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 الخطب امللكية السامية 

 :للتنمية املستدامةالعديد من الخطب امللكية السامية اعتبرت الجهات إطارا حقيقيا           

أهدافا، ومرتكزات،  طريقه:إن مشروع اجلهوية، إصالح هيكلي عميق يقتضي جهدا مجاعيا لبلورته وإنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخاطبك يف شأن خارطة “

 "تومقاربا
قتصادية ية املندجمة، االهو ترسيخ احلكامة احمللية اجليدة وتعزيز القرب من املواطن وتفعيل التنمية اجلهوفطموحنا الكبري من هذا الورش الواعد "

 "واالجتماعية والثقافية

 2008نونبر 06 امللكي ليوممن الخطاب  انمقتطف

 ” هذا املنظور، فإن اجلهوية املوسعة املنشودة، ليست جمرد إجراء تقين أو إداري، بل توجها حامسا لتطوير وحتديث هياكل الدولة،  نم

 “املندجمة. والنهوض بالتنمية 

 2010 يناير 03 امللكي ليوممقتطف من الخطاب 

 

 

 املرجعيات املؤسسة إلعداد برنامج التنمية الجهوية

 



 

 

  التوجيهات امللكية السامية

  2017 أكتوبر 13و 2016 أكتوبر 14الخطابان امللكيان بمناسبة افتتاح السنتين التشريعيتين بتاريخ 

  2017نونبر  16في مجلس املستشارين بتاريخ  الجهات املنظمالرسالة امللكية السامية املوجهة للمشاركين في املنتدى ا الثاني لبرملانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بالجهات املتعلق 14.111القانون التنظيمي رقم .

 نذكر من أهمها: لبرنامج التنمية الجهوية مواد 6كامال و للجهات فصالخصص القانون التنظيمي         

       تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 

 81املادة 

  تشمل االختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على امليادين التالية: 

 ، البيئة والتعاون الدولي النقل، الثقافة ،القروية ملستمر، الشغل، التنميةاالتنمية االقتصادية، التكوين املنهي والتكوين                     

 82املادة 

   يمكن تحييين برنامج التنمية الجهوية ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ 

 85املادة 

  تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده 

 المادة 86

 

 برنامج التنمية الجهوية إعدادبتحديد مسطرة  02.16.299املرسوم رقم 

   

 

برنامج التنمية الجهوية إعدادالقانوني املنظم لعملية  اإلطار   

 

برنامج التنمية الجهوية جيا سير مشروعو كرونول  



 

  

رة إعداد برنامج التنمية بتحديد مسط 02.16.299ملواد املرسوم رقم  بالجهات، وتنفيذااملتعلق  111.14بمواد القانون التنظيمي رقم عالقة                   

شتنبر 06والتشاوري املنعقد يوم  للقاء اإلخباري فعاليات ااملشروع بانطلق وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور إلعداده،  الجهوية وتتبعه

 التالية:املراحل املشروع  الجهة، ليقطعبمقر 2016

  :العملتقديم منهجية  -1

 ،الدراساتلذن مكتب  منالدراسة املعتمدة في إعداد  منهجية العمل املرحلة بتقديمهذه  تميزت      

مفصل تم تقديمه  تقرير منهجيبإعداد  وانتهت ،العملتحديد املهام لكل عضو من أعضاء مجموعة مع  + مجموعة العمل( )األدواتالعمل  وعرض وسائل

 املرحلة:للمناقشة واملصادقة خالل االجتماعات التي تخللت هده 

  2016شتنبر  06 الجهة، بتاريخبمقر  املنعقدالتشاوري و اللقاء اإلخباري، 

  2016أكتوبر  20 بتاريخلجهة ااملنعقد بمقر  التقنية للتتبع اجتماع اللجنة، 

  2017اكتوبر  27 الجهة، بتاريخاملنعقد بمقر اجتماع لجنة القيادة. 

  االستراتيجية:مرحلة التشخيص الترابي والرؤية  -2

 

 

 

 

 

 



تخللته مجموعة من اللقاءات التشاورية  والشركاء،أشغالها منهجا تشاركيا معمقا مع كافة الفاعلين  ، وطبع2016نونبر 13انطلقت هذه املرحلة بتاريخ 

 يلي:فيما يمكن تلخيص أهمها  والتشاركية،

  من مكناس، فاس،التراب في كل  إلعدادالتنمية الجهوية والتصميم الجهوي املكلفان بإعداد برنامج ما بين مكتبي الدراسات  مشتركةتشاورية لقاءات 

 والحاجب  تازة،

  والرؤية املستقبلية لتنميتها" بالجهة،والتجهيزات الكبرى والبيئة والنقل  اإلنتاجية"وضعية القطاعات  دية حول االقتصااجتماع الهيئة االستشارية، 

  لتنميتها،رؤية املستقبلية الوالرياضة و  التكوين، التشغيل الثقافة،اجتماع تشاركي للهيئة االستشارية املكلفة بالشباب حول" وضعية قطاعات 

  والرؤية  األساسية،اجتماع هيئة املساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع حول " وضعية القطاعات االجتماعية والتنمية البشرية والولوج للخدمات

 لتنميتها.املستقبلية 

   2017يونيو  08االجتماع املوسع للجنة التقنية للتتبع بتاريخ،  

  الدراسات.يث تمت املصادقة على التقرير املقدم من لذن مكتب ح ،2017يونيو  16اجتماع لجنة القيادة بتاريخ 

 :اقتراح باقة املشاريع +منظومة التقييم والتتبع()الجهوية مرحلة اإلعداد لبرنامج التنمية  3   

 خالل: من املرحلةبهذه  الخاصي التشاور سار املانطلق                       

 201يوليوز  10إقليم بوملان بتاريخ  الترابي في ياللقاء التشارك، 

 يوليوز  10إقليم صفرو بتاريخ  الترابي في ياللقاء التشارك، 

  2017يوليوز 20التنموية بتاريخ  االستراتيجياتاالطالع على تجربة الوسط الفرنسية في مجال، 

  2017غشت  03اجتماع الهيئة االستشارية االقتصادية بتاريخ  

   االجتماعات التقنية املتخصصة مع املصالح الالممركزة بالجهة 

 

 



  2017أكتوبر  09والتضامني والسياحة بتاريخ  االجتماعي االقتصادو التقليدية الفالحة والصناعة، 

 ،2017أكتوبر  10املنهي والشغل بتاريخ  الصناعة، التكوين التجارة، 

  ،2017أكتوبر  11التجهيز والنقل والطرق بتاريخ  الكهرباء، املاء، 

  2017نونبر 14االجتماع املوسع للجنة التقنية للتتبع بتاريخ، 

  2017نونبر 15اجتماع هيئة املساواة وتكافئ الفرص بتاريخ، 

  2017نونبر  16بالشباب بتاريخ  االستشارية املكلفةاجتماع الهيئة، 

  2017نونبر  16بتاريخ  ةاالستشارية االقتصاديالهيئة اجتماع، 

  2017نونبر  24،23،22،21اجتماع اللجان الدائمة باملجلس بتاريخ، 

  حيث تم تدارس التقرير واملصادقة عليه ،2017دجنبر  27اجتماع لجنة القيادة بتاريخ،  

  بإجماع.عليه حيث تمت املصادقة  ،2017دجنبر  28عرض املشروع برمته على أنظار مجلس الجهة في دورة استثنائية بتاريخ 

 

 


