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منهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية مع املرسوم رقم  حول مدى مالءمة

 ع وتحيين برنامج التنمية الجهويةاملتعلق بإعداد وتتب 299.16.02

 1437رمضان  23الصادر في  299.16.02املرسوم رقم  (2016يوليو 14) 6482الرسمية عدد نشر بالجريدة 

(، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار 2016يونيو 29)

فة الخطوات املتبعة في إعداد برنامجه ، وحرص مجلس جهة فاس مكناس على مالءمة كاعدادهوالتشاور ل 

 مع مجموع مضامين هدا املرسوم وذلك وفق ما يلي :

 :3فيما يخص املادة  -1

املتعلق بالجهات ، حدد برنامج التنمية الجهوية  14.111من القانون التنظيمي رقم  83تطبيقا ألحكام املادة 

مج واملشاريع املقرر برمجتها أو إنجازها أو ( مجموع البرا2021-2016لجهة فاس مكناس  ملدة ست سنوات )

 بعين االعتبار ما يلي : ذخلنوعيتها وتوطينها وكلفتها مع األ املساهمة فيها بتراب الجهة  اعتبارا 

  ستراتيجيةتحديد األولويات التنموية للجهة عبر التشخيص الترابي والرؤية اال 

  بلورتها على املستوى الجهوي مواكبة التوجهات  االستراتيجية للدولة  والعمل على 

 وتم لدراستين معا كانتا تسيرا بتناغمالدراسات )ا إعداداالعتبار خالصات وتوجهات  نبعي ذاألخ ،

 عقد عدة اجتماعات تنسيقية ما بين مكتبي الدراسات لتحقيق االنسجام والتناغم (

  ملوارد وتثمين ا حماية البيئة، حيث جعل البرنامج لتحقيق التنمية املستدامة البيئياعتماد البعد

 .ستراتيجية األربعةهدفا رئيسيا ضمن أهدافه اال  الطبيعية واملحافظة عليها

 و تلك التي يمكن تعبئتها وااللتزامات املتفق في أبعين االعتبار االمكانات املادية املتوفرة للجهة  األخذ

االقتصادية  والقطاعاتاملقاوالت العمومية شانها بين الجهة والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها و 

 واالجتماعية بالجهة.

 : 4فيما يخص املادة  -2

اتخد رئيس مجلس جهة فاس مكناس خالل السنة األولى من مدة انتداب املجلس قرار إعداد برنامج التنمية 

شارك في  الذي، وهو االجتماع 06/09/2016الجهوية ، بعد االجتماع االخباري والتشاوري املنعقد بتاريخ 

لبرنامج  العداد إطارفي  بالجهة املصالح الالممركزة أنشطةمكلفا بتنسيق أشغاله السيد والي الجهة بصفته 

من املرسوم ، ، وحضر اللقاء أيضا أعضاء املكتب ،ورؤساء اللجان الدائمة  8التنمية طبقا ملقتضيات املادة 

وكاتب املجلس ،و مسؤولي املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية ،كما حضره ممثلون عن الجماعات ،ونوابهم 

 اعلون تنمويون عن القطاع الخاص .الترابية والغرف املهنية ، وف

 :5فيما يخص املادة  -3

يوما( املوالية النعقاد االجتماع الخباري  15تم تعليق قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية داخل أجل )

 والتشاوري ، وبلغ القرار للسيد والي الجهة داخل األجل نفسه.
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 :6فيما يخص املادة  -4

 تم احترام املراحل املنصوص عليها في هذه املادة وذلك من خالل ما يلي :

ير )التشخيص الترابي  والرؤية إنجاز تشخيص : أنجز مجلس الجهة تشخيصا كلل بإعداد تقر  -أ 

وإكراهات التنمية  ،أبرز المكانات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للجهة ستراتيجية(اال 

ملبرمجة وحاجياتها فيما يخص البنيات التحتية األساسية، كما تضمن التشخيص جردا ببعض املشاريع ا

خرى داخل النفود الترابي في بعض القطاعات أو املتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية األ 

 للجهة،

ستراتيجية انطالقا من خالصات التشخيص الترابي   ورتبت األولويات وضع التقرير الخاص بالرؤية اال    -ب 

 سية وهي: ستراتيجية رئيامجاالت  3ة للجهة من خالل تحديد التنموي

  لالستثمار  وجذب ، جهة استقبال مكناس-فاس  جهة جعل نحو، 

   املردودية  العالية تذا  املعتادةتقوية وتطوير األنشطة االقتصادية، 

 قتصادية الواعدة وتنويع روافدهادعم االنشطة اال، 

 :برمجتها  أو انجازها بتراب الجهةتحديد وتوطين املشاريع األنشطة ذات األولوية  املقرر  -ج 

( والتي يمكن أن تنجزها 185تضمن التقرير الخاص باقتراح باقة املشاريع التنموية ) مشروع محدد التكلفة

 ماذج وصيغ  لتمويل هذه املشاريع،، مع اقتراح نتساهم في إنجازهاأو تبرمجها أو الجهة 

تضمن لتقرير الخاص بالتشخيص الترابي تقييما ملوارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات  -د 

 ،الجهوية ولى لبرنامج التنميةالثالث األ 

 ،ستراتيجيةاز ،التشخيص الترابي ، الرؤية اال لخاصة ببرنامج التنمية )تقرير االنجبعد استكمال املراحل ا -ه 

(،يكون مجلس جهة فاس مكناس قد تمكن من بلورة وثيقة مشروع برنامج التنمية مقترحات املشاريع

الجهوية ، مع اقتراح منظومة للحكامة وتتبع املشاريع والبرامج  محددة األهداف ومعززة بمؤشرات 

 ستراتيجية للتواصل بخصوص البرنامج .اعالية مع وضع الف

 :7فيما يخص املادة  -5

اعتمد مجلس جهة فاس مكناس منهجا تشاركيا خالل العداد لبرنامج التنمية ، وتحقيقا لهذه الغاية أجرى 

 رئيس مجلس الجهة عشرات املشاورات وعلى عدة مستويات :

 ملوقع االلكتروني التفاعلي الخاص با مع  املواطنات واملواطنين من خاللPDR 

  14.111من القانون التنظيمي رقم   117عقد لقاءات مع الهيئات االستشارية املنصوص عليها في املادة ،

 كما يلي :

 ،2017يناير 30اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بالقضايا االقتصادية بتاريخ  -

  2017غشت03اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بالقضايا االقتصادية بتاريخ  -

 ،2017نونبر  17اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بالقضايا االقتصادية بتاريخ  -

  2017فبراير  01اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بقضايا الشباب بتاريخ  -

 ،2017نونبر  16اجتماع الهيئة االستشارية املكلفة بقضايا الشباب بتاريخ  -

 2017فبراير 02بتاريخ  النوع قاربةوموتكافئ الفرص  ةباملساوا  الخاصة االستشارية اجتماع الهيئة -

 .2017نونبر  15بتاريخ  ومقاربة النوعة وتكافئ الفرص اجتماع الهيئة االستشارية الخاصة باملساوا- -
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 :8فيما يخص املادة  -6

مكناس برنامج التنمية بتنسيق محكم مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة  -أعد مجلس جهة فاس

ة أشغال هذا املشروع املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية بالجهة ، وكان السيد الوالي أو من يمثله يحضر كاف

مند العالن عن انطالقته األولى ، ويعد السيد الوالي والسادة عمال عمالة وأقاليم الجهة أعضاء في لجنة 

 القيادة املوكول لها طبقا ملقتضيات كناش التحمالت املصادقة على تقارير هذا املشروع في مختلف مراحله.

 :9فيما يخص املادة  - -7

وخالل العداد برنامج التنمية الجهوية  بطلب املساعدة   2017أكتوبر  08بتاريخ  قام رئيس مجلس الجهة

التقنية عن طريق والي الجهة من املصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية االخرى واملؤسسات 

ثائق العمومية واملقاوالت   وخاصة ما يتعلق بإمكانية مد الجهة باملعلومات واملعطيات واملؤشرات والو 

املتوفرة حول املشاريع املنجزة  أو املزمع إنجازها بتراب الجهة  من قبل الدارة  والجماعات الترابية األخرى 

االسلوب الذي ظل  على اللجان الدائمة  واملؤسسات العمومية  واملقاوالت العمومية والقطاع الخاص ، وهو

ء عبر الدعوة للمشاركة في مختلف اللقاءات سائدا طيلة مشوار الدراسة ، وتنويع وسائل التفاعل سوا

التشاركية الترابية والتي همت مختلف أقاليم الجهة ، أو في اللقاءات التشاورية املوسعة أو االجتماعات  

 .التقنية القطاعية والتي ميزت مختلف مراحل إعداد هذه الدراسة

 :10فيما يخص املادة  -8

عرض رئيس مجلس الجهة  مشروع برنامج التنمية الجهوية قصد الدراسة واملناقشة على اللجان الدائمة 

 كما يلي : باملجلس

  21/11/2017لجنة إعداد التراب  بتاريخ 

   22/11/2017الفالحة  والتنمية القروية  بتاريخ لجنة  

   22/11/2017والتعاون بتاريخ لجنة العالقات الخارجية 

   23/11/2017ة والشباب والرياضة أأعضاء لجنة املر 

  23/11/2017بتاريخ  لجنة التكوين والشغل 

  24/11/2017االجتماعية والثقافية والبيئية بتاريخ و  لجنة التنمية االقتصادية  

   24/11/2017لجنة امليزانية والشؤون املالية  والبرمجة  بتاريخ 


