوي 

  ).الفقرة الثانية(إنجازهمراحل التطرق لثم ) الفقرة األولى( اإلعداد

  ماهية وأهداف برنامج التنمية الجهوي: الفقرة األولى

ــــــــ ــــــــة للجماعــــــــات الترابي ــــــــامج التنمي ــــــــر برن ـــــة لبرمجــــــــة المشــــــــاريع ة الو يعتب ـــ ــــــــة المرجعي ثيق

  :وذلك حسب كل مجال ترابينجازها إذات األولوية المقرر أو المزمع  األنشطةو 

 برنامج التنمية الجماعة الترابية الهدف

 برنامج التنمية الجهوية الجهة 2مستدامةتحقيق تنمية مندمجة و 

 العمالة أو اإلقليم 3النهوض بالتنمية االجتماعية 
مج تنميــــــــة العمالـــــــــة أو برنــــــــا

 اإلقليم

ــــرب للمـــــــــــــــــــواطنين  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــديم خـــــــــــــــــــدمات الق تق

 4المواطناتو 
 برنامج عمل الجماعة الجماعة

                                                           
2

ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا���و�� و����� و������ و������ وا���ت ا��وار وا����ور ��داده�2.16.299ن �ر�وم ر�م 2ا���دة 
3

ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا������ أو ا�����م و����� و������ و������ وآ���ت ا��وار وا����ور �2.16.300ن �ر�وم ر�م 2ا���دة 
��داده
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مشـــــــاريع التنمويـــــــة الالجهويـــــــة، لمـــــــدة ســـــــت ســـــــنوات، البـــــــرامج و يحـــــــدد برنـــــــامج التنميـــــــة 

  :نجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة، مع مراعاة ما يليإو أالمقرر برمجتها 

 ج لألولويات التنموية بالجهة؛تحديد البرنام )1

ــــــــة للتوجهــــــــات )2 ــــــــامج التنميــــــــة الجهوي ــــــــة  اإلســــــــتراتيجيةمواكبــــــــة برن لسياســــــــة الدول

 .العمل على بلورتها على المستوى الجهويو 

ـــــو يجــــــب أن يواكــــــب :نــــــه بالنســــــبة لبرنــــــامج التنميــــــة للعمالــــــة أو اإلقلــــــيمتجــــــدر اإلشــــــارة أو   فهـ

لتجهيــــــزات والخــــــدمات األساســــــية تــــــوفير ااســــــتراتيجيات الدولــــــة فيمــــــا يخــــــص سياســــــات و 

ــــة اإلقصــــاء و التنمو  ــــروي ومحارب ــــي الوســــط الق ــــة ف ــــة االجتماعي ــــف ي ــــي مختل الهشاشــــة ف

االلتقائيـــــــة مـــــــع لـــــــى تحقيـــــــق االنســـــــجام و إب أن يســـــــعى ؛ كمـــــــا يجـــــــالقطاعـــــــات االجتماعيـــــــة

  .5توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده

عى إلــــــــى تحقيــــــــق االنســــــــجام جــــــــب أن يســــــــأمــــــــا بالنســــــــبة لبرنــــــــامج عمــــــــل الجماعــــــــة، فهــــــــو ي

برنـــــامج تنميـــــة العمالـــــة أو اإلقلـــــيم عنــــــد توجهـــــات برنـــــامج التنميـــــة الجهويـــــة و االلتقائيـــــة مـــــع و 

  .6وجودها

 اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛)3

ـــات الماديــــة المتــــوفرة للجهــــة)4 ــــار اإلمكانيـ أو التــــي يمكــــن لهــــا  األخــــذ بعــــين االعتب

لمتفـــــق فـــــي شـــــأنها بـــــين الجهـــــة والجماعـــــات الترابيـــــة مـــــات اا االلتزاذكـــــتعبئتهـــــا، و 

ــــرى وهيئاتهــــــا والمقــــــاوالت العموميــــــة والقطاعــــــات االقتصــــــادية و  االجتماعيــــــة األخــ

 .7بالجهة

ـــامج التنميـــــة الجهويـــــة، خـــــالل و  يقـــــوم رئـــــيس مجلـــــس الجهـــــة باتخـــــاذ قـــــرار إعـــــداد مشـــــروع برنــ

ــــداب المجلــــس ــــى مــــن مــــدة انت ــــد اجتمــــاع إ.الســــنة األول ــــك مــــن خــــالل عق ــــاري و وذل تشــــاوري خب

ـــان الدائمــــــة ونــــــوابهم و و المكتــــــب،  مــــــع أعضــــــاء ــــــس، كمــــــا يحضــــــر كاتــــــرؤســــــاء اللجـــ ب المجل

ــــــــيم أو العمالــــــــة و عامــــــــل العمالــــــــة أو اإلقلــــــــ(والــــــــي الجهــــــــة  ــبة لإلقل كــــــــذلك بالنســــــــبة يم بالنســــــ

  .أو من يمثله) للجماعة

                                                                                                                                                                                        
4

ا����ور ��دادها�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ��ل ا������ و����� و������ و������ وآ���ت ا��وار و�2.16.301ن �ر�وم ر�م ��2دة 
5

ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا������ أو ا�����م و����� و������ و������ وآ���ت ا��وار وا����ور ��داده�2.16.300ن �ر�وم 3ا���دة 
6

� و������ وآ���ت ا��وار وا����ور ��دادها�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ��ل ا������ و����� و������2.16.301ن �ر�وم ر�م 3ا���دة 
7

ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا���و�� و����� و������ و������ وا���ت ا��وار وا����ور ��داده�2.16.299ن �ر�وم ر�م 3ا���دة 
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ـــس الجهـــــــة عـــــــن طريـــــــق ذكمـــــــا يمكـــــــن أن يحضـــــــر هـــــــ ا االجتمـــــــاع، بـــــــدعوة مـــــــن رئـــــــيس مجلــــ

ــــــى ســــــؤولي المصــــــالح الالممركــــــزة لــــــإلدارة المر الــــــوالي، م كزيــــــة، كمــــــا يمكــــــن لــــــه أن يــــــدعو إل

  .ا االجتماع بمبادرة منه، كل شخص آخر يرى فائدة في حضورهذه

ـــــتم  ـــــامج ال تعليـــــقي ـــــة بمقـــــر الجهـــــة، داخـــــل أقـــــرار إعـــــداد مشـــــروع برن  15جـــــل تنميـــــة الجهوي

ــــــنعقــــــاد االجتمــــــاع الســــــالف الــــــذكر، و يومــــــا المواليــــــة ال ي الجهــــــة داخــــــل نفــــــس يبلــــــغ إلــــــى وال

  .األجل

 حل إعداد مشروع البرنامج التنمويمرا: الفقرة الثانية

 :التشخيص مرحلة :أوال

إمكانيــــــــــات الجهــــــــــة االقتصــــــــــادية يبــــــــــرز نجــــــــــاز تشــــــــــخيص إ :للجهــــــــــةبالنســــــــــبة 

ــــــة و  ــــــة والثقافي ــــــةواالجتماعي الحاجيــــــات قومــــــات وٕاكراهــــــات التنميــــــة بهــــــا، و م، و البيئي

   .8تية األساسيةالضرورية فيما يخص البنيات التح

ــــة أو بالنســــبة الخــــدمات وضــــعية التجهيــــزات و نجــــاز تشــــخيص يبــــرز إ: اإلقلــــيم للعمال

ــــة آو  ــــروي للعمال ــــي الوســــط الق ــــيم و األساســــية ف الهشاشــــة مؤشــــرات اإلقصــــاء و اإلقل

  .9في مختلف القطاعات االجتماعية

ـــــات و تشـــــخيص يبـــــرز  إنجـــــاز :للجماعـــــةبالنســـــبة  ـــــات الجماعـــــةحاجي يحـــــدد و  ٕامكاني

خـــــدمات المرافـــــق والتجهيـــــزات العموميـــــة الجماعيـــــة و اتهـــــا خاصـــــة فـــــي مجـــــال أولوي

  .10القرب

المتوقـــــــع برمجتهـــــــا مـــــــن قبـــــــل و أالتشـــــــخيص جـــــــرد للمشـــــــاريع المبرمجـــــــة  اذكمـــــــا يتضـــــــمن هـــــــ

  .الهيئات العمومية األخرى داخل النفوذ الترابي للجهةالدولة و 

 

 .مرحلة ترتيب األولويات التنموية للجماعة الترابية :ثانيا

بة للعمالــــــة أو اإلقلــــــيم، سياســــــات واســــــتراتيجيات الدولـــــــة بعــــــين االعتبــــــار بالنســــــ األخــــــذمــــــع  

ـــــــة إن وجـــــــدو  األخـــــــذ بالنســـــــبة للجماعـــــــة و . االنســـــــجام مـــــــع توجهـــــــات برنـــــــامج التنميـــــــة الجهوي
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�� ا���و�� و����� و������ و������ وا���ت ا��وار وا����ور ��دادها�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا�����2.16.299ن �ر�وم ر�م 6ا���دة 
9

ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا������ أو ا�����م و����� و������ و������ وآ���ت ا��وار وا����ور �2.16.300ن �ر�وم ر�م 6ا���دة 
��داده

10
��ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ��ل ا������ و����� و������ و������ وآ���ت ا��وار وا����ور ��دادها����2.16.301ن �ر�وم ر�م 6ا���دة 
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ـــــار سياســـــات و  ـــــة فـــــي مجـــــال خـــــدمات القـــــرب و اســـــتراتيجيات بعـــــين االعتب االنســـــجام مـــــع الدول

  .برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم إن وجدت كذلكو  توجهات برنامج التنمية الجهوية

نجازهــــــا إالمقــــــرر برمجتهــــــا أو تــــــوطين المشــــــاريع ذات األولويــــــة مرحلــــــة تحديــــــد و  .1

ـــات الماديــــــة المتــــــوفرة عــــــيبتــــــراب الجماعــــــة الترابيــــــة، مــــــع األخــــــذ ب ن االعتبــــــار اإلمكانـــ

ـــــــي ســـــــيتم العمـــــــل فيهـــــــا و التـــــــي يمكـــــــن تعبئتهـــــــا خـــــــالل الســـــــنوالـــــــديها أ ت الســـــــت الت

 .ببرنامج التنمية

ـــــــيم  .2 ـــــــة تقي ـــــــى المـــــــوارد و مرحل النفقـــــــات التقديريـــــــة الخاصـــــــة بالســـــــنوات الـــــــثالث األول

 .لبرنامج التنمية

ــــــة بلــــــورة وثيقــــــة مشــــــروع برنــــــامج التنميــــــة،  .3 مــــــع وضــــــع منظومــــــة لتتبــــــع مرحل

 .مؤشرات الفعالية المتعلقة بهاالمشاريع والبرامج تحدد فيها األهداف و 

بتنســـــيق مـــــع والـــــي أو و  مـــــنهج تشـــــاركيللجماعـــــة الترابيـــــة وفـــــق  يـــــتم إعـــــداد برنـــــامج التنميـــــة

ـــــفته مكلـــــــف بتنســـــــيق أنشـــــــطة المصـــــــالح الالممركـــــــزة لـــــــإلدارة أعامـــــــل العمالـــــــة  و اإلقلـــــــيم بصــ

  .المركزية

  :ماعة الترابية بإجراء مشاورات معبحيث يقوم رئيس مجلس الج

ـــــــواطنين و  ـــــــاتالم ـــــــات التشـــــــاركية للحـــــــوار و  الجمعي ـــــــق اآللي ـــــــدى التشـــــــاور المحوف ـــــــة ل دث

 .11مجالس الجماعات الترابية

مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي  117 المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة(الهيئــــــات االستشــــــارية

ـــــــــادئ المســـــــــاواة الهيـــــــــأة االستشـــــــــارية بالنســـــــــبة للجهـــــــــة و ) 111.14 ـــــــــل مب ـــــــــة بتفعي المكلف

 . 13الجماعةو  12مقاربة النوع بالنسبة لكل من العمالة أو اإلقليموتكافؤ الفرص و 

ـــــس الجماعـــــة الترابيـــــة مكـــــن لـــــرئيسي ـــــاء إعـــــداد ،مجل ـــــامج التنميـــــة أثن ـــــب مشـــــروع برن ، أن يطل

المســـــاعدة التقنيـــــة عـــــن طريـــــق والـــــي أو عامـــــل العمالـــــة أو اإلقلـــــيم، مـــــن المصـــــالح الخارجيـــــة 

  .14المقاوالت العموميةالمؤسسات العمومية و لة والجماعات الترابية األخرى و للدو 
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������� ������� أو �112.14ن ا����ون ا���ظ��� �������110 �����، وأ���م ا���دة �111.14ن ا����ون ا���ظ��� 116ط��� ����م ا���دة 
��������113.14ن ا����ون ا���ظ��� 119ا����م �م أ���م ا���دة  �������

12
�112.14ن ا����ون ا���ظ��� 111ط��� ����م ا���دة 

13
�113.14ن ا����ون ا���ظ��� 120ط��� ����م ا���دة 

14
�2.16.299ن �ر�وم 9ا���دة 
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ابيـــــــة بالمعلومـــــــات والمعطيـــــــات والمؤشـــــــرات د الجماعـــــــة التر تتمثـــــــل هـــــــذه المســـــــاعدة فـــــــي مـــــــو 

ــــــةإو المزمــــــع أالمتــــــوفرة حــــــول المشــــــاريع المنجــــــزة  الوثــــــائقو  . نجازهــــــا بتــــــراب الجماعــــــة الترابي

  .يوما من تاريخ التوصل بطلب المساعدة 30جل أقصاه ألك داخل ذو 

ـــا يمكـــــن أن تكـــــون هـــــ بعـــــة للمصـــــالح ه المســـــاعدة عـــــن طريـــــق تعبئـــــة المـــــوارد البشـــــرية التاذكمــ

التـــــي يمكنهـــــا المســـــاهمة فـــــي إعـــــداد مشـــــروع برنـــــامج التنميـــــة للجماعـــــات ممركـــــزة للدولـــــة و الال

  .الترابية

ــــامج التنميــــة علــــى اللجــــان الدائمــــة  يقــــوم رئــــيس مجلــــس الجماعــــة الترابيــــة بعــــرض مشــــروع برن

ــــــدورة العاديــــــة أو االســــــتثنائية  30لدراســــــته  ــــــس لل ــــــد المجل ــــل تــــــاريخ عق ــ ــــــل قب ــــــى األق يومــــــا عل

ـــــل نهايـــــة الســـــنة األولـــــى . 15عليـــــهالمخصصـــــة للمصـــــادقة  ـــــث يعـــــرض رئـــــيس المجلـــــس قب حي

علـــــى المجلـــــس قصـــــد اتخـــــاذ  مـــــن مـــــدة االنتـــــداب، مشـــــروع برنـــــامج التنميـــــة للجماعـــــة الترابيـــــة

  .16تقارير اللجان الدائمة، مرفقا بمنظومة تتبع المشاريع والبرامج و نهأمقرر في ش

  الجهوية يةتقييم البرامج التنمو تحيين و مسطرة تتبع و : الفرع الثاني

ــــــة  ــــــد تنزيلهــــــا وتفعيلهــــــا لمجموعــــــة تخضــــــع البــــــرامج التنمويــــــة الجهوي مــــــن المراحــــــل، عن

  ).الفقرة الثانية(مرحلة التقييموتتبعها ) الفقرة األولى(تبدأ بمرحلة التتبع والتحيين

  

  مرحلة التتبع والتحيين: الفقرة األولى

ل الســـــلطة الحكوميـــــة يـــــدخل برنـــــامج التنميـــــة حيـــــز التنفيـــــذ بعـــــد التأشـــــير عليـــــه مـــــن قبـــــ

ــبة لبرنـــــامج التنميـــــة الجهـــــوي مـــــن قبـــــل عامـــــل العمالـــــة أو اإلقلـــــيم ، و 17المكلفـــــة بالداخليـــــة بالنســـ

ــــــيم ــــــة أو اإلقل ــــــيس و  .19برنــــــامج عمــــــل الجماعــــــةو  18بالنســــــبة لبرنــــــامج التنميــــــة للعمال ــــــولى رئ يت

  .الجماعة الترابية تنفيذ برنامج التنمية

األنشــــــطة المبرمجــــــة، مــــــن ع و كافــــــة المشــــــارييــــــتم تتبــــــع تنفيــــــذ البرنــــــامج بكيفيــــــة دائمــــــة ل

ـــالل الوقـــــــوف اآلنـــــــي علـــــــى ســـــــيرها نظومـــــــة التتبـــــــع بتجميـــــــع المعلومـــــــات حيـــــــث تعمـــــــل م. خــــ

  :ٕابالغها لهيئة اتخاذ القرار من خاللو 
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 إعداد وثيقة التتبع؛

 متواصل للمعلومات والمعطيات؛جمع دائم و 

 القيام بتحليل دوري للمعطيات؛

 .نشر تقرير التتبع

  :ة أدوات ووسائل للتتبع أبرزهاهناك عدو 

 بطاقة تتبع المشروع المبرمج؛

 تقارير الربع أو النصف سنوية لتتبع تنفيذ المشاريع؛

 تقارير األنشطة السنوية؛

 .المؤشرات المحددة في برامج التنمية للجماعة الترابيةباألهداف و  لوحة قيادة

  

  قييمتمرحلة ال: الفقرة الثانية

ارنة مع المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية مقنجاعة البرامج و و  عاليةوهو القياس الدوري لف

  .األهداف المراد بلوغهاالمعتمدة و  اإلستراتيجية

  :ه المرحلة فيذتكمن أهداف هو 

 التي تم اختيارها؛ اإلستراتيجيةتحليل دقة 

 نشطة المبرمجة؛األتحليل نجاعة البرامج والمشاريع و 

 لمسطرة؛قياس مدى تحقيق األهداف ا

 .20قياس الوقع االيجابي أو السلبي على الساكنة المستهدفة

للجماعات  يقوم رئيس مجلس الجماعة الترابية بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنميةو 

  :ا التقرير بيانات حولذحيث يتضمن ه. الترابية

 .ةنجاز المشاريع المبرمجة في برنامج التنمية للجماعة الترابيإنسبة 

اإلكراهات المحتملة التي قد يات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج و اإلمكان

 .21تعترض انجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها

                                                           
20
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يوما على  30جل للمجلس إلبداء الرأي حوله داخل أ ا التقرير على اللجان الدائمةذيعرض هو 

 التي من خاللها يتدارس مجلساالستثنائية، و أو األقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية 

، ويعلق ملخص عنه بمقر الجماعة الترابية، كما يتم نشره بجميع الجماعة الترابية تقرير التقييم

  .الوسائل المتاحة

يمكن تحيين برنامج التنمية للجماعة الترابية، ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، و 

  .22ة في إعدادهوفق المسطرة المتبع

  

  اإلستراتيجيةل وتفعيل المخططات يآليات تمو : المطلب الثاني

ـــــــة أســـــــلوب فـــــــي  ـــــــة عمليـــــــة وعضـــــــوية ووظيفيـــــــة، يعتبـــــــر بمثاب إن التخطـــــــيط كآليـــــــة وكمنهجي

ـــــق بـــــين المـــــوارد واالحتياجـــــات ، أمـــــا التخطـــــيط 23التفكيـــــر والتـــــدبير وتنظـــــيم التصـــــرفات والتوفي

تـــــــدبير االســـــــتراتيجي للتنميـــــــة الـــــــذي يقـــــــوم علـــــــى يعتمـــــــد باألســـــــاس علـــــــى آليـــــــات الفالتنمـــــــوي 

ــــــــللمــــــــدى المتوســــــــط والطو  اإلســــــــتراتيجيةإدمــــــــاج أدوات التخطــــــــيط والنظــــــــرة  ــــــــد  ،لي مــــــــع تحدي

  . 24والوسائل المالئمة لتحقيقها اإلستراتيجيةاألهداف 

ـــا جديــــــدا فــــــي تــــــدبير الشــــــؤون اإلداريــــــة والماليــــــة،  والتخطــــــيط اإلســــــتراتيجي للدولــــــة أخــــــذ توجهـــ

جماعـــــات الترابيـــــة عبـــــر بـــــرامج التنميـــــة والعمـــــل، حيـــــث أصـــــبح يقـــــوم  علـــــى وعلـــــى مســـــتوى ال

مقــــاربتين، مقاربــــة تشــــاركية مــــن خــــالل إشــــراك مختلــــف الفــــاعلين ســــواء فــــي مرحلــــة اإلعـــــداد 

ـــن المعنيــــــــين بالنشــــــــاط  ـــذ، وكــــــــذلك عبــــــــر مقاربــــــــة التخطــــــــيط التعاقــــــــدي بشــــــــكل يمكـــــ أو التنفيـــــ

ب أو بكيفيـــــة متناســـــبة مـــــع الوضـــــعية أو المـــــالي والتـــــدبيري الترابـــــي بالتـــــدخل والمســـــاهمة بنســـــ

  .25المجال أو الوظائف التنموية للجماعات الترابية

ـــــد خالصــــــــة الصــــــــيرورة  ــــــــدأت بمراحــــــــل  اإلســــــــتراتيجيةومرحلــــــــة اإلنجــــــــاز الفعلــــــــي تعـــ التــــــــي ب

فالتنفيــــــذ هنــــــا يفيــــــد تغطيــــــة المتطلبــــــات التنمويــــــة المســــــتهدفة  ،التشــــــخيص وتحديــــــد الحاجيــــــات

ـــــرع األول(برمتهـــــا بعمليـــــة التخطـــــيط اإلســـــتراتيجي ، فهـــــذه العمليـــــة يـــــتم بمقتضـــــاها تحديـــــد )الف

ـــــالي  ـــــدة ومتوســـــطة المـــــدى، وبالت ـــــر مخططـــــات بعي ـــــق عب ـــــذ بشـــــكل دقي ـــــة للتنفي ـــــة الزمني الجدول

ـــــــث مالئمتـــــــه  ـــــــة اإلطـــــــار المـــــــالي للتخطـــــــيط اإلســـــــتراتيجي مـــــــن حي فهـــــــذا المـــــــنهج يعـــــــد بمثاب
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ـــــــــات  تنزيـــــــــل المخططـــــــــات لمضـــــــــامين المنـــــــــاهج التشـــــــــاركية والتعاقديـــــــــة وانســـــــــجامه مـــــــــع آلي

  ).الفرع الثاني(التنموية الترابية 

   اإلستراتيجيةيات تمويل المخططات آل: الفرع األول

ـــا مــــا هــــو داخلــــي لتمويــــلتوجــــد مجموعــــة مــــن اآلليــــات  ــــرة (المخططــــات اإلســــتراتيجية منهـ الفق

  )الفقرة الثانية(ومنها ما هو خارجي) األولى

  على المستوى الوطني تفعيل آليات الشراكة: الفقرة األولى

يمكـــــن لألفـــــراد واألطـــــراف المعنيـــــين مـــــن تحديـــــد وتحقيـــــق  ،مسلســـــل تواصـــــليالشـــــراكة كتعتبـــــر 

ــــــى قــــــرارات مركــــــزة تأخــــــذ بعــــــين االعتبــــــار  احتياجــــــاتهم وأهــــــدافهم والتزامــــــاتهم، كمــــــا يــــــؤدي إل

 .26اإلمكانات، وآراء وتطلعات كل المجموعات واألطراف المعنية

ـــــي الحقـــــــول االجتماعيـــــــة كمــــــا تعـــــــد مـــــــن أهـــــــم المفــــــاهيم ا ـــي أصـــــــبحت أكثـــــــر تــــــداوال فــ لتــــ

ـــــد حضـــــي هـــــذا المفهـــــوم باهتمـــــام البـــــاحثين  ـــــة واالقتصـــــادية والسياســـــية والعســـــكرية، فق والتربوي

ـــــى مســــــتوى تـــــــدبير  فــــــي هاتــــــه المجــــــاالت واعتبــــــر دعامــــــة أساســــــية فــــــي تحقيــــــق التنميــــــة علـ

 .فهي آلية إلشراك مختلف الفاعلين لتحقيق هدف تنموي ،الشأن الترابي

ــــــــى توزيــــــــع أفضــــــــل للســــــــلطات والصــــــــالحيات وتخلــــــــيص المســــــــتوى و  تهــــــــدف الشــــــــراكة إل

ـــــدة لمزاولــــــــة الحكــــــــم  المركــــــــزي مــــــــن االحتقــــــــان، باإلضــــــــافة إلــــــــى الــــــــدخول فــــــــي مرحلــــــــة جديـــ

ـــــة  ـــــادين التنمي ـــــة فـــــي مي ـــــين كافـــــة األطـــــراف المتدخل ـــــدبير، فهـــــي إذن ضـــــرورية ب وممارســـــة الت

ـــــة ســـــواء أكانـــــت مـــــن القطـــــاع العـــــام أو الخـــــاص أ و مـــــن مكونـــــات المجتمـــــع المـــــدني، المختلف

حيــــــث تعمـــــــل علـــــــى إيجــــــاد صـــــــيغة مالئمـــــــة تمكــــــن األطـــــــراف التـــــــي تجمــــــع بينهمـــــــا أهـــــــداف 

مشــــتركة أو غايـــــات متشـــــابهة، مـــــن تحقيـــــق تلــــك األهـــــداف والغايـــــات، بواســـــطة توحيـــــد الـــــرؤى 

والجهــــود وتكامـــــل القـــــيم، والعمـــــل علـــــى تجـــــاوز التحـــــديات التـــــي قـــــد تعتـــــرض العمـــــل والجهـــــود 

ــــــى المــــــدى  ــــــة صــــــالحة لألنشــــــطة المشــــــتركة عل ــــــوفر بيئ ــــــذي ي ــــط الشــــــيء ال القصــــــير والمتوســ

  .وتحقيق األهداف

ـــــــمان التأهيـــــــــــل  ـــــــــــب ضــــ ـــــــــات الترابيـــــــــــة، يتطل فـــــــــــالنهوض بالشـــــــــــراكة بـــــــــــين الدولـــــــــــة والجماعــ

ـــــة، مـــــن  ـــــدعم الالمركزي ــــرب، واعتمـــــاد البعـــــد الجهـــــوي تفعـــــيال ل االقتصـــــادي، دعـــــم سياســـــة القـ

ســـــــتثمار، الـــــــذي يهـــــــدف إلـــــــى تحويـــــــل عمليـــــــة خـــــــالل تبنـــــــي سياســـــــة التـــــــدبير الالمتمركـــــــز لال
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ــا يســــــمح بخلــــــق ديناميــــــة أفضــــــل 

ـــــل الوســـــائل المشـــــروعة مـــــن خـــــالل 

ــؤهالت بغيــــة جلــــب االســــتثمار، وبالتــــالي 

، خلـــــــق "اجتمـــــــاعي"، ثـــــــم "االقتصـــــــادي

يتــــــداول مجلــــــس  ،99فــــــي مادتــــــه 

ـــــــات الجماعــــــــــات  ـــــــــات و مجموعـــ

  اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛

  .لعقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المشتركة والمنقولة

  :القانون  المتعلقة باتفاقية التعاون والشراكة على أنه

بينهــــــــا أو مــــــــع  لــــــــة لهــــــــا أن تبــــــــرم فيمــــــــا

 المؤسســـــــات العموميـــــــة أو الهيئـــــــات 

ــــــــرف لهــــــــا  ــــــــات المعت رى أو الجمعي

ـن أجــــــل إنجــــــاز مشــــــروع أو نشــــــاط 

ـــــــانون  ـــاري خاضـــــــع للق ــــ ــــــخص اعتب

ــــــة نجــــــد أن عقــــــود  ماعــــــات الترابي

اريع، فمـــــثال برنـــــامج التنميـــــة لجهـــــة 

ج ر ). �2015و��وز 07( �1436ن ر���ن  ��20  1.15.83
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اتخــــــاذ القــــــرار االقتصــــــادي مــــــن المركــــــز إلــــــى المحــــــيط، ممــــــا يســــــمح بخلــــــق ديناميــــــة أفضــــــل 

وفعاليـــــة أمثـــــل، فضـــــال عـــــن التنـــــافس بـــــين الجماعـــــات بكـــــل الوســـــائل المشـــــروعة مـــــن خـــــالل 

ــــديها مــــن مقومــــات ومــــؤهالت بغيــــة جلــــب االســــتثمار، وبالتــــالي  ل جماعــــة مــــا ل

ـــــافع علـــــــى المســـــــتوى  االقتصـــــــادي"، الثقـــــــة، "السياســـــــي"ق منــ

فــــــي مادتــــــه   111.1427لقــــــانون التنظيمــــــي للجهــــــات رقــــــم 

  :الجهة في القضايا التالية

ـــــــات الجماعــــــــــات  ـــــــداث مجموعــــــــــات الجهــــــــــات و مجموعـــ ــــــــــي إحـــ المســــــــــاهمة ف

  االنسحاب منها؛ الترابية أو االنضمام إليها أو

اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛

لعقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المشتركة والمنقولة

من نفس القانون  المتعلقة باتفاقية التعاون والشراكة على أنه 162

ـات فــــــــي إطــــــــار االختصاصــــــــات المخولــــــــة لهــــــــا أن تبــــــــرم فيمــــــــا

أخـــــــرى أو مـــــــع اإلدارات العموميـــــــة أو المؤسســـــــات العموميـــــــة أو الهيئـــــــات 

ــــــــرف لهــــــــا  ــــــــات المعت ــــــــة األخــــــــرى أو الجمعي ــــــــات العمومي ــــــــة أو الهيئ غيــــــــر الحكوميــــــــة األجنبي

بصــــــفة المنفعــــــة العامــــــة اتفاقيــــــات للتعــــــاون أو الشــــــراكة مــــــن أجــــــل إنجــــــاز مشــــــروع أو نشــــــاط 

ـــــــدة مشـــــــتركة ال ي ـــــــانون ذي فائ ـــاري خاضـــــــع للق ــــ ـــــــى إحـــــــداث شـــــــخص اعتب ـــــوء إل قتضـــــــي اللجــ

ــــــي بعــــــض المخططــــــات  ــــــراءة ف ــــــة نجــــــد أن عقــــــود  اإلســــــتراتيجيةـام بق للجماعــــــات الترابي

ـــي تمويـــــل البـــــرامج والمشـــــاريع، فمـــــثال برنـــــامج التنميـــــة لجهـــــة  الشـــــراكة هـــــي اآلليـــــة الرئيســـــية فــ
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اتخــــــاذ القــــــرار االقتصــــــادي م

وفعاليـــــة أمثـــــل، فضــ

ــــديها مــــن مقومــــات ومــ اســــتعراض كــــل جماعــــة مــــا ل

ـــــافع علـــــــى المســـــــتوى تحقيـــــــ ق منــ

  .فرص الشغل

وقــــــد نــــــص القــــــانون التنظيمــــــي للجهــــــات رقــــــم 

الجهة في القضايا التالية

المســــــــــاهمة ف

الترابية أو االنضمام إليها أو

اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛

العقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المشتركة والمنقولة

162كما نجد المادة 

كـــــــن للجهــــــــات فــــــــي إطــــــــار االختصاصــــــــات المخومي"

جماعـــــــات ترابيـــــــة أخـــــــرى أو مـــــــع اإلدارات العموميـــــــة أو

ــــــ غيــــــــر الحكوميــــــــة األجنبي

بصــــــفة المنفعــــــة العامــــــة ا

ـــــــدة مشـــــــتركة ال ي ذي فائ

  .العام أو الخاص

ــــــي بعــــــض المخططــــــات  ــــــراءة ف ــــــام بق وبالقي

الشـــــراكة هـــــي اآلليـــــة الرئي
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مليـــــــار درهـــــــم،  47.098مشـــــــروعا بكلفـــــــة 

مـــــن المشـــــاريع قـــــد تـــــم  %56درهـــــم فقـــــط وأن 

  :28ةا في إطار عقود الشراكة كما توضح ذلك المعطيات التالي

ــــامج عمـــــل الجماعـــــة لســـــت ســــــنوات 

 27ـــد بلـــــغ عـــــدد المشـــــاريع الذاتيـــــة  

 73ـــــا يصـــــل عـــــدد المشـــــاريع بشـــــراكة 

ســـــاهمة الجماعـــــة فـــــي مجمـــــل تلـــــك 

ــــــل  ــــــون درهــــــم أي مــــــا يمث ــــــة مــــــن  48ملي بالمائ

فـــــــــي ، ف2022 -2017ـــــل جماعـــــــــة أكـــــــــادير خـــــــــالل 

ــــة للمشــــاريع المبرمجــــة  ــــر مــــن تفــــة اإلجمالي صــــل إلــــى أكث

  : ، وهي موزعة كالتالي

158.665.000،00.  

 15 

مشـــــــروعا بكلفـــــــة  77لقنيطـــــــرة، نجـــــــدها قـــــــد ســـــــطرت 

درهـــــم فقـــــط وأن مليـــــون  500 مليـــــار  5بــــــ تســـــاهم فيهـــــا الجهـــــة 

ا في إطار عقود الشراكة كما توضح ذلك المعطيات التالي

يقتـــــرح برنــــــامج عمـــــل الجماعـــــة لســـــت ســــــنوات  ، بحيـــــثـــذلك أخـــــذنا نمـــــوذج جماعــــــة تمـــــارة

مفصـــــلة فـــــي بطاقـــــات المشـــــاريع وقـــــد بلـــــغ عـــــدد المشـــــاريع الذاتيـــــة  مشـــــروع 

مليـــــون درهـــــم بينمـــــا يصـــــل عـــــدد المشـــــاريع بشـــــراكة  295مشـــــروعا بكلفـــــة إجماليـــــة تقـــــدر 

  . مليون درهم 830،31مشروعا وبكلفة إجمالية 

ـــالل قـــــراءة مشـــــاريع هـــــذه الجماعـــــة أن مســـــاهمة الجماعـــــة فـــــي مجمـــــل تلـــــك  ويتضـــــح مـــــن خــ

ــــــى  ــــــة وشــــــراكة تصــــــل إل ــــــل  777تي ــــــون درهــــــم أي مــــــا يمث ملي

  :الكلفة العامة كما بوضح المبيان التالي

ـــــــوذج برنـــــــــامج عمـــــــــل جماعـــــــــة أكـــــــــادير خـــــــــالل  نمــ

ــــا لهــــذا البرنــــامج نجــــد أن التكل ــــة للمشــــاريع المبرمجــــة قراءتن فــــة اإلجمالي

، وهي موزعة كالتالي)2.211.486.800،00

  ؛1.994.095.800،00مشاريع بتمويل ذاتي 

  ؛58.726.000،00مبرمجة وفق شراكة 

158.665.000مشاريع مبرمج من طرف المصالح الالممركزة 

                                         
 .���2017 ا�ر��ط �� ا����طرة ا����دق ���� �� دورة �و��وز 

 

الربـــــــاط ســـــــال القنيطـــــــرة، نجـــــــدها قـــــــد ســـــــطرت 

تســـــاهم فيهـــــا الجهـــــة 

برمجتها في إطار عقود الشراكة كما توضح ذلك المعطيات التالي

كـــــذلك أخـــــذنا نمـــــوذج جماعــــــة تمـــــارة

مشـــــروع ) 100(مائـــــة

مشـــــروعا بكلفـــــة إجماليـــــة تقـــــدر 

مشروعا وبكلفة إجمالية 

ـــال  ويتضـــــح مـــــن خــ

ــــــى المشــــــاريع  ذا ــــــة وشــــــراكة تصــــــل إل تي

الكلفة العامة كما بوضح المبيان التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــوذج برنـــــــــامج عمــــوهنـــــــــاك أيضـــــــــا،  نمــ

ــــا لهــــذا البرنــــامج نجــــد أن التكل قراءتن

. (ليار درهمم 2،2

مشاريع بتمويل ذاتي 

مبرمجة وفق شراكة مشاريع 

مشاريع مبرمج من طرف المصالح الالممركزة 

                                                          
28
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ـــــاريع المبرمجــــــة بتمويــــــل  ـــــح أن هــــــذه الجهــــــة تمــــــول المشـ ومــــــن خــــــالل عمليــــــة حســــــابية يتضـ

ـــــر الشــــــــراكة ال يتجــــــــاوز 90،17بنســــــــبة  ذاتــــــــي ، أمــــــــا المشــــــــاريع 2،65، بينمــــــــا التمويــــــــل عبـــ

  .7،18المبرمجة من طرف المصالح الالممركزة فنسبة التمويل هي 

رنــــــامج ب وٕاذا قمنــــــا بقــــــراءة فــــــي بــــــرامج التنميــــــة الجهويــــــة التــــــي تــــــم التأشــــــير عليهــــــا، نجــــــد أن

فيمـــــا يتعلـــــق بالكلفـــــة اإلجماليـــــة  ،ســـــطات يحتـــــل الرتبـــــة األولـــــى -التنميـــــة لجهـــــة الدارالبيضـــــاء

ــــــرامج المبرمجــــــة والمخطــــــط تنفيــــــذها ب  ثــــــم تتبعهــــــا جهــــــة العيــــــون  ،مليــــــار درهــــــم 115.8للب

ــــــى مــــــوارد   ،مليــــــار درهــــــم 66،22ســــــاقية الحمــــــراء ب فــــــرغم أنهــــــا هــــــذه الجهــــــة ال تتــــــوفر عل

ــــى  ــــة الثانيــــة مــــن حيــــث حجــــم األمــــوال المرصــــودة، إل ــــأتي فــــي المرتب ــــى أنهــــا ت ماليــــة مهمــــة إل

ــــي إطــــار النمــــوذج الجديــــد  ن مــــاأ ــــة هــــو برنــــامج التنميــــة الجهويــــة ف جعلهــــا تحتــــل هــــذه المرتب

، مــــــا يعنــــــي أن الجهــــــة )%64،93(مليــــــار درهــــــم 43لتنميــــــة األقــــــاليم الجنوبيــــــة حيــــــث رصــــــد 

  .)%35،07(مليار درهم فقط 23،22تساهم ب 

ر عقــــــود وهكــــــذا نــــــرى أن للشــــــراكة أهميــــــة كبــــــرى فــــــي تمويــــــل البــــــرامج والمشــــــاريع، وال تقتصــــــ

الشـــــراكة علـــــى المســـــتوى الـــــوطني بـــــل تمتـــــد حتـــــى علـــــى المســـــتوى الـــــدولي مـــــن خـــــالل عقـــــود 

  .وى الدوليتشراكة بين الوحدات الترابية على المس

  

  الشراكة على المستوى الدوليتفعيل آليات : الفقرة الثانية

ــــــة مــــــن عقــــــد شــــــركات مــــــع ف  ــــــي تمكــــــن الجماعــــــات الترابي ــــــات الت ــــــدولي مــــــن اآللي ـــــاون ال التعـ

ـــــات الترابيـــــــة األجنبيـــــــة فـــــــي الميـــــــادين المشـــــــتركة، وهـــــــذا التعـــــــاون يمكـــــــن مـــــــن جلـــــــب الج ماعــ

ــــذ بعــــض المشــــاريع فــــي إطــــارا الشــــراكة، وهكــــذا نجــــد أن  مــــوارد ماليــــة مــــن أجــــل تعبئتهــــا وتنفي

مــــن  99القــــوانين التنظيميــــة نظمــــت هــــذا النــــوع مــــن التعــــاون بشــــكل دقيــــق حيــــث نجــــد المــــادة 

ــــة القــــانون التنظيمــــي للجهــــات تــــنص علــــى ـــة فــــي القضــــايا التالي ــــه  يتــــداول مجلــــس الجهـ ... أن

  :من بينها

كـــــــــل أشـــــــــكال التبـــــــــادل مـــــــــع الجماعـــــــــات الترابيـــــــــة األجنبيـــــــــة وذلـــــــــك فـــــــــي إطـــــــــار احتـــــــــرام  -

  .االلتزامات الدولية للمملكة

ـــــين "مـــــن نفـــــس القـــــانون التـــــي تـــــنص  159ونجـــــد كـــــذلك المـــــادة  ـــن إبـــــرام أي اتفاقيـــــة ب ال يمكــ

  ."لة أجنبيةمجموعة الجماعات الترابية ودو 
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تعـــــد اتفاقيـــــات التعـــــاون والشـــــراكة مـــــع جماعـــــات  أنوبالتـــــالي فالجماعـــــات الترابيـــــة يمكـــــن لهـــــا 

ـــــــد  ـــــن ال يمكـــــــن أن تعق ـــــــة لكــ ـــــــة أخـــــــرى أو مجموعـــــــة جماعـــــــات ترابي ـــــــاتترابي مـــــــع دول  اتفاقي

  .أجنبية

وعمومـــــا فالتعـــــاون الالمركـــــزي الخـــــارجي أو الـــــدولي  يمكـــــن مـــــن اكتســـــاب التجـــــارب الدوليـــــة 

ـــأن العـــــــام الترابـــــــي، واالفـــــــي مجـــــــال  ـــالتـــــــدبير الشــــ ع علـــــــى منجـــــــزات الجماعـــــــات الترابيـــــــة طــــ

األجنبيــــــــة والســــــــيما فــــــــي المجــــــــال االقتصــــــــادي، وذلــــــــك بهــــــــدف أن تســــــــتفيد منهــــــــا جماعاتنــــــــا 

الترابيـــــة أثنـــــاء وضـــــع مخططاتهـــــا وبرامجهـــــا االقتصـــــادية، كمـــــا يمكـــــن التعـــــاون الـــــدولي أيضـــــا 

خــــــرى ومــــــن ثمــــــة العمــــــل علــــــى تقريــــــب الجماعــــــات الترابيــــــة مــــــن التعــــــرف علــــــى الشــــــعوب األ

  .أواصرها وثقافتها

ــــيمكن الجماعــــــات الترابيــــــة  ومــــــن هــــــذا المنطلــــــق، يمكننــــــا القــــــول بــــــأن التعــــــاون الالمركــــــزي ســ

مــــــن تقــــــديم صــــــورة عــــــن مؤهلتهــــــا الطبيعيــــــة وطاقاتهــــــا االقتصــــــادية، وذلــــــك مــــــن أجــــــل جلــــــب 

ــــــى العم ـــالي الحصــــــول عل ــــــة وبالتـــ ــــــة الصــــــعبة أكبــــــر عــــــدد ممكــــــن مــــــن االســــــتثمارات األجنبي ل

ـــة جديــــــــدة داخـــــــــل النســـــــــيج االقتصـــــــــادي المحلـــــــــي  .وتــــــــوفير فـــــــــرص الشـــــــــغل، وخلـــــــــق ديناميــــــ

تأهيــــــــل الجماعــــــــات الترابيـــــــــة فــــــــي مجــــــــال التــــــــدبير االقتصــــــــادي والمنافســـــــــة فــــــــإن وبالتــــــــالي 

   .المجالي والتسويق 

ـــــاط نوفـــــي هـــــذا اإلطـــــار نجـــــد أ ـــال-جهـــــة الرب ـــــات عقـــــدت القنيطـــــرة -ســ مجموعـــــة مـــــن االتفاقي

  :وهي الدولية

  

 :شراكة مع جهة بروكسيل العاصمة -أوال 

ــــدوير النفايــــات المنزليــــة .1 الصــــلبة لجهــــة الربــــاط ســــال إنشــــاء مركــــز إيكولــــوجي لفــــرز وت

 ؛القنيطرة

 ؛القطاع االجتماعي في شقه المتعلق بدوي االحتياجات الخاصة.2

  ؛مشروع الخريطة الرقمية.3

  .هتينالتبادل الثقافي على مستوى تبادل الزيارات بين تالميذ الج.4

  

  شراكة مع جهة أوفيرن رون آلب الفرنسية -ثانيا

 .تكوين الحرفيين في النقش على الخشب، والفخار والحديد المطروق.1
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 شراكة بين مجلس جهة الرباط سال القنيطرة وجهة بروكسيل العاصمة -ثالثا

 )الخزامة(الفالحة في شقها المرتبط بالنباتات الطبية والعطرية .1

 .والفالحة البيولوجيةالسياحة القروية .2

  

  المشاريع التعاون وتنفيذ أجهزة: الفرع الثاني

كة نجــــد أن هنــــاك مجموعــــة مــــن اآلليــــات التــــي تســــاهم فــــي إعـــــداد اإضــــافة إلــــى آليــــات الشــــر 

ـــــــذ المخططـــــــات  ـــط اإلســـــــتراتيجيةوتنفي ــــ ـــــــذ فق ـــــــة، أو التنفي حيـــــــث أنـــــــه مـــــــع . للجماعـــــــات الترابي

  : أخرجت لنا مؤسسة جديدة هي صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

  الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع:أوال

ـــــث نضــــــــمها المشــــــــرع فــــــــي القســــــــم الرابــــــــع مــــــــن القــــــــانون التنظيمــــــــي للجهــــــــة  ، 111.14حيـــ

وهــــــي تنشــــــأ مــــــن طــــــرف  144إلــــــى   128ونظمهــــــا مــــــن خــــــالل مجموعــــــة مــــــن المــــــواد مــــــن 

ـــــع باالســـــــــتقالل اإلداري والمـــــــــالي، لكـــــــــن تخضـــــــــع لوصـــــــــاي ـــــــــس مجلـــــــــس الجهـــــــــة وتتمتــــ ة مجل

  .الجهة، وهي توجد في الجهة فقط وال توجد في باقي الجماعات الترابية األخرى

تــــــنص علــــــى أن هــــــذه الوكالــــــة تقــــــوم  130وارتباطــــــا ببرنــــــامج التنميــــــة الجهويــــــة نجــــــد المــــــادة 

ـــــك، بكـــــل أشـــــكال المســـــاعدة القانونيـــــة والهندســـــة ب ـــــس الجهـــــة، كلمـــــا طلـــــب رئيســـــه ذل مـــــد مجل

ــــة ــــرامج التنميــــة؛ الماليــــة عنــــد دراســــة و -التقني تنفيــــذ مشــــاريع وبــــرامج وكــــذا ٕاعــــداد المشــــاريع وب

ـــــــس الجهـــــــة ـــــــي يقرهـــــــا مجل ـــــــة الت ـــــــق أو شـــــــركات  .التنمي ـــــــدير بعـــــــض المراف ويمكـــــــن لهـــــــا أن ت

  .التنمية الجهوية بعد موافقة مجلس الجهة

  التنمية الجهويةات شرك: ثانيا

ــــــه مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي للجهــــــ 145المــــــادة  منطــــــوق وحســــــب كمــــــا يمكــــــن للجهــــــة، ات فإن

ـــــات الجماعــــــــات الترابيــــــــة إحــــــــداث شــــــــركات مســــــــاهمة  يمكــــــــن للجهــــــــة ومجموعاتهــــــــا ومجموعـــ

أو المســـــــاهمة فــــــي رأســــــمالها باشــــــتراك مــــــع شـــــــخص أو " شــــــركات التنميــــــة الجهويــــــة"تســــــمى 

  .عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص

ـــي تــــــــدخل فــــــــي اخ ثوتحــــــــد ـــة األنشــــــــطة ذات الطبيعــــــــة االقتصــــــــادية التـــــ تصاصــــــــات لممارســـــ

ـــــومي تـــــــابع للجهـــــــة وينحصـــــــر غـــــــرض الشـــــــركة فـــــــي حـــــــدود  29.الجهـــــــة أو تـــــــدبير مرفـــــــق عمــ

األنشــــــــطة ذات الطبيعــــــــة الصـــــــــناعية والتجاريــــــــة، التــــــــي تـــــــــدخل فــــــــي اختصاصــــــــات الجهـــــــــة 
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 .30ومجموعاتهـــــــا ومجموعـــــــات الجماعـــــــات الترابيـــــــة باســـــــتثناء تـــــــدبير الملـــــــك الخـــــــاص للجهـــــــة

  .مها نفس المقتضياتظاألخرى وتنفي الجماعات الترابية ونجد هذه الشركات كذلك 

  

  مجموعات الجماعات الترابية: ثالثا

ـــة إنشــــــــاء مجموعــــــــات تــــــــباإلضــــــــافة إلــــــــى ه ين المؤسســــــــتين نجــــــــد أن المشــــــــرع وضــــــــع إمكانيـــــ

ـــــاون بـــــــين الجهـــــــات ـــــــة، مـــــــن خـــــــالل مؤسســـــــات التعــ أو بـــــــين العمـــــــاالت  31الجماعـــــــات الترابي

  .لترابية، وكذلك مجموعات الجماعات  ا32واألقاليم أو بين  الجماعات

ـــس الدرجـــــة فقـــــط، فـــــي حـــــين   فبالنســـــبة لألولـــــى تنشـــــأ بـــــين الجماعـــــة الترابيـــــة ونظيرتـــــه فـــــي نفــ

ـــــة ترابيـــــــة أخـــــــرى أو بـــــــين جماعـــــــة وعمالـــــــة أو إقلـــــــيم ، ولـــــــيس ...الثانيـــــــة بينـــــــة جهـــــــة وجماعــ

بالضــــــرورة جهــــــة بهــــــدف إنجــــــاز عمــــــل مشــــــترك أو تــــــدبير مرفــــــق عمــــــومي ذي فائــــــدة عامــــــة 

ـــــدخل للمجموعـــــة، وذلـــــك قصـــــد إنجـــــاز أو  ـــــات تحتيـــــة عموميـــــة فـــــي عـــــدة ميـــــادين ت تـــــدبير بني

   .في برنامج أشغالها

   :ولفي عديد من الفص 33 2011وقد نص عليها الدستور المغربي لسنة 

ـــــب تعـــــاون عـــــدة جماعـــــات ترابيـــــة، '': 143الفصـــــل  كلمـــــا تعلـــــق األمـــــر بإنجـــــاز مشـــــروع يتطل

   ''.فإن هذه األخيرة تتفق على كيفيات تعاونها

مــــــــن أجــــــــل  ،كــــــــن للجماعــــــــات الترابيــــــــة تأســــــــيس مجموعــــــــات فيمــــــــا بينهــــــــايم: "144الفصــــــــل 

  '' .التعاضد في الوسائل والبرامج

ــــــانون تنظيمــــــي بصــــــفة خاصــــــة: "146الفصــــــل  ــــــى تشــــــجيع ا تحــــــدد بق ــــــة إل لمقتضــــــيات الهادف

وكـــــذا اآلليـــــات الراميـــــة إلـــــى ضـــــمان تكييـــــف تطـــــور التنظـــــيم  ،تنميـــــة التعـــــاون بـــــين الجماعـــــات

 الترابي في هذا االتجاه

ــــــــى اتفاقيــــــــات تصــــــــادق عليهــــــــا مجــــــــالس الجماعــــــــات و  تحــــــــدث هــــــــذه المجموعــــــــات بنــــــــاءا عل

ــــــــة وتحــــــــدد موضــــــــوع المجموعــــــــة وتســــــــميتها ومقرهــــــــا وطبيعــــــــة المســــــــاهمة أو  ـــــــة المعني الترابيـ

ويعلــــــن عــــــن تكوينهــــــا أو انضــــــمام جماعــــــة ترابيــــــة إليهــــــا . مبلغهــــــا والمــــــدة الزمنيــــــة للمجموعــــــة
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ـــلطة الحكوميــــــــة المكلفـــــــة بالداخليــــــــة  بعــــــــد االطـــــــالع علــــــــى المــــــــداوالت المتطابقــــــــة بقـــــــرار للســـــ

  .لمجالس الجماعات الترابية المعنية

ــــــل وتنفيــــــذ المشــــــاريع، نســــــتنتج أن كــــــل هــــــذه  ــــــات  تفعي ــــن خــــــالل مــــــا استعرضــــــناه مــــــن آلي مــ

اآلليــــــات تمكــــــن مــــــن تحقيــــــق االنســــــجام وااللتقائيــــــة فــــــي تنفيــــــذ البــــــرامج والمشــــــاريع المبرمجــــــة 

 .ترابيةللجماعات ال اإلستراتيجيةفي المخططات 

 

جهـــــة (دراســـــة تحليليـــــة للمخططـــــات اإلســـــتراتيجية للجماعـــــات الترابيـــــة: لثـــــانيا المبحـــــث

  الرباط سال القنيطرة نموذجا

  

ـــــــة المجاليـــــــة بمختلـــــــف روافـــــــدها ســـــــواء االقتصـــــــادية أو االجتماعيـــــــة أو الثقافيـــــــة أو  إن التنمي

اصـــــــــات البيئيــــــــة، ال تقـــــــــوم فقــــــــط بتـــــــــوفر إطــــــــار قـــــــــانوني يمــــــــنح الجماعـــــــــات الترابيــــــــة اختص

اقتصـــــــادية، بــــــــل يتطلـــــــب األمــــــــر تـــــــوافر مــــــــوارد ماليـــــــة متنوعــــــــة وغنيـــــــة، تســــــــاعد المجــــــــالس 

  .34الترابية على صياغة مشاريعها التنموية، وترجمتها على أرض الواقع

مــــــــؤهالت الماديــــــــة والبشــــــــرية، عبــــــــر المقاربــــــــة لالتشــــــــخيص الــــــــواقعي لوالجــــــــدير بالــــــــذكر، أن 

ـــا يمكــــــن مــــــن معرفــــــة . قاربــــــة ترابيــــــةالتشــــــاركية يشــــــكل مرحلــــــة أوليــــــة ضــــــرورية فــــــي أي م ممـــ

علــــــى مســــــتوى دقيقــــــة لإلمكانيــــــات والثــــــروات والمــــــؤهالت االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة والبشــــــرية 

ــــــب األول(الجهــــــة ــــــى  ،)المطل ــــــى المشــــــكالتفضــــــال عل  واإلكراهــــــات والمعوقــــــات الوقــــــوف عل

ى علـــــ وتنزيـــــل المخططـــــات اإلســـــتراتيجيةتفعيـــــل  أثنـــــاء التـــــي تعتبـــــر عقبـــــة فـــــي طريـــــق التنميـــــة

 ).المطلب الثاني(مستوى الجهة

  

 مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي للجهة :لاألو المطلب

ــين بـــــإدراج وتثمـــــين المـــــوارد الترابيـــــة فـــــي رســـــم االســـــتراتيجيات  إن تحقيـــــق التنميـــــة الترابيـــــة رهـــ

التنمويــــــة علــــــى المســــــتوى المحلــــــي، وبالتــــــالي فــــــالموارد لهــــــا مكانــــــة أساســــــية فــــــي بنــــــاء تــــــراب 

ـــــــين المســـــــتويات معـــــــين، إ ـــــــي التنســـــــيق والتعـــــــاون ب ـــــــي ف ـــــــة التكامـــــــل األفق ـــــــى رهين ال أنهـــــــا تبق

ـــدرة علـــــى خلـــــق نظـــــرة استشـــــرافية ـــــة لفـــــاعلين المحليـــــين والقــ وبالتـــــالي فـــــإن معرفـــــة . 35المختلف

جهـــــة الربـــــاط ســـــال القنيطـــــرة يعتبـــــر هامـــــا وأساســـــيا لمجلـــــس الجهـــــة التـــــي تزخـــــر بهـــــا مـــــوارد ال

                                                           
34

 78، ص2017، ا���� 4748، ���� ����ك، ا�دارا�����ء، �دد �زدوج ا��د��ر ا������� ��دارة ا��را��� �����رب���د �و�طب، 
35

، ��ن ���ب ا������ ا��را��� وا������ ا����ظرة، ����ق ا���ط�� ����ن، ا���ط�ط ا���را���� رھ�ن �����ق ا������ ا��را����و��ق ���دو، 
233، ص �2017را�ش، �ؤ��� آ��ق، ا�ط��� ا�و��، 
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ـــــي وضـــــع االســـــتراتيجيا) الفـــــرع األول( ـــــة ف ـــــذي يجـــــب أن تســـــلكه التنمي ـــــد االتجـــــاه ال ت وتحدي

  ).الفرع الثاني(بها

  

  المادية والبشرية للجهةموارد ال :األول الفرع

علـــــى المـــــوارد واإلمكانيـــــات التـــــي تزخـــــر بهـــــا جهـــــة الربـــــاط  الفـــــرع هـــــذا خـــــالل مـــــن ســـــنتعرف

ــــرق) الفقـــــرة األولـــــى(ســـــال القنيطـــــرة  ـــــى أن نتطـ ـــــي عل للعنصـــــر البشـــــري  )الفقـــــرة الثانيـــــة(ف

  .واالختصاصات األجهزة التدبيريةحيث  بالجهة من

  

 واإلمكانيات التي تزخر بها الجهةالمادية الموارد : الفقرة األولى

  

 :التنظيم اإلداري-1

ـــــة، وتمتـــــــد علـــــــى  تقـــــــع جهـــــــة الربـــــــاط ســـــــال القنيطـــــــرة فـــــــي الشـــــــمال الغربـــــــي للمملكـــــــة المغربيــ

ـــع، أي مـــــا يعـــــادل  17570مســـــاحة تبلـــــغ  المســـــاحة الوطنيـــــة،  فـــــي المائـــــة مـــــن 2.4كلـــــم مربــ

ــــــز منفــــــتح علــــــى شــــــمال المغــــــرب وجنوبــــــه وشــــــرقه،  وتمتــــــاز الجهــــــة بموقــــــع اســــــتراتيجي متمي

ــــــــة تبلــــــــغ  ـــــة بحري ــــــــى انفتاحهــــــــا علــــــــى واجهـــ ـــــا مجموعــــــــة مــــــــن  180إضــــــــافة إل ــــــــم، تتخللهـــ كل

  .موالي بوسلهام، مهدية، سال، الرباط، الهرهورة، الصخيرات: الشواطئ من بينها

الحســـــيمة، وشـــــرقا جهـــــة فـــــاس مكنـــــاس، وغربـــــا المحـــــيط تحـــــدها شـــــماال جهـــــة طنجـــــة تطـــــوان 

ـــــي جهـــــة  ـــــوب الغرب ـــن الجن ـــــي مـــــالل خنيفـــــرة، ومــ ـــــوب الشـــــرقي جهـــــة بن األطلســـــي، ومـــــن الجن

  .الدارالبيضاء الكبرى

  

ـــال الربـــــاط جهـــــة تنقســـــم  4و) الربـــــاط، ســـــال، والصـــــخيرات تمـــــارة(عمـــــاالت  3لـــــىإ القنيطـــــرة ســ

 114 وتضــــــم الجهــــــة. والخميســــــاتدي ســــــليمان القنيطــــــرة، ســــــيدي قاســــــم، ســــــي: أقــــــاليم وهــــــي

  ).قروية 91حضرية و 23(جماعة

  

  

  

  



 بالجهــــــةـدول التـــــالي مجموعـــــة مـــــن المعطيـــــات 
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ـــن حيـــــث الكثافـــــة الســـــكانية ف ن الجـــــدول التـــــالي مجموعـــــة مـــــن المعطيـــــات بـــــييــــا مــ

  .2014 بناء على آخر إحصاء بالمغرب سنة

 

  

  

  

  

  

ـــن حيـــــث الكثافـــــة الســـــكانية ف أمـــــا مــ

بناء على آخر إحصاء بالمغرب سنة
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  واإلمكانياتالموارد -2

وعـــــــة مـــــــن المنشـــــــآت مجم عتبـــــــر الربـــــــاط المركـــــــز السياســـــــي واإلداري للمملكـــــــة الـــــــذي يضـــــــمت

ناهيــــــك عــــــن . القصــــــر الملكــــــي والمؤسســــــات الحكوميــــــة والســــــفارات :والهيئــــــات وعلــــــى رأســــــها

مركـــــز الجهــــــة الجديــــــدة للربــــــاط ســــــال القنيطــــــرة  ،وتعتبــــــر أيضــــــا. المبـــــاني التاريخيــــــة المتعــــــددة

 .2015وذلك منذ سنة 

ـــر جهـــــــة الربـــــــاط ســـــــال القنيطـــــــرة  ثالـــــــث قطـــــــب اقتصـــــــادي بـــــــالمغرب، ومـــــــن بـــــــين أهـــــــم  تعتبــــ

ـــــــاتج الـــــــداخلي الخـــــــام،  باإلضـــــــافة  %16الجهـــــــات الغنيـــــــة، حيـــــــث أنهـــــــا تســـــــاهم بــــــــ  فـــــــي الن

ـــــــة اإلداريـــــــة والسياســـــــية و الدبلوماســـــــية التـــــــي تعطـــــــي للجهـــــــة إشـــــــعاعا وطنيـــــــا، كمـــــــا  للوظيف

ـــالتتــــــوفر الجهــــــة علــــــى إمكانيــــــات صــــــناعية مهمــــــة خاصــــــة بعمــــــالتي  وفالحيــــــة  القنيطــــــرةو  ســـ

  .سيدي سليمانو  ساتالخميفي 

ــــل إمكانــــات بيئــــة كمــــا  ــــين وتمث ــــة تشــــكل أساســــا مــــن أشــــجار الفل ــــات هائل تتميــــز المنطقــــة بغاب

 ). هكتار6000(لوط والفلين في العالمغابة المعمورة هي أكبر غابة للب. مهمة

الفالحيــــــة المــــــوارد المائيــــــة و علــــــى تــــــوفر  أن الجهــــــة نجــــــدكــــــذلك، اإلمكانيــــــات ومــــــن ضــــــمن 

، إذ تتـــــوفر مـــــن خـــــالل برنـــــامج مخطـــــط المغـــــرب األخضـــــر والتـــــي تعنـــــى بالتحـــــديث المســـــتمر

ـــذي يمكـــــــن اعتبـــــــاره  ــــ ـــــــى أراضـــــــي فالحيـــــــة خصـــــــبة ومراعـــــــي شاســـــــعة، الشـــــــيء ال الجهـــــــة عل

  .يا في التنمية الجهويةعنصرا أساس

ـــــــى  ــــــة تحتـــــــوي عل ـــــــالقنيطرة المنطقـــــــة الحـــــــرة األطلســـــــيةكمـــــــا أن الجهـ نة والتـــــــي أحـــــــدثت ســـــــ ب

ــــرى علـــــــى الصـــــــعيد ، 2010 نظـــــــرا  اإلفريقـــــــيإذ تعتبـــــــر مـــــــن أهـــــــم المنـــــــاطق الصـــــــناعية الكبـــ

  .36لتواجد الشركات العالمية المختصة في صناعة السيارات و أسالكها

  

 الموارد البشرية لجهة الرباط سال القنيطرة :يةالفقرة الثان

ـــــوي القـــــــائم علـــــــى  ،اليــــــوم الجهـــــــةإن أكبــــــر تحـــــــد يواجـــــــه  يتمثـــــــل فـــــــي صـــــــياغة نموذجــــــه التنمــ

ـــــــــات  ـــــــــاعلين الجهويـــــــــةاســـــــــتغالل الثـــــــــروات والطاق ـــــــــات ، وٕاشـــــــــراك كـــــــــل الف والشـــــــــركاء وجمعي

وي، ، وتوحيـــــــد تـــــــدخالتهم وفـــــــق أهـــــــداف ومرتكزيـــــــات هـــــــذا النمـــــــوذج التنمـــــــالمجتمـــــــع المـــــــدني

ـــق الغايــــــات المتوخــــــاة،  رهــــــين بتشــــــكيل فريــــــق عمــــــل يحظــــــى بــــــدعم سياســــــي كــــــل هــــــذا وتحقيـــ

ـــه االنتخابيـــــــة، تتقـــــــارب  ـــــــى ترجمـــــــة االلتزامـــــــات التـــــــي قطعهـــــــا فـــــــي برامجــــ وأغلبيـــــــة قـــــــادرة عل
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مواقفــــــه بخصــــــوص قضــــــايا محليــــــة ووطنيــــــة لخدمــــــة الصــــــالح العــــــام باعتمــــــاد مقاربــــــة تنــــــدرج 

ـــوفير آ ليــــــات تجعــــــل مــــــن المنتخبــــــين بالمجــــــالس فــــــي ســــــياق تصــــــور شــــــمولي يرتكــــــز علــــــى تـــ

ـــة، يحــــــددون األولويــــــات  ــــــة المحليـــ الترابيــــــة فــــــاعلين أساســــــيين فــــــي وضــــــع اســــــتراتيجيات للتنمي

ـــــــذها ـــــــد ويســـــــهرون علـــــــى تنفي ـــــى المســـــــتوى المتوســـــــط والبعي ــ إدارة  ، فضـــــــال عـــــــنوالمـــــــوارد عل

يم ومـــــوارد ماليـــــة كافيـــــة لتقـــــد ،محليـــــة تتـــــوفر علـــــى مـــــوارد بشـــــرية مؤهلـــــة ومـــــؤطرة كمـــــا وكيفـــــا

الخـــــــــــدمات الضـــــــــــرورية للســـــــــــكان وفـــــــــــق أســـــــــــاليب حديثـــــــــــة تســـــــــــتجيب لمتطلبـــــــــــات التنميـــــــــــة 

  . 37المستدامة

مجموعــــــة مــــــن موكــــــول لجهــــــة الربــــــاط ســــــال القنيطــــــرة وتــــــدبير شــــــؤون ير يتســــــوبالتــــــالي، فــــــإن 

ـــــدبير شــــــــؤون الجهــــــــة  ،األجهــــــــزة المــــــــؤطرة قانونــــــــا فضــــــــال عــــــــن إدارة إداريــــــــة تعمــــــــل علــــــــى تـــ

  .أحسن الظروف واألحوال يقيام بواجبها فلمساعدة األجهزة المنتخبة على ال

 :مجلس الجهة-1

نتخبــــــــــون بــــــــــاالقتراع العــــــــــام المباشـــــــــــر ، مامستشــــــــــار  75يتشــــــــــكل المجلــــــــــس الجهــــــــــوي مــــــــــن 

  : هو على الشكل التاليو  ،2015شتنبر  4النتخابات 

  

                                                           
37

��را��� وا������ ا������ ا���ب ، ��ن ا��د��ر ا���را���� �������ت ا��را��� و����� إ���ش ا�����د ا�������د ا��ور ا����ز، 
177، ص ��ق، ا�ط��� ا�و��آ، ����ق ا���ط�� ����ن، �را�ش، �ؤ��� ا����ظرة

  سال  الرباط  
الصخيرات 

  تمارة
  القنيطرة

سيدي 

  قاسم

سيدي 

  سليمان
  المجموع  الخميسات

  26  0  2  2  6  5  5  6 ةالعدالة والتنمي

التجمع الوطني 

  لألحرار
2  1  2  1  1  2  0  9  

التقدم 

  واالشتراكية
  1  1    2  1  1  6  

االتحاد 

  الدستوري
1    1          2  

  10  1  3  2  2    2    الحركة الشعبية

االتحاد 

  االشتراكي
        1      1  

األصالة 

  والمعاصرة
3  2  3  2  1  0  2  13  

  5  1    2      1  1  االستقالل

الحركة 

  اطيةالديمقر 
            2  2  

  75  7  8  11  12  12  12  13  المجموع



 
 

25 

فـــــي شـــــهر مـــــاي، يوليـــــوز وأكتـــــوبر، ولإلشـــــارة فقـــــد : يعقـــــد المجلـــــس ثـــــالث دورات فـــــي الســـــنة

ــــــــس خــــــــالل ســــــــنتي  ــــــــد المجل ــــــــين  6(ثمــــــــان دورات  2017و  2016عق ــــــــة ودورت دورات عادي

  38.اتفاقية 113مقررا  142صادق خاللها على ) استثنائيتين

مــــــن القــــــانون التنظيمــــــي للجهــــــات، فــــــإن المقــــــررات تتخــــــذ باألغلبيــــــة  46ة وبنــــــاء علــــــى المــــــاد

ـــي يشــــترط العتمادهــــا األغلبيــــة  ــــة باألصــــوات المعبــــر عنهــــا، مــــا عــــدا فــــي القضــــايا التـ المطلق

  .39برنامج التنمية الجهوية: المطلقة لألعضاء المزاولين لمهامهم ومنها

  

  مكتب المجلس-2

رئيس باإلضـــــافة لكاتبـــــة المجلـــــس ونائبهـــــا، للـــــ نـــــواب 9و الـــــرئيس مـــــن المجلـــــس مكتـــــب يتـــــألف

ــــــــب ويجتمــــــــع  دعــــــــت كلمــــــــا اســــــــتثنائية وبصــــــــفة عاديــــــــة، بصــــــــفةر الشــــــــه فــــــــي مــــــــرتين المكت

 الـــــــرئيس يقـــــــوم. المكتـــــــب أعضـــــــاء ثلـــــــث مـــــــن أو الـــــــرئيس بـــــــدعوة مـــــــن ذلـــــــك إلـــــــى الضـــــــرورة

ـــط إضـــــافة اقتـــــراح المكتـــــب مـــــن عضـــــو لكــــــل ويمكـــــن ،المكتـــــب أعمـــــال جـــــدول بتحضـــــير  نقـــ

 ويســـــهر المكتـــــب اجتماعـــــات الـــــرئيس يتـــــرأس. بدايـــــة االجتمـــــاع فـــــي األعمـــــال لجـــــدول أخـــــرى

   .نوابه ألحد ذلك يفوض أن ويمكن جدول األعمال، نقط احترام على

  :وتحدد اختصاصات المكتب في

 مساعدة الرئيس في وضع جدول أعمال الدورات؛

 مساعدة الرئيس في إعداد الميزانيات؛

 مساعدة الرئيس في إعداد النظام الداخلي؛

 البث في مآل العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛ 

مـــــن  121و 120التحقـــــق مـــــن اســـــتيفائها الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادتين 

 .القانون التنظيمي

 

 اللجان الدائمة للمجلس-3

 :كالتالي دائمة موزعة لجان 7 من الجهة مجلس يتألف

ـــــة.1 ـــــة لجن ـــــة التنمي الكرمـــــاط  ترأســـــها الســـــيد عزيـــــزي: رياضـــــيةال والشـــــؤون االجتماعي

 ؛)أعضاء10تضم ( من حزب العدالة والتنمية
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ـــة.2 ـــدين مـــن  بهـــاء يترأســـها الســـيد أكـــدي: جـــةوالبرم الماليـــة والشـــؤون الميزانيـــة لجن ال

 ؛)أعضاء 10تضم (والتنميةالعدالة حزب 

تترأســـــها الســـــيدة : التطبيقـــــي العلمـــــي والبحـــــث والتكـــــوين والتربيـــــة الثقافـــــة لجنـــــة.3

 ؛)أعضاء 10تضم (من حزب العدالة والتنمية نعيمة بويغرومني

ـــين مـــن حـــزب التجمـــع  يترأســـها الســـيد محمـــد :لوالنقـــ األساســـية البنيـــات لجنـــة.4 حن

  ؛)أعضاء 10تضم (الوطني لألحرار

 عبــــد: المهنــــي والتكــــوين والتشــــغيل االســــتثمار وٕانعــــاش االقتصــــادية التنميــــة لجنــــة.5

 ؛) أعضاء 10تضم (من حزب التجمع الوطني لألحرار  المهاشي المجيد

يترأســـــها الســـــيد إدريـــــس الروكـــــي : إعـــــداد التـــــراب والتنميـــــة المجاليـــــة والبيئـــــة لجنـــــة.6

 )أعضاء 7تضم (من حزب التقدم واالشتراكية

ثغـــــــوان مـــــــن حـــــــزب  يترأســـــــها الســـــــيد بـــــــوعمر: لجنـــــــة الفالحـــــــة والتنميـــــــة القرويـــــــة.7

 ).عضوا 11تضم ( االستقالل

  

  :لتشاورية للمجلسالهيئات ا-4

مــــــن الدســــــتور تحــــــدث مجــــــالس الجهــــــات  139تطبيقــــــا ألحكــــــام الفقــــــرة األولــــــى مــــــن الفصــــــل 

ـــــــات  ـــــــات والمـــــــواطنين والجمعي ـــــاور لتيســـــــير مســـــــاهمة المواطن آليـــــــات تشـــــــاركية للحـــــــوار والتشــ

 .والتعاونيات ومختلف الفاعلين في إعداد برامج التنمية الجهوية بصفة عامة وتتبعها

ــــــــــالرجوع لمقتضــــــــــيا ــــــــــق  111.14مــــــــــن القــــــــــانون التنظيمــــــــــي رقــــــــــم  117ت المــــــــــادة وب المتعل

–مــــــن النظــــــام الــــــداخلي لمجلــــــس جهــــــة الربــــــاط 77إلــــــى  64بالجهــــــات، وكــــــذا المــــــواد مــــــن 

  :القنيطرة يحدث لذا الجهة ثالث هيئات استشارية وهي–سال

تخــــتص بدراســــة القضــــايا  هيئــــة استشــــارية بشــــراكة مــــع فعاليــــات المجتمــــع المــــدني

: ة بتفعيـــــل مبـــــادئ المســـــاواة وتكـــــافؤ الفـــــرص ومقاربـــــة النـــــوع تســــــمىالجهويـــــة المتعلقـــــ

ـــة المســـــاواة وتكـــــافؤ الفـــــرص هيـــــرات مـــــن حـــــزب  الزهـــــراءتترأســـــها الســـــيدة فاطمـــــة . هيئــ

  العدالة والتنمية؛

: تســــمى هيئــــة استشــــارية تخــــتص بدراســــة القضــــايا المتعلقــــة باهتمامــــات الشــــباب

ــــــــة قضــــــــايا الشــــــــباب ــــــيدة حفيظــــــــة الســــــــنو . هيئ ــــن حــــــــزب االتحــــــــاد تترأســــــــها الســ ني مــــ

  الدستوري 
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ــــــاعلين االقتصــــــاديين ــــــة استشــــــارية تشــــــاركية مــــــع الف بالجهــــــة تهــــــتم بدراســــــة  هيئ

ــــــــة ذات الطــــــــابع االقتصــــــــادي تســــــــمى . االقتصــــــــاد والتنميــــــــة :هيئــــــــة: القضــــــــايا الجهوي

  يترأسها السيد سمير بلفقيه من حزب األصالة والمعاصرة؛

ن يجمـــــع بينهـــــا وبـــــين رئاســـــة وال يجـــــوز ألي عضـــــو أن يـــــرأس أكثـــــر مـــــن هيئـــــة، أو أ

  .لجنة دائمة

  

  برنامج التنمية الجهوية إعدادسياق محاور و :الفرع الثاني

ـــــة المشــــــاريع واألنشــــــطة ذات  إن برنــــــامج التنميــــــة الجهــــــوي باعتبــــــاره الوثيقــــــة المرجعيــــــة لبرمجـ

 مندمجــــــــــة األوليــــــــــة المقــــــــــرر أو المزمــــــــــع إنجازهــــــــــا بتــــــــــراب الجهــــــــــة بهــــــــــدف تحقيــــــــــق تنميــــــــــة

ى وجــــــه الخصــــــوص، تحســــــين جاذبيــــــة المجــــــال الترابــــــي للجهــــــة وتقويــــــة ومســــــتدامة، تهــــــم علــــــ

ليفضــــــي فــــــي ) الفقــــــرة األولــــــى( تنافســــــيته االقتصــــــادية، يمــــــر عبــــــر مجموعــــــة مــــــن المراحــــــل

ـــى مســـــتوى الجهـــــة مـــــع األوراش و األخيـــــر إلـــــى تحديـــــد مجموعـــــة مـــــن  المشـــــاريع المبرمجـــــة علــ

  .)الفقرة الثانية(حديد الكلفة اإلجمالية لكل مشروعت

 السياق العام إلعداد برنامج التنمية الجهوي: األولى الفقرة

 80ســــــــــنتي إعــــــــــداد برنــــــــــامج التنميــــــــــة الجهويــــــــــة الــــــــــذي يتضــــــــــمن  2017و 2016شــــــــــكلت 

وقـــــد تـــــم إعطــــــاء انطالقـــــة أشـــــغال إعـــــداد برنــــــامج التنميـــــة الجهويـــــة يـــــوم الخمــــــيس . برنامجـــــا

  .2017وتمت الُمَصادقة عليه في دورة يوليوز  2016مارس  31

عــــــداد هــــــذا البرنــــــامج تــــــم تنظــــــيم ســــــبع ورشــــــات موضــــــوعاتية وترابيــــــة بعمــــــاالت وفـــــي إطــــــار إ

وأقــــــــاليم الجهــــــــة بُحُضــــــــور رؤســــــــاء وأعضــــــــاء مجــــــــالس العمــــــــاالت واألقــــــــاليم وممثلــــــــين عــــــــن 

المصـــــــالح الالممركـــــــزة ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني، تمحـــــــورت حـــــــول الجاذبيـــــــة واإلشـــــــعاع 

   .وتدبير المخاطروريادة األعمال واالبتكار واالقتصاد القروي والبيئة 

ورشــــــــة للجـــــــــان  13ورشــــــــات مجاليــــــــة همــــــــت عمــــــــاالت وأقـــــــــاليم الجهــــــــة، فضــــــــال عــــــــن  5و

  .ورشات للهيئات االستشارية 3الدائمة، و

ـــة فــــــي إطــــــار المقاربــــــة  ويبـــــين الجــــــدول التــــــالي حجــــــم وطبيعــــــة الورشــــــات التــــــي نظمتهــــــا الجهـــ

  :ةالتشاركية إلعداد برنامج التنمية الجهوي
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ــــــات تــــــم إعــــــد ــــــى الهيئ ـــــه عل ــــــاحترام ُمقتضــــــيات المرســــــوم مــــــن خــــــالل عرضـ ــــــة ب اد هــــــذه الوثيق

التـــــــي تتكـــــــون مـــــــن مكتـــــــب (االستشـــــــارية الـــــــثالث، بعـــــــد دراســـــــته مـــــــن طـــــــرف لجنـــــــة الريـــــــادة 

ـــــس الجهــــــــة ورؤســــــــاء اللجــــــــان الدائمــــــــة بمجلــــــــس الجهــــــــة ورؤســــــــاء مجــــــــالس العمــــــــاالت  مجلـــ

ـــاء الغــــــــرف المهنيـــــــــة و  ـــم العمــــــــاالت واألقـــــــــاليم ورؤســـــ ــــين عــــــــن الـــــــــوالي والمــــــــدن عواصـــــ ممثلــــ

ـــات العموميـــــــة الجهويـــــــة  والعمـــــــال بالجهـــــــة ورؤســـــــاء ومـــــــدراء المصـــــــالح الالُمَمركـــــــزة والمؤسســــ

، حيـــــــث تـــــــم عقـــــــد سلســـــــلة مـــــــن )ورؤســــــاء الجامعـــــــات واالتحـــــــاد الجهـــــــوي لمقـــــــاوالت المغــــــرب

اللقــــاءات مــــن أجــــل الُمســــاهمة فــــي إعــــداد هــــذا البرنــــامج وٕاخراجــــه فــــي شــــكله النهــــائي، تحــــت 

 ".ط سال القنيطرة أرض التميز والطموحاتجهة الربا"شعار 

ـــــق منهـــــا  ـــــات مجلـــــس الجهـــــة تشـــــخيص اســـــتراتيجي ليكـــــون أرضـــــية تنطل كـــــان مـــــن بـــــين أولوي

ــــــى ثالثــــــة  اإلســــــتراتيجيةالتوجهــــــات  ــــــة التــــــي تقــــــوم عل الكبــــــرى لوثيقــــــة برنــــــامج التنميــــــة الجهوي

، وتتضــــــــمن ثالثــــــــة أوراش كبــــــــرى كــــــــل )اجتماعيــــــــة واقتصــــــــادية ومجاليــــــــة(محــــــــاور أساســــــــية 

ـــــاريع، بمـــــــا مجموعـــــــه  ـــدت لـــــــه اســـــــتثمارات  80ورش منهـــــــا يضـــــــم عـــــــدة مشــ مشـــــــروعا، ورصــــ

ــــــاهزت  ــــــة ن ــــــس الجهــــــة  600مليــــــار و 46إجمالي ــــــون درهــــــم بلغــــــت فيهــــــا مســــــاهمة مجل  5ملي

  .مليون درهم 500ماليير و
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ثــــــة محــــــاور إســــــتراتيجية أساســــــية، منهــــــا المحــــــور يرتكــــــز برنــــــامج التنميــــــة الجهويــــــة علــــــى ثال

االجتمـــــــاعي ويهـــــــم تمكـــــــين الجميـــــــع مـــــــن فـــــــرص متســـــــاوية للنجـــــــاح وتحقيـــــــق حيـــــــاة أفضـــــــل، 

ـــقة بكافــــــة أنحــــــاء الجهــــــة،  ــــــاء تنميــــــة مســــــتدامة ومتوازنــــــة ومتناســـ والمحــــــور المجــــــالي ويهــــــم بن

  .والمحور االقتصادي ويقوم على تحرير الطاقات والقدرات للنهوض باالقتصاد

  المحور االجتماعي: الأو 

ــــــق حيــــــاة أفضــــــل ويشــــــمل ثالثــــــة  ــــرص متســــــاوية للنجــــــاح وتحقي ــ يهــــــم تمكــــــين الجميــــــع مــــــن ف

  : أوراش وهي

ــــــــز التعلــــــــيم بالمنــــــــاطق .1 ــــــــاءات مــــــــن خــــــــالل تعزي ورش ُمَواكبــــــــة تعزيــــــــز وتحســــــــين الكف

ـــــالث مشـــــــاريع،منها مشـــــــروع  ــــرية والمحرومـــــــة، والـــــــذي يضـــــــم ثــ القرويـــــــة وشـــــــبه الحضـــ

المنـــــــاطق القرويـــــــة وشـــــــبه الحضـــــــرية والمحرومـــــــة بمبلـــــــغ يـــــــروم إلـــــــى تعزيـــــــز التعلـــــــيم ب

  ؛مليون درهم 179إجمالي 

ـــــل المنـــــاطق القرويـــــة والتأهيـــــل الحضـــــري .2 ورش تـــــوفير إطـــــار عـــــيش ذي جـــــودة، وتأهي

 وتطوير العرض الصحي؛

ـــة عبــــــــر تطــــــــوير الهندســــــــة الترابيــــــــة فــــــــي التنشــــــــيط .3 ورش النهــــــــوض بالثقافــــــــة والرياضـــــ

 .وتطوير األنشطة الرياضية والترفيهيةالثقافي والنهوض بالثقافة والتراث 

  المحور المجالي: ثانيا

ــــــى بنــــــاء  ـــة ومتناســــــقة بكافــــــة أنحــــــاء الجهــــــة، ويرتكــــــز عل يهــــــم بنــــــاء تنميــــــة مســــــتدامة ومتوازنـــ

  : وتنمية مستدامة ومتوازنة ومتناسقة بكافة أنحاء الجهة من خالل ثالثة أوراش كبرى

الل حمايـــــــة وتطـــــــوير البيئــــــــة ورش إعـــــــادة بنـــــــاء التوازنـــــــات البيئيــــــــة الكبـــــــرى مـــــــن خــــــــ.1

 وتحسين الخدمات األساسية وتطوير أدوات المعرفة والتنسيق

 ورش مواكبة تحول العالم القروي.2

 .ورش تجهيز وربط مختلف المكونات الترابية بالجهة.3

   المحور االقتصادي: ثالثا

يقـــــوم علـــــى تحريـــــر الطاقـــــات والقـــــدرات للنهـــــوض باالقتصـــــاد مـــــن خـــــالل ثـــــالث أوراش كبـــــرى 

  :هي
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 دعم االبتكار والقطاعات االقتصادية؛ -1

 تعزيز الجاذبية االقتصادية؛-2

 . وأخيرا تعزيز التنمية المقاوالتية بجميع أشكالها-3

  .ويلخص الجدول التالي مجموع المشاريع مع التكلفة المالية المرصودة له

 

  المشروع  الورش  المحور االستراتيجي

  التكلفة

ــــون  الماليــــة بملي

  درهم

ـــــــــــــــــاعي كـــــــــــــــــين تم: االجتم

ــــــــــــــــرص  ــــــــــع مــــــــــــــــن ف الجميــــــ

متســـــــاوية للنجـــــــاح وتحقيــــــــق 

  حياة أفضل

ــــــز وتحســــــين  -1 ــــــة تعزي مواكب

  لكفاءات

ـــــــــــة وشـــــــــــبه  ـــــــــــاطق القروي ـــــــــــيم بالمن ـــــــــــز التعل تعزي

  الحضرية والمحرومة

179  

  60  تكوين المنتخبين

  110  محاربة الهشاشة

ــــــوفير إطــــــار عــــــيش ذي -2 ت

  جودة

  250  تأهيل المراكز القروية

  350  تأهيل المراكز الحضرية

  84  تعزيز العرض الصحي

ـــــــــــــــــــوض بالثقافــــــــــــــــــــة -3 النهـ

  والرياضة

ــــــدان التنشــــــيط  ــــــة فــــــي مي تطــــــوير الهندســــــة الترابي

  الثقافي

158  

  إنعاش وتطوير الثقافة والتراث

  150  تطوير األنشطة الرياضية والترفيهية

ـــــــــــاء تنميـــــــــــة : المجـــــــــــالي بن

ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــتدامة ومتوازن مســــــــــــ

ـــــــــــة أنحـــــــــــاء  ومتناســـــــــــقة بكاف

  الجهة

 التوازنـــــــــاتء إعـــــــــادة بنـــــــــا-4

  البيئية الكبرى

  325  حماية وتطوير البيئة

  90  تحسين الخدمات األساسية

  30  تطوير أدوات المعرفة والتنسيق

مواكبــــــــــة تحــــــــــول العــــــــــالم -5

  القروي

  1680  تأهيل المناطق القروية

ــــــــف -6 ــــــــط مختل ــــــــز ورب تجهي

المكونـــــــــــــــــــات الترابيـــــــــــــــــــة 

  بالجهة

  990  تعزيز البنية التحتية للنقل والتنقل

ـــــــــــــــــر : قتصـــــــــــــــــادياال تحري

ـــــــــــــــات والقــــــــــــــــــــــــدرات  الطاقـــــــــ

  والنهوض باقتصاد الجهة

ــــــــــــــم االبتكـــــــــــــــــــــــــــار -7 دعـــــــــــــ

  والقطاعات االقتصادية

  315  تنشيط وتعزيز القطاعات االقتصادية

  76  دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة

  60  بحث علمي موجه لألولويات الجهوية

ــــــــــــــــز الجاذبيــــــــــــــــــــــــة -8 تعزيــــــــ

  االقتصادية

ــــوفير الوعــــاء ا لعقــــاري لألنشــــطة المســــاهمة فــــي ت

  االقتصادية

174  

  30  التسويق الترابي

ــــة المقاوالتيــــة -9 تعزيــــز التنمي

  بجميع أشكالها

  66  النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني

  115  دعم النسيج المقاوالتي

  27  تحديث اإلدارة
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 وفــــــي ختــــــام هــــــذا المطلــــــب يمكــــــن القــــــول أن التخطــــــيط االســــــتراتيجي أضــــــحى مكونــــــا وركيــــــزة

ـــــه يكــــــــون بمقــــــــدور  ـــي بصــــــــفة تشــــــــاركية مــــــــن خاللـــ أساســــــــية لضــــــــمان عقلنــــــــة التــــــــدبير الترابـــــ

الجماعــــــــات الترابيــــــــة كســــــــب رهــــــــان التنميــــــــة علــــــــى أســــــــس علميــــــــة بعيــــــــدة عــــــــن االرتجاليــــــــة 

ــــــل العنصــــــر .  والعشــــــوائية ــــــة مســــــتمرة لتأهي ــــــرار مواكب ــــــد مــــــن إق ولتحقيــــــق هــــــذا المبتغــــــى ال ب

، بـــــالموازاة ترســـــيخ ثقافـــــة التـــــدبير رتـــــدبي بـــــر الفاعـــــل األساســـــي لنجـــــاح أيالبشـــــري الـــــذي يعت

ــية والحزبيـــــــــة السياســـــــــية،  التشـــــــــاركي مـــــــــن أجـــــــــل تجـــــــــاوز الصـــــــــراعات المصـــــــــلحية الشخصـــــــ

وتغليـــــب المصـــــلحة العامـــــة إليجـــــاد نـــــوع مـــــن التوافـــــق حـــــول تصـــــور وٕاعـــــداد وتنفيـــــذ المشـــــاريع 

  .ةالجهوي يةترابيا وعلى رأسها برنامج التنمالتنموية المخطط لها 

  

جهــــة (للجماعــــات الترابيــــة  اإلســــتراتيجيةكراهــــات تنزيــــل المخططــــات إ: نيالمطلــــب الثــــا

  )القنيطرة نموذجا ،سال ،الرباط 

ــــــق األهــــــداف المنشــــــودة وراء  اإلســــــتراتيجيةتلعــــــب المخططــــــات   إحــــــداثدورا مهمــــــا فــــــي تحقي

ـــــي الجماعــــــات الترابيــــــة ــــــة فـ ــــــىممــــــا يبعــــــث  ،األشــــــخاص االعتباريــــــة المتمثل التســــــاؤل عــــــن  إل

ــــة  مــــدى احتــــرام هــــذه  اإلعــــدادالمخططــــات للنصــــوص القانونيــــة المــــؤطرة لهــــا ســــواء فــــي مرحل

ـــــع والتقيـــــيم، أو ـــــى الجهـــــات  أنخاصـــــة  التتب االهتمـــــام بهـــــذه المخططـــــات ال يقتصـــــر فقـــــط عل

تضـــــــمين  إلـــــــىلهـــــــا المشـــــــرع مســـــــؤولية إدارة الشـــــــأن المحلـــــــي بـــــــل تعـــــــدى ذلـــــــك  أوكـــــــلالتـــــــي 

ـــــا رئـــــــيس الدولـــــــ 40الخطابـــــــات الملكيـــــــة إعطـــــــاء توصـــــــيات  إلـــــــىة لرســـــــائل يســـــــعى مـــــــن خاللهــ

  .إعدادهايجب على الجماعات الترابية األخذ بها في مسلسل 

للجماعـــــــات الترابيـــــــة المـــــــذكورة، ومـــــــن خـــــــالل ) العمــــــل(فمــــــن خـــــــالل مقارنـــــــة بـــــــرامج التنميـــــــة 

اللقــــــاءات التـــــــي أجريناهــــــا مـــــــع بعــــــض المنتخبـــــــين أو األطــــــر اإلداريـــــــة للجماعــــــات الترابيـــــــة، 

كة مـــــا بـــــين هـــــذه البـــــرامج وكـــــذلك إشـــــكاالت تطـــــرح بعـــــض المالحظـــــات المشـــــتر  إلـــــىتوصـــــلنا 

ـــــى مســـــتوى التنزيـــــل، ارتأينـــــا تقســـــيمها  ـــــىعل ـــــى مســـــتوى  إل ـــــرامج  إعـــــدادإشـــــكاالت تطـــــرح عل ب

ـــذ والتتبــــــــع والتقيــــــــيم ،)الفــــــــرع األول(والعمــــــــل التنميــــــــة الفــــــــرع (وأخــــــــرى علــــــــى مســــــــتوى التنفيـــــ

  .)الثاني
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  اإلعدادعلى مستوى : الفرع األول

 :داإلعدامن حيث طريقة : أوال

ـــــــب  ـــــــات  اإلســـــــتراتيجيةالمخططـــــــات  إعـــــــداديتطل ـــــــة إمكان ـــــــة تعبئ المتعلقـــــــة بالجماعـــــــات الترابي

ماديـــــة، لوجيســـــتيكية، وبشـــــرية ضـــــخمة نظـــــرا لتعـــــدد العمليـــــات التـــــي يتطلبهـــــا التخطـــــيط، مـــــن 

ثـــــم تحديـــــد الحاجيـــــات بدقـــــة علـــــى أســـــاس  لإلمكانـــــات تشـــــخيص وتحليـــــل للواقـــــع، واستحضـــــار

ـــــــة رؤيـــــــة واضـــــــحة تتبنـــــــى األولويـــــــات وت ضـــــــع األهـــــــداف الكبـــــــرى والبـــــــرامج والمشـــــــاريع الكفيل

بتحقيـــــــق تلـــــــك األهـــــــداف، كـــــــل ذلـــــــك بتنســـــــيق مـــــــع مختلـــــــف المتـــــــدخلين وفـــــــي انســـــــجام مـــــــع 

  .المخططات القطاعية والوطنية أوالبرامج األخرى الترابية 

ــــوزع الطــــرق المعتمــــدة فــــي  ــــامج العمــــل  إعــــدادهكــــذا تت ــــة مــــابين األشــــكال  أوبرن ــــامج التنمي برن

  :التالية

بنـــــاء علـــــى صـــــفقة وهـــــي الطريقـــــة التـــــي اعتمـــــدتها جهـــــة الربـــــاط  :مكتـــــب الدراســـــات.1

 اإلعـــــدادبرنامجهـــــا للتنميـــــة الجهويـــــة وتقضـــــي بإســـــناد أمـــــر  إعـــــدادســـــال القنيطـــــرة فـــــي 

ـــن أعضـــــاء المجلـــــس الجهـــــوي  إلـــــى مكتـــــب للدراســـــات علـــــى أن تتـــــولى لجنـــــة مكونـــــة مــ

  ..والتتبع لهذه العملية اإلشراف

ــــرة واإلمكانيــــــات المتــــــوفرة كانــــــت هــــــذه الطريقــــــة  فــــــإذا تمكــــــن مــــــن االســــــتفادة مــــــن الخبــ

ـــــب الدراســـــات  ـــدى مكات ــ ـــــة مبـــــالغ  أنهـــــا إالل ـــــة الجماعـــــات الترابي ـــــف ميزاني بالمقابـــــل تكل

مهمــــة كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لبرنــــامج التنميــــة الجهــــوي لجهــــة الربــــاط ســــال القنيطــــرة 

  41.مليون درهم 9الذي كلف حوالي 

برنــــامج عمــــل  إعــــدادتــــي اعتمــــدتها جماعــــة تمــــارة فــــي وهــــي الطريقــــة ال: اتفاقيــــة إبــــرام.2

 USAID اتفاقيـــــــة فـــــــي الموضـــــــوع مـــــــع منظمـــــــة  إبـــــــرامالجماعـــــــة وذلـــــــك مـــــــن خـــــــالل 

ن تمكنهــــا مــــن االســــتعانة بإمكانيــــات المنظمــــة وخبرتهــــا، وهــــو الشــــيء الــــذي مكنهــــا مــــ

أن ذلـــــك يبقـــــى رهـــــين بقــــدرة العنصـــــر البشـــــري الـــــذي  إالنجــــاز البرنـــــامج بأقـــــل تكلفــــة، إ

  .جانب الطرف الشريك إلى اإلعدادعليه الجماعة على مواكبة عملية تتوفر 
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ـة خصوصـــــا الجماعـــــات المحليـــــة التـــــي 

الذاتيـــــة، برنـــــامج  إمكانياتهـــــاادات ماليـــــة كبيـــــرة، باالعتمـــــاد علـــــى 

ـــع، تنفيــــــــذ، وتقيــــــــيم المخططــــــــات الترابيــــــــة تقتضــــــــي تــــــــوفر  ـــــ

تــــوفر علــــى حــــد أدنــــى مــــن الخبــــرة 

ـــــة وغيرهـــــــا مــــــــن  التـــــــراب، الحكامـــ

مـــــــدى تـــــــوفرهم علـــــــى الخبـــــــرات 

ة اســــتفهام، كمــــا يبــــين ذلــــك الجــــدول 

  

ـــــس عرفــــــــت نســــــــبا  مهمــــــــة رئــــــــيس المجلـــ

ــــــذين يتحملـــــــون مســـــــؤولية هـــــــذه 

ـــــيهم  ،عـــــاليمهمـــــة مـــــن لهـــــم تكـــــوين جـــــامعي و  تل
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ـــــد تكتفـــــي بعـــــض الوحـــــدات الترابيـــــة خصوصـــــا الجماعـــــات المحليـــــة التـــــي  فـــــي حـــــين ق

ال تتـــــوفر علـــــى اعتمـــــادات ماليـــــة كبيـــــرة، باالعتمـــــاد علـــــى 

  .  )1ملحق رقم(عمل جماعة الصباح كنموذج

 لعنصر البشري

ـــع، تنفيــــــــذ، وتقيــــــــيم المخططــــ عمليــــــــات المرتبطــــــــة بإعــــــــداد، تتبـــــ

 علــــى العنصــــر البشــــري الكفــــؤ الــــذي يتــــوفر علــــى حــــد أدنــــى مــــن الخبــــرة 

التــ إعـــــــدادفـــــــي ميـــــــادين مختلفــــــــة منهـــــــا القـــــــانون، االقتصــــــــاد، 

كمؤشـــــــر أولـــــــي حـــــــول مـــــــدى تـــــــوفرهم علـــــــى الخبـــــــرات  توى التعليمـــــــي للمنتخبـــــــين

الع بهكــــذا أدوار يطــــرح أكثــــر مــــن عالمــــة اســــتفهام، كمــــا يبــــين ذلــــك الجــــدول 

مهمــــــــة رئـ أن ،طالقــــــــا مــــــــن الجــــــــدول أعــــــــاله

ء الـــــــذين يتحملـــــــون مســـــــؤولية هـــــــذه متفاوتـــــــة فـــــــي مســـــــتويات درجـــــــات الـــــــتعلم لـــــــدى األعضـــــــا

ـــــة تـــــولى  53،4 هـــــذه المهمـــــة مـــــن لهـــــم تكـــــوين جـــــامعي و بالمئ
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فـــــي حـــــين ق

ال تتـــــوفر علـــــى اعتمـــــ

عمل جماعة الصباح كنموذج

 

لعنصر البشريمن حيث ا: ثانيا

العمليــــــــات المرتبطــــــــة بإعــــــــداد، تتب

المجــــالس المنتخبــــة

فـــــــي ميـــــــادين مختلفــــ

  .المجاالت

توى التعليمـــــــي للمنتخبـــــــينأن المســـــــ إال

المطلوبــــة لالطــــالع بهكــــذا أدوار يطــــرح أكثــــر مــــن عالمــــ

 .42أسفله

  

حيــــــــث نالحــــــــظ انطالقــــــــا مــــــــن الجــــــــدول أعــــــــاله

متفاوتـــــــة فـــــــي مســـــــتويات

53المهمـــــة فبنســـــبة 
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مهمــــــة نــــــواب الــــــرئيس  أمــــــا ،بالمئــــــة 20بالمقابــــــل ممــــــن مســــــتواهم التعليمــــــي ضــــــعيف بنســــــبة 

ـــــث يشـــــغل هـــــذه المهمـــــة نســـــبة  ـــــين حي ـــــين الفئت ـــــة ب ـــا متقارب ـــــت نســـــب توليهــ ـــــة  35،8فكان بالمئ

ــــــولى هــــــذه  ممــــــن لهــــــم ــــــارق نقطتــــــين يت ــــــا بف مســــــتوى جــــــامعي وعــــــالي وبــــــنفس المســــــتوى تقريب

وهـــــــذه النســـــــبة تعكـــــــس األفـــــــق  37،7بنســـــــبة  اإلعـــــــداديالمهمـــــــة ممـــــــن تكـــــــوينهم ال يتجـــــــاوز 

  .المحدود في األداء لهذه الفئة على مستوى المهام المنوطة بها

ا يــــــنص تحريــــــر المحاضــــــر وحفظهــــــا وفــــــق مــــــ إليــــــهمهمــــــة كاتــــــب المجلــــــس الــــــذي يعهــــــد  أمــــــا

يشـــــغله مجموعـــــة .... عليـــــه القـــــانون التنظيمـــــي ومـــــا تتطلبـــــه هـــــذه المهمـــــة مـــــن دقـــــة ومعرفـــــة 

ـــــم  29،7بنســـــبة  اإلعـــــداديمـــــن األعضـــــاء ممـــــن يتجـــــاوز تكـــــوينهم المســـــتوى  بالمئـــــة وهـــــو رق

ـــــاة  ـــــة فـــــي حي ـــــة أداء هـــــذه المهمـــــة الدقيقـــــة والتوثيقي ـــــى مســـــتوى فعالي المجـــــالس  أشـــــغالدال عل

ـــــة ليضـــــل بنســـــبة تمث ـــــب  أمـــــا .لهـــــا ممـــــن لهـــــم تكـــــوين جـــــامعي وعـــــاليالترابي ـــــب كات مهمـــــة نائ

مـــــــع  اإلعـــــــداديبالمئـــــــة ممـــــــن تكـــــــوينهم ال يتعـــــــدى المســـــــتوى  50،1نســـــــبة  بـــــــأعلىفيشـــــــغلها 

بالمئـــــــة  8هنـــــــاك أعضـــــــاء يتولـــــــون هـــــــذه المهمـــــــة بـــــــدون مســـــــتوى تعليمـــــــي بنســـــــبة  أنالعلـــــــم 

  .بالمئة 26،1لتضل نسبة ممن لهم تكوينا جامعي وعالي ال يتجاوزون 

بالمئـــــــة ممـــــــن مســـــــتوياتهم  46،6ب  ةنســـــــب اعلـــــــيمهمـــــــة رؤســـــــاء اللجـــــــان فقـــــــد عرفـــــــت  مـــــــاأ

بالمئـــــة مثلهـــــا ممـــــن تكـــــوينهم جـــــامعي وعـــــالي  32،5وبنســـــبة  اإلعـــــداديالتعليميـــــة ال تتعـــــدى 

ــعيف 55مـــــن  أكثـــــررؤســـــاء اللجـــــان شـــــغل مهمتهـــــا  أنفـــــي حـــــين   ،بالمئـــــة ممـــــن تكـــــوينهم ضـــ

ــــتواهم التعليمـــــــي جـــــــام بالمئـــــــة ممـــــــن 22وبنســـــــبة  هـــــــذه  أن إلـــــــىنشـــــــير و  ،عي فمـــــــا فـــــــوقمســـ

ــــــىالمهمــــــة وصــــــلت  ــــــة المســــــتوى الضــــــعيف  13،4 إل ــــــة وهــــــذا يعكــــــس ال محال  ألشــــــغالبالمئ

لـــــى مســـــتوى أدائهـــــا لمهامهـــــا التدبيريـــــة كمـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه فـــــي المـــــادة إ هـــــذه اللجـــــان و 

  .من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 29و  28

لجماعــــــات المجــــــالس بــــــالقوانين المتعلقــــــة باوهــــــذا يــــــنعكس أيضــــــا علــــــى مــــــدى درايــــــة أعضــــــاء 

  :سفله أهذا ما يوضحه الجدول  ،الترابية بمختلف أنواعها
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 من حيث مراعاة االلتقائية واالنسجام : ثالثا

ـــــق بمســـــطرة  16-301مـــــن المرســـــوم  3تـــــنص المـــــادة  ـــــامج عمـــــل الجماعـــــة  إعـــــدادالمتعل برن

ـــه وتحيينــــــــه وتقييمــــــــه  برنــــــــامج عمـــــــــل  أنتشــــــــاور ألعـــــــــداده علــــــــى الحــــــــوار وال وآليـــــــــاتوتتبعـــــ

ـــــىيســـــعى  أنالجماعـــــة يجـــــب  ـــــة  إل ـــــة الجهوي ـــــامج التنمي ـــــق االنســـــجام وااللتقائيـــــة مـــــع برن تحقي

  .وجد إن واإلقليموبرنامج تنمية العمالة 

ـــــــنص المـــــــادة كمـــــــا  ـــــــق بمســـــــطرة  16-300مـــــــن المرســـــــوم  3ت ـــــــة  إعـــــــدادالمتعل ـــــــامج تنمي برن

ـــــاور ألعــــــداده علــــــى  وآليــــــاتمــــــه العمالــــــة أو اإلقلــــــيم وتتبعــــــه وتحيينــــــه وتقيي  أنالحــــــوار والتشـ

تحقيــــــق االنســــــجام وااللتقائيــــــة مــــــع  إلــــــىيســــــعى  آنيجــــــب  اإلقلــــــيم برنــــــامج تنميــــــة العمالــــــة أو

  .توجهات برنامج التنمية الجهوية عند وجوده

ـــــــق بمســـــــطرة  16-299مـــــــن المرســـــــوم  3المـــــــادة أيضـــــــا كمـــــــا تـــــــنص  ـــــــامج  إعـــــــدادالمتعل برن

ـــــــة ـــــــة الجهوي ـــــــه وتقييمـــــــه وتتبعـــــــه وتحيي التنمي ـــــــاتن ـــــــى  وآلي ـــاور ألعـــــــداده عل  أنالحـــــــوار والتشــــ

ـــــة يجـــــب  ـــــة الجهوي ـــــامج التنمي ـــــة ويعمـــــل  اإلســـــتراتيجيةيواكـــــب التوجهـــــات  أنبرن لسياســـــة الدول

  .على بلورتها على المستوى الجهوي

ــــــــة و  إن ــــــــي تشــــــــير االلتقائي ـــــف المراســــــــيم المحــــــــددة  3المــــــــادة  إليهــــــــااالنســــــــجام الت ـــ ــــــــي مختل ف

ـــــــرامج الت إعـــــــدادلمســـــــطرة  ـــــــة، ب ـــــف الجماعـــــــات الترابي ــ ـــــــة بمختل ـــــــة وبرنـــــــامج العمـــــــل المتعلق نمي

ـــــــــة،  ـــــــــرامج الوطني تقتضـــــــــي مراعـــــــــاة برنـــــــــامج التنميـــــــــة الجهـــــــــوي لتوجهـــــــــات المخططـــــــــات والب

ــــــــة العمالــــــــة  ــــــــامج تنمي ــــــــي  وأومراعــــــــاة برن ــــــــة الجهــــــــوي، وف ـــــــيم لتوجهــــــــات برنــــــــامج التنمي اإلقلـ

مالـــــة أو اإلقلـــــيم، وذلـــــك األخيـــــر مراعـــــاة برنـــــامج عمـــــل الجماعـــــة لتوجهـــــات برنـــــامج تنميـــــة الع

   .واإلمكانياتضمانا لالنسجام ما بين هذه المخططات توفيرا للجهد 

ـــــامج عمـــــل جماعـــــة تمـــــارة تبـــــين  إال  ـــــى مســـــتوى الممارســـــة ومـــــن خـــــالل دراســـــتنا لبرن ـــــه عل أن

ــــــه خــــــرج  ــــــا أن ــــــىلن ــــــامج التنميــــــة  إل ــــــة وبرن ــــــة العمال ــــــامج تنمي ــــــل صــــــياغة برن ــــــز الوجــــــود قب حي

االنســــــجام، بخــــــالف برنــــــامج تنميــــــة العمالــــــة الــــــذي اللتقائيــــــة و وي، وهنــــــا يطــــــرح ســــــؤال االجهــــــ

ـــــــــرام ـــــــــار الب ــــين االعتب ـــــــــة الجهـــــــــوي أخـــــــــذا بعـــــ ـــــــــامج التنمي ــــــــرا لتوجهـــــــــات برن ج جـــــــــاء مستحضـ

ـــى مســــــتوى الجهــــــة ســــــواء بشــــــكل ذاتــــــي أو بشــــــراكة مــــــع و  المشــــــاريع التــــــي تمــــــت برمجتهــــــا علـــ

ـــــن برنـــــــامج تنميــــــــة ع مالــــــــة الدولـــــــة أو الخــــــــواص كمــــــــا يوضـــــــح ذلــــــــك هــــــــذا الجـــــــزء أســــــــفله مـــ



ـــــاني مـــــــن الرؤيـــــــة   المحــــــور الثــ
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ا���و�ن ا����� وا�����م  1

ا�����م

:���ذ��ر 
�د �طط ا����س ا���وي

« 1إط�ر ا�ورش 
إ���ء �دارس ������ 
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����ز ا����م �� إط�ر  
��ھ�ل ا��ؤ���ت ا�������� 

��ق ���� ����دة ا�ط�ب ا�����ز�ن 
�ن ا��زم ا��راط ���س ا������ وا������ت ا��را��� ا

ا���� ا�����د��/  ��2ور 

ا����ور ا����ا����� ا����ى / ا��ؤ�� ا����ا�����  :2ا���ء 



مــــن الدســــتور الــــذي يــــنص علــــى 

ـــــي  ـــــرامج التنم إعـــــدادمجالســـــها ف ـــــع ب ـــــة وتتب ي

ــاق احتـــــــرام االختصاصـــــــات الذاتيـــــــة 

ـــة للجماعـــــــات الترابيـــــــة  ات التنمويــــ

التصــــــميم الجهــــــوي إلعــــــداد التــــــراب والــــــذي يعتبــــــر الوثيقــــــة 

 88ـــــا لمــــــا تــــــنص عليــــــه المــــــادة 

ــس الجهـــــة التصـــــميم الجهـــــوي إلعـــــداد 

توجهـــــات السياســـــة العامـــــة  إطـــــار

ــــــــة تشــــــــاور مــــــــع الجماعــــــــ ات الترابي

ـــــــــراب  ـــــــــين بت اع الخـــــــــاص المعني

ـــــى  أنـــع الجهـــــات لهـــــذه االلتقائيـــــة حيـــــث  عل

ــــاط ســــال القنيطــــرة ــــس جهــــة الرب  أن ـيس مجل

.  

ة بـــــين السياســـــة العامـــــة والسياســـــات 

علـــــــى المســـــــتوى  اإلســـــــتراتيجيةـــــا الموجـــــــه األساســـــــي للمخططـــــــات 

أقـــــــاليم والة وعمـــــــال عمـــــــاالت و  

ـــــــة الجماعـــــــات  إعـــــــداد وتنفيـــــــذ ميزاني
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مــــن الدســــتور الــــذي يــــنص علــــى  143منطلقــــه األساســــي الفصــــل  آخــــر،جانــــب 

ـــــة الصـــــدارة تحـــــت  ـــــوأ مكان ـــــي  إشـــــرافـــــة تتب مجالســـــها ف

الجهويــــــة والتصـــــــاميم الجهويـــــــة إلعــــــداد التـــــــراب فـــــــي نطــــــاق احتـــــــرام االختصاصـــــــات الذاتيـــــــة 

  .لهذه الجماعات الترابية

ـــــح هـــــــذا الفصـــــــل  ـــة للجماعـــــــات الترابيـــــــة  إلـــــــىنـــــــه إضـــــــافة أحيـــــــث يوضــ المخططـــــــات التنمويــــ

التصــــــميم الجهــــــوي إلعــــــداد  إعــــــداد أمــــــرفالجهـــــة موكــــــول لهــــــا 

ووفقــــــا لمــــــا تــــــنص عليــــــه المــــــادة  ،لتهيئــــــة المجاليــــــة لمجمــــــوع التــــــراب الجهــــــوي

ظيمـــــي المتعلـــــق بالجهـــــات يضـــــع مجلـــــس الجهـــــة التصـــــميم الجهـــــوي إلعـــــداد 

ـــــوانين واألنظمـــــة الجـــــاري بهـــــا العمـــــل فـــــي  ـــــراب وفـــــق الق إطـــــارالت

ــــــــى المســــــــتوى الــــــــوط تشــــــــاور مــــــــع الجماعــــــــبني و ب المعتمــــــــدة عل

ـــــــــراب األخـــــــــرى واإلدارات و  ـــــــــين بت ـــــــــي القطـــــــــاع الخـــــــــاص المعني ـــــة وممثل ــــ المؤسســـــــــات العمومي

ـع العملـــــي يوضـــــح عـــــدم احتـــــرام جميـــــع الجهـــــات لهـــــذه االلتقائيـــــة حيـــــث 

ــــاط ســــال القنيطــــرة ــــس جهــــة الرب ــــيس مجل ملــــي وبتصــــريح مــــن الســــيد نائــــب رئ

.التصميم الجهوي إلعداد التراب أعدتجهتين فقط بالمغرب من 

يتمثـــــل فـــــي العالقـــــة بـــــين السياســـــة العامـــــة والسياســـــات  آخـــــركمـــــا تظهـــــر االلتقائيـــــة فـــــي شـــــق 

العموميـــــــة للدولـــــــة باعتبارهـــــــا الموجـــــــه األساســـــــي للمخططـــــــات 

ــثالفـــــــإذا أخـــــــذنا  إلـــــــىة لداخليـــــــبدوريـــــــة وزيـــــــر ا ،مـــــ

ـــات الترابيـــــــة حـــــــول  إعـــــــدادالمملكـــــــة ورؤســـــــاء مجـــــــالس الجماعــــ

  :نجدها تنص في فقرة منها على  2019

 

جانــــب  إلــــىإضــــافة 

ـــــة الصـــــدارة تحـــــت  أن ـــــوأ مكان الجهـــــة تتب

الجهويــــــة والتصـــــــاميم الجهوي

لهذه الجماعات الترابية

ـــــح هـــــــذا الفصـــــــل  حيـــــــث يوضــ

فالجهـــــة موكــــــول لهــــــا 

لتهيئــــــة الالمرجعيــــــة ل

مـــــن القـــــانون التنظيمـــــي المتعلـــــق بالجهـــــات يضـــــع مجلـــ

ـــــوانين وا ـــــراب وفـــــق الق الت

ب المعتمإلعــــــــداد  التــــــــرا

األخـــــــــرى واإلدارات و 

  .الجهة

الواقـــــع العملـــــي يوضـــــح عـــــدم احتـــــرام جميــ أن إال

ـــ المســــتوى العملــــي وبتصــــريح مــــن الســــيد نائــــب رئ

جهتين فقط بالمغرب من 

كمـــــا تظهـــــر االلتقائيـــــة فـــــي شـــــق 

العموميـــــــة للدولـــــــة باعتبارهــ

فـــــــإذا أخـــــــذنا  ،المركـــــــزي

المملكـــــــة ورؤســـــــاء مجـــ

2019الترابية برسم سنة 
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  : الزمني  اإلكراهمن حيث : رابعا

ـــؤطرة للجماعــــــــات الترابيــــــــة التطبيقيــــــــة المحــــــــددة  والمراســــــــيم 44تــــــــنص القــــــــوانين التنظيميــــــــة المـــــ

ـــــة أو اإلقلـــــــيم وبرنـــــــامج برنـــــــامج عمـــــــل الجماعـــــــات و  إعـــــــدادلمســـــــطرة  بـــــــرامج التنميـــــــة للعمالــ

هــــذه المخططــــات فــــي الســــنة األولــــى مــــن مــــدة انتــــداب  إعــــدادالتنميــــة الجهــــوي علــــى ضــــرورة 

المجلــــــس علــــــى أبعــــــد تقــــــدير، لكــــــن علــــــى مســــــتوى الممارســــــة غالبــــــا مــــــا ال يــــــتم احتــــــرام هــــــذه 

أن أجــــــل ســــــنة غيــــــر كــــــافي نظــــــرا لطــــــول وتعقــــــد  إلــــــىيرجعهــــــا المنتخبــــــون اآلجــــــال ألســــــباب 

 إشـــــــرافأحيانـــــــا العمليـــــــات المرتبطـــــــة باإلعـــــــداد والتنســـــــيق مـــــــع المصـــــــالح الالممركـــــــزة تحـــــــت 

 كــــــذلك المــــــدة الطويلــــــة التــــــي قــــــد تســــــتغرقها مرحلــــــة التشــــــخيص التشــــــاركي،الـــــوزارة الوصــــــية و 

  .المراسيم التطبيقيةتأخر صدور القوانين التنظيمية و  إلىهذا باإلضافة 

  

ـــــوين:  المصـــــدر ـــــة: دورة التك ـــــة الجهوي ـــــرامج التنمي ـــــين لســـــنة  :ب ـــــوين المســـــتمر للمنتخب ـــــامج التك ـــــدة  2018برن لفائ

ـــــر  مستشـــــاري الجهـــــات والعمـــــاالت ـــــاط، ســـــال، القنيطـــــرة، لألســـــتاذ عم ـــــات جهـــــة الرب ـــــاليم والجماعـــــات والمقاطع واألق

  .امسالعسري، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخ
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كــــذلك مــــن ماعــــات الترابيــــة المــــذكورة ســــالفا و 

ــــه فــــي بعــــض المشــــاريع ورغــــم  ن

 المشـــــروع معيقـــــات مرتبطـــــة بالوعـــــاء 

ــــاري المخصــــص  نــــدرة الوعــــاء العق

للدولــــــة أو للجماعــــــات  مملــــــوك 

يع موقوفــــــة التنفيــــــذ رغــــــم وجــــــود 

ــمن برنـــــامج العمـــــل لجماعـــــة تمـــــارة 
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  .على مستوى التنفيذ والتتبع والتقييم

 : من حيث الوعاء العقاري

ماعــــات الترابيــــة المــــذكورة ســــالفا و للج) العمــــل(مــــن خــــالل دراســــتنا لبــــرامج التنميــــة 

ــــاءات التــــي  ــــا  أجريناهــــاخــــالل اللق ــــه فــــي بعــــض المشــــاريع ورغــــم أمــــع المنتخبــــين، اتضــــح لن ن

قـــــد يعـــــرف تنفيـــــذ المشـــــروع معيقـــــات مرتبطـــــة بالوعـــــاء  ،لماليـــــة المرصـــــودةتـــــوفر االعتمـــــادات ا

ــــاري المخصــــص  إلــــىــا فــــي المــــدن الكبــــرى، وذلــــك راجــــع  نــــدرة الوعــــاء العق

إمــــــاباعتبــــــار الوعــــــاء العقــــــاري فــــــي مجملــــــه هــــــو 

شــــــاريع موقوفــــــة التنفيــــــذ رغــــــم وجــــــود الســــــاللية أو للجماعــــــات المحليــــــة وبالتــــــالي قــــــد تبقــــــى الم

  

ــــة مـــــن المشـــــاريع المبرمجـــــة  ضـــــمن برنـــــامج العمـــــل لجماعـــــة تمـــــارة ـفله عينـ

  .التي مازالت تنتظر توفير الوعاء العقاري

 

 

على مستوى التنفيذ والتتبع والتقييم: الفرع الثاني

من حيث الوعاء العقاري :أوال

مــــن خــــالل دراســــتنا لبــــرامج التنميــــة 

ــــاءات التــــي  خــــالل اللق

تـــــوفر االعتمـــــادات ا

العقــــاري خصوصــــا فــــي المــــدن الكبــــرى، وذلــــك راجــــع 

باعتبــــــار الوعــ ،لالســــــتثمار

الســــــاللية أو للجماعــــــات ا

.االعتمادات المالية

ــــة مـــــن المشـــــاريع المبرمجـــــة  يبـــــين الجـــــدول أســـــفله عينـ

التي مازالت تنتظر توفير الوعاء العقاريو 
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 ن حيث الموارد الماليةم :ثانيا

 5ملحوظــــــا  منتقلــــــة مــــــن  ارتفاعــــــا األخيــــــرةالجماعــــــات الترابيــــــة فــــــي العقــــــود  إيــــــراداتعرفــــــت 

فــــــي حــــــين تقــــــدر  .201345مليــــــار ســــــنة  36.6إلــــــى أزيــــــد مــــــن  1988مليــــــار درهــــــم ســــــنة 

ـــــــــا ب  ـــــــــاع نســـــــــبته  37حالي ـــــــــة بســـــــــنة  3.5% مليـــــــــار درهـــــــــم بارتف  29منهـــــــــا . 2015مقارن

  .46من مجموع الموارد 80%ما يعادل  أيمليار عبارة عن موارد جبائية 

لميزانيــــــة الجماعــــــات، ســــــواء  األولالممــــــول  العائــــــدات الجبائيــــــة هــــــي أنالــــــذي يؤكــــــد  األمــــــر

مــــا تحولــــه هــــذه  إلــــىتلــــك التــــي تــــدبرها الدولــــة، باإلضــــافة  أوتلــــك التــــي تــــدبرها بشــــكل مباشــــر 

مــــــن نســــــب بعــــــض عائــــــدات الضــــــرائب الوطنيــــــة كالضــــــريبة علــــــى القيمــــــة المضــــــافة  األخيــــــرة

الـــــدخل  بالنســـــبة للجماعـــــات الحضـــــرية والقرويـــــة، والضـــــريبة علـــــى الشـــــركات والضـــــريبة علـــــى

  .بالنسبة لمجالس الجهات

ــــــــي  أنإال  ــــــــى رغــــــــم هــــــــذا التطــــــــور ف ــــــــة عل ـــات الترابي ــــــــة الجماعـــــ ــــــــدبير مالي ـــــــع ت ــــــــابع لواقـ المت

ال تـــــزال تواجـــــه عراقيـــــل وصـــــعوبات تحـــــول دون بلوغهـــــا لمســـــتوى  أنهـــــاســـــيالحظ  ،المـــــداخيل

نه تحقيـــــق التنميـــــة االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة خاصـــــة أالـــــذي مـــــن شـــــ ،التـــــدبير المـــــالي النـــــاجع

ــــة نجاحهــــا فــــي تحصــــيل المــــ علــــى ــــة مســــتوى محدودي ــــر أوارد المحــــددة لهــــا ســــواء الجبائي و غي

ــــــى إرجاعــــــهوهــــــو مــــــا يمكــــــن ، الجبائيــــــة ســــــباب متعــــــددة يتــــــداخل فيهــــــا مــــــا هــــــو تشــــــريعي أ إل

  .وتدبيري

ــــتفيد منهـــــا الجماعـــــات  ـــــي تسـ ـــــد للحصـــــص الت ـــــف الجي ـــــب آخـــــر يالحـــــظ عـــــدم التوظي مـــــن جان

ـــــن عائــــــدات بعــــــض  ــــــة"مـ ســــــتفيد الجماعــــــات الحضــــــرية والقرويــــــة ، حيــــــث ت"الضــــــرائب الوطني

  .من مدخول الضريبة على القيمة المضافة 30%مثال من نسبة 

نســـــبة مهمـــــة مـــــن منتـــــوج هـــــذه الضـــــريبة مخصـــــص لتغطيـــــة العجـــــز المتوقـــــع  أن إلـــــىبـــــالنظر 

فــــــي ميزانيــــــة التســــــيير، األمــــــر الــــــذي يشــــــجع الجماعــــــات علــــــى المبالغــــــة فــــــي تقــــــدير عجزهــــــا 

  .أقصى حجم من إمدادات التوازن بشكل يسمح لها لالستفادة من
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ـــي المقابــــــــل مــــــــن ـــــــز يشــــــــجع علــــــــى اإلنفــــــــاق و  يحــــــــد فـــــ

المقصــــــود هنـــــــا هــــــو مــــــا يتصــــــل بجانـــــــب 

ــــــث نجــــــد   ــــــالرغم مــــــن أحي ــــــه ب ن

لجماعـــــــــات الترابيــــــــة علـــــــــى المقتضـــــــــيات المتعلقـــــــــة بالبرمجـــــــــة 

ــــرق لمنــــــــــاهج التخطــــــــــيط  ـــــــــام المحاســــــــــبي ال يتطــــــ النظـ

ــــــرا ــــــي المتعلــــــق بالترخيصــــــات فــــــي الب مج الت

ــــــيس  ـــاريع محــــــددة ول الســــــنوات لمشـــ

ـا فــــي تنزيـــــل المخططـــــات التنمويـــــة وٕامكانيـــــة تحيينهـــــا 

ـــــــــة المســـــــــتندة أساســـــــــا  ـــــــــىالداخلي الخطـــــــــابين  إل
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اتيكيــــــــة للعجــــــــز يشــــــــجع علــــــــى اإلنفــــــــاق و كمــــــــا أن التغطيــــــــة األوتوم

المقصــــــود هن اإلنفــــــاقوطبعــــــا  47جهــــــود تعبئــــــة المــــــوارد الذاتيـــــــة

  .تنموية إضافة أيالتسيير الغير المنتج والذي ال يقدم 

ــــــرامج الما ــــــة الب ـــــة المتعــــــددة الســــــنواتمحدودي ،ليـ

تنصــــــــيص األنظمـــــــــة الماليـــــــــة للجماعـــــــــات الترابيــــــــة علـــــــــى المق

ــــــــــة المتعــــــــــددة الســــــــــنوات ـــــــــام المحاســــــــــبي ال  أن إال ،الي النظـ

ــــــرا وأسســــــه ــــة باســــــتثناء الجانــــــب المتعلــــــق بالترخيصــــــات فــــــي الب ــ المالي

ــــــيس  ـــاريع محــــــددة ول ـــــة الشــــــكلية المتعــــــددة الســــــنوات لمشـــ تشــــــكل نوعــــــا مــــــا البرمجـ

ـــة هـــــذه البـــــرامج ودورهـــــا فــــي تنزيـــــل المخططـــــات التنمويـــــة وا  مـــــن أهميــ

ـــــــــة المســـــــــتندة أساســـــــــا  ـــــــــة وزيـــــــــر الداخلي ـــــحه أيضـــــــــا دوري
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كمــــــــا أن التغطيــــــــة األوتوم

مجهــــــود تعبئــــــة المــــــوارد الذاتيـــــــة

التسيير الغير المنتج والذي ال يقدم 

ــــــىإضــــــافة  ــــــرامج الما إل ــــــة الب محدودي

تنصــــــــيص األنظمـــــــــة الماليـــــــــة ل

ــــــــــة المتعــــــــــددة الســــــــــنوات المالي

وأسســــــهاالســــــتراتيجي 

تشــــــكل نوعــــــا م أنيمكــــــن 

  .للميزانية

ـــة هـــــذه البـــــرامج ودورهــــ بــــالرغم مـــــن أهميــ

ـــــــــة وزيـــــــــر  وهـــــــــذا مـــــــــا توضـــــــــحه أيضـــــــــا دوري

  .48الساميين
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ن ا������ن ا�ذي ا���ھ�� ا���ك ���د ا���دس ������� ا�ذ�رى ا��ط���



 إعــــــــدادالمتعلقــــــــة بتحديــــــــد مســــــــطرة 

وبرنـــــامج التنميـــــة الجهويـــــة، علـــــى 

ة لتتبـــــع المشـــــاريع والبـــــرامج تحـــــدد 

 البـــــرامج والمشـــــاريع المتضـــــمنة فـــــي 

المعتمـــــدة واألهـــــداف المـــــراد  اإلســـــتراتيجية

 أمـــــــرع مؤشــــــرات دقيقــــــة ومحــــــددة تجعــــــل 

مــــن خــــالل دراســــة بــــرامج  أننــــا 

هـــــذه البـــــرامج لـــــم تعـــــط منظومـــــة 

ـــق ـــدم تحديــــدها بشــــكل دقيـ أو تأجيــــل صــــياغتها  بعـ

ـــــرامج عمـــــل لجم ــــين نجـــــد ب اعـــــات ، فـــــي حـ

التقيـــــيم ـى أهميـــــة قصـــــوى لمنظومـــــة التتبـــــع و 

 .سفلهأمؤشرات دقيقة، كما يبين الجدول 

وا������ت وا����ط��ت  وا�����م وا�����ت����دة �����ري ا����ت 
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 .التقييمن حيث منظومة التتبع و 

المتعلقــــــــة بتحديــــــــد مســــــــطرة  301/16-300-299مــــــــن المراســــــــيم 

وبرنـــــامج التنميـــــة الجهويـــــة، علـــــى  اإلقلـــــيمجماعـــــة وبرنـــــامج تنميـــــة العمالـــــة أو 

بلـــــورة مشـــــروع وثيقـــــة هـــــذه المخططـــــات مـــــع وضـــــع منظومـــــة لتتبـــــع المشـــــاريع والبـــــرامج تحـــــدد 

  . األهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بها

نجاعـــــة البـــــرامج والمشـــــاريع المتضـــــمنة فـــــي ـيم هـــــو القيـــــاس الـــــدوري لفعاليـــــة و 

اإلســـــتراتيجيةبرنـــــامج التنميـــــة أو فـــــي برنـــــامج العمـــــل مقارنـــــة مـــــع 

دون وضــــــع مؤشــــــرات دقيقــــــة ومحــــــددة تجعــــــل يتحقــــــق بــــــ أنفهــــــو ال يمكــــــن 

إال، متاحــــاغ األهــــداف المســــطرة ممكنــــا و التأكــــد مــــن نســــبة بلــــو 

الحظنـــــا أن هـــــذه البـــــرامج لـــــم تعـــــط منظومـــــة  ،للجماعـــــات الترابيـــــة المـــــذكورة

ـــق إمــــا ،ذلــــكالتقيــــيم األهميــــة التــــي تســــتحق و  ـــدم تحديــــدها بشــــكل دقيـ بعـ

ـــــة عـــــن  ـــــرامج عمـــــل لجم إخـــــراجمراحـــــل الحق ــــين نجـــــد ب مشـــــروع الوثيقـــــة، فـــــي حـ

عطـــــى أهميـــــة قصـــــوى لمنظومـــــة التتبـــــع و كـــــادير أأعمـــــل جماعـــــة  أخـــــرى مثـــــل برنـــــامج

مؤشرات دقيقة، كما يبين الجدول  البرامج وذلك بناء على
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����دة �����ري ا����ت  �2018ر���� ا���و�ن ا�����ر ��������ن ����  :�را�� ا������ ا���و��

.، �����ذ ��ر ا���ري، أ���ذ ا����ون ا���م ������ ���د ا����س

 

ن حيث منظومة التتبع و م :ثالثا

مــــــــن المراســــــــيم  6تــــــــنص المــــــــادة 

برنـــــامج عمـــــل الجماعـــــة وبرنـــــامج تنميـــــة العمالـــــة أو 

بلـــــورة مشـــــروع وثيقـــــة

ها األهداف المراد بلوغها و مؤشرات الفعالية المتعلقة بهافي

كـــــان التقيـــــيم هـــــو القيـــــاس الـــــدوري لفعاليـــــة و  فـــــإذا 

برنـــــامج التنميـــــة أو 

فهــــــو ال يمكــــــن  ،49بلوغهــــــا

التأكــــد مــــن نســــبة بلــــو 

للجماعـــــات الترابيـــــة المـــــذكورة) العمـــــل(التنميـــــة 

التقيــــيم األهميــــة التــــي تســــتحق و 

ـــــى ـــــة عـــــن  إل مراحـــــل الحق

أخـــــرى مثـــــل برنـــــامج

البرامج وذلك بناء علىللمشاريع و 
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�را�� ا������ ا���و��: ورة ا���و�ند  

، �����ذ، ا����طرة��ر��ط، ���� ا
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إن االختصــــــاص األساســــــي للجماعــــــات الترابيــــــة يكمــــــن فــــــي تــــــدبير الشــــــأن الترابــــــي وتحقيــــــق 

ـــة المجــــال المحلــــي والجهــــوي، وٕاذا كانــــت آليــــات تــــدخل هــــذه الهيــــآت  حاجيــــات الســــكان وتنميـ

ــــــة تتنــــــوع وتتعــــــدد  ــــــرف الالمركزي ـــــة االختصاصــــــات المعت بحســــــب المجــــــاالت المعنيــــــة بممارسـ

ـــــا يــــــدل علـــــــى تطــــــور األدوار التدبيريــــــة للجماعـــــــات  بهــــــا لهــــــا قانونيـــــــا، فــــــإن هــــــذا التنـــــــوع إنمـ

  . الترابية مقابل تعقد الحاجيات الترابية وتطور متطلبات التنمية

ـــــوي للجماعـــــــــات الترابيــــــــة لـــــــــم يعــــــــد يقتصـــــــــر علــــــــى ضـــــــــمان الســــــــير العـــــــــادي  فالــــــــدور التنمـــ

ـــاول مختلـــــــف منـــــــاحي  ـــــدبير الشـــــــؤون الجاريـــــــة، وٕانمـــــــا أصـــــــبح يتنــــ للجماعـــــــات الترابيـــــــة أو تــ

ـــات التـــــدخل اإلنعـــــاش االقتصـــــاد الترابـــــي وتأهيـــــل الجماعـــــة  التنميـــــة الترابيـــــة، ويركـــــز علـــــى آليــ

  الترابية كوحدة ترابية منسجمة وقادرة على تأهيل ذاتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا،

ـــــة علـــــــــى االضـــــــــطالع بـــــــــاألدوار التنمويـــــــــة األساســـــــــية وٕان تركيــــــــز هـــــــــذه الهيـــــــــآت   الالمركزيــــ

ـــــدبير الترابـــــي وترســـــيخ مبـــــادئ الحكامـــــة علـــــى  ـــــة لهـــــا بعـــــد إحـــــدى رهانـــــات تطـــــوير الت المخول

  .االستراتيجيمستوى األداء المنهجي 

الترابــــــي يعــــــد فــــــي واقــــــع األمــــــر أهــــــم عناصــــــر نجــــــاح  االســــــتراتيجيالتخطــــــيط فــــــإن وبالتــــــالي 

دبير الشــــأن الترابــــي أصــــبح يتطلــــب اعتمــــاد مقاربــــات التــــدبير الترابــــي لشــــؤون المــــواطنين، فتــــ

منهجيــــــة تســــــمح بتجميــــــع اإلمكانــــــات وتركيــــــز الجهــــــود والوســــــائل لتنفيــــــذ أهــــــداف ذات طــــــابع 

  شمولي ومبنية على حاجيات حقيقية وواقعية، 

منســـــجمة مـــــع  اســـــتراتيجيةكمـــــا أن التـــــدبير المـــــالي الترابـــــي البـــــد وأن يتأســـــس علـــــى مقاربـــــات 

وياتهــــــــا وحاجياتهــــــــا التنمويــــــــة، مــــــــع تكامــــــــل آليــــــــات اإلعــــــــداد والتنفيــــــــذ واقــــــــع الجماعــــــــات وأول

ــــــل ووضــــــــع الخطــــــــط العمليــــــــة والبرمجــــــــة الماليــــــــة  وتالءمهــــــــا مــــــــع قواعــــــــد التشــــــــخيص والتنزيــ

  .على مستوى الميزانية الترابية اإلستراتيجيةللمشاريع 

ـــــة، بـــــاخت  ـــــة تمـــــنح الجماعـــــات الترابي ـــــة والتنظيمي ـــــت النصـــــوص القانوني ـــــه إذا كان ـــــر أن الف غي

تحقيــــــق التنميــــــة االختصــــــاص العــــــام مبــــــدئيا فيمــــــا يتعلــــــق بتــــــدبير الشــــــأن الترابــــــي و  أصــــــنافها،

ـــــة  ـــــع الرقاب ـــــإن واق ـــــة، ف ـــــة ورفـــــع المســـــتوى االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي للوحـــــدات الالمركزي الترابي

الماليـــــة المفروضـــــة عليهـــــا، والتـــــي تعـــــزز بهيمنـــــة التمويـــــل المركـــــزي المـــــرادف للتبعيـــــة الماليـــــة 

مركزيـــــة، يجعـــــل مـــــن تـــــدبير الجماعـــــات الترابيـــــة لشـــــؤونها الترابيـــــة محاطـــــا بنســـــق للســـــلطات ال
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متكامــــل لرقابــــة توجيهيـــــة تدخليــــة، وأحيانــــا تتعـــــدى مجــــال الرقابــــة لتطـــــال الحلــــول محلهــــا فـــــي 

 . إقرار البرامج التنموية
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  :���ا��نا

2011ا������ ا���ر���، د��ور7
1.15.83، ا���در �����ذه ا�ظ��ر ا��ر�ف ر�م ا�����ق ������ت111.14ا����ون ا���ظ��� ر�م 8
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���و�� و����� ا�����ق ���د�د ��طرة إ�داد �ر���� ا������ ا�2.16.299ر�وم ر�م 11
�ت ا��وار وا����ور ��داده��آو������ و������ و
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