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''دفاتر الجهوية بالمغرب“مشرف على تنسيق موسوعة  إعالمي وناشر و  

 

 

لتربع جاللته على عرش أسالفه المنعمين، طالب  19في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى الـ
إلى حيز الوجود، ” ميثاق الالتمركز“جاللة الملك محمد السادس باالنكباب واستعجال إخراج 

دينامية جديدة وتقدما متزايدا من قبل كافة الفاعلين من مختلف ” الجهوية“حيث سيعرف ورش 
وسيساهم في بلورة المقترحات والتوصيات التي تمخضت عن التظاهرات والندوات مواقعهم، 

العلمية التي احتضنتها في اآلونة األخيرة العديد من جهات المملكة، والتي تناولت في مجملها 

بهدف ربح رهانات التنمية المندمجة ” الجهوية المتقدمة“اإلشكاليات المرتبطة بتأخر تنزيل 

.ببالدنا” الجهوية المتقدمة“كامة الترابية والمجالية في إطار تفعيل والمستدامة والح  

من بين األوراش األساسية التي حث على ” ميثاق الالتمركز“وكان جاللة الملك، قد جعل تنزيل 
إخراجها للنور، داعيا جاللته، في هذا الصدد، إلى إصدار هذا الميثاق داخل أجل ال يتعدى نهاية 

ل، وهو ما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية شهر أكتوبر المقب
مع العمل على اإلسراع ” الجهوية المتقدمة“اإلقتصادية واإلجتماعية، في انسجام وتكامل مع 

، وبتفعيل إصالح المراكز الجهوية لالستثمار، وتمكينها من ”الميثاق الجديد لالستثمار“بإخراج 

.زمة للقيام بدورهاالصالحيات الال  

تشكل رافعة للتنمية المجالية وللديمقراطية المحلية ” الجهوية المتقدمة“واعتبارا لكون 

جهة كما كان عليه  16جهة مقابل  12والتشاركية، عبر إعادة توزيع الفضاء الوطني على قاعدة 
قيقيا واستراتيجيا يشكل بحق رهانا ح” قانون الالتمركز اإلداري“الحال في السابق، فإن تنزيل 

للنهوض بالتنمية الجهوية وإطارا مالئما لمواجهة تحديات معركة التنمية بمختلف تجلياتها 

.اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والبيئية واإلعالمية  

، كما أرادها جاللة الملك محمد السادس، تكريسا إلصالح يتوخى في ”الجهوية المتقدمة“وتعد 
ادة توزيع للسلطة السياسية واإلقتصادية بين السلطة المركزية عمقه العمل على إع

والجماعات الترابية، مع إدراج التنمية في قلب السياسات العمومية الجهوية من أجل تحقيق 

التوازنات اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية والثقافية والبيئية، وجعل هذه التوازنات منسجمة 

.مع الحكامة الترابية  

باعتبارها تنظيما ترابيا غير ممركز، ستمكن بال شك، إن حسنت إرادات ” لجهوية المتقدمةا“إن 
كافة األطراف المتدخلة في هذا الورش الحيوي الحاسم، من االنتقال من عالقات الوصاية 

.والرقابة إلى عالقات مبنية على مبادئ التكامل والتشاور والتدبير التشاركي  

، تعد أداة لتكريس الديمقراطية المحلية ونموذجا متقدما ”ة المتقدمةالجهوي“وانطالقا من كون 

للحكامة المسايرة الندماج الساكنة، فإن الجميع مطالب بتسريع وتيرة هذا الورش الوطني الذي 
يدخل ضمن التوجه االستراتيجي للمملكة، باعتباره نمطا وآلية لتفعيل ديمقراطية القرب 

نهم عبر مؤسسات جهوية ومحلية، وتمكينهم من المشاركة بإشراك السكان في تدبير شؤو

.المباشرة في تخطيط المشاريع وإنجازها ومراقبة مراحل تنفيذها  

ستمكن بالدنا من ولوج مرحلة جديدة في تنظيمها المؤسساتي ” الجهوية المتقدمة“إن 
مة والمجالي، وستكرس مبادئ الديمقراطية المحلية وستشكل نموذجا جد متقدم للحكا
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المسايرة الندماج الساكنة ليس فقط في محيطها السياسي واالقتصادي، ولكن أيضا في 

.ثقافي والبيئي-فضائها السوسيو  

إذن أصبح ملقى على عاتق جميع الفاعلين، من مختلف المستويات والمواقع، واجب العمل 
جاللة الملك  ، تفعيال لتوجيهات”الجهوية المتقدمة“على تسريع وتيرة هذا الورش الوطني، 

محمد السادس، من أجل تحقيق اإلقالع التنموي المنشود وضبط آليات التفاعل والتكامل فيما 
بين األدوار بين السلطات المركزية والمصالح الالممركزة، فضال عن رفع مختلف التحديات 

ناجعة، المرتبطة بالمسألة اإلقتصادية واإلجتماعية، وتجويد الرأسمال البشري واعتماد حكامة 

واعتماد الحوار بين الفاعلين ومختلف األطراف والعمل على التجانس بين السياسيات العمومية 
بالجهة، وتثمين الرأسمال الثقافي، مع إيجاد الحلول المناسبة للقضايا والمشاكل المرتبطة 

.بالتنمية المندمجة والمستدامة  

يكون ” نموذج تنموي جديد“عداد كما أن هذا األمر يتطلب أيضا، االنخراط الجماعي في إ

بمستطاعه تقديم الحلول، واالستجابة في نفس الوقت لمتطلبات التنمية، وهو ما يقتضي 
تعميق النقاش وتبادل اآلراء بين الفاعلين من مواقعهم المختلفة، من أجل التوصل إلى حلول 

.ري والدوليناجعة تتالءم مع التحوالت القائمة على المستوى المحلي والوطني والقا  

في حاجة ماسة أيضا ” الجهوية المتقدمة“واعتبارا لألهمية التي أضحى يكتسيها اإلعالم، فإن 
 12إلى مواكبة إعالمية مهنية احترافية يكون في مقدورها إبراز مختلف خصوصيات الجهات ال 

ين المتعددة، والثروات التي تزخر بها وتراثها الالمادي واإلكراهات التي تعاني منها في المياد

.وذلك تكريسا إلعالم القرب: إعالم ديناميكي يتجاوب مع متطلبات الرأي العام  
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