
رأي
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2016/22

www.cese.ma

مة متطلبات الجهوية المتقدِّ
وتحديات إدماج السياسات القطاعية





رأي
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2016/22

مة متطلبات الجهوية المتقدِّ
وتحديات إدماج السياسات القطاعية





مة وتحديات إدماج السياسات القطاعية متطلبات الجهوية المتقدِّ

5

ــا للمــاّدة 6 مــن القانــوِن التنْظيمــّي المتعلــق بالمجلــِس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي، قــّرر  طبًْق
المجلــُس، بتاريــخ 2 يونيــو 2015، فــي إطــاِر إحالــٍة ذاتيــٍة، إعــداَد تْقريــٍر ورأي حــول »متطلبــات 

مــة وتحديــات إدمــاج السياســات القطاعيــة«. الجهويــة المتقدِّ

وخــال دورتهــا العاديــة الســتين، المنعقــدة فــي 31 مــارس 2016، صادقــت الجْمعيــة العامــة للمجلــس 
باإلجمــاع علــى التقريــر المتعلــق بمتطلبــات الجهويــة وتحديــات اندمــاج السياســات القطاعيــة، الــذي 

يلّخصــه هــذا الــّرأي.
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مقدمة

مــة ُمنْعطفــا هامــا فــي المســار الديمقراطــي والتنمــوي بالمغــرب. وقــد رأى هــذا  يمثِّــل انطــاق مسلســل الجهوّيــِة المتقدِّ
اإلصــاُح المؤسســاتّي الّترابــّي النــوَر بفضــل اإلرادِة الّراســخة لصاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس، واالنخــراِط 

السياســي والشــعبي الواســع، كمــا تكرســهما الوثيقــة الدســتورية ليوليــو 2011. 

ويْســتمّد هــذا المشــروُع خصوصيتــه مــن كونــه يــروم فــي اآلن نفســه تحقيــق هــدف توســيع حقــل الديمقراطيــة الّتمثيليــة 
ــِة  ــة الحــدِّ مــن الفــوراق، وصيان ــة والبشــرّية الُمنْدمجــة والُمســتدامة، بغاي ــة االقتصادّي ــًة للّتنْمي ــة، وجعلهــا رافع الجهويَّ
كرامــِة المواطنيــن، والنُّهــوض بديناميــة النمــو وبتوزيــع منصــف لِثمــاِره. وقــد اختــار المغــرب منذ االســتقال الديمقراطية 
التمثيليــة التعدديــة والامركزيــة كخياريــن اســتراتيجيين ال رجعــة فيهمــا. ذلــك أن هــذا النمــَط مــن الحكامــة الترابيــة 
يمنــح الســكاَن، مــن خــال المجالــس المنتَخبــة، ســلطة تدبيــر الشــؤون المحليــة بأنفســهم. وقــد مــرت الامركزيــة، علــى 
المســتوى المؤسســي، بمجموعــة مــن المراحــل الكبــرى، انطلقــت أوالهــا فــي بدايــة الســتينات، وتطــورت بعدهــا عبــر 
محطــات حاســمة، خصوصــا فــي ســنة 1976، التــي شــكلت تحــوال حقيقيــا فــي مســار الامركزيــة، تلتهــا مجموعــٌة مــن 

اإلصاحــات المنتظمــة والمتواليــة فــي ســنوات 1992 و2002 و2009. 

وظلــت صفــة الجماعــة الترابيــة، الخاضعــة للقانــون العــام والمتمتعــة بالشــخصية المعنويــة وباالســتقالية الماليــة، 
مقتصــرة علــى الجماعــات والعمــاالت واألقاليــم، إلــى أن جــاء دســتور 1992 الــذي ارتقــى بالجهــة إلــى مصــاف الجماعــات 

الترابيــة. 

وقــد فتــَح دســتوُر فاتــِح يوليــو 2011 والقوانيــُن التَّنظيميــُة المتعلقــُة بالجماعــات الترابيــة، آفاقــا واســعة أمــام بلــوغ 
ــدارة، مــن خــال تكريــس شــرعيتها  األهــداف المتوخــاَّة مــن إقــرار الجهويــة المتقدمــة، بإعطــاء الجهــِة مكانــَة الصَّ
الديمقراطيــة، وتخويلهــا مجموعــًة مــن المهــام واالختصاصــات التــي تمنحهــا األولويــَة فــي مجــال الّتنميــة االقتصادّيــة، 

ــدة.   ــات الجدي ــى أحســن وجــه وتواجــه التحدي ــع بأدوارهــا عل ــا كــي تضطل ــِع مــن المــوارد المرصــودة له وبالرف

ــن السياســات  ــق االندمــاج بي ــة خاّصــة، وإطــارا مناســبا لتحقي ــا يحظــى بأهّمي هكــذا أصبحــت الجهــاُت مســتوى ترابي
ــن بالمجــال الترابــي.  القطاعيــة وتحقيــق االنســجام بيــن جهــود وأشــكال تدخــل مجمــوع الفاعليــن االقتصادييــن المعنييِّ
وتشــكل أيضــا مجــاال مناســبا للمشــاركة الفاعلــة للســكان فــي تدبيــر الشــؤون الجهويــة، وفــي جهــود التنميــة المجاليــة، 

وذلــك بفضــل اآلليــات الجديــدة إِلْعمــاِل »الديمقراطيــة التشــاركية«. 

ــد  يتعلــق األمــُر إذن بإصــاح جــاء فــي إّبانــه، كاســتجابة ملموســة لتطلُّــع عــام نحــو تحقيــق »مغــرب الجهــات«، مغــرب موحَّ
ن مــن جهــات متكاملــة ومتضامنــة، تتضافــُر فيــه جهــوُد جميــع األطــراف لضمــان رفــاِه المواطنيــن وعيشــِهم الكريــم.  ومكــوَّ

ووعيــا مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بالرهانــات الهامــة المرتبطــة بهــذا اإلصــاح، ورغبــة منــه فــي 
المســاهمة فــي النقــاش العــام حــول مقتضيــات التنزيــل الناجــح للجهويــة، قــرر إنجــاز دراســة حــول هــذا الموضــوع، فــي 

إطــار إحالــة ذاتيــة، ترتكــز أهداُفهــا األساســيَّة علــى المحــاور اآلتيــة: 

تحديُد األدوات والمقاربات الكفيلة بإنجاح الامركزية والاتمركز اإلداري، وخاصة في مجال نقل السلطات؛	. 

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛	. 
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النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة؛	. 

 تعزيز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛	. 

 تعزيز الديمقراطية التشاركية. 	. 

ــن مــن إنجــاح عمليــة تنزيــل الجهويــة،  وتســتهدف التوصيــاُت والمقترحــاُت المتعلِّقــُة بهــذه المحــاور اقتــراَح مقاربــة تمكِّ
ورفــِع تحدياتهــا. وقــد جــاءت نتيجــَة تحليــل لواقــع الامركزيــة والاتمركــز، ولدرجــة اندمــاج السياســات القطاعيــة. وهــي 
ال تدعــي اإلحاطــة الشــاملة بالموضــوع، ولكنهــا تســتفيد مــن التجــارب والتطــورات المتحققــة إلــى حــدود اليــوم فــي هــذا 
ــة التشــاركية التــي اعتمدهــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي  ــى المقارب المجــال، باالســتناد أساســا إل

مجمــوع أعمالــه ودراســاته.

المنهجية الُمعتَمدة

تقــوم منهجيــة العمــل المعتَمــدة فــي هــذا التقريــر علــى تحليــل الواقــع الحالــي لتفعيــل الامركزيــة والاتمركــز، وتحديــد 
العوامــل التــي تحــول دون تطورهمــا بانســجام وتكامــل، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى النقائــص التــي يتعيــن تداركهــا مــن 
أجــل تحقيــق التجانــس واالندمــاج بيــن السياســات العموميــة، ســواء علــى مســتوى األهــداف المرســومة لهــا أو فــي مرحلــة 

تفعيلهــا، مــع الوعــي بالتحديــات التــي يتعيــن رفعهــا مــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة. 

وانطاقــا مــن خاصــات التحليــل، ســيتم اقتــراُح مقاربــة لتنزيــل الجهويــة المتقدمــة، بـَـْدًءا بالمراحل األساســية في أجرأة 
هــذا المسلســل، والعوامــل الرئيســية الكفيلــة بإنجــاح هــذا الــورش الحيــوي، مــع الحــرص علــى التوقــف عنــد مختلــف 
األبعــاد التــي تؤثــر فــي اســتكمال هــذا اإلصــاح علــى أحســن وجــه. وســتحظى قضايــا الاتمركــز ونقــل االختصاصــات 
ــة والمــوارد الماليــة باهتمــام خــاص فــي هــذا الجــزء مــن  للجهــات واندمــاج السياســات العموميــة والتنميــة االقتصادي

التقريــر. 

ــاءة مــن االنفتــاح علــى المســتقبل، وعلــى ســبيل االحتــراز واالســتباق، إلــى بعــض  وسيشــير هــذا التقريــر أيضــا، بــروح بنَّ
مواطــن اليقظــة، التــي تســتوجب اهتمامــا خاصــا، كــي ال تتحــول إلــى عقبــات حقيقيــة تحــول دون اســتكمال هــذا 

ــام.  اإلصــاح اله

وال يدعــي هــذا التقريــر تقديــم أجوبــة نهائيــة علــى القضايــا أو اإلشــكاليات المطروحــة، بــل إن هدفــه األساســي يتمثــل 
فــي تقديــم مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات التــي يســعى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن خالهــا 

إلــى المســاهمة فــي إنجــاح عمليــة تنزيــل الجهويــة المتقدمــة. 

ويســتهدف أيضــا تحديــد مداخــل ممكنــة لتفكيــر مــن شــأنه خلــق نقــاش وطنــي بنــاَّء، والنهــوض باجتهــادات تشــريعية 
وتنظيميــة تســاهم فــي إنجــاح مسلســل الجهويــة، كإصــاح مســؤول ومكتمــل وشــامل. 

وعلــى المســتوى اإلجرائــي، اعتمــد التقريــر علــى مجموعــة غنيــة مــن المراجــع المتخصصــة المرتبطة بموضــوع الجهوية، 
ــع الــذي يعتمــده المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي  وتــم فيــه أيضــا، انســجاما مــع المقاربــة التشــاركية والتشــاور الموسَّ
والبيئــي فــي مختلــف أعمالــه، تنظيــم جلســات إنصــات لمســؤولين كبــار فــي اإلدارة والمؤسســات العموميــة، ولممثلــي 

النقابــات والمجتمــع المدنــي، ولخبــراء داخلييــن للمجلــس وخبــراء خارجييــن، وذلــك بهــدف إغنــاء أعمــال اللجنــة1. 

1 - انظر بامللحق الئحة جلسات اإلنصات. 

تقديم
يتمّثــل رهــاُن مْشــُروع القانــون رقــم 78.14 بشــأن المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة فــي الّتْوفيــق بكيفّيــة 

أفضــل بيـْـن معاييــر مختلفــة.

ــى  ــَر هــذا القانــون عل ــِل أحــَكاِم دســتور ســنة 2011، ممــا يفتــرض أْن يُعّب ــاِر تنْزي ــدرُج هــذا القانــون فــي إَط وينْ
ُروحــه، مــع االســتجابة فــي الوقــِت ذاتــه لمقتضيــات الفْصليـْـن32 و169 منــه، والمتعلّقيـْـن بالمجلــس االستشــاري 
لألْســَرة والطفولــة1. وعليْــه، فــإّن مبْــدأ ِســيَادة االتفاقّيــات والَمَواثيــق الّدْوليــة، وال ســّيما االّتفاقيــة الّدْولّيــة 
المتعلقــة بحقــوق الّطفــل، وتعزيــز الَحَكاَمــة الجّيــدة عــْن طريــق هيْئــات ديمقراطّيــة تشــاركّية، وتحقيــق الُمســاواة 
بيــن الّرُجــل والمــرأة، والنُُّهــوض بحقــوق اإلنَْســان، أْخــًذا فــي االعتبــار األْشــخاص فــي وْضعيــة هّشــة، هــي َمبــادئ 
ينبغــي ُمَراعاتهــا عنـْـد إنشــاء الَمجلــس االْستشــاري لألْســرة والطفولــة. ومــْن جهــة أخــرى، ينْبغــي أْن يّتجــه تأليــُف 

الَمْجلــس نحــو تْحقيــق الُمنَاصفــة وُمَراَعــاة البُْعــد الِجَهــوّي.

ــا فــي إطــار إعــداد وتتّبــع وتقييــم  ويتعّيــُن علــى الَمْجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة أْن يلعــَب دْوًرا هاّمً
ــة بشــأن  ــر الَمْعرف ــه الُمســاهمة فــي تطوي ــا يُنتظــر منْ ــة، كم ــَرة والطفول ــّم األْس ــي ته ــة الت الّسياســات العمومّي
ــه بحاجــة إلــى كفــاءاٍت فــي  ُفولــة فــي تنّوعهــا واستشــراف آفاقهــا. ولذلــك، فإّن الوْضــع المتطــّور لألْســرة والطُّ

ــة فــي العمــل. ــاج والفّعالّي ــى اإلنت ــف المجــاالت، قــادرة عل مختل

وأخيــًرا، فــإّن هــذا الَمْجلــس، مــْن خــال َصاحّياتــه وتْركيبِتــه، مــن شــأنه أْن يكــوَن اســتكماال بكيفيــة منســجمة 
للجهــاز المؤّسســاتّي. 

منهجية العمل
ــن  ــة لنــّص القانــون، آخــذة بعيْ ــَراَءة نقدّي ــة والّتَضاُمــن ِق ــَزت اللّجنــة الّدائمــة الُمكلفــة بالَقَضايــا االْجتماعّي أنَْج
االعتبــار أْحــكاَم الدســتور، وَصاحّيــات الُمؤّسســات الّدْســتورية القائمــة، إضافــًة إلــى الّرأييْــن الّصادريْــن عــن 
المجلــس الوطنــّي لحقــوق اإلنســان َحــْوَل إحــداث المجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة، وُماحظــات لجنــة 
البندقّيــة. فْضــًا عــن ذلــك، اعتمــدت اللّْجنــة علــى جلســات اإلنَْصــات مــع مختلــف األطــراف المعنّيــة. واســتناًدا 

إلــى ذلــك أْصــَدَر الَمْجلــس االقتصــادّي واالجتماعــّي والبيئــّي تْوِصياتــه.

1 - ينــّص الفصــل 32 علــى أّن »األســرة القائمــة علــى عاقــة الــزواج الشــرعي هــي اخلليــة األساســية للمجتمــع. تعمــل الدولــة علــى ضمــان احلمايــة احلقوقيــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة لألســرة، مبقتضــى القانــون، مبــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها واحملافظــة عليهــا. تْســعى الدولــة لتوفيــر احلمايــة القانونيــة، واالعتبــار االجتماعــّي واملعنــوي 

جلميــع األطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن وضعيتهــم العائليــة«.
أمــا الفصــل169، فيقــول »يتولــى املجلــس االستشــاري لألســرة والطفولة،احملــدث مبوجــب الفصــل 32 مــن هــذا الدســتور، مهمــة تأمــن تتبــع وضعيــة األســرة والطفولــة، وإبــداء 
آراء حــْول املخّططــات الوطنيــة املتعلقــة بهــذه املياديــن، وتنشــيط النقــاش العمومــي حــول السياســة العموميــة يف مجــال األســرة، وضمــان تتبــع وإجنــاز البرامــج الوطنيــة، 

املقدمــة مــن قبــل مختلــف القطاعــات، والهيــاكل واألجهــزة املختصــة«.
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وفــي إطــار االنفتــاح علــى التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال، تــم االطــاع علــى تجربــة كل مــن إســبانيا وفرنســا، مــن 
اجــل اســتخاص الــدروس التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي ورش الجهويــة الــذي انخرطــت فيــه بادنــا.

عناصر التشخيص والتحليل

أفضى التشخيُص والتحليُل إلى الخاصات األساسية التالية: 

ــي  ■ ــن، ف ــإن المواقــف تتباي ــّدم وتطــّور مؤّسســاتي، ف ــن تق ــُة م ــه الامركزي ــا عرفت ــى م ــاٌع عل ــاك إجم ــن كان هن لئ
المقابــل، حــول األداء والنتائــج، بــل إن هنــاك بعــض الشــعور بالخيبــة علــى هــذا المســتوى، وعلــى وجــه الخصــوص 
فيمــا يتعلــق بالجماعــات، باعتبارهــا الوحــدات الترابيــة التــي اســتفادت أكثــر مــن غيرهــا مــن الجماعــات الترابيــة 
مــن سلســلة اإلصاحــات المتواليــة منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة، حيــث ُمنَحــت لهــا صاحيــات واســعة وإمكانيــات 
هامــة، مقارنــة بالوحــدات الترابيــة األخــرى، وهــي األقاليــم والعمــاالت التــي افتقــرت إلــى الوســائل، وظــل موقعهــا 

المؤسســاتي غيــر واضــح بمــا فيــه الكفايــة؛

يُعــزى هــذا الشــعوُر إلــى محدوديــة نجاعــة وقــدرة الجماعــات علــى حــل اإلشــكاليات المرتبطــة بالتدبيــر المحلــي،  ■
ــن التحفــظ حــول  ــر م ــار الكثي ــص، وأث ــاالت والنقائ ــُد مــن االخت ــة شــابته العدي ــن الحكام ــى ســيادة نمــط م وإل

ــة؛  ل طريقــة ممارســة االختصاصــات والنتائــج المحصَّ

مــن بيــن العوامــل األخــرى التــي لــم تســاعد كثيــرا فــي تحديــد مســؤولية المنتخبيــن المحلييــن، ناهيــك عــن إقــرار  ■
مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، كقاعــدة عامــة فــي تقييــم جــودة التدبيــر المحلــي، ِثْقــُل الوصايــة، نتيجــة الحــذر 
ــارزة فــي اإلدارة المركزيــة  ــة، كإحــدى الخصائــص الب واإلفــراط فــي الضبــط، يغذيهمــا نــزوع قــوي إلــى المركزي

عمومــا؛

وفــي نفــس الســياق، فــإن النــزوع الممركــز لــإدارة الــذي يعــوق كل توجــه نحــو إقــرار التمركــز حقيقــي وفعلــي، يزيــد  ■
مــن ضعــف الســلطة المحليــة ويَُحــول دون تطبيــق مبــدأ القــرب، ودون اضطــاع المســؤولين المحلييــن بدورهــم 
علــى أحســن وجــه، ممــا يوّلــد االنطبــاع لــدى البعــض، إن لــم نقــل القناعــة، بــأن حــّل مشــاكلهم يوجــد لــدى اإلدارة 

المركزيــة، بــل فــي يــد مســؤول واحــد فقــط، وليــس فــي أي مــكان آخــر؛

وغالبــا مــا تتداخــل هــذه النزعــة المركزيــة مــع رؤيــة تتعامــل مــع القضايــا المحليــة مــن منطــق التجــزيء والفصــل  ■
ــدة والمنطــق القطاعــي الــذي يحكــم وضــع  ــة المعّق ــة تجــد ســندها فــي المســاطر اإلداري فيمــا بينهــا، وهــي رؤي
ميزانيــة الدولــة، وبالتالــي فــي ســيادة منهجيــة فــي تحديــد وتحليــل السياســات العموميــة خاضعــة لمقاربــة عمودية، 
ال تعتمــد التشــاُور مــع المنتخبيــن المحلييــن والمجتمــع المدنــي، وال تســتهدف تحقيــق اندمــاج البرامــج والعمليــات 

فــي إطــار برمجــة مندمجــة ومتجانســة تقــوم علــى التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات الوزاريــة؛

علــى مســتوى تنميــة وخلــق الثــروات، كأحــد التحديــات الكبــرى المطروحــة علــى صنــاع القــرار الجهوييــن، وكوســيلة  ■
ال منــاص منهــا لتقليــص الفــوارق الترابيــة، وضمــان الحقــوق األساســية لــكل المواطنيــن، بكيفيــة متســاوية، وفــي 
كل المجــاالت الترابيــة، والنهــوض بأقطــاب للتنميــة االقتصاديــة التنافســية، يُاَحــظ غيــاب رؤيــة اســتراتيجية 
جهويــة، ووجــود حاجــة ماســة إلــى تمويــل هــام، نظــرا لحجــم االنتظــارات المشــروعة للمواطنيــن، التــي ال يمكــن 
تلبيتهــا فقــط عــن طريــق الرفــع، أيــا كان حجمــه، مــن المــوارد الماليــة المنقولــة إلــى الجهــات مــن طــرف الدولــة؛
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ــة البشــرية  ■ ــا المرتبطــة بالتنمي ــى مســتوى القضاي ــظ عل ــة، يُاَح ــة المتقدم ــل الجهوي ــع انطــاق مسلســل تنزي م
والخدمــات االجتماعيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق باألشــخاص فــي وضعيــة إقصــاء وهشاشــة، وجــود قصــور مــن 
ــة فــي  ــي تقــوم بهــا الدول ــع بالمســؤولية الت ــاب مخاَطــب رســمي جهــوي يضطل ــل فــي غي طبيعــة مؤسســاتية يتمث
المجــال االجتماعــي، ويمكــن مســاءلته علــى المســتوى الترابــي، ممــا يفســح المجــال لتعــدد المتدخليــن، وتكاثــر 
ــا االندمــاج والنجاعــة؛ ــب عنه ــك برامــج ومشــاريع يغي ــج عــن ذل ــدة، وينت ــة موحَّ ــا رؤي ــي ال تحكمه ــات التدخــل الت آلي

كــّرس كل مــن الدســتور والقانــون التنظيمــي حــول الجهــات الحضــور الفعلــي والــوازن للمجتمــع المدنــي والمهــام  ■
ــي مسلســل  ــه ف ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــة التشــاركية أو ال ــى مســتوى ممارســة الديمقراطي ــه، ســواء عل المنوطــة ب
مهــا ويضبــط حدودهــا، ويضفــي  الجهويــة. ومــع ذلــك، تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الممارســة ال تخضــع إلطــار ينظِّ
نها ضــد بعض التأويات المتعّســفة  النجاعــة والفعاليــة علــى هــذا النمــط مــن المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، ويحصِّ

وبعــض التجــاوزات التــي قــد تمــس باســتقاليتها وانفتاحهــا وقوتهــا االقتراحيــة؛

ال يولــي صنــاع القــرار الجهويــون لمســألة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وتثمينهــا األهميــة التــي تســتحقها،  ■
رغــم أنهــا تشــكل مصــدرا لخلــق الثــروات والتنميــة االقتصاديــة وعمــادا لــكل سياســة فــي مجــال إعــداد التــراب، 

تقــوم علــى أســس ســليمة ومســتدامة؛

يأتــي تنزيــل الجهويــة المتقدمــة فــي وقتــه، لكي يصحح االختاالت المؤسســية ويتدارك نقائــص الحكامة المركزية  ■
والترابيــة، ويمنــح الســلطات والوســائل واآلليــات الكفيلــة بضمــان التــوازن علــى مســتوى توزيــع الصاحيــات بيــن 
المركــز والجماعــات الترابيــة، بمــا فيهــا الجهــات. ويحــدد أيضــا المســتلَزمات واألدوات التــي تضمــن نجاعــة 
التدبيــر الترابــي، وتمكــن مــن إنجــاز الهــدف األساســي المنشــود مــن هــذا اإلصــاح الكبيــر المرتكــز علــى تحقيــق 
رفــاه المواطــن، كمــا حــدده صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس فــي خطابــه الســامي الــذي ألقــاه، فــي 
30 يوليــو 2012، بمناســبة االحتفــال بعيــد العــرش، حيــث أكــد جالتــه أن: »إقامــة المؤسســات، علــى أهميتهــا، 
ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا. كمــا أن النمــو االقتصــادي لــن يكــون لــه أي معنــى، إذا لــم يؤثــر فــي تحســين ظــروف 

عيــش المواطنيــن«؛

إن مسلســل تنزيــل الجهويــة، اعتبــارا للفلســفة التــي توجهــه، والمرامــي التــي يــروم تحقيقهــا، يمثــل تحديــا كبيــرا  ■
وورشــا متعــدد األبعــاد يتطلــب تعبئــة كل الفاعليــن المعنييــن، وحســن تحملهــم للمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقهــم. 
وبمــا أن األمــر يتعلــق بإصــاح يهــم األجيــال الحاليــة والقادمــة، وأيضــا بمــا اعتبــره جالــة الملــك »عمــادا لمــا نعتــزم 
ــى المــدى  ــى مجموعــة مــن المراحــل عل ــه ســتقوم عل ــة تفعيل إطالقــه مــن إصالحــات جديــدة شــاملة«2، فــإن عملي

القريــب والمتوســط والبعيــد؛

يطــرح تنزيــل الجهويــة المتقدمــة، بمختلــف أوراشــها، تحديــات متعــددة ومتنوعــة، وتتيــح أيضــا فرصــا يتعيــن  ■
ــر، كرافعــة لتعزيــز البنــاء الديمقراطــي ومحــرك للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة  اســتغالها بحكمــة وتبصُّ

ــد ومتضامــن.  والثقافيــة والمســتدامة والمندمجــة فــي مغــرب للجهــات موحَّ

2 - من خطاب صاحب اجلالة محمد السادس يف 9 مارس 2011. 
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مواطن اليقظة

قبــل اســتعراض العوامــل األساســية لنجــاح مسلســل تنزيــل الجهويــة، يبقــى مــن المفيــد، مــن بــاب االستشــراف واالحتراز، 
االهتمــام بالمخاطــر المفتَرضــة التــي قــد تعــوق تنفيــذ هــذا الــورش اإلصاحــي الكبيــر، وذلــك مــن أجــل اســتباق آثارهــا 

والعمــل علــى تفاديهــا. 

الظرفية السياسية

بمــا أن ســنة 2016 هــي ســنة انتخابيــة، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن انشــغال بالتحضيــر لاســتحقاقات التشــريعية، فقــد ينشــأ 
بعــض التخــوف مــن أال يتأتــى، علــى األقــل داخــل اآلجــال المنشــودة وبالشــكل المطلــوب، الدعــُم الضــروري الــذي علــى 
اإلدارة أن تقدمــه فــي مواكبِتهــا للجهويــة، وااللتــزام باإلصاحــات التــي يتعيــن إنجازهــا بالتزامــن مــع تنزيلهــا، وخاصــة 

علــى مســتوى الاتمركــز، ممــا ســيحرم الجهويــة المتقدمــة مــن ســند أساســي فــي عمليــة تفعيلهــا. 

اإلدارة

ــة الاتمركــز. وهكــذا، فــإن  ــاك أيضــا بعــُض التخوفــات مــن بــطء اإلدارة فــي تفعيــل مسلســل االنخــراط فــي عملي هن
بعــض الممارســات ذات النزعــة الممركــزة ســواء فيمــا يتعلــق فــي نقــل المــوارد أو الصاحيــات إلــى الهيئــات الترابيــة، 

قــد تطفــو مــن جديــد علــى الســطح، ممــا يمــس بطبيعــة هــذا اإلصــاح الضــروري الــذي طــال انتظــاره. 

ــس كبيــر، علــى وجــه الخصــوص، مــن أال يُفهــم الاتمركــز ويطّبــق ســوى كعمليــة لمضاَعفــة أعــداد المصالــح  وهنــاك توجُّ
الاممركــزة، وإنشــاء وكاالت وطنيــة أو جهويــة، بــل واستنســاخ للبنيــات المركزيــة علــى المســتوى الجهــوي، وخلــق 

ــى وســائل التدخــل المناســبة.  ــة، وال عل ــى أي ســلطة تقريريــة حقيقي ــة ال تتوفــر عل بيروقراطيــة جهوي

ــزة لــإدارة بالجهــة، ذلــك أن كل الجماعــات  ــى أال يتحــول الاتمركــز إلــى مرَك وفــي نفــس االتجــاه، يجــب الحــرص عل
ــع والقــرب. ــة يجــب أن تســتفيد مــن الاتمركــز، تطبيقــا لمبــدأي التفري الترابي

ــردد أو بــطء فــي أجــرأة ممنهجــة  ــه مــن ت ــال مــا يشــعرون ب ــام بعــض التخــوف حي ــرأي الع ــدى ال ــرا، قــد ينشــأ ل وأخي
لقواعــد الحكامــة الجيــدة، والتطبيــق الفعلــي لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، ممــا ســيكون لــه أبعــد األثــر فــي درجــة 

ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات الجهويــة. 

املجتمع املدني 

علــى غــرار كل الحقــوق، وأخــذا بعيــن االعتبــار المكاســب الكبــرى التــي حققتهــا بادنــا فــي مجــال الحريــات العامــة، 
ــة ضــد الممارســات الســيئة والتأويــات  مــة وُمهيَكلــة ومحّصنَ فــإن ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، إن لــم تكــن منظَّ
ــفة، فإنهــا قــد تبعدهــا عــن غاياتهــا النبيلــة، وهــي المشــاركة، وحــق تتبــع ومراقبة الشــأن العام، والحوار المســؤول،  المتعسِّ
مــن أجــل االرتقــاء بالمجتمــع المدنــي إلــى مســتوى الشــريك الــذي يحظــى بالمصداقيــة، وذي الصــوت المســموع فــي 
مســار التنميــة المندمجــة والمســتدامة للمجــال الترابــي، إلــى جانــب المؤسسســات الديمقراطيــة التمثيليــة، وليــس 

كبديــل عنهــا. 
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التحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع االجتماعي

ثمــة إجمــاع اليــوم علــى وجاهــة المقتضيــات الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات المحليــة فيمــا 
يخــص االعتــراف بالــدور الهــام للمــرأة فــي المجتمــع عمومــا، وفــي تطــور مؤسســات دولــة الحــق والقانــون خصوصــا. 
ــم، ويمنحــوه  ــة منجزاته ــي مشــاريعهم، وفــي حصيل ــوع ف ــد الن ــاج بُع ــى إدم ــوا عل ــن أن يعمل ــى كل الفاعلي ــن إذن عل يتعي

ــي يســتحقها. ــة الت ــة واألولوي األهمي

التوصيات 

قــة انصبــت علــى مختلــف  أجــرى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إعــداد هــذا التقريــر، دراســة معمَّ
جوانــب الموضــوع، معتمــدا مقاربــة تشــاركية منفتحــة علــى كل الحساســيات. وبنــاء علــى هــذه الدراســة، صــاغ مجموعــة 

مــن التوصيــات التــي تقــوم علــى ســتة محــاور:

عوامل جناح اجلهوية   1

أ- توصيات مرتبطة مبجال العمل احلكومي 

ضمان نجاح المرحلة األولية في تنزيل الجهوية �

إطــاق مرحلــة »ّتملـّـك مســؤول« للجهويــة، مــن أجــل: أ( اســتيعاب أعمــق ألســس الجهويــة ومفاهيمهــا؛ ب( تشــبُّع . 1
أكبــر بمبادئهــا وقيمهــا؛ ج( معرفــة دقيقــة وإحاطــة وافيــة بنطــاق صاحيــات الجهــات وتمييزهــا عــن صاحيــات 

الدولــة والجماعــات الترابيــة األخــرى؛

إنشــاء هيئــة عليــا، علــى المســتوى الوطنــي، مكلفــة بالقيــادة االســتراتيجية للجهويــة، وبالتتبــع والتقييــم، وصياغــة . 2
تقريــر ســنوي لعــرض خاصاتهــا ومقترحاتهــا ذات الطابــع القطاعــي والشــامل، وتتبــع تطبيــق توصياتهــا.

ــاط لاتصــال . 3 ــوي، ونق ــزي والجه ــى المســتوى المرك ــة، عل ــة اإلجرائي ــة للدعــم والمواكب ــات بيوزاري إحــداث بني
ــة؛  ــل الجهوي ــة بتنزي ــة المعني داخــل القطاعــات الوزاري

العمــل علــى دعــم قــدرات ونجاعــة وزارة الداخليــة، اعتبــارا لدورهــا الريــادي فــي تنشــيط وتنظيــم وضبــط . 4
العاقــات بيــن المؤسســات واألطــراف المعنيــة بتنزيــل الجهويــة؛

االنخراط في مسلسل لالتمركز شامل ومكتمل �

التعجيــل بإعــداد ميثــاق الاتمركــز، باعتمــاد المقاربــة التشــاركية وإقــرار التمركــز شــامل تدريجــي وفــي تطــور . 5
مســتمر، يهــم كل المســتويات التتنظيميــة الترابيــة كقاعــدة عامــة، ويتوافــق مــع مبــادئ وقيــم الاتمركــز المعتــرف 
بهــا عالميــا، ويقــوم علــى نقــل حقيقــي متــدرِّج للســلطات التقريريــة وللوســائل المناســبة لــكل مســتويات التنظيــم 
الترابــي كــي تضطلــع بمهامهــا، ويجــب أيضــا وضــع خارطــة طريــق للتنزيــل، تحــدد المراحــل ذات األولويــة، 

والجدولــة الزمنيــة لتفعيــل الاتمركــز؛
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توفــر الجهــة علــى إدارة جهويــة تتمتــع بســلطات تقريريــة، فــي إطــار الاتمركــز، وذلــك مــن خــال إحــداث . 6
مديريــات جهويــة معــززة بمــوارد بشــرية ذات جــودة، ووســائل ماليــة وماديــة كافيــة. ويتعيــن أن تنتظــم هــذه 
اإلدارة الجهويــة فــي أقطــاب إداريــة ال ممركــزة، كلمــا أمكــن، وذلــك مــن أجــل ترشــيد اســتعمال الوســائل وتقليــص 

ــات. النفق

وســتضطلع هــذه اإلدارة الجهويــة بمهــام مــن شــأنها دعــم عمــل الــوالة فــي تنســيق تدخــات الدولــة علــى المســتوى . 7
الجهــوي، وتنفيــذ البرامــج التعاقديــة بيــن الدولــة والجهــة، وتدبيــر العاقــة بيــن المصالــح الاممركــزة للدولــة 

والجهــة.

نقل االختصاصات بمراعاة قدرات الحكامة لدى الجهات �

إصــدار النــص القانونــي الــذي يؤطــر عمليــة نقــل االختصاصــات المشــتركة، كمــا ينــص عليــه القانــون التنظيمــي . 8
للجهــات، علــى أســاس شــبكة لتقييــم قــدرات الجهــات تقــوم علــى نظــام للتنقيــط وعلــى تصنيــف للجهــات، ممــا 
ســيمكن مــن تقديــر القــدرات الحقيقيــة للجهــات وإنجــاز عمليــات نقــل االختصاصــات علــى أســاس تعاقــد مرتبــط 

بمنظومــة للتتبــع والتقييــم؛

ــة . 9 ــع إعطــاء األولوي ــات، م ــى الجه ــا إل ــدء بنقله ــن الب ــي يتعي ــى مشــترك مــن االختصاصــات الت ــد حــد أدن تحدي
للصاحيــات المرتبطــة بمجــاالت وخدمــات تهــم مباشــرة المواطنيــن وتــؤدي إلــى تحســين مســتوى عيشــهم.

دة الستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للجهات. . 10 تقليص إلى 12 شهرا المدة المحدَّ

تثمين الوظيفة العمومية الترابية وإقرار مراقبة مواِكَبة للنفقات  �

تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة، مــن خــال التســريع باعتمــاد نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة المحليــة، . 11
ــز ومنســجم، فــي خطوطــه العامــة ومبادئــه، مــع النظــام األساســي للوظيفــة العموميــة بالمغــرب.  حديــث ومحفِّ
ويتعيــن أن يخضــع هــذا األخيــر، هــو أيضــا، إلعــادة النظــر قصــد ماءمتــه مــع متطلبــات الممارســات الجيــدة فــي 

مجــال التدبيــر الحديــث والحكامــة.

ــق »الوضــع رهــن . 12 ــا عــن طري ــب أطــر علي ــم، مــن خــال جل ــة فــي ممارســة مهامه دعــم ومســاعدة رؤســاء الجه
اإلشــارة« ولمــدة محــددة، ألطــر عليــا مــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة مــن إدارات ومؤسســات عموميــة، يعملــون 
كمستشــارين فــي مســالك الهندســة التقنيــة والماليــة. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــا االســتعانة بكفــاءات عليــا 

فــي وضعيــة تقاعــد.

ــة، وتعزيــز المراقبــة البعديــة وتأطيرهــا وتنظيمهــا، انســجاما . 13 إلغــاء المراقبــة القبليــة وتعويضهــا بمراقبــة مواِكبَ
مــع مبــدأ »التدبيــر الحــر«، ومــن أجــل تكريــس منطــق تقييــم التدبيــر مــن خــال النتائــج، المنبنــي علــى تعزيــز 

مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي �

اســتغال الفرصــة الثمينــة المتمثلــة فــي إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة، والتصميــم الجهــوي إلعــداد التــراب، . 14
واعتبارهمــا منطلقــا لتحقيــق االندمــاج واالنســجام بيــن السياســات القطاعيــة، واالســتفادة مــن التشــاور والحــوار 
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البنــاء وتبــادل األفــكار والــرؤى الــذي يصاحــب عمليــة إعدادهمــا، مــن خــال إشــراك كل الفاعليــن االقتصادييــن 
ــم )الجمعيــات المهنيــة والنقابــات والجمعيــات العاملــة فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي  والمجتمــع المدنــي المنظَّ

والتضامني(؛

دة علــى أســاس المهــام وبرامــج الدولــة المشــتَركة بيــن القطاعــات، . 15 النهــوض باندمــاج اعتمــادات الميزانيــة المحــدَّ
وتعميــق حضــور المقاربــة الجهويــة والمقاربــة الترابيــة فــي برمجــة قوانيــن الماليــة، ذلــك أن هــذه األخيــرة يجــب 
ــد، فــي شــكل اعتمــادات ماليــة، العقــود المبَرَمــة بيــن الدولــة والجهــات المتعلقــة بنقــل االختصاصــات  أن تجسِّ
والشــراكة مــع الدولــة مــن أجــل إنجــاز البرامــج والمشــاريع التــي تــم تصورهــا وإعدادهــا بكيفيــة مندمجــة علــى 

مســتوى الجهــة، وعلــى أســاس تخطيــط تصاعــدي؛

ــة . 16 ــات المكلَّف ــا ســيمنح الجه ــة، مم ــن فصــول الميزاني ــادات بي ــل االعتم ــة تحوي توســيع قواعــد شــمولية وإمكاني
باألمــر بالصــرف مرونــة أكبــر فــي التصــرف فــي الميزانيــة الموضوعــة رهــن إشــارتها وماءمتهــا مــع واقــع 

وإكراهــات تنفيــذ المشــاريع؛

النهــوض بإدمــاج أفقــي وقبلــي لاعتمــادات الماليــة، بالتفكيــر فــي تنظيــم االجتماعات المشــتركة بيــن القطاعات، . 17
صــة لتحديــد وبرمجــة اعتمــادات الميزانيــة، وتوجيههــا لتــدارس البرامــج والعمليــات التي تتطلب التنســيق  المخصَّ

بيــن القطاعات؛

النهــوض بالتعــاون بيــن الجماعــات الترابيــة وتكريــس صــدارة المقاربــة الجهويــة فيمــا يخــص الشــؤون المحليــة، . 18
مــع اعتمــاد مقاربــة نوعيــة ومعقلنــة فــي معالجــة القضايــا األفقيــة التــي تتجــاوز مجــال اختصاصــات الجماعــات 
المعنيــة ونطاقهــا الجغرافــي، وعلــى وجــه الخصــوص بالنســبة إلــى القضايــا االجتماعيــة والبيئيــة والضريبيــة وكل 

المبــادرات الكفيلــة بترشــيد تدبيــر التجهيــزات العموميــة وخدمــات المرافــق العموميــة. 

ب- توصيات مرتبطة بمجال تدخل الجهة 

تزويد الجهة بإدارة ذات مقومات النجاعة �

ــدة وذات مســاطر مرنــة وتنظيــم ُمحَكــم، تعتمــد علــى أدوات تدبيــر حديثــة وعلــى . 19 وضــع بنيــات إداريــة غيــر معقَّ
التكنولوجيــات الحديثــة فــي اإلعــام والتواصــل؛

اعتمــاد سياســة للتوظيــف والتكويــن المســتمر للموظفيــن علــى أســاس دليــل مرجعــي للوظائــف والكفــاءات، . 20
والتدبيــر التوقعــي للمــوارد البشــرية. ويوصــي المجلــس بالحــرص علــى حســن اختيــار الكفــاءات، وخاصة بالنســبة 
إلــى الــوكاالت الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، حيــث مــن المفيــد جلــب الكفــاءات بأعــداد متناســبة مــع الحاجيــات 
دة المــدة، مــن  الفعليــة، مــن إدارات أخــرى، عــن طريــق اإللحــاق، والتوظيــف الخارجــي، علــى أســاس عقــود محــدَّ

أجــل تفــادي البيروقراطيــة اإلداريــة، فــي أجهــزة يغلــب علــى مهامهــا الطابــع اإلجرائــي.

إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة  �

إنجــاز تشــخيص دقيــق فــي شــكل تحليــل يركــز علــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والمخاطــر المرتبطــة . 21
بالجهــة، اســتعدادا للمرحلــة التاليــة التــي ســتفضي إلــى إعــداد اســتراتيجية التنميــة الجهويــة وتحديــد المحــاور 

ذات األولويــة لتنميــة الجهــة، والتــي ســتتم أجرأتهــا فــي برامــج التنميــة الجهويــة؛
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مباشــرة عمليــة إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة بالتشــاور والتنســيق مــع كل الفاعليــن المعنييــن، والشــروع فــي . 22
ــر  ــم والعمــاالت، فــي إطــار عقــدة للتدبي ــة األقالي ــى وكاالت تنمي ــى وجــه الخصــوص، عل ــه باالعتمــاد، عل أجرأت

المفــوَّض للمشــاريع، إذا اســتعصى أمــر منحهــا صفــة وكاالت جهويــة لتنفيــذ المشــاريع؛

إطــاق نقــاش اســتراتيجي، بعــد اســتكمال الســنوات الثــاث األولــى مــن تنزيــل الجهويــة، مــن أجــل إعــداد . 23
ــى وضــع أهــداف  ــع الحــرص عل ــة، م ــات األساســية للجه ــد التوجه ــراب، وتحدي ــوي إلعــداد الت ــم الجه التصمي

متناســبة مــع مؤهــات وخصوصيــات كل جهــة علــى حــدة؛

وضــع تدابيــر للمواكبــة قائمــة علــى التواصــل والشــفافية وتســهيل الولــوج إلــى المعلومــات وتقديــم حصيلــة . 24
األعمــال بشــكل دائــم، مــن أجــل إنجــاح كل هــذه المراحــل.

تعزيز مشاركة الفاعلين المؤسساتيين الترابيين  �

العمــل علــى االعتــراف والتعريــف بــاألدوار التــي ينيطهــا الدســتور بالمجتمــع المدنــي، والتوعيــة والتحســيس . 25
ــة؛ ــم السياســات العمومي ــل وتقيي ــع وتفعي ــي إعــداد وتتب ــى مســتوى المشــاركة ف ــا، وخاصــة عل بأهميته

العمــل علــى نشــر ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين والنهــوض بهــا علــى المســتوى الجهــوي، وتعزيــز عمليــة مأسســة . 26
ــن، والرفــع مــن  ــف الفاعلي ــدى مختل ــوع االجتماعــي فــي كل اســتراتيجيات التدخــل ل ــى أســاس الن ــة عل المقارب

قــدرات النســاء والرجــال الذيــن يســهرون علــى تنزيــل الجهويــة؛

ــات، ومدهــا . 27 ــق بالجه ــون التنظيمــي المتعل ــا فــي القان ــات االستشــارية المنصــوص عليه  التســريع بإنشــاء الهيئ
بوســائل العمــل الضروريــة، وســّن مقتضيــات تنظيميــة للتشــاور المنتظــم مــع المجلــس الجهــوي واللجــان الدائمــة 
ــال هــذه  ــي أعم ــة ماحــظ، ف ــات، بصف ــل عــن هــذه الهئي ــد حضــور ممث ــن المفي ــون م ــد يك ــه. وق ــة عن المنبثق

اللجــان، مــن أجــل إعطــاء الديمقراطيــة التشــاركية معناهــا الحقيقــي؛

وضــع معاييــر تخضــع لهــا عمليــة تأليــف الهيئــات االستشــارية للمجتمــع المدنــي، مــن أجــل ضمــان اســتقاليتها . 28
ونجاعتهــا، مــع التنصيــص علــى التنافــي بيــن صفــة المنتَخــب وصفــة عضــو داخــل المجتمــع المدنــي؛

تنظيــم لقــاءات ونــدوات دوريــة لفائــدة الهيئــات االستشــارية لعــرض التوجيهــات وتوضيــح االختيــارات والتقييــم، . 29
بهــدف تبــادل اآلراء وإشــراك هــؤالء الفاعليــن فــي عمليــات التفكيــر، وفــي إعــداد وتتبــع وتقييــم مشــاريع الجهــة 

الداخلــة فــي نطــاق اختصاصاتهــم؛

النهــوض بآليــة طلــب تقديــم المشــاريع فــي أوســاط الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى أســاس دفتــر . 30
تحمــات دقيــق، تؤطــره عقــود األهداف-الوســائل، ويخضــع لافتحــاص والتقييــم وربــط المســؤولية بالمحاســبة؛

التفكيــر فــي إعــداد ميثــاق جهــوي، يســتفيد مــن المكاســب الكبــرى التــي حققتهــا بادنــا فــي مجــال الحريــات . 31
العامــة، كرصيــد يســاعد فــي توفيــر الشــروط الازمــة لضمــان الشــفافية والصرامــة فــي ممارســة الديمقراطيــة 
التشــاركية، وعلــى وجــه الخصــوص عــن طريــق: أ( - تحديــد نطــاق هــذه الممارســة وتشــجيع المشــاركة المواِطنــة 
ــّوع الفئــات المعنيــة، وتمثيليــة مختلــف األجيــال، وضمــان تمثيليــة النســاء والرجــال؛  ــى مراعــاة تن والحــرص عل
ب( - وضــع القواعــد المنظمــة لمســألة تمثيليــة واعتمــاد الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، كشــريك 
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يحظــى بالمصداقيــة فــي جهــود التنميــة وفــي النهــوض بالحــوار المدنــي المســؤول؛ ج( - تحديــد كيفيــات تنظيــم 
عمليــات التشــاور وضمــان وســائل العمــل والمــوارد التــي يتعيــن وضعهــا رهــن إشــارة الجمعيــات والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة؛ د( - توفيــر أدوات تفعيــل وتتبــع وتقييــم هــذا الميثــاق؛

مــة، علــى المســتوى الجهــوي، للتشــاور والحــوار التشــاركي، والتــي يمكــن أن . 32 التفكيــر فــي اعتمــاد آليــة منظَّ
تســتحضر فــي كيفيــة تســييرها وتمثيليتهــا نمــوذج المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.

توســيع حقــل المشــاركة ليشــمل الجامعــة التــي يتعيــن أن تشــكل شــريكا أساســيا ودائمــا للجهــة فــي جهــود التفكيــر . 33
والخبــرة والمشــاركة فــي ورش بنــاء جهة المســتقبل. 

النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة    2
اعتبــار النمــوذج التنمــوي الجديــد لألقاليــم الجنوبيــة منطلقــا وأرضيــة أساســية، ونهــج المقاربــة المنهجيــة . 34

المعتَمــدة فــي إعــداده، عنــد وضــع برامــج التنميــة الجهويــة، مــع تكييــف ذلــك النمــوذج مــع خصوصيــات كل جهــة 
ــا؛ ومؤهاته

تشــجيع الجهــات علــى االضطــاع بــدور أكثــر نجاعــة يتكامــل مــع مــا تقــوم بــه الدولــة والقطــاع الخــاص فــي مجــال . 35
ــرة  ــة الخب ــداع وتعبئ ــادرة واإلب ــاك روح المب ــن خــال امت ــرب، م ــي يشــهدها المغ ــة الت ــة التنمي تنشــيط دينامي

والكفــاءات المحليــة واســتغال المؤهــات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تزخــر بهــا كل جهــة؛

تشــجيع المســؤولين الجهوييــن علــى أن يدمجــوا فــي اســتراتيجيتهم التنمويــة مســألة توفيــر بيئــة مناســبة . 36
لاســتثمار الخــاص، كرافعــة أساســية للنمــو ولخلــق الثــروات وفــرص الشــغل؛

اتخــاذ قــرارات واضحــة ملِزمــة كــي يتــم، بشــكل ممنهــج، إدمــاج األبعــاد المرتبطــة بإنعــاش الشــغل، والتحقيــق . 37
الفعلــي للمقاربــة القائمــة علــى أســاس النــوع، والمحافظــة علــى البيئــة، فــي برنامــج التنميــة الجهويــة؛

نــة ضــد . 38 اتخــاذ التدابيــر الضروريــة لضمــان تضافــر اإلرادات والطاقــات، بهــدف خلــق بيئــة ســليمة ومحصَّ
الممارســات غيــر الجيــدة، وكفيلــة بالرفــع مــن جاذبيــة المجــال الترابــي، واســتقطاب المســتثمرين الخــواص 

الوطنييــن واألجانــب، الباحثيــن عــن فــرص اســتثمار جيــدة؛

ــة والقطــاع . 39 ــة والجماعــات الترابي ــه الدول ــم حول ــوي، تلتئ ــاون االقتصــادي واالجتماعــي الجه ــاق للتع إعــداد ميث
الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة. ويقــوم هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن المحــاور األساســية، 
وهــي االلتــزام المتبــادل، علــى المســتوى الجهــوي، بخلــق منــاخ مــن التشــاور المتواصــل والتعــاون، ممــا مــن شــأنه 

أن يســاعد فــي فــضِّ النزاعــات المحتملــة فــي إطــار الحــوار المســؤول والبنــاء؛

التفكيــر فــي إحــداث هيئــة استشــارية لــدى المجالــس الجهويــة، إضافــة إلــى الهيئــات الثــاث المنصــوص عليهــا . 40
فــي قانــون الجهــة، مــن أجــل دعــم الميثــاق المذكــور، تســاهم فــي تعزيــز ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، وخلــق 
منــاخ اجتماعــي واســتثماري جيــد، والنهــوض بحــوار جهــوي اجتماعــي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى إبــرام اتفاقيــات 

جماعيــة تســاهم فــي فــض نزاعــات الشــغل علــى المســتوى الجهــوي.
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اعتمــاد اســتراتيجية للتســويق الترابــي، بشــراكة مــع الفاعليــن المعنييــن، تقــوم أساســا علــى توفيــر المعلومــات . 41
وتثميــن المؤهــات الجهويــة والفــرص االســتثمارية والمواكبــة وتبســيط اإلجــراءات والمســاطر، وتوفيــر الوعــاء 

العقــاري، والمــوارد البشــرية المؤّهلــة، وفضــاءات للتنشــيط االقتصــادي؛

تعزيــز الشــراكة مــع الغــرف المهنيــة التــي يتعيــن تقويــة أدوارهــا ووســائل عملهــا، وتوطيــد عاقــات الشــراكة معها، . 42
وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالنهــوض باألنشــطة الجهويــة، مــع إعــادة تحديــد وتجديــد ســبل التعــاون مــع 
هــذه الغــرف، وإعطائهــا صبغــة عمليــة. ومــع انطــاق الجهويــة المتقدمــة، فــإن الغــرف المهنيــة مطالَبــة بحضــور 

أقــوى علــى مســتوى تحفيــز النشــاط االقتصــادي الجهــوي والنهــوض بالتســويق الترابــي؛

تحديــد وتنميــة توجــه أساســي للجهــة، مــا عــدا فــي الحــاالت االســتثنائية، يجســد هويتهــا وعامتهــا الجهويــة، . 43
ــة تشــمل مجــاالت  ــة لمشــاريع مهيِكل ــة فــي الجه ــا، وإعطــاء االنطاق ــل لمؤهاته ــى االســتغال األمث ــؤدي إل وي
ــة،  ــر المادي ــة وغي ــة المادي ــن المؤهــات الجهوي ــاط بشــبكات التواصــل، وتثمي ــا، واالرتب ــا وخارجي الربــط داخلي

ــة التنافســية؛ وضمــان ازدهــار األنشــطة االقتصادي

النهــوض بـــثقافة »الــذكاء االقتصــادي الجهــوي«، فــي إطــار تعزيــز التنافســية الجهويــة والوطنيــة، ومواكبتهــا . 44
ــن مــن  ــكار والتمك ــة والبحــث واالبت ــة اقتصــاد المعرف بمجموعــة مــن االســتراتيجيات، خاصــة فــي مجــال تنمي

اإلعــام والتكنولوجيــات الحديثــة؛

ــة، . 45 ــة مهم ــة وصناعي ــى مؤهــات اقتصادي ــر عل ــي تتوف ــك الت ــات، الســيما تل ــة والجه ــن الدول ــاد شــراكة بي اعتم
ــاءات  ــة الكف ــن خــال تعبئ ــوي«، م ــذكاء االجتماعــي الجه ــة »ال ــة ثقاف ــادي لتنمي ــدور ري ــة ب ــا الدول ــع فيه تضطل

الجهويــة، وتطويــر اســتراتيجية خلــق أقطــاب للتنافســية علــى المســتوى الدولــي؛

وضــع منظومــة جهويــة لإعــام اإلحصائــي دقيقــة وموثوقــة، وموضوعــة رهــن إشــارة كل المســتعملين، باعتبارهــا . 46
شــرطا الزمــا لمقاربــة اإلشــكاليات التنمويــة وأداة ثمينــة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار؛

ــن . 47 ــات، م ــي المــدى المنظــور بالجه ــا ف ــق إلحاقه ــي أف ــة لاســتثمار، ف ــز الجهوي ــة إصــاح المراك إطــاق عملي
خــال االرتقــاء بهــا إلــى مســتوى مؤسســات عموميــة جهويــة، مــع توســيع اختصاصاتهــا، وتعزيــز وســائل عملهــا، 
ــن أن ينصــب هــذا  ــة والقطــاع الخــاص. ويتعي ــز ممثليــن عــن الجه ــة هــذه المراك ــزة مراقب ــى أن تضــم أجه عل
اإلصــاح أساســا علــى توجيــه مهامهــا نحــو النهــوض باالســتثمارات بشــراكة مــع الغــرف المهنيــة ومــع الجهــة، 
وتحــري اليقظــة والتســويق الترابــي ومواكبــة المقــاوالت فــي المرحلــة المواليــة إلنشــائها، وعلــى وجــه الخصــوص 

المقــاوالت الصغــرى والمتوســطة؛

إنشــاء قطــب جامعــي مندمــج فــي الجهــات التــي ال تتوفــر بعــد علــى مؤسســة مــن هــذا القبيــل، وعقــد شــراكة . 48
اســتراتيجية بيــن الجهــة والجامعــة مــن أجــل: أ( تقريــب الجامعــة مــن محيطهــا الجهــوي؛ ب( النهــوض باقتصــاد 
ــر الدراســات واألبحــاث المرتبطــة باســتراتيجية  ــي تأطي ــة، ج( اإلســهام ف ــة والبحــث فــي مجــال التنمي المعرف

التنميــة الجهويــة، وخاصــة فــي مجــال خلــق الثــروات وفــرص الشــغل؛

ـك الفاعليــن االقتصادييــن علــى الصعيــد الجهــوي والمجالــي آلليــات المســاعدة فــي مجــال . 49 العمــل علــى تملُـّ
الجهويــة  والمراكــز  الجهــات  أعمــال مجالــس  بيــن  التكامــل  بهــا، وتشــجيع  المرتبطــة  واآلليــات  المقــاوالت 
لاســتثمار والغــرف المهنيــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة، مــن أجــل جعــل هــذه األدوات فــي متنــاول الجمهــور 

المســتهَدف وأجرأتهــا علــى أوســع نطــاق؛
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تشــجيع المبــادرات المحليــة، وخاصــة فــي العالــم القــروي، فــي مجــال إنشــاء المقــاوالت وإنعــاش الشــغل، مــن . 50
خــال اســتغال الفــرص الكبــرى واالمتيــازات التــي يتيحهــا االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي عاقــة 

ــا فــي الوســط القــروي؛ ــن النهــوض به ــي يتعي ــدة الت باألنشــطة الجدي

توســيع وتنميــة أســواق ترويــج منتجــات الوحــدات العاملــة فــي مجــال االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، وتشــجيع . 51
توســيع شــبكة التجــارة التضامنيــة والمنصفــة للمنتجــات المحليــة وللصناعــة التقليديــة المغربية؛

ــد بالمــواد . 52 ــح الصفقــات المتعلقــة باألشــغال والتزوي ــى مســاطر من ــة عل ــة وإضفــاء المرون ــات تفضيلي إقــرار آلي
لفائــدة المقــاوالت الجهويــة الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، وخاصــة بمناســبة إطــاق البرنامــج الطمــوح 

لتأهيــل المناطــق النائيــة والمعزولــة؛

النهــوض بــروح االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي بمختلــف آلياتــه )التعاونيــات والجمعيــات والتعاضديــات(، . 53
واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى اســتراتيجية للتنميــة الترابيــة، كــي يتســنى لــه االضطــاع بــدور يتكامــل مــع اســتراتيجية 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة للجهــة، ويؤهلــه لاســتفادة اســتفادة حقيقيــة وملموســة مــن دعــم كاٍف 

وبشــروط محــددة ضمــن إطــار تنظيمــي متناســب مــع مؤهــات كل جهــة. 

االرتقاء بالتنمية االجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية    3
وضــع اســتراتيجية للتنميــة االجتماعيــة الجهويــة، تشــكل امتــدادا إجرائيــا علــى المســتوى الجهــوي لاســتراتيجية . 54

الحكوميــة للتنميــة االجتماعيــة، وتحــدد األهــداف والمســؤوليات والبرامــج وآليات الحمايــة والتضامن االجتماعي 
وأيضــا وســائل التنفيــذ. ويتعيــن أن تتــاءم هــذه االســتراتيجية مــع واقــع الجهــة وتقــوم علــى العمــل التضامنــي 
والمتكامــل مــع الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي، بعيــدا عــن أي تأويــل ضيــق لمجــال 
االختصاصــات. وقــد يشــكل الميثــاق االجتماعــي الــذي أعــده المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي منطلقــا 

إلعــداد هــذه االســتراتيجية االجتماعيــة الجهويــة؛

تــدارك انعــدام تمثيليــة للهيئــات اإلداريــة المختصــة المكلفــة بالقضايــا االجتماعيــة، تضطلــع بالمســؤولية التــي . 55
تقــوم بهــا الدولــة فــي المجــال االجتماعــي، وتتكفــل هــذه التمثيليــة علــى وجــه الخصــوص، علــى المســتوى 
اإلجرائــي، بالخدمــات االجتماعيــة األساســية وتدبيــر الشــبكات االجتماعيــة فــي مجــال مكافحــة اإلقصــاء والحــد 

مــن االختــاالت االجتماعيــة وأوجــه الهشاشــة؛

ــل، . 56 ــز اإلداري، يتكف ــي إطــار الاتمرك ــك ف ــوي، وذل ــى المســتوى الجه ــي إنشــاء قطــب اجتماعــي، عل ــر ف التفكي
بشــراكة مــع الجماعــات الترابيــة األخــرى، والمجتمــع المدنــي بتفعيــل السياســة الوطنيــة فــي المجــال االجتماعي. 
ويتعيــن أن يعتمــد هــذا القطــب بيــن الــوزاري مقاربــة شــاملة ومندمجــة فــي معالجــة القضايــا االجتماعيــة، علــى 
مســتوى البرمجــة وتفعيــل العمليــات والمشــاريع، ويعمــل علــى تحقيــق التكامــل واالنســجام بيــن تدخــات مختلــف 
الفاعليــن فــي المجــال، وترشــيدها )القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــؤون االجتماعيــة، والجماعــات الترابيــة، 
والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وصنــدوق التأهيــل االجتماعــي للجهــة، وصنــدوق التنميــة القرويــة، ووكالــة 

التنميــة االجتماعيــة، والتعــاون الوطنــي، والصحــة، الرياضــة والشــباب...(.
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تعزيز املوارد املالية للجهات   4
ــرة ومنِصفــة ومتناســبة مــع حاجيــات الجهــات فــي مجــال التمويــل، لتوزيــع المــوارد الماليــة . 57 تحديــد ســبل مبتَك

والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك مــوارد صنــدوق التأهيــل االجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، مــع اعتمــاد 
معاييــر ومؤشــرات يُراعــى فيهــا أساســا مســتوى التنميــة البشــرية والتجهيــزات العموميــة والبنيــات التحتيــة 

والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة؛

ــل . 58 ــق هــدف أساســي يتمث ــرات، مــن أجــل تحقي ــر فــي نظــام للتنقيــط والتصنيــف يراعــي كل هــذه المتغي التفكي
ــى  ــة، وضمــان الخدمــات األساســية عل فــي ضمــان إعــادة توزيــع منصــف للمــوارد، والحــد مــن الفــوارق الجهوي
قــدم المســاواة لــكل المواطنيــن والمواطنــات. ويتعيــن إحــداث منظومــة للتتبــع والتقييــم مــن أجــل قيــاس النتائــج 

المتحققــة وتقييــم طريقــة تدبيــر االعتمــادات المخّصصــة للجهــة؛

اإلســراع بإصــاح النظــام الجبائــي المحلــي، كرافعــة لتنميــة مــوارد الجماعــات الترابيــة، وتحســين منــاخ األعمــال، . 59
مــن خــال تبســيط المســاطر والتقليــص مــن عــدد االقتطاعــات وضمــان االنســجام والتجانــس مــع النظــام 

الضريبــي الوطنــي؛

اللجــوء إلــى االقتــراض فــي حــدود مؤطــرة، وســقف محــدد وبكيفيــة معقولــة متناســبة مــع قــدرات الجهــات علــى . 60
االقتــراض، مــع ترجيــح كفــة القــروض ذات الكلفــة التفضيليــة التــي يمكــن تحملهــا. وقــد تبــادر الدولــة إلــى وضــع 

خطــوط ائتمانيــة امتيازيــة لفائــدة الجهــات، وخاصــة تلــك التــي يقــل معــدل تنميتهــا عــن المعــدل الوطنــي؛

النهــوض بأنشــطة ومشــاريع مبتكــرة تــؤدي إلــى خلــق الثــروات، عــن طريــق االســتغال األمثــل والمعقلــن للمؤهات . 61
الجهويــة االقتصاديــة والثقافيــة والســياحية والبيئيــة، وفــي مجــال الصناعــة التقليديــة، ممــا ســيمكن مــن توفيــر 
وتنميــة مــوارد ماليــة إضافيــة لفائــدة الجهــة وســاكنتها، ومــن المفيــد فــي هــذا الصــدد إنشــاء شــركات للتنميــة 
الجهويــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، كرافعــة يتعيــن التســريع بتفعيلهــا وتشــجيعها، مــن خــال إقــرار إجــراءات 

تحفيزيــة بمبــادرة مــن الجهــة؛

توســيع المنظومــة القانونيــة للشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام لتشــمل الجماعــات الترابيــة، وجعلهــا . 62
تســتفيد، بصفــة خاصــة، مــن آليــات »الحــوار التنافســي«، بهــدف ســد حاجتهــا الواضحــة إلــى الخبــرة والتمويــل. 

وقــد يكــون مــن األفيــد عقــد شــراكة ثاثيــة األطــراف بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــة؛

تعزيــز قــدرات الجهــات علــى االقتــراض، والتفكيــر فــي تفعيل الصاحيــة التي يمتلكها صنــدوق التجهيز الجماعي . 63
ــزي  ــر المرك ــق بالتدبي ــا يتعل ــى وجــه الخصــوص فيم ــة، وعل ــداع للجماعــات الترابي ــك لإي ــدور بن لاضطــاع ب
للمداخيــل الضريبيــة وشــبه الضريبيــة للجماعــات الترابيــة، وتخصيــص عائــدات هــذا التدبيــر لتخفيــض نســب 

مــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي إلــى الجماعــات الترابيــة؛ فائــدة القــروض المقدَّ

المراقبــة الصارمــة لتطــور نفقــات التســيير، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالموظفيــن، عــن طريــق تحديــد ســقف أعلــى . 64
لهــذه النفقــات، وتفــادي أي تضخــم ال يمكــن التحكــم فيــه؛

النهــوض بالتعــاون الدولــي الامركــزي الــذي قــد يشــكل حــا مناســبا لتعبئــة التمويــات اإلضافيــة. وهــذه . 65
التمويــات، وإن كانــت محــدودة، فإنهــا تمنــح المنتخبيــن فرصــة ثمينــة الكتســاب التجربــة واالســتفادة مــن الخبــرة 

األجنبيــة. وقــد تفتــح آفاقــا هامــة أمــام عقــد شــراكات اســتثمارية مفيــدة جهويــا ووطنيــا؛
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تجســيد مبــدأ الملوث-المــؤدي علــى أرض الواقــع، وهــو مبــدأ منصــوص عليــه منــذ 1995 فــي القانــون المتعلــق . 66
بالمــاء، كمــا أنــه ورد ضمــن مقترحــات اللجنــة االستشــارية للجهويــة، وذلــك مــن خــال ســن رســم بيئــي تســتغل 
مداخيلــه لتمويــل برامــج ومشــاريع المحافظــة علــى البيئــة عمومــا، واالقتصــاد فــي المــوارد المائيــة خصوصــا؛

ــرة قانونيــا، تضمــن للجهــة، وبصفــة خاصــة الســاكنة المعنيــة، االســتفادة مــن عائــدات الثــروات . 67 وضــع آليــات مؤطِّ
والمشــاريع الكبــرى العامــة أو الخاصــة الواقعــة فــي مجالهــا الترابــي. 

حماية املوارد الطبيعية وتثمينها   5
صة لحماية وتثمين الموارد الطبيعة، في تنوعها وبكل مكوناتها الجهوية؛. 68 وضع آليات مخصَّ

تفعيل سياسة جهوية إرادية تُراعى فيها مقتضياُت إعداد التراب واالستدامة؛. 69

إعــداد مخططــات مناخيــة جهويــة متعلقــة بالتغيــرات المناخيــة والوقايــة مــن المخاطــر والحــد مــن أثــار الكــوارث . 70
الطبيعية؛

تفعيل القوانين والتنظيمات المرتبطة بالبيئة والساحل، والمناطق المحمية والقانون اإلطار 12-99؛. 71

االســتغال المســتدام والناجــع لمــا تتوفــر عليــه الجهــات مــن مخــزون غنــي وهائــل مــن الطاقــات المتجــددة، مــع . 72
تبنــي برامــج فعالــة هادفــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة واالســتفادة منــه فــي تنميــة »اقتصــاد أخضــر« جهــوي.

إنشاء منظومة قارة للتقييم والتواصل   6
تنظيــم منتــدى وطنــي كل ثــاث ســنوات، يســتفيد مــن خاصــات المنتــديwات الجهويــة التــي يتعيــن أن تنعقــد . 73

خــال الفتــرة الســابقة علــى تنظيمــه. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المنتــدى فــي وضــع حصيلــة للمنجــزات وتبــادل 
التجــارب والممارســات الجيــدة واســتخاص الــدروس؛

إعــداد اســتراتيجية للتواصــل واإلعــام المنتظــم تســاعد علــى النهــوض ببيئــة إعاميــة تعمــل علــى نشــر وترســيخ . 74
قيــم المواطنــة ونشــرها، وتكريــس الشــفافية وحــق الولــوج إلــى المعلومــة؛

توفيــر الشــروط المواتيــة لتوســيع دائــرة الولــوج إلــى اإلنترنــت، وتطويــر الحكومــة اإللكترونيــة، وإنشــاء حوامــل . 75
إعاميــة فــي شــكل منشــورات جهويــة دوريــة ومواقــع إلكترونيــة تفاعليــة للجهــات؛

إنشاء وتطوير محطات إذاعية وتلفزية جهوية.. 76
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الملحق: الئحة الفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم

القطاعات الوزارية واملؤسسات

وزارة الداخليــة، المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة ومديريــة الماليــة  -
المحليــة

وزارة االقتصاد والمالية -

وزارة الفاحة والصيد البحري  -

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  -

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك -

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي -

وزارة السياحة  -

وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية  -

العامــة  - بالشــؤون  المكلفــة  الحكومــة  رئيــس  لــدى  المنتدبــة  الــوزارة 
والحكامــة

الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالوظيفــة العموميــة  -
اإلدارة وتحديــث 

الــوزارة المنتدبــة لــدى وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، المكلفــة  -
بالبيئــة

الــوزارة المنتدبــة لــدى وزارة الطاقــة والمعــادن والمــاء والبيئــة، المكلفــة  -
بالمــاء

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر -

وكالة تنمية أقاليم وعماالت الجهة الشرقية -

وأقاليــم  - لعمــاالت  والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة  اإلنعــاش  وكالــة 
المملكــة. شــمال 
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مختصون يف امليدان

الســيد إدريــس بنهيمــة، وال ســابق، ومديــر ســابق لوكالة اإلنعــاش والتنمية  -
االقتصاديــة واالجتماعيــة ألقاليــم وعماالت شــمال المملكة  

العــام  - الكــراوي، أســتاذ جامعــي واقتصــادي، األميــن  األســتاذ إدريــس 
والبيئــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس 

األســتاذ لحســن أولحــاج، أســتاذ جامعــي واقتصــادي، عضــو المجلــس  -
والبيئــي االقتصــادي واالجتماعــي 

االقتصــادي  - المجلــس  عضــو  اقتصــادي،  خبيــر  غنــام،  علــي  الســيد 
والبيئــي واالجتماعــي 

المركزيات النقابية الخمس الممثلة داخل المجلسالهيئات النقابية

االئتاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية -املجتمع املدني

الفضاء الجمعوي -
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