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 مقدمـــة:

مذ خمسينية القرن العشرين اتجهت مختلف الدول النامية منها والمتقدمة إلى األخذ 

بنظام اإلدارة المحلية. وليس هذا االتجاه إال نتيجة طبيعية لعدة متغيرات حدثت في 

العالم في القرن العشرين خاصة في أواخره,متغيرات قد تكون سياسية, وقد تكون 

ال شك أنه كان لها أثرها الفعال والرئيسي في تغيير اجتماعية وثقافية وتكنولوجية. و

 أسلوب إدارة المجتمعات اإلنسانية أو ما يسمى ب"فن إدارة الدول".

أضحت الجماعات المحلية في اآلونة األخيرة إحدى المحددات ومن هذا المنطلق 

 الرئيسية للتدخالت العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة.

ر اإلدارة المحلية وتغيرت طرق تدخالتها بفعل عامل أساسي هو تطور وقد تطور دو

مجال الحريات العامة وإرساء قواعد الديمقراطية التي تقتضي إشراك المواطنين في 

  تسيير شؤونهم بأنفسهم

وحيث أن اإلطار الذي يتيح القيام بهذه المهام الجديدة هو الالمركزية التي تولد 

  اري.معها عدم التمركز اإلد

فقد برزت لنا وحدات ترابية مبادرة, نشيطة, فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام 

 المحلي الذي يعد فصال من كتاب المغرب الممتد السواحل, نهر بال ضفاف.

فالجماعات المحلية شريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية والقطاع 

هذه الجماعات بأدوار كبيرة الخاص والمجتمع المدني, يحتم وال شك أن تقوم 

ومتنوعة على جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية. غير أنه بالرجوع 

إلى تجربة الجماعات المحلية طيلة األربعة عقود التي خلت, نجد أنها مازالت تعاني 

من إكراهات كثيرة وصعوبات عميقة نتيجة عوامل متداخلة ومعقدة. فاإلطار 
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غلب عليه التسيير التقليدي نتيجة سوء التنظيم وتبذير اإلمكانات وطاقات  المؤسساتي

الجماعة عوض استثمارها في مجاالت منتجة تعود بالنفع على الساكنة. كما أن 

النصوص القانونية المحلية عانت بدورها من العمومية والمصطلحات الفضفاضة 

مردودية الوحدات وتداخل في االختصاص والمسؤوليات. وقد زادت من ضعف 

الالمركزية محدودية كفاءة الموارد البشرية, سواء تعلق األمر بالمنتخبين أو الموظفين 

المحليين الذين بقوا قيد اإلطار الكالسيكي لتسيير الجماعات والمحددة أساسا في 

 تقديم الشواهد اإلدارية واألعمال اليومية الروتينية.

شهدت الجماعات المحلية امتدادا مجاليا وإلى جانب هاته اإلكراهات, فقد 

واسعا, لكن توزيعا مختال وغير منظم بسبب نقص البنيات التحتية والتجهيزات, 

 وتدهور المرافق العمومية.

وبعد سنوات الحديد والنار كان لزاما على الوحدات الترابية لتحقيق التنمية أن 

 الذاتية.تمتلك سلطة التخطيط بنوع من االستقاللية والمبادرة 

فالدولة مطوقة بمسؤولية تنمية الجماعات, وبالتالي تجد نفسها أمام ضرورة تحديد 

األهداف المتوخاة في هذا المضمار, والوسائل الكفيلة بتحقيقها, بما في ذلك من 

صعوبات ومشاق, ولذا فإنها تضع مخططات إنمائية لفترات زمنية معينة تسعى من 

مراحل متدرجة لضمان التوازن وابتغاء تكامل منسق على ورائها إلنجاز ماتتوخاه على 

 1امتداد الوقت

كبير في تحديد وهذا ما أبان عليه المغرب منذ االستقالل حيث انشغل إلى حد 

ذا التخطيط كوسيلة لتدبير هجتماعي والتنموي معتمدا سياسة االمساره االقتصادي و

وضوح األهداف الموضوعة  زت بعدمالمسار. إال أن سياسة التخطيط المنتجة تمي

لتوقف ايط بالمغرب توالي فترات التقدم وعدم تتبع اإلنجاز. حيث طبع تطور التخطو

																																																													
المركزیة إلى الالمركزیة)، جامعة الحسن الثاني كلیة العلوم القانونیة  صالح المستف، التطور اإلداري في أفق الجھویة بالمغرب ( من 1	

 212. ص: 2006واالقتصادیة واالجتماعیة، الدار البیضاء، 
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ي ف كذا في قدرات المقاربات المعتمدة على األداءنمط التدبير اإلداري للتنمية, و في

قد تولدت عن تلك التقلبات فترات اعتمد هذا المجال من حيث الترشيد والفعالية, و

مخطط موجه صارم نسبيا للقطاع العام أو فترات تميزت بمخطط تم التخلي عنه  فيها

 علنيا قبل حلول نهايته, أو فترات أخرى بدون مخطط.

 ومن جملة هذه المخططات نذكر دون تفصيل :

 1965-1967المخطط الثالثي            1960-1964المخطط الخماسي 

 1977-1973المخطط الخماسي            1968-1972المخطط الخماسي 

 1983-1987المخطط الخماسي               1980-1978المخطط الثالثي 

 2004-2000المخطط الخماسي           1992-1988المخطط الخماسي 

   

 أهمية الموضوع:

 

يعد التخطيط االستراتيجي الترابي الزمة لتعزيز الديمقراطية وآلية  

لترابية في تدبير التنمية االقتصادية تساعد على تعزيز القدرات ا

 واالجتماعية 

برنامج التنمية الجهوية آلية قانونية تمكن الجماعات الترابية من   

 ممارسة سلطاتها 

هذا البرنامج هو ما يمكنها من رؤية واضحة على المدى  القصير  

والمتوسط حول استعمال مواردها, ويشكل إطارا داعما للتعاون 

  2والتشارك

 

 

 

 من هنا تطفو لنا اإلشكالية التالية:

																																																													
لیة العلوم ك-عادل بوحجیر، التخطیط االستراتیجي في تدبیر الشأن المحلي، رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام ، جامعة محمد الخامس -2
  09. ص: 2009/2010السنة الجامعیة  -الرباط -قانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة السویسيال
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إلى أي حد ساهم مسلسل االنتقال من سياسة المخططات إلى سياسة البرامج 

 في الدفع بالجهة إلى تحقيق التنمية?

 

 والتي تتفرع عنها مجموعة من األسئلة الفرعية على النحو التالي:

 

ü ?ماهية التخطيط االستراتيجي 

ü  منها الجهة في تحقيق التنمية?ما هي االختالالت التي عانت 

ü  ما هي أهم اَليات تصحيح اختالالت الجهة لتكريس بعدها

 التنموي?

ü ?ما هو التأطير القانوني إلعداد برنامج التنمية الجهوية 

ü  القنيطرة ? –سال  –ما هي مقومات جهة الرباط 

ü  أين تكمن مكامن القوة والضعف في التنسيق بين السياسات الوطنية

 القنيطرة? –جهة الرباط سال ومخطط عمل 

ü  القنيطرة  –سال  –ما هي نقاط التقاطع بين مخطط جهة الرباط

 وعمالة الرباط?

 

 التصميم:

 

 بين متطلبات التنسيق وتصحيحالمبحث األول: التخطيط االستراتيجي 

  االختالالت

 المبحث الثاني: اإلطار التطبيقي لبرنامج التنمية الجهوية:

 نموذجا ـ   –جهة الرباط سال القنيطرة  
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 المناهج المعتمدة:

 

ü                     المقاربة القانونية 

ü  المنهج التاريخي 

ü المنهج التحليلي 
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حيح بين متطلبات التنسيق وتصالمبحث األول: التخطيط االستراتيجي 

  االختالالت

سنتطرق في هذا المبحث إلى ماهية التخطيط االستراتيجي ( المطلب األول 

 ), ثم المراحل التي يمر منها إعداد برنامج التنمية الجهوية (المطلب الثاني).

 

 اهية التخطيط االستراتيجي الجهوياألول : م المطلب

 

ذلك وفي هذا المطلب سنقوم بالتعرف على ماهية التخطيط االستراتيجي الجهوي 

ول ح بالتطرق إلى دراسة مفهوم التخطيط االستراتيجي الجهوي و أهميته  ثم إلقاء نظرة

التطور التاريخي للمخططات ( الفرع األول ), ثم التعرف على معيقات برامج التنمية 

 الجهوية ( الفرع الثاني ).

 وتطوراته التاريخية الفرع األول :  ماهية برنامج التنمية الجهوية      

في هذا الفرع سوف نتعرف على ماهية برامح التنمية الجهوية في فقرة أولى, ثم 

 التطورات التاريخية التي مر منها في فقرة ثانية.

 الفقرة األولى: ماهية برامج التنمية الجهوية.

يمثل التخطيط المحلي و الجهوي آلية أساسية لتحقيق الوظائف االقتصادية 

في اآلونة األخيرة تطورا نوعيا تمثل في التخفيف من للجماعات المحلية, وقد عرف 

مركزية التخطيط و الذي لم تعد أهميته تقتصر على تقنين وتنظيم المشاريع 

والتجهيزات الجماعية, بقدر ما أصبح عنصرا أساسيا تساهم الجماعة بواسطته في 

ومن بعده  إعداد المخططات الوطنية انطالقا من القاعدة أي الجماعة مرورا باإلقليم

 .3الجهة إلى أن يغطي كافة التراب الوطني

																																																													
السمارة" رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة ، جامعة محمد الخامس -مصطفى كیوب " دور الجھة في تحقیق التنمیة نموذج جھة كلمیم - 3	

 .91، ص2006/2007بالرباط ،  -عیة أكدال كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة و االجتما
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و لدراسة ماهية التخطيط الجهوي وجب في البداية التعرف على مفهومه وأهميته 

 باإلضافة الى أهم الشروط المتطلبة لصياغته و مراحل إعداده.

يعتبر التخطيط في حد ذاته عملية تقوم على أساس دراسات  أوال : المفهوم :

واقعية ومحيط محدد يأخذ بعين االعتبار تشخيص األمور ويحاول وضع الحلول 

لالحتياجات المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جماعة عمومية 

ة بأنه مسطرة مقنن henery mintzbergواختصاصاتها القانونية ,بل يعرفه الفقيه 

,  rationalisationو العقلنة   L’articulationتعتمد على مجهود التمفصل 

وهذا المجهود يهدف إلى الحصول على نتيجة في شكل نظام مندمج للقرارات, كما 

 .4يحاول تأمين تنسيق العمليات وضمان العقلنة بخصوصها

محاولة  اعية وو يعرف التخطيط بأنه "عبارة عن برمجة للتنمية االقتصادية و االجتم 

وعليه    . 5ذهنية منظمة و مستمرة الختيار أفضل السبل لتحقيق أهداف معينة"

فالمخطط هو وثيقة قانونية, من خاللها تقوم السلطة العامة بتحليل وتوضيح توجهاتها 

 بشكل عام لمدة زمنية محددة.

 وعموما فالمخطط الجهوي هو مجموعة من القرارات و التدابير التي يتخذها

 المجلس الجهوي 

أهداف تنموية معينة ومحددة في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة االنتخابية  لبلوغ

والموضوعة في إطار القواعد القانونية التنظيمية التي تحددها السلطة المركزية , 

. 6وهوخالف للفترة الزمنية للمخطط الوطني الذي غالبا ما يمتد إلى خمس سنوات

																																																													
دراسة سوسیوسیاسیة، جھة العیون بوجدور نموذجا " أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام،  –عبد هللا الطالبي " الدولة و الجھة بالمغرب  - 4	

 .272،ص2013/2014بالرباط،  –جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة و االجتماعیة أكدال 
أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلیة عزیزي مفتاح، " الالمركزیة : من التسییر اإلداري إلى تدبیر التنمیة "   - 5	

 .291، ص 2000/2001الرباط  –العلوم القانونیة واالقتصادیة و االجتماعیة أكدال 
 .273بق، صعبد هللا الطالبي، مرجع سا - 6	
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تصادية الممتدة في نطاقها لتشمل كافة التراب الوطني وتميزها ويشمل المشاريع االق

 بالطابع الشمولي و انعكاس آثاره على جميع األفراد.

إعداد برنامج التنمية الجهوية البرنامج أو المخطط  7من مرسوم 2وقد عرفت المادة 

 الجهوي بكونه " ... الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع واألنشطة ذات األولوية

المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم على 

 وجه الخصوص, تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته االقتصادية".

إذا كان المخطط العام أو الوطني يعتبر رؤية شمولية  لجميع  ثانيا : األهمية :

لمتوقعة مستقبال, فإن المخطط الجهوي يشكل إحدى القضايا المطروحة راهنا , و ا

.فهو يعتبر عنصرا أساسيا و مهما في إنجاز  8أهم وسائله لتحقيق الغاية المرجوة

المخططات الوطنية وتنزيلها إلى أرض الواقع , وذلك راجع إلى الدور الذي أصبحت 

تلعبه الجماعات الترابية و خصوصا الجهة باعتبارها تتبوأ مركز الصدارة في هذا اإلطار 

طط الجهوي في جميع أطوار و مراحل إعداد المخططات الوطنية ,لهذا أصبح المخ

أداة مساعدة في يد المخططين المركزيين تساعدهم على وضع مخططات وطنية 

متجانسة و متكاملة.ألن أي مخطط يتم إعداده و تهييئه على المستوى المركزي, 

سيعرف حتما سوء التنفيذ, إما لكونه ال يالئم الظروف المحلية ,أو ألنه لم يتلق دعما 

سيصير مصيره الفشل و عدم تحقيق األهداف المتضمنة  .و بالتالي9كافيا من المواطنين

و المسطرة فيه.وتتجلى أهمية التخطيط االستراتيجي الجهوي و المحلي في ضمان 

 التنسيق بين البرامج التنموية االقتصادية واالجتماعية.

 

 

																																																													
) بتحدید مسطرة إعداد برنامج التنمیة الجھویة وتتبعھ وتحیینھ 2016یونیو  29( 1437من رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  - 7	

 .5341) ص 2016یولیوز  14شوال ( 9- 6482وتقییمھ وآلیات الحوار والتشاور إلعداده. ج,ر عدد 
 . 298عزیزي مفتاح، مرجع سابق، ص  - 8	
 .298عزیزي مفتاح، المرجع نفسھ، ص  - 9	
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 : تطور مخططات التنمية بالمغرب. الفقرة الثانية

 اميم التي سبقت إحداث الجهات االقتصاديةلقد تبلورت فكرة الجهوية أوال في التص

-1960حيث أن مصطلح الجهوية ظهر ألول مرة في المغرب في التصميم الخماسي 

و الذي يعد أول تجربة في المغرب للتخطيط الطويل األمد وبالتالي االهتمام  1964

بالمسألة الجهوية حيث تم التوصل إلى حقيقة أساسية تجلت في كون أنه ال يمكن 

.حيث فرضت فكرة التخطيط نفسها 10قيق تنمية شاملة دون تحقيق توازن جهويتح

كضرورة ملموسة وكوسيلة لبناء اقتصاد وطني مستقل, من خالل مخططات ذات 

 فترات متباينة و متتالية.

كان بمثابة القطيعة مع االقتصاد االستعماري و  1964/ 1960فالمخطط الخماسي 

ث اختارت الدولة من الناحية االقتصادية , اتباع حي11تشييد اقتصاد وطني مستقل. 

النهج الليبرالي كاختيار أساسي لتسيير مختلف جوانب الحياة العصرية, بحيث اتجهت 

الدولة أمام ضعف الوسائل الكافية لتجاوز االختالالت المجالية, وأمام الوضعية 

تطوير االنتاجات القطاعات  –االقتصادية المهتزة, إلى االهتمام بالتنمية القطاعية 

 -أي سياسة التنمية االقتصادية أوال–من أجل " الرفع من الدخل القومي  -اإلنتاجية

على حساب النتمية الجهوية الشمولية و ما تستلزمه من استثمارات هامة في الجهات 

    12غير المحظوظة".

نطالقة وثم فقد اعتبر مخططا لإلستقرار و اإل 1965-1967أما المخطط الثالثي 

 تحديد أهدافه في الميادين اآلتية:

 

																																																													
" رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا -جھة تادلة أزیالل-محمد الداودي " دور الجھة كجماعة محلیة في تحقیق التنمیة االقتصادیة نموذج   - 10	

 	.23، ص1999/2000بالرباط –المعمقة ، جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة و االجتماعیة أكدال 
	.23محمد الداودي ، المرجع نفسھ ،ص  - 11	
عة معبد الواحد مبعوث " التنمیة الجھویة بین عدم التركیز اإلداري و الالمركزیة اإلداریة " أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، جا - 12	
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 الفالحة -

 السياحة -

 تكوين األطر -

فقد اعتبر هذا المخطط متوسط المدى ذو أهداف خاصة ولذلك لم تدرج التنمية 

 .13الجهوية ضمن أهدافه والتي تكون قد أهملت بصفة عامة

ساسية سألة أبعد ذلك أتت مرحلة جديدة في السياسة الجهوية حيث تم لتأكيد على م

وهي أن التصاميم  السابقة لم تأخذ بعين االعتبار  1972-1968في المخطط الخماسي 

المعطيات والمتطلبات الجهوية, ومن تم رأى المسؤولون اقتراح مرحلة انتقالية 

لجهوية المشاريع في انتظار الوصول على المدى المتوسط إلى تطوير جديد لتنمية 

. حيث خصص الجزء الثالث من هذا 14لتراب الوطنيالتخطيط الجهوي و إعداد ا

المخطط بكامله للتنمية الجهوية االقتصادية وذلك بواسطة دراسته خطورة الفوارق 

 الجهوية و اإلقليمية عن طريق المقارنة بين األقاليم . 

والجدير بالذكر أن المخطط قد قام بمحاولة وضع تصور جهوي للتنمية االقتصادية 

سيعرف المغرب تطبيق الجهوية االقتصادية, من خالل إصالح ظهير ,على أساسها 

جهات اقتصادية , وظفت لتجميع   7, الذي سيقسم المغرب إلى 1971يونيو  16

المعطيات الجهوية وتسهيل عملية إعداد التراب الوطني. لكن هذا التصور سيبقى وفيا 

اإلقليم كقاعدة مجالية , وذلك باتخاذ 1959للتقسيم اإلداري المعمول به منذ سنة 

 . 15تتشكل من خاللها الجهة االقتصادية

 1972وكتقييم لسياسة التخطيط في المرحلة األولى من استقالل المغرب إلى حدود 

 يستنتج أنه كان هناك :

																																																													
 24محمد الداودي، مرجع سابق ، ص  - 13	
 .24المرجع نفسھ ، ص  - 14	
 .53عبد الواحد مبعوث ، مرجع سابق ، ص  - 15	
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إجماع حول أهمية التنمية الجهوية في الخطاب الرسمي وفي مطالب  -

رغم من اختالف اآلليات المراد بال –األحزاب الوطنية آنذاك  –القوى السياسية 

 .16استخدامها لتحقيق هذا الهدف

غياب المعطيات و االحصائيات و األطر التي تسهل عملية التحضير  -

 والتخطيط والتنفيذ.

هيمنة اإلقليم كإطار ذو أسبقية في تنفيذ ومتابعة تطبيق مقتضيات  -

ة المخططات.حيث لم ينص على اإلطار الترابي المناسب لهاته السياس

الجهوية, حيث جعل من اإلقليم الوحدة الرئيسية الستقبال آليات التنمية 

 . 17الجهوية

والذي أعطى انطالقة  1977-1973ثم بعد ذلك جاء المخطط الخماسي لسنة 

جديدة لإلقتصاد الوطني باعتماد سياسة جديدة ذات طابع نقدي لألوضاع 

 ات, ولذلك اعتبر هذا المخططاالقتصادية واإلجتماعية التي أفرزتها مرحلة الستين

بمثابة سياسة تصحيحية الستراتيجيات الدولة السابقة في معالجة األوضاع العامة 

. تبلورت من خالل هذا المخطط تقنية إعداد التراب الوطني ,مع بداية 18للبالد

التجربة الجهوية األولى,التي كرست فكرة الجهوية االقتصادية وخلق أقطاب 

حيث باتت مسألة تهيئة المجال الترابي, عنصرا حاسما إلنجاح  للتنمية الجهوية,

هذه التجربة ,وإعطاء الجهات االقتصادية السبعة بنية تحتية قابلة 

.وأصبح للتنمية بهذا المخطط معنى واسع وشامل وغني , وذلك بتقسيم 19للتطوير

 جهة المغرب إلى سبع جهات أقتصادية تم من خاللها دمج عدد من األقاليم في كل

اقتصادية. ويمكن اعتبار هذا المخطط أول وثيقة تأسس بداية سياسة جهوية مبنية 

																																																													
 . 53المرجع السابق، ص  - 16	
 .124مصطفى كیوب ، مرجع سابق ، ص - 17	
مریم الخیاري " النموذج التنموي المغربي خالل نصف قرن بین الطموح الداخلي و اإلكراھات الخارجیة " مقال منشور بموقع  - 18	

www.marocdroit.com  03/11/2017تاریخ الزیارة. 
 .56عبد الواحد مبعوث ، مرجع سابق ، ص  - 19	
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على تصور متكامل ,يوفر للتنمية الجهوية إطارا نظريا وعمليا مناسبا, على ضوء 

الذي جاء بفكرة " الجهة اإلقتصادية " كنواة  1971يونيو  16مقتضيات ظهير 

لتنمية االقتصادية واالجتماعية ثم أداة لإلقتصاد الجهوي وإطار مناسب لتحقيق ا

 .20لتقليص حدة الفوارق الجهوية

) الذي 1980 - 1978سيتم اإلعالن عن المخطط الثالثي ( 1978وخالل سنة 

حاول أن يلطف من األزمة االقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول, فأفرز 

االعتناء بالمقاوالت مكانة مهمة للقطاع الخاص في عملية التنمية, وعمل على 

الصغرى والمتوسطة وأوصى بالتقليل من نفقات الدولة جراء انعكاس سنوات 

 .21الجفاف التي عرفها المغرب في تلك الفترة

-1983وبغية مواصلة مسلسل التنمية في بالدنا جاء المخطط الخماسي لسنوات 

ادية لملمة األوضاع االقتص هذا المخططحيث حاولت الدولة من خالل  1987

واالجتماعية للبالد, عن طريق دعم المنتوجات الغذائية والصناعية والطاقة, و 

التقليص من الفوارق الطبقية بإحداث مناصب للشغل .لكن إقرار سياسة "التقويم 

طئ عملية النمو و تدهور التنمية بالهيكلي" في نفس الفترة سوف يؤدي إلى 

ل من طلب الحبوب وارتفاع األسعار االجتماعية جراء الحد من الموارد والتقلي

الداخلية نتيجة تدهور العملة الوطنية بالنسبة للعملة األجنبية وانعكس هذا على 

الدولة إذ كلفها ذلك جهدا مضاعفا لتحقيق بعض األهداف الموسمية في 

 المخطط.

ثم بعد ذلك انتقلت فكرة المخططات الوطنية من المقاربة الشمولية إلى السياسات 

إلى حدود  1988اعية وفي هذا اإلطار جاء مخطط مسار التنمية للفترة الممتدة من القط

																																																													
 .124مصطفى كیوب ، مرجع سابق ،ص  - 20	
	www.marocdroit.comمریم الخیاري، مرجع سابق.  - 21	
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حيث رسم رؤية جديدة للتخطيط تتسم بالمرونة لكي يسمح بإدخال التالؤمات  1992

 الضرورية التي يفرضها التطور االقتصادي وتجاوز النظرة التقليدية للتخطيط.

بنظرة جديدة وبمفهوم خاص  لقد جاء مخطط المسار هذا وهو مخطط توجيهي

للتخطيط وجعل من الالمركزية مبدأ موجها, ومن الجماعات المحلية حقال لتطبيقه, 

من اإلستثمارات التي حددها  5,11وذلك عندما أعطاها األولوية في إنجاز 

. هذا المخطط جاء برؤية جديدة للتخطيط تقوم على أساس ضرورة تعميق 22المخطط

ف التنمية في إطار السياسات التعاقدية كما تفرضها متطلبات التشاور ومساهمة أطرا

 مسلسل الالمركزية والمرحلة الجديدة للجهوية.

ولهذا الغرض أكدت السلطات العمومية على أن تهييئ مخطط المسار يشكل عمل 

جميع أطراف الحياة االقتصادية واالجتماعية المتمثلة في الدولة  تشاور بين

 لمؤسسات العمومية.والقطاع الخاص واماعات الترابية الجو

ولتكريس مسار التنمية المستدامة التي دشنها المغرب خالل العقد األخير من القرن 

) الذي هدف إلى تعديل مسار 2004 - 2000المنصرم, تميز مشروع مخطط التنمية (

 االجتماعية ووضع المغرب على السكة الصحيحة –التطور وآليات التنمية االقتصادية 

للتنمية, التي يستطيع من خاللها استغالل كل مكوناته وطاقته المادية والبشرية 

استغالال عقالنيا, وتتلخص أهم البرامج المقترحة في هذا اإلطار في تحسين أجواء 

االستثمار وتكييف اإلطار التشريعي والتنظيمي واإلداري مع مقتضيات التطور وتعزيز 

شرية وتأهيل اإلنسان المغربي, تسريع أنساق النمو الالمركزية, تثمين الموارد الب

االقتصادي بهدف إنعاش التشغيل وتجويد وتحسين مستوى المعيشة, تأهيل نسيج 

اإلنتاج ورفع مستوى التنافسية لتيسير إدماج البالد في المبادالت والمعامالت 

م التنمية الخارجية, تنمية العالم القروي وإخراجه من العزلة والتهميش, وأخيرا دع

																																																													
عادل بوحجیر " التخطیط االستراتیجي في تدبیر الشأن المحلي " رسالة لنیل شھادة الماستر في القانون العام تخصص تدبیر الشأن العام ،   - 22	

 . 35،  ص 2010-2009بالرباط  –جامعة محمد الخامس كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة و االجتماعیة السویسي
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الجهوية وتقليص الفوارق االجتماعية والفئوية والجغرافية والمجالية وعلى نطاق 

 .23التعليم والتربية والتكوين وفيما بين الجهات واألقاليم

,عرف المغرب تقدما ملحوظا في  2004-2000هكذا وفي نهاية الخماسية 

حين لم تصل مستوى تدعيم المسلسل الديمقراطي والتنمية االجتماعية, في 

 .24اإلنجازات االقتصادية إلى ما كان منتظرا منها

ومن خالل اليومية التاريخية لمختلف التصاميم المذكورة يتبين أنه في الحاالت 

العادية يكون التصميم خماسيا وفي مراحل انتقالية تتسم عادة بأزمات أو صعوبات 

, بل الحظنا خالل سنتي مالية و اقتصادية عادة ما يتم اللجوء إلى تصميم ثالثي 

غياب التصميم نهائيا , وكانت قوانين المالية لكل من السنتين  1986-1987

وبين مخطط مسار  1981-1985المذكورتين بمثابة برامج تربط آخرمخطط خماسي 

, ونظرا لبعض مظاهر األزمة المالية واالقتصادية وقع تأخير  في 1992-1988التنمية 

, ولعل تلك الظروف المتأزمة هي التي 1986ئ من سنة وضع مخطط اقتصادي يبتد

دعت المسؤولين عن وضع التخطيط إلى التركيز على صعوبة وضع تخطيط مضبوط 

في ظل تلك الظروف, ومن هنا جاءت التوجيهات الملكية بأن يقوم مخطط في شكل " 

نب وهو ما غلب الطابع التوجيهي على الجا 1992-1988مسار التوجهات العامة " :

 .25اآلمري أو التقريري على عملية التخطيط

 

 

 

																																																													
 	www.marocdroit.comبق.مریم الخیاري، مرجع سا - 23	
 .38عادل بوحجیر ، مرجع سابق ، ص  - 24	
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 الفرع الثاني: معيقات التنمية الجهوية

تتعدد معيقات الجهة في تحقيق التنمية في العديد من الصور, التي تتجلى أهمها في 

تهميش دور الجهة, وكذلك محدودية البعد التنموي في تفعيل التقسيم الجهوي لسنة 

 المخططات الوطنية مع المخططات الجهوية., وكذلك معادلة كفة 1997

, فالمالحظ أن محدودية أو انعدام سلطة اتخاذ تهميش الجهةففيما يتعلق بصور 

القرار بالنسبة لألجهزة التي تكون فيها الجهة ممثلة تمثيال مالئماً, وربما يكون دور 

عام الجهة في هذه األجهزة مجرد دور المتفرج ألسباب عديدة أهمها التوجه ال

لالمركزية وانعدام الوسائل, وقد تشارك في إعداد القرار وتنفيده ولكنها ال تشارك في 

اتخاذ القرار, وليس المقصود خلق قرارات متعددة ولكن المراد هو مساهمة الجهة في 

 اتخاذ القرار الواحد.

وبالرجوع إلى مسار إعداد مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية يظهر مدى 

ية القرار في هذا المجال, حيث تنفرد اإلدارات المركزية بدور رئيسي, في حين مركز

أن مؤسسات الجهة ال تحتل سوى حيزاً ضيقاً على الهامش ويتضح ذلك جليا من 

 خالل تتبع مراحل إعداد المخطط كما يلي:

وتتضمن أشغال إعداد مشروع مخطط التنمية على ضوء  المرحلة األولى:

 الملكية, هذه المرحلة تتوزع بدورها على ثالث محطات رئيسية:التوجهات 

األشغال األولية للتخطيط المنجزة عن طريق إدارة التخطيط بتعاون مع  أ

اإلدارات الوزارية األخرى, وتقوم اإلدارة األولى على ضوء هذه األشغال 

 ,بتقديم تقرير عام عن التطور االقتصادي واالجتماعي خالل السنوات الماضية

والنتائج المترتبة عن تنفيذ المخطط السابق, ثم يعيد تسطير التوجهات العامة 

 والقطاعية في المستقبل.
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أشغال اللجنة الوطنية والعمودية ( المتخصصة في قطاعات األنشطة  - ب

اإلنتاج الصناعي والتعليم والصحة..), واألفقية وكذا  –الكبرى: الفالحة 

 رية.أشغال المجالس الجهوية االستشا

تحليل تقارير اللجنة الوطنية والمجال الجهوية االستشارية من طرف وزارة  –ج 

التخطيط, بغرض وضع تصور شامل سواء على المستوى القطاعي أو على 

المستوى الجهوي, وعرضه على مختلف اإلدارات المركزية والقطاعين العام 

المخطط على والخاص إلبداء المالحظات واآلراء, ثم تتم مناقشة مشروع 

المستوى الحكومي في مجالس الحكومة, قبل عرضه على المجلس األعلى 

 لالنعاش الوطني والتخطيط.

المرحلة الثانية: تدور حول أشغال المجلس األعلى لالنعاش الوطني والتخطيط 

الذي يضم أعضاء الحكومة وممثلي القطاعين العام والخاص, الممثلين المنتخبين 

ية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب, الممثلين من لدن لجنة المال

 المنتخبين من قبل المجالس الجهوية االستشارية, رؤساء العماالت واألقاليم.

يناقش المجلس مشروع المخطط وقدم اقتراحاته في شكل تقرير يتم رفعه بمعية 

ضه المخطط, أمام مجلس النواب لدراسته والمصادقة عليه بعد عر /المشروع 

 على نظر المجلس الوزاري المختص بحصر صيغته النهائية.

المرحلة الثالثة: مرحلة مناقشة المشروع من طرف مجلس النواب والمصادقة 

عليه, حينذاك بخرج المشروع إلى نطاق مخطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 26كما تخرج باقي القوانين.

ذن أن هناك مركزية على مستوى من خالل تتبع مراحل إعداد المخطط, يتضح إ

اتخاذ القرار لفائدة اإلدارات المركزية التي تملك حيزاً هاماً وسلطات واسعة, بالمقابل 

																																																													
س، معزیزي مفتاح، الالمركزیة من التسییر اإلداري إلى تدبیر التنمیة، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق: القانون العام، جامعة محمد الخا -26	

 .304-303، ص 2001 – 2000القتصادیة واالجتماعیة أكدال الرباط، السنة الجامعیة كلیة العلوم القانونیة وا
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يالحظ أن دور المجالس الجهوية االستشارية ثانوي إن لم يكن رمزي فقط, مما 

يجعل الجهة مجاال لتنفيذ االختيارات المحددة على الصعيد المركزي في إطار عدم 

لتركيز, لتصبح الجهوية االقتصادية مجرد وسيلة لفرض الضرورات أو التوجهات ا

االقتصادية للدولة المركزية على الجماعات الالمركزية والجهات االقتصادية, أكثر 

منها اتجاها نحو خلق حياة سياسية واقتصادية محلية تطبعها خصوصيات وحاجيات 

 كل جهة.

هوية أثناء إعداد المخطط في المرحلة األولى فعلى الرغم من إشراك المجالس الج

لإلعداد, فالمالحظ ضيق االَجال لها بالمقارنة مع اللجان الوطنية التي تتوفر على 

صالحيات واسعة في التقرير, الشيء الطي ال يسمح لها بدراسة القضايا والمشاكل 

وجب دراسة واإلصالحات المطروحة بدقة وإبداء رأيها خاصة أمام المشاكل التي تست

معمقة, مما يجعل لها عائق في ممارسة أدوارها, كذلك عدم توفرها على الوسائل 

 المادية واللوجستية للقيام بدراسات معمقة إلبراز االختالالت.

ومن مستوى اَخر وهو مستوى التنفيد فإنه ال يقل تدنياً على مستوى اإلعداد, إذ أن 

وي بواسطة البرامج الجهوية تعتبر حصة المجلس الجهوي في تنفيد المخطط الجه

محدودة, وتبقى لها إمكانية إطالعها فقط على حالة تقدم تنفيذ البرامج الخاصة 

 بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وإعداد التراب الجهوي.

, فلم تعمل السلطات العمومية بما فيه 1997لسنة  ومن خالل التقسيم الجهوي

 1997الكفاية على مواكبة وأجرأة التقسيم الجهوي, مباشرة بعد اعتماده سنة 

بإجراءات واَليات كافية, تخول استغالل الطاقات التي تزخر بها كل جهة وتقف على 

 وية من جهةمعالجة اختالالتها. أدى هذا إلى غياب تطابق بين الكتلة الوطنية والجه

 وتعميق الفوارق والتفاوتات الجهوية من جهة أخرى. 
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فبعد مضاعفة عدد الجهات بالمغرب من سبعة إلى ستة عشر خالل التقسيم الجهوي 

, أدى هذا التقسيم إلى العديد من االنتقادات من طرف الفاعلين والباحثين 1997لسنة 

ال يتناسب مع عدد سكان  على حد سواء, والتي مفادها أن هذا العدد من الجهات

المغرب ومساحته وإمكانياته المادية والبشرية في الوقت الراهن, وله عواقب سلبية 

على الدولة, نظراً لما يتطلبه من وسائل وإمكانيات مالية وبشرية, األمر الذي ينعكس 

, وهو القضاء على الفوارق 27سلباً مع الهدف الذي وجدت من أجله هذه الجهات

 تحقيق التنمية االقتصادية.الجهوية و

إن تقسيما من هذا النوع يتطلب إمكانيات مالية وموارد بشرية كبيرة على مستوى كل 

جهة, في الوقت الذي ما زال فيه البناء الجماعي التحتي هشا في كثير من المناطق من 

ن أحيث ضعف التجهيزات المادية وأزمة الموارد البشرية وقلة اإلمكانات المالية. كما 

دائماً, اختار إعادة توزيع الوحدات وتضييق مساحتها  1997التقسيم الجهوي لسنة 

الجغرافية, وهو ما يضيع فرصاً تنموية مهمة على المغرب, ألنه عوض االستثمار في 

تجميع وتوسيع ساحة الجهات حتى تتوفر فيها كل المقومات األساسية للجهة, ثم 

ى أصبح هذا اإلطار بالنسبة لعدد كبير من تقليص مساحتها وإطارها الجغرافي حت

 الجهات ضيقاً ال يستجيب لمتطلباتها. 

ومن خالل الممارسة الجهوية التي بلغت عقدين من الزمان, يتضح بأن هذا التقطيع 

الجهوي يطرح العديد من الصعوبات أبرزها أن أغلب هذه الجهات ال تتوفر على 

 خوض رهان التنمية الجهوية.الشروط المادية والبشرية التي تؤهلها ل

كما أن التوجهات الدولية الحالة في مجال التنظيم الجهوي, أصبحت تسير في 

اتجاه التقليص من عدد الجهات, ألنه كلما تم هذا التقليص ـ مع مراعاة حجم المجال 

الوطني ـ إال وتم توحيد وتجميع الجهود الجهوية وإحداث جهات قوية قادرة على 

																																																													
رشید السعید: مدى مساھمة الالتمركز اإلداري والالمركزیة في دعم الجھویة: أطروحة لنیل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلیة الحقوق  -27	

 .87، ص2002 -2003أكدال، السنة الجامعیة 
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بينها (التنافسية الترابية), والعكس صحيح. أي أنه كلما ثم اعتماد عدد  التنافس فيما

كبير من الجهات إال وازدادت مخاطر تبديد الجهود وتشتت البرامج االقتصادية 

واالجتماعية الثقافية على جهات متعددة, الشيء الذي يفتح المجال أمام االنحرافات 

 28ة وتوسيع الفوارق الجهوية.في السلطة وتقليص مؤشرات التنمية والشفافي

وال بأس في استخدام التجانس واالنسجام في هندسة الخريطة الترابية, فمثال جهة 

الدار البيضاء الكبرى, والتي تم بثرها أنداك عن ترابها األصلي, بحكم أنها امتداد 

لتراب الشاوية, وبالتالي فهي جهة منفصلة تمام االنفصال عن محيطها البشري 

توسيع هوة الفوارق التنموية بين ادي واالجتماعي وهو ما سيؤدي إلى واالقتص

 الجهات. 

حيث أصبحت الفوارق المجالية ظاهرة مزمنة للسياسة الترابية بالمغرب, ومن 

أسباب ذلك; أن المنطق التكنوقراطي المركزي, ظل خاضعاً ليس فقط على تنمية 

وقية, كميدان تطبق فيه القرارات الف قطاعية مجالية بوتيرة مرتفعة, بل اعتبر المجتمع

وهو ما حال دون ترجمة سياسة تصحيح الفوارق الجهوية على أرض الواقع نظراً لفشل 

المنظور الفوقي والقطاعي لتدبير وإعداد التراب الوطني على توجيه التوزيع المجالي 

تج نلألنشطة واالستثمارات والثروات والسكان والتحكم فيه بأحسن السبل, مما أ

, مثل الفوارق السوسيو اقتصادية بين الجهات, 29توزيعاً مختال على كافة المستويات

فلم تستطع السلطات أن توجه االقتصاد في االتجاه المعاكس, بل سارت في نفس 

االتجاهات السابقة وعززتها, وقد كان كذلك لألزمات التي مر منها المغرب, 

 ى تبني هذا النموذج التدبيري, كذلك من بينالسياسية منها واالقتصادية وقع كبير عل

األسباب هو غياب معرفة مضبوطة للحاجيات الجهوية التي تسمح بالبحث عن أسباب 

																																																													
، رسالة لنیل شھادة 2015-1912، التقسیم الترابي الجھوي بالمغرب: دراسة في أنماط التقسیم وانعكاساتھ على المجال الجھوي رشید تونفي -28	

 .101، ص2015-2014الماستر، جامعة محمد الخامس الرباط، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة أكدال، السنة الجامعیة 
 .104نفسھ، ص:  -29	
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الخلل في التوازنات الكبرى, وكذلك غياب منهجية محددة للتطرق لمجموع 

 المشاكل المطروحة. 

على أرض وبطبيعة الحال كل هذه األسباب التي ذكرت كان لها مظاهر واضحة 

الواقع, فعلى مستوى توزيع البنيات التحتية واالستثمارات العمومية واألنشطة 

االقتصادية والسكان واستغالل الثروات بين مختلف الجهات, نالحظ الفوارق الكبيرة 

والشاسعة فيما بينها, فإذا أخدنا القطاع الصناعي كنموذج, فإن الصناعة المغربية ال 

 –ر زمو –سال  –الرباط  –فالمحور الرئيسي الدار البيضاء  تزال متمركزة جغرافيا:

من المؤسسات  %45, 2007وجهة دكالة عبدة, يحتكر لوده إلى حدود سنة  –زعير 

من العمالة الصناعية. وباإلضافة إلى ذلك فإن األنشطة الصناعية تتمركز  %54و

مكناس وفاس  أساساً على امتداد الساحل, وذلك على حساب الجهات الداخلية مثل

من اليد  %12وتادلة أزيالل ومراكش تانسيفت الحوز والتي ال تمثل مجتمعة سوى 

 من المقاوالت الوطنية. %20العاملة الصناعية و 

ويرجع هذا التوزيع أيضاً لسبب يعكس مظاهر التقسيم الجهوي; وهو ضعف 

ي تكون بينها, فلكالبنيات التحتية للجهات األخرى وضعف الشبكة الطرقية الواصلة 

الجهة قطباً حقيقياً وتساهم في إقالع سويسواقتصادي محلي فالبد لها من تجهيز بنياتها 

التحتية وشبكاتها الطرقية, بشكل كاف من شأنه تمكين الشركاء االقتصاديين المحليين 

 من التنقل بالسرعة المطلوبة من وإلى المراكز االقتصادية الكبرى داخل البلد.

هذا إلى نزوج ساكنة البوادي والمدن الصغيرة صوب هذه الجهات وهو ما وأدى 

أدى إلى تضخم الكثافة السكانية لبعض الجهات على حساب األخرى, ومخاصة منها 

من التراب الوطني فإنها  %23جهة الدار البيضاء فإذا كانت هذه الجهة ال تشكل سوى 

 .2004د سنة من الساكنة اإلجمالية إلى حدو %12,5تحتوي على 
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وحسب دراسة أنجزتها وزارة االقتصاد والمالية فإن أربع جهات تهيمن على حوالي 

من الناتج الداخلي اإلجمالي, ويتعلق  %46نصف الثروات المنتجة, حيث تساهم ب 

من مجمل   %17,7األمر على التوالي بجهة الدار البيضاء الكبرى التي تستأثر بنسبة 

, %11,6لسنة, وجهة سوس ماسة درعة التي تحظى بنسبة الثروات المنتجة خالل ا

 %9, وجهة مراكش تانسيفت الحوز بنسبة %9,2وجهة الرباط سال زمور زعير بنسبة 

 من الناتج الداخلي اإلجمالي.

توضح هذه المؤشرات بأن المحور الحضري األطلسي تفوق على باقي الجهات 

 المؤسسات والمنظمات الكبرى في والمناطق في ميادين التسيير االقتصادي وتمركز

جميع األنشطة التجارية والمالية ومؤسسات التأمين والقروض وشبكات النقل الداخلية 

والخارجية ومراكز المقرات االجتماعية للمقاوالت والخاصة والعمومية ومؤشرات 

 التنمية البشرية, وه ما أثر سلباً على تنمية المجال والمجتمع المغربي.

السبب الثالث من معيقات الجهة في تحقيق التنمية الذي تطرقنا إليه في  كذلك يظهر

 هذه الدراسة هو المعادلة بين المخططات الوطنية والمخططات الجهوية.

إن التنمية الجهوية يجب أن تتم في إطار التنمية الوطنية العامة, ويجب أن تسعى إلى 

تتعارض وسائل ومقومات التنمية تحقيق أهدافها, األمر الذي يقتضي أال تخرج وأال 

الجهوية مع الوسائل المعتمدة لتحقيق التنمية الوطنية على تحقيق أهداف التنمية 

الجهوية. فالتخطيط الجهوي كالتخطيط الوطني; أداة لمعرفة وتدبير األنشطة 

االقتصادية واالجتماعية وغيرها, ووسيلة إلعداد التراب, فإن هذا الترابط الحتمي 

كامال وانسجاما في األهداف, لذا وجب أن يأخذ المخطط الوطني بعين يتطلب ت

 االعتبار المخططات الجهوية.

لذا يحب على المخطط الوطني العام أن يأخذ بعين االعتبار بعض الخصوصيات 

المحلية, في حين أن المخطط الجهوي ينبغي أن يندمج في إطار المخطط الوطني 



	 23	

قيقية تكون في ظلها الجهة قادرة على مخاطبة الدولة العام. وهذا يحتم قيام جهوية ح

من موقع تحترم فيه مبادراتها, في إطار سياسة للنقاش والتحليل والتعاقد والتعاون, 

من غير ممارسة الوصاية الثقيلة أو الكالسيكية. ما دام التخطيط الجهوي يشكل التعبير 

الجهة كمركز للقرار االقتصادي, الواضح لإلرادة السياسية إلقامة جهوية فعلية وبروز 

ومن ثم وجب إشراك الجهة, كشريك كامل في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المخطط 

 الوطني ـ كما سبقت اإلشارة لذلك ـ مشاركة فعالة. 

ولكن المخطط الجهوي بالمغرب ـ منذ نهج الجهوية االقتصادية ـ يعتبر مندمجا في 

ر منظور جهوي مستقل للتنمية, لدرجة يمكن المخطط الوطني, دون الوصول إلى إقرا

الحديث معها عن جهوية للمخططات الوطنية العامة أكثر من الحديث عن تخطيط 

جهوي حقيقي, لذا فكل تنمية جهوية حقيقية يجب أن تغير جذرياً لفائدة تخطيط 

مزدوح ـ بين المخططات الوطنية والجهوية ـ فالحديث على التخطيط الجهوي كإحدى 

ومات األساسية للجهوية يقتضي أوال قبل كل شيء إعطاء هذه الجهوية مدلولها المق

الحقيقي, ذلك برفع الجهة إلى مستوى التحكم في إدارة وتنمية مجالها الجهوي 

بوسائلها وإمكانياتها وطاقاتها, ودون نفي التعاون المتبادل مع الدولة ومع الجماعات 

 الترابية األخرى.
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 الثاني: اإلطار القانوني لبرامج التنمية الجهوية بالمغربالمطلب 

في هذا المطلب سوف نتعرف على المراحل التي يمر منها إعداد برنامج التنمية 

الجهوية بالمغرب ( الفرع األول ), ثم التعرف على أهم االُليات القانونية التي تدعم 

 لفرع الثاني ).الجهة في إطار برامجها التنموية من تحقيق مسعاها ( ا

 : مراحل إعداد برنامج التنمية الجهويةالفرع األول

يعتبر برنامج التنمية الجهوية الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع واألنشطة ذات  

األولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة 

ال الترابي للجهة وتقوية تنافسية تهم, على وجه الخصوص, تحسين جاذبية المج

سنوات البرامج والمشاريع المقرر برمجتها أو  6, يحدد هذا برنامج لمدة 30االقتصادية

انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة, اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها مع مراعاة 

 ما يلي:

 تحديد برنامج التنمية الجهوية لألولويات التنموية بالجهة; •

مواكبة برنامج التنمية الجهوية للتوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة  •

والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي, مع ادماج التوجهات الواردة في 

 التصميم الجهوي إلعداد التراب عند وجوده

 اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة  •

المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها األخذ بعين االعتبار اإلمكانيات  •

تعبئتها, وكذا االلتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية األخرى 

 .31وهيئاتها والمقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية بالجهة

																																																													
یولیو  14بتاریخ ( 6482)، الجریدة الرسمیة عدد 2016یونیو  29( 1437من رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  2المادة . 30

 .5341)، الصفحة 2016
 من المرسوم السابق. 3المادة . 31



	 25	

يتخذ رئيس مجلس الجهة, خالل السنة األولى من مدة انتداب المجلس, قرار 

اد مشروع برنامج التنمية الجهوية. بعد اجتماع اخباري وتشاوري يدعو له أعضاء اعد

المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب لمجلس. يحضر والي الجهة او من 

يمثله هذا االجتماع. كما يمكن لرئيس مجلس الجهة ان يدعو, عن طريق الوالي, 

ية لحضور االجتماع, كما يمكن له مسؤولي المصالح الالممركزة لإلدارة المركز

 .32بمبادرة منه, ان يدعو لهذا االجتماع كل شخص اخر يرى فائدة في حضوره

يوما  15يعلق بمقر الجهة قرار اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية داخل أجل 

الموالية النعقاد االجتماع االخباري والتشاوري المشار اليه, كما يبلغ هذا القرار الى 

ي الجهة داخل األجل نفسه ويتضمن هذا القرار, بصفة خاصة, الجدولة الزمنية وال

لعملية اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية, وال سيما تاريخ بداية انطالق عملية 

 . ويتم اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية عبر المراحل التالية:33اعداده

يئية واالجتماعية والثقافية والبانجاز تشخيص يبرز اإلمكانيات االقتصادية  •

للجهة, ومقومات واكراهات التنمية بها, وحاجياتها الضرورية فيما يخص 

البنيات التحتية األساسية. ويتضمن هذا التشخيص, عالوة على ذلك, جردا 

بالمشاريع المبرمجة او المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية 

 بي للجهة;األخرى داخل النفوذ الترا

 ;وضع وترتيب األولويات التنموية للجهة •

تحديد وتوطين المشاريع واألنشطة ذات األولوية المقرر برمجتها او  •

اإلمكانيات المادية المتوفرة إنجازها بتراب الجهة, مع االخذ بعين االعتبار 

للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها خالل السنوات الست التي سيتم العمل فيها 

 مج التنمية الجهوية;ببرنا

																																																													
 من المرسوم السابق. 4المادة . 32
 من المرسوم السابق.	5المادة .33
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تقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى  •

 لبرنامج التنمية الجهوية;

بلورة وثيقة مشروع برنامج التنمية الجهوية, مع وضع منظومة لتتبع  •

المشاريع والبرامج تحدد فيها األهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية 

 ,34المتعلقة بها

يتم اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي, ولهذه الغاية, يقوم 

رئيس الجهة بإجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق االليات 

التشاركية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة وأيضا يشرك الهيئات 

التنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا  في اعداد هذا المشروع, كما يتم 35االستشارية

 .36بتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية

كما يقوم رئيس مجلس الجهة اثناء اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية, بطلب 

المساعدة التقنية, عن طريق والي الجهة, من المصالح الخارجية للدولة والجماعات 

ات العمومية والمقاوالت العمومية. وتتمثل هذه المساعدة الترابية األخرى والمؤسس

التقنية, على وجه الخصوص, في مد الجهة بالمعلومات والمعطيات والمؤشرات 

والوثائق المتوفرة حول المشاريع المنجزة او المزمع إنجازها بتراب الجهة من قبل 

والت العمومية اإلدارة والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات العمومية والمقا

والقطاع الخاص, وإمكانية تعبئة الموارد البشرية التابعة للمصالح الخارجية للدولة 

التي يمكنها المساهمة في اعداد مشروع برنامج التنموية الجهوية, ويتعين على لإلدارة 

والجماعات الترابية األخرى والمؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية مد الجهة 
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يوم من تاريخ التوصل بطلب  30والمؤشرات والوثائق داخل اجل أقصاه بالمعطيات 

 .37المساعدة التقنية

يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة  

يوما على األقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة العادية او االستثنائية  30لدراسته 

عرض رئيس مجلس الجهة, قبل نهاية السنة االولى . ثم ي38المخصصة للمصادقة عليه

من مدة االنتداب, مشروع برنامج التنمية الجهوية على المجلس قصد اتخاد مقرر في 

شانه. يكون هذا المشروع مرفقا بمنظومة تتبع المشاريع والبرامج وتقارير اللجان 

نفيذ بعد قابال للت ويصبح مقرر مجلس الجهة المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية 39الدائمة

. فيتولى رئيس مجلس 40التأشير عليه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

الجهة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية. وتعطى األولوية للمشاريع المبرمجة في برنامج 

, يتم تفعيل برنامج التنمية 41التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في جزء التجهيز

الجهوية, عند االقتضاء, في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين, 

ويتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية عند وضع الميزانية في 

  .الجزء المتعلق بالتجهيز, في حدود مواردها

الجهوية  ةيقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمي 

يتضمن التقرير على وجه الخصوص, بيانات حول نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في 

برنامج التنمية الجهوية مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها والمضمنة في منظومة 

تتبع المشاريع والبرامج, واإلمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج 
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ي قد تتعرض إنجازها, مع اقتراح الحلول الكفيلة واالكراهات المحتملة الت

 .42بتجاوزها

ثم يعرض تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية على اللجان الدائمة للمجلس 

يوم على األقل قبل تاريخ عقد المجلس للدورة  30إلبداء الرأي حوله داخل أجل 

ر مجلس الجهة هذا التقريالعادية او االستثنائية المخصصة للمصادقة عليه, يتدارس 

في اول دورة عادية او استثنائية يعقدها بعد التوصل بتقارير اللجان الدائمة, يعلق 

, 43ملخص من التقرير السنوي بمقر الجهة, كما يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة

ويمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية, ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ, 

 . 44فق المسطرة المتبعة في اعدادهو

  المعتمدة في إطار برامج التنمية الجهويةاالَليات القانونية الفرع الثاني: 

تتجلى أهم االَليات المدعمة للجهات للقيام لتحقيق أهدافها, في الشراكة والتعاقد 

 والتعاون فيما بين الجماعات الترابية من جهة والجهات في حد ذاتها من جهة أخرى

 وكذلك الديموقراطية التشاركية.

عقود الشراكة هي عقود إدارية بموجبها تعهد الدولة أو  الشراكة والتعاقد: -أ

المؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى شخص خاص مشروع معين لمدة 

 محددة تتناسب مع حجم االستثمارات المترقب إنجازها.

بين الدولة والمؤسسات ويعني كذلك التعاون على إنجاز مشاريع مشتركة 

العمومية أو الجماعات الترابية من جهة والمقاوالت الخاصة من جهة أخرى, وهذه 

 الشراكة تتم بواسطة عقد ذو طبيعة إدارية.
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على: ''  99من خالل المادة  111.1445وقد نص القانون التنظيمي للجهات رقم 

اتفاقيات التعاون والشراكة مع ]...[يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: 

القطاع العام والخاص;'' حيث يتم عقد شراكات مع القطاع العام والخاص من 

طرف الجهات الترابية وهو اختصاص أناط التداول فيه المشرع للمجلس الجهوي, 

على: ''  تتخذ المقررات باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر  46ونصت المادة 

قضايا بعده, التي يشترط العتمادها األغلبية المطلقة لألعضاء عنها, ما عدا في ال

كذلك  101لشراكة مع القطاع الخاص; '' ونصت المادة ]...[المزاولين مهامهم: 

على الشراكة كالتالي: '' يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداوالت المجلس 

يبرم ]...[ومقرراته, ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك, ولهذا الغرض: 

من هذا القانون  82اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 

 التنظيمي; ''

وانطالقا من أهمية الشراكة سواء مع القطاع العام أو الخاص, أولى لها المشرع 

 اهتماما خاصاً ومنه فهي تحوي العديد من المزايا: 

 ;هي عقود إدارية تخضع لرقابة القضاء اإلداري •

 هي عقود طويلة األمد; •

 عقود تسعى لتمويل استثمارات أو منشاَت ضرورية للمرفق العام; •

 عقود تحقق صيانة التجهيزات العمومية; •

تدمج خبرة القطاع الخاص في تدبير المشاريع االستراتيجية  •

 للدولة;

وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحل األنجع للمشاكل التي 

ر العمومي حيث تهدف هاته العقود إلى تقديم خدمات تتميز يعرفها التسيي

بمستوى عال من المهنة والجودة والكفاءة. وعلى تقوية البنيات التحتية 
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وعصرنة المرافق العمومية. مما يساهم في جلب الرأسمال والمشاريع وكذلك 

 خلق فرص العمل.

ها من ومن ضمن أهم األهداف التي يسعى القطاع العام والخاص تحقيق

خالل عقود الشراكة هو التدبير الجيد واالستراتيجي للمرافق والمؤسسات 

 العامة.

 –سال  –وفي هذا اإلطار وعلى سبيل المثال, صادق مجلس جهة الرباط 
بمقر الجهة بالرباط  2017أكتوبر  2القنيطرة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 

بالشراكة والتي سنذكر البعض منها  على العديد من االتفاقيات والعقود الخاصة

 على سبيل المثال ال الحصر.

ففي إطار تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية, من خالل تزويد الدواوير 

بين مجلس الجهة  10799بالعام القروي على مشروع اتفاقية شراكة رقم 

 من أجل –قطاع الكهرباء  –والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

 جماعات قروية. 10دواراً لفائدة  40مشروع كهربة 

كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة 

الداخلية ووالية جهة الرباط سال القنيطرة, وتجمع العاصمة, تتعلق بمساهمة 

 46مجلس الجهة في تجديد أسطول النقل الحضري.

الالمركزي للجماعات الترابية بشكل عام, يعتبر التعاون  التـــعاون: -ب

نتاجا لصراعين شهدهما المجتمع الدولي إبان النصف الثاني من القرن 

العشرين, إذ بادرت الدول األوروبية مباشرة بعد الحربية العالميتين للبحث عن 

 تأسيس أنواع جديدة من العالقات أساتها التعاون والسلم.
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ه من نظام الالمركزية اإلدارية نفسها, ويستمد التعاون الالمركزي معنا

واستيعاب هذه المسألة يفيد كثيراً في تحديد األطراف المعنية بعالقات التعاون, 

ولذلك يمكن القول أن أطراف التعاون الالمركزي يجب أن تكون وحدات 

 المركزية, عمومية, ترابية.

لي ي الداخوتتجلى صور التعاون الالمركزي في صورتين: التعاون الالمركز

 والتعاون الالمركزي الخارجي.

فبالنسبة للتعاون الداخلي فتتلخص أساليب التعاون من خالله في مجموعة 

 الجهات ومجموعة الجماعات الترابية وشركات التنمية المحلية.

المتعلق  111.14من القانون التنظيمي  148أما األول; فقد نصت عليه المادة 

يمكن للجهات أن تؤسس فيما بينها, بموجب  ' , حيث جاء فيها: '47بالجهات

اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجالس الجهات المعنية, مجموعات تتمتع 

بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي, وذلك من أجل إنجاز عمل مشترك أو 

 تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

رها وطبيعة أو مبلغ تحدد هذه االتفاقيات غرض المجموعة وتسميتها ومق 

 المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة, عند االقتضاء.

يعلن عن تكوين مجموعة الجهات أو انضمام جهة إليها بقرار للسلطة  

الحكومية المكلفة بالداخلية بعد االطالع على المداوالت المتطابقة لمجالس 

 الجهات المعنية.
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ت بناء على مداوالت يمكن انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجها 

متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا التفاقية 

 ملحقة. ''

وتسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة 

 48الحكومية المكلفة بالداخلية باقتراح من الجهات المكونة لها.

ئيساً ونائبين اثنين كما ينتخب مجلس مجموعة الجهات من بين أعضائه ر

على األكثر يشكلون مكتب المجموعة, طبقاً لشروط االقتراع والتصويت 

 49المنصوص عليها بالنسبة النتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات.

وبخصوص الثانية ـ مجموعة الجماعات الترابية ـ فهي مجموعة من العالقات 

 ظمها داخل أجل طويلة, وذلكالتي تقيمها الجماعات الترابية فيما بينها, تنجز مع

قصد إنجار أو تدبير بنيات تحتية عمومية في عدة ميادين تدخل في برنامج 

 أشغالها.

 في عديد من الفصول: 502011نص عليها الدستور المغربي لسنة وقد 

v  كلما تعلق األمر بإنجاز مشروع يتطلب  ]...[: '' 143الفصل

تتفق على كيفيات  تعاون عدة جماعات ترابية, فإن هذه األخيرة

 تعاونها.'' 

v  يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعات فيما 144الفصل '' :

 بينها, من أجل التعاضد في الوسائل والبرامج. '' 

v  تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: 146الفصل '' :]...[ 
المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات, وكذا 

 االَليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا اإلتجاه; ''
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أما الثالثة واألخيرة ـ شركات التنمية الجهوية ـ نضمها المشرع في الباب الثالث 

 ‘’التي جاءت:  145المادة  المتعلق بالجهات تحت 111.14من القانون التنظيمي 

 يمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه

إحداث شركات مساهمة تسمى "شركات التنمية الجهوية" أو المساهمة في 

رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو 

رسة األنشطة ذات الطبيعة االقتصادية التي الخاص. وتحدث هذه الشركات لمما

 ''....] [تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجه

وينحصر غرض الشركة في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية, 

التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية 

 .الخاص للجهةباستثناء تدبير الملك 

أما فيما يتعلق بالتعاون الالمركزي الخارجي أو الدولي; فهو يمكن من اكتساب 

التجارب الدولية في مجال تدبير الشأن العام المحلي, واالطالع على منجزات 

الجماعات الترابية األجنبية وال سيما في المجال االقتصادي, وذلك بهدف أن تستفيد 

أثناء وضع مخططاتها وبرامجها االقتصادية, كما يمكن التعاون منها جماعاتنا الترابية 

الدولي أيضا الجماعات الترابية من التعارف على الشعوب األخرى ومن ثمة العمل 

على تقريب أواصرها وثقافتها, هذا في الوقت الذي يشهد فيه العالم بؤر توثر متعددة 

 في جميع أنحاء المعمور.

لقول بأن التعاون الالمركزي سيمكن الجماعات الترابية ومن هذا المنطلق, يمكننا ا

من تقديم صورة عن مؤهالتها الطبيعية وطاقاتها االقتصادية, وذلك من أجل جلب 

أكبر عدد ممكن من االستثمارات األجنبية وبالتالي الحصول على العملة الصعبة, 

لمحلي, وتوفير فرص الشغل, وخلق دينامية جديدة داخل النسيج االقتصادي ا
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وبالتالي تأهيل الجماعات الترابية في مجال التدبير االقتصادي والمنافسة والتسويق 

 51المجالي.

وفي هذا الصدد أبرمت جهة الرباط سال القنيطرة اتفاقية تعاون وشراكة مع بروكسيل 

العاصمة تتعلق بشراء هذه األخيرة لقطعة أرضية ستخصص لبناء مركز فرز وإعادة 

 ECOcentre(.52(ت الورقية تدوير النفايا

الديموقراطية التشاركية هي من أحد اَليات تكريس  الديموقراطية التشاركية: -ج

, ومن هذا المنطلق عالج الدستور في عديد 2011الديموقراطية التي جاء بها دستور 

من فصوله الديموقراطية التشاركية وذلك عبر اَلية العرائض سواء فيما يخص 

 اطنين وجمعيات المجتمع المدني.المواطنات والمو

ففي ما يخص المواطنات والمواطنين فقط نص الدستور في فصله الخامس عشر 

على: '' للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية '' 

منه: '' تضع مجال الجهات والجماعات الترابية األخرى, اَليات  139ثم الفصل 

يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم  ]...[التشاورتشاركية للحوار و

عرائض, الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في جدول اختصاصه 

 ضمن جدول أعماله''

وفيما يخص المجتمع المدني وفي إطار المقاربة الدستورية دائماً فقد نص 

العام, والمنظمات غير على: '' تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن  12الفصل 

الحكومية, في إطار الديموقراطية التشاركية, في إعداد قرارات ومشاريع لدى 

 '' [...] المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية

																																																													
یدي محمد عام، جامعة سالعباس الوردي، التدبیر االستراتیجي القتصادیات الجماعات الترابیة بالمغرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون ال -51	

	.171-170، ص 2015-2014بن عبد هللا، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة بفاس، السنة الجامعیة 
اتفاقیة شراكة تتوزع على مجاالت اجتماعیة  15، جریدة إلكترونیة، مقال بعنوان: مجلس جھة الرباط سال القنیطرة یصادق على 24العاصمة  -52	

 ادیة ومجالیة، مرجع سابق.واقتص
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أما فيما يخص اإلطار التنظيمي, فقد نص القانون التنظيمي للجهات رقم 

خالل المواطنات  على المقاربة التشاركية في إطار اَلية العرائض, من 111.14

 ‘’منه على:  119والمواطنين عموماً في البابين الرابع والخامس; فقد نصت المادة 

العريضة: كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس 

الجهة بإدراج نقطة تدخل في صالحياته ضمن جدول أعماله;'' وبالنسبة للمجتمع 

لثالث من الباب الخامس الذي حدد شروط تقديم المدني في الفرعين الثاني وا

 العراض من لدن الجمعيات وكيفية تقديمها.

 وعموماً يمكن إجماع شروط تقديم العرائض في ما يلي:

Ø ;يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة 

Ø ;تكون المطالب والمقترحات او التوصيات التي تتضمنها مشروعة 

Ø ;تحرر بكيفية واضحة 

Ø  بمذكرة مفصلة تبين األسباب الداعية الى تقديمها واألهداف تكون مرفقة

 المتوخاة منها;

Ø  53بعده. 6تكون مرفقة بالئحة دعم العريضة المشار اليها في المادة 

 

 

 

 

 

 

																																																													
المتعلق بتحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات  44.14من القانون التنظیمي رقم  3الباب الثاني، المادة  -53	

 .2016أغسطس  18، بتاریخ 6492العمومیة، ج.ر عدد 
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 المبحث الثاني: اإلطار التطبيقي لبرنامج التنمية الجهوية:

 نموذجا ـ   –جهة الرباط سال القنيطرة  
 

في هذا المطلب سوف نتعرف على نموذج تطبيقي لبرنامج التنمية الجهوية 

لجهة الرباط سال القنيطرة, ولكن قبله سن سوف نتطرق للتعرف على جهة 

الرباط سال ( المطلب األول ), ثم نتطرق لمختلف عناصر برنامج التنمية 

 الجهوية لهذه الجهة ( المطلب الثاني ).

 

 اط سال القنيطرة في ارقام المطلب األول: جهة الرب

ثم على سنتعرف من خالل هذا المطلب أوال على موقع الجهة ( الفرع األول ), 

 مجلس جهة الرباط سال القنيطرة ( الفرع الثاني ).

 لى مجلس الجهة ( الفرع الثاني )ثم نتعرف ع الفرع األول: موقع الجهة

تقع جهة الرباط سال القنيطرة في الشمال الغربي من المملكة المغربية, وتمتد      

من المساحة الوطنية, وتمتاز  % 2,4, أي ما يعادل 2كلم  17570على مساحة تبلغ 

جهة سال القنيطرة بموقع استراتيجي متميز منفتح على شمال المغرب وجنوبه وشرقه, 

كلم, تتخللها شواطئ جميلة من بينها  180إضافة إلى انفتاحها على واجهة بحرية تبلغ 

 شواطئ: موالي بوسلهام, مهدية, سال, الرباط, هرهورة, الصخيرات

طنجة تطوان, وشرقا جهة فاس مكناس, غربا المحيط األطلسي تحدها شماال جهة 

ومن الجنوب الشرقي جهة بني مالل خنيفرة, ومن الجنوب الغربي الدار البيضاء 

 الكبرى سطات

أقاليم ويتمثل التقسيم االداري حسب أقاليم  7تنقسم جهة الرباط سال القنيطرة الى 

 معامالت الجهة في الجدول التالي:
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نسمة, وتحتل بذلك  866 580 4تبلغ ساكنة الجهة حسب اإلحصاء العام األخير 

المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث حجم السكان وعدد األسر الذي يبلغ 

1.015.107  

 % 13,53نسبة سكان الجهة على المستوى الوطني:  •

 % 15,65نسبة السكان الحضريين على المستوى الوطني:  •

 % 10,30السكان القرويين على المستوى الوطني: نسبة  •

 % 10,92نسبة أسر الجهة على المستوى الوطني:  •

 

 

 

Provinces 

عدد 

الدوائر 

Cercle
s 

عدد 

القيادات 

Caïdat
s 

عدد 

المقاطعا

 ت

 Communesالجماعات 

حضرية  اإلقليم

Urbaine
s 

قروية 

Rurale
s 

المجمو

 Totalع 

Rabat 0 0 5 2 0 2 الرباط 

Salé 1 2 5 2 2 4 سال 

Skhirate/Temar
a 

2 5 0 5 5 10 
الصخيرات/تمار

 ة

Khemisset 4 14 0 4 31 35 الخميسات 

Kénitra 5 15 0 3 20 23 القنيطرة 

Sidi Slimane 1 5 0 2 9 11 سيدي سليمان 

Sidi Kacem 4 10 0 5 25 29 سيدي قاسم 

Total 17 51 10 23 91 144 المجموع 
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Région, 
Province 

ou 

Préfecture 

الجهة المغاربة األجانب السكان  األسر

, اإلقليم 

 أو العمالة
Ménag

es 
% Populati

on 
Etrange

rs 
Marocai

ns 

Province 
Kénitra 

214640 23% 435 1061 1815 1059620 
إقليم 

 القنيطرة

Province 
Khémisset 

122144 12% 542221 196 542025 

إقليم 

الخميس

 ات

Préfectu
re Rabat 

151670 13% 577827 12891 564936 
عمالة 

 الرباط

Préfectu
re Salé 

231340 21% 982163 2347 979816 
عمالة 

 سال

Province 
Sidi Kacem 

99191 11% 522270 95 522175 

إقليم 

سيدي 

 قاسم

Province 

Sidi 
Slimane 

60922 7% 320407 92 320315 

إقليم 

سيدي 

 سليمان

Préfectu
re 

Skhirate- 

Témara 

135200 13% 574543 2776 571767 

عمالة 

الصخيرا

 -ت 

 تمارة

Région: 

Rabat-

Salé-

Kénitra 

1015107 
100

% 
4580866 20212 4560654 

مجمو

ع جهة 

 -الرباط 

 -سال 

 القنيطرة
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 :ية مهمة في قطاع الفالحة تتمثل فيتمتلك جهة الرباط سال القنيطرة مؤشرات اقتصاد

  هك 960.654األراضي الفالحية الصالحة للزراعة: 

 هك 191.645األراضي الزراعية المسقية: 

ويعتبر القطاع الصناعي بالجهة من القطاعات الحيوية حيث بلغ عدد الوحدات    

على المستوى  % 10وهو ما يشكل نسبة  2012وحدة صناعية سنة  802الصناعية 

(مليون  584,00 108 21الوطني. ويبلغ حجم إنتاج هاته المؤسسات الصناعية 

  على المستوى الوطني) % 10,2درهم) (

وحدة صناعية  % 26,18ل الجدول أسفله أن عمالة الرباط تحتضن ويالحظ من خال

من الوحدات في حين ال تتعدى نسبة  % 25,18متبوعة بإقليم القنيطرة باحتضانها 

  % 4,6الوحدات الصناعية بإقليم سيدي سليمان 

وبصفة عامة تتوزع هاته الوحدات الصناعية حسب عماالت وأقاليم الجهة على 

 الشكل التالي:

االستثمارات 

-Investi 

ssements 

10*3 dh 

نفقات 

المستخدمين 

Frais de  

personnel 
10*3 dh 

الصادرات 

produ 

ction-  

10*3 dh 

حجم اإلنتاج 

produ 

ction-  

10*3 dh 

رقم المعامالت 

Chiffre 

d'affaires  

10*3 dh 

عدد 

المستخدمين 

 الدائمين

عدد 

 المؤسسات

العماالت و 

 األقاليم

 الرباط 210 11988 10118307 4421343 827389 656387 379859

 سال 161 17763 4919499 4668185 1717205 879352 390517

249103 520346 675856 4714369 5424222 9491 99 
الصخيرات/تمار

 ة

 الخميسات 93 1133 300954 304392 114020 43469 9553

 القنيطرة 202 15167 6828494 6700397 3368589 749895 280642

 سيدي قاسم 37 575 294918 299898 39434 32184 7963

 سيدي سليمان       

1317637,0
0 

2881633,0
0 

6742493,0
0 

21108584,0
0 

27886394,0
0 

56117,0
0 

802,0
0 

 المجموع

 النسبة الوطنية 10 10,2 6,65 5,36 6,1 8,02 4,99
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إلى حد قريب جهة عبور فقط, إال أن وقد ظلت تعتبر جهة الرباط سال القنيطرة 

الصورة آخذة في التغيير بشكل تدريجي حيث أصبحت الجهة تتوفر على وحدات 

فندقية مصنفة ذات مواصفات كبيرة, إن الجهة تتوفر على مؤهالت سياحة كبيرة, 

الشواطئ , الجبال, المحميات الطبيعية, الضايات, والمرجات, الغابات المآثر 

 التاريخية...

 البنيات التحتية الثقافية (مسرح, قاعة المؤتمرات, المعاهد والجامعات...

إال أنه البد من اإلشارة إلى أن هاته البنيات مركزة أساسا في مدينة الرباط حيث تحتضن 

 .54من عدد الليالي 42,78من الوحدات الفندقية المصنفة, و  % 65

 

 الفرع الثاني: مجلس الجهة

 

 المجلس مكتب يجتمع   للرئيس. نواب 9و الرئيس من المجلس مكتب يتألف     

 بدعوة كذل إلى الضرورة دعت كلما استثنائية وبصفة عادية, بصفة الشهر في مرتين

 تبالمك أعمال جدول بتحضير الرئيس يقوم المكتب, أعضاء ثلث من أو الرئيس من

 بداية في األعمال لجدول خرىأ نقط إضافة اقتراح المكتب من عضو لكل ويمكن

 جدول نقط احترام على ويسهر المكتب اجتماعات الرئيس يترأس االجتماع,

  نوابه. ألحد ذلك يفوض أن ويمكن األعمال,

 كالتالي: موزعة لجان 6 من الجهة مجلس يتألف

v عزيز الكرماط: جنة التنمية االجتماعية والشؤون الرياضيةل 

v أكدي بهاء الدين: لية والبرمجةجنة الميزانية والشؤون المال 

v عيمة ن: جنة الثقافة والتربية والتكوين والبحث العلمي التطبيقيل

 بويغرومني

v محمد حنين جنة البنيات األساسية والنقلل : 

																																																													
 مساء 3، الساعة 2016نونبر   ،6	rsk.org/AR_lieu_jiha.php-http://www.crالقنیطرة: -موقع جھة الرباط سالزیارة ل. 54
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v لجنة التنمية االقتصادية وإنعاش االستثمار والتشغيل والتكوين المهني: 

 بد المجيد لمهاشيع

v  :55سسأكدي بهاء الدينلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 
 

جهة -المطلب الثاني: نموذج تطبيقي للتخطيط التنموي الجهوي 

 -نموذجا-الرباط, سال القنيطرة 

إن التنمية الجهوية يجب أن تتم في إطار التنمية الوطنية العامة, ويجب أن تسعى إلى 

أال تخرج وأال تتعارض وسائل ومقومات التنمية  تحقيق أهدافها, األمر الذي يقضي

الجهوية مع الوسائل المعتمدة لتحقيق التنمية الوطنية, إذ التنمية الجهوية جزء ال يتجزأ 

 . 56منها, فضال عن انكباب التنمية الوطنية على تحقيق أهداف التنمية الجهوية

وسائل ا ترابطا في اليتطلب أيض –نظريا على األقل  -إن الترابط الجدلي والمنطقي 

على مستوى التخطيط الجهوي والمخطط الوطني, وإذا كان التخطيط الجهوي 

كالتخطيط  لوطني أداة لمعرفة وتدبير النشطة االقتصادية واالجتماعية وغيرها, 

ووسيلة إلعداد التراب, فإن هذا الترابط الحتمي, رغم اختالف المجال الذي يعمل 

 وانسجاما في األهداف, لذا وجب أن يأخذ المخطط فيه كل واحد, يتطلب تكامال

العام بعين االعتبار بعض الخصوصيات المحلية, في حين أن المخطط الجهوي ينبغي 

أن يندمج في اإلطار العام للمخطط الوطني, حتى ال يحدث تنافر وتناقض في الجهود 

 والتدخالت.

ة السياسية إلقامة جهوية إذا مادام التخطيط الجهوي يشكل التعبير الواضح لإلراد

فعلية وبروز الجهة كمركز للقرار االقتصادي, ومن تم وجب إشراك الجهة 

																																																													
 نفس المرجع السابق.	.55
 .299، ص:الالمركزیة من التسییر اإلداري اإلداري إلى تدبیر التنمیة"، مرجع سابق،عزیز مفتاح،"  -56	
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ومؤسساتها, كشريك في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المخططات الوطنية مشاركة 

 .57فعالة

منذ نهج الجهوية االقتصادية  -وفي هذا االتجاه يعتبر المخطط الجهوي في المغرب 

خطط الوطني, دون الوصول إلى إقرار منظور جهوي مستقل مندمجا في الم -

, أكثر من جهوية للمخططات الوطنية العامةللتنمية, لدرجة يمكن الحديث معها عن 

 جهوي حقيقي.الحديث عن تخطيط 

 –من خالل هذا المطلب سنحاول من خالل قراءة أفقية لكل من البرنامج الحكومي 
, 58, ومختلف المخططات االستراتيجية الوطنية-2021-2016الوالية التشريعية 

 -وبرنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط, سال, القنيطرة, وبرنامج تنمية عمالة الرباط 

 نقاط التقاطع واالختالف بين هذه المخططات.لمعرفة   - 2021 - 2016للفترة 

 -2021 -2016الوالية التشريعية - مكانة الجهة في البرنامج الحكومي •

يعتبر البرنامج الحكومي تعاقد سياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية, ويتم تنزيله 

عن طريق قوانين مالية السنة, إضافة إلى مختلف العقود والشركات التي تبرمها الدولة 

ية ي للوالمع مختلف الوحدات الترابية والمرفقية, وبالرجوع إلى البرنامج الحكوم

تحتل الجهوية مكانة مهمة, الذي يقوم على خمس محاور  2021-2016التشريعية 

 نجد منها:

ü .ترسيخ الجهوية المتقدمة 

ü .تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي 

ü .تطوير النموذج االقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة 

																																																													
 .300المرجع السابق، ص:  -57	
                المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة - المخطط األزرق -، المخطط المغربي للطاقة الشمسیة -، مخطط المغرب األخضر -ومن بینھا:  -58	
 .مخطط ألیوتیس  -
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 لتنزيل الجهوية نجد:  ومن بين أهم مضامين هذا البرنامج

 

اإلطار القانوني المنظم العالقة بين البرنامج الحكومي والمخططات  •

 االستراتيجية الوطنية والتخطيط التنموي الجهوي

, وخصص لها الباب 2011احتلت الجماعات الترابية مكانة مهمة في إطار دستور 

الجهات والجماعات الترابية األخرى منه على أن  137التاسع كامال, وينص الفصل 

تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة, وفي إعداد السياسات الترابية, من خالل 

أعطى للجهة مكانة الصدارة  143كما أن الفصل تمثيليتها داخل مجلس المستشارين, 

 بالنسبة للجماعات الترابية األخرى.
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هات, نجدها تؤطر العالقة بين وبالرجوع إلى القانون التنظيمي المنظم للج

من القانون التنظيمي  83فالمادة مخططات التنمية الجهوية والسياسة العامة للدولة, 

 تنص: 59للجهات

يضع مجلس الجهة, تحت إشراف رئيس مجلسها خالل السنة األولى من مدة "

 وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه. برنامج التنمية الجهويةانتداب المجلس, 

األعمال التنموية المقرر برمجتها أو  ست سنواتيحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة  

إنجازها بتراب الجهة, اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها, لتحقيق تنمية مستدامة 

ح بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالبتنسيق مع والي الجهة و منهج تشاركيووفق 

 الالممركزة لإلدارة المركزية.

يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة  

وتحديدا ألولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث 

 األولى وأن يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.

وأن  الدولة ةبرنامج التنمية الجهوية التوجهات االستراتيجية لسياسيتعين أن يواكب  

وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في  عمل على بلورتها على المستوى الجهويي

التصميم الجهوي إلعداد التراب, وااللتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات 

الترابية األخرى وهيئاتها والمقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 " بالجهة.

 واألقاليم بين اختصاصات ومهام الجهات والعماالتمقارنة  •

هذه الوحدات الترابية يمكن استخالص فكرة رئيسية وهي:  مهامإن المقارنة بين 

دورها يكمن في التنمية المندمجة والمستدامة ولها بعد تنموي, أما  الجهةأن 

																																																													
 .)2015یولیو  7( 1436من رمضان  20 صادر في 1.15.83ظھیر شریف رقم ، المتعلق بالجھات 111.14القانون التنظیمي رقم  -59	
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نمية بالتفالمهام المنوطة تخص باألساس النهوض للعماالت أو األقاليم بالنسبة 

  االجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجاالت الحضرية.

داخل دائرتها  " تناط بالعمالة أو اإلقليم تنص 112.14من ق.ت   87 فالمادة

خاصة في الوسط القروي و كذا في  بالتنمية االجتماعيةالترابية مهام النهوض 

النجاعة و التعاضد و التعاون  المجاالت الحضرية, كما تتمثل هذه المهام في تعزيز

 المتواجدة بترابها.  بين الجماعات

 و لهذه الغاية تعمل العمالة أو اإلقليم على:

 توفير التجهيزات و الخدمات األساسية خاصة في الوسط القروي. •

ر باألعمال و توفي  تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات, و ذلك بالقيام •

ة بالتنمية االجتماعي  ألنشطة التي تتعلق أساساالخدمات و إنجاز المشاريع أو ا

 بالوسط القروي.

 محاربة اإلقصاء و الهشاشة في مختلف القطاعات االجتماعية. •

تقوم العمالة أو اإلقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات و استراتيجيات الدولة 

 ."في هذه المجاالت

" تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية تنص  111.14من ق.ت  80المادة كما أن    

 وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها, وال بالتنمية المندمجة والمستدامةمهام النهوض 

 سيما فيما يتعلق بما يلي:

 تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته االقتصادية. •

 تحقيق االستعمال األمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ •

 عليها.
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اعتماد التدابير واإلجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل  •

 على تيسير توطين األنشطة المنتجة للثروة والشغل.

 اإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة. •

 العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. •

ستراتيجيات العامة والقطاعية تقوم الجهة بهذه المهام, مع مراعاة السياسات واال

 للدولة في هذه المجاالت."

 وما يزكي هذا الطرح, االختصاصات الذاتية المنوطة بالجهات المنصوص عليه في

 ):82(المادة 

 التنمية االقتصادية:   أ)           

o ;دعم المقاوالت 

o .توطين وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة 

o السياحية في العالم القروي. تهيئة الطرق والمسالك 

o .إنعاش أسواق الجملة الجهوية 

o .إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية 

o .جذب االستثمار 

o .إنعاش االقتصاد االجتماعي والمنتجات الجهوية 

 التكوين المنهي والتكوين المستمر و الشغل:   ب)

o  ر وتطويإحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل

 الكفاءات من أجل اإلدماج في سوق الشغل.

o  اإلشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي

 الجماعات الترابية.

 ج) التنمية القروية:
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o . إنعاش األنشطة غير الفالحية بالوسط القروي 

o .بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة 

 د) النقل.

o  الدائرة الترابية للجهة.إعداد تصميم النقل داخل 

o  تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين

 الجماعات الترابية داخل الجهة.

 الثقافة: ه)

o .اإلسهام في المحافظة على المواقع األثرية والترويج لها 

o .تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية 

 و) البيئة:

o .تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية 

o  استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة والماء.وضع 

o .إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة 

  .ز) التعاون الدولي

 ):79كذلك االختصاصات المسندة للعماالت أو ألقاليم (المادة 

تمارس العمالة أو اإلقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين 

 التالية:

o  في المجال القروي;النقل المدرسي 

o ;إنجاز وصيانة المسالك القروية 

o ;وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة 
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o  تشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن والتعليم والوقاية

 وحفظ الصحة;

o .تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة 

الرباط, سال, القنيطرة,  -مقارنة بين برنامج التنمية الجهوية لجهة  •

 - 2021 , 2016 - وبرنامج تنمية عمالة الرباط

 

 

 

 

 الختالفوا التقاطعإن الهدف األساسي من هذه المقارنة باألساس, هو معرفة نقاط 

, إضافة إلى مكامن القوة والضعف في هذبن المخططين, وبعد بين هذين المخططين

 قراءة أفقية لمختلف هذه البرامج استخلصنا مجموعة من النتائج وهي:

 -مقارنة بین برنامج التنمیة الجھویة  لجھة 
القنیطرة، وبرنامج تنمیة عمالة الرباط، سال، 

 2016 -الرباط                                    
-2021-
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برنامج التنمية   -ومن أجل سبر أغوار كل من مكامن القوة والضعف للبرنامجين 

,  2016 -يطرة, وبرنامج تنمية عمالة الرباط الرباط, سال, القن -الجهوية لجهة 

ارتأينا وضعهم رهن إشارتكم كملحق للموضوع, إضافة إلى وضعه في   -2021

 المجلد المخصص لهذه الوحدة.
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 :ةــــخاتم

نجد من خالل هذا العرض على أن التخطيط االستراتيجي يعتبر مسلسال ديناميكيا 

الجماعات الترابية دورا مركزيا في مرحلة التشخيص وحتى مرحلة تلعب من خالله 

المصادقة على األعمال المبرمجة وإنجازها, وهو يعتبر استراتيجيا ألن األهداف 

المسطرة نابعة من القراري السياسي المحلي الذي يتخذ صبغة هيكلية تراهن على 

 مستقبل الجهة

اليوم أصبحت قاطرة للتنمية الشاملة, و مرجعا لتطوير آليات  ترابيةإن الجماعات ال

التدبير الناجع من خالل التخطيط المحكم المبني على معطيات واقعية, والتنسيق 

الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات و المؤهالت في وقت كثرت فيه الحاجيات و 

ات و على كل المستويتراجعت فيه الموارد. لذا, أصبح من الضروري التفكير اليوم, 

من اجل الدفع بالجماعات المحلية (ناخبا و منتخبا), لمواكبة اإلصالحات العميقة التي 

تقوم بها مصالح الدولة قصد االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين, و تفعيل 

 دالبرامج المحددة األهداف الرامية إلى الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني و تأهيله للح

 من آثار األزمات االقتصادية المتتالية التي أصبحت تعرفها اقتصاديات الدول المتقدمة.

إن اكبر تحدي يواجه التراب اليوم, يتمثل في صياغة نموذجه التنموي القائم على 

استغالل الثروات و الطاقات المحلية, و إشراك كل الفاعلين المحليين, وتوحيد 

 ت هذا النموذج التنموي.تدخالتهم وفق أهداف و مرتكزا
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 قـــــــــائمة المراجع المـــعـــتـــمـــدة:

v :باللغة العربية 

Ø :األطروحات والرسائل الجامعية 

ü :األطروحات 

العباس الوردي, التدبير االستراتيجي القتصاديات الجماعات الترابية  •

د محمبالمغرب, أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, جامعة سيدي 

بن عبد الله, كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس, السنة 

 .2015-2014الجامعية 

دراسة سوسيوسياسية, جهة  –عبد الله الطالبي " الدولة و الجهة بالمغرب  •

العيون بوجدور نموذجا " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, 

القانونية واالقتصادية و االجتماعية جامعة محمد الخامس كلية العلوم 

 .2013/2014بالرباط,  –أكدال 

رشيد السعيد: مدى مساهمة الالتمركز اإلداري والالمركزية في دعم الجهوية:  •

أطروحة لنيل الدكتوراه, جامعة محمد الخامس, كلية الحقوق أكدال, السنة 

 .2002 -2003الجامعية 

يير اإلداري إلى تدبير التنمية "  عزيزي مفتاح, " الالمركزية : من التس •

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, جامعة محمد الخامس كلية 

الرباط  –العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية أكدال 

2000/2001. 

عزيزي مفتاح, الالمركزية من التسيير اإلداري إلى تدبير التنمية, أطروحة لنيل  •

ق: القانون العام, جامعة محمد الخامس, كلية العلوم الدكتوراه في الحقو

 – 2000القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال الرباط, السنة الجامعية 
2001. 



	 52	

عبد الواحد مبعوث " التنمية الجهوية بين عدم التركيز اإلداري و الالمركزية  •

مد الخامس كلية اإلدارية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام, جامعة مح

 بالرباط. –العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية أكدال 

ü :الرسائل 

رشيد تونفي, التقسيم الترابي الجهوي بالمغرب: دراسة في أنماط  •

, رسالة لنيل 2015-1912التقسيم وانعكاساته على المجال الجهوي 

القانونية شهادة الماستر, جامعة محمد الخامس الرباط, كلية العلوم 

 .2015-2014واالقتصادية واالجتماعية أكدال, السنة الجامعية 

عادل بوحجير " التخطيط االستراتيجي في تدبير الشأن المحلي " رسالة  •

لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأن العام , جامعة 

 محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية

 .2010-2009بالرباط  –السويسي

-مصطفى كيوب " دور الجهة في تحقيق التنمية نموذج جهة كلميم •

السمارة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة , جامعة محمد 

رباط بال -الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية أكدال 

 ,2006/2007. 

كجماعة محلية في تحقيق التنمية االقتصادية محمد الداودي " دور الجهة  •

" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة , -جهة تادلة أزيالل-نموذج 

 –جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية و االجتماعية أكدال 
  .1999/2000بالرباط
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Ø :المقاالت 

مريم الخياري " النموذج التنموي المغربي خالل نصف قرن بين الطموح  •

الداخلي و اإلكراهات الخارجية " مقال منشور بموقع 

com.marocdroit.www. 

, جريدة إلكترونية, مقال بعنوان: مجلس جهة الرباط سال 24العاصمة  •

اتفاقية شراكة تتوزع على مجاالت اجتماعية  15القنيطرة يصادق على 

, نشر على الموقع 2017أكتوبر  3واقتصادية ومجالية, تاريخ النشر: 

 p/ma24.alassima.www?17374=.التالي: 

 

Ø :النصوص القانونية 

المملكة المغربية الصادر بتنفيد دستور  1.11.91الظهير الشريف رقم  •

 .2011لفاتح يوليوز 

المتعلق بالجهات, ظهير شريف رقم  111.14القانون التنظيمي رقم  •

 ).2015يوليو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  44.14القانون التنظيمي رقم  •

, 6492عدد الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية, ج.ر 

 .2016أغسطس  18بتاريخ 

يونيو  29( 1437من رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم  •

) بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه 2016

شوال  9- 6482ر عدد ,وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده. ج

 .5341) ص 2016يوليوز  14(

المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات  2.16.299مرسوم رقم  2المادة  •

التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها 

ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفهاـ صادر  وشروط االستفادة منها
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بتاريخ  6482), الجريدة الرسمية عدد 2016يونيو  29( 1437من رمضان  23في 

 .5341, الصفحة )2016يوليو  14(

 

Ø :المواقع اإللكترونية الرسمية 

 

 /http://www.cr-rsk.org القنيطرة:-موقع جهة الرباط سال •
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