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ل اإلصالحــات التــي جــرى إطالقهــا حلــد اآلن يف إطــار ورش اجلهويــة املتقدمــة منجــزاٍت هامــة تَُعبِّــُر عن  تَُشــكِّ
إرادة الســلطات العموميــة يف متكــني البــالد مــن تنظيــم ترابــي قــادر علــى رفــع التحديــات اجلديــدة يف مجــال 

التنميــة الترابيــة، وعلــى االســتجابة النتظــارات املواطنــات واملواطنــني.

وبعــد أربــع ســنوات مــن دخــول القوانــني التنظيميــة الثالثــة املتعلقــة باجلماعــات الترابيــة حيــز التنفيــذ، وعلــى 
إثــر صــدور املراســيم التطبيقيــة ذات الصلــة والبالــغ عددهــا 68 مرســوما، وكــذا امليثــاق الوطنــي لالمتركــز 
اإلداري، فقــد تبــني، مــن خــالل التحليــل والوقــوف عنــد تقييــم مختلــف الفاعلــني واخلبــراء الذيــن مت اإلنصــات 

إليهــم، أن منــوذج احلكامــة الترابيــة القائــم حاليــا يظــل دون الطمــوح املنشــود يف بدايــة هــذا املســار. 

ــة، وجــود  ــم ومــع األطــراف األخــرى املعني ــات القائمــة بينه ــني والعالق ــني مــن خــالل دراســة أداء الفاعل وتب
ـِك وتنزيــِل وتفعيــِل آليــات القيــادة واإلشــراف والتنســيق علــى املســتوى الوطنــي  أوجــه قصــور تتعلــق بتََملـُّ

ــل : ــن العوام ــى مجموعــة م ــزى هــذا الوضــع إل ــي. ويع والتراب

نصــوص تشــريعية وتنظيميــة تعوزهــا الدقــة، ال ســيما علــى مســتوى املقتضيــات املتعلقــة باختصاصــات -
اجلماعــات الترابيــة؛

املــوارد املاليــة املخصصــة للجماعــات الترابيــة غيــر كافيــة وتظــل مرتهنــة بشــكل كبيــر باملــوارد املرصــودة -
لهــا مــن طــرف الدولــة؛

منظومة لتدبير املوارد البشرية على املستوى الترابي تتسم بضعف جاذبيتها؛-

ضعف اإلعمال الفعلي آلليات الدميقراطية التشاركية واملشاركة املواطنة؛ -

غياب نظام موحد للمعلومات الترابية، تقتسمه كل األطراف املعنية؛-

غياب آلية للتتبع والتقييم املستقل على املستوى الترابي.-
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ــره بتســريع مسلســل  ــى هــذه املالحظــات، أوصــى املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يف تقري ــكازا عل ارت
تنزيــل اجلهويــة املتقدمــة الــذي جــرى إطالقــه، مــن خــالل اعتمــاد سلســلة مــن التدابيــر العمليــة التــي تَنْتَِظــُم ِوفــق 

احملــاور الرئيســية التاليــة :

يهم احملور األول توضيح اختصاصات اجلماعات الترابية، من خالل السهر على :

í ،ــا ــق اختصاصاته ــن تدقي ــد م ــة مبــا يســمح باملزي ــة باجلماعــات الترابي ــة املتعلق ــني التنظيمي ــل القوان تعدي  
عبــر حتديــد نطــاق تدخــل كل مســتوى مــن املســتويات الترابيــة حســب طبيعــة االختصــاص؛

í لـَـِة لهــا بالنســبة للجماعــات الترابيــة وضــع آليــات ناجعــة متكــن اجلهــة مــن االضطــالع مبكانــة الصــدارة املَُخوَّ
األخــرى، يف عمليــات إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة اجلهويــة، والتصاميــم اجلهويــة إلعــداد التــراب، يف نطــاق 
احتــرام االختصاصــات الذاتيــة لهــذه اجلماعــات الترابيــة. وهــي آليــات ينبغــي أن تســمح للجهــة بتنظيــم 

تدخــالت مختلــف الفاعلــني بشــكل منســجم؛

í ــى غــرار مــا أضحــى معمــوال ــة)، عل ــة متروبولي ــاً خاصــاً (وضــع مدين ــرى باململكــة وضع ــل املــدن الكب تخوي  
بــه عبــر دول العالــم، وذلــك حتــى يتــم أخــذ خصوصياتهــا بعــني االعتبــار.

وَيُهمُّ احملور الثاني، تعزيز آليات القيادة والتنسيق والتقييم، من خالل العمل على :

í إعــادة النظــر يف منــط احلكامــة املعتمــد يف إعــداد وتنفيــذ برامــج التنميــة اجلهويــة، والعمــل يف هــذا  
الصــدد علــى إحــداث هيئــة للحــوار والتنســيق يتولــى رئاســتها بشــكل مشــترك والــي اجلهــة ورئيــس مجلــس 

اجلهــة، وتســمح بإشــراك ممثلــي املجالــس املنتخبــة واملصالــح الالممركــزة؛

í ــة ــون الغاي ــني، وتك ــي املعني ــني باملجــال التراب ــوع الفاعل ــوي ســنوي للتشــاور، يضــم مجم ــى جه ــم ملتق تنظي  
منــه باألســاس تعزيــز اقتســام املعلومــات وتبــادل املمارســات اجليــدة بشــكل مســتمر، والنهــوض بالتنســيق 

وااللتقائيــة واندمــاج السياســات الترابيــة؛

í العمــل بشــكل تلقائــي علــى إجنــاز دراســات حــول تأثيــر التدابيــر والبرامــج التنمويــة املعتمــدة مــن لــدن  
الســاكنة. الترابيــة األخــرى واملصالــح الالممركــزة علــى عيــش  اجلهــة واجلماعــات 

توصيات املجلس
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أما احملور الثالث، َفَيُهمُّ حتسني آليات متويل اجلماعات الترابية، عبر السهر بشكل خاص على :

í بلــورة رؤيــة اســتراتيجية يف مجــال متويــل اجلماعــات الترابيــة، علــى املــدى املتوســط والطويــل، علــى أن  
تكــون هــذه الرؤيــة مالئمــة للمتطلبــات اجلديــدة للتنميــة الترابيــة ولالختصاصــات املنوطــة بــاإلدارات الترابيــة؛

í ،حصــر اجلبايــات احملليــة يف ضريبتــني محليتــني أساســيتني، أوالهمــا تشــمل الرســوم املتعلقــة بالســكن  
والثانيــة تَُهــمُّ النشــاط االقتصــادي؛

í جعــل التأشــير علــى ميزانيــات اجلماعــات الترابيــة املعنيــة مشــروطا باإلعمــال الفعلــي آلليــات االفتحــاص  
ــة. ــة باجلماعــات الترابي ــة املتعلق ــني التنظيمي ــا يف القوان ــر املنصــوص عليه ــة التدبي الداخلــي ومراقب

ويشــمل احملــور الرابــع تعزيــز الدميقراطيــة التشــاركية علــى املســتوى احمللــي، وذلــك مــن خــالل اســتكمال آليــة 
ــات املهتمــة  ــذي يخــول للجمعي ــا يف الدســتور (الفقــرة 3 مــن الفصــل 12) وال ــة املنصــوص عليه املشــاركة املواطن
ــة التشــاركية، يف  ــة، احلــق يف املســاهمة، يف إطــار الدميقراطي ــر احلكومي ــام، واملنظمــات غي ــا الشــأن الع بقضاي
ــاج  ــة، وكــذا يف تفعيلهــا وتقييمهــا. ويحت ــة والســلطات العمومي إعــداد قــرارات ومشــاريع لــدى املؤسســات املنتخب
إعمــال هــذه اآلليــة إلــى إصــدار قانــون يبــني كيفيــات ســيرها كمــا يحــدد األدوار واملســؤوليات املنوطــة باألطــراف 

املعنيــة.


