اململكة املغربية
الربملان
جملس املستشارين

التقرير الرتكييب
ألشغال امللتقى الربملاين للجهات
 6يونيو 6106
احتضن جملس املستشارين يومه االثنني  16يونيو  ، 6106ادلورة التأأسيس ية ل "امللتقى
الربملاين للجهات" ،حتت شعار  " :اخنراط جامعي مسؤول يف حبث ممكنات التزنيل ورهاانت التفعيل".
وذكل عىل ضوء التوصيات الصادرة عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،وحبضور ثةل
من الربملانيني واملسؤوليني احلكوميني واملستشارين اجلهويني وامجلاعيني ومسؤويل مؤسسات دس تورية،
وفعاليات من اجملمتع املدين.
وقد أأكد املتدخلون واملتدخالت ،عىل أأن امللتقى ،يشلك فضاء لتالحق ا ألفاكر والآراء اغناء
لتجربتنا ادلميقراطية من أأجل التوصل اىل اعامتد مقاربة واقعية ومعلية.
واس تحرض املشاركون واملشاراكت
 العمل ابملقتضيات ادلس تورية ذات الصةل ابجلهات وامجلاعات الرتابية ،وكذا مقتضيات القانون التنظميياملتعلق ابجلهات وتكل املرتبطة ابمجلاعات الرتابية ا ألخرى.
1

 التوجهيات السامية جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا ،الواردة يف خطبه ذات الصةل ابجلهوية،واليت تشلك مرجعية اترخيية وفلسفية ،تنري لنا طريق تزنيل اجلهوية املتقدمة ،اكلزتام س يادي دلوةل
موحدة ،تبتغي اصالحا معيقا لهيالكها.
 التأأكيد عىل أأن اجلهوية املتقدمة اليت نبتغهيا ،جيب أأن تكون قاطرة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية،وكذا الاصالحات ادلميقراطية .وذكل يف اطار س يادة ادلوةل ووحدة تراهبا الوطين .وكذا وحدهتا
الس ياس ية والترشيعية والقضائية ،وممارسة ادلوةل الختصاصاهتا احملددة ابدلس تور والقوانني كام هو احلال
يف لك ادلول املوحدة.
فامي يتعلق ابلمنوذج التمنوي اجلديد ل ألقالمي اجلنوبية :
 اعتبار اعطاء جالةل املكل محمد السادس انطالقة المنوذج التمنوي اجلديد ل ألقالمي اجلنوبية يف 6نونرب  ، 6102اشارة داةل لتفعيل اجلهوية املتقدمة عىل أأرض
 الواقع ،ووس يةل لتعزيز التعاون جنوب – جنوب اليت متزي عالقات املغرب مع البدلاناالفريقية.

 مت التذكري ،أأن هذا المنوذج اكن مثرة مقاربة تشاركية مع خمتلف الفعاليات احمللية واجلهويةبأأقالمينا اجلنوبية .عالوة عىل متزيه بربجمة واعامتدات واحضة ودقيقة تتوىخ تمثني املوارد الطبيعية واستامثرها
لفائدة الساكنة احمللية.
االكراهات والتحدايت :
 المتكل اجليد لاكفة املتدخلني للمزااي االجيابية للجهوية ،والتعامل حبمكة مع التحدايت املتنوعةواملتعددة اليت يطرهحا تزنيل اجلهوية املتقدمة؛
 عدم اس تكامل اخراج النصوص التطبيقية للقوانني التنظميية؛ عدم اس تكامل مسلسل الالمتركز ابلرمغ من اهامتم ووعي جل املتدخلني بأأمهية ذكل . ضامن االس تقاللية املالية للجهة والتوزيع املنصف والعادل للموارد املالية.2

 رضورة تعزيز املقاربة التشاركية من خالل ارشاك حقيقي للساكنة والفاعلني والنخب يف مسلسلاختاذ القرار اجلهوي ،وبلورة التوجهيات والربامج واملشاريع وتنفيذها وتقيميها كام ينص ادلس تور عىل
ذكل.
 مأأسسة اللقاءات ادلورية مضن "امللتقى الربملاين للجهات" مضن سريورة منتظمة بغية التشاوروالتقيمي املتواصل ،مواكبة للتفعيل املتدرج للجهوية املتقدمة ،ورضورة التفكري يف ألية مصاحبة للجهوية
تتجاوز البعد الوطين ،لميتد اىل احمليط االقلميي.
 يتطلب التحقيق الفعيل اللتقائية الس ياسات العمومية عىل املس توى الرتايب ،توفر عدد من الرشوطاملهنجية والعملية القبلية ،كام حددها التقرير الهنايئ للجنة الاستشارية جمللس حقوق االنسان حول "دور
احلكومة احمللية يف تعزيز وحامية حقوق االنسان".
 التعاون بني مجيع املؤسسات واملتدخلني لتزنيل اجلهوية املتقدمة بعيدا عن احلساابت الس ياس ية.فامي يتعلق بتعزيز املوارد املالية للجهات :
 مت التأأكيد عىل أأمهية املس تجدات اليت جاء هبا دس تور  6100يف تفعيل ا ألدوار املالية للجهات،وذكل من خالل التنصيص عىل مبد أأين هامني يتعلق أأوهلام بتخصيص موارد مالية لفائدة امجلاعات
الرتابية ،حيث نصت عىل أأنه تتوفر اجلهات وامجلاعات الرتابية ا ألخرى عىل موارد ذاتية وموارد مالية

 مرصودة من قبل ادلوةل أأما املبد أأ الثاين فريبط الاختصاصات من ادلوةل اىل اجلهات الرتابيةا ألخرى بتحويل املوارد الالزمة لتنفيذها.
 االرساع يف اصالح النظام اجلبايئ احمليل. اللجوء اىل االقرتاض يف حدود مؤطرة ،وسقف حمدد وبكيفية معقوةل ومتناس بة مع قدرات اجلهاتعىل االقرتاض.
 الهنوض بأأنشطة ومشاريع مبتكرة تؤدي اىل خلق الثوات مع املراقبة الصارمة لنفقة التس يريوخاصة املتعلقة ابملوظفني.
 توس يع املنظومة القانونية للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص لتشمل امجلاعات الرتابية مع التأأكيدعىل أأمهية التدبري حبسب ا ألهداف وجتويد طرق البحث عن بدائل مالية.
 الهنوض ابلتعاون ادلويل الالمركزي اذلي يشلك حال مناس با لتعبئة المتويالت االضافية.3

 تقيمي النفقات اجلبائية املتعلقة ابجلباايت احمللية واعداد تقرير س نوي حول اجلباايت احمللية.وارتباطا بقضااي التمنية املندجمة واملس تدامة
 متت ادلعوة اىل احداث حمراكت جديدة للمنو أكساس خللق الثوة ،ورافعة أأساس ية للتمنية االقتصاديةواالجامتعية ،وتقليص الفوارق بني اجلهات ،وخلق أأحواض هجوية للتشغيل تكون أأساسا لتقوية الامتسك
االجامتعي.
 اعادة النظر يف التوزيع اجملايل لالستامثر العمويم مبا يضمن التوازن والتضامن بني اجلهات ،والعمل عىلرضورة ادماج واندماجية الس ياسات القطاعية عىل الصعيد اجلهوي ،و أأيضا ترسيع الالتركزي االداري،
ومس توايت التعاقد بني ادلوةل واجلهات والمتويل يف ضوء االختصاصات املشرتكة واملنقوةل اخلاصة بلك هجة.
 ا ألخذ بعني االعتبار يف برامج التمنوية اجلهوية ،التحدايت املتعلقة ابلولوج اىل احلقوق االقتصاديةواالجامتعية والثقافية والبيئية املندرجة يف جمال اختصاص اجلهة عىل املس توى الرتايب.
 التفكري اجلدي يف تدبري وتطوير املوارد البرشية والكفاءات اجلهوية املوكول لها التزنيل العميل للجهويةاملتقدمة.
وارتباطا ابجملال البييئ
 مت التأأكيد عىل رضورة تبين رؤية واحضة وتدبري معقلن واستبايق فامي يتعلق حبامية املوارد الطبيعيةوتمثيهنا وحتفزي الاقتصاد ا ألخرض ،وذكل برشاكة مع مجيع املتدخلني ،مع ا ألخذ بعني االعتبار املقتضيات
القانونية اجلاري هبا العمل واملعاهدات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب ،عالوة التشاور مع اجملمتع املدين.
 رضورة قيام التمنية املندجمة واملس تدامة عىل ادماج التغريات املناخية يف تصورات وس ياساتامجلاعات الرتابية ،و أأن يمت اس تحضار العداةل املناخية ابعتبارها جزءا من العداةل الاجامتعية.
 متت دعوة امجلاعات الرتابية ويف مقدمهتا اجملالس اجلهوية ملشاركة ممتزية يف مؤمتر ا ألطراف 22 COPمبراكش من خالل تقدمي الامنذج املمتزية ذات الصةل ابلتغيريات املناخية.
وارتباطا مبوضوع ادلميقراطية التشاركية
 مت التأأكيد عىل رضورة وضع ميثاق هجوي يوحض العالقة ابجملمتع املدين ،مع انشاء ألية لتتبع وتقيميالتقدم احملقق يف مسار تزنيل اجلهوية املتقدمة.
 رضورة االنفتاح عىل اجلامعة وعقد رشااكت دامئة يف هذا االطار.4

 انشاء نظام شفاف لطلب تقدمي مشاريع عىل أأساس دفرت حتمالت خاضع دلراسة ا ألثر معالافتحاص املايل.
 نرش ثقافة املساواة بني اجلنسني وتعزيزها هجواي وكذا الرفع من قدرات الكفاءات اجلهوية. الترسيع ابخراج الهيئات التشاورية املنصوص علهيا يف القانون التنظميي املتعلق ابجلهات. -التنصيص عىل رضورة ارشاك الهيئات واملؤسسات ادلس تورية يف هيئات التشاور اجلهوية.
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