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رسالة الملك إلى الملتقى البرلماني الثالث للجهات بالرباط

وجه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،رسالة سامية إىل المشاركي ف أشغال
البلمان الثالث للجهات ،الذي افتتحت أشغاله األربعاء بالرباط .وف ما يل
الملتق ر
نص الرسالة الملكية الت تالها مستشار صاحب الجاللة السيد عبد اللطيف المنون:

“الحمد هلل ،والصالة والسالم عل موالنـا رسول هلل وآله وصحبه.
حضات السيدات والسادة،
يسـ ــعدنا أن نتوجـ ــه إىل ملتقـ ــا  ،الـ ــذي مـ ــا فتئنـ ــا نضـ ــق رعايتنـ ــا السـ ــامية عـ ــل
فعالياته ،منذ إنشائه ،انطالقا من حرصنا عل إنجاح الورش اإلصالح الهـيلل
للجهويــة المتقدمــة ،الــذي نضــعه ف صــلب توجهاتنــا االســباتيجية ،مــن أج ـ
ترس ـ ـ مسـ ــار التحـ ــديث المؤسس ـ ـ لبالدنـ ــا ،وتوطيـ ــد بن ـ ـاء مغـ ــر التضـ ــامن،
والكرام ـ ــة ،والعدال ـ ــة االجتماعي ـ ــة والمجالي ـ ــة ،والنه ـ ــو بالتنمي ـ ــة المندمج ـ ــة
والمستدامة لفائدة كافة المواطني.

وب ـه ـ ــذ المناس ـ ــبة ،يطي ـ ــب لن ـ ــا أن ن ـ ــثمن نهـ ـ ـ االس ـ ــتمرار ف التفك ـ ــب المن ـ ــت
واالق ـ ـ ــباح المتواصـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــذي اخت ـ ـ ــار مجلـ ـ ـ ـ المستش ـ ـ ــارين ،بمعي ـ ـ ــة رشكائ ـ ـ ــه
المؤسسات ي ،من مجل اقتصادي واجتماع وب ت ،ومجلـ وطـت لحقـو
اإلنس ـ ــان ،وجمعي ـ ــات جه ـ ــات وجماع ـ ــات المغ ـ ــر  ،ال ـ ــذين ب ـ ــادروا إىل تن ـ ــي
البلمان للجهات.
النسخة الثالثة من الملتق ر
وإننــا لنتطل ـ إىل أن تشــل هــذ الــدورة فرصــة ســانحة لتعم ـ النقــاش البنــاء،
واقـ ــباح الحلـ ــول الخالقـ ــة ،والعملي ـ ـة المناسـ ــبة ،مـ ــن أج ـ ـ اضـ ــطال الجهويـ ــة
المتقدمة بدور محوري ،كرافعة قوية إلنتاج ال وـبوة الماديـة والالماديـة ،وتـوفب
فـر الشـغ  ،الســيما للشـبا  ،وإدمــاج مختلـف الفئــات االجتماعيـة ،وضــمان
المش ـ ــاركة المواطن ـ ــة الواس ـ ــعة والمس ـ ــؤولة ،والمس ـ ــاهمة ف النه ـ ــو ب ـ ــالتنو
الثقاف لبالدنا ،ف إطار مقومات هويتنا الوطنية الموحدة.
وال يخــق علــيل ب ـ ن النه ــو األمث ـ بهــذا ال ــورش الحاس ـ  ،ال يتوقــف فق ـ
عـ ــل حج ـ ـ الصـ ــالحيات المخولـ ــة للجماعـ ــات البابيـ ــة ،خاصـ ــة الجهـ ــات ،ب ـ ـ
يرتب أساسا بكيفية ممارستها ،وقدرة كافة الفاعلي ،السيما المنتخبـي ،عـل
الـتحل بـروح المســؤولية العاليـة ،وتــرج العمـ الجمــاع البنـاء ،والهــاد إىل
جع خدمة المواطن أولوية األولويات وتجاوز ك االعتبارات الضيقة.
ذلــك أن المغاربــة ال يريــدون مؤسســات جهويــة حـ رـبا عــل ور  ،وإنمــا يتطلعــون
لجهات فاعلة ،تتجاو م انشغاالته الملحة ،وتساه ف تحسي معيشـه
ال وم.
حضات السيدات والسادة،
إن التـ ــدابب واألوراش الـ ــت بادرنـ ــا إىل إطالقهـ ــا ف اآلونـ ــة األخـ ــبة ،السـ ــيما منهـ ــا
المتعلق ــة ب ــالالتركب اإلداري ،وإص ــالح من وم ــة ال ــدع والحماي ــة االجتماعي ــة،
ومن ومة التكـوين المهـت ،وإعـادة الن ـر ف اإلطـار القـانون والتن ـي للمراكـ
الجهوي ــة لالس ــتثمار ،تن ــدرج ض ــمن من ورن ــا الش ــام  ،اله ــاد لت ــوفب أس ــبا
النجـ ــاح لمسـ ــار التنميـ ــة الجهويـ ــة ،والرف ـ ـ مـ ــن وتـ ــبة تفعيلـ ــه ،وت هي ـ ـ جم ـ ـ
الجهات لممارسة اختصاصاتها عل أحسن وجه.

وم ـ ــن ه ـ ــذا المنطلـ ـ ـ  ،فإنن ـ ــا نؤك ـ ــد ال ـ ــوم ع ـ ــل ضورة الح ـ ــر ع ـ ــل التناسـ ـ ـ
والتلام بي المهام الموكولة لك الفاعلي العموم ي الباب ي ،وخاصة مـنه
الجماع ـ ــات البابي ـ ــة ،علم ـ ــا بـ ـ ـ ن الق ـ ــواني المن م ـ ــة له ـ ــذ الجماع ـ ــات ح ـ ــددت
للجه ــات مه ــام النه ــو بالتنمي ــة المندمج ــة والدائم ــة ،كم ــا رس ــمت لمج ــال
العم ــاالت واألق ــالي مهـ ــام النه ــو بالتنمي ــة االجتماعيـ ــة ،خاصـ ــة ف المجـ ــال
القروي كما ف المجـاالت الحضـية ،وسـطرت للجماعـات مهـام تقـدي خـدمات
القر للساكنة.
ـنهي ،محــدد
وف هــذا الصــدد ،نــدعوك للمســاهمة ف التفكــب ف وض ـ إطــار مـ ر
مــن حيــث الجدولــة ال منيــة ،لمراح ـ ممارســة الجهــات الختصاصــاتها ،بشــل
ي ـ ـراع متطلبـ ــات التلام ـ ـ بـ ــي االختصاصـ ــات الذاتيـ ــة والمشـ ــبكة والمنقولـ ــة،
آخــذا بعــي االعتبــار أيضــا القــدرات الماليــة والتدببيــة الخاصــة بل ـ جهــة ،م ـ
استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة ،الت أثبتت نجاعتها.
وإذ نس ــج ف هـ ــذا الصـ ــدد أن مختل ــف جهـ ــات المملكـ ــة قـ ــد قطعـ ــت أشـ ــواطا
متفاوتــة ف وض ـ ب ـرام التنميــة الجهويــة ،فــإن ضــمان ترجمــة هــذ الـ رـبام إىل
منجـ ـ ـ ات فعليـ ـ ـة متلامل ـ ــة مـ ـ ـ السياس ـ ــات القطاعي ـ ــة ع ـ ــل المس ـ ــتو ال ـ ــب ران،
يقتضـ مــن الجهــات عــدم االقتصــار عــل قنــوات التمويـ المعتــادة فقـ  ،وإنمــا
يتطلـ ــب إمعـ ــان التفك ـ ــب ف كيفيـ ــة تعبئـ ــة التم ـ ــويالت الضـ ــورية لهـ ــذ ال ـ ـ رـبام
عب مختلف ر
الشا ات بما ف ها التعاون الالمرك ي.
وتنويعها ر
كم ــا ن ــدعو ف نفـ ـ اإلط ــار ،الجه ــات إىل اس ــتثمار فرص ــة التق يم ــات المرحلي ــة
المقبل ــة ل ـ رـبام التنمي ــة الجهوي ــة ،م ــن أج ـ تقوي ــة هندس ــة تمويـ ـ المش ــاري ـ ـ
المبمجة ف إطار هذ المخططات ،ضمانا لواقع تها ولنجاعتها.
ر
وارتباط ـ ــا بموض ـ ــو التم ـ ــويالت ،ال داع للت ـ ــذكب هن ـ ــا بمحدودي ـ ــة اإلملاني ـ ــات
المالي ــة للدول ــة كلـ ـ وم ــن تـ ـ  ،ف ــإن الجماع ــات البابي ــة مطالب ــة بوضـ ـ بـ ـرام
تنموي ــة وب ـرام عم ـ تـ ـراع ه ــذ اإلكراه ــات ،وخاص ــة م ــن خ ــالل الس ــهر ع ــل
ت ـ ــدبب موارده ـ ــا المالي ـ ــة بل ـ ـ نجاع ـ ــة وفعالي ـ ــة ،وتس ـ ــخبها لالس ـ ــتثمار الم ـ ــوفر
للتشغي المنت ولصال الحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة.

حضات السيدات والسادة،
لقــد ســب أن دعونــا المنتخبــي خــالل الــدورة الثانيــة لملتقــا
حلول محلية تتالءم م مشا الشبا .
غ ــب أنن ــا الح ن ــا أن مب ــادرات الجه ــات به ــذا الخص ــو
فضال عن كونها ال تستجيب لتطلعات الفئات المعنية.

هــذا ،إىل ابتلــار

ظل ــت دون طموحن ــا،

لــذا ،نجــدد الت كيــد عــل الطــاب األولــوي غــب القاب ـ للت جي ـ لهــذا الموضــو ،
مشــددين عــل وجــه الخصــو  ،عــل العم ـ  ،وف ـ منهجيــة تشــاركية ،لبلــورة
خطـ ـ وبـ ـرام جهوي ــة إلدم ــاج الش ــبا  ،مـ ـ مراع ــاة التلام ـ ـ واالنس ــجام م ـ ـ
االسباتيجية الوطنية المندمجة للشبا  ،وم برام التنمية الجهوية.
كمــا نــدعو الحكومــة والمجلـ االقتصــادي واالجتمــاع والب ــت ،وبــاف اله ئــات
العمومية المعنية ،إىل مواكبـة الجهـات بهـذا الخصـو  ،ودعمهـا لتحق ـ هـذا
الهـ ــد  ،بم ـ ــا يسـ ــه ف تفعي ـ ـ الحقـ ــو االقتص ـ ــادية واالجتماعيـ ــة والثقافي ـ ــة
والبيئية ،ويقوي آليات الوساطة عل المستو الب ران.
وم ــن ه ــذا المنطلـ ـ  ،ف ــإن ملتق ــا مـ ـدعو إىل التفك ــب ف س ــب تفعيـ ـ اآللي ــات
التش ــاركية للح ــوار والتش ــاور ،بم ــا ف ذل ــك كيفي ــات رإشاك الف ــاعلي الج ــدد ف
مختلف الديناميات االجتماعية عل المستو الجهوي ،ضمانا لنجاعة العم
التشــار م ـ المجــال الجهويــة ،وإب ـرازا للطــاب الــدام لهــذ اآلليــات ،الســيما
للنساء وللشبا .
وف ه ــذا اإلط ــار ،فق ــد س ــب أن دعون ــا الجماع ــات البابي ــة إىل أن ت ــدرج ض ــمن
برامجه ـ ــا مش ـ ــاري ـ ـ كفيل ـ ــة بتحق ـ ـ مزي ـ ــد م ـ ــن العدال ـ ــة االجتماعي ـ ــة والبابي ـ ــة،
وتقليص م اهر التهميش واإلقصاء.
بش ــاكة م ـ ـ الدولـ ــة وبـ ــاف الفـ ــاعلي
وإننـ ــا لنوجـ ــه هـ ــذ الجماعـ ــات إىل العم ـ ـ  ،ر ـ
الباب ي ،عل وض برام ومشـاري ـ ـ تهـد إىل تقويـة قـدرات الفئـات الوسـى
ف المج ـ ــاالت
الحض ـ ــية ،بم ـ ــوازاة م ـ ـ تحف ـ ــب انبث ـ ــا وتوسـ ـ ـ طبق ـ ــة وس ـ ــى
ـ
فالحية.

حضات السيدات والسادة،
إننـا نعلـ حجـ انت ـاراتل المرتبطــة بتبيـ الم ثـا الجديــد لالتمركـ اإلداري،
وبالمراك الجهوية لالستثمار ،ف صيغتها الجديـدة ،اعتبـارا لمـا أصـبحت تتـوفر
عليه من صالحية عملية واسعة.
وف ه ــذا الص ــدد ،ن ــو الجماع ــات البابي ــة أن تواك ــب المس ــتجدات ،وتـ ـراع
التطــورات العميقــة والمتســارعة ،الــت يعرفهــا المغــر والعــال مــن حولنــا كمــا
يتع ـ ــي عل ه ـ ــا المب ـ ــادرة إلقام ـ ــة رشا ـ ــات فاعل ـ ــة ومنتج ـ ــة م ـ ـ الهيا ـ ـ اإلداري ـ ــة
الالمتمرك ـ ـ ة ،وم ـ ـ الفـ ــاعلي ف القطـ ــا الخـ ــا وفعاليـ ــات المجتم ـ ـ المـ ــدن،
ومواكبة تحسي مناخ ومساطر االستثمار عل المستو الب ران.
وي اعتماد مبـاد الحلامـة الجيـدة ،وربـ ممارسـة المسـؤولية بالمحاسـبة،
حجـ ـ ــر ال اويـ ـ ــة ف تعزي ـ ـ ـ نجاعـ ـ ــة المؤسسـ ـ ــات ،والنهـ ـ ــو بالتنميـ ـ ــة الجهويـ ـ ــة
والمحلية المندمجة.
ومن هذ المنطل  ،ندعو الجماعات البابيـة وكـ المشـاركي ف هـذا الملـتق إىل
إعطاء الملانة الـت تسـتحقها لهـذا الموضـو  ،نقاشـا وتطبيقـا عـل أر الواقـ ،
حــت ال ت ـ الحلامــة مجــرد شــعار أجــو  ،بــدون مضــمون حقــيق ،وبــدون أثــر
ملموس ف تحسي ظرو عيش المواطني.
البش ـ ــية إىل المسـ ـ ــؤولية والمسـ ـ ــاءلة ،مـ ـ ــرورا باألنمـ ـ ــاط
فمـ ـ ــن تثمـ ـ ــي القـ ـ ــدرات ر ـ
التدببية واآلليات اإلنجازية الحديثة ،هناك مواض عديدة تسائلك  ،وتنت ـر
منل الوقو عل األسبا الحقيقيـة للوضـ الـراهن ،مـن أجـ إيجـاد الحلـول
الواقعي ـ ــة والش ـ ــفافة للمش ـ ــا المطروح ـ ــة ،والتجـ ـ ـاو اإليج ـ ـ رـان مـ ـ ـ مطال ـ ــب
وانت ارات المواطنات والمواطني.
وذلك ـ هــو الســبي القــوي للرف ـ مــن أداء المؤسســات ،عــل المســتو الــوطت
والــب ران عــل ح ــد ســواء ،وتعزي ـ ثقــة المــواطني ف ه ــا ،والمســاهمة ف تحق ـ
التنمية المندمجة والعدالة االجتماعية والمجالية.

البلمـ ــان للجهـ ــات ،ت ـ ـ مح ـ ـ تتبعنـ ــا
وختامـ ــا ،نؤكـ ــد أن خالص ـ ـات الملـ ــتق ر
الـ ــدائ  ،متطلعـ ــي إىل أن تـ ــتمخ عـ ــن أشـ ــغاله توصـ ــيات ومقبحـ ــات عمليـ ــة
تسـ ــاه ف اإلجابـ ــة عـ ــل التحـ ــديات اآلنيـ ــة والمسـ ــتقبلية المتعلقـ ــة بالجهويـ ــة
المتقدمة ،وتغت النموذج التنموي الذي يوجد قيد البناء.
أعانل هللا ،وكل أشغالك بلام التوف

والنجاح.

والسالم عليل ورحمة هللا تعاىل وبركاته”.

بنشماش يدعو إلى إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة

دع ــا رئ ــي مجل ـ ـ المستش ــارين حك ــي بنشـ ــماش يوم ــه األربعـ ــاء إىل إح ــدا
مرصــد برلمــان للجهويــة المتقدم ــة يعهــد إليــه بتتب ـ ورصــد مســتويات التق ــدم
المحــرز ف شــت المجــاالت ذات الصــلة ،وإعــداد تقــارير دوريــة ترصــيدا للبســانة
الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة.
البلمـان الثالـث للجهـات ،الـذي ن مـه
ودعا رئي المجل  ،ف افتتاح الملتق ر
مجل ـ المستش ــارين ،إىل إح ــدا خلي ــة تض ـ مستش ــارين م ــن ذوي العض ــوية
بالمج ـ ــال الجهوي ـ ــة وأط ـ ــر وخ ـ ـ رـباء ،يس ـ ــند إل ه ـ ــا ترجم ـ ــة مخرج ـ ــات المل ـ ــتق
البلمان الثالث والملتقيات السـابقة ،إىل مبـادرات ر
تشـيعية ،وذلـك ارتلـازا عـل
ر
الــدور المرك ـ ي الــذي يلعبــه مجل ـ المستشــارين ،باعتبــار رافعــة مؤسســاتية
للجهوية المتقدمة.
شــعة
إىل ذلــك ،شــدد رئــي مجل ـ المستشــارين ،عــل ضورة االنتقــال إىل ال ـ
القصو ف تفعيـ ورش الجهويـة المتقدمـة ،البامـا بمضـامي الرسـالة الملكيـة

البلم ــان الث ــان للجه ــات ،ال ــت أ ك ــدت ع ــل "أن المرحل ــة
الموجه ــة إىل المل ــتق ر
المقبلــة ســتكون حتمــا ه بلــو الشـ ــعة القصــو  ،مــن أج ـ التجســيد الفعــل
والناج لهذا التحول التاريي"
وف هــذا الصــدد ،دعــا بنشــماش إىل تشـ ـي ـ ـ وتــبة إصــدار النصــو التطبيقيــة
الالزمـ ــة لتفعي ـ ـ جم ـ ـ مبـ ــاد ومقتضـ ــيات م ثـ ــا الالتمرك ـ ـ اإلداري ،وتتب ـ ـ
الحكوم ــة ع ــن كث ــب لجه ــود اإلدارات المركزي ــة لتفعي ـ ـ مقتض ــياته األساس ــية
ّ
أكب عدد من المهام لممثل ها عل المستو الجهوي وتوسـ
نق
ف
لة
المتمث
ر
ر
صالحياته التقريرية واإلملانيات المادية والبشية الموضوعة رهـن إشـارته ،
م الحر عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة المجال الجهويـة،
التدريي لم ثا الالتمركـ اإلداري،
ف عملية تحديد رشوط وكيفيات التفعي
ر
بدء باإلعداد المشبك لخارطة طري وأجندة تبيله.
وأضا رئي مجل المستشارين ،أنه يتعي عل الدولة أن تشج عـل نهـ
البشــية المتاحــة لــديها ،بهــد تعزي ـ
سياســة إراديــة ف مجــال انتش ـار المــوارد ر ـ
الخ ـ رـبات والكف ــاءات اإلداري ــة والتقني ــة الالزم ــة للجه ــات ف مي ــادين الخص ــا
ال ــذي تع ــان من ــه المج ــال الجهوي ــة ،قياس ــا ب ــاألدوار المس ــندة إل ه ــا ف مج ــال
التنمية البابية.
البلمان للجهـات ،منـذ
ف السيا  ،أكد رئي مجل المستشارين ،أن الملتق ر
انطالقـ ــه ،ارتك ـ ـ ع ـ ــل منهجيـ ــة تحض ـ ــب دقيق ـ ــة تقـ ــوم ع ـ ــل التق ـ ــي التش ـ ــار
للمنج ـ ات ورصــد الصــعوبات وانت ــارات المجــال الجهويــة ف ارتبــاط بتنفيــذ
اإلصالحات ذات الصلة.
البلمــان
وأشـار إىل أن المواضـ الثالثــة المطروحـة عــل جـدول أعمــال الملـتق ر
الثالـ ـ ــث للجهـ ـ ــات ،شـ ـ ــللت أرضـ ـ ــية لمسلس ـ ـ ـ تشـ ـ ــاوري تمكنـ ـ ــت مـ ـ ــن خاللـ ـ ــه
المج ــال الجهوي ــة م ــن اإلفص ــاح ع ــن مواقفه ــا إزاء الص ــعوبات ال ــت تعبض ــها،
بالنسـ ــبة لك ـ ـ موضـ ــو مـ ــن الموضـ ــوعات الثالثـ ــة ،م ـ ـ التعبـ ــب عـ ــن مقبحـ ــات
الحلول الت نراها كفيلة لالرتقاء بالممارسة التدببية عل المستو الجهوي.
وته ـ ـ ه ــذ المواض ـ ـ الثالث ــة االختصاص ــات الجهوي ــة ،اإلملاني ــات المتاح ــة
والشـاكة ومتطلب ــات الحلام ــة الجهوي ــة ،والديمقراطي ــة
وإكراه ــات الممارس ــة ،ر ـ
التشاركية ورهانات تفعي اله ئات االستشارية الجهوية.

بنشماش :اختصاصات مجالس الجهات فضفاضة  ..والتداعيات
سلبية

ســج رئــي مجلـ المستشـارين عبــد الحكــي بــن شــماش ،األربعــاء بالربــاط،
أن المجال الجهوية تعـان مـن إشـلالية االختصاصـات ،مؤكـدا أن كـ الجهـات
تجم ـ ـ ـ عـ ـ ــل غيـ ـ ــا الدقـ ـ ــة ف تحديـ ـ ــد العديـ ـ ــد مـ ـ ــن االختصاصـ ـ ــات المسـ ـ ــندة
للمج ـ ـ ـ ـ ـ ــال الجهوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــواء تعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر باالختصاص ـ ـ ـ ـ ـ ــات الذاتي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو
باالختصاصـ ــات المشـ ــبكة أو المنقولـ ــة وأشـ ــار ف كلمـ ــة لـ ــه ف افتتـ ــاح الملـ ــتق
بش ـ ــاكة م ـ ـ ـ المجل ـ ـ ـ
ر ـ
البلمـ ـ ــان الثالـ ـ ــث للجهـ ـ ــات ،الـ ـ ــذي ين مـ ـ ــه المجل ـ ـ ـ
ر
االقتص ـ ـ ــادي واالجتم ـ ـ ــاع والب ـ ـ ــت ،إىل أن إش ـ ـ ــلالية االختصاص ـ ـ ــات كان ـ ـ ــت ل ـ ـ ــه
تداعيات سلبية عديدة بالنسبة لعم المجال الجهوية ،بـرزت بشـل واضـ
ف مسلس إعداد برام التنمية الجهوية الذي افتقد بـدور إىل الدقـة والبكـب

وأضا أن األمـر بـرز أيضـا ف تحـول الجهـات إىل ممـول وداعـ إلنجـاز مشـاري ـ ـ
ترابي ــة متوسـ ــطة وص ــغبة تفتقـ ــد إىل الط ــاب الجه ــوي ،وك ــذا ف ظـ ــاهرة لج ــوء
المجــال الجهويــة ،بشــل مفــرط أحيانــا ،إىل توق ـ اتفاقيــات رشاكــة وتعــاون
مـ ـ أطـ ـرا ع ــدة ،ر
الس ــء ال ــذي يط ــرح تس ــا الت ح ــول م ــد ق ــدرة المج ــال
الجهوي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــل تتبـ ـ ـ ـ تنفي ـ ـ ــذ وتق ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الحجـ ـ ـ ـ الهائـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن االتفاقي ـ ـ ــات
والتعاقــدات وشــدد رئــي الغرفــة الثانيــة ،عــل األهميــة البالغــة الــت يكتس ـ ها
تفعي ورش الالتمرك اإلداري لد المجال الجهوية للدف باألمام بمسلسـ
الجهويــة المتقدمــة ،مؤكــدا أنــه بــات مــن الــالزم عــل الدولــة فــت ورش مراجعــة
القـ ــواني التن يميـ ــة للجماعـ ــات البابيـ ــة ،عـ ــل ضـ ــوء االسـ ــتفادة مـ ــن التجربـ ــة
والممارس ــة الحالي ــة ،الس ــيما ف الجوان ــب المتعلق ــة بمسـ ـ لة التحدي ــد ال ــدق
لالختصاصات
واعتب أن المحاوالت الجاريـة حاليـا بـي الدولـة والجهـات لالتفـا حـول م ثـا
ر
مشـبك يحــدد بدقــة مجــاالت تــدخ المجــال الجهويــة ،يجــب أن تبلـ مــداها
مهمـ ــا كانـ ــت الصـ ــعوبات الـ ــت تكتنـ ــف هـ ــذ العمليـ ــة ،وذلـ ــك اعتبـ ــارا ألهم تهـ ــا
ـريت ،بالنســبة لبــاف الجماعــات البابيــة الــت
وطابعهــا المـ ر
ـنهي والتشــار والتجـ ر
تعان بدورها من إشلالية عدم دقة االختصاصات المسندة لها
وف مـ ــا يتعل ـ ـ بموضـ ــو الحلامـ ــة البابيـ ــة والجهويـ ــة ،فـ ــإن المعطيـ ــات تفيـ ــد،
حســب بــن شــماش ،أن اللجــوء إىل آليــة التعاقــد ف صــيغتها الحاليــة عــل شــل
ـنهي ومســطري محلـ  ،يــؤدي
اتفاقيــات قطاعيــة وتعــدد رشا ــات خــارج إطــار مـ ر
إىل تج ـ ن تــدخالت الدولــة وتشــتيت جهــود ومــوارد الجهــة ،وبالتــاىل ال يســم
كش ـيك متمــب لدولــة ســهرت عــل تحق ـ وحــدة عم ـ
لهــذ االخــبة ب ـ ن تـ رـبز ر ـ
مصالحها عل المستو المرك ي والب ران
أم ـ ـ ــا ف م ـ ـ ــا يخ ـ ـ ــص موض ـ ـ ــو هيلل ـ ـ ــة وتفعيـ ـ ـ ـ المج ـ ـ ــال الجهوي ـ ـ ــة لله ئ ـ ـ ــات
االستشــارية الــت تــنص عــل مشــاركة المــواطني ف تــدبب الش ـ ن العــام المحــل،
ف ــإن المعطي ــات تفي ــد ب ـ ن بع ـ ه ــذ اله ئ ــات االستش ــارية ق ــد اس ــتطاعت أن
ترف إىل قوة اقباحية وقدمت بالفع تقارير موضوعاتية ،بيـد أن هـذا ال ينـب
أن يحج ـ ــب بع ـ ـ ـ االكراهـ ـ ــات الـ ـ ــت تعبضـ ـ ــها مـ ـ ــن قبي ـ ـ ـ عـ ـ ــدم اإلقبـ ـ ــال عـ ـ ــل
االنخ ـراط ف هاتــه اله ئــات االستشــارية ،وتســجي الغيــا المتك ـرر لعــدد مــن

أعض ــائها ،ر
الس ــء ال ــذي ي ــنعك س ــلبا ع ــل عمله ــا وخل ــص ب ــن ش ــماش إىل أن
ورش الجهويـ ـ ـ ــة المتقدم ـ ـ ـ ــة يتطل ـ ـ ـ ــب انخ ـ ـ ـ ـراط وتعبئ ـ ـ ـ ــة الجم ـ ـ ـ ـ  ،مؤسس ـ ـ ـ ــات
وفعاليات مدنية وتن يمات سياسية واجتماعية واقتصادية ،وبروح عاليـة مـن
المسؤولية ،وتكثيف وتطـوير الحـوار والتشـاور ،مـن أجـ العمـ المشـبك عـل
دعـ ـ المش ــاورات ال ــت تـ ـ إطالقه ــا ح ــول م ث ــا االختصاص ــات ،وإع ــداد إط ــار
مرج للتعاقد بـي الجهـات والدولـة بصـفة خاصـة (مقـبح قـانون ،،والتشـي ـ ـ
بإصــدار النصــو التطبيقيــة الالزمــة لتفعيـ جم ـ مبــاد ومقتضــيات م ثــا
الالتمرك اإلداري ،إضـافة إىل تشـج الدولـة عـل نهـ سياسـة إراديـة ف مجـال
البش ـ ــية المتاح ـ ــة ل ـ ــديها ،وتعزيـ ـ ـ مش ـ ــاركة واستش ـ ــارة
إع ـ ــادة انتش ـ ــار الم ـ ــوارد ر ـ
اله ئـ ــات االستشـ ــارية الجهويـ ــة ف مختلـ ــف ب ـ ـرام ومشـ ــاري ـ ـ الجهـ ــة وتتبعهـ ــا
واعتـ ـ ـ رـب أن ـ ــه يتعـ ـ ــي عـ ـ ــل مجل ـ ـ ـ المستش ـ ــارين ،باعتبـ ـ ــار رافعـ ـ ــة مؤسسـ ـ ــاتية
للجهويـ ـ ــة المتقدمـ ـ ــة ،إحـ ـ ــدا خليـ ـ ــة تض ـ ـ ـ مستشـ ـ ــارين م ـ ـ ـن ذوي العضـ ـ ــوية
بالمج ــال الجهوي ــة وأط ــر وخ ـ رـباء ،يس ــند إل ه ــا ترجم ــة م ــا يمك ــن ترجمت ــه م ــن
مخرجات لهذا الملتق إىل مبادرات ر
تشيعية؛ كما يتعـي إحـدا مرصـد برلمـان
للجهويـة المتقدمــة يعهــد إليــه بتتبـ ورصـد مســتويات التقــدم المحــرزة ف شــت
المجاالت ذات الصلة ،وإعداد تقارير دورية ترصـيدا للبسـانة الفكريـة الداعمـة
للجهوية المتقدمة.

ا
فضًل عن إنشاء قطب اجتماعي في إطار الًلتمركز اإلداري

الملتقى البرلماني الثاني للجهات يدعو إلى اإلسراع بإطالق
مسار تشاوري بين المجالس

البلمـان الثــان
شـددت الخالصــات الختاميـة وتوصــيات المشـاركي ،ف الملــتق ر
للجه ـ ـ ــات بتت ـ ـ ــوي ـ ـ أعم ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا المل ـ ـ ــتق ،ال ـ ـ ــذي ن م ـ ـ ــه الخم ـ ـ ــي  ،مجلـ ـ ـ ـ
المستشارين ،تحـت الملـك محمـد السـادس ،عـل ضورة م سسـة آليـة للحـوار
والتش ــاور ب ــي الحكوم ــة ور س ــاء مج ــال الجه ــات ،كم ــا أ ك ــد المش ــاركون ع ــل
ضورة اإلشا بــإطال مســار تشــاوري بــي مجــال الجهــات وكافــة الســلطات
العموميــة المعنيــة بشـ ن اإلطــار العــام للتعاقــد بــي الدولــة والجهــات واألهــدا
المتوح بلوغها من خالله
ودع ـ ـ ــا المش ـ ـ ــاركون إىل اإلعم ـ ـ ــال المس ـ ـ ــتعج بتوص ـ ـ ــية المجلـ ـ ـ ـ االقتص ـ ـ ــادي
واالجتمــاع والب ــت والقاضــية بإنشـاء قطــب اجتمــاع عــل المســتو الجهــوي
ف إط ـ ــار الالتمرك ـ ـ ـ اإلداري ،معت ـ ـ رـبين أن ه ـ ــذ التوص ـ ــية س ـ ــتمكن م ـ ــن تقويـ ـ ــة

التنسـ ـ ب ــي الجه ــة والقطاع ــات الحكومي ــة غ ــب الممركـ ـ ة المش ــللة للقط ــب
االجتم ــاع ،ع ــالوة ع ــل ضورة إدم ــاج بـ ـرام التنمي ــة الجهوي ــة ض ــمن نم ــوذج
التنمي ـ ــة ال ـ ــذي س ـ ــيت إنج ـ ــاز  ،واألخ ـ ــذ بع ـ ــي االعتب ـ ــار اإلش ـ ــلاليات المرتبط ـ ــة
بالسياسات المتعلقة بالشبا
وأو المش ــاركون باتخـ ــاذ التـ ــدابب اإلداريـ ــة والتن يميـ ــة المالئمـ ــة السـ ــتلمال
مسلس ـ ـ ـ عـ ـ ــدم البكـ ـ ــب ،وتمكـ ـ ــي المصـ ـ ــال الخارجيـ ـ ــة لمختلـ ـ ــف القطاعـ ـ ــات
الحكومي ــة المعني ــة م ــن ص ــالحيات تمكنه ــا م ــن التعاق ــد تح ــت رإشا القطـ ـا
الو بش ن البامات برام التنمية الجهوية وأجـرأة تلـك التعاقـدات ،وكـذا إىل
ـريت لممارســة االختصاصــات المشــبكة للجهــات ،م ـ تحديــد
إطــال مســار تجـ ر
إطار تن ي مالئ وموحد لهذا المسار
وأ ك ـ ــدت التوص ـ ــيات ع ـ ــل ضورة التفكـ ـ ــب ف إملاني ـ ــة تط ـ ــوير وتنويـ ـ ـ ـ ـ اإلطـ ـ ــار
للشـاكة ب ــي القط ــاعي الع ــام والخ ــا  ،ف إط ــار
الق ــانون والتن ــي والعم ــل ر ـ
ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها ،بما ف ذلك تسهي رشوط إبـرام هـذ
ً
الشـا ات وتعبئــة المــوارد الماليــة لهــا ،فض ـ عــن اســتلمال مختلــف القطاعــات
ر ـ
بنش ـ مصــالحها الخارجيــة عــل مســتو مختلــف الجهــات
الحكوميــة المعنيــة ر ـ
م مالءمة نفوذها الب ران م التقسي الجهوي الجديد
ووجه المشـاركون الـدعوة إىل مجـال الجهـات بغيـة اسـتثمار أمثـ لإلملانيـات
القانوني ـ ـ ــة المتاح ـ ـ ــة المتعلقـ ـ ـ ــة بإح ـ ـ ــدا مجموعـ ـ ـ ــات الجه ـ ـ ــات ومجموعـ ـ ـ ــات
الجماعــات البابيــة لإلجابــة عــل التحــديات المتعلقــة بـ جرأة سياســات عموميــة
قطاعي ـ ــة تهـ ـ ـ وح ـ ــدات سوسـ ـ ـ و مجالي ـ ــة متباين ـ ــة ،وك ـ ــذا اس ـ ــتثمار مخرج ـ ــات
م ـ ــؤتمرات األط ـ ـرا ف اتفاقي ـ ــة األمـ ـ ـ المتح ـ ــدة اإلطاري ـ ــة بش ـ ـ ن تغ ـ ــب المن ـ ــاخ
لتقويـ ـ ــة بعـ ـ ــد التنميـ ـ ــة المسـ ـ ــتدامة والعدالـ ـ ــة المناخيـ ـ ــة ف أجنـ ـ ــدة السياسـ ـ ــات
العمومي ــة البابي ــة للجه ــات ،وك ــذا تن ــي لق ــاء تش ــاوري مـ ـ المجلـ ـ األع ــل
للحســابات والمجــال الجهويــة للحســابات ف مجــال التــدبب المــاىل للجهــات
ً
وناشــد المشــاركون ،أيضــا مجــال الجهــات وأعضــاء اللجــان الدائمــة إىل مراعــاة
القض ــايا المرتبط ــة بالمناص ــفة ب ــي الجنس ــي ،وبالطفول ــة والش ــبا ومختل ــف
أطــوار الحيــاة واإلعاقــة ،مشــددين عــل أن ر ســاء مجــال الجهــات مطــالبي،
عــل الخصــو  ،بم سســة اســتقبال مقبحــات المــواطني وجمعيــات المجتمـ
المــدن المتعلقــة بإعــداد وتتبـ بـرام التنميــة الجهويــة وذلــك شـ ً
ـهرا قبـ موعــد
الدورة العادية لشهر يول و من ك عام ،مـ إملانيـة تن ـي استشـارات عموميـة

لســاكنة الجهــة بخصــو ك ـ مس ـ لة تنــدرج ضــمن اختصاصــات الجهــة ،عــل
شـ ـ ـ ـ ــل جلسـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ــوارات جهويـ ـ ـ ـ ــة ،أو ورش ـ ـ ـ ـ ــات موضـ ـ ـ ـ ــوعاتية أو مجالي ـ ـ ـ ـ ــة
ودعــا المشــاركون رئــي مجل ـ المستشــارين بتنس ـ م ـ المجــال الجهويــة
واإلدارة البابيــة إىل إحــدا آليــة للتتب ـ تســهر ،عــل الخصــو  ،عــل اســتثمار
البلمـ ـ ـ ــان للجهـ ـ ـ ــات ف أعمـ ـ ـ ــال التشـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ والمراقبـ ـ ـ ــة وتق ـ ـ ـ ــي
نتـ ـ ـ ــائ الملـ ـ ـ ــتق ر
السياسـ ـ ـات العمومي ـ ــة ،وك ـ ــذا ع ـ ــل تتبـ ـ ـ إعم ـ ــال األولوي ـ ــات ال ـ ــواردة ف أرض ـ ــية
العم

خاص عن الملتقى البرلماني للجهات ..ورش الجهوية إلعادة
صياغة نسق الدولة

سنوي ين مه مجل
البلمان للجهات أبرز حد
يشل الملتق ر
البلمان للعدالة االجتماعية ،ليكرس
المستشارين ،إىل جانب المنتد
ر
الكب
المجل دور الفاع باعتبار فضاء للنقاش العموم حول القضايا ر
الت ته ّ مجاالت التنمية والش ن االجتماع.
البلمان الثالث للجهات ،الذي الت م ال وم األربعاء ،الضوء عل
وسل الملتق ر
قضية محورية تكتس راهنية خاصة ،ويتعل األمر بقضية الجهوية ،بعد
مرور ثال سنوات عل إقرار اإلصالح الجهوي الجديد.
البلمان
ومن بي األهدا األساسية الت سطرتها الدورة الثالثة للملتق ر
ر
االستشا الجماع ألجوبة وحلول عملية لألسئلة ذات الصلة
للجهات،
بالحلامة الجهوية ف ممارسة المجال الجهوية اختصاصاتها وف اعتمادها
المقاربة التشاركية لتدبب الش ن الجهوي بمناسبة انتصا والية هذ
المجال  ،ومد سماح االختصاصات الجديدة الممنوحة للجهة بإقرار مبدأ

التدبب الحر ،الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ
مداوالتها ومقرراتها ،وكذا قدرة اإلملانات المالية الجهوية الجديدة عل تعزي
ملانة الجهة كفاع ف التنمية البابية واالندماج المجاىل ،ومد نجاعة
ر ّ
المش للمجال الجهوية المنتخبة ف خل
اإلملانات المتاحة الت أقرها
بالرهانات التنموية
مراف عامة (مث وكالة تنمية الجهة ،للنهو
واالجتماعية ف الجهة.
بعثة صحيفة” ، “le12.maتابعت بالكلمة والكامبا ،من مقر مجل
البلمان الثالث للجهات إنطالقا من قاعدة
المستشارين ،فعاليات الملتق ر
الجهوية كورش إلعادة صياغة نس الدولة وأعدت “خا ” عن هذا
ُ
الحد الذي افتت برسالة ملكية ،تناولها االعالم الرس للدولة تحت
حبا عل
عنوان “جاللة الملك المغاربة ال يريدون مؤسسات جهوية ت ” ر
ور ” والبداية منها.
الملك و إنجاح ورش الجهوية
أكد الملك محمد السادس حرصه عل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة ،الذي
يضعه ف صلب توجهاته اإلسباتيجية “من أج ترس مسار التحديث
المؤسس لبالدنا ،وتوطيد بناء مغر التضامن والكرامة والعدالة االجتماعية
بالتنمية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة
والمجالية ،والنهو
َّ
المواطني” ،كما ورد ف الرسالة الملكية الموجهة إىل المشاركي ف أشغال
البلمان الثالث للجهات ،الذي ين مه مجل المستشارين ،والذي
الملتق ر
افتتحت أشغاله ال وم األربعاء ف مقر الغرفة الثانية.

ّ
وثمنت الرسالة الملكية ،الت تالها مستشار الملك ،عبد اللطيف المنون،
“نه االستمرار ف التفكب المنت واالقباح المتواص الذي اختار مجل
المستشارين ،بمعية رشكائه المؤسسات ي ،من مجل اقتصادي واجتماع
وب ت ،ومجل وطت لحقو اإلنسان ،وجمعيات جهات وجماعات المغر ،
البلمان للجهات”.
الذين بادروا إىل تن ي النسخة الثالثة من الملتق ر
وشدد الملك ف رسالته إىل المشاركي ف أشغال الملتق عل تطلعه إىل أن
تشل هذ الدورة “فرصة سانحة لتعم النقاش البناء ،واقباح الحلول
الخالقة ،والعملية المناسبة ،من أج اضطال الجهوية المتقدمة بدور
محوري ،كرافعة قوية إلنتاج و
البوة المادية والالمادية ،وتوفب فر الشغ ،
ال سيما للشبا  ،وإدماج مختلف الفئات االجتماعية ،وضمان المشاركة
المواطنة الواسعة والمسؤولة ،والمساهمة ف النهو بالتنو الثقاف لبالدنا،
ف إطار مقومات هويتنا الوطنية الموحدة”.
ّ
ونبهت الرسالة الملكية إىل أن “النهو األمث بهذا الورش الحاس ال
يتوقف فق عل حج الصالحيات المخولة للجماعات البابية ،خاصة
الجهات ،ب يرتب أساسا بكيفية ممارستها ،وقدرة كافة الفاعلي ،ال سيما
المنتخبي ،عل التحل بروح المسؤولية العالية ،وترج العم الجماع

ّ
البناء ،والهاد إىل جع
االعتبارات الضيقة”.

خدمة المواطن أولوية األولويات وتجاوز ك

حبا عل
وأكدت الرسالة الملكية أن “المغاربة ال يريدون مؤسسات جهوية ر
ّ
ور  ،وإنما يتطلعون إىل جهات فاعلة ،تتجاو م انشغاالته الملحة
وتسه ف تحسي معيشه ال وم”.
وارتباطا بموضو التمويالت ،نبه الملك إىل “محدودية اإلملانات المالية
للدولة كل ومن ت  ،فإن الجماعات البابية مطالبة بوض برام تنموية
وبرام عم تراع هذ اإلكراهات ،وخاصة من خالل السهر عل تدبب
مواردها المالية بل نجاعة وفعالية ،وتسخبها لالستثمار الموفر للتشغي
المنت ولصال الحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة”.
وانتقد الملك تقصب المنتخبي ف ابتلار حلول محلية تتالءم م مشا
الشبا  ،مؤكدا أن مبادرات الجهات بهذا الخصو “ظلت دون طموحنا،
فضال عن كونها ال تستجيب لتطلعات الفئات المعنية”.
وجدد الت كيد عل “الطاب األولوي غب القاب للت جي لهذا الموضو ”،
مشددا بالخصو  ،عل “العم  ،وف منهجية تشاركية ،لبلورة خط

وبرام جهوية إلدماج الشبا  ،م مراعاة التلام واالنسجام م
اإلسباتيجية الوطنية المندمجة للشبا  ،وم برام التنمية الجهوية”.

البلمان
بنشماش و المرصد ر
البلمان الثالث للجهات ه
كانت أه مبادرة ت اإلعالن عنها ف الملتق ر
مبادرة رئي مجل المستشارين ،حكي بنشماش ،الداعية إىل إحدا
مرصد برلمان للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتب ورصد مستويات التقدم
َ
المحرز ف شت المجاالت ذات الصلة ،وإعداد تقارير دورية ترصيدا للبسانة
الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة.
إىل ذلك ،شدد رئي مجل المستشارين ،عل ضورة االنتقال إىل الشعة
القصو ف تفعي ورش الجهوية المتقدمة ،الباما بمضامي الرسالة الملكية
البلمان الثان للجهات ،الت أكدت عل “أن المرحلة
الموجهة إىل الملتق ر
المقبلة ستكون حتما ه بلو الشعة القصو  ،من أج التجسيد الفعل
والناج لهذا التحول التاريي”
وف هذا الصدد ،دعا بنشماش إىل تشيـ ـ وتبة إصدار النصو التطبيقية
الالزمة لتفعي جم مباد ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري ،وتتب
الحكومة عن كثب لجهود اإلدارات المركزية لتفعي مقتضياته األساسية

ّ
أكب عدد من المهام لممثل ها عل المستو الجهوي وتوس
نق
ف
لة
المتمث
ر
ر
صالحياته التقريرية واإلملانيات المادية والبشية الموضوعة رهن إشارته ،
م الحر عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة المجال الجهوية،
التدريي لم ثا الالتمرك اإلداري،
ف عملية تحديد رشوط وكيفيات التفعي
ر
بدء باإلعداد المشبك لخارطة طري وأجندة تبيله.

بوعياش األولوية لمالءمة ر
التشيعات
أكدت رئيسة المجل الوطت لحقو اإلنسان ،أم نة بوعياش ،أن مواصلة
مالءمة ر
التشيعات الوطنية م أهدا التنمية المستدامة ،عملية مستعجلة
بما يع ز تفعي الجهوية المتقدمة.
وقالت بوعياش ،الت تشارك ف أول نشاط رس لها بعد تع ينها ف منصبها
الجديد خلفا إلدري البم ،إن المجل الوطت لحقو اإلنسان ،من
منطل انخراط المغر ف العديد من اآلليات الدولية ،ال سيما العهد الدوىل
للحقو لالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الذي يؤطر مع
ر
عش للتنمية المستدامة ،يعى األولوية لمالءمة
السبعة
األهدا

ر
التشيعات الوطنية م البامات المغر الدولية ،مشبة إىل أن المجل
آراء ومذكرات حول العديد من مشاري ـ ـ القواني.

قدم

وكشفت أن المجل الوطت لحقو اإلنسان أصدر ،بناء عل ذلك ،إىل
دجنب  ،2017ثمان مذكرات ،ته خمسة منها مواض ذات
حدود شهر
ر
صلة ب هدا التنمية من زوايا مختلفة.
بودرا الجهات و ممارسة الختصاصات
شدد رئي الجمعية المغربية لر ساء مجال الجماعات محمد بودرا ،عل
أهمية اإلحاطة بالقضايا الت ته مسار ورش الجهوية المتقدمة ،الت يوفرها
البلمان للجهات ،عل نحو منت ودوري ،متسائال
الملتق ر
عن مد استجابة القواني التن يمية للجهة وللجماعات البابية األخر ،
المعب عنها من أج تعم الديمقراطية
لك االنشغاالت واإلنت ارات
ر
وتوس دور الجماعات البابية ف تحق التنمية ،وتطوير آليات المشاركة ف
الش ن المحل ،وتبي مباد وقواعد الحلامة الجيدة المنصو عل ها ف
الدستور.
وقال بودرا إن االختصاصات المخولة للجهات تمنحها سلطة مهمة ف
المجاالت األساسية داخ دائرتها البابية ،إال أن ممارستها ره نة بتوفب
ر
تعتب
الموارد المالية
والبشية الالزمة ذلك ،أن الموارد المالية كما تعلمون ،ر
حجر ال اوية ف ن ام الالمركزية اإلدارية ،ر
وشطا أساسيا لنجاح أي تجربة
ديمقراطية محلية بشل عام.
وأضا أن استمرار الجماعة البابية ف القيام بمهمتها عل أحسن وجه،
ر
مشوط بتمك نها من الوسائ الالزمة لتحق مهامها وأهدافها ،انسجاما م
المعب عنها ف عدد من المناسبات ،السيما الرسالة
اإلرادة الملكية السامية
ر
السامية الت وجهها الملك محمد السادس إىل المشاركي ف المؤتمر الراب
لمن مة المدن والحكومات المحلية المتحدة اإلفريقية المنعقد بالرباط ف
أكتوبر  ، 2013عندما قال جاللته “ووعيا منا بجسامة المسؤولية الملقاة
عل مختلف المسؤولي والفاعلي الجهويي والمحل ي ف مجال الت سي
لحلامة جيدة إقتصادية واجتماعية وتنموية عل المستو الب ران ،ما فتئنا
ر
والبشية
نحث الدولة عل مده باآلليات القانونية والوسائ المالية

الضورية حت يتمكنوا من االضطال األمث بالمسؤوليات المنوطة به ف
مجال التنمية ،وتدعي خدمات القر الت أصبحت ال وم مطالب ملحة،
يتعي االستجابة المالئمة لها ،وإدراجها ف صلب اهتمامات السياسات
العمومية المحلية”.

أبرز توصيات صوت الجهات
البلمان الثالث للجهات بضورة تشي ـ ـ وتبة تفعي اإلصالح
أو الملتق ر
الجهوي بما يتالءم م تطلعات المغر وساكنته ف إرساء دعائ الجهوية
المتقدمة.
ّ
وثمن المشاركون ف الملتق مبادرة رئي المجل  ،حكي بنشماش ،بالدعوة
إىل إحدا
المرصد.

مرصد برلمان للجهات ،مطالبي بوض اللبنات األساسية لهذا

وطالب المشاركون ف الملتق بمواصلة المشاورات بش ن م ثا
ّ
االختصاصات وتحديد مسؤوليات الدولة والجهات ،مشددين عل ضورة
إضفاء الطاب القانون عل مضمون م ثا تفعي االختصاصات ومطالبي
بوض إطار تن ي يحدد كيفية ممارسة االختصاصات المشبكة.

كما طالب المشاركون ف الملتق بضورة تشي ـ ـ إخراج النصو التطبيقية
ذات الصلة بالالتمرك اإلداري وتوس الصالحيات المخولة للجهات ،وكذا
بالعم عل رف قدرات الهيآت االستشارية ،وضورة نه الدولة سياسة
إرادية ف مجال إعادة انتشار الموارد ر
البشية المتاحة لديها بما يضمن النجاعة
والفعالية ف األداء.

الحدث :بنشماش يدعو إلى إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة

دعا رئي مجل المستشارين حكي بنشماش ،ال وم األربعاء ،إىل إحدا
مرصد برلمان للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتب ورصد مستويات التقدم
المحرز ف شت المجاالت ذات ِّ
الصلة ،وإعداد تقارير دورية ترصيدا للبسانة
الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة
البلمان الثالث للجهات ،الذي ن مه
ودعا رئي المجل  ،ف افتتاح الملتق ر
مجل المستشارين ،إىل إحدا خلية تض مستشارين من ذوي العضوية
وخباء ،يسند إل ها ترجمة مخرجات الملتق
الجهوية وأطر
بالمجال
ر
البلمان الثالث والملتقيات السابقة ،إىل مبادرات ر
تشيعية ،وذلك ارتلازا عل
ر
الدور المرك ي الذي يلعبه مجل المستشارين ،باعتبار رافعة مؤسساتية
للجهوية المتقدمة

وشدد رئي مجل المستشارين ،عل ضورة االنتقال إىل الشعة القصو
ف تفعي ورش الجهوية المتقدمة ،الباما بمضامي الرسالة الملكية الموجهة
البلمان الثان للجهات ،الت أكدت عل “أن المرحلة المقبلة
إىل الملتق ر
ستكون حتما ه بلو الشعة القصو  ،من أج التجسيد الفعل والناج
لهذا التحول التاريي”
وف هذا الصدد ،دعا بنشماش إىل تشيـ ـ وتبة إصدار النصو التطبيقية
الالزمة لتفعي جم مباد ء ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري ،وتتب
الحكومة عن كثب لجهود اإلدارات المركزية لتفعي مقتضياته األساسية
ّ
أكب عدد من المهام لممثل ها عل المستو الجهوي وتوس
نق
ف
لة
المتمث
ر
ر
صالحياته التقريرية واإلملانيات المادية والبشية الموضوعة رهن إشارته ،
م الحر عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة المجال الجهوية،
التدريي لم ثا الالتمرك اإلداري،
ف عملية تحديد رشوط وكيفيات التفعي
ر
بدء باإلعداد المشبك لخارطة طري وأجندة تبيله
وأضا رئي مجل المستشارين ،أنه يتعي عل الدولة أن تشج عل نه
سياسة إرادية ف مجال انتشار الموارد ر
البشية المتاحة لديها ،بهد تعزي
الخبات والكفاءات اإلدارية والتقنية الالزمة للجهات ف ميادين الخصا
ر

الذي تعان منه المجال
التنمية البابية

الجهوية ،قياسا باألدوار المسندة إل ها ف مجال

البلمان للجهات،
ف هذا السيا  ،أكد رئي مجل المستشارين ،أن الملتق ر
منذ انطالقه ،ارتك عل منهجية تحضب دقيقة تقوم عل التق ي التشار
للمنج ات ورصد الصعوبات وانت ارات المجال الجهوية ف ارتباط بتنفيذ
اإلصالحات ذات الصلة
البلمان
وأشار إىل أن المواض الثالثة المطروحة عل جدول أعمال الملتق ر
الثالث للجهات ،شللت أرضية لمسلس تشاوري تمكنت من خالله
المجال الجهوية من اإلفصاح عن مواقفها إزاء الصعوبات الت تعبضها،
بالنسبة لك موضو من الموضوعات الثالثة ،م التعبب عن مقبحات
الحلول الت نراها كفيلة لالرتقاء بالممارسة التدببية عل المستو الجهوي
وتهـ هــذ المواضـ الثالثــة “االختصاصــات الجهويــة ،اإلملانيــات المتاحــة
وإكراهـ ـ ـ ـ ـ ــات الممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة” ،و” الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة ومتطلبـ ـ ـ ـ ـ ــات الحلامـ ـ ـ ـ ـ ــة الجهويـ ـ ـ ـ ـ ــة”،
و“الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعي اله ئات االستشارية الجهوية”

بن شماش يدعو إلحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة

دع ـ ـ ــا حك ـ ـ ــي بنش ـ ـ ــماش ،رئ ـ ـ ــي مجلـ ـ ـ ـ المستش ـ ـ ــارين ،جم ـ ـ ـ ـ المؤسس ـ ـ ــات
والفعاليـ ــات المدنيـ ــة والتن يمـ ــات السياسـ ــية واالجتماعيـ ــة واالقتص ـ ــادية ،إىل
االنخـ ـ ـراط ب ـ ــروح عالي ـ ــة م ـ ــن المس ـ ــؤولية ف ورش الجهوي ـ ــة المتقدم ـ ــة ،بغاي ـ ــة
التجسيد الفعل والناج للتحول التاريي الذي يحمله هذا الورش.
وأعلن بنشماش ف مداخلة ألقاها صباح يومه األربعاء ،ف الجلسة االفتتاحية
من طر مجل المستشارين،
البلمان الثالث للجهات ،المن
للملتق ر
ب نه “عل مستو مجل المستشارين ،باعتبار رافعة مؤسساتية للجهوية
المتقدمة ،سيتعي إحدا خلية ،تض مستشارين من ذوي العضوية
وخباء ،يسند إل ها ترجمة ما يمكن ترجمته من
بالمجال الجهوية وأطر
ر
مخرجات هذا الملتق إىل مبادرات ر
تشيعية؛ كما سيتعي إحدا مرصد
برلمان للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتب ورصد مستويات التقدم المحرزة

ف شت المجاالت ذات الصلة ،وإعداد تقارير دورية ترصيدا للبسانة الفكرية
الداعمة للجهوية المتقدمة”.
البلمان الثالث للجهات يلتئ
وأكد بنشماش ف ذات المداخلة ب ن الملتق ر
ف ظ سيا خا  ،يتس بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة
فيما يتعل بوضعه ّ
حب التنفيذ عل ضوء ما ورد ف الرسالة الملكية الموجهة
البلمان للجهات
للملتق الثان للجهات ،مذكرا ف ذات الوقت ب ن الملتق ر
ومنذ انطالقته ،ارتك عل منهجية تحضب دقيقة تقوم عل التق ي التشار
للمنج ات ورصد الصعوبات وانت ارات المجال الجهوية ف ارتباط بتنفيذ
اإلصالحات ذات الصلة.
وأوض بنشماش ب ن المواض الثالثة المطروحة عل جدول أعمال الملتق
البلمان للجهات ،قد شللت أرضية لمسلس تشاوري تمكنت من خالله
ر
المجال الجهوية من اإلفصاح عن موقفها إزاء الصعوبات الت تعبضها،
محيطا المشاركات والمشاركي بالملتق ،ببع الخالصات األولية الت أفض
إل ها تحلي المعطيات والمالح ات الواردة عن مجال الجهات.
وقال رئي مجل المستشارين إن “ك الجهات تجم عل غيا الدقة ف
تحديد العديد من االختصاصات المسندة للمجال الجهوية ،سواء تعل
األمر باالختصاصات الذاتية أو باالختصاصات المشبكة أو المنقولة” ،مضيفا
ب ن هذا األمر سيكون له “تداعيات سلبية عديدة ،بالنسبة لعم المجال
الجهوية ،برزت بشل واض ف مسلس إعداد برام التنمية الجهوية الذي
البام خليطا من المشاري ـ ـ
افتقد بدور إىل الدقة والبكب مما جع من هذ ر
واألهدا ال راب بينها؛ كما برزت هذ التداعيات ف تحول الجهات إىل
ممول وداع إلنجاز مشاري ـ ـ ترابية متوسطة وصغبة تفتقد إىل الطاب
الجهوي “ ،باإلضافة إىل ذلك “لجوء المجال الجهوية ،بشل مفرط
أحيانا ،إىل توق اتفاقيات رشاكة وتعاون م أطرا عدة ،ر
السء الذي يطرح
تسا الت حول مد قدرة المجال الجهوية عل تتب تنفيذ وتق ي هذا
الحج الهائ من االتفاقيات والتعاقدات”.
وشدد بنشماش عل ” أن المحاوالت الجارية حاليا بي الدولة والجهات
لالتفا حول م ثا مشبك يحدد بدقة مجاالت تدخ المجال الجهوية،
يجب أن تبل مداها مهما كانت الصعوبات الت تكتنف هذ العملية ،وذلك

والتجريت ،بالنسبة لباف
المنهي والتشار
اعتبارا ألهم تها وطابعها
ر
ر
الجماعات البابية الت تعان بدورها من إشلالية عدم دقة االختصاصات
المسندة لها”.
وعل صعيد آخر ،دعا حكي بنشماش إىل “إعداد إطار مرج للتعاقد بي
الجهات والدولة بصفة خاصة ،بغاية ت مي ملانة الصدارة الت تحتلها
والبام العمومية عل
الجهات ،كالمالءمة عل مستو برمجة السياسات ر
صعيد الدولة وبي هذ األخبة والجماعات البابية”.
كما حث بنشماش عل “التشي ـ ـ بإصدار النصو التطبيقية الالزمة لتفعي
جم مباد ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري وتتب الحكومة عن كثب
أكب
لجهود اإلدارات المركزية لتفعي مقتضياته األساسية المتمثلة ف نق
ر
عدد من المهام لممثل ها عل المستو الجهوي وتوس صالحياته
ر
والبشية الموضوعة رهن إشارته”.
التقريرية واإلملانيات المادية

هذه توصيات الملتقى البرلماني الثالث للجهات الذي نظمه مجلس
المستشارين

البلمــان للجهــات ف نســخته الثالثــة المنعقــد تحــت
ف إطــار فعاليــات الملــتق ر
الرعايــة الملكيــة ال ــوم األربعــاء  19دجنـ رـب  ،2018ألــق المستشــار المل ـ عبــد
اللطي ــف المن ــون ،رس ــالة ملكي ــة تض ــمنت توج ه ــات وأفل ــار ته ــد إىل تط ــوير
ودع ـ البن ــاء المؤسس ــان الجه ــوي بالمملك ــة .وش ــل مض ــمون ه ـذ الرس ــالة
أرض ـ ــية مرجعي ـ ــة تفاعـ ـ ـ معه ـ ــا المش ـ ــاركات والمش ـ ــاركون ف أش ـ ــغال الورش ـ ــات
المن مة ف إطار هذا الملتق.
كما تتب الحاضون كلمة رئي مجل المستشـارين الـت ركـ ف هـا عـل أهميـة
الحوار كمنه أساس لتطوير العم الجهـوي ،مـذكرا بـ ن الموضـوعات الـت تـ
اختيارها لهذا الملـتق الثالـث مسـتلهمة مـن الرسـالة الملكيـة الموجهـة للملـتق
البلمــان الثــان للجهــات ،ومقبحــا لمجموعــة مــن األفلــار الــت يــر ب نهــا جــديرة
ر
ب ن تعر عل أن ار المشاركي ف هذا الملتق.

وتمبت الجلسة االفتتاحية كذلك بتدخالت ك مـن أحمـد رضـا الشـام رئـي
المجل ـ االقتص ــادي واالجتمــاع و الب ــت ،وأم ن ــة بوعيــاش رئيس ــة المجل ـ
الــوطت لحقــو االنســان و رئــي جمعيــة ر ســاء المجــال الجهويــة ،ورئــي
الجمعية المغربية لر ساء مجال الجماعات.
المبمجـ ــة ف إطـ ــار هـ ــذا
بعـ ــد ذلـ ــك ،تـ ــوز المشـ ــاركون عـ ــل الورشـ ــات الـ ــثال
ر
الش ـ ــاكة
المل ـ ـ ــتق ،ويتعلـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ــر بورش ـ ـ ــة االختصاص ـ ـ ــات الجهوي ـ ـ ــة وورش ـ ـ ــة ر ـ
ومتطلبات الحلامة الجهوية وورشة الديمقراطية التشاركية.
وانبثقت توصيات عن هذ الورشات نسوقها وفقا لمحاورها الموضوعاتية
– حول مواصلة الحوار:
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة:
●مواصلة وتحسي رشوط اإلعداد لهذا الملـتق المنـت  ،ر
بشـاكة مـ جمعيـة
جهات المغر ومصال الدولة عل الخصو  ،السـيما حـول القضـايا الراهنـة
ال ـ ــت تش ـ ــغ ب ـ ــال الط ـ ــرفي وتس ـ ــتل م عرض ـ ــها ع ـ ــل طاول ـ ــة النق ـ ــاش والتش ـ ــاور
والحوار.
●العمـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ــدورة القادم ـ ـ ـ ــة ،باالس ـ ـ ـ ــتناد إىل تعبئ ـ ـ ـ ــة قوي ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن
جانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارين الممثل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي للمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الجهوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،ف
إطــار لقــاءات وجلســات عم ـ موضــوعاتية تــت بتنس ـ م ـ المصــال المركزيــة
للدولة ور ساء المجال الجهوية.
•العم عل إحدا مرصد برلمان لتتب الش ن الجهوي
– حول تدق االختصاصات و عقلنة التعاقد:
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة:
●مواصــلة المشــاورات الــت ت ـ إطالقهــا حــول م ثــا االختصاصــات ،بــالحر
ُمسـ ـ ــبقا عـ ـ ــل أن تكـ ـ ــون المصـ ـ ــال القطاعيـ ـ ــة المعنيـ ـ ــة قـ ـ ــادرة – بالنسـ ـ ــبة لك ـ ـ ـ
اختص ــا ذان ومشـ ــبك –عـ ــل تشـ ــخيص وإحصـ ــاء تعهـ ــداتها ف أف ـ ـ متعـ ــدد
السنوات ،وذلك من أج تحديد مسؤوليات ك من الدولة والجهات.
●وضـ ـ اط ــار تن ــي يح ــدد كيفي ــات ممارس ــة االختصاص ــات المش ــبكة ب ــي
الجه ـ ــات والقطاعـ ـ ــات الحكومي ـ ــة او المؤسسـ ـ ــات العموميـ ـ ــة المعنيـ ـ ــة ،ويبـ ـ ــي
بوضــوح ،عــل الخصــو  ،آليــات تفعي ـ مقتضــيات المــادة  141مــن الدســتور

الــت تشــدد عــل وجــو تحوي ـ الدولــة للمــوارد المطابقــة لالختصاصــات الــت
ر
تشك الجهات ف م اولتها.
●العم ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــل عقلن ـ ـ ـ ــة مسلس ـ ـ ـ ـ ـ التعاق ـ ـ ـ ــد ،وذل ـ ـ ـ ــك بف ـ ـ ـ ــت نق ـ ـ ـ ــاش حق ـ ـ ـ ــيق
حول أس التعاقد بي الدولة والجهات ،من أج ضب التضخ الحاص ف
المج ـ ــال االتف ـ ــاف والوص ـ ــول إىل وضـ ـ ـ إط ـ ــار م ـ ــرج مش ـ ــبك ،كفيـ ـ ـ بإعط ـ ــاء
الش ــاكة بـ ــي الجهـ ــات والدولـ ــة و بينهـ ــا وبـ ــي بـ ــاف
مضـ ــمون حقـ ــيق لمفهـ ــوم ر ـ
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكاء ،وبتحديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال التعاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ونطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح
ر ـ
وإبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراز كيفي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ر
الشـ ـ ـ ـ ـ ــاكة والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــاور ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول
وشوط إع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد اتفاقي ـ ـ ـ ـ ـ ــات ر ـ
طر تفعيلها و تتب تنفيذها وتق يمها.
●الحــر عــل إعــداد اإلطــار المــرج ف ميــدان التعاقــد بــي الجهــات والدولــة
بصــفة خاصــة ،بنــاء المقتضــيات المنت ــرة ف مجــال الالتمرك ـ اإلداري ،وذلــك
وص ــوال إىل ت ـ مي ملان ــة الص ــدارة ال ــت تتبؤه ــا الجه ــات ،كمس ــتو للمالءم ــة ف
إطـ ــار برمجـ ــة السياسـ ــات والـ ـ رـبام العموميـ ــة عـ ــل صـ ــعيد الدولـ ــة وبـ ــي هـ ــذ
األخبة والجماعات البابية.
•إضفاء صبغة القانون عل م ثا تحديد و تفعي االختصاصات.
– حول الالتمرك اإلداري:
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة:
●التشـ ـ ــي ـ ـ بإص ـ ـ ــدار النص ـ ـ ــو التطبيقي ـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة لتفعي ـ ـ ـ جم ـ ـ ـ ـ مب ـ ـ ــاد
ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري وتتب الحكومة عن كتب لجهـود اإلدارات
المركزيــة لتفعي ـ مقتضــياته األساســية المتمثلــة ف نق ـ أ كـ رـب عــدد مــن المهــام
لممثل هــا عــل المســتو الجهــوي و توس ـ صــالحياته التقريريــة واإلملانيــات
ر
والبشية الموضوعة رهن إشارته .
المادية
●العم عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة المجال الجهويـة ،ف
ـدريي لم ث ــا الالتمرك ـ اإلداري،
عملي ــة تحدي ــد رشوط وكيفي ــات التفعي ـ الت ـ ر
بدءا باإلعداد المشبك لخارطة طري وأجندة تبي اإلصالح المذكور.
– تحسي الحلامة :
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة:
البش ـية المتاحــة
●نه ـ الدولــة لسياســة إراديــة ف مج ـال إعــادة انتشــار المــوارد ر ـ
ل ــديها بغي ــة تعزيـ ـ الخ ـ رـبات والكف ــاءات اإلداري ــة والتقني ــة الالزم ــة للجه ــات ف
ميــادين الخصــا الــذي تعــان منــه المجــال الجهويــة قياســا لــألدوار المســندة
إل ها ف مجال التنمية البابية.

●العم ـ ـ ع ـ ــل إص ـ ــدار الق ـ ــانون بمثاب ـ ــة الن ـ ــام االس ـ ــاس لم ـ ــوظق الجماع ـ ــات
البابيــة ،المنصــو عليــه ف المــادة  127مــن القــانون التن ــي للجهــات ،عــل
أن يســتله قواعــد ومبادئــه مــن االن مــة االساســية الخاصــة بمــوظق مجلـ
الن ـ ــوا ومجلـ ـ ـ المستش ـ ــارين ،وذل ـ ــك مراع ـ ــاة لخصوص ـ ــية االدارة الجهوي ـ ــة
العاملة تحت امـرة ه ئـة منتخبـة ،علمـا بـ ن نجـاح الجهويـة المتقدمـة يتوقـف،
غل حد كبب ،عل نجاعة االدارة و كفاءة ومردودية مواردها ر
البشية.
●تعـ ــدي المرسـ ــوم رق ـ ـ  2 13 422المتعل ـ ـ بالوض ـ ـ رهـ ــن االشـ ــارة ليشـ ــم
املانيـة الوضـ رهـن االشــارة للمـوظفي والمســتخدمي مـن االدارات العموميــة
والمؤسس ــات العمومي ــة للجماع ــات البابي ــة وع ــل رأس ــها الجه ــات ،اعتب ــارا أن
المرسـوم المـذكور ال يتـ هـذ االملانيــة حاليـا وخاصـة مـ الصـدور المرتقــب
لقانون الوظيفة البابية.
•تفــوي االختصــا بالت ش ـب ،المنصــو عليــه ف المــادة  115مــن القــانون
التن ي  ،ولـو ج ئيـا ،لـوالة الجهـات بهـد التشـي ـ ـ مـن وتـبة تنفيـذ مقـررات
مجال الجهات والقرارات التن يمية لر سائها.
•وض برنام لتكوين المصال اإلداريـة التابعـة للجهـات عـل مبـاد الحلامـة
الجيدة؛
•تعبئـ ــة المصـ ــال الالممرك ـ ـ ة للدولـ ــة بمشـ ــاركة الغـ ــر الجهويـ ــة للحسـ ــابات
لــدع القــدرات التدببيــة للجهــات ف تملــك أدوات ومســاطر وقواعــد الحلامــة
الجيدة ف أبعادها الحقوقية المالية والتن يمية.
•المطالبة بإعادة الن ر ف معايب توزي ـ ـ االعتمادات عل الجهات
•ضورة راشاك المؤسسات العمومية ف تطوير التجربة الجهوية الحالية
•ضورة تحق ـ ـ ـ ـ االنسـ ـ ـ ــجام والتلام ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـرام التنميـ ـ ـ ــة الجهويـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ
المخطط ــات القطاعي ــة و االس ـ ـباتيجيات المعتم ــدة ع ــل المس ــتو ال ــوطت و
المجاىل؛
•تدق المساطر التن يمية كحاف مه لتحق الحلامة الجهوية؛
• راشاك القطا الخا ف احدا رشكات التنمية الجهوية؛
الش ــاكة التقليدي ـ ــة ب ـ ــي القط ـ ــاعي الع ـ ــام والخ ـ ــا ليش ـ ــم
•توس ـ ـ مج ـ ــال ر ـ
الجماعات البابية؛
•تعزي ر
الشاكة م الغر المهنية الت يتوجب تقويـة دورهـا واعطائهـا صـبغة
عملية لتحفب النشاط االقتصادي واالرتقاء باالقتصاد الب ران؛
•تدق وتوحيد مفهوم الحلامة ع رب وض دالئ مرجعية؛

•الت كيد عل إعداد قانون إطار لتق ي السياسات البابية؛
•الت كي ــد ع ــل إش ــاعة روح وج ــو الثق ـ ـة ب ــي مختلـ ــف الف ــاعلي ع ـ رـب إج ـ ـراءات
وعب انخراط جماع بنف الشعة والوتبة.
جدية لإلقال بمفهوم الجهوية ر
– حول تثمي ودع اله ئات االستشارية:
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة:
●قي ـ ــام األطـ ـ ـرا المعني ـ ــة المتمثل ـ ــة ف الجه ـ ــات والدول ـ ــة بحمل ـ ــة تحسيس ـ ــية
ب همي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اله ئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االستش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج الفئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المجتمعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المس ــتهدفة ب ــاالنخراط ف ه ــا وتق ــدي ال ــدع واالستش ــارة للمج ــال الجهوي ــة
ال ـ ـ ـ ــت مازال ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ــبدد ف إح ـ ـ ـ ــداثها و ذل ـ ـ ـ ــك بمص ـ ـ ـ ــاحبتها ف مسلسـ ـ ـ ـ ـ تفعيـ ـ ـ ـ ـ
المقتضيات القانونية المتعلقة بهذ اله ئات.
ـريت – لتسـهي م موريـة ومهـام
●اعتماد التكنولوجية الرقمية – ولـو بشـل تج ر
شــعة والدقــة ف
اله ئــات االستشــارية ،وبنــاء من ومــة معلوماتيــة تمكــن مــن ال ـ
ابـ ـ ــداء ال ـ ـ ـرأي حـ ـ ــول القضـ ـ ــايا المعروضـ ـ ــة بشـ ـ ــل الكـ ـ ــبون ،و تعزي ـ ـ ـ مشـ ـ ــاركة
واستشارة هاته اله ئات ف مختلف برام ومشاري ـ ـ الجهة وتتبعها ،م العمـ
عـل تعزيـ قــدرات اعضــاء هــذ اله ئــات االستشــارية ف هــذا الميــدان مــن خــالل
دورات تكوينية متخصصة.
ر
الشـوط
●توح الدقة ف تحديد مهام هذ اله ئات و العم عـل وضـ بعـ
الشـوط الموضــوعة للجمعيــات ف مجــال
للعضــوية ف هــذ اله ئــات عــل غـرار ر ـ
تقـ ــدي الع ـ ـرائ م ـ ـ التشـ ــديد عـ ــل الطـ ــاب التطـ ــوع للمهـ ــام المسـ ــندة لهـ ــذ
اله ئات.
● تن ـ ــي لقـ ــاء دوىل لالطـ ــال عـ ــل التجـ ــار والممارسـ ــات الفضـ ــل ف مجـ ــال
رإشا ا لمجتم المدن ف مواكبـة وتملـك الرهانـات المرتبطـة بالجهويـة ،البتلـار
آلي ــات جدي ــدة للتواصـ ـ للتفعيـ ـ األنجـ ـ لمب ــاد وميلانبم ــات الديمقراطي ــة
التشاركية عل المستو المحل والجهوي.

مجلس المستشارين  .. 2018فضاء للحوار العمومي والنقاش
المجتمعي التعددي

انخرط مجل المستشارين خالل سنة  ،2018ف مجموعة من األوراش
والمبادرات الت سعت إىل جع المؤسسة فضاء حاضنا للحوار العموم
والنقاش المجتم التعددي ،وذلك انطالقا من قناعته ب همية الت هي
البلمان.
المستمر للعم ر
وسعت هذ المبادرات ،الت احتضنها المجل طيلة السنة الت نودعها ،إىل
البلمان،
بلورة مخرجات ف شل وثائ وأرضيات عم من أج دع العم ر
ر
التشي ـ ـ أو الرقابة أو تق ي السياسات العمومية أو
سواء عل مستو
البلمانية ،فضال عن استيعا الوظائف الدستورية الجديدة
الدبلوماسية ر
للمجل .
ففضال عن األيام الدراسية والندوات الت ن متها الفر والمجموعات،
وانسجاما م القناعة الراسخة بالملانة الدستورية الت يحتلها مجل
المستشارين ،ل يدخر هذا األخب جهدا ف استثمار ك الفر المتاحة

إلطال مسار نقاش عموم تعددي وتشار بش ن عدد من المواض
المؤسسة.
والقضايا ذات الصلة بطبيعة وخصوصية هذ
ر
البلمان
التشيعية فعاليات أشغال المنتد
وهكذا ،احتضنت المؤسسة
ر
الثالث للعدالة االجتماعية ،كمبادرة يطم من ورائها إىل تكري تقليد
االحتفال المنت بال وم العال للعدالة االجتماعية ،وكمناسبة سنوية لخل
اتيي.
البا ف النقاش العموم حول مواض مجتمعية ذات طاب اسب ر
وقد توج النقاش ،خالل هذا المنتد  ،بتوصيات مهمة من أبرزها الدعوة إىل
ضورة التفعي الحقيق والجدي للحوار االجتماع والت كيد عل أن م سسته
التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية.
أساس لتحق
مدخ
ومن أبرز المحطات أيضا ،الت مبت عم المجل خالل هذ السنة ،تن ي
ندوة موضوعاتية حول "التنمية المندمجة لألقالي الجنوبية" بمدينة
البلمان للجهات،
الداخلة ،ف إطار تفعي التوصيات الصادرة عن الملتق ر
المبمجة ضمن
حيث س اللقاء إىل الوقو عل مستويات إنجاز المشاري ـ ـ
ر
اسباتيجية تفعي هذا النموذج التنموي بعد مرور حواىل سنتي من دخولها
حب التنفيذ (منذ  ،2016ومد بلو األهدا المسطرة لهذا النموذج
التنموي الواعد.
فبخصو التنمية المندمجة لألقالي الجنوبية ورهان الجهوية المتقدمة،
أكد المشاركون ف الندوة ،ف "إعالن الداخلة " ،عل أهمية المقاربة
التشاركية وإ رشاك كافة المنتخبي المحل ي وفعاليات المجتم المدن عل
المبمجة،
صعيد األقالي الجنوبية للمملكة ،ف رصد وتتب تنفيذ المشاري ـ ـ
ر
والبام العمومية ،القطاعية منها
وعل االلتقائية والتلام بي السياسات ر
والبابية ،ف تحق النتائ وبلو األهدا المسطرة ضمن النموذج التنموي
لألقالي الجنوبية.
جنب الجاري ،ر
بشاكة م
ف السيا ذاته ،يعبم المجل تن ي يوم  19د ر
المجل االقتصادي واالجتماع والب ت وجمعية ر ساء الجهات والجمعية
المغربية لر ساء الجماعات ،وبدع من رشكائه الدول ي ،النسخة الثالثة
البلمان للجهات.
للملتق ر
البلمان الثالث للجهات ،حسب المجل  ،ف سيا وطت
وينعقد الملتق ر
يتس بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعل بوضعه
حب التنفيذ عل ضوء ما ورد ف الرسالة الملكية السامية الموجهة لفعاليات
البلمان الثان للجهات.
الملتق ر

ومن ضمن األنشطة األخر الت مبت عم مجل المستشارين تن ي يوم
دراس حول حرية الجمعيات والتجمعات ،وذلك بمناسبة الذكر 60
نونب  ،1958كما وق تغ بها وتتميمها،
لصدور ظهائر الحريات العامة ف  15ر
كمساهمة منه إغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات عل
أر الواق وما تواجهه من تحديات ،عل ضوء المقتضيات الدستورية
والسيما الفص  29الذي يؤكد أن "حريات االجتما والتجمهر والت اهر
النقان والسياس مضمونة ويحدد
السل  ،وت سي الجمعيات ،واالنتماء
ر
الحريات".
هذ
ممارسة
رشوط
القانون
من المحطات المهمة أيضا ف مسار المجل خالل السنة الجارية
وت
إعادة انتخا عبد الحكي بن شماش رئيسا لمجل المستشارين ،بعد
المعب عنها ،بينما حاز
حصوله عل  63صوتا من مجمو  91من األصوات
ر
منافسه نبي شيي ،عن فري العدالة والتنمية ،عل  19صوتا.
آنذاك العديد من
وقد أثار انتخا السيد بن شماش رئيسا للمجل
التسا الت من قب متتبعي للش ن السياس ،وخاصة عن سبب الذي دف
المعارضة.
من األغلبية الحكومية للتصويت لمرش ح
أح ا
من جهة أخر  ،وعمال ب حلام الفص الساب والستي من الدستور والقانون
رق  085 13المتعل بطريقة تس ب اللجان النيابية لتقض
التن ي
جلسة عامة خصصت
الحقائ  ،عقد مجل المستشارين ف يول وز الما
لتقدي ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقض الحقائ حول "المكتب
المغرن للسياحة" وتقرير اللجنة النيابية لتقض الحقائ حول
الوطت
ر
"ترخيص الحكومة باستباد النفايات".
كما واص مجل المستشارين ،بحل ملانته الدستورية ،تفعي اختصاصاته
ف مجاالت مراقبة العم الحكوم وتق ي السياسات العمومية ،وخاصة من
خالل جلسات األسئلة الشفهية ،وكذا الجلسات الشهرية الت يجيب ف ها
رئي الحكومة عل األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ،هذا دون إغفال عم
اللجان الدائمة واللجان النيابية لتقض الحقائ .
عل صعيد آخر ،اشتغ المجل عل مجموعة من المبادرات عل مختلف
الواجهات والمستويات الج وسباتيجية سعيا منه إىل االرتقاء بالعم
البلمان الدبلوماس ،ليكون مواكبا للتوجهات االسباتيجية للخطب الملكية
ر
كمرجعيات أساسية.

البلمان الدبلوماس إحد األدوار واألولويات األساسية
وقد شل العم
ر
المستشارين كواجهة محورية للدفا عن القضايا اإلسباتيجية
لمجل
للمغر وعل رأسها القضية الوطنية ،وكذا تمتي وتعزي عالقات ر
الشاكة
البلمان الدوىل.
مختلف مكونات المنت
والتعاون م
ر
البلمان،
وتمكن المجل من تطوير وتقوية حضور ف المشهد الدبلوماس ر
بفض الدينامية المتمبة الت يشهدها عمله ،مما مكنه من تحق العديد من
اإلنجازات والمكتسبات الدبلوماسية ،سواء عل مستو انخراطه أو تعزي
البلمانية الجهوية والقارية بمختلف
تموقعه ف اإلتحادات والجمعيات ر
المناط  ،أو عل صعيد تقوية وتمتي عالقاته م رشكائه االسباتيج ي
البلمانية الدولية.
ومختلف اله ئات ر
كما تمبت السنة الجارية بإطال مجل المستشارين تطبيقات إلكبونية
تهد إىل تعمي استعمال تكنولوجيا اإلعالم والتواص ف جم أشغال
البلمان اإللكبون.
المجل  ،وذلك كخطوة كببة للوصول إىل ر
وي ن اللجوء إىل التطبيقات اإللكبونية من منطل القناعة بح الرأي العام
والصحافة الوطنية ف االطال عل شؤون المؤسسة ر
التشيعية وك ما يدور
ف ها من أشغال وأنشطة.
ويس مجل المستشارين ،ومن خالل واجهات العم الت يضطل بها ،إىل
البلمان ف شت مناحيه ومواصلة
متابعة العم من أج ت هي العم
ر
الطري لتوطيد أدوار المؤسسات الدستورية.
بقل

الطيب ك رار

Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI

Le troisième forum parlementaire sur la justice
sociale examine le nouveau modèle de
développement

Cette édition se fixe comme objectif principal de présenter des recommandations pratiques
concernant le nouveau modèle de développement en relation avec la justice sociale et spatiale.

La troisième édition du forum parlementaire sur la justice sociale, qui démarre
aujourd’hui, se fixe comme objectif principal de présenter des
recommandations pratiques concernant le nouveau modèle de développement
en relation avec la justice sociale et spatiale.

La Chambre des conseillers organise aujourd’hui et demain la
troisième édition du forum parlementaire sur la justice sociale, sous le
thème « Les défis de la justice sociale et spatiale et les composantes
du nouveau modèle du développement ». Cette édition se fixe comme
objectif principal de présenter des recommandations pratiques
concernant le nouveau modèle de développement en relation avec la
justice sociale et spatiale. Ainsi, les thématiques de cette
manifestation tourneront autour de «La justice sociale et spatiale au
cœur du modèle de développement : vision et expériences», «La mise
à niveau de l'investissement, l’accélération de la machine industrielle,
la réalisation de la convergence entre les stratégies sectorielles et le

défi du développement intégré et durable», «L'institutionnalisation du
dialogue social et la consolidation des négociations et des
conventions multilatérales» et «Le développement régional et la
gouvernance territoriales : levier de la justice sociale et spatiale». En
dédiant cette troisième édition au modèle de développement
marocain, les organisateurs entendent accompagner la dynamique
sociale que connaît le Maroc et l'expérience de la régionalisation
avancée qui a contribué au développement intégré et durable des
différentes régions, à la convergence des politiques publiques au
niveau territorial et à l'accès des citoyens aux services de façon
équitable. Le troisième forum parlementaire sur la justice sociale
capitalisera sur les résultats des première et deuxième éditions du
forum, ainsi que sur les recommandations émanant d'études menées
par des institutions nationales, en particulier l'étude du Conseil
économique, social et environnemental (CESE), sur la richesse
globale du Royaume entre 1999 et 2014. Le but étant de renforcer la
dynamique de la pensée collective dans les fondements et les
composantes du modèle de développement du Maroc de demain.
L’organisation de Forum intervient ainsi dans le cadre de l’interaction
positive avec le Message Royale adressé au gouvernement, au
Parlement et aux différents organes et institutions concernés, chacun
dans son domaine de compétence, les incitant à réexaminer le modèle
de développement, dans la perspective d'élaborer une nouvelle vision
intégrée devant permettre de surmonter les obstacles qui entravent
l’atteinte des objectifs du modèle adopté jusqu’alors.
L’objectif également est de se pencher sur l'étude des
recommandations et leur mise en œuvre en ce qui concerne
notamment la garantie d'un développement équilibré et équitable, la
dignité pour tous, la disponibilité de revenus et d'opportunités
d'emplois, la contribution à la quiétude et la stabilité, l'accès aux
services de santé et aux services hospitaliers de qualité dans le cadre
de la dignité humaine, la généralisation de la couverture de santé et
de la protection sociale, et de faire de l'école un pilier pour assurer
l'égalité et une force de mobilité sociale à travers une bonne
éducation qui contribue au progrès social, en s'inspirant de la Vision
stratégique pour la réforme de l'éducation 2015-2030. Il s'agit
également de la mise en place de politiques publiques à long terme, la
nécessité de les adapter pour répondre aux préoccupations des
citoyens en fonction des besoins et des spécificités de chaque région,
la création d'une vision stratégique pour un développement intégré et
durable définissant les axes du nouveau modèle de développement
pour atteindre les objectifs stratégiques du pays, l'engagement des
citoyens dans les normes sociales et la mise en place de relations

institutionnelles sur le principe de la contractualisation, ainsi que la
garantie des droits de l'Homme, notamment les droits sociaux,
culturels et environnementaux. Ces recommandations comprennent
aussi la création de mécanismes de soutien de l'État aux collectivités
territoriales, les mécanismes de solidarité entre ces collectivités afin
d'assurer l'accès juste et équitable aux services sociaux et d'améliorer
l'égalité des chances, notamment dans les domaines de la santé et de
l'éducation, ainsi que la création des bases de gestion efficaces aux
services des citoyens et de l'intérêt public et qui encouragent à
l'investissement
et
au
développement.

Régionalisation : Le rappel à l’ordre royal

L’insertion des jeunes dans l’emploi est une priorité
Clarification des missions des régions, conseils provinciaux et des
communes
Le transfert des attributions entre l’Etat et les régions se fait attendre
« Les marocains ne veulent plus d’institutions régionales qui restent
lettre morte ». Le message royal adressé aux participants du 3e Forum
parlementaire des régions, organisé par la Chambre des conseillers, a
été on ne peut plus clair. La mise en œuvre de la régionalisation
avancée n’est pas encore dans sa phase active alors que le chantier
est lancé depuis près de 4 ans.
Une occasion pour le Souverain de rappeler à l’ordre les présidents
des régions et indirectement, le ministère de l’Intérieur, en charge de
la supervision de la mise en œuvre de ce chantier complexe. En
d’autres termes, cette organisation institutionnelle doit être
opérationnelle et déboucher sur des choses concrètes.
Le Souverain a insisté sur l’emploi des jeunes, lors de la deuxième
édition de ce Forum où il avait exhorté les élus à concevoir des
solutions locales adaptées aux problèmes des jeunes.

Or, « les initiatives des régions restaient en deçà de nos attentes et
elles ne répondaient pas aux attentes des catégories concernées», a
souligné SM le Roi avant de réitérer à nouveau «le caractère prioritaire
de cette question urgente» et insisté sur «la nécessité d’une approche
participative pour élaborer des plans et des programmes régionaux
d’insertion des jeunes».

Faire preuve d’imagination
Ce Forum est une occasion pour clarifier les missions de chaque
collectivité territoriale. Ainsi, la loi a assigné aux régions des missions
de promotion de développement intégré et durable. Les conseils
provinciaux et préfectoraux ont la charge du développement social
dans le monde rural et urbain. Quant aux communes, leurs missions
doivent être tournées vers les prestations de proximité aux citoyens.
De même, les régions, au lieu de se limiter aux filières habituelles de
financement, doivent faire preuve d’imagination. Ainsi, elles sont
invitées à saisir l’occasion des prochaines évaluations d’étape des
PDR pour renforcer l’ingénierie de financement des projets planifiés et
pour garantir leur faisabilité et leur efficience ». SM le Roi a souhaité
que « les travaux déboucheront sur des recommandations et des
propositions pratiques, propres à répondre aux défis liés à la
régionalisation ».
Abdelhakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers, a
saisi la balle au bond, en appelant à la création d’une cellule
composée de parlementaires, membres des conseils régionaux et des
experts. Celle-ci aura pour mission de traduire les recommandations
de ce 3e Forum en initiatives et en propositions législatives. Surtout
que la Chambre des conseillers veut jouer pleinement le rôle de levier
institutionnel de la régionalisation avancée.

Lancement d’un dialogue avec la société civile
Dans le même élan, le président a invité à la mise en place d’un
observatoire parlementaire de la régionalisation. Il a également
interpellé le gouvernement à suivre de près le transfert des
attributions des services centraux vers leurs représentants régionaux.
Cette opération nécessite le renforcement des prérogatives de leurs
délégués en matière de prise de décisions. Pour Abdelhakim
Benchamach, l’Etat doit encourager une politique volontariste dans le
redéploiement des ressources humaines disponibles avec l’objectif de
renforcer les capacités administratives et techniques des régions.

Le président de l’Association des régions du Maroc, n’a pas été en
reste. Mohand Laenser a rappelé les avancées réalisées en matière de
régionalisation, particulièrement au niveau de la publication des
textes réglementaires. Les résultats du travail des 6 groupes créés et
qui ont préparé les principaux documents, ont été mis en avant.
Le premier est un projet de charte de mise en œuvre des prérogatives
des régions. Il s’agit de 44 attributions dont 20 propres et 24
partagées. Celles-ci précisent les engagements des régions et des
départements ministériels, avec une proposition de calendrier pour
leur application.
Le deuxième document est un rapport synthétique mettant en relief
les principales conclusions et recommandations sur les mécanismes
et les conditions de concrétisation de ces attributions. A cette
occasion, Mohand Laenser a rappelé la réalisation d’une « étude pour
expliquer et préciser le contenu de chaque attribution des régions,
dans le cadre d’une méthodologie participative et de larges
concertations entre les régions et les départements ministériels
concernés ».
L’objectif est de réaliser un consensus sur les lectures communes de
ces attributions et de concrétiser la volonté partagée d’accélérer le
rythme de mise en œuvre de la régionalisation avancée. Le président
a également annoncé le lancement d’un dialogue avec la société civile
en vue d’impliquer les citoyens dans toutes les étapes de préparation,
d’exécution et d’évaluation des plans et des programmes de
développement local.

Première sortie de Ahmed Chami

Le Forum parlementaire des régions a constitué la première activité
de Ahmed Chami en tant que nouveau président du Conseil
économique, social et environnemental (CESE). En effet, l’ancien
ambassadeur fait encore la navette entre Rabat et Bruxelles où il
supervise la conclusion des accords agricole et de pêche en janvier
pour le premier et en février pour le second. Pour le président de cette
institution partenaire dans l’organisation de ce Forum, la réussite de
la régionalisation nécessite de relever 6 défis.
Le premier a trait au capital humain. En effet, pour Ahmed Chami, la
mise à niveau des ressources humaines sur les plans local et régional
est impérative. D’autres défis portent notamment sur l’exécution sur le
terrain des PDR, le transfert des attributions entre l’Etat et les régions
ainsi que la compétitivité entre les régions.

RÉGIONALISATION AVANCÉE. POURQUOI
CELA N’AVANCE PAS PLUS VITE ?

Plus de trois ans après l’installation des conseils régionaux, la
régionalisation avancée fait encore face à nombre de freins qui
ralentissent sa mise en œuvre. Pour faire le point sur l’état
d’avancement de ce chantier qui piétine, la chambre des conseillers a
réuni hier une pléiade d’acteurs concernés et des experts. En tête des
problématiques figurent le retard dans l’attribution des compétences
aux régions et l’insuffisance du financement.
Il est grand de passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre
de la régionalisation avancée. L’accélération de la cadence est en effet
la recommandation la plus insistance de nombres d’acteurs qui se
sont exprimés, hier au sein de la chambre des conseillers lors de la
troisième édition du forum parlementaire sur les régions dont l’un des
axes majeurs est l’attribution des compétences propres, partagées et
transférées aux conseils régionaux conformément aux dispositions
juridiques. Dans un message royal adressé aux participants, le
souverain a appelé à établir un calendrier des étapes par lesquelles

les régions devront passer dans l’exercice de leurs compétences. «La
conception de ce cadre doit prendre en considération les exigences
de complémentarité entre les compétences propres, partagées et
transférées et doit tenir compte des capacités financières et
managériales spécifiques à chaque région, tout en gardant à l’esprit
les nouvelles solutions institutionnelles dont l’efficacité a été
éprouvée». La précision de la nature des compétences des conseils
régionaux est une étape importante dans la mise en œuvre de la
régionalisation avancée. C’est pour cette raison que les concertations
sont en cours, depuis des mois, entre les présidents des régions et le
ministère de l’Intérieur pour l’élaboration d’une charte des
compétences. La dernière mouture de ce texte est en cours de
finalisation. Son adoption permettra de passer à une nouvelle étape,
celle de la signature des contrats-programmes entre l’Etat et les
régions à partir de 2019.
Accompagner les régions
Il faut dire que le transfert des compétences, à lui seul, n’est pas
suffisant pour bien mettre sur les rails la régionalisation avancée. Il
est en effet primordial d’accompagner les conseils régionaux et des
les aider à s’attaquer aux grandes problématiques dont ils souffrent
dans leur gestion quotidienne, notamment celle du déficit en
ressources humaines, comme l’a si bien précisé Ahmed Reda Chami,
le nouveau président du Conseil économique, social et
environnemental. Même son de cloche auprès du président de
l’association des présidents des régions Mohand Laenser qui
souligne l’importance d’accompagner l’adoption de la charte des
compétences par les ressources matérielles et humaines nécessaires
en vue de permettre aux régions d’activer efficacement l’exercice de
leurs compétences. Laenser tient à rappeler qu’une grande partie du
budget des régions est dédiée à leur participation dans la mise en
œuvre du programme de lutte contre les disparités sociales et
territoriales en milieu rural. Des actions concrètes doivent être mises
en place sur le volet du financement qui est un élément-clé dans la
concrétisation de ce chantier structurant. À ce titre, le souverain
exhorte les régions à ne pas se limiter aux filières habituelles de
financement et à réfléchir attentivement aux modalités de mobilisation
des financements nécessaires aux programmes de développement
régional et à leur diversification grâce à différents partenariats, y
compris la coopération décentralisée.

Limiter les partenariats excessifs
La conclusion des partenariats pour rendre effectifs les projets des
plans de développement régional est une nécessité en raison des
moyens limités des conseils régionaux. Mais, les régions doivent
éviter l’excès dans la signature des accords, comme ce qui est
actuellement constaté. C’est l’un des points soulevés par le président
de la chambre des conseillers Hakim Benchemmach qui pointe du
doigt le recours excessif des conseils régionaux à la signature des
conventions de partenariat avec diverses parties ; ce qui pose la
problématique du suivi et de mise en œuvre des engagements ainsi
que celle de l’éclatement de l’intervention de l’Etat alors qu’il faut
mutualiser les efforts. Ainsi, l’amélioration de la gouvernance
territoriale et régionale s’impose. Et c’est dans ce cadre qu’il est
recommandé d’accélérer le rythme de mise en œuvre de la
déconcentration administrative en éditant les textes d’application et
fixant avec précision le calendrier de délégation et de transfert des
compétences aux services déconcentrés. La balle est dans le camp du
gouvernement pour activer sur le terrain ce chantier qui va donner un
coup de fouet à la concrétisation de la régionalisation avancée. La
mise en place de tous les mécanismes nécessaires juridiques,
techniques et organisationnels devront permettre aux régions de
tracer des visions et des programmes adaptés aux défis territoriaux.
Par ailleurs, l’activation de la démocratie participative au sein des
conseils régionaux et l’amélioration de l’action des instances créées à
cet effet doivent être érigées en priorité. Or il s’avère que ce volet n’a
pas encore atteint les résultats souhaités, et de grands efforts restent
encore à déployer pour développer l’approche de concertation et la
démocratie participative.

Benchamach appelle à la mise en application
de la déconcentration administrative pour
accompagner la régionalisation avancée

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a souligné,
mercredi à Rabat, l'importance de mettre en application le chantier de la
déconcentration administrative dans les conseils régionaux dans l'optique
d'accompagner le processus de la régionalisation avancée.

Intervenant à l'ouverture du 3ème forum des régions organisé par la
Chambre des conseillers en partenariat avec le Conseil économique,
social et environnemental (CESE), M. Benchamach a indiqué qu'à la
lumière des dernières réformes importantes que représentent
l'adoption de la Charte de la déconcentration administrative et la
révision du système de gestion des investissements au niveau
territorial et régional, l'Etat est appelé à revoir les lois actuelles
régissant les collectivités territoriales notamment dans le volet
concernant la définition des compétences assignées à chaque niveau
de gestion de la chose territoriale et locale dans le Royaume.
"Si nous devons nous féliciter de l'adoption de la charte de la
déconcentration administrative, nous devons reconnaître que celle-ci
ne constitue pour le moment qu'une simple déclaration de réforme
que les collectivités territoriales doivent être au fait de la manière dont
l’État entend l'appliquer graduellement", a-t-il ajouté, relevant que les

discussions en cours entre l’État et les régions sur un accord sur une
charte commune qui définit avec précision les domaines
d'intervention des conseils régionaux doivent aboutir quelques soient
les difficultés rencontrées, compte tenu de leur importance pour
l'ensemble des collectivités territoriales.
Concernant la problématique des compétences, le président de la
Chambre des conseillers a noté que les régions s'accordent sur le
manque d'une définition précise des compétences accordées aux
conseils régionaux, estimant que cette situation a impacté
négativement le travail des conseils régionaux, un constat qui s'est
clairement manifesté lors du processus d'élaboration des
programmes de développement régionaux.
Pour ce qui est de la gouvernance territoriale et régionale, M.
Benchamach a fait remarquer que le recours à la contractualisation
dans sa version actuelle sous forme de conventions sectorielles, et la
multitude des partenariats en dehors d'un cadre procédurale bien
ficelé contribuent au morcellement des interventions de l'Etat, à la
dilution des efforts et des ressources de la région.
S'agissant de la structuration et de l'activation par les conseils
régionaux des instances consultatives pour garantir la participation
des citoyens dans la gestion des affaires locales, il a affirmé que
certains organes consultatifs ont pu s'imposer en tant que force de
proposition en présentant plusieurs rapports thématiques, relevant
que cela ne doit nullement occulter les contraintes dont ils font face et
qui impactent négativement leur rendement comme la question des
absences répétées.
Le chantier de la régionalisation avancée, a-t-il souligné, requiert
l'adhésion et la mobilisation aussi bien des institutions que des
acteurs de la société civile et des organisations politiques, sociales et
économiques ainsi que le renforcement du dialogue et de la
concertation, la mise en place d'un cadre de référence de la
contractualisation entre les régions et l’État, l'accélération des textes
d'application nécessaires à la mise en œuvre des principes et des
dispositions de la charte de la déconcentration administrative, sans
oublier de s'orienter vers une politique volontariste en matière de
réaffectation des ressources humaines.
Il a ajouté à cet égard que la Chambre des conseillers en tant que
levier institutionnel de la régionalisation avancée se doit de créer un
cellule regroupant des conseillers membres des conseils régionaux,
des cadres et experts, qui aura pour mission de transformer les

conclusions de ce forum en initiatives législatives, appelant
également à la mise en place d'un observatoire parlementaire de la
régionalisation avancée pour assurer le suivi des progrès réalisés
dans les différents domaines y afférents et élaborer des rapports
périodiques pour enrichir l'arsenal intellectuel en appui à la
régionalisation avancée.

Régionalisation avancée

Les cinq recommandations phares du
troisième Forum parlementaire des régions

Les participants ont recommandé de poursuivre les concertations relatives à la charte des compétences.

Le troisième Forum parlementaire des régions a clôturé ses travaux, mercredi
à Rabat, par l'adoption de plusieurs recommandations, réparties en cinq axes,
visant à améliorer la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée.

À l’issue des travaux du troisième Forum parlementaire des régions,
les participants ont appelé à mettre en place, dans le cadre du premier
axe relatif à la poursuite du dialogue, d'un observatoire parlementaire
chargé du suivi des affaires régionales et de la préparation pour la
prochaine édition du Forum en mobilisant plusieurs députés
représentant les Conseils régionaux, dans le cadre de rencontres et
de séances de travail organisées en coordination avec les organes de
centralisation de l’État et les présidents des Conseils régionaux.
Les participants ont également recommandé, dans le deuxième axe
portant sur le contrôle des compétences et la rationalisation de la
contractualisation, de poursuivre les concertations relatives à la
charte des compétences, de mettre en place un cadre réglementaire
fixant les modalités d'exercice des compétences partagées entre les
régions, les secteurs gouvernementaux et les établissements publics
concernés et définissant clairement les mécanismes de mise en
œuvre des dispositions de l'article 141 de la Constitution qui stipule
que tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités

territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources
correspondantes.
S'agissant du troisième axe sur la déconcentration administrative, les
participants ont préconisé l'accélération de la promulgation des textes
d'application nécessaires à la mise en œuvre des principes et des
dispositions de la charte de la déconcentration administrative et ont
appelé le gouvernement à accompagner de près les efforts des
administrations centrales afin de transférer le plus grand nombre des
missions des représentants au niveau régional et de renforcer leurs
attributions au niveau de la prise de décision et les ressources
matérielles et humaines mises à leur disposition. Plusieurs
recommandations ont été également présentées dans le cadre du
quatrième axe relatif à la bonne gouvernance, visant à répartir les
ressources humaines en vue d'améliorer les expertises et les
compétences administratives et techniques nécessaires pour les
régions, notamment dans le domaine du développement territorial, et
incitant à œuvrer pour l'adoption d'un statut pour les fonctionnaires
des collectivités territoriales, de déléguer les compétences
conformément à l'article 115 dudit statut et d'élaborer un programme
de formation des autorités administratives régionales basé sur les
principes
de
bonne
gouvernance.
Concernant le cinquième axe portant sur la valorisation et l'appui aux
organes consultatifs, les participants ont appelé l'ensemble des
parties concernées, notamment les régions et l’État, à mener une
campagne visant à sensibiliser à l'importance de ces organes, à
encourager les catégories sociales ciblées à y adhérer et
accompagner les Conseils régionaux, à travers les technologies
numériques, afin de faciliter les tâches de ces organes, à mettre en
place un système d'information permettant de trancher rapidement et
avec précision sur les problématiques posées, à renforcer la
participation de ces instances dans les différents programmes et
projets au niveau de la région, tout en œuvrant pour le renforcement
des capacités de leurs membres via des sessions de formation
spécifiques.
Les travaux de l'édition 2018 du Forum parlementaire, initié en
partenariat avec l'Association des présidents des régions et
l'association marocaine des présidents des conseils communaux,
avec le soutien des partenaires internationaux de la Chambre des
conseillers, ont été consacrés aux progrès réalisés dans les domaines
de la spécialisation, de la gouvernance et de la consultation, à travers
des thèmes liés aux «Compétences régionales, ressources
disponibles et contraintes d'ordre pratique», «Partenariat et exigences
de la gouvernance régionale» et «Démocratie participative et enjeux
des instances consultatives régionales».

3è Forum parlementaire des régions:

Les participants débattent de la question du
transfert des compétences aux conseils
régionaux

3è Forum parlementaire des régions : Les participants débattent de
la question du transfert des compétences aux conseils régionaux
Les participants au 3è Forum parlementaire des régions ont débattu,
mercredi à Rabat, de la problématique du transfert des compétences
aux conseils régionaux, appelant à une réflexion collective en vue de
trouver des solutions et de surmonter les difficultés qui se posent.
Intervenant lors d’un atelier sur “les compétences régionales: les
opportunités offertes et les contraintes” , organisé en marge de ce
forum initié par la Chambre des conseillers en partenariat avec le
conseil économique, social et environnemental (CESE), les
conférenciers ont souligné qu’il est désormais indispensable
d’intensifier les efforts pour mettre en œuvre les dispositions relatives

au transfert des compétences aux conseils des Régions et partager
les compétences avec l’Etat.
Dans ce cadre, la représentante du CESE, Mina Rochati a indiqué
qu’en dépit des efforts déployés par les autorités concernées pour
mettre en œuvre les dispositions de loi organique relative aux régions
et aux décrets d’application, les compétences propres de la région ne
sont pas délimitées minutieusement, notant que cette situation
empêche les Conseils régionaux d’exercer leurs prérogatives, telles
que stipulées par la loi.
En ce qui concerne les compétences et les resso Mme Rochati a
indiqué que le CESE insiste sur la nécessité de définir un minimum de
prérogatives qui doivent être transférées aux conseils régionaux.
S’agissant des moyens offerts pour cette opération, elle a estimé que
la mise en œuvre de la régionalisation exige la création d’une instance
de pilotage, chargée du contrôle, de l’orientation, de l’arbitrage et de
la prise des décisions stratégiques en matière de transfert de
compétences et des ressources, d’évaluation et du suivi.
Pour sa part, le représentant du ministère de l’Intérieur, Aziz Abrate a
évoqué les principes encadrant les compétences de la région et les
opportunités offertes, estimant que la référence de ces compétences
se base essentiellement sur les dispositions de la Constitution de
2011, ayant conféré aux collectivités territoriales le statut de
partenaire distingué de l’Etat.
Le législateur a utilisé le terme “compétences” pour distinguer les
compétences dévolues à chaque collectivité territoriale par rapport
aux autres collectivités, dans la mesure où le législateur a consacré le
principe de subsidiarité pour les régions en leur confiant des
compétences propres et autres partagées, a-t-il rappelé, ajoutant que
le législateur a également consacré les principes de gestion
autonome, de coopération et de solidarité ainsi que ceux de
progressivité et de différenciation.
M. Abrate a souligné que cette diversité de compétences ambitionne
d’inciter les collectivités territoriales à participer aux côtés de l’Etat à
la réalisation d’un développement intégré et durable en do entités
territoriales des outils nécessaires à la bonne gouvernance dans la
gestion de leurs propres affaires et l’exercice des compétences.

Le représentant du Ministère de la réforme de l’Administration et de la
fonction publique, Abdelaziz El Houari a souligné de son côté que la
charte de la déconcentration administrative approuvée par le
gouvernement constitue un facteur décisif dans la mise en place du
système de régionalisation avancée, soulignant que ladite Charte
permet également de bâtir de nouvelles relations entre les
administrations publiques, les collectivités territoriales et les
citoyens.
Il s’agit d’un mécanisme fondamental de réforme et de mise en œuvre
d’une administration au service du principe de l’égalité des chances
dans l’accès aux services publics dans des conditions optimales, a-t-il
ajouté mettant en exergue les Hautes Directives Royales appelant à la
mise en place d’une véritable charte de décentralisation.
Dans ce contexte, il a passé en revue les piliers les plus importants de
cette Charte, à savoir la région comme un espace le plus approprié
pour la mise en œuvre des orientations de l’État en matière de
décentralisation administrative, ainsi que le rôle central des Walis en
tant que représentant de l’autorité centrale au niveau de la région. Il
s’agit également de l’accompagnement de la dynamique territoriale et
du rapprochement de l’administration des administrés.
Les travaux de l’édition 2018 du Forum parlementaire, initié en
partenariat avec l’association des présidents des régions et
l’association marocaine des présid conseils communaux, avec le
soutien des partenaires internationaux de la Chambre des conseillers,
sont consacrés aux progrès réalisés dans les domaines de la
spécialisation, de la gouvernance et de la consultation, à travers des
thèmes liés aux “compétences régionales, ressources disponibles et
contraintes d’ordre pratique” , “partenariat et exigences de la
gouvernance régionale” et “démocratie participative et enjeux des
instances consultatives régionales”.

Clôture du 3è Forum parlementaire des régions

Le 3è Forum parlementaire des régions a clôturé ses travaux, mercredi à
Rabat, par l'adoption de plusieurs recommandations, réparties en cinq axes,
visant à améliorer la mise en oeuvre du chantier de la régionalisation avancée .

Les participants ont appelé à mettre en place, dans le cadre du
premier axe relatif à la poursuite du dialogue, d'un observatoire
parlementaire chargé du suivi des affaires régionales, et de la
préparation pour la prochaine édition du Forum en mobilisant
plusieurs députés représentant les conseils régionaux, dans le cadre
de rencontres et de séances de travail organisées en coordination
avec les organes de centralisation de l'Etat et les présidents des
conseils régionaux.
Les participants ont également recommandé, dans le 2è axe portant
sur le contrôle des compétences et la rationalisation de la
contractualisation, de poursuivre les concertations relatives à la
charte des compétences, de mettre en place un cadre réglementaire
fixant les modalités d'exercice des compétences partagées entre les

régions, les secteurs gouvernementaux et les établissements publics
concernés et définissant clairement les mécanismes de mise en
oeuvre des dispositions de l'article 141 de la constitution qui stipule
que tout transfert de compétences de l'Etat vers les collectivités
territoriales doit s’accompagner d’un transfert des ressources
correspondantes.
S'agissant du 3è axe sur la déconcentration administrative, les
participants ont préconisé l'accélération de la promulgation des textes
d'application nécessaires à la mise en oeuvre des principes et des
dispositions de la charte de la déconcentration administrative et ont
appelé le gouvernement à accompagner de près les efforts des
administrations centrales afin de transférer le plus grand nombre des
missions des représentants au niveau régional et de renforcer leurs
attributions au niveau de la prise de décision et les ressources
matérielles et humaines mises à leurs dispositions.
Plusieurs recommandations ont été également présenté dans le cadre
du 4è axe relatif à la bonne gouvernance, visant à répartir les
ressources humaines en vue d'améliorer les expertises et les
compétences administratives et techniques nécessaires pour les
régions, notamment dans le domaine du développement territorial, et
incitant à œuvrer pour l'adoption d'un statut pour les fonctionnaires
des collectivités territoriales, et de déléguer les compétences
conformément à l'article 115 dudit statut, et d'élaborer un programme
de formation des autorités administratives régionales basé sur les
principes de bonne gouvernance.
Concernant le 5è axe portant sur la valorisation et l'appui aux organes
consultatifs, les participants ont appelé l'ensembles des parties
concernées, notamment les régions et l'Etat à mener une campagne
visant à sensibiliser sur l'importance des ces organes et à encourager
les catégories sociales ciblées à y adhérer et accompagner les
conseils régionaux, à travers les technologies numériques, afin de
faciliter les tâches de ces organes, de mettre en place un système
d'information permettant de trancher rapidement et avec précision sur
les problématiques posées, de renforcer la participation de ces

instances dans les différents programmes et projets au niveau de la
région, tout en œuvrant pour le renforcement des capacités de leurs
membres via des sessions de formation spécifiques.
Les travaux de l'édition 2018 du Forum parlementaire, initié en
partenariat avec l'association des présidents des régions et
l'association marocaine des présidents des conseils communaux,
avec le soutien des partenaires internationaux de la Chambre des
conseillers, ont été consacrés aux progrès réalisés dans les domaines
de la spécialisation, de la gouvernance et de la consultation, à travers
des thèmes liés aux "compétences régionales, ressources disponibles
et contraintes d'ordre pratique", "partenariat et exigences de la
gouvernance régionale" et "démocratie participative et enjeux des
instances consultatives régionales".

الملتقى البرلماني الثالث للجهات بالمغرب

تف فعاليات النسخة الثالثةة لملمةىف
مالحظة :واكبت القنوات األوىل والثانية واألمازيغية ،وقناة ميدي  1ي
ر
البللة ي
ةاي لماتةةات واسىضةةافت القنةةاة األوىل السةةيد لحلةةد الىةةكيبي جضةةو مسىةةر مامة اللس ةةا ي ي
ن ةرتتا البواليةةة يةةو األ بعةةا  19دجن رةب  ،2018لمحةةد ع جة ل ليةةة و انةات اللمةةىف لةةا تا عةةت و الةةة
ةاحثا
ةانبا وبة ح
ةف للةةغا اللمةةىف ،ولجةةرت تحةةيحات مة ؤسةةا جتةةات وبرللة ح
اللغةةرا العة ر ي
ةري لءنبةةا تة ي
متىل ة حةا الاتكي ةةة اللىقدم ةةة ،ول ض ةةا القن ةةوات اإلذاجي ةةة ( ادي ةةو م ةةا  ،اإلذاج ةةة الو ني ةةة ) ال ة يةت تناول ةةت
دو ا للغا ذا اللمىف

بالغ
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس
المستشارين ،ر
بشاكة م المجل
مجل
نض هللا ،ين
االقتصادي واالجتماع والب ت وجمعية ر ساء الجهات والجمعية
المغربية لر ساء الجماعات ،وبدع من رشكائه الدول ي ،النسخة
دجنب 2018
البلمان للجهات ،وذلك يوم األربعاء 19
ر
الثالثة للملتق ر
انطالقا من الساعة التاسعة صباحا بمقر مجل المستشارين
البلمان الثالث للجهات ف سيا وطت يتس
وينعقد الملتق ر
بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعل بوضعه
حب التنفيذ عل ضوء ما ورد ف الرسالة الملكية السامية الموجهة
البلمان الثان للجهات ،والت أكد ف ها جاللته أنه
لفعاليات الملتق ر
بعد أن "ت تسطب األهدا  ،وتحديد المباد والقواعد بوضوح،
واضطل الفاعلون بمهامه ؛ فإن المرحلة المقبلة ستكون حتما ه
بلو الشعة القصو  ،من أج التجسيد الفعل والناج لهذا التحول
التاريخـي " (انتىه كالم جاللة الملك ،باعتبار يشل بالنسبة لبالدنا
إصالحا طموحا ،يستوجب انخراطا فعليا وتجاوبا ناجعا لك الفاعلي
اتيي
المرتبطي والمهتمي والمعن ي بهذا الورش المهيل واالسب ر
والبلمان ،والمجال
وسيعر هذا الملتق مشاركة الحكومة ،ر
الجهوية ،والمؤسسات الوطنية ،وه ئات الحلامة ،ووكاالت التنمية

الجهوية ،والفاعلون االقتصاديون واالجتماع ون ،إضافة إىل من مات
وخباء وجامع ي مهتمي بموضو الجهوية
المجتم المدن ر
البلمان للجهات عل
وستبك فعاليات النسخة الثالثة للملتق ر
ما تحق من تطور ف مجاالت االختصا والحلامة واالستشارة،
عب محاور تتعل بـ"االختصاصات الجهوية ،اإلملانيات المتاحة
ر
ر
و"الشاكة ومتطلبات الحلامة الجهوية"،
وإكراهات الممارسة"،
و"الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعي اله ئات االستشارية
الجهوية"
ويتوح مجل المستشارين من خالل تن ي هذا الملتق،
مواصلة تتب مسار ورش الجهوية المتقدمة ،استلهاما لمضامي
الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركي ف فعاليات
البلمان الثان للجهات ،وتفعيال للتوصية الصادرة عن الملتق
الملتق ر
البلمان الت سيس للجهات ،الداعية إىل تن ي الملتق عل نحو
ر
منت ودوري كإطار للتنس المؤسسان والتفكب الجماع ف سبي
التفعي السلي لورش الجهوية المتقدمة اعتبارا لخصوصية ترك بة
المجل السياسية والمجالية واالقتصادية والنقابية ،والت تجع
منه برلمانا وصوتا للجهات بامتياز ،وأيضا تماشيا م اسباتيجية
المجل الرامية إىل االستمرار ف احتضان النقاش العموم والحوار
المجتم التعددي ،وكذا االنفتاح عل محي المجل والتفاع م
أسئلة المجتم وانت اراته وتطلعاته
البلمـ ـ ـ ـ ــان للجهـ ـ ـ ـ ــات ف دورتـ ـ ـ ـ ــه
وتجـ ـ ـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إىل أن الملـ ـ ـ ـ ــتق ر
الت سيسـ ــية ،سـ ــب لـ ــه التـ ــداول ف محـ ــاور ته ـ ـ  ،االختصاصـ ــات ونق ـ ـ
اإلملانيات؛ وإشلاليات التموي واسـتخال المـداخي عـل المسـتو
المحـ ــل؛ ورهان ـ ـات التنميـ ــة المندمجـ ــة والمسـ ــتدامة؛ والتلام ـ ـ البـ ــي
البلم ــان الث ــان للجه ـ ـات ،فق ــد خص ــص مح ــاور
جه ــوي أم ــا المل ــتق ر
للهيا ـ ـ اإلداري ــة وت ــدبب الم ــوارد الب ـ ـ رشية الجهوي ــة؛ وبرمج ــة التنمي ــة
الجهوية؛ وتعزي الموارد المالية الجهوية

كلمة السيد حكي بن شماش رئي

مجل

المستشارين

خالل الجلسة االفتتاحية ألشغال
البلمان الثالث للجهات
الملتق ر

ـ ا ألربعاء  19دجنرب  2018ـ

حضات السيدات والسادة،
البلمان الثالث للجهات الذي
يطيب ىل أن أفتت أشغال هذا الملتق ر
ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس
نض هللا ،والذي افتت قب قلي بتالوة رسالة ملكية سامية
توج هية ،ترس خارطة الطري وتسطر مسالك الفع الواجب
اتباعها من أج التشي ـ ـ بتفعي ورش الجهوية المتقدمة ،بغاية
التجسيد الفعل والناج للتحول التاريخـي الذي يحمله هذا الورش
الدوالن الهام
وأود بهذ المناسبة ،أن أتوجه بالشكر الجزي لك المؤسسات
الوطنية والبابية والفعاليات الحزبية والنقابية والمدنية
واأل اديمية  ،والت تفاعلت بروح عالية من المسؤولية ولبت
يعتب المناسبة السنوية
الدعوة للمشاركة ف أشغال هذا الملتق الذي ر
المواتية لم سسة الحوار والفكر الجماع حول سب تفعي الجهوية
التدريي بآلياتها إلحدا التغ ب المنشود عل
المتقدمة واالرتقاء
ر
مستو الحلامة ونموذج التنمية وتحق الديمقراطية التشاركية،
عب إتاحة الفرصة لتبادل الرأي والتق ي المعل للملاسب ونقاط
ر
الضعف وبلورة خالصات مشبكة حول المخاطر وسب التدارك
ارتلازا عل ت م تشار موضوع بمشاركة الفاعلي من مختلف
المشار واألطيا برلمان ون ،قطاعات حكومية ،ممثلو الجماعات
البابية ،المؤسسات الدستورية ،ه ئات الحلامة والمجتم المدن
واأل اديم ون
وه مناسبة كذلك ،ألتوجه بالشكر إىل رشكاء مجل المستشارين ف
تن ي هذا الملتق ،وأخص بالذكر المجل االقتصادي واالجتماع
والب ت ،وجمعية ر ساء الجهات والجمعية المغربية لر ساء
الجماعات ،ر
وشكاءنا الدول ي مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة
وستمنسب للديمقراطية

كما ال يفوتت أن أتوجه بالشكر إىل كافة وسائ اإلعالم الت تواكب
أشغال هذا الملتق بل حرفية ومهنية
حضات السيدات والسادة،
،

البلمان الثالث للجهات يلتئ ال وم ف ظ سيا خا
إن الملتق ر
يتس بدخول ورش الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعل
بوضعه حب التنفيذ عل ضوء ما ورد ف الرسالة الملكية السامية
الموجهة للملتق الثان للجهات والت أكد ف ها جاللته أنه بعد أن "ت
تسطب األهدا  ،وتحديد المباد والقواعد بوضوح ،واضطل
الفاعلون بمهامه ؛ فإن المرحلة المقبلة ستكون حتما ه بلو
الشعة القصو  ،من أج التجسيد الفعل والناج لهذا التحول
التاريخـي" الذي يشل بالنسبة لبالدنا إصالحا طموحا "يقتض
انخراط مختلف الفاعلي ،والبام كافة القو الحية ،واله ئات
االجتماعية ،ف بناء هذا الضح الكبب ،والتحل بروح المسؤولية
العالية ،ومواكبة مختلف مراحله بما يل م من التعبئة واالقنا كما
ينب التسل بقدر كبب من اإلضار ،ونه سب الحوار والتواص  ،من
أج االستثمار األمث لإلملانيات الهائلة الت يوفرها اإلطار
المؤسسان والقانون ،واالستفادة من آثار االيجابيـة " (انتىه كالم
صاحب الجاللة،
لذلك ،فبعد أن تناول ف دورته الثانية إشلاليات تدببية عملية تتعل
عل التواىل بموضوعات اإلدارة الجهوية والموارد ر
البشية الجهوية،
البلمان
والمالية الجهوية ،وبرمجة التنمية الجهوية ،يرك الملتق ر
الثالث للجهات ،ال وم ،عل ما تحق من تطور ف ثال مجاالت ذات
االرتباط ،وه االختصاصات ،والحلامة من من ور ر
الشاكة،
واالستشارة من زاوية تفعي آليات الديمقراطية التشاركية
البلمان للجهات ،ومنذ انطالقته ،ارتك
وجذير بالذكر ،أن الملتق ر
عل منهجية تحضب دقيقة تقوم عل التق ي التشار للمنج ات

ورصد الصعوبات وانت ارات المجال
اإلصالحات ذات الصلة

الجهوية ف ارتباط بتنفيذ

وقد تبي أن هذا التمرين كان مجديا للغاية ،وذلك عل ثالثة أصعدة
عل األق
اوال ،تبي ك ه مهمة للغاية عملية رف البيانات والمعطيات
المتعلقة بالحقائ البابية إىل المستو المرك ي ،ر
السء الذي يسم
بالوقو عل درجة تكيف المجال الجهوية م متطلبات اإلصالح
الجهوي؛
ثانيا ،تبي أيضا أنه بفض الحوار المستمر والمنت تتحق قف ات
نوعية ف المجالي ر
التشي والتن ي وتؤن اإلصالحات أ لها ،ذلك
أن القواني واألن مة ال تكق لوحدها إذا ل تكن مع زة بحوار ينصب
عل رشوط وضعها حب التنفيذ وال يسعنا إال أن نعب بمعاينة
التدريي للمقاربة نفسها عل صعيد سب مؤسساتنا ويندرج
االعتماد
ر
ف هذا السيا أيضا اللجوء إىل ر
مشو م ثا لمعالجة إشلالية
توض االختصاصات ،وذلك ف شل "أرضية لاللبامات المتبادلة"،
رغ أن الم ثا المذكور ال يتمت بالقوة القانونية
ثالثا ،تبي أخبا أن المراح المقبلة ف جدول
المتقدمة ف أبعادها ر
البشية والتن يمية ،والجبائية
ستجع المحالة من الحوار رشطا المحيد عنه ،قب
ر
تشيعية ،ذلك أن الحوار هو الذي يت ت مي
انت ارات وإرادات ك من الدولة والجماعات البابية

أعمال الجهوية
عل الخصو ،
إقرار أي مبادرة
رشوط إلتقائية

حضات السيدات والسادة،
يهمت أن أشب إىل أن المواض الثالثة المطروحة عل جدول أعمال
البلمان الثالث للجهات ،قد شللت أرضية لمسلس تشاوري
الملتق ر
تمكنت من خالله المجال الجهوية من اإلفصاح عن مواقفها إزاء
الصعوبات الت تعبضها ،بالنسبة لك موضو من الموضوعات

الثالثة ،م التعبب عن مقبحات الحلول الت تراها كفيلة باالرتقاء
بالممارسة التدببية عل المستو الجهوي
هذا وقد تمبت المقاربة المنهجية المتبعة إلعداد هذ الدورة ر
بإشاك
كافة جهات المملكة بواسطة آلية االستمارة ذات أسئلة مفتوحة
لتشج المسؤولي عل تدبب الش ن العام الجهوي عل التعبب بل
حرية ومسؤولية عن وجهات ن رها والمساهمة بمقبحاتها لتطوير
وتحسي مردودية عم المجال الجهوية
والجدير بالذكر ف هذا الصدد أنه ت  ،ف سيا انعقاد هذا الملتق
الثالث ،إغناء منهجية جم المعطيات والبيانات وتعزي ها بتن ي
ر
مباشة ،ف شل جلسات حوار ونقاش ضي ـ ـ وبناء بي
لقاءات
الخباء الذين استعان به مجل
مسؤوىل عدد من الجهات وفري
ر
المستشارين ،مشكورين ،إلعداد الوثائ التحضبية لهذ الدورة
ويــهمت أيضا ،أن أحي المشاركات والمشاركي ف فعاليات هذا
الملتق ،ببع الخالصات األولية الت أفض إل ها تحلي المعطيات
والمالح ات الواردة عن مجال الجهات بش ن المحاور الثالثة الت
البلمان للجهات
ترك ت عل ها هذ الدورة من الملتق ر
ذلك أنه ،فيما يتعل بإشلالية االختصاصات ،فإن ك الجهات تجم
عل غيا الدقة ف تحديد العديد من االختصاصات المسندة
الجهوية ،سواء تعل األمر باالختصاصات الذاتية أو
للمجال
باالختصاصات المشبكة أو المنقولة وهو ما كان له تداعيات سلبية
عديدة ،بالنسبة لعم المجال الجهوية ،برزت بشل واض ف
مسلس إعداد برام التنمية الجهوية الذي افتقد بدور إىل الدقة
البام خليطا من المشاري ـ ـ واألهدا ال
والبكب مما جع من هذ ر
راب بينها؛ كما برزت هذ التداعيات ف تحول الجهات إىل ممول
وداع إلنجاز مشاري ـ ـ ترابية متوسطة وصغبة تفتقد إىل الطاب
الجهوي – ،وأخبا فإن هذ التداعيات برزت بشل واض ف ظاهرة
لجوء المجال الجهوية ،بشل مفرط أحيانا ،إىل توق اتفاقيات

رشاكة وتعاون م أطرا عدة ،ر
السء الذي يطرح تسا الت حول
مد قدرة المجال الجهوية عل تتب تنفيذ وتق ي هذا الحج
الهائ من االتفاقيات والتعاقدات
وف هذا اإلطار ،يتض ب ن المحاوالت الجارية حاليا بي الدولة
والجهات لالتفا حول م ثا مشبك يحدد بدقة مجاالت تدخ
المجال الجهوية ،يجب أن تبل مداها مهما كانت الصعوبات الت
المنهي
تكتنف هذ العملية ،وذلك اعتبارا ألهم تها وطابعها
ر
والتجريت ،بالنسبة لباف الجماعات البابية الت تعان
والتشار
ر
بدورها من إشلالية عدم دقة االختصاصات المسندة لها
كما تجدر اإلشارة إىل أنه ،ف ظ االصالحات المهمة األخبة الت
ر
عب اعتماد م ثا الالتمرك اإلداري وإصالح
باشتها الحكومة ر
وتحديث من ومة تدبب االستثمار عل الصعيد الب ران والجهوي ،قد
بات من الالزم عل الدولة فت ورش مراجعة القواني التن يمية
للجماعات البابية ،عل ضوء االستفادة من التجربة والممارسة
الحالية ،السيما ف الجوانب المتعلقة بمس لة التحديد الدق
لالختصاصات المنوطة بل مستو من مستويات تدبب الش ن العام
الب ران والمحل بالمملكة
وفيما يتعل بموضو الحلامة البابية والجهوية ،بالن ر ،من ناحية،
إىل درجة تملك المجال الجهوية لقواعد الحلامة الجيدة الواردة ف
المراسي التطبيقية للقانون التن ي  ،111 14ومن ناحية أخر ،
إىل انت ارات مجال الجهات إزاء الالتمرك اإلداري ،فإن المعطيات
تفيد ب ن اللجوء إىل آلية التعاقد ف صيغتها الحالية عل شل
منهي ومسطري محل ،
اتفاقيات قطاعية وتعدد رشا ات خارج إطار
ر
يؤدي اىل تج ن تدخالت الدولة وتشتيت جهود وموارد الجهة،
وبالتاىل ال يسم لهذ االخبة ب ن رتبز ر
كشيك متمب لدولة سهرت
عل تحق وحدة عم مصالحها عل المستو المرك ي والب ران

وضمن نف اإلطار ،بينت األشغال التحضبية للدورة الثالثة من
الملتق ،مرة أخر  ،األهمية البالغة الت يكتس ها تفعي ورش
الالتمرك اإلداري لد المجال الجهوية للدف باألمام بمسلس
الجهوية المتقدمة لرس آفا جديدة لمسلس الجهوية المتقدمة
وإذا كان ينب أن نهت أنفسنا عل خروج م ثا الالتمرك اإلداري إىل
الوجود ،غب أنه عل نا أن نؤمن ب ن الم ثا ال يعدو أن يكون و
أكب من
إعالن عن إصالح ،تحتاج الجماعات البابية حاليا إىل معرفة كيفية
التدريي من قب الحكومة
تفعيله
ر
أما فيما يخص موضو هيللة وتفعي المجال الجهوية لله ئات
االستشارية الت تنص عل مشاركة المواطني ف تدبب الش ن العام
المحل ،فإن المعطيات تفيد أن بع هذ اله ئات االستشارية قد
استطاعت أن ترف إىل قوة اقباحية وقدمت بالفع تقارير
موضوعاتية ،بيد أن هذا ال ينب أن يحجب بع االكراهات الت
تعبضها من قبي عدم االقبال عل االنخراط ف هاته اله ئات
االستشارية ،تسجي الغيا المتكرر لعدد من أعضائها ،ر
السء الذي
ينعك سلبا عل عملها
حضات السيدات والسادة،
ف ضوء ما سب ذكر  ،يتض جليا ب ن ورش الجهوية المتقدمة
يتطلب انخراطنا وتعبئتنا جميعا ،مؤسسات وفعاليات مدنية
وتن يمات سياسية واجتماعية واقتصادية ،وبروح عالية من
المسؤولية ،تكثيف وتطوير الحوار والتشاور ،من أج العم
المشبك عل
أوال ،دع المشاورات الت ت إطالقها حول م ثا االختصاصات،
ُمسبقا عل أن تكون المصال القطاعية المعنية قادرة –
بالحر
ذان ومشبك –عل تشخيص وإحصاء
بالنسبة لك اختصا
تعهداتها ف أف متعدد السنوات ،وذلك من أج تحديد مسؤوليات
ك من الدولة والجهات؛

ثانيا ،إعداد إطار مرج للتعاقد بي الجهات والدولة بصفة خاصة
(مقبح قانون ،،بغاية ت مي ملانة الصدارة الت تتبؤها الجهات،
والبام العمومية
كمستو للمالءمة عل مستو برمجة السياسات ر
عل صعيد الدولة وبي هذ األخبة والجماعات البابية؛
ثالثا ،التشي ـ ـ بإصدار النصو التطبيقية الالزمة لتفعي جم
مباد ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري وتتب الحكومة عن كتب
لجهود اإلدارات المركزية لتفعي مقتضياته األساسية المتمثلة ف
أكب عدد من المهام لممثل ها عل المستو الجهوي وتوس
نق
ر
ر
والبشية الموضوعة رهن
صالحياته التقريرية واإلملانيات المادية
إشارته  ،م الحر عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة
الجهوية ،ف عملية تحديد رشوط وكيفيات التفعي
المجال
التدريي لم ثا الالتمرك اإلداري ،بدءا باإلعداد المشبك لخارطة
ر
طري وأجندة تبيله؛
رابعا ،تشج الدولة عل نه سياسة إرادية ف مجال إعادة انتشار
الموارد ر
الخبات والكفاءات اإلدارية
البشية المتاحة لديها بغية تعزي
ر
الذي تعان منه
والتقنية الالزمة للجهات ف ميادين الخصا
المجال الجهوية قياسا باألدوار المسندة إل ها ف مجال التنمية
البابية؛
خامسا ،تعزي مشاركة واستشارة اله ئات االستشارية الجهوية ف
مختلف برام ومشاري ـ ـ الجهة وتتبعها ،م توح الدقة ف تحديد
مهامها ر
وشوط العضوية بها؛
المستشارين ،باعتبار رافعة
سادسا ،وعل مستو مجل
مؤسساتية للجهوية المتقدمة ،يتعي إحدا خلية ،تض مستشارين
وخباء ،يسند إل ها
من ذوي العضوية بالمجال الجهوية وأطر
ر
ترجمة ما يمكن ترجمته من مخرجات لهذا الملتق إىل مبادرات
ر
تشيعية؛ كما يتعي إحدا مرصد برلمان للجهوية المتقدمة يعهد
إليه بتتب ورصد مستويات التقدم المحرزة ف شت المجاالت ذات

الصلة ،وإعداد تقارير دورية ترصيدا للبسانة الفكرية الداعمة
للجهوية المتقدمة
تلك حضات السيدات والسادة ،بع الخالصات والقناعات الت
وددت تقاسمها معل عل أم أن يت إغنا ها باقباحات عملية ضمن
ورشات هذا الملتق ،ف أف التجسيد الفعل والناج ألس ومرام
الجهوية المتقدمة
وشكرا عل حسن اإلصغاء

البلمان الثالث للجهات
الملتق ر
األرضية الت طبية
بعد أن تناول ف دورته الثانية إشلاليات تدببية عملية تتعل عل
ر
البشية الجهوية،
التواىل بموضوعات اإلدارة الجهوية والموارد
والمالية الجهوية ،وأخبا التخطي التنموي الجهوي ،سينعقد
البلمان الثالث للجهات ف سيا يتس بدخول ورش
الملتق ر
الجهوية المتقدمة مرحلة حاسمة فيما يتعل بوضعه حب التنفيذ
عل ضوء ما ورد ف الرسالة الملكية السامية الموجهة للملتق الثان
للجهات والت أكد ف ها جاللته أنه بعد أن "ت تسطب األهدا ،
وتحديد المباد والقواعد بوضوح ،واضطل الفاعلون بمهامه ؛ فإن
المرحلة المقبلة ستكون حتما ه بلو الشعة القصو  ،من أج
التجسيد الفعل والناج لهذا التحول التاريخـي " الذي يشل
بالنسبة لبالدنا إصالحا طموحا "يقتض انخراط مختلف الفاعلي،
والبام كافة القو الحية ،واله ئات االجتماعية ،ف بناء هذا الضح
الكبب ،والتحل بروح المسؤولية العالية ،ومواكبة مختلف مراحله بما
يل م من التعبئة واالقنا كما ينب التسل بقدر كبب من اإلضار،
ونه سب الحوار والتواص  ،من أج االستثمار األمث لإلملانيات
الهائلة الت يوفرها اإلطار المؤسسان والقانون ،واالستفادة من آثار
االيجابيـة "
البلمان الثان للجهات أن هذا الورش
ولقد بينت أشغال الملتق ر
عب فبة انتقالية ف الوقت الراهن ،تت خاللها معالجة
يتطلب المرور ر

ر
والبشية ،الت تسب تفعيله
مختلف الجوانب اإلدارية والتقنية
بشل كام ويمكن إيجاز المراح الرئيسية الت تمبت بها هذ
الفبة األخبة كما يل
• استلمال ،خالل هذ السنة ،صدور البسانة القانونية
 69مرسوما
والتن يمية المنصو عل ها ف القانون التن ي
تمت المصادقة عل ها وصدرت بالجريدة الرسمية وتوجد باف
النصو القانونية المتعي المصادقة عل ها ف مرحلة وض
الصيغة النهائية (ويتعل األمر باألن مة األساسية الخاصة
بالمسؤولي الجهويي ال ،
• إعداد مخططات التنمية الجهوية ر
لعش جهات ،سمحت بإعطاء
ر ية واضحة عن نشاطها وإسهامها ف تنمية المجاالت البابية
ببالدنا
• الرف من االعتمادات المنقولة من الدولة لفائدة المجال
الجهوية ،حيث بلغت ما يفو سب مليارات دره سنة 2018
وهكذا ،فق إطار مواكبة مجل المستشارين للجهود الت تبذلها
المجال الجهوية ف إرساء دعائ الجهوية المتقدمة ،فإن الملتق
الثالث سبك اهتمامه عل ما تحق من تطور ف مجاالت
االختصاصات والحلامة واالستشارة
 1بالنسبة للمحور المتعل باالختصاصات ،وبعد انضام ثال
سنوات عل بداية العم باإلصالح الجهوي ،مازالت إشلالية
االختصاصات ترح ب اللها عل التن ي الجهوي المعتمد
فاالختصاصات الذاتية ،الت تعد مبدئيا مهاما جوهرية وأصيلة،
غب محددة بالدقة المطلوبة ،ال رسء الذي يحول دون م اولتها
من قب المجال الجهوية وبالمث  ،فإن آليات إقدام الجهات
عل ممارسة االختصاصات المشبكة بينها وبي الدولة غب
متاحة وواضحة بما فيه الكفاية أما االختصاصات المنقولة فل

تسج بعد أية مبادرة ف اتجا تفعي المقتضيات القانونية الت
تت للدولة التنازل لفائدة الجهات عل ج ء من اختصاصاتها
إن هذ الوضعية الغامضة الت تواجهها الجهات بخصو
إشلالية االختصاصات تدف ف اتجا اختيار هذا الموضو
كمحور أساس للدراسة والتفكب وتبادل الرأي واقباح الحلول
الت تسم بتجاوز الصعوبات الحالية
 2أما بالنسبة ر
للشاكة ومتطلبات الحلامة الجهوية ،فالمراد من
طرح هذا الموضو هو الوقو عل مد البام الجهات باحبام
مباد وقواعد الحلامة الجيدة ف سبها وعالقاتها بمحيطها،
رشا ات ناجعة ومفيدة لساكنة
ومد مساهمة ذلك ف تحق
الجهات المعنية وهو موضو مفتوح له أبعاد متعددة
وملموسة ،قاب للمقارنة والتق ي الك والكيق
 3وأخبا بالنسبة للديمقراطية التشاركية وإشلالية تفعي اله ئات
االستشارية عل المستو الجهوي ،فبوم هذا الموضو
الجهوية ألج تبت مقاربة
الوقو عل جهود المجال
تشاركية حقيقية ،وذلك من خالل إقبالها عل تفعي اله ئات
االستشارية المنصو عنها ف البا الراب من القس الثالث
من القانون التن ي المتعل بالجهات وهو موضو يمتاز
بكونه محدد ويندرج ف سيا مرحلة استلمال تثبيت أس
الجهوية المتقدمة ف البالد ،وهو أيضا قاب للمقارنة والتق ي
األفق فيما بي الجهات
ر
االستشا
ف ضوء ما سب  ،يهد هذا الملتق إىل
وحلول عملية لألسئلة ذات الصلة التالية

الجماع ألجوبة

• ه يمكننا ال وم وبمناسبة انتصا والية المجال
الحديث عن حلامة جهوية ف ممارسة المجال

الجهوية،
الجهوية

الختصاصاتها وف اعتمادها المقاربة التشاركية لتدبب الش ن
الجهوي؟
• ه االختصاصات الجديدة الممنوحة للجهة ف إطار القانون
التن ي  111 14تسم بإقرار مبدأ التدبب الحر الذي يخولها
سلطة التداول بكيفية ديمقراطية ،وسلطة تنفيذ مداوالتها
ومقرراتها؟
• ه اإلملانيات المالية الجهوية الجديدة قادرة عل تعزي ملانة
الجهة كفاع ف التنمية البابية واالندماج المجاىل؟
ر
المش للمجال
• ما مد نجاعة اإلملانات المتاحة الت أقرها
الجهوية المنتخبة ف خل مراف عامة (مث وكالة تنمية
الجهة ،للنهو بالرهانات التنموية واالجتماعية بالجهة؟
• ما ه أه نتائ تفعي المقتضيات المتعلقة بعالقات التعاون
ر
والشاكة الجهوية وإىل أي حد ساهمت هذ المقتضيات ف
خل انفتاح جهوي فعال وذي مردودية؟
ر
االستشا
التسا الت الت يهد هذا الملتق إىل
تلك بع
الجماع ألجوبة وحلول عملية لها ،وذلك ف ثال ورشات مبامنة
الورشة األوىل حول "االختصاصات الجهوية ،اإلملانيات المتاحة
وإكراهات الممارسة"؛
الورشة الثانية حول ر
"الشاكة ومتطلبات الحلامة الجهوية"؛
الورشة الثالثة حول "الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعي اله ئات
االستشارية الجهوية"

التقرير البك رت
البلمان للجهات ف نسخته الثالثة المنعقد
ف إطار فعاليات الملتق ر
دجنب  ،2018استم
تحت الرعاية الملكية السامية يوم األربعاء 19
ر
الحاضون بعناية واهتمام لما جاء ف الرسالة الملكية السامية الت ألقاها
المستشار المل السيد عبد اللطيف المنون ،من توج هات وأفلار نبة
تهد إىل تطوير ودع البناء المؤسسان الجهوي بالمملكة وشل مضمون
هذ الرسالة أرضية مرجعية تفاع معها المشاركات والمشاركون ف أشغال
الورشات المن مة ف إطار هذا الملتق
كما تتب الحاضون كلمة السيد رئي مجل المستشارين الت رك
ف ها عل أهمية الحوار كمنه أساس لتطوير العم الجهوي ف بالدنا ،مذكرا
ب ن الموضوعات الت ت اختيارها لهذا الملتق الثالث مستلهمة من الرسالة
البلمان الثان للجهات ،ومقبحا لمجموعة من
الملكية الموجهة للملتق ر
األفلار الت ير ب نها جديرة ب ن تعر عل أن ار المشاركي ف هذا الملتق
وتمبت الجلسة االفتتاحية كذلك بتدخالت هامة للغاية قدمها ك من
االقتصادي واالجتماع والب ت ،والسيدة رئيسة
المجل
السيد رئي
المجل الوطت لحقو االنسان والسيد رئي جمعية ر ساء المجال
الجهوية ،والسيد رئي الجمعية المغربية لر ساء مجال الجماعات
المبمجة ف إطار هذا
بعد ذلك ،توز المشاركون عل الورشات الثال
ر
الملتق ،ويتعل األمر بورشة االختصاصات الجهوية وورشة ر
الشاكة
ومتطلبات الحلامة الجهوية وورشة الديمقراطية التشاركية
ولقد تمبت أشغال هذ الورشات بنقاشات مستفيضة وايجابية
تخللتها اقباحات عملية نابعة من الواق الجهوي تقدم بها بع ر ساء
الجهات ومستشارين جهويي وممثل اله ئات االستشارية واالدارات المركزية
وباحثي وفعاليات من المجتم المدن
وبالن ر للتداخ الحاص ما بي موضوعات الورشات فإنه سيت إدراج
عب المحاور التالية
الخالصات والتوصيات بشل ترك رت ر

 – Iحول مواصلة الحوار
المشاركون بضورة

بالنسبة لهذا المحور ،يو
●مواصلة وتحسي رشوط اإلعداد لهذا الملـتق المنـت  ،ر
بشـاكة مـ جمعيـة
جهات المغر ومصال الدولة عل الخصـو  ،السـيما حـول القضـايا الراهنـة
ال ـ ــت تش ـ ــغ ب ـ ــال الط ـ ــرفي وتس ـ ــتل م عرض ـ ــها ع ـ ــل طاول ـ ــة النق ـ ــاش والتش ـ ــاور
والحوار
●العم ـ ـ عـ ــل إعـ ــداد الـ ــدورة القادمـ ــة ،باالسـ ــتناد إىل تعبئـ ــة قويـ ــة مـ ــن جانـ ــب
مجموعة المستشارين الممثلي للمجال الجهوية ،ف إطار لقـاءات وجلسـات
عم موضوعاتية تت بتنس م المصال المركزية للدولة ور ساء المجـال
الجهوية
• العم عل إحدا
 – IIحول تدق

مرصد برلمان لتتب الش ن الجهوي

االختصاصات و عقلنة التعاقد

بالنسبة لهذا المحور ،يو

المشاركون بضورة

●مواصــلة المشــاورات الــت ت ـ إطالقهــا حــول م ثــا االختصاصــات ،بــالحر
ُمسـ ـ ــبقا عـ ـ ــل أن تكـ ـ ــون المصـ ـ ــال القطاعيـ ـ ــة المعنيـ ـ ــة قـ ـ ــادرة – بالنسـ ـ ــبة لك ـ ـ ـ
اختصـ ــا ذان ومشـ ــبك –عـ ــل تشـ ــخيص وإحصـ ــاء تعهـ ــداتها ف أف ـ ـ متعـ ــدد
السنوات ،وذلك من أج تحديد مسؤوليات ك من الدولة والجهات
●وضـ ـ اط ــار تن ــي يح ــدد كيفي ــات ممارس ــة االختصاص ــات المش ــبكة ب ــي
الجه ـ ــات والقطاعـ ـ ــات الحكومي ـ ــة او المؤسسـ ـ ــات العمومي ـ ــة المعنيـ ـ ــة ،ويبـ ـ ــي
بوضــوح ،عــل الخصــو  ،آليــات تفعي ـ مقتضــيات المــادة  141مــن الدســتور
الــت تشــدد عــل وجــو تحوي ـ الدولــة للمــوارد المطابقــة لالختصاصــات الــت
ر
تشك الجهات ف م اولتها
●العم عل عقلنة مسلس التعاقد ،وذلك بفت نقاش حقيق حول أس
التعاقد بي الدولة والجهات ،من أج ضب التضخ الحاص ف المجال
االتفاف والوصول إىل وض إطار مرج مشبك ،كفي بإعطاء مضمون

الشاكة بي الجهات والدولة وبينها وبي باف ر
حقيق لمفهوم ر
الشكاء،
وبتحديد مجال التعاقد ونطاقه بوضوح وإبراز كيفيات ر
وشوط إعداد
اتفاقيات ر
الشاكة والتشاور حول طر تفعيلها وتتب تنفيذها وتق يمها
●الحر عل إعداد اإلطار المرج ف ميدان التعاقد بي الجهات والدولة
بصفة خاصة ،بناء المقتضيات المنت رة ف مجال الالتمرك اإلداري ،وذلك
وصوال إىل ت مي ملانة الصدارة الت تتبؤها الجهات ،كمستو للمالءمة ف
والبام العمومية عل صعيد الدولة وبي هذ
إطار برمجة السياسات ر
األخبة والجماعات البابية
• إضفاء صبغة القانون عل م ثا تحديد و تفعي االختصاصات
 –IIIحول الالتمرك اإلداري
بالنسبة لهذا المحور ،يو المشاركون بضورة
● التشـ ـ ــي ـ ـ بإص ـ ـ ــدار النص ـ ـ ــو التطبيقي ـ ـ ــة الالزم ـ ـ ــة لتفعي ـ ـ ـ جم ـ ـ ـ ـ مب ـ ـ ــاد
ومقتضيات م ثا الالتمرك اإلداري وتتب الحكومة عن كتب لجهـود اإلدارات
المركزيــة لتفعي ـ مقتضــياته األساســية المتمثلــة ف نق ـ أ كـ رـب عــدد مــن المهــام
لممثل هــا عــل المســتو الجهــوي و توس ـ صــالحياته التقريريــة واإلملانيــات
ر
والبشية الموضوعة رهن إشارته
المادية
● العم عل رإشاك الجماعات البابية ،وبصفة خاصة المجال الجهويـة ،ف
ـدريي لم ث ــا الالتمرك ـ اإلداري،
عملي ــة تحدي ــد رشوط وكيفي ــات التفعي ـ الت ـ ر
بدءا باإلعداد المشبك لخارطة طري وأجندة تبي اإلصالح المذكور
 -IVتحسي الحلامة
بالنسبة لهذا المحور ،يو

المشاركون بضورة

البش ـية المتاحــة
●نه ـ الدولــة لسياســة إراديــة ف مجــال إعــادة انتشــار المــوارد ر ـ
ل ــديها بغي ــة تعزيـ ـ الخ ـ رـبات والكف ــاءات اإلداري ــة والتقني ــة الالزم ــة للجه ــات ف
ميــادين الخصــا الــذي تعــان منــه المجــال الجهويــة قياســا لــألدوار المســندة
إل ها ف مجال التنمية البابية

●العم ـ ـ ع ـ ــل إص ـ ــدار الق ـ ــانون بمثاب ـ ــة الن ـ ــام االس ـ ــاس لم ـ ــوظق الجماع ـ ــات
البابيــة ،المنصــو عليــه ف المــادة  127مــن القــانون التن ــي للجهــات ،عــل
أن يســتله قواعــد ومبادئــه مــن االن مــة االساســية الخاصــة بمــوظق مجلـ
الن ـ ــوا ومجلـ ـ ـ المستش ـ ــارين ،وذل ـ ــك مراع ـ ــاة لخصوص ـ ــية االدارة الجهوي ـ ــة
العاملة تحت امـرة ه ئـة منتخبـة ،علمـا بـ ن نجـاح الجهويـة المتقدمـة يتوقـف،
غل حد كبب ،عل نجاعة االدارة و كفاءة ومردودية مواردها ر
البشية
● تعـ ــدي المرس ـ ـوم رق ـ ـ  2 13 422المتعل ـ ـ بالوض ـ ـ رهـ ــن االشـ ــارة ليشـ ــم
املانيـة الوضـ رهـن االشــارة للمـوظفي والمســتخدمي مـن االدارات العموميــة
والمؤسس ــات العمومي ــة للجماع ــات البابي ــة وع ــل رأس ــها الجه ــات ،اعتب ــارا أن
المرسـوم المـذكور ال يتـ هـذ االملانيــة حاليـا وخاصـة مـ الصـدور المرتقــب
لقانون الوظيفة البابية
تف ـ ــوي االختص ـ ــا بالت ش ـ ــب ،المنص ـ ــو علي ـ ــه ف الم ـ ــادة  115م ـ ــن
•
القانون التن ي  ،ولو ج ئيا ،لـوالة الجهـات بهـد التشـي ـ ـ مـن وتـبة تنفيـذ
مقررات مجال الجهات والقرارات التن يمية لر سائها
وض ـ ـ برنـ ــام لتكـ ــوين المصـ ــال اإلداريـ ــة التابعـ ــة للجهـ ــات عـ ــل مبـ ــاد
•
الحلامة الجيدة؛
تعبئــة المصــال الالممركـ ة للدولــة بمشــاركة الغــر الجهويــة للحســابات
•
لــدع القــدرات التدببيــة للجهــات ف تملــك أدوات ومســاطر وقواعــد الحلامــة
الجيدة ف أبعادها الحقوقية المالية والتن يمية
المطالبة بإعادة الن ر ف معايب توزي ـ ـ االعتمادات عل الجهات
•
ضورة راشاك المؤسسات العمومية ف تطوير التجربة الجهوية الحالية
•
● ضورة تحق ـ ـ ـ االنس ـ ـ ــجام والتلام ـ ـ ـ ب ـ ـ ــي ب ـ ـ ـرام التنمي ـ ـ ــة الجهوي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ
المخططـ ــات القطاعيـ ــة واالسـ ــباتيجيات المعتمـ ــدة عـ ــل المسـ ــتو الـ ــوطت و
المجاىل؛
• تدق

المساطر التن يمية كحاف مه لتحق

● راشاك القطا الخا

ف احدا

الحلامة الجهوية؛

رشكات التنمية الجهوية؛

الشـاكة التقليديــة بــي القطــاعي العــام والخــا
• توس ـ مجــال ر ـ
الجماعات البابية؛

ليشــم

الشـاكة م ـ الغــر المهنيــة الــت يتوجــب تقويــة دورهــا واعطائهــا
• تعزي ـ ر ـ
صبغة عملية لتحفب النشاط االقتصادي واالرتقاء باالقتصاد الب ران؛
• تدق

عب وض دالئ مرجعية؛
وتوحيد مفهوم الحلامة ر

• الت كيد عل إعداد قانون إطار لتق ي السياسات البابية؛
• الت كيــد عــل إشــاعة روح وجــو الثقــة بــي مختلــف الفــاعلي عـ رـب إجـراءات
جدي ــة لإلق ــال بمفه ــوم الجهوي ــة وع ـ رـب انخـ ـراط جم ــاع ب ــنف الشـ ــعة
والوتبة
- Vحول تثمي ودع اله ئات االستشارية
بالنسبة لهذا المحور ،يو

المشاركون بضورة

●قيام األطرا المعنية المتمثلة ف الجهات والدولة بحملة تحسيسية
الفئات المجتمعية المستهدفة
ب همية اله ئات االستشارية وتشج
باالنخراط ف ها وتقدي الدع واالستشارة للمجال الجهوية الت مازالت
تبدد ف إحداثها وذلك بمصاحبتها ف مسلس تفعي المقتضيات القانونية
المتعلقة بهذ اله ئات
تجريت  -لتسهي م مورية ومهام
●اعتماد التكنولوجية الرقمية – ولو بشل
ر
اله ئات االستشارية ،وبناء من ومة معلوماتية تمكن من الشعة والدقة ف
ابداء الرأي حول القضايا المعروضة بشل الكبون ،وتعزي مشاركة
واستشارة هاته اله ئات ف مختلف برام ومشاري ـ ـ الجهة وتتبعها ،م العم
عل تعزي قدرات اعضاء هذ اله ئات االستشارية ف هذا الميدان من خالل
دورات تكوينية متخصصة
ر
الشـوط
●توح الدقة ف تحديد مهام هذ اله ئات و العمـ عـل وضـ بعـ
الشـوط الموضــوعة للجمعيــات ف مجــال
للعضــوية ف هــذ اله ئــات عــل غـرار ر ـ

م ـ ـ التشـ ــديد عـ ــل الطـ ــاب التطـ ــوع للمهـ ــام المسـ ــندة لهـ ــذ

تقـ ــدي الع ـ ـرائ
اله ئات
● تن ـ ــي لقـ ــاء دوىل لالطـ ــال عـ ــل التجـ ــار والممارسـ ــات الفضـ ــل ف مجـ ــال
رإشا ا لمجتم المدن ف مواكبـة وتملـك الرهانـات المرتبطـة بالجهويـة ،البتلـار
آلي ــات جدي ــدة للتواصـ ـ للتفعيـ ـ األنجـ ـ لمب ــاد وميلانبم ــات الديمقراطي ــة
التشاركية عل المستو المحل والجهوي.

