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جملس املستشارين

امللتقى الربملاين للجهات
أرضية تأطريية-الس ياق العام
شلكت الانتخاابت امجلاعية واجلهوية للرابع من ش تنرب  ،5102وما تالها من انتخاب جمللس املستشارين ،حمطة
أساس ية يف مسار تزنيل اجلهوية املتقدمة اليت اخنرط فهيا املغرب بلك فعالياته وحساس ياته ،واليت كرسها دس تور
 5100كإطار مالمئ لبلورة اإسرتاتيجية بديةل لتحقيق تمنية سوس يواقتصادية متوازنة ،من خالل الاستامثر المثل
للمؤهالت واملوارد اذلاتية للك هجة واستهناض مهم خمتلف الفاعلني احملليني واملشاركة يف اإقامة وإاجناز املشاريع
املهيلكة الكربى وتقوية جاذبية اجلهات.
ذلكل ،يعترب ورش اجلهوية املتقدمة ورشا اإصالحيا هيلكيا معيقا ،يقتيض تفعيهل اعامتد مقاربة تقوم عىل التدرج
والتقيمي املس متر ،وحيتاج اإنضاجه وتطويره بشلك خاص اإىل تنس يق مؤسسايت فعال بني خمتلف الفاعلني ،من
جمالس هجوية وغرف همنية ومؤسسات دس تورية وقطاعات وزارية وفاعلني اقتصاديني واجامتعيني وجممتع مدين،
وهو التنس يق اذلي يتطلع جملس املستشارين ،ابعتباره امتدادا للمجاالت الرتابية ،اإىل أن يضطلع فيه بأدوار
طالئعية.
التحدايت والرهاانت
المنوذج املغريب للجهوية ،كام أعلن فلسفته جالةل املكل ورمست مالحمه اللجنة الاستشارية للجهوية وماتاله من
ترس مي دس توري وقانوين ،يأيت اس تجابة لرضورة اترخيية حتصن املكتس بات ادلميقراطية وتفتح أفاقا جديدة تشلك
فهيا اجلهوية املتقدمة رافعة لتكريس التمنية املس تدامة واملندجمة اقتصاداي واجامتعيا وثقافيا وبيئيا ،ومدخال الإصالح

معيق لهيالك ادلوةل من خالل السري احلثيث املتدرج عىل درب الالمركزية والالمتركز الفعليني النافذين،
وادلميقراطية املعمقة ،والتحديث الاجامتعي والس يايس واالإداري للبالد ،واحلاكمة املسؤوةل.
ومما الشك فيه ،أن بلوغ أهداف ومرايم اجلهوية املتقدمة ال يتوقف فقط عىل اإنتاج نصوص ترشيعية ،همام بلغت
جودهتا ،ال س امي يف ظل الصعوابت واالإشاكليات امليدانية اليت تعرتض أجرأهتا وتدبريها ،يف ارتباط مع املوارد
البرشية واملالية ،ومنط احلاكمة ورهاانت التمنية املندجمة ،ذكل أن جماالت مثل العقار ،واملكل العمويم،
والصفقات العمومية احمللية ،والتدبري املفوض ،والعالقات البني-جامعاتية والبني-مؤسساتية ،لكها جماالت
يس توجب التعاطي معها ابتاكر أليات ومقارابت جديدة ومتجددة ،وتوفري اإماكنيات برشية وتقنية كفيةل ابلريق
بتدبري الشأن احمليل اإىل مس توى التطلعات.
عىل صعيد أخر ،وجب التأكيد عىل أن احلد من أس باب التداخل والتنازع يف الاختصاصات بني اجملالس
املنتخبة املرتاكبة يف جمال ترايب واحد ،يس تدعي تطوير التجمع البيين للجامعات ( )Intercommunalitéهبدف
تعضيد ( )Mutualisationاملشاريع والوسائل دلى امجلاعات يف اإطار تنظميها البيين ادلينامييك ،المر اذلي
يقتيض تفكريا جامعيا اإستباقيا يف االإشاكالت والس ئةل املرتبطة مبا ميكن أن يصطلح عليه ب"النقل الفقي
لالختصاصات".
أمهية وراهنية التنس يق املؤسسايت
ابلنظر اإىل لك هذه االإكراهات اليت تطبع فرتة التأسيس لورش اجلهوية املتقدمة ،وجحم الرهاانت والتحدايت اليت
تكتنف هذا الورش االإصاليح الهيلكي ،فاإن اإنضاجه يقتيض اإحداث اإطار منظم للتنس يق املؤسسايت لتحقيق
الالتقائية والتاكمل يف وهجات النظر.
ومن هجة أخرى ،فاإن راهنية وملحاحية هذا التنس يق املؤسسايت يفرضها الطابع الرتامكي الإكراهات التمنية احمللية،
وعىل رأسها التباين الصارخ بني اجلهات يف جمال الاستامثرات العمومية ،واذلي ينعكس عىل جماالت عديدة
وخمتلفة ،اإذ جنده ينتج ويتسبب يف ترامك تباينات أخرى ،الس امي عىل مس توى اخلدمات الاجامتعية ،كام ينعكس
سلبا عىل مناخ العامل ،ويضعف قدرة الكثري من اجلهات عىل جلب الاستامثرات اخلاصة .ذكل أن مس توى
البنيات التحتية ،وتبس يط املساطر واالإجراءات ،وحسن التدبري والرسعة يف االإجناز ،لكها عوامل متزي هجات
عن أخرى ،وختلق ابلتايل هجات غنية لها اإشعاع وإاغراء ،وهجات فقرية مغبونة ال ماكنة وال صيت لها عىل
اخلريطة.
امللتقى الربملاين للجهات :ألية مبتكرة للتنس يق املؤسسايت
جدير ابذلكر ،أن موضوع اجلهوية كن دامئا يف صلب اهامتمات وأشغال جملس املستشارين ،ابعتباره امتدادا
لمتثيلية اجملاالت الرتابية ،وال أدل عىل ذكل أن أوىل اجللسات الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية ،اليت أقرها
لول مرة دس تور  ،5100خصصها اجمللس ملوضوع "احلاكمة الرتابية ومتطلبات التمنية اجلهوية" ،وهو املوضوع
اذلي أجنزت فيه اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة امللكفة ابلتحضري للجلسة الس نوية لتقيمي الس ياسات العمومية س نة
 ،5102تقريرا شامال ،بناء عىل تقارير ودراسات أجنزهتا مجموعة من القطاعات الوزارية واملؤسسات ادلس تورية
يف املوضوع ،الس امي اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ واجمللس العىل للحساابت.

اليوم ،وابلنظر اإىل دخول جملس املستشارين يف مرحةل دس تورية جديدة ،عززت اختصاصاته وأغنت تنوع
تركيبته ،نتطلع اإىل جعل جملس نا املوقر رافعة مؤسساتية للجهوية املتقدمة وجملسا حاضنا للتنس يق املؤسسايت
وللتفكري امجلاعي يف س بل ومقومات جناح هذا الورش االإصاليح املهيلك ،وذكل من خالل اإحداث "امللتقى
الربملاين للجهات" ،مبثابة لقاءات دورية مشرتكة مع اجملالس اجلهوية املنتخبة والغرف املهنية ومجيع القطاعات
الوزارية واملؤسسات ادلس تورية والفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني وهيئات اجملمتع املدين املعنية ابلشأن احمليل،
مبعدل دورتني يف الس نة ختصص للنقاش والتداول يف املواضيع ذات الارتباط ،توخيا لتحقيق الالتقائية يف
وهجات النظر وبناء الرتاكامت االإجيابية يف سبيل اإنضاج وإاجناح ورش اجلهوية املتقدمة.
ونطمح من خالل اإحداث "امللتقى الربملاين للجهات" ،اذلي نعزتم تنظمي أوىل دوراته (ادلورة التأسيس ية) خالل
الس بوع الول من شهر يونيو املقبل مبقر جملس املستشارين ،يف أفق الانتقال اإىل تنظمي ادلورات املقبةل للملتقى
مبقرات اجملالس اجلهوية ،اإىل خلق ألية للتفاعل االإجيايب بني اجملالس اجلهوية املنتخبة وخمتلف الفاعلني والربملانيني،
بغية متكني أعضاء جملس املستشارين ،مبختلف انامتءاهتم ،من متكل امللفات والقضااي ذات الارتباط ابجلهوية
املتقدمة حىت يتس ىن هلم بلورهتا وتوظيفها ابلولوية يف معلهم الربملاين ،سواء عىل مس توى الترشيع ،أو عىل
مس توى الرقابة وتقيمي الس ياسات العمومية ،أو غريها من أوجه العمل الربملاين.
توصيات اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ بشأن اجلهوية املتقدمة :أرضية مالمئة للتنس يق املؤسسايت
لقد أصدر اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ مجموعة من الراء وادلراسات ذات الارتباط مبوضوع اجلهوية
املتقدمة ،من مضهنا المنوذج التمنوي للقالمي اجلنوبية ،اذلي أعطى الانطالقة الرمسية لعملية تفعيهل جالةل املكل،
مبناس بة اذلكرى الربعني للمسرية اخلرضاء ،واذلي يشلك الرضية الساس ية ،ويتضمن املقاربة املناس بة اليت ميكن
أن تعمتدها اجلهات الخرى ،يك تقوم ابإعداد برامج تمنيهتا اجلهوية ،مع تكييف ذكل المنوذج مع خصوصيات لك
هجة ومؤهالهتا.
ومن مضن االإصدارات القمية للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،نذكر أيضا الرأي اذلي أعده لفائدة جملس
املستشارين يف موضوع "التوزيع اجملايل لالستامثر العمويم يف أفق اجلهوية املتقدمة ،ودور املراكز اجلهوية
لالستامثر يف اإعداد وبلورة اخملططات التمنوية عىل الصعيد اجلهوي" ،والتقرير حول "تدبري وتمنية الكفاءات
البرشية :رافعة أساس لنجاح اجلهوية املتقدمة".
وتضمن التقرير الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ برمس س نة  ،5102عددا من التوصيات لضامن
رشوط اإجناح اجلهوية املتقدمة ،واليت ميكن اعتبارها أرضية النطالقة أوراش امللتقى الربملاين للجهات .ومن مجةل
هذه التوصيات ،نذكر:
 ا إالرساع بوضع ميثاق يتعلق بتفويض الصالحيات والوسائل ،ويوحد مجموع الليات الترشيعية والتنظمييةواالإدارية لضامن نقل الصالحيات واملوارد اليت من شأهنا متكني اجلهات من الاضطالع الاكمل ابملهام
واملسؤوليات املوكوةل اإلهيا؛
 التأكيد عىل دور الرأسامل البرشي يف تعزيز الكفاءات اجلهوية ،وإااثرة انتباه السلطات العمومية اإىل احلاجةامللحة جلعل مسأةل تمنية كفاءات املوارد البرشية اليت تتحمل عل الصعيد احمليل مسؤولية التس يري
والتدبري (املنتخبون احملليون ،موظفو امجلاعات احمللية ،وموظفو املصاحل الالممركزة) يف مقدمة أولوايهتا؛

 العمل عىل اإحداث تنس يق مؤسسايت فعال بني خمتلف الفاعلني اذلين ميثلون ادلوةل واجلهة وامجلاعات،وبني خمتلف الوكالت اليت تعىن ابلتمنية داخل اجلهة ،وخلق تاكمل انجع فامي بيهنا؛
-

-

ا إالرساع بتدقيق وجدوةل الرتتيبات لضامن نقل الكفاءات والوسائل اإىل اجلهات؛
اإعداد برانمج التمنية اجلهوية والتصممي اجلهوي الإعداد الرتاب من طرف لك هجة عىل حدة ،من أجل
هتيئة ترابية تعزز الاس تدامة والتنافس ية وجاذبية اجلهات...
وجتدر االإشارة اإىل أن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ أصدر يف ممت شهر مارس املنرصم ،تقريرا
جديدا بعنوان "متطلبات اجلهوية املتقدمة وحتدايت اإدماج الس ياسات القطاعية" ،مضنه  67توصية
الإنضاج وإاجناح ورش اجلهوية املتقدمة ،هتم ابلساس:
تدعمي وتقوية البنية االإدارية الفاعةل هجواي ،وتعزيز متطلبات اس تقاللية الفعل االإداري اجلهوي مبا يتنامغ مع
اختصاصات اجلهات والتوهجات العامة لدلوةل؛
اإعادة تعريف خمططات التمنية اجلهوية ،يف اإطار الهنوض بتمنية اقتصادية واجامتعية وبيئية مس تدامة؛

 حتسني انسجام واندماج الس ياسات العمومية عىل املس توى الرتايب؛ تقوية القدرات المتويلية للجهات عن طريق فتح قنوات للمتويل والتعبئة اذلاتية تامتىش مع القدرات التمنويةللجهات ،مع ترس يخ التضامن اذلايت للجهات ،والتاكمل فامي بيهنا وبني املركز؛
 تعزيز ادلميقراطية التشاركية؛ اإرساء ألية دامئة للتقيمي والتواصل.أوراش امللتقى الربملاين للجهات
عىل أرضية التوصيات الصادرة عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ،يتوىخ امللتقى الربملاين للجهات خلق
دينامية للتفكري امجلاعي يف أليات وس بل اإنضاج وإاجناح ورش اجلهوية املتقدمة ،وذكل من خالل تنظمي مجموعة
من الوراش الفكرية يف املواضيع ذات الارتباط بأس ئةل تفويض الاختصاصات ونقل االإماكنيات ،وإاشاكليات
المتويل واس تخالص املداخيل عىل املس توى احمليل ،ورهاانت التمنية املندجمة واملس تدامة ،والمهية االإسرتاتيجية
لتمنية الكفاءات البرشية عىل الصعيد اجلهوي ،وإاشاكليات الاس هتداف وتنس يق املهام واملسؤوليات يف
الس ياسات الاجامتعية الالممركزة ،ودور ادلميقراطية التشاركية يف اإجناح اجلهوية املتقدمة...
هذه الوراش الفكرية ،نتطلع اإىل تنظميها يف شلك ندوات موضوعاتية عىل مس توى اجلهات (ابلتناوب) ،عىل أن
حيتضن جملس املستشارين ادلورة الوىل مبثابة ندوة تأسيس ية ختصص للتداول يف توصيات اجمللس الاقتصادي
والاجامتعي والبييئ وللتحديد التشاريك للمواضيع اليت جيب أن حتظى ابلولوية مضن الندوات املوضوعاتية.

