
 الخالصات   الختامیة   وتوصیات   الملتقى   البرلماني   الثاني   للجهات
 الرباط،   16   نونبر   2017

 
 

بمقر المنعقد للجهات الثاني البرلماني الملتقى في والمشاركین المشاركات           إن
  مجلس   المستشارین   یومه   الخمیس   16   نونبر   2017؛

السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامیین الملكیین بالخطابین یسترشدون           إذ
العرش بعید االحتفال وبمناسبة للبرلمان، الحالیة التشریعیة الدورة افتتاح           بمناسبة

 لهذه   السنة؛
الورش هذا بشأن الجاللة، لصاحب العمیقة والفلسفة التوجیهات یستلهمون وإذ            
هذا أشغال افتتاح في السامیة الملكیة الرسالة في الواردة المهیكل،            اإلصالحي

 الملتقى؛
لهذا الثانیة النسخة لتحضیر اعتمادها تم التي التشاركیة بالمنهجیة ینوهون            وإذ

  الملتقى   البرلماني؛
النقاش عن تمخض وما التحضیریة الورشات خالصات االعتبار بعین           وأخذا

 الدائر   خالل   هذه   الملتقى.
 

 یؤكدون   ما   یلي:
السلطات● كافة و الجهات مجالس بین تشاوري مسار إطالق أولویة            اعتبار

في بما الجهات و الدولة بین للتعاقد العام اإلطار بشأن المعنیة             العمومیة
 ذلك   مضامین   هذا   التعاقد   و   شروطه   واألهداف   المتوخى   بلوغها   من   خالله؛

مجالس● ورؤساء الحكومة بین والتشاور للحوار آلیة مأسسة أولویة           اعتبار
المستوى على بالتنمیة المتعلقة القضایا مختلف على تنصب          الجهات،
المستوى على القطاعیة العمومیة السیاسات بتنفیذ المرتبطة وكذا          الجهوي

  الترابي؛
معاییر● للجهات، المرصودة العامة المیزانیة مساهمة توزیع في          مراعاة،

على والهشاشة الفقر مؤشرات الحصر ال المثال سبیل على تعتمد            إضافیة

 



إلى الولوج مؤشر األساسیة، التحتیة بالبنیة التجهیز نسب الجهة،           مستوى
  الصحة   وإلى   التمدرس.   وكذا   في   توزیع   اعتمادات   الصندوقین؛

والبیئي● واالجتماعي االقتصادي المجلس بتوصیة باألولویة        اإلعمال
إطار في الجهوي المستوى على اجتماعي قطب بإنشاء          والقاضیة
االقتصادي المجلس توصیات من 56 رقم (التوصیة اإلداري          الالتمركز
تقویة من تنفیذها حال في ستمكن توصیة وهي والبیئي)           واالجتماعي
للقطب المشكلة الممركزة غیر الحكومیة والقطاعات الجهة بین          التنسیق

 االجتماعي؛
سیتم● الذي التنمیة نموذج ضمن الجهویة التنمیة برامج إدماج           ضرورة

 إنجازه؛
المتعلقة● بالسیاسات المرتبطة اإلشكالیات االعتبار، بعین األخذ         أولویة

 بالشباب.
 

للملتقى األولى الدورة توصیات من عددا تفعیل یتم لم ولكونه لذلك،             وتبعا
وندعو تأكیدها نعید فإننا بالراهنیة، تحضى زالت ما ولكونها للجهات            البرلماني

 إلى   القیام   بما   یلي:
التركیز،1. عدم مسلسل الستكمال المالئمة والتنظیمیة اإلداریة التدابیر          اتخاذ

من المعنیة الحكومیة القطاعات لمختلف الخارجیة المصالح         وتمكین
التزامات حول الوصي القطاع إشراف تحت التعاقد من تمكنها           صالحیات

  برامج   التنمیة   الجهویة   وأجرأة   تلك   التعاقدات؛

(المواد2. للجهات المشتركة االختصاصات لممارسة تجریبي مسار         إطالق
كذا و بالجهات) المتعلق 14-111 التنظیمي القانون من 93 إلى 91           
التنظیمي القانون من 95 إلى 94 (المواد للجهات المنقولة           االختصاصات
لهذا موحد و مالئم تنظیمي إطار تحدید مع بالجهات)، المتعلق 14-111           

 المسار؛

القانوني3. اإلطار تجدید و تنویع و تطویر إمكانیة الستكشاف الجدي            التفكیر
إطار في الخاص، والقطاع العام القطاع بین للشراكة والعملي التنظیمي            و

 



إبرام شروط تسهیل ذلك في بما اختصاصاتها، لمختلف الجهات           ممارسة
  هذه   الشراكات   وتعبئة   الموارد   المالیة   لها؛

على4. الخارجیة مصالحها بنشر المعنیة الحكومیة القطاعات مختلف          استكمال
الجهوي التقسیم مع الترابي نفوذها مالءمة مع الجهات مختلف           مستوى

  الجدید؛

  یدعون   مجالس   الجهات   إلى:

مجموعات1. بإحداث المتعلقة المتاحة القانونیة لإلمكانیات أمثل         استثمار
المتعلقة التحدیات على لإلجابة الترابیة الجماعات مجموعات و          الجهات
unités مجالیة سوسیو وحدات تهم قطاعیة عمومیة سیاسات          بأجرأة

  socio-territoriales   متباینة؛

اإلطاریة2. المتحدة األمم اتفاقیة في األطراف مؤتمرات مخرجات          استثمار
والعدالة المستدامة التنمیة بعد تحمل تقویة أجل من المناخ تغیر            بشأن

 المناخیة   في   أجندة   السیاسات   العمومیة   الترابیة   للجهات؛

الجهویة3. والمجالس للحسابات األعلى المجلس مع تشاوري لقاء          تنظیم
یمكن التي األولویة ذات للتوصیات تشاركي تحدید أجل من           للحسابات
  أجرأتها   على   المدیین   القصیر   و   المتوسط   في   مجال   التدبیر   المالي   للجهات.

في مقتضیات إدراج إلى المسیرة مكاتبها و الجهات مجالس رؤساء            یدعون
  أنظمتها   الداخلیة،   في   حالة   ما   إذا   لم   تقم   بذلك،   تسمح   على   الخصوص   بما   یلي:

بمهامهم،1. اضطالعهم عند یراعوا بأن الدائمة، اللجان أعضاء          التزام
ومختلف والشباب وبالطفولة الجنسین، بین بالمناصفة المرتبطة         القضایا

  أطوار   الحیاة   واإلعاقة   وأن   یدمجوا   هذه   القضایا   في   أعمالهم؛

و2. اإلنسان حقوق حمایة لمؤسسات الجهویة اآللیات ممثلي استدعاء           إمكانیة
التنظیمي القانون بموجب المحدثة والتشاور الحوار آلیات وكذا بها           النهوض

 



بصفة الجهة لمجلس الدائمة اللجان أشغال في للمشاركة ،14-111         
  استشاریة؛

المدني3. المجتمع وجمعیات والمواطنات المواطنین مقترحات استقبال         مأسسة
الدورة موعد قبل شهرا وذلك الجهویة التنمیة برامج وتتبع بإعداد            المتعلقة

 العادیة   لشهر   یولیوز   من   كل   سنة؛

تندرج4. مسألة كل بخصوص الجهة لساكنة عمومیة استشارات تنظیم           إمكانیة
ورشات أو جهویة، حوارات جلسات شكل في الجهة، اختصاصات           ضمن
أو للمیزانیة العامة التوجهات بإعداد متعلقة أو مجالیة أو           موضوعاتیة
مع للجهة. الرسمي اإللكتروني الموقع باستعمال إلكترونیة         استشارات
والجماعات اإلقلیمیة المجالس مع بتعاون االستشارات هذه تنظیم          إمكانیة

 بتراب   الجهة؛

التي5. القضایا في األطفال استشارة لضمان مالئمة منهجیة حلول           وضع
تیسیریة تدابیر ووضع الجهة، اختصاصات ضمن والمندرجة         تهمهم
المقیمین األجانب وكذا إعاقة، وضعیة في األشخاص مشاركة          لضمان

 بصفة   نظامیة   في   هذه   االستشارات؛

والبیئي واالجتماعي االقتصادي والمجلس الجهات مجالس رؤساء         یدعون
  والمندوبیة   السامیة   للتخطیط   إلى:

المادة1. في علیها المنصوص التقییم آلیات أجرأة بشأن للتعاون مسار            إطالق
الجهة تملك ذلك في بما بالجهات المتعلق التنظیمي القانون من 246           
  لألدوات   المنهجیة   لتقییم   التقائیة   السیاسات   العمومیة   على   المستوى   الترابي؛

  یدعون   رؤساء   مجالس   الجهات   و   المجلس   الوطني   لحقوق   اإلنسان   إلى:

حقوق1. لمقاربة المستجیبة للجهة label عالمة إحداث مسار          استكمال
على العمومیة السیاسات التقائیة بتقییم تتعلق معاییر تضمنها مع           اإلنسان،

  المستوى   الترابي.

 



بتنسیق للمجلس المسیرة األجهزة ومختلف المستشارین مجلس رئیس          یدعون
  مع   المجالس   الجهویة   واإلدارة   الترابیة   إلى:

الملتقى1. نتائج استثمار على الخصوص على تسهر للتتبع آلیة           إحداث
العمومیة، السیاسات وتقییم المراقبة و التشریع أعمال في للجهات           البرلماني

  وكذا   على   تتبع   إعمال   األولویات   الواردة   في   أرضیة   العمل؛

نصف2. الفاعلین متعددة ندوات تنظیم على اإلشراف التتبع آلیة إلى یعهد             أن
المتعلقة األفقیة واألسئلة األولویة ذات الموضوعات بخصوص         سنویة،
مجلس طرف من نتائجها تحمل سیتم والتي المتقدمة الجهویة           بإعمال

  المستشارین   على   مستوى   التشریع   والمراقبة   وتقییم   السیاسات   العمومیة.

فإن الثاني، الملتقى هذا خالل بصددها التداول تم التي بالمحاور یتعلق فیما              أما
  المشاركات   والمشاركین   یوصون:

 أوال:   بخصوص   اإلدارة   الجهویة   والموارد   البشریة
الجهات1. لكل اإلداریة الهیاكل بإرساء التعجیل تتطلب الحالیة الظرفیة           إن

على المصادقة لمسألة األولویة بإعطاء المعنیة اإلدارات یوصي الملتقى فإن            ولهذا
أعینها نصب واضعة أنظارها، على المعروضة التنظیمیة الهیاكل          مشاریع
مع للتنمیة الجهوي المخطط ومتطلبات الجهوي الواقع مع الهیاكل هذه            مالءمة

 مراعاة   الترشید   في   اإلنفاق؛
االرتقاء2. في البشریة الموارد به تضطلع الذي والحیوي الهام للدور            نظرا

فإن الجهویة، التنمیة أهداف تحقیق إلى وصوال وتطویرها، الجهویة اإلدارة            بأداء
استقطاب أسباب توفیر عبر الجانب هذا في اإلدارة هذه بدعم یوصي             الملتقى
ضمنها ومن المبرمجة، المشاریع مختلف إلنجاز تحتاجها التي الالزمة           الكفاءات
أخرى قانونیة صیغ أو اإلشارة رهن والوضع التعاقد مساطر اعتماد من             تمكینها

  كفیلة   بالتشغیل   بشكل   أكثر   مرونة   ونجاعة؛
باإلدارة3. العاملة البشریة للموارد التدبیریة القدرات من الرفع وراء           سعیا

فإنه القانون، إیاها خولها التي الجدیدة المهام لمزاولة تأهیلها یضمن بما             الجهویة،
التكوین یهم والبعید القصیر المدى على تصور وضع الضروري من            بات
الكفاءات صقل فرص من اآللیة هذه توفره لما العاملین، أصناف لمختلف             المستمر

 



اإلدارة لدى وحكامته التوظیف ترشید ودعم وأرحب، أوسع آفاق على            وانفتاحها
 الجهویة .

 ثانیا:   بخصوص   برمجة   التنمیة
الجهویة1- التنمیة برامج على والمالي التقني للتصدیق مسطرة إیجاد           ضرورة

وثیقة من للدراسات مكتب بمعیة الجهات أعدته الذي البرنامج هذا ینتقل             حتى
بین محتواها حول ومتفق متقاسمة وثیقة إلى الجهة وطموحات بنوایا            خاصة
یتعین ولذلك الطرفین. التزامات تعكس وثیقة بالفعل ویشكل والدولة،           الجهة
اتجاه في الجهویة التنمیة برامج حول والجهات الدولة بین حوار في             الشروع
زاویة ومن تتضمنها التي المشاریع طبیعة حیث من البرامج هذه حجم             تقویم

 ضمان   التمویل   الفعلي   لها؛
یبلور التراب إلعداد جهوي تصمیم على تتوفر الجهات جمیع جعل نحو الدفع -2             
للبالد اإلستراتیجیة التوجهات مع تناغم في المجالیة للتهیئة االستشرافي           المنظور
في الكبرى الجهویة الفوارق محو اتجاه في المناطق بكافة النهوض متطلبات             ومع
الحضریة للمجاالت االقتصادیة القاعدة وتطویر األساسیة التجهیزات         مضمار

 والقرویة؛
صیغ من بها واالنتقال والدولة الجهات بین التعاقدیة السیاسة فحوى            3-توضیح
للتعاقد مرجعي إطار بلورة عبر ومستوعب واضح إطار إلى وفضفاضة            مبهمة
مختلف بین التنسیق إحكام طریق عن المشاریع لتنفیذ للتشارك كأرضیة            یعتمد

 مستویات   اإلدارة   الترابیة .
 

 ثالثا   :   بخصوص   تمویل   الجهویة
من1. تمكینها أجل من دقیق بشكل الجهات اختصاصات تحدید على            العمل

كاهلها إثقال وعدم تمویلها عن قانونا المسؤولة والقضایا المشاریع           معرفة
اختصاصات تكون وأن مصداقیتها إلى اإلساءة إلى تفضي قد           باختصاصات

 تتمیز   بدرجة   عالیة   من   الدقة   لتفادي   االرتباك   والتداخالت   وتكرار   المهام؛
التي2. باختصاصاتها تتعلق التي الدولة لمشاریع الجهات لتمویل سقف           وضع

التابعة الصغیرة المشاریع تمویل وكذا الجهویة المجالس إلى بعد تنقل            لم
 للجماعات؛

(المراسیم3. الجهویة بالمالیة المتعلقة التنظیمیة النصوص بإصدار         التسریع
 والقرارات)؛

 



المالئم4. الوقت في ضرائبها من للجهات المحولة األموال بنقل الدولة            التزام
 لتسهیل   إعداد   المیزانیة   الجهویة   بشقیها   دفعة   واحدة   (التسییر   والتجهیز)؛

الذاتیة5. المداخیل من للرفع المحلیة الجبایات قانون في النظر بإعادة            التعجیل
الخدمات على الرسمین ونسب لها المخولة الثالثة (الرسوم          للجهات

 الجماعیة   وموارد   المقالع   غیر   كافیة).
 

 وفي   الختام   یدعو   المشاركون   والمشاركات،   مجلس   المستشارین   إلى:
في- الجهات ممثلي خالل من الجهویة المجالس مع التواصل عالقات            توطید

المجاالت صعید على الحاصل التقدم ورصد تتبع قصد المستشارین،           مجلس
هذا أشغال عن المنبثقة والخالصات المناقشات محور شكلت التي           الثالث،

 الملتقى،   وذلك   بشراكة   وتنسیق   مع   جمعیة   رؤساء   الجهات؛
لمواكبة- تعبئتها ومدى والترابیة المركزیة الدولة مصالح جهود وتقییم           تتبع

مجال في التباطؤ انعكاسات دراسة إلى سعیا وذلك المتقدمة، الجهویة            ورش
الجهوي، الصعید على المجالیة التنمیة مبادرات على اإلداري          الالتمركز
في للنقاش محورا المتقدمة بالجهویة عالقته في الالتمركز إشكالیة           وجعل

 الدورة   المقبلة   لبرلمان   الجهات؛

اآللیات لتفعیل الجهویة المجالس اتخذتها التي والمبادرات التدابیر إبراز -          
القانون من الرابع الباب في علیها المنصوص والتشاور للحوار           التشاركیة
طرف من المبذولة الفعلیة الجهود على التعرف بغرض وذلك للجهات،            التنظیمي
التنمیة قضایا في التداول في المدني المجتمع تنظیمات إلشراك المجالس            هذه

 الجهویة.

 

 


