
 

 

 أرضیة   الملتقى   البرلماني   الثاني   للجهات
 

منذ ببالدنا، المتقدمة للجهویة األولى الممارسة عمر من سنتین مرور            بعد
انتخابات أول وإجراء ،111.14 رقم بالجهات المتعلق التنظیمي القانون           صدور
الجدیدة الجهویة الوالیة بلوغ واقتراب ،2015 شتنبر 4 بتاریخ للجهات            مباشرة
التنمیة لتحقیق المناسب اإلطار اعتبرت طالما التي التجربة، هذه طریق            منتصف
استئناف جدا المهم من یكون الموحد. المغرب نموذج وتوطید والمستدامة            المندمجة
إیجابیاتها عند والوقوف المرحلة تقییم أجل من الموضوع، هذا حول            النقاش

 وعوائقها.

الجهات رؤساء جمعیة مع بشراكة المستشارین، مجلس ینظم السیاق هذا            في
واالجتماعي االقتصادي والمجلس المحلیة الجماعات لرؤساء المغربیة         والجمعیة
الملتقى عن الصادرة للتوصیة تفعیال للجهات، الثاني البرلماني الملتقى           والبیئي،
على للجهات البرلماني الملتقى تنظیم إلى الداعیة للجهات، التأسیسي           البرلماني
التي المهیكلة المشاریع من تعد المتقدمة الجهویة وأن السیما ودوري منتظم             نحو
العمومي الحوار الحتضانه واستمرارا المستمر، والتقییم التراكم على          تعتمد
الدستور بإعمال الصلة ذات القضایا بخصوص التعددي المجتمعي          والنقاش
تنفیذا وأیضا والبیئیة، والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق التمتع          وضمان
علما ،2018 إلى 2016 من الممتدة للفترة للمجلس المرحلیة العمل            إلستراتیجیة

 



التفعیل سبل في الجماعي والتفكیر المؤسساتي للتنسیق إطارا یعد الملتقى هذا             أن
 السلیم   لورش   الجهویة   المتقدمة.

روح لتنزیل تؤسس المستشارین، مجلس ینتهجها التي المقاربة أن           ذلك
تفعیل في األخرى الترابیة والجماعات الجهات مساهمة على ینص الذي            الدستور،
مجلس في ممثلیها خالل من الترابیة السیاسات إعداد وفي للدولة، العامة             السیاسة
في المتمثلة المستشارین لمجلس المتنوعة التركیبة وأن خصوصا          المستشارین.
برلمانا المجلس من "تجعل والنقابیة واالقتصادیة والمجالیة السیاسیة          التعبیرات
الجهویة بها تحظى التي األهمیة مع یتماشى ما وهو بامتیاز"، للجهات             وصوتا
األدوار ومع السادس، محمد الملك جاللة یرعاه استراتیجي كورش           المتقدمة

 الجدیدة   التي   أقرها   دستور   2011   لمجلس   المستشارین.

جهویة إلى ناشئة جهویة من المجتمعي المشروع بهذا االرتقاء تم            لقد
"الجهویة تعتبر ملكیة رؤیة من سابقتین،انطالقا جهویتین تجربتین          متقدمة،بعد
الدولة، هیاكل في عمیق تغییر هي وإنما إداریة، ومساطر قوانین مجرد             لیست
عمیق بإصالح القیام یتطلب ما الترابیة" ، وهو الحكامة في عملیة           ومقاربة
الملكیة الدعوة مع إیجابیا وتفاعال والمحلي، الجهوي الصعید على           للمؤسسات
حلول من تحمله لما المتقدمة، للجهویة الكامل التطبیق "تسریع إلى            السامیة
وتفعیال، المملكة" ، جهات بمختلف والتنمویة، االجتماعیة للمطالب         وإجابات

 أیضا،   لما   كرسه   دستور   الفاتح   من   یولیوز   2011.
وأطره 2011 دستور له أسس الذي الجدید الجهوي النظام من یجعل ما              وهذا
الصادرة التطبیقیة المراسیم من بمجموعة وتعزز للجهات التنظیمي          القانون
وجوابا والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة لتحقیق استراتیجیا خیارا          مؤخرا،
ومشتركة ذاتیة اختصاصات بإسناد وذلك المحلیة، الدیمقراطیة إشكالیة          على
من والثقافیة االجتماعیة والتنمیة االقتصادیة التنمیة میادین في للجهات           ومنقولة

  ناحیة،   وبتعزیز   مكانة   رئیس   الجهة   واختصاصاته   من   ناحیة   أخرى...
البناء ترسیخ في الجهویة على المعقودة للرهانات وبالنظر اإلطار هذا            في
سیاسات بلورة القرار،وفي صناعة في المحلیة المشاركة وتشجیع          الدیمقراطي

 



یكتسي والمستدامة، المندمجة واالجتماعیة االقتصادیة للتنمیة جدیدة         عمومیة
 تنظیم   الملتقى   البرلماني   الثاني   للجهات   أهمیة   خاصة   باعتبار:

والسادة السیدات أمام الفرصة المالیة،ستتیح قانون مناقشة قبل برمجته           أ وال –أن
نوعیة تعدیالت أشغاله،إلدخال عن ستصدر التي التوصیات الستثمار          المستشارین
البرلمانیة الرقابة في للمساهمة وأیضا الجهات، تهم المالیة قانون مشروع            على
جدول "لوضع للحكومة السامي الملكي التوجیه تنفیذ في الحكومة على            للمجلس

 زمني   مضبوط   الستكمال   تفعیل   الجهویة   المتقدمة" .
كما الجهویة التنمیة برامج لتحیین للجهات المتاحة اإلمكانیة مع -تزامنه            ثانیا
على والذي ،111.14 رقم للجهات التنظیمي القانون من 85 المادة بذلك             تقضي

 أساسه   یتم   إعداد   المیزانیات   السنویة   للجهات.
القانوني اإلطار عرفه ما في للتداول فضاء من للمعنیین الملتقى یتیحه -ما              ثالثا
من وللترافع التطبیقیة، المراسیم مستوى على مستجدات من بالجهات           المتعلق

 جهة   ثانیة   من   أجل   تعزیز   الترسانة   القانونیة   ذات   الصلة.
للمشاركة الجهویة التدبیر منظومة في الفاعلین جمیع أمام فرصة یمثل            رابعا -أنه
الممارسة واقع من المنبثق التدبیري والتراكم القانوني لإلطار تقییمیة مواكبة            في

 الجهویة.
أعمال جدول على المطروحة اإلشكاالت من الكبیر العدد من الرغم            وعلى
السیاسیة األنظمة تمیز التي السمات أبرز من الیوم تعد التي المتقدمة،             الجهویة
دیمقراطیة ووسیلة الالمركزیة، لنظام متطور جد وشكل المعاصرة،          واإلداریة
ومحلیة جهویة مؤسسات خالل من شؤونهم تدبیر في الساكنة إلشراك            مثلى
التي القضایا أن هامة.إال ومادیة بشریة وإمكانیات واسعة بصالحیات           تحظى
وبرامج الجهویة، للمجالس التابعة البشریة والموارد اإلداریة الهیاكل          تالمس
تحتاج التي األولویات صدارة في تبقى تمویلها، ووسائل وطرق الجهویة،            التنمیة

 إلى   الدارسة   والتتبع   والتقییم...
الترابیة الحكامة إقرار إطار في المتقدمة الجهویة ومرتكزات دعائم ترسیخ            إن
للجهات الممنوحة االختصاصات تقویة عبر حتما یمر الدیمقراطیة، رهان           وتعزیز
مختلف وجهود إرادة تضافر وعبر الحر، التدبیر لمبدأ السلیم التفعیل خالل             من

 



لعملیة المتداخلة المسارات في الجماعي لالنخراط الكاملة وتعبئتهم          الفاعلین
 التنمیة.

على الملقاة األهداف الالمركزیة الترابیة الوحدات وباقي الجهات تحقق           ولكي
اإلیجابیة الصورة وهو اإلداري، الالتمركز مسلسل تدعیم یواكبها أن البد            عاتقها،
للمصالح االختصاصات لبعض األخیرة هذه تفویض على القائمة          للمركزیة
بل التفویض، هذا على یقتصر أن ینبغي ال التدعیم هذا لكن لها، التابعة               الخارجیة
على الخارجیة المصالح إلى المركزیة اإلدارة اختصاصات نقل ذلك           یقتضي
دعى اإلداري" الذي للالتمركز المتقدم "المیثاق أبعاد أحد وهو المحلي،           المستوى

 جاللة   الملك   إلى "إخراجه   وتحدید   برنامج   زمني   دقیق   لتطبیقه".
اإلداري الالتمركز ومسار الالمركزیة مسلسل تقویة فإن الصدد، هذا           في
بتحقیق یسمح بما والمحلیة، الجهویة التنمیة سیادة لتجسید أساسیا عنصرا            أصبح
من الالمركزیة الكیانات وبین التنفیذیة السلطة بین العمومیة السیاسات           التقائیة
وحصر حدة، على جهة كل من المنجزة المشاریع نوعیة تحسین بغیة             ناحیة،
مختلف في علیها القائمین وكفاءات قدرات من والرفع          تكالیفها
المواطنین، النشغاالت لتستجیب العمومیة السیاسات هذه        المجاالت، و"مالئمة

 حسب   حاجیات   وخصوصیات   كل   منطقة" من   ناحیة   ثانیة .
واستقطاب عقالنیة، أسس على وبناءها الجهویة اإلدارة تنظیم          إن
على للحكم األساسیة المؤشرات أحد معا یشكالن مؤهلة، تقنیة وأطر            تخصصات
لها، الموكولة الجسیمة بالمهام النهوض على الجدیدة الجهویة المؤسسات           قدرة
اندماج تسریع وتیرة في البالغ تأثیرها لها واإلداریة البشریة العوامل أن             ذلك
العام الشأن بتدبیر المكلفة المؤسسات منظومة في الجدیدة الجهویة           الهیاكل
حین ،111-14 رقم للجهات التنظیمي القانون مشرع إلیه انتبه ما وهو             المحلي.
صبغة مجملها في تكتسي التي القانونیة المقتضیات من مهما عددا            خصص
تتالءم إداریة هیاكل من تحتاجه بما الجهویة المجالس تزوید تتوخى            إصالحیة

 وطبیعة   الصالحیات   التنمویة   المسندة   إلیها.

تنظیم الشأن هذا في المتخذة المتمیزة واإلجراءات التدابیر أهم بین من             لعل
تجسده وسیاسیة إداریة صبغة ذي قطب أقطاب: ثالثة شكل في الجهویة             اإلدارة
بالمنتخبین المرتبطة القضایا تتبع تتولى التي والمجلس الرئاسة شؤون           مدیریة
 



التي للمصالح العامة المدیریة تمثله تدبیري وقطب ولجانه، المجلس أعمال            وسیر
مختلف ممارسة من المجلس وتمكین الجهة لشؤون اإلداري التدبیر على            تسهر
لتنفیذ الجهویة الوكالة تمثله تنموي وقطب به، المنوطة التنفیذیة           الصالحیات
مجلس یقرها التي التنمیة وبرامج مشاریع تنفیذ مهامها أبرز من التي             المشاریع

 الجهة.
الحیاة من التأسیسیة المرحلة هذه مواكبة من فالبد ذلك، من الرغم             على
توفیر جهة من أو المالئمة اإلداریة الهیاكل حیث من سواء بالمغرب،             الجهویة
المسندة لالختصاصات المناسب بالتكوین ومدها الالزمة، البشریة         الموارد
الجماعات إدارة بموظفي الخاص األساسي النظام وإصدار الجهویة.          للمجالس
بالجهات الوظائف خصوصیات مراعاة منه ینتظر الذي النظام وهو           الترابیة،
وضعیتهم على المطبقة والقواعد الجهة، بإدارة الموظفین وواجبات حقوق           وتحدید
للوظیفة األساسي النظام في به معمول هو بما إسوة أجورهم، ونظام             النظامیة

 العمومیة.

من الجهات تمكن دالة مقتضیات للجهات المؤطر القانوني اإلطار خصص            وقد
والتصامیم الجهویة التنمیة برامج في أساسا تتمثل المجالیة، التنمیة           وسائل
هذه وتتبع إعداد في الصدارة مكانة تحتل وتجعلها التراب، إلعداد            الجهویة
الجماعات ستتخذها التي المخططات جمیع أن یفید ما وهو والتصامیم،            البرامج
یجب المیادین من وغیرها واالجتماعي االقتصادي المیدان في األخرى           الترابیة
من نوع ضمان أجل من وذلك الجهة، طرف من المتخذة لتلك مطابقة تكون               أن
الجهة، داخل تكون قد التي واالختالالت والتداخل الفوارق من والحد            التنسیق
أرضیات برمجة عن المسؤولة الوحیدة الترابیة المؤسسة األخیرة هذه           وجعل

 وخطط   مندمجة   للتنمیة   الجهویة.

التراب إلعداد الجهویة والتصامیم الجهویة التنمیة برامج مكانة یؤكد           ومما
التي الذاتیة االختصاصات من أنهما عن فضال الجهویة، للتنمیة           كرافعتین
تتخذ كانت إذا المقررات أن وخصوصیتها، هویتها تحدد والتي الجهة            تمارسها
فیها یتداول التي القضایا من الكثیر في عنها المعبر لألصوات المطلقة             باألغلبیة

 



الجهویة والتصامیم الجهویة التنمیة برامج على المصادقة فإن الجهوي،           المجلس
 إلعداد   التراب،   یشترط   فیها   األغلبیة   المطلقة   لألعضاء   المزاولین   مهامهم.

إلعداد الجهویة والتصامیم الجهویة التنمیة برامج بها تحظى التي األهمیة            إن
واالنشغاالت المطالب من العدید على للجواب أداتین باعتبارهما          التراب
دالئل وتوفیر المخططات هذه إعداد مساطر تملك ضرورة تستلزم           المجتمعیة،
تحدد الجهة تدخل بمجال إستراتیجیة رؤیة وإعداد الجهویة، التنمیة           برامج
مع التنمویة، برامجها مع للجهة المتاحة اإلمكانیات مطابقة وتستحضر           األولویات
لتیسیر الضروریة والتعاقدیة والمادیة المؤسساتیة الشروط من العدید          استحضار

 تنفیذ   هذه   البرامج   التنمویة.

تحقیق أفق في قویا مركزیا ال نظاما للجهویة القانوني اإلطار كرس             لقد
المؤطرة األساسیة المبادئ على التنصیص خالل من وذلك المتقدمة،           الجهویة
ومبدأ والتعاون التضامن ومبدأ الحر التدبیر مبدأ وهي ترابیة كجماعة            للجهة
مجالها وإعداد الجهویة التنمیة تحقیق في متمیزة مكانة أعطاها كما            التفریع.
اختصاصات وخولها المنشودة، والمستدامة المندمجة التنمیة أهداف لبلوغ          الترابي
وسائل من ومكنها إلیها. الدولة من للنقل قابلة وأخرى ومشتركة ذاتیة             هامة
علیهما نص اللذان الصندوقین كإحداث بمسؤولیاتها لالضطالع جدیدة          وآلیات
في العجز لسد االجتماعي التأهیل صندوق وهما 2011 دستور من 142             الفصل
المختلفة، والتجهیزات األساسیة التحتیة والبنیات البشریة التنمیة         مجاالت
التفاوتات تقلیص قصد المتكافئ التوزیع لضمان الجهات بین التضامن           وصندوق
هذین ونفقات موارد بأن علما المنشود، الجهوي التوازن وإرساء الجهات            بین

 الصندوقین   تحدد   بموجب   قانون   المالیة   للدولة.

مداخیل من الجهات حصص من الرفع على التنصیص تم ذلك، عن             فضال
الشركات، على والضریبة الدخل على الضریبة وهي الدولة ضرائب           بعض
حصة على الحصول في حقها على زیادة وذلك التأمین، عقود على الرسم              وأحدث

 من   الضریبة   على   القیمة   المضافة   طبقا   للنصوص   الجاري   بها   العمل.

 



المیزانیة في تفرد أصبحت المالیة القوانین أن إلى كذلك اإلشارة            تجدر
حسب الدولة مشاریع لتمویل المرصودة االعتمادات من حصتها جهة لكل            العامة

  المعاییر   المقررة   بموجب   المرسوم   رقم   2.15.997   بتاریخ   30   دجنبر   2015.
التي الجهویة التنمیة برامج تحقیق في قصوى أهمیة له التمویل أن شك               ال
وتراعي بلورتها على وتعمل للدولة، اإلستراتیجیة التوجهات تواكب أن           یجب
بین بشأنها المتفق وااللتزامات التراب إلعداد الجهوي التصمیم في           إدماجها
االقتصادیة والقطاعات العمومیة والمقاوالت األخرى الترابیة والجماعات         الجهة
الجهة استطاعت كلما هامة مالیة موارد تعبئة تمت فكلما الجهویة.            واالجتماعیة
وتحقیق اآلخرین الفاعلین جانب إلى هام اقتصادي كفاعل دورها تلعب            أن
بمكوناتها والتهمیش الهشاشة ومحاربة واالجتماعي واالقتصادي المجالي         التناسق
ترابیة كجماعة تنظیمها تم الجهة أن علما القروي. الوسط عن العزلة             وفك
ومنعشا محركا وتكون التنمیة في فعال بشكل لتساهم متمیزة مكانة            وإعطاءها
األمثل واالستغالل الشغل فرص وخلق واالستثمارات الجهوي         لالقتصاد
الخاص والقطاع الدولة مع وتعاون تكامل في وذلك والمادي البشري            للرأـسمال

 والجماعات   الترابیة   األخرى.

تمویل هو الجهویة التنمیة في أساسیا فاعال الجهة لجعل األكبر التحدي             إن
تمویل وسائل تكتسیها التي القصوى األهمیة یبین ما وهو التنموي،            برنامجها
اإلمكانیات على المختلفة،فالتوفر المجاالت في بمسؤولیاتها للنهوض         الجهات
لتطویر أساسیا اقتصادیا فاعال الجهات من یجعل أن یمكن الالزمة            المالیة
المالي استقاللها یكرس للجهة الذاتیة الموارد تقویة أن المحلي،كما           االقتصاد
أن حین فیها،في الواردة واألولویات التنمویة برامجها تمویل على قدراتها            ویقوي
خاصة موارد على الجهات توفر یتطلب المختلفة بأصنافها االختصاصات           توسیع
نقل حتما یتبعه اختصاص أي نقل أن لمبدأ تطبیقا باستمرار للتطور             وقابلة
المبدأ وهو الجهة. میزانیة إلى الدولة میزانیة من االعتمادات وخاصة            اإلمكانیات
الشأن تدبیر على النجاعة من المزید بقوله "وإلضفاء علیه الملك جاللة أكد             الذي
المالیة والموارد المؤهلة البشریة الكفاءات نقل ضرورة على نلح المحلي            العام

 الكافیة   للجهات،   بموازاة   مع   نقل   االختصاصات" .

من سنتین عن یزید ما مضي وبعد الیوم یمكننا هل سبق ما كل ضوء                في
الجهویة تحقیق وعن جهویة، عمومیة سیاسة عن الحدیث الجهویة،           الممارسة

 



المتقدمة للجهویة الحالیة الممارسة أن شك ال إحداثها؟، من للمقاصد            المتقدمة
التساؤالت من أخرى مجموعة والتدبیري القانوني إطارها في تثیر           بالمغرب،

 حول:

للجهة● التنظیمي القانون تطبیق مجال في اآلن لحد الحاصل التقدم            حدود
 في   شقیه   المتعلقین   بالتنظیم   اإلداري   والموارد   البشریة؟

البشریة● الموارد تدبیر منظومة على إدخالها الممكن         اإلصالحات
اإلدارة تنظیم مستوى على بها القیام یستحسن التي تلك وكذا            للجهات

 الجهویة؟
السیما● الجهویة، التنمیة برنامج في إعداد المعتمدة المنهجیة          محددات

بالنظر الوثیقة تحضیر هذه منها التي مر والمراحل المتبعة            المسطرة
 إلى   تاریخ   صدور   المراسیم   التنظیمیة   وقیاسا   بما   ورد   في   القانون؟

للمتطلبات● واستجابتها الجهات، عمل في التنموي البعد تحقق          مدى
 االجتماعیة   للساكنة؟

النصوص● تطبیق عقب الجهة تمویل إمكانیات في الحاصل التطور           
 والتدابیر   الجدیدة؟

یقضي● الذي الدستوري بالمبدأ یرتبط الذي الحر، التدبیر مبدأ           تفعیل
 بربط   المسؤولیة   بالمحاسبة،   ویفترض   إلغاء   الرقابة   اإلداریة؟

 التمویل   في   ارتباطه   بعمل   الجهات   وبتحقیق   أهدافها   التنمویة،   وبرؤاها●
 االستشرافیة   آلفاق   تمویلها؟

    التضامن   بین   الجهات   ومدى   مساهمته   في   الحد   من   الفوارق   بینها؟●

النظام فاعلیة من تحد التي اإلشكاالت حول التساؤالت من مجموعة            تلك
التي والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة المشاكل لحل حقیقي كفضاء          الجهوي
الوصایة من انتقلت التي للدولة الجدید الدور تحدید حول وأیضا الجهات،             تعرفها
یعد التدریجي االنتقال هذا أن إلى بالنظر الترابیة، للجماعات المواكبة منطق             إلى
التدبیري الفعل مجال في أساسیا فاعال لتصبح الجهات لدفع أساسیا            تطورا

 المحلي.

المجالس بذلتها التي للجهود موضوعیة بقراءة القیام إلى الملتقى هذا            ویهدف
 



القضایا مختلف مع التفاعل في المساهمة وأیضا اشتغالها، مدة طیلة            الجهویة
سیاسیین فاعلین من للمتدخلین، المتوقع القیم اإلسهام عبر المطروحة،           واإلشكاالت
علیها تتوزع أساسیة لحظات أربع في وذلك ومدنیین...، واجتماعیین           واقتصادیین

 أشغال   هذا   الملتقى:
 1.   الهیاكل   اإلداریة   وتدبیر   الموارد   البشریة   الجهویة؛

التنمیة أسس : التراب إلعداد الجهوي والتصمیم الجهویة التنمیة برنامج .2           
 الجهویة؛

 3.   تعزیز   الموارد   المالیة   الجهویة؛

 
 

 
 

 


