
 الجهوٌة المتقدمة ورهانات التنمٌة بالمؽرب                          

 من إعداد عادل لعثام 

 طالب باحث بسلك ماستر السٌاسات العمومٌة                             

 اسكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة المولى إسماعٌل مكن                             

 مقدمة

إن المقاربة الترابٌة للتنمٌة أصبحت تحتل مكانة خاصة فً منظومة التدبٌر العمومً المؽربً، وهو ما 

أصبح مرشحا للتزاٌد بعد ولوج األلفٌة الثالثة، فالمؽرب وبعد أن دخل مرحلة األوراش الكبرى 

كمة فً مٌدان والمشارٌع االستراتٌجٌة أصبح مدعوا أكثر من أي وقت مضى عن نهج سٌاسة مح

اإلداري، سٌاسة قوامها التعاون، وإشراك المجتمع المحلً والمرتفق فً الشإون  الالمركزٌة والالتركٌز

 .1المحلٌة، أي بلوغ ما ٌسمى "الحكامة الترابٌة"

تعتبر السٌاسة الجهوٌة إحدى الركابز فً تجسٌد وممارسة الحكامة الجٌدة فً شتى مجاالت تدبٌر الشؤن 

هذا الصدد تعد التوجٌهات الملكٌة بمثابة خارطة الطرٌق لتطوٌر مفهوم الجهة كمكسب  العام، وفً

دستوري، وأداة سٌاسٌة لتدعٌم الالمركزٌة والدٌمقراطٌة المحلٌة فً بلدنا، وتقلٌص الفوارق واالختالالت 

 بٌن المدن والقرى، وبٌن مناطق المملكة، والعمل بالمفهوم الجدٌد للسلطة.

كخٌار دٌمقراطً لتدبٌر الشؤن العام الجهوي، تهدؾ الوصول إلى  31222لتً كرسها دستورإن الجهوٌة ا

تحول نوعً فً نمط الحكامة الترابٌة، وتطوٌر وتحدٌث هٌاكل الدولة، والنهوض بالتنمٌة المندمجة فً 

 إطار االلتزام بمبادئ التشاركٌة والنجاعة والمسإولٌة. 

، أعطج للخٌظين 3122حخوخع بها الجواعاث الخزابيت في ظل دسخىر إى الوكاًت الدسخىريت الخي أصبحج 

الخزابي والجواعاث الخزابيت بوسخىياحها الثالد حصىرا جديدا، يخالءم وهكاًت كل هسخىي هٌها ضوي 

 الهٌدست الخزابيت الجديدة.

ت إى الحديذ عي الجهت حديذ عي كياى حزابي يأخذ هكاًخه ضوي الدراساث واألبحاد االقخصادي

واالجخواعيت واإلداريت، سيوا وأى الجهت أصبحج حشكل الوسخىي الىسيط بيي كل هي الدولت و باقي 

الىحداث الخزابيت الالهزكزيت
3
. 

 ؟فً تحقٌق رهانات التنمٌة بالمغرب المتقدمة ما هو دور الجهوٌة وبالتالً ٌمكن طرح اإلشكالٌة:

 ة:هذه اإلشكالٌة تتفرع عنها األسبلة الفرعٌة التالٌ

 ماهً المبادئ الدستورٌة المإطرة للجهوٌة المتقدمة؟ 

 ما هً مرتكزات الجهوٌة المتقدمة؟ 
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 ما المرجعٌات المإطرة لألدوار التنموٌة للجهات؟ 

 كٌؾ ٌتم إعداد وتتبع وتقٌٌم برنامج التنمٌة الجهوٌة؟ 

 سنعالج هذه اإلشكالٌة واألسبلة الفرعٌة وفق المنهجٌة التالٌة:

 بالمؽربالمتقدمة إلطار العام للجهوٌة المطلب األول: ا

 الجهوٌة المتقدمة بالمؽرب وسإال التنمٌةالمطلب الثانً: 

 بالمغرب المطلب األول: اإلطار العام للجهوٌة المتقدمة

الجهات بمكانة متمٌزة عن باقً المإسسات الدستورٌة األخرى، فبعد أن نص فً  3122خص دستور 

رابً للمملكة تنظٌم ال مركزي ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة، خصص فصله األول على أن التنظٌم الت

 (.7::2فصول فً دستور  4فصل بدل  23الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابٌة األخرى )

مرتكزات الجهوٌة سنعالج فً هذا المطلب المبادئ الدستورٌة المإطرة للجهوٌة المتقدمة )الفقرة األولى(، 

 ة الثانٌة(، الجهوٌة والحكامة الترابٌة )الفقرة الثالثة(.المتقدمة )الفقر

 الفقرة األولى: المبادئ الدستورٌة المؤطرة للجهوٌة المتقدمة

(، ثانٌا(، مبدأ التفرٌع )أوالعلى مبادئ مإطرة للجهوٌة المتقدمة، مبدأ التدبٌر الحر ) 3122نص دستور 

 (.ثالثامبدا التضامن والتعاون بٌن الجهات )

 : الجهات ومبدأ التدبٌر الحرأوال

الترابٌة التً أقرها أحد أهم تجلٌات الحكامة  247مبدأ التدبٌر الحر المنصوص علٌه فً الفصل  ٌمثل

 .3122دستور 

 مفهوم مبدأ التدبٌر الحر. 1

عرؾ الكتاب الثانً الذي أصدرته اللجنة االستشارٌة للجهوٌة المتقدمة مبدأ التدبٌر الحر:" التداول 

قرٌر بحرٌة فً إطار االختصاصات الممنوحة للجماعات الترابٌة صراحة وعلى صالحٌاتها فً والت

 .1تطبٌق مداوالتها وتنفٌذ قراراتها"

ذلك أن مجالس الجماعات الترابٌة المنتخبة تفصل بمداوالتها بكٌفٌة حرة فً اختصاصاتها وتمارس 

 مإطرة لها؛الصالحٌات الموكولة إلٌها بموجب القوانٌن التنظٌمٌة ال

 مظاهر التدبٌر الحر للجهات. 2

ٌتجلى التدبٌر الحر للجهات فً المنظومة القانونٌة المؽربٌة، كما ٌظهر هذا المبدأ من خالل قدرة الجهات 

 على اتخاذ قراراتها ضمن اختصاصاتها من ناحٌة، واستقاللها المالً من جهة أخرى.
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 التدبٌر الحر للجهات بموجب القانونأ. 

 247، الذي نص فً الفصل 3122أصوله فً مستوٌٌن مرجعٌٌن، أوالهما دستور  بدأ التدبٌر الحرم ٌجد

على أن:" التنظٌم الجهوي والترابً ٌرتكز على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى التعاون والتضامن، وٌإمن 

مندمجة مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر شإونهم، والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة ال

والمستدامة"، والمرجع الثانً ٌجد أهم مقتضٌاته فً القانون التنظٌمً الخاص بالجهات:" ٌرتكز تدبٌر 

الجهات لشإونها على مبدأ التدبٌر الحر، الذي ٌخول بمقتضاه لكل جهة فً حدود اختصاصاتها ...  

ألحكام هذا القانون التنظٌمً، سلطة التداول بكٌفٌة دٌمقراطٌة، وسلطة تنفٌذ مداوالتها ومقرراتها طبقا 

 .1والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتخذة لتطبٌقه"

 . استقالل الجهات فً اتخاذ القراراتب

السلطة التنفٌذٌة لرإساء الجهات من خالل رفع سلطة الوصاٌة على تنفٌذ مقررات  3122منح دستور 

مخططات التنموٌة، وأٌضا منح دستور مجالس الجهات وعلى رإسابها، والتنسٌق مع الوالً لتنفٌذ ال

:" تتوفر الجهات والجماعات الترابٌة األخرى فً 251الجهات سلطة تنظٌمٌة بحٌث نص الفصل  3122

 مجاالت اختصاصاتها وداخل دابرتها الترابٌة على سلطة تنظٌمٌة لممارسة صالحٌاتها".

 . االستقالل المالً ج

، حٌث أكد 252و 247و 246للجهات من خالل الفصول االستقالل المالً  3122دستور سنة   كرس

بالشخصٌة االعتبارٌة، مما ٌعنً تمتعها  246المقتضى الدستوري على تمتٌع الجهات فً الفصل 

وهذه مسؤلة بالؽة األهمٌة على أن كل اختصاص تنقله  252باالستقالل المالً واإلداري، كما أكد الفصل 

 بٌة األخرى ٌكون مقترنا بتحوٌل الموارد المطابقة له.الدولة إلى الجهات والجماعات الترا

 الجهات ومبادئ حكامة التدبٌر الحر. 3

من القسم الثامن على جملة من المبادئ العامة لمبدأ  354التنظٌمً للجهات من خالل المادة أحال القانون 

 :2التدبٌر الحر، وتتجلى فً

 عمومٌة التابعة للجهات: خضوع جمٌع أفراد مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن فً ولوج المرافق ال

 المجتمع للمساواة وعدم التمٌٌز بٌنهم؛

  مبدأ االستمرارٌة فً أداء الخدمات من قبل الجهات وضمان جودتها: السٌر العادي والمنتظم للمرافق

 العامة؛

 م مبادئ النظام تكرٌس قٌم الدٌمقراطٌة والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة: فالدٌمقراطٌة المحلٌة أحد أه

 ت الضرورٌة التً تهم شإون حٌاتهم؛الالمركزي، والشفافٌة تفسح للمواطنٌن التعرؾ على المعلوما

 ترسٌخ سٌادة القانون: حكم القانون كؤداة لتوجٌه سلوك األفراد نحو الحٌاة السٌاسٌة؛ 

 لمواطنٌن المحلٌٌن كؤفراد التشارك والفعالٌة والنزاهة: المشاركة تعنً تهٌبة السبل واآللٌات المناسبة ل

وجماعات من أجل المساهمة فً عملٌات صنع القرارات، أما الفعالٌة فٌقصد بها توفر الجهات القدرة 

على تنفٌذ المشارٌع التً تستجٌب لحاجٌات المواطنٌن وتطلعاتهم على أساس إدارة عقالنٌة وراشدة 
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 المتعلق بالجهات. 222125من القانون التنظٌمً رقم  354المادة   

2
 .274-273نفس المرجع، ص   



ً تكافح الفساد وسوء إدارة الموارد والشإون للموارد، أما النزاهة فهً ترتبط بالوسابل واآللٌات الت

 العامة واستؽالل السلطة؛

 : مبدأ التفرٌع وتكرٌس الحكامة الجهوٌةثانٌا

التفرٌع من أهم اآللٌات التً من شؤنها ضبط االختصاصات وتنظٌم المإسسات داخل الدولة،  ٌعتبر مبدأ

قرب من المواطنٌن، بما ٌحقق الدٌمقراطٌة، وذلك بمنح األسبقٌة للقاعدة على القمة، واعتماد مرجعٌة ال

 النجاعة والفعالٌة فً تقدٌم الخدمات العمومٌة. 

 مفهوم مبدأ التفرٌع وخصوصٌاته الدستورٌة.1 

سوؾ نبحث فً مفهوم مبدأ التفرٌع، وتحدٌد خصوصٌاته الدستورٌة باعتبار المشرع الدستوري المؽربً 

 بٌن الدولة والجماعات الترابٌة.أخذ بمبدأ التفرٌع فً توزٌع االختصاصات 

 . مفهوم مبدأ التفرٌعأ

هذا المبدأ تكون الوحدة اإلدارٌة القاعدٌة أو األدنى هً صاحبة االختصاص وال ٌمكن للوحدة  بمقتضى

اإلدارٌة األعلى التدخل إال فً حالة عجز الوحدة األولى وعلى ضوبه تكون الوحدة الجهوٌة ملزمة 

هوٌة وال تتدخل الدولة إال فً حالة عجز هذه األخٌرة عن مباشرة ذلك بممارسة االختصاصات الج

. وبصٌؽة أخرى ال ٌمكن للدولة أن تقوم إال بما تعجز عنه الجهات والجماعات الترابٌة 1االختصاص

 .2األخرى

الذي أكد على أنه" لٌس من  2:87" سنة Guichardظهر هذا المبدأ فً فرنسا الذي ٌعود لتقرٌر "

إسناد أي اختصاص إلى هٌبة علٌا وإن كانت الدولة متى كانت جماعة ترابٌة أدنى وقرٌبة من الضروري 

 .3المواطن قادرة على ضمان الخدمة المتوخاة

 2111. مكانة مبدأ التفرٌع فً دستور ب

صراحة على مبدأ التفرٌع فً الباب التاسع المتعلق بالجهات والجماعات الترابٌة  3122دستور نص 

الذي ٌنص على أنه:" للجماعات الترابٌة، وبناء على  251وذلك فً الفقرة األولى من الفصل األخرى، 

مبدأ التفرٌع، اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه 

ٌس األخٌرة"، وتتجلى أهمٌة التنصٌص الدستوري على مبدأ التفرٌع كآلٌة لتوزٌع االختصاصات فً تكر

معٌار القرب فً تقدٌم الخدمات العمومٌة، باإلضافة إلى اإلجابة على إشكالٌة الدٌمقراطٌة من خالل 

ترسٌخ عمل الجماعات الترابٌة كهٌبات محلٌة مستقلة ومختصة لخدمة الساكنة المحلٌة، وكذلك باعتباره 

التً تالقٌها اإلدارة والمنتخبٌن آلٌة للحد من مظاهر اختالل تدبٌر الشؤن العام المحلً، بالنظر للصعوبات 

  فً التعامل مع االختصاصات الموكولة إلٌهم، لما تحتوٌها من ؼموض، مما ٌسبب تداخال فً تدخالت
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 .1مختلؾ المستوٌات والهٌبات الترابٌة

 دور مبدأ التفرٌع فً عقلنة التقسٌم الجهوي بالمغرب.2

الذي اعتمد   2م المتعلق بالتقسٌم الجهوي الجدٌد، ثم المرسو222125دور القانون التنظٌمً للجهات صب

جهة الذي حاول المشرع من خالله إلى إعادة توزٌع المجال الترابً والجؽرافً  27جهة بدل  23

للمملكة المؽربٌة، بحٌث تنقسم كل جهة إلى عدة عماالت وأقالٌم ٌختلؾ توزٌعها من جهة إلى أخرى، 

ضرٌة أو قروٌة وبلدٌات وكذا مقاطعات ودوابر، كما تتوفر كل وٌتكون اإلقلٌم والعمالة من جماعات ح

جهة على مركز ٌمثل أحد األقالٌم أو العماالت التابعة لها، بحٌث تشكل عمالة الدارالبٌضاء استثناء فً 

عة مساحتها بحٌث تقسم إلى عماالت مقاطعات التً بدورها تضم التقسٌم اإلداري المؽربً نظرا لشسا

 طعات.مجموعة من المقا

وعلٌه فإن تطبٌق سٌاسة ناجحة لعدم التركٌز اإلداري لٌس مرهون فقط بسن النصوص القانونٌة لهذه 

الؽاٌة وإحداث هٌاكل إدارٌة على الصعٌد الترابً لتنفٌذ برامج الحكومة وتوجهاتها، بل إلى جانب النص 

ادٌة والبشرٌة إضافة إلى توفرها القانونً والبنٌات اإلدارٌة، ٌنبؽً مد هذه المصالح بكافة الوسابل الم

 . 3على سلطة اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز

 التعاون والتضامن مبدأثالثا: 

 مفهوم مبدأ التعاون والتضامن. 1

، ولقد اختلؾ الفقه المؽربً حول هذا المبدأ فهناك من اعتبره 3122من دستور  247مكرس فً الفصل 

رح الذي تبناه بعض الفقه المؽربً حٌنما أفاد أن" المشرع الدستوري قام مبدأٌن قابمٌن بذاتهما وهو الط

. أما الجانب اآلخر 4بدسترة مبدأي" التعاون" و"التضامن" واعتبرهما دعامتٌن لكل تنظٌم جهوي ترابً"

فقد اعتبر التعاون والتضامن مجرد مبدأ واحد ولٌس اثنٌن، حٌث اعتبر أن الدستور" عمل على تكرٌس 

وازي لمبدأ التدبٌر الحر بنفس القوة والدرجة هو مبدأ التعاون والتضامن، وذلك لضمان حد أدنى مبدأ م

 .5من المرافق والخدمات للمواطنٌن...."

ٌوفرها القانون، ٌتٌح للجماعات الترابٌة االنتقال من التدبٌر الفردي للخدمات  باعتباره فرصة فالتعاون

ة قابمة على زٌادة المسإولٌات فً مجال التنمٌة االقتصادٌة، والمنافع المحلٌة إلى مقاربة تدبٌرٌ

االجتماعٌة والثقافٌة، باإلضافة إلى ذلك، على المستوى المحلً، تم تصمٌمه كدعم لتجزبة البلدٌات ألنه 

ٌجمع بٌن الموارد المتفرقة وهٌاكل المبادرات المحلٌة، مما ٌسمح باالستخدام الرشٌد والتضامنً للموارد 

ة والمادٌة، وتبادل المهارات والخبرات وكذلك تحفٌز مشؽلً القطاع الخاص، إن الترجمة القانونٌة البشرٌ

                                                           
1
ات السٌاسٌة واالجتماعٌة، منشورات حوارات، سلسلة لٌلى طوٌر:" دور مبدا التفرٌع فً تكرٌس الحكامة الجهوٌة بالمؽرب"، مجلة الدراس  

 .585، ص :312، 6و5المجلة الفصلٌة، عدد مزدوج 
2
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 .2592(، ص 3126مارس  6)  2547جمادى األولى  25فً  صادرة 7451واألقالٌم المكونة لها، ج. ر. عدد 
3
 .591-:58لٌلى طوٌر:" دور مبدا التفرٌع فً تكرٌس الحكامة الجهوٌة بالمؽرب"، مرجع سابق، ص   

4
األٌام المؽاربٌة خالد الؽازي:" مبدأ التعاون الالمركزي من وجهة نظر دستورٌة، القانون الدستوري للجماعات الترابٌة، دراسة مقارنة"، أشؽال   

 .85، ص 3126، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الرباط، 3126أبرٌل  29-28العاشرة للقانون المنظمة من طرؾ شبكة الحقوقٌٌن المؽاربٌٌن ٌومً 
5
األٌام المؽاربٌة  أحمد أجعون:" مضمون ونطاق التدبٌر الحر للجماعات الترابٌة، القانون الدستوري للجماعات الترابٌة، دراسة مقارنة"، أشؽال  

 .57، ص 3126، مطبعة المعارؾ الجدٌدة، الرباط، 3126أبرٌل  29-28العاشرة للقانون المنظمة من طرؾ شبكة الحقوقٌٌن المؽاربٌٌن ٌومً 



لمبدأ التعاون بٌن الجماعات الترابٌة تؤخذ شكلٌن: إما اتفاقٌات التعاون بٌن الجماعات الترابٌة هدفها لٌس 

 .1إنشاء شخص معنوي عام أو خاص، إما  مجموعة الجماعات الترابٌة

هو تنفٌذ سٌاسة الدولة لتصحٌح االختالالت السوسٌو اقتصادٌة بٌن الجهات. أصبح إضفاء  لتضامناأما 

الطابع الدستوري على مبدأ التضامن قاعدة عامة سواء فً األنظمة الفٌدرالٌة أو أنظمة الحكم الذاتً أو 

 .2األنظمة الالمركزٌة

 آلٌات التعاون والتضامن. 2

، كما نص الدستور 3فٌما بٌنها من أجل التعاضد فً الوسابل والبرامجٌمكن للجهات تؤسٌس مجموعات 

 الجدٌد على إحداث صندوقٌن لفابدة الجهات:

  صندوق التؤهٌل االجتماعً الذي ٌهدؾ إلى سد العجز فً مجاالت التنمٌة البشرٌة، والبنٌات التحتٌة

 ؛4األساسٌة والتجهٌزات

  التوزٌع المتكافا للموارد قصد التقلٌص من صندوق التضامن بٌن الجهات، ٌهدؾ إلى ضمان

 5التفاوتات بٌن الجهات

المتعلق بالجهات  222125وقد تم تنزٌل هذا المقتضى الدستوري ضمن مقتضٌات القانون التنظٌمً رقم 

الذي نص على أهداؾ صندوق التضامن بٌن الجهات فً الباب الثانً من القسم السادس منه من خالل 

ددت الؽاٌة من هذا الصندوق، وتمت إناطة مهمة اآلمر بالصرؾ للصندوق لوزٌر الذي ح 345المادة 

، فٌما ٌستشار رإساء مجالس الجهات بالنسبة لتحدٌد معاٌٌر مداخٌل صندوق التضامن بٌن 6الداخلٌة

الجهات، وٌتم اعتماد هذه المسطرة بواسطة مرسوم ٌتخذ باقتراح من السلطة الحكومٌة المكلفة 

أما فٌما ٌخص موارد هذا الصندوق ونفقاته وكٌفٌات تسٌٌره، فقد تم إحالة مسؤلة تحدٌدها على ، 7بالداخلٌة

 على قانون المالٌة.

 الفقرة الثانٌة: مرتكزات الجهوٌة

لتدبٌر دعامة للجهوٌة المتقدمة )أوال(، والمقاربة التشاركٌة  الالتركٌز اإلداريسنعالج فً هذه الفقرة 

 (.)ثانٌاالشؤن الترابً الجهوي

 أوال: الالتركٌز اإلداري دعامة للجهوٌة المتقدمة

 إن التجسٌد الفعلً لالتركٌز اإلداري باعتباره الدعامة األساسٌة لحكامة اتخاذ القرار على الصعٌد المحلً

                                                           
1
 Khadija ENNACIRI, La réforme régionale, le possible et le souhaitable à travers le texte constitutionnel, revue 
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3
 من القانون التنظٌمً للجهات 265المادة   
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من القانون التنظٌمً للجهات  342( بتطبٌق أحكام المادة 3128نونبر  31) :254ح ربٌع األول صادر فً فات 312816:9أحدث بمرسوم رقم   

 .7977(، ص 3128دجنبر  5) :254ربٌع األول  26، 7738فٌما ٌخص صندوق التؤهٌل االجتماعً، ج. ر. عدد 
5
د معاٌٌر توزٌع مداخٌل صندوق التضامن بٌن ( بتحد3128ٌنونبر  31) :254صادر فً فاتح ربٌع األول  31281778أحدث بمرسوم رقم   
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 المتعلق بالجهات 222125من القانون التنظٌمً رقم  346المادة   

7
 من نفس المرجع. 347المادة   



عرؾ اختالالت وإشكاالت قانونٌة، وألجل تجاوزها تم مإخرا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 

 ، وتعتبر الجهة كدعامة فً إنجاح الجهوٌة المتقدمة.1وطنً لالتمركز اإلداريبمثابة مٌثاق  31281729

 الالتمركز اإلداري وترسٌخ الجهوٌة المتقدمة. 1

إن الالتمركز اإلداري سٌساهم فً تدعٌم وتطوٌر الجهوٌة المتقدمة وتطوٌر نظام فعال إلدارة ال ممركزة 

 من خالل:

  طابع إداري ووصابً إلى التمركز إداري تقرٌري ومواكب االنتقال من التمركز إداري ٌؽلب علٌه

 للتنمٌة االقتصادٌة فً إطار تعاقدي بٌن المصالح الالممركزة والمجالس الجهوٌة؛

  نهج سٌاسة جدٌدة لتدبٌر الموارد البشرٌة قوامها تزوٌد المصالح الجهوٌة للدولة بالعناصر البشرٌة

 الدعم الضروري للمإسسات المنتخبة ال سٌما الجهات؛المإهلة فً مجال التدبٌر العمومً لتقدٌم 

  توزٌع االختصاصات والصالحٌات بٌن السلطة المركزٌة والمصالح الالممركزة، حٌث ٌصبح

 الالتمركز القاعدة العامة فً توزٌع المهام والوسابل بٌن مجموع المستوٌات اإلدارٌة التابعة للدولة؛

 الة والعمال فً كل ما ٌهم نشاطها المحلً والتنموي؛إخضاع المصالح الالممركزة إلشراؾ الو 

  أقلمة الدولة مع المجال الجهوي، فإذا كان على الجهة أن تمارس مهامها مع األخذ بعٌن االعتبار

الدور األساسً للدولة، فعلى الدولة كذلك أن ال تتجاهل الجهة فً إعداد سٌاساتها وبرامجها 

 .2التنموٌة

 داري وتحدٌات التفعٌلمٌثاق الالتمركز اإل. 2

 زالت أمام مٌثاق الالتركٌز اإلداري تحدٌات للتفعٌل أهمها:ال

  ًاالنتقال من مركزٌة شدٌدة استمرت منذ االستقالل إلى الٌوم إلى فلسفة تقوم على تقاسم فعل

 للصالحٌات والسلط؛

 بتها للمستجدات؛المدخل القانونً والمإسساتً الذي ٌتطلب مواكبة النصوص التنظٌمٌة وتسرٌع مواك 

  منح الجهات اختصاصات واسعة سٌتبعها تحول نوعً على مستوى اإلدارة المحلٌة، وبالتالً أضحى

 ؛ادرة على المساهمة فً صنع القرارمعه لزاما التفكٌر فً توفٌر موارد بشرٌة كافٌة مإهلة ق

 ٌ تطلب من الفاعلٌن االنتقال المرحلً من منطق المركزٌة إلى منطق الجهات وتفعٌل سٌاسة القرب

 .3المركزٌٌن تؽٌٌر عقلٌة الفعل السٌاسً المركزي إلى فعل مركزي من أجل الجهات

 ثانٌا: المقاربة التشاركٌة لتدبٌر الشأن الترابً الجهوي 

 . اإلطار الدستوري لتدبٌر الشأن الترابً فً بعده التشارك1ً 

 المتعلقة بمشاركة المواطنات والمواطنٌن فًالكثٌر من األحكام  3122تضمنت الوثٌقة الدستورٌة لسنة 

 تدبٌر الشؤن الترابً، فباإلضافة لما ورد فً تصدٌر الدستور والباب األول منه، تضمن الباب التاسع
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 .96-95نفس المرجع، ص  



المتعلق بالجماعات الترابٌة مجموعة من المقتضٌات المتعلقة بمشاركة المواطنات والمواطنٌن فً تدبٌر 

اإلطار العام للدٌمقراطٌة التشاركٌة على المستوى الترابً، والذي  247 الشؤن الترابً، حٌث ٌقدم الفصل

ٌقضً بؤن:" ٌرتكز التنظٌم الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى التعاون والتضامن، 

وٌإمن مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر شإونهم، والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة المندمجة 

تحدٌد صٌػ هذا التشارك، والذي ٌنص على أن:" تضع مجالس  :24مة"، لٌكفل الفصل والمستدا

الجهات، والجماعات الترابٌة األخرى، آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور لتٌسٌر مساهمة المواطنات 

 :24والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها"، الصٌؽة األخرى كذلك ٌقدمها الفصل 

ق بتقنٌة تقدٌم العرابض، حٌث" ٌمكن للمواطنات والمواطنٌن والجمعٌات تقدٌم العرابض، الهدؾ تتعل

 .1منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل فً اختصاصه ضمن جدول أعماله"

 المقاربة التشاركٌة من خالل القانون التنظٌمً للجهات. 2

لمنظمة لمشاركة المواطنات والمواطنٌن نص القانون التنظٌمً للجهات على مجموعة من األحكام ا

  .والمجتمع المدنً فً تدبٌر الشؤن الترابً

 الهٌئات االستشارٌة المحدثة من طرف مجالس الجهاتأ. 

من القانون التنظٌمً  227من الدستور، نصت المادة  :24طبٌقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل ت

تشاركٌة للحوار والتشاور لتٌسٌر مساهمة المواطنات للجهات على أنه:" تحدث مجالس الجهات آلٌات 

والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها طبق الكٌفٌات المحددة فً النظام الداخلً 

من نفس القانون على أن" تحدث لدى مجلس الجهة ثالث هٌبات استشارٌة  228للجهة"، وتنص المادة 

 :2نوردها وفق الخطاطة التالٌة
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، 3129، 26بالمؽرب بٌن أزمة الدٌمقراطٌة المحلٌة ورهان المشاركة"، مجلة المنبر القانونً، العددآمنة الخلوقً: " تدبٌر الشؤن الترابً    

 .329-328ص
2
 .:32نفس المرجع، ص  

 الهٌئات التشاورٌة المحدثة لدى مجلس الجهة

هٌئة استشارٌة بشراكة مع 

الفاعلٌن االقتصادٌٌن تهتم 

بدراسة القضاٌا الجهوٌة ذات 

 الطابع االقتصادي

هٌئة استشارٌة تختص بدراسة 

القضاٌا المتعلقة باهتمامات 

 الشباب

هٌئة استشارٌة بشراكة مع 

جتمع المدنً تختص فعالٌات الم

بدراسة القضاٌا الجهوٌة 

المتعلقة بتفعٌل مبادئ المساواة 

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

متعلق بالجهات  111.14القانون التنظٌمً رقم   

 ٌحدد النظام الداخلً لمجلس الجهة تسمٌة هذه الهٌئات وكٌفٌة تألٌفها



 

 اآللٌات المطلبٌة الترافعٌة )العرائض(ب. 

إن المقصود بالعرٌضة" كل محرر ٌطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعٌات المجلس بإدراج    

 .1نقطة تدخل فً صالحٌاته ضمن جدول أعماله"

حق تقدٌم العرٌضة على من الدستور، ٌتضح أن ممارسة  :24انطالقا مما تضمنته مقتضٌات الفصل 

 مستوى الممارسة العملٌة ٌقتضً توافر نوعٌن من الشروط: األولى موضوعٌة والثانٌة شكلٌة

 الشروط الموضوعٌة لتقدٌم العرائض: -

 حددها المشرع الدستوري فً شرطٌن:

 أن ٌكون الهدؾ من تقدٌم العرابض هو طلب إدراج نقطة فً جدول أعمال المجلس؛ 

 لعرٌضة فً اختصاصه، وإال سٌكون مصٌرها الرفض.أن ٌدخل موضوع ا 

 الشروط الشكلٌة لتقدٌم العرائض: -

 حددها القانون التنظٌمً للجهات فً مستوٌٌن اثنٌن:

 شروط تقدٌم العرائض من قبل المواطنٌن والمواطنات+ 

قدمو المتعلق بالجهات، ٌجب أن ٌستوفً م 222125من القانون التنظٌمً  231حسب مقتضٌات المادة 

 العرٌضة من المواطنات والمواطنٌن الشروط التالٌة:

 أن ٌكونوا من ساكنة الجهة المعنٌة أو ٌمارسوا بها نشاطا اقتصادٌا أو تجارٌا أو مهنٌا؛ 

 أن تكون لهم مصلحة مشتركة فً تقدٌم العرابض؛ 

  ":ًأقل من ملٌون  توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌبلػ عدد سكانها 411أال ٌقل عدد التوقٌعات عما ٌل

 611توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن ملٌون وثالثة مالٌٌن نسمة،  511نسمة، 

 توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌتجاوز عدد سكانها ثالثة مالٌٌن نسمة؛

  من  5%شرٌطة أال ٌقل عدد الموقعٌن بالنسبة للحاالت الثالث فً كل عمالة أو إقلٌم تابع للجهة عن

 ؛2العدد المطلوب

 تقدٌم العرائض من قبل الجمعٌات+ 

من القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات، ٌجب على الجمعٌات التً تقدم العرٌضة  232وفقا ألحكام المادة 

 أن تستوفً الشروط التالٌة:

  4أن تكون الجمعٌة معترؾ بها ومإسسة بالمؽرب، طبقا للتشرٌع الجاري به العمل لمدة تزٌد عن 

 نوات، وتعمل طبقا للمبادئ الدٌمقراطٌة وألنظمتها األساسٌة؛س

                                                           
1
 من القانون التنظٌمً للجهات. 224المادة   

2
 .333-332مرجع سابق، ص آمنة الخلوقً: " تدبٌر الشؤن الترابً بالمؽرب بٌن أزمة الدٌمقراطٌة المحلٌة ورهان المشاركة"،  



 أن تكون فً وضعٌة سلٌمة إزاء القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل؛ 

 أن ٌكون مقرها أو أحد فروعها واقعا تماما بتراب الجهة المعنٌة بالعرٌضة؛ 

 1أن ٌكون نشاطها مرتبطا بموضوع العرٌضة. 

 الس الجهاتة من خالل النظام الداخلً لمجاآللٌات العملٌة للمشارك. 3

وضعت األنظمة الداخلٌة لمجالس الجهات فً إطار تفعٌل مقتضٌات القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بها 

 :الفاعلٌن فً تدبٌر الشؤن الترابًمجموعة من األحكام المتعلقة بمشاركة مختلؾ 

ات على عمومٌة جلساتها وعدم إمكانٌة نصت األنظمة الداخلٌة لمجالس الجه حضور دورات المجلس: -

عقد جلسات سرٌة إال فً حاالت استثنابٌة، وٌعتبر الحق فً حضور دورات المجلس المدخل الربٌسً 

الذي من شؤنه ضمان الحق فً الحصول على المعلومات بشكل مباشر والتداول فً مختلؾ القضاٌا التً 

 .2تهم الشؤن المحلً

طبقا لألنظمة الداخلٌة لمجالس الجهات، فقد منحت صالحٌة توجٌه أسبلة توجٌه األسئلة الكتابٌة:  -

كتابٌة من طرؾ أعضاء المجلس للربٌس حول كل مسؤلة تهم مصالح المجال الترابً المنتمون إلٌه، 

لمبرمجة فً الجلسة وٌجٌب ربٌس المجلس أو أحد نوابه حسب المهام الموكولة إلٌه عن األسبلة ا

 المخصصة لذلك.

ٌقوم رإساء مجالس الجهات بتعاون مع أعضاء المكتب ورإساء اللجان بعقد  د لقاءات تواصلٌة:عق -

لقاءات عمومٌة مرتٌن فً السنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك مع المواطنات والمواطنٌن والفاعلٌن 

 االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن وجمعٌات المجتمع المدنً لدراسة مواضٌع عامة تدخل فً اختصاصات

الجهة، وذلك بهدؾ االطالع على آرابهم واقتراحاتهم بشؤنها، وكذا إلخبار المواطنات والمواطنٌن 

والمعنٌٌن بالبرامج التنموٌة المنجزة أو الموجودة فً طور اإلنجاز، وتنظم هذه اللقاءات بمبادرة من 

 .3الربٌس أو من الفاعلٌن المعنٌٌن أو من طرؾ هٌبة تمثل المواطنٌن والمواطنات

 الحكامة الترابٌة والجهوٌة الفقرة الثالثة: 

 355جاء القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات بمجموعة من المواد المتعلقة بالحكامة الجٌدة منها المادة 

فهً تنص على أنه ٌتعٌن على مجلس الجهة وربٌسه والهٌبات التابعة للجهة ومجموعات الجماعات 

، ومن بٌن اإلجراءات الالزم اتخاذها فً 354المنصوص علٌها فً المادة  الترابٌة التقٌد بقواعد الحكامة

 هذا الصدد:

 شفافٌة مداوالت المجلس؛ 

 آلٌات الدٌمقراطٌة التشاركٌة؛ 

 المقتضٌات المتعلقة بوضع المٌزانٌة والتصوٌت علٌها وتنفٌذها؛ 

 القواعد المتعلقة بربط المسإولٌة بالمحاسبة؛ 

 التصرٌح بالممتلكات؛ 
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 .39، ص 3126أحمد مفٌد:" دور المواطنات والمواطنٌن فً تدبٌر وتسٌٌر الجماعات الترابٌة"، جمعٌة حركة بدابل مواطنة، الطبعة األولى،   

3
 .336-335شاركة"، مرجع سابق، صآمنة الخلوقً: " تدبٌر الشؤن الترابً بالمؽرب بٌن أزمة الدٌمقراطٌة المحلٌة ورهان الم  



 نازع المصالح؛عدم ت 

 عدم استؽالل مواقع النفوذ؛ 

فهً تنص على:" أن ربٌس الجهة ٌتخذ اإلجراءات الضرورٌة من أجل  356أما بخصوص المادة 

 اعتماد األسالٌب الفعالة لتدبٌر الجهة، السٌما:

 تبنً نظام التدبٌر بحسب األهداؾ؛ 

 د بلوؼها ومإشرات الفعالٌة المتعلقة وضع منظومة لتتبع المشارٌع والبرامج تحدد فٌها األهداؾ المرا

 .1بها

 المطلب الثانً: الجهوٌة المتقدمة ورهانات التنمٌة بالمغرب

تندرج الجهوٌة المتقدمة ضمن إعادة الترتٌب الترابً داخل الدولة، األمر الذي تستحضر فٌه متؽٌرات 

أدوات جدٌدة للتنمٌة الجهوٌة متعددة: اقتصادٌة، اجتماعٌة، مالٌة، إدارٌة، سٌاسٌة... إلٌجاد قنوات و

تقوم على عنصري االستقاللٌة والفعالٌة، وهو معطى ٌجعلها  -فً هذا المستوى -المندمجة، ألن الجهة

بحاجة إلدارة تمثٌلٌة تكون معها الجهة مجاال فعاال للسٌاسات العمومٌة الفعالة ومدخال من مداخل التنمٌة 

الفقرة األولى(، ) جعٌات المإطرة للدور التنموي للجهاتالمرلهذا سنتعرؾ على  الوطنٌة والمحلٌة.

 وبرنامج التنمٌة الجهوٌة )الفقرة الثانٌة(.

 المرجعٌات المؤطرة للدور التنموي للجهاتالفقرة األولى: 

أهم المرجعٌات التً بنً علٌها وضع النموذج المؽربً للجهوٌة المتقدمة فً تحقٌق التنمٌة تتجلى فً  إن

(، والتؤطٌر القانونً المتمثل فً القانون ثانٌا(، والوثٌقة الدستورٌة  )أوالالتوجٌهات والخطب الملكٌة )

 (.ثالثاالتنظٌمً للجهات )

 فً الخطب الملكٌة : األبعاد التنموٌة للجهوٌة المتقدمةأوال

تشكل الجهوٌة مرجعٌة  شبه دابمة فً الخطب الملكٌة، حٌث أبان االهتمام الملكً بنظام الجهوٌة 

بالمؽرب عن أهمٌتها وأبعادها التنموٌة التً أصبحت لصٌقة بالتدبٌر الجهوي، إذ أن جل الخطب 

الالمركزي والجهوي بالمؽرب،  والتوجٌهات الملكٌة التً حملت فً طٌاتها دعامات أساسٌة تعزز النظام

 ومن أهم هذه الخطب الملكٌة: ما فتبت أن ربطت الجهوٌة المتقدمة بؤبعاد ومرتكزات تنموٌة.

  للمسٌرة  33نص الخطاب الملكً الذي وجهه الملك محمد السادس إلى األمة بمناسبة الذكرى

 ؛8668-11-66الخضراء من مراكش بتارٌخ 

 بطنجة؛ 8669ٌولٌو  36لعرش بتارٌخ الخطاب الملكً بمناسبة عٌد ا 

  من مراكش؛ 8616ٌناٌر  3الخطاب الملكً الذي وجهه الملك محمد السادس إلى األمة ٌوم 

  86112مارس  9الخطاب الملكً بتارٌخ. 
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وهكذا ٌتضح أن ورش الجهوٌة المتقدمة على ضوء مرجعٌته الملكٌة ال ٌقؾ عند حد الرقً بالجهة 

م، بل أن التوجهات الملكٌة تعد مرجعٌة أساسٌة، وخارطة طرٌق محورٌة والنهوض بنظام جهوي متقد

للتنمٌة الجهوٌة بالدرجة األولى، حٌث ٌتبٌن أن جل الخطب الملكٌة قد بنت ورش الجهوٌة المتقدمة 

 اقتصادي ومجالً للوحدات -وعلقت نجاحها على شرط تحقٌق تنمٌة جهوٌة مندمجة، وتؤهٌل سوسٌو

 .1نطالقا من ضبط األهداؾ الجهوٌة واألبعاد التنموٌة وآلٌات التدبٌر الجهوي للمجالالترابٌة الجهوٌة ا

فمن خالل الخطب والتوجٌهات الملكٌة بخصوص الجهوٌة المتقدمة ٌتضح أن ورش اإلصالح الجهوي 

 قد بنً على عدة مداخل أهمها:

 ٌل الجهة مكانتها الدستورٌة اعتماد مقاربة تنموٌة ٌقوم علٌها تدبٌر المجال الجهوي وذلك عبر تخو

واالهتمام بتوفٌر الموارد الكافٌة لتقدم الجهات دون الوقوع فً وجود جهات محتاجة تفتقر لشروط 

 التنمٌة وجهات محظوظة، وإقرار متطلبات التوازن والتضامن بٌن الجهات؛

 تكرٌس الدٌمقراطٌة المحلٌة عبر تعزٌز تمثٌلٌة المجالس الجهوٌة؛ 

 قاربة التشاركٌة ومقاربة النوع من خالل تعزٌز دور المرأة فً الشإون الجهوٌة؛ترسٌخ مبدأ الم 

  إعطاء مجال اقتصادي واجتماعً موسع للجهة، إن الخطب الملكٌة حول الجهوٌة الموسعة تعتبر

 .2خٌارا استراتٌجٌا إرادٌا لمؽرب العهد الجدٌد فً ترسٌخ مبادئ الحكامة الترابٌة والتنمٌة المندمجة

 : المرجعٌة الدستورٌة للبعد التنموي للجهوٌة المتقدمةاثانٌ

لترسٌخ ورش الجهوٌة المتقدمة من خالل التنصٌص على  8611اء الدستور المؽربً الجدٌد لسنة ج

مقتضٌات متقدمة فٌما ٌخص الجهوٌة إذ تمت دسترة مقتضٌات منها ما ٌتعلق بالتدبٌر الجهوي والحكامة 

 :3الجهوٌة والمندمجة وتعزٌز الالتركٌز اإلداريالترابٌة للجهوٌة، التنمٌة 

على االرتقاء بالنظام الجهوي وتوطٌد ركابز الجهوٌة المتقدمة وتدعٌم مكانتها  8611نص دستور  -

من الدستور:" تتبوأ الجهة تحت إشراؾ ربٌس  143المجالٌة حٌث نصت الفقرة الثانٌة من الفصل 

الترابٌة األخرى، فً عملٌات إعداد وتتبع برامج التنمٌة  مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات

الجهوٌة والتصامٌم الجهوٌة إلعداد التراب فً نطاق احترام االختصاصات الذاتٌة لهذه الجماعات 

 الترابٌة".

 136على مستوى المقتضٌات الدستورٌة المتعلقة بتدبٌر الجهوي والحكامة الترابٌة فقد نص الفصل  -

جدٌد:" أن الجهات فً ظل الوضع المتقدم تساهم إلى جانب الجماعات الترابٌة األخرى فً من الدستور ال

 تفعٌل السٌاسة العامة للدولة وفً إعداد السٌاسات الترابٌة".

أما المقتضٌات الدستورٌة المتعلقة بالتنمٌة الجهوٌة والمندمجة، فقد خول الدستور المؽربً للجهات  -

مبدأ التفرٌع، منها اختصاصات ذاتٌة وأخرى مشتركة مع الدولة، اختصاصات واسعة بناء على 

اختصاصات منقولة إلٌها من هذه األخٌرة، بل إن الدستور أعطى لهذه الجهات وباقً الجماعات الترابٌة 

سلطة تنظٌمٌة لممارسة صالحٌاتها، كما مكنها من وسابل مالٌة ذاتٌة، وأخرى مرصودة من قبل الدولة، 

 ختصاصاتها ووظابفها التدبٌرٌة والتنموٌة.قصد النهوض با
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على تعزٌز دور مساعدة ممثلً السلطة المركزٌة )الوالة والعمال( لرإساء  8611لقد عمل دستور  -

 الجماعات الترابٌة خاصة رإساء المجالس الجهوٌة على تنفٌذ المخططات والبرامج التنموٌة.

سساتٌة تضمن تحقٌق جهوٌة متقدمة، قابمة على على عدة آلٌات قانونٌة ومإ 8611لقد نص دستور  -

 الدٌمقراطٌة المحلٌة وركابز التنمٌة الجهوٌة، مكرسة لمبادئ الحكامة الترابٌة والجهوٌة.

تعد المقتضٌات الدستورٌة المتعلقة بالجهوٌة تكرٌسا فعلٌا للخطب والتوجٌهات الملكٌة فً هذا الباب، 

للجهوٌة المتقدمة والتً نالت حٌزا كبٌرا فً الخطب الملكٌة وهو ما ٌإكد على أهمٌة البعد التنموي 

 والمقتضٌات الدستورٌة. 

 : التأطٌر القانونً للدور التنموي للجهاتثالثا

جاءت القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة ومنها الجهات كامتداد طبٌعً لإلصالحات الكبرى التً 

بهدؾ النهوض بدور الجماعات  8611ستور جت بدُتو  همت اإلدارة الالمركزٌة بالمؽرب، والتً 

، من خالل مختلؾ المستوٌات الترابٌة، وهً مقتضٌات إن تم 1الترابٌة  وجعلها شرٌكا ربٌسٌا فً التنمٌة

احترامها وتؤوٌلها بشكل دٌمقراطً ستسمح المحالة بؤن تجعل من الجماعات الترابٌة رافعة أساسٌة 

جمت القوانٌن التنظٌمٌة األخٌرة المنظور الدستوري للمجالس المنتخبة ، وقد تر2للتنمٌة محلٌا ووطنٌا

من مجرد بنٌات للتسٌٌر اإلداري إلى وسابل للتدخل  -وفق التوجه الجدٌد-بالعمل على تحوٌلها 

االقتصادي واالجتماعً لتحقٌق التنمٌة المجالٌة، وذلك عبر آلٌات تدبٌرٌة ومالٌة تتؤسس على التدبٌر 

 .3الترابًالحر للشؤن 

 : برنامج التنمٌة الجهوٌةالفقرة الثانٌة

للقانون التنظٌمً للجهات، ٌمر برنامج التنمٌة الجهوٌة من عدة مراحل، إعداد برنامج التنمٌة  طبقا

 (.ثانٌا(، ثم تقوٌم وقٌاس نجاعة برنامج التنمٌة الجهوٌة )أوالالجهوٌة وتنفٌذه )

 : إعداد برنامج التنمٌة الجهوٌةأوال

 مفهوم برنامج التنمٌة الجهوٌة. 1

الثانٌة من المرسوم الخاص بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج التنمٌة الجهوٌة وتتبعه وتحٌٌنه  تنص المادة

وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده:" ٌعتبر برنامج التنمٌة الجهوٌة الوثٌقة المرجعٌة لبرمجة 

المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدؾ تحقٌق تنمٌة مندمجة  المشارٌع واألنشطة ذات األولوٌة المقرر أو

 .4ومستدامة تهم على الخصوص، تحسٌن جاذبٌة المجال الترابً للجهة وتقوٌة تنافسٌته االقتصادٌة"
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" كوسٌلة لبرمجة المشارٌع الجهوٌة، نال اهتماما خاصا من PDRولهذا فبرنامج التنموٌة الجهوٌة "

تتبعه وتقٌٌمه، مما ٌكشؾ عن المبادئ التوجٌهٌة لنموذج جدٌد فً التدبٌر المشرع انطالقا من تخطٌطه و

 .1ٌهدؾ إلى تحقٌق التنمٌة الجهوٌة، بإشراك العدٌد من الفاعلٌن سواء فً تخطٌط البرنامج وتنفٌذه

 شروط وآلٌات إعداد برنامج التنمٌة الجهوٌة. 2

الجهة تحت إشراؾ ربٌس مجلسها  من القانون التنظٌمً للجهات على:" ٌضع مجلس 83الفصل  نص

 خالل السنة األولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمٌة الجهوٌة وتعمل على تتبعه وتنفٌذه وتقٌٌمه".

أن :"ٌتخذ ربٌس مجلس الجهة، خالل السنة األولى من  8.16.899المرسوم من  4كما نصت المادة 

تنمٌة الجهوٌة، بعد اجتماع  إخباري وتشاوري ٌدعو مدة انتداب المجلس، قرار إعداد مشروع برنامج ال

له أعضاء المكتب ورإساء اللجان الدابمة ونوابهم وكاتب المجلس. ٌحضر والً الجهة أو من ٌمثله هذا 

 .2االجتماع"

نفس المرسوم على أن: برنامج التنمٌة الجهوٌة ٌتم إعداده وفق خمس مراحل  من 6نصت المادة وأٌضا  

المرحلة األولى فً إنجاز تشخٌص ٌبرز اإلمكانٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة أساسٌة، تتجلى 

والبٌبٌة للجهة، ومقومات وإكراهات التنمٌة بها. وحاجٌاتها الضرورٌة فٌما ٌخص البنٌات التحتٌة 

من  األساسٌة. وٌتضمن هذا التشخٌص، عالوة على ذلك، جردا بالمشارٌع المبرمجة أو المتوقع برمجتها

قبل الدولة والهٌبات العمومٌة األخرى داخل النفوذ الترابً للجهة. لذلك ٌشكل إجراء التشخٌص المرحلة 

األساسٌة التً تعمل كؤساس لبرمجة السٌاسات العمومٌة التنموٌة من خالل االعتماد على المعلومات التً 

ا والتطورات فً المجاالت تسمح بمعرفة أفضل للمنطقة بعد التحلٌل المناسب لنقاط قوتها وضعفه

المذكورة أعاله، وبالتالً مشاركة جمٌع الفاعلٌن الذي ٌعد شرطا إلنجاح هذه المرحلة التً تعد المرحلة 

 األساس لبرنامج التنمٌة الجهوٌة. 

، بقدر لنجاعة البرنامجمما ٌشكل عنصرا أساسٌا  حول تحدٌد أولوٌات التنمٌة، المرحلة الثانٌة تتمحورو

لى الحٌاة الجهوٌة، وتجنب التفرقة ألن جمٌع عوسرٌع ما سٌكون للقطاعات المستهدفة تؤثٌر إٌجابً 

 القطاعات لٌس لها نفس التؤثٌر.

ثم تؤتً المرحلة الثالثة بحٌث ٌتم تحدٌد وتوطٌن المشارٌع واألنشطة ذات األولوٌة المقرر برمجتها أو 

لها تعببتها  إنجازها بتراب الجهة، مع األخذ بعٌن االعتبار اإلمكانات المادٌة المتوفرة لدٌها أو التً ٌمكن

خالل السنوات الست التً سٌتم العمل فٌها ببرنامج التنمٌة الجهوٌة. وهذا ٌعنً أن المجلس تحت 

 مسإولٌة ربٌسه ٌجب أن ٌوحد مشارٌع التنمٌة الجهوٌة لفترة محددة. 

تقٌٌم ثم تؤتً المرحلة الرابعة بحٌث هذا البرنامج ال ٌكون له تؤثٌر إٌجابً على الجهة بدون وضع آلٌات ل

موارد الجهة ونفقاتها التقدٌرٌة الخاصة بالسنوات الثالث األولى لبرنامج التنمٌة الجهوٌة. على اعتبار أن 

هذه الموارد والنفقات تشكل العصب إلنجاز جمٌع المشارٌع الجهوٌة المالبمة. مما جعل المشرع ٌنص 

 لثالث األولى.على تقٌٌم الموارد والنفقات التقدٌرٌة للجهة الخاصة بالسنوات ا

                                                           
1
 Aicha EL AKROUD : « Lecture analytique des dispositions législatives relatives au programme de 

développement régional », RMEJA, numéro spécial, 2019, P7. 
2
 .6453، مرجع سابق، ص::312713من المرسوم رقم  5المادة   



وأخٌرا المرحلة الخامسة لبلورة وثٌقة مشروع برنامج التنمٌة الجهوٌة، مع وضع منظومة لتتبع المشارٌع 

 والبرامج التً تحدد فٌها األهداؾ المراد بلوؼها ومإشرات الفعالٌة المتعلقة بها.

رنامج التنمٌة الجهوٌة من المرسوم السالؾ الذكر على أنه :" ٌتم  إعداد مشروع ب 7كما نصت المادة 

 وفق منهج تشاركً. ولهذه الؽاٌة، ٌقوم ربٌس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع:

المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات وفق اآللٌات التشاركٌة للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة  -

 ؛111.14من القانون التنظٌمً السالؾ الذكر رقم  116طبقا ألحكام المادة 

من القانون التنظٌمً السالؾ الذكر رقم  117الهٌبات االستشارٌة المنصوص علٌها فً المادة  -

111.14." 

 تقٌٌم وقٌاس نجاعة برنامج التنمٌة الجهوٌةثانٌا: 

ٌهدؾ المشرع من خالل تقٌٌم وقٌاس نجاعة برنامج التنمٌة الجهوٌة إلى تحسٌن عملٌة تطوٌر وثٌقة 

 التقارب اإلقلٌمً.مرجعٌة تسمح بتتبع وتقٌٌم 

توضح هذه المنهجٌة االستراتٌجٌة الثقافة الجدٌدة للحكامة الترابٌة الموجهة نحو مبادئ الشفافٌة وربط 

 المسإولٌة بالمحاسبة، وإشراك أٌضا مسإولٌة المنتخبٌن أمام ساكنة التراب الجهوي.

برنامج التنمٌة  تشٌر:"  ٌعرض ربٌس مجلس الجهة مشروع 8.16.899من مرسوم  16إن المادة 

( ٌوما على األقل قبل تارٌخ عقد المجلس للدورة العادٌة 36الجهوٌة على اللجان الدابمة لدراسته ثالثٌن )

 أو االستثنابٌة المخصصة للمصادقة علٌه".

قوم هذه األخٌرة بإعداد التقارٌر بعد فحص مشروع برنامج التنمٌة الجهوٌة من قبل اللجان الدابمة، ت

 ربٌس المجلس الجهوي.وإبالؼها ل

لهذا ٌطلب من ربٌس المجلس الجهوي أن ٌقدم إلى المجلس برنامج التنمٌة الجهوٌة وكذا تقارٌر اللجان 

الدابمة ونظام مراقبة المشارٌع والبرامج التً ٌتم فٌها تحدٌد األهداؾ ومإشرات األداء، قبل نهاٌة السنة 

 رار.األولى من عمل المجلس، حٌث تكون موضوع اتخاذ ق

طبعا، مثل الحاالت األخرى ذات االهتمام الربٌسً، فإن المداولة بشؤن مشروع برنامج التنمٌة الجهوٌة 

ال تكون مقبولة إال باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء المجلس المزاولٌن لمهامهم، لكن فً حالة عدم حضور 

تجري المداولة بشؤن هذه المسؤلة األؼلبٌة المطلقة لألعضاء المزاولٌن لمهامهم فً حالة التصوٌت األول، 

عن طرٌق التصوٌت باألؼلبٌة المطلقة لألصوات المدلى بها فً حالة اجتماع ثانً، وفً حالة تعادل 

 األصوات، ٌكون تصوٌت الربٌس حاسما.

ومع ذلك، رؼم السلطة التنفٌذٌة الممنوحة لربٌس المجلس من طرؾ الدستور والقانون التنظٌمً 

تم االحتفاظ بها، ألن بعض المداوالت ال ٌمكن تنفٌذها إال بعد التؤشٌر علٌها من للجهات، فالوصاٌة 

من القانون التنظٌمً  115طرؾ السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة، وهذا ما نصت علٌه المادة 

للجهات، والتً وضعت شرط أساسً مصادقة السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة على تنفٌذ مداولة 

ٌوما تحتسب من تارٌخ إرسالها من قبل الربٌس، لكن  86طة ببرنامج التنمٌة الجهوٌة خالل أجل المرتب

عند نهاٌة هذه المدة، ولم ٌتخذ قرار متعلق بهذه المداولة، تعتبر مصادقة السلطة الحكومٌة المكلفة 



روع هو نتٌجة لمساهمة بالداخلٌة مقبولة. مما ٌدفعنا إلى التسِاإل عن أهمٌة هذه التؤشٌرة، ألن هذا المش

باعتباره منسقا، وحضوره بموجب  1العدٌد من الجهات الفاعلة ومن بٌنها الوالً ممثل السلطة المركزٌة

 القانون ٌجب أن ٌعفً هذا التداول من التؤشٌرة.

من القانون التنظٌمً للجهات ٌحدد:" ٌنفذ ربٌس المجلس الجهوي  161وعلى نفس المنوال، فإن الفصل  

 ت المجلس ومقرراته وٌتخذ اإلجراءات الضرورٌة بذلك، كما ٌنفذ برنامج التنمٌة الجهوٌة".مداوال

فً هذا الصدد، ستمتد عملٌة تنفٌذ برنامج التنمٌة الجهوٌة طوال مدة عمل المجلس، باتباع المراحل 

 .2ٌثهالمقررة من طرؾ المشرع، ومن بٌن هذه المراحل تلك التً تتوخى مراقبته وتقٌٌمه وحتى تحد

إن برنامج التنمٌة الجهوٌة ٌسمح للجهات بهٌكلة مشارٌع التنمٌة، وعرض أهدافه بوضوح من أجل 

مشاركتها بشكل أكثر شفافٌة مع المواطنٌن، ٌطلب من ربٌس المجلس الجهوي نشر برنامج التنمٌة 

 الجهوٌة فً مقر الجهة أو على البوابة اإللكترونٌة للجهة.

لمبدأ المسإولٌة كمعٌار أساسً لتحقٌق الحكامة الجٌدة، فإن ربٌس المجلس  عالوة على ذلك، واحتراما

. ٌجب أن ٌتضمن هذا 3الجهوي مطالب بوضع تقرٌر سنوي للتقٌٌم وتتبع تنفٌذ برنامج التنمٌة الجهوٌة

التقرٌر معلومات عن درجة تحقق برنامج التنمٌة الجهوٌة، ومإشرات النجاعة وكذا الموارد المالٌة 

ة للبرنامج، وأٌضا انسجام اإلجراءات فٌما بٌنها و والوسابل المستخدمة والقٌود المحتملة التً المخصص

ٌمكن أن تعوق تحقٌقه، وذلك من أجل وضع حد للمعٌقات التً قد تنشؤ أثناء تنفٌذ المشارٌع من خالل 

 اقتراح الحلول المناسبة للتؽلب علٌها.

من خالل اللجان الدابمة  ر مثل أي سإال ٌجب الموافقة علٌه،باإلضافة إلى ذلك، ٌجب أن ٌمر هذا التقرٌ

ٌوما، حٌث ٌجب دراسته من قبل المجلس الجهوي خالل أول جلسة عادٌة  36راءهم فً ؼضون إلبداء آ

أو استثنابٌة، وبالتالً ٌجب نشر ملخص هذا التقرٌر فً مقر الجهة، وأٌضا نشره بجمٌع الوسابل المتاحة 

 السالؾ الذكر. 8.16.899المرسوم من  15طبقا للمادة 

ووفقا للتدبٌر الحدٌث، فإن نشر برنامج التنمٌة الجهوٌة وملخص التقرٌر ٌوضح درجة التزام الجهة 

بإبالغ المعلومات المتعلقة بها، بشفافٌة  تامة بالوسابل المتاحة لها لصالح مواطنٌها الذٌن ٌطلبون المزٌد 

 .4ها.والمزٌد من الخدمات العامة على تراب
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 خاتمة:

إذا كانت األدوار التنموٌة للجهات فً تدبٌر السٌاسات العمومٌة الترابٌة، أسلوبا ناجعا لتحقٌق النزاهة 

إلصالحات المإسساتٌة والفعالٌة فً الخدمة المقدمة للمواطن، فإنها الزالت تبحث عن ذاتها نظرا لجٌنٌة ا

 على مستوى تدبٌر الشؤن العام الترابً.

وبالتالً فإن إرساء هذه المقاربة وتفعٌلها ٌنبنً على ضرورة استحضار مجموعة من الدعامات تقوم 

 :صور إصالحً قابم على نظرة شمولٌةعلى ت

  السٌاسات منتخب مسإول، منفتح وكؾء، ذا تكوٌن ٌإهله لمساٌرة اختصاصات الجهة فً تدبٌر

العمومٌة الترابٌة، وتكرٌس عمل وفق رإٌة استراتٌجٌة قابمة على التواصل مع مختلؾ الفاعلٌن 

 السٌاسٌٌن فً التدبٌر وعلى رأسهم المواطن؛

  موظؾ جهوي محترؾ ذا تكوٌن عال قادر على تسٌٌر الجهة على أساس التدبٌر العمومً الحدٌث

 ؛المبنً على الفعالٌة والجودة والمسإولٌة

  قطاع خاص ٌمثل مقاولة مواطنة منفتحة على قضاٌا وهموم محٌطها ومشاركة فً التنمٌة من خالل

 تشجٌع االستثمار المحلً والنهوض بمٌكانزماته؛

  مجتمع مدنً محترؾ ومسإول ذا قوة اقتراحٌة وازنة ونوعٌة، مع إعادة النظر فً تلك الشروط

 التعجٌزٌة لتسهٌل مشاركته؛

  والحوار بٌن جهات المملكة والحكومة بإحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الداخلٌة خلق فضاء للنقاش

 همها الوحٌد هو الجماعات الترابٌة؛

  إعادة النظر فً الموارد المالٌة والبشرٌة للجهات باعتبارها من المقومات األساسٌة لكل تدبٌر

 تشاركً ناجح.

 

 


