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اعتبارا أن كل  االقتصادية باملغرب،    التي تنشد التنميةالرئيسة    التوجهاتمن    املتقدمة  الجهوية  يعتبر خيار
املخططات والبرامج كل  األنسب لتفعيل  اإلطار    تجعل من املجال الترابي  أن   ناجعة يجب  اقتصادية  سياسة

التنموية عل  واملشاريع  سواء  مهمة  مكانة  تتبوأ  الجهة  جعل  الذي  األمر  التوجهات  الوطنية.  مستوى  ى 
 االستراتيجية للدولة أو على مستوى اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسساتي. 

أكدت   ما  التوجيهاتوهذا  املتعددة    امللكية  والخطب  عليه  البعدوالتي    والعميقة،السامية  الجهوي   خصت 
التنمية الشاملة  وتحقيقبقدر كبير من األهمية كممر أساس ي لخلق الثروة  االقتصادية العمومية للسياسات
  او اجتماعي  ااقتصادي  مجاالالجهة    بإعطائه   2011مارس    09  ـالخطاب امللكي ل  هأقر   ماذا  . و هواملستدامة

الوطنية  كذلك  عليه   أكدت  ما  و  اعموس املناظرة  في  املشاركين  إلى  املوجهة  السامية  امللكية  األولى   الرسالة 
"التطبيق الفعلي    بقول جاللته أن   2019دجنبر    20للجهوية املتقدمة، التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة  

ملختلف مضامين الجهوية املتقدمة ببالدنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في  
وفقا وذلك  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  البعد   املجاالت  على  مبنية  عمومية  لسياسة 

العدالة   وتحقيق  الشغل،  فرص  وتوفير  النمو،  خلق  إلى  يهدف  وقوي،  ناجع  اقتصاد  وعلى  الجهوي 
وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج واملشاريع على املستوى الجهوي، لضمان استفادة    ،االجتماعية

االجتماعية واملجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على  املستهدفين الفعليين منها، إحقاقا ملبادئ العدالة  
 .حد سواء"

الدستوري اإلصالح  أن  للدولة    مركزيةمكانة  بالجهة  خص    كما  املؤسساتية  الحكامة  منظومة    وإقرانهافي 
مكانة تتبوأ  الجهة    أن  على  2011من دستور   143الفصل  بالتنمية املندمجة، حيث نصت الفقرة الثانية من  

إعداد   عمليات  في  األخرى،  الترابية  للجماعات  بالنسبة  والتصاميم    وتتبعالصدارة  الجهوية  التنمية  برامج 
 .  الجهوية إلعداد التراب في نطاق احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية

من    20صادر في    1.15.83الظهير الشريف رقم  كزية الجهة في العملية التنموية أقرت مقتضيات  وتثبيتا ملر 
املادة   املتعلق بالجهات، والسيما في    111.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)  1436رمضان  

النهوض بالتنمية املندمجة واملستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، وال سيما فيما  الجهة  في  مهام ب 80
للجهة وتقوية تنافسيته االقتصادية وتحقيق االستعمال األمثل للموارد    يتعلق  بتحسين جاذبية املجال الترابي

على  والعمل  ومحيطها  للمقاولة  املشجعة  واإلجراءات  التدابير  اعتماد  و   عليها  والحفاظ  وتثمينها  الطبيعية 
هة  يترتب عن هذه املهام من  تفعيل الختصاصات الجما  مع  والشغل،  تيسير توطين األنشطة املنتجة للثروة  

 . املنقولةذاتية أو املشتركة أو ال هاسواء من

 تقديـــــــم
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الشاملة التنمية  تحقيق  يخص  فيما  الدولية  اللتزاماته  تفعيل    ،وتأكيدا  إلى  يسعى  املغرب  فتئ  أهداف  ما 
بشراكة مع كافة الشركاء من املؤسسات املعنية لوضع وتفعيل السياسات    ،2030فق  أالتنمية املستدامة في  

والبرامج التي من شأنه أن تساهم في تقوية اقتصاده وتحقيق االستعمال األمثل للموارد الطبيعية  العمومية  
وتثمينها والحفاظ عليها واعتماد التدابير واإلجراءات املشجعة لتحقيق الثروة وتوفير الشغل الكريم للطبقة 

 النشيطة.

الترابي أص الشأن االقتصادي  في  للجهة  املحوري  الدور  كان  الناحية االستراتيجية وإذا  أمرا محسوما من  بح 
إشراك الفاعل املدني في حكامة هذا الشأن بجانب الفاعل    يقتض ي   فإن تحقيق ذلك  ،والدستورية والتشريعية

التشاركية.   وذلك    العمومي والديمقراطية  التمثيلة  الديمقراطية  بين  تام،  تناغم  في  تمزج،  مقاربة  إطار  في 
أحكام  بف الفصلين    ، الدستور مقتض ى  التشــاركية  اعتبر  حيث منه،    13و  12والسيما  آليــة    الديمقراطيــة 

انخــراط   تضمــن  املدنيانتقاليــة  ومؤسســاتيبشــكل    الفاعل  تدبــ  واع  املستوى  يفي  على  العــام سواء  الشــأن  ر 
في منظومة    ةمهم   مكانةوقة تمنحه  غير مسب  يةفاملجتمع املدني أصبح يتمتع بأدوار دستور   املركزي أو الترابي.

 بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.  

الديمقراطي التوجه  لهذا  املادتين    ،وترسيخا  رقم  117و  116نصت  التنظيمي  القانون  املتعلق    111.14من 
آليات تشاركية للحوار  على أن تحدث مجالس الجهات  الدستور،من  139بناء على أحكام الفصل  بالجهات،
لتيسير مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات    والتشاور 

ومن   للجهة.  الداخلي  النظام  في  املختصة    ،اآلليات  ضمن هذهاملحددة  االستشارية  القضايا  الهيئة  بدراسة 
 .بع االقتصادي بالجهةالجهوية ذات الطا

بدراسة القضايا   املختصةالهيئة االستشارية بيـأتي إصدار هذا الدليـل الخاص  ،وتأسيسا على هذه التوجهات
تشاركية مقاربة  على  بناء  بالجهة  االقتصادي  الطابع  ذات  تأطيرية    ،الجهوية  حلقات  تنشيط  وتبـادل  وعلى 

أداء    نجاعةساهم في  من شأنها أن تهامها وفق معايير  مأجــرأة  مــن أجــل    مجالس الجهاتمواكبــة  التجـارب و
    هذه الهيآت.

بمثابة   هو  الدليل  رهــن    بيداغوجيـة  حقيبـةفهذا  الهيآت  نضعها  )أعضاء  املعنيين  الفاعلين  كل  إشــارة 
إل ساال  والتقني  اإلداري  بالدعم  املكلفة  املجالس  وأطر  الجهات،  مجالس  وأعضاء  واشتغال  تشارية،  حداث 

على   مساعدتهم  بغية  الصلة(  ذات  األطراف  وكل  االستشارية  الهيآت،  الهيئة  مهام  القضايا  تفعيل  بدراسة 
الطابع   بالجهةالجهوية ذات  الدستور وإرادة املشرع املغربي وانسجاما مع ديناميكية    وفق روح  ،االقتصادي 

 املجتمع املدني. 

في أفق تطوير ممارسة    من األدوات املنهجية من أجل االستئناس بها   مجموعــة  إلى توفيردليــل    كما يهدف هذا 
 . للديمقراطية التشاركية ومأسسة دورها بشكل يجعلها فعليا وعمليا آلية حقيقيةهذه الهيآت 
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 ام ــــــمدخل ع 

 

 القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادياإلطار املرجعي لدور الجهة في  .1

الجهة  تستند   الطابع االقتصادي  بعالقة  الجهوية ذات  أن   ومتكاملة،إلى مرجعيات متعددة  القضايا    يمكن 
 يلي: فيمانلخصها 

 

 

  

 التوجيهات امللكية السامية  

فـي   التنمية االقتصادية، املتضمنـة  في  يتعلق بدور الجهة  فـيما  امللكيـة السـامية  التوجيهات    أكثر منحـددت 
  املؤسس ي الدور  فــي مناســبات متفرقــة، التوجــه االســتراتيجي ومقومــات ومضمــون هــذا    مولويتين   اب ورسالةخطـ

 .لألفاق التنموية للمغربالحاســم بالنسـبة 

العرش بمناسبة عيد  السامي  امللكي  الخطاب  لتأكيد دور    2015يوليو    30في    املجيد  ويمثل  قوية  مرجعية 
في    يؤثرلم    إذامعنى،    أي االقتصادي لن يكون له    النمو "بقول جاللته أن    االقتصادية،الجهة في دعم التنمية  

ن تقوم على االجتهاد في  
ٔ
لكل    املالئمةالحلول    إيجادتحسين ظروف عيش املواطنين... الجهوية التي نريدها يجب ا

التي  التنموية  والصعوبات  توفرها،  ن 
ٔ
ا يمكن  التي  الشغل  وفرص  ومواردها،  خصوصياتها  حسب  منطقة، 

 األسس الدستورية  

 املرجعيات الدولية

 اإلطار التشريعي والتنظيمي 

 القطاعيةاالستراتيجيات 
 االقتصادية   

 التوجيهات امللكية السامية   
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ن تشكل قطبا للتنمية املندمجة، في  
ٔ
لتوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها  ا  إطارتواجهها. والجهة يجب ا

 وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة ٕالى املدن".

 ( 2015يوليو  30)مقتطف من الخطاب امللكي السامي بمناسبة عيد العرش في 

في    وقد للجهات  الثاني  البرملاني  املنتدى  أشغال  في  املشاركين  إلى  املوجهة  السامية  الرسالة  ر نونب  16جــاءت 
ن  2017

ٔ
"الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، مدعوة للعب الدور املتميز املنوط بها  ، للتذكيــر مــن جديــد بــا

بالتخفيف من الفوارق الطبقية والتفاوتات  النموذج الحالي،  لتقويم اختالالت  وتقديم مساهمتها الخاصة، 
جتماعية. كما يتعين على كل مجال ترابي، أن يبلور  الترابية، والسير بخطى حثيثة وحازمة على درب العدالة اال 

 رؤية خاصة به، تنسجم مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني للتنميـة". 

 ( 2017نونبر   16الرسالة السامية املوجهة إلى املشاركين في أشغال املنتدى البرملاني الثاني للجهات في مقتطف من )

الرسالة السامية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية األولى   تنبيه الفاعلين منكما حرص جاللته على  
"إال أن  التنمية القائمة على الجهوية املتقدمة بقول جاللته  بمتطلبات  2019دجنبر    20للجهوية املتقدمة في  

اسة جهوية واضحة وقابلة  التطبيق الفعلي ملختلف مضامين الجهوية املتقدمة ببالدنا، يظل رهينا بوجود سي
مبنية على  لسياسة عمومية  والبيئية، وذلك وفقا  املجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية  في  للتنفيذ، 
العدالة   وتحقيق  الشغل،  فرص  وتوفير  النمو،  خلق  إلى  يهدف  وقوي،  ناجع  اقتصاد  وعلى  الجهوي  البعد 

والبر  السياسات  نجاعة  من  الرفع  وكذا  استفادة  االجتماعية.  لضمان  الجهوي،  املستوى  على  واملشاريع  امج 
املستهدفين الفعليين منها، إحقاقا ملبادئ العدالة االجتماعية واملجالية التي نريدها لجميع مواطنينا على حد 

 سواء". 

 (2019دجنبر  20)مقتطف من الرسالة السامية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية األولى للجهوية املتقدمة في 

 الدستورية   األسس

ٕالــى    1992ـى دســتور  ارتقـ  الترابيــة، وجــاء دســتور  بالجهــة  ليرسخ هــذه الوضعيــة   1996مصــاف الجماعــات 
، الـذي يعـد منعطفـا حاسـما فـي ترسيخ الجهوية  2011الدسـتورية. وفـي نفـس التوجه، حـدد دسـتور فاتـح يوليـو  

ن يخضـع لهـا التنظيـم الجديـد للجهـات.  امل، املتقدمة
ٔ
 بادئ األساسـية التـي يجـب ا

بالشأن   الجهة  بعالقة  يتعلق  الناحية    االقتصادي، وفيما  أنواع من    الدستورية، من  إبرازها عبر ثالث  يمكن 
 التالية: كما هو موضح في املخطوطة  املقتضيات،
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الطابعمتعميمنتمكنالتيالظروفتوفيرعلىالعموميةالسلطاتتعمل:6الفصل•

الحياةفيمشاركتهمومنبينهم،واملساواةواملواطنين،املواطناتلحريةالفعلي

.واالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةالسياسية

ةاملدنيوالحرياتبالحقوق املساواة،قدمعلىواملرأة،الرجليتمتع:19الفصل•

والبيئيةوالثقافيةواالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسية

كلةتعبئعلىالترابية،والجماعاتالعموميةواملؤسساتالدولةتعمل:31الفصل•

مناملساواة،مقدعلىواملواطنات،املواطنيناستفادةأسبابلتيسيراملتاحة،الوسائل

.مستدامةتنميةفيالحق

يةواالقتصادواالجتماعيةالحقوقيةالحمايةضمانعلىالدولةتعمل:32الفصل•

.اعليهواملحافظةواستقرارهاوحدتهايضمنبماالقانون،بمقتض ىلألسرة،

ترسيخ الحقوق 

االقتصادية 
للمواطنات 

واملواطنين 

إشراكقصدللتشاور،هيئاتإحداثعلىالعموميةالسلطاتتعمل:13الفصل

فيذهاوتنوتفعيلهاالعموميةالسياساتإعدادفياالجتماعيينالفاعلينمختلف

.وتقييمها

لحوارلتشاركيةآلياتاألخرى،الترابيةوالجماعاتالجهات،مجالستضع:139الفصل

التنميةبرامجإعدادفيوالجمعياتواملواطنيناملواطناتمساهمةلتيسيروالتشاور،

.وتتبعها

مشاركة املجتمع

املدني في وضع

وتتبع وتقييم

السياسات 

العمومية  

ةبالنسبالصدارةمكانةمجلسها،رئيسإشرافتحتالجهة،تتبوأ:143الفصل

الجهويةيموالتصامالجهوية،التنميةبرامجوتتبعإعدادعملياتفياألخرى،للجماعات

.الجماعاتلهذهالذاتيةاالختصاصاتاحترامنطاقفيالتراب،إلعداد

يهدف،االجتماعيللتأهيلصندوق الجهاتولفائدةمعينةلفترةُيحدث:142الفصل•

.التجهيزاتو األساسيةالتحتيةوالبنياتالبشرية،التنميةمجاالتفيالعجزسدإلى

قصدموارد،للاملتكافئالتوزيعبهدفالجهات،بينللتضامنصندوق أيضاوُيحدث

.بينهاالتفاوتاتمنالتقليص

دور الجهة في 

حكامة الشأن 

االقتصادي 
الترابي  
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 املرجعيات الدولية 

  بالتنمية االقتصاديةأهداف التنمية املستدامة والتي لها عالقة 

بالقضايا تجسد الدعوة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحويلها إلى واقع أحد مرتكزات ومحاور النهوض  
الطابع   ذات  تضم    االقتصادي،الجهوية  ا    17والتي 

ً
املعيشية    169وهدف الظروف  لتحسين  محددة  غاية 

ان املساواة دون تمييز.  وكما تمثل هذه األهداف التزام الدول األعضاء في األمم املتحدة لتحقيق  للجميع، وضم
التنمية املستدامة من خالل مواجهة أهم التحديات العاملية ذات الصلة بالحقائق االقتصادية واالجتماعية  

 والبيئية الحالية.  

 التالية: تركز من خالل أنشطتها على األهداف  للهيئة أنويمكن 

 

أهداف التنمية 
املستدامة ذات الصلة 
 بالشأن االقتصادي

 : القضاء على الفقر 1الهدف  

 دخل الساكنة وإحداث زيادة على التركيز
 القتصادات بالنسبة األمد طويلة آثار

 النامية  البلدان

 : املساواة بين الجنسين 5الهدف  

 القضاء على جميع أشكال التمييز
 بين الجنسين في التمتع بالحقوق  
 االقتصادية  

       

العمل الالئق ونمو : 8الهدف  
 االقتصاد

 املطرد االقتصادي النمو تعزيز
 والعمالة واملستدام، للجميع والشامل
 الالئق العمل وتوفير واملنتجة، الكاملة
 للجميع

 : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية9الهدف 

 
تعزيز الصناعات املستدامة واالستثمار في البحث 

 العلمي واالبتكار
 

 : الحد من أوجه عدم املساواة10الهدف  

 تعزيز االدماج االقتصادي االجتماعي 
 االهتمام بالفئات املهمشة واملستضعفة  

الشراكات لتحقيق عقد : 17الهدف  
 األهداف 

تعزيز الشراكة والتعاون على املستوى الدولي 
 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

12الهدف  
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إقليمية ذات الصلة    بالتنمية االقتصادية اتفاقيات ومعاهدات دولية و

 

  

:باملغرب،ضمنهامنمنوالتي،املوقعةالدول التزام

.احترام  هذه  الحقوق باالمتناع الذاتي عن ارتكاب أي انتهاك لها•

.حماية  هذه الحقوق بمنع أطراف ثالثة من انتهاك لها•

ة واعتماد الوفاء بهذه الحقوق باتخاذ التدابير الالزمة إلعمالها عن طريق االجراءات التشريعية واإلداري•

امليزانية وغيرها

.طلب املساعدة والتعاون الدوليين وتوفيرهما في مجال إعمال هذه الحقوق •

ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي

تنفيذفياإلسراععلىتستندفهـيعاما،50مدارعلىللقارةواالجتماعياالقتصاديللتحول ٕاستراتيجيٕاطار

بوجا،ةومعاهدالجوس،عملخطةمثلاملسـتدامةوالتنميةبالنموالخاصةوالحاليةالسابقةاملبادرات
ٔ
ا

فريقــــــــيافيالتحتيةالبنيةتطـــويروبرنامجالتكامل،مناألدنىالحدوبرنامج
ٔ
التنميةوبرنامج(PEDIA)ا

فريقـيالتنميةالجديدةوالشراكة(CADDEP)الشـاملةالزراعية
ٔ
يضااألجندةهذهوتعتمد(NEPAD)ا

ٔ
علىأ

فضل
ٔ
.التنميةتحقيقفيوالقاريةواإلقليميةالوطنيةاملمارساتا

2063أجندة االتحاد اإلفريقي لعام 
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 ةاملقتضيات التشريعية والتنظيمي

بالشأن االقتصاديإن   الجهة  العالقة    عالقة  تفعيل هذه  في  التشاركية  املقاربة   تان مشمولالجهوي وأهمية 
 مبين أسفله: كما هو   والتنظيمية،بمجموعة من النصوص التشريعية 

 طبيعة املقتض ى     املرجع  

رقم   القانون التنظيمي
  بالجهاتاملتعلق  111.14

   (:82)املادة  اختصاصات الجهة في املجال االقتصادي 

 الذاتية:االختصاصات 

 دعم املقاوالت    ▪
 توطين وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة   ▪
 تهيئة الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي   ▪
 إنعاش أسواق الجملة الجهوية.   ▪
 إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية  ▪
 جذب االستثمار   ▪
 إنعاش االقتصاد االجتماعي واملنتجات الجهوية  ▪

 املشتركة: االختصاصات 

 تحسين جاذبية املجاالت الترابية وتقوية التنافسية  ▪
   الشغل ▪
 إنعاش السياحة   ▪

رقم   القانون التنظيمي
 املتعلق بالجهات 111.14

الطابع   ذات  الجهوية  القضايا  بدراسة  املختصة  االستشارية  الهيئة  دور 
 االقتصادي  

الفصل    :116املادة   من  األولى  الفقرة  ألحكام  الدستور،   139تطبيقا  من 
مساهمة  لتيسير  والتشاور  للحوار  تشاركية  آليات  الجهات  مجالس  تحدث 

التنمية   برامج  إعداد  في  والجمعيات  واملواطنين  طبق  املواطنات  وتتبعها 
 الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للجهة.

( هيئات استشارية، من ضمنها  3لدى مجلس الجهة ثالث ) : تحدث117املادة 
 هيئة مختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي   

 2-17-583املرسوم رقم 
  28) 1439محرم  7صادر في 
( بتحديد  2017سبتمبر 

مسطرة إعداد التصميم  
الجهوي إلعداد التراب 

 وتحيينه وتقييمه  

كإطار 4املادة   التراب  إلعداد  استشارية  لجنة  تحدث  الغاية،  ولهذه   )...(  :
 للتشاور وإبداء الرأي حول مشروع التصميم الجهوي إلعداد التراب؛

املادة  5ادة  امل بموجب  املحدثة  االستشارية  اللجنة  تتألف  من   4:  أعاله، 
 األعضاء التالي بينهم: )...( 

املادة   - في  عليها  املنصوص  االستشارية  الهيئات  من   117رؤساء 
 .111-14القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 
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 طبيعة املقتض ى     املرجع  

 2-16-299املرسوم رقم 
من رمضان   23صادر في 
(  2016يونيو  29) 1437

بتحديد مسطرة إعداد برنامج  
التنمية الجهوية وتتبعه 
وتحيينه وتقييمه وآليات  
 الحوار والتشاور إلعداده 

 يتم إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية وفق منهج تشاركي.  :7املادة 

 ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس الجهة بإجراء مشاورات مع: )...(؛ 

املادة  الهيئات   - في  عليها  املنصوص  القانون   117االستشارية  من 
 111.14التنظيمي السالف الذكر رقم 

عالقة غير  أخرى لهانصوص 
مباشرة مع قضايا الشأن  

    االقتصادي

املتعلق بميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة الصادر    53.00القانون رقم   
رقم   الشريف  الظهير  األولى  من جم  12في    1.02.188بتنفيذه    1423ادى 

 (؛ 2002يوليو  23)

املتعلق بنظام املقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير   114.13لقانون رقم  ا
رقم   في    1.15.06الشريف  اآلخر    29صادر  ربيع  فبراير    19)  1436من 

 (؛ 2015

رقم   في    2.16.533املرسوم  شوال    29الصادر  أغسطس    3)   1437من 
و 2016 وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  واالستثمار  (  والتجارة  الصناعة  زارة 

 واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره؛ 

 الخ. 

النظام الداخلي ملجلس الجهة  
 املعني 

تأليفها  وكيفيات  الهيئات  هاته  تسمية  للمجلس  الداخلي  النظام  يحدد 
للمادة   طبقا  التنظيمي  117وتسييرها،  القانون  املتعلق    111.14رقم   من 

 بالجهات 
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   للقضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي   الطابع األفقي .2

من املعلوم أن املجال االقتصادي هو مجال عرضاني له تقاطعات كثيرة ومتشعبة مع مجاالت أخرى ذات طابع 
فيه   تنخرط  أن  يمكن  مشترك  مجال  فهو  وبالتالي  الخ.  وعمراني،  وبيئي  استراتيجياتاجتماعي  برامج    عدة 

ال  فصل  يمكن  ال  فمثال،  مختلفة.  قطاعية  التنمومشاريع  عن  االقتصادية  التنمية  تنمية  أو  القروية  ية 
. كما تمثل هذه االستراتيجيات مرجعا يوجه ويؤطر تدخالت الفاعلين االجتماعية أو التنمية املستدامة بالجهة

في امليادين املرتبطة بهذه القضايا، من خالل التنسيق بين األجهزة املعنية وتعزيز املبادرات النوعية املوجهة  
 لتنمية الجهة.  

، كما هو مبين في  أربعة أبعاد أساسيةهذا الطابع األفقي للقضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي في    ويتمثل
   التالي:الرسم التوضيحي 

 

 مراعاة االستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة   

لنهوض بالتنمية املندمجة  لها  ، تضطلع الجهة بمهام111.14من القانون التنظيمي رقم    80املادة    حكامأل طبقا  
يتعلق فيما  والسيما  وتتبعها،  وتنسيقها  بتنظيمها  وذلك  للجهة ب  واملستدامة  الترابي  املجال  جاذبية  تحسين 

للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير  وتقوية تنافسيته االقتصادية أو اعتماد التدابير واإلجراءات املشجعة  
مراعاة السياسات واالستراتيجيات    عليها  يجب  . وتحقيقا لهذه الغاية،توطين األنشطة املنتجة للثروة والشغل

 العامة والقطاعية للدولة في هذه املجاالت.

 

مراعاة 
 االستراتيجيات

القطاعية و العامة
  للدولة

بين االلتقائية 
الالمركزية 
 والالتمركز

 صدارة الجهة
بالنسبة للجماعات الترابية  

 إعداد عمليات فياألخرى 
 التنمية برامج وتتبع

 والتصاميم الجهوية،
    التراب إلعداد الجهوية

استحضار 
التقاطعات بين 
مجال التنمية 
االقتصادية 

 واملجاالت األخرى 
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الصلة بالقضايا ذات الطابع االقتصادي  القطاعية ذاتاالستراتيجيات   

   والالتمركز  اللتقائية بين الالمركزيةا

تيح للمسؤولين املحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج  يس  ورشا أساسا  والالتمركزتعد االلتقائية بين الالمركزية  
املتقدمة.  التنمية االقتصادية الجهوية  مع  انسجام وتكامل  إليه    في  ما هدف  اإلداري الميثاق  وهذا       التمركز 

و ب مهام  فيه  ادو أتحديد  تتناسق  مالئم  كإطار  الجهة  خدمة  في  وجعلها  والالمركزية،  املركزية  اإلدارات  ر 
عمومية، فضال عن إمكانية تجميع املهام اإلدارية املشتركة أو التكميلية في منظومة إدارية وزارية  السياسات ال

 . مختلطة على الصعيد الجهوي 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

االستراتيجيات 
املرتبطة القطاعية 

بالقضايا الجهوية 
ذات الطابع 
 االقتصادي

مخطط املغرب 
 األخضر

مخطط 
التسريع 
 الصناعي

االستراتيجية 
الوطنية لالقتصاد 

االجتماعي 
 والتضامني

االستراتيجية 
الوطنية 
للتنمية 
 املستدامة

الرؤية 
 السياحية

االستراتيجية 
 الطاقية 

االستراتيجية 
التنافسية 
 اللوجستيك 

 أليوتيس

الرؤية 
االستراتيجية 
للصناعة 
 التقليدية

 وغيرها ...
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 والالتمركزااللتقائية بين الالمركزية 

 

 

  

 
 

   الجهات  
1

 العماالت واألقاليم 

    الجماعات 

 الوالة والعمال

 املصالح الالممركزة
 للدولة 

 املصالح الخارجية
 للمؤسسات  
 املجتمع املدني العمومية 

 املنظمات غير الحكومية

  ةيركزمالال الالتمركز 

  

12 

75 

1503 

تفعيل مبادئ الجهوية املتقدمة من خالل الدستور والقانون التنظيمي   
 الخاص بالجهات:  111.14رقم 

  شؤون الجهة في إدارة  الحر  التدبير  مبدأ

 111.14من ق. ت رقم  243و  4من الدستور واملواد  136الفصل 

 التفريع مبدأ

 111.14 رقم ت. ق من 94و  6 من الدستور واملواد 140الفصل 

 التمييز في ممارسة االختصاصات   مبدأ

   بين اختصاصات الجهة وصالحيات مجلسها ورئيسها لتمييزا

 الجهة  إلى الدولة  من  االختصاصات عند نقل التدرج في الزمن مبدأ

 111.14 رقم ت. ق من 95و 80 من الدستور واملواد 146الفصل 

   االختصاصات ممارسة  عند املجال في التمايز  مبدأ

 111.14 رقم ت. ق من 95و 80 من الدستور واملواد 146الفصل 

 مبدأ التوازن بين نقل االختصاصات من الدولة إلى الجهة وتحويل املوارد 

 111.14 رقم ت. ق من 94و  6 من الدستور واملواد 140الفصل 

 الجهات  بين التضامن مبدأ

 111.14 رقم ت. ق من 145و 136من الدستور واملادتين  136الفصل 

إعداد  عمليات في األخرى  الترابية  للجماعات بالنسبة  الجهة  صدارة مبدأ
 االستراتيجيات الترابية  

 111.14 رقم ت. ق من 5من الدستور واملادة   143الفصل 

 الديمقراطية التشاركية والتشاور  مبدأ

  رقم   ت .  ق  من الدستور الباب الرابع من  139و  33و 15إلى   12الفصول  
111.14 

 

  ربيع من 18 في صادر ال 2.17.618 رقم تفعيل دعائم وأهداف املرسوم
 اإلداري:  لالتمركز   وطني ميثاق بمثابة ( 2018 ديسمبر  26)  1440 اآلخر 

 دعائم الالتمركز 
  الدولة   توجهات  لتنفيذ  املالئم  الترابي  الفضاء  باعتبارها  الجهة،  مؤسسة ▪

  في   الصدارة  مكانة  من  تتبوأ  ملا  بالنظر  اإلداري،  بالالتمركز  املتعلقة
  مفصلية   وحلقة  بينيا  مستوى   يجعلها   وبما  للمملكة،  اإلداري   التنظيم 
  املستوى   على  تمثيلياتها  وبين للدولة املركزية  اإلدارات  بين  العالقة  لتأطير
 . الترابي

  ممثال   باعتباره   الجهة،  لوالي  املحوري   الدور   في  تتمثل  الثانية   الدعامة ▪
  145  الفصل  عليه  ينص   ما  وفق   الجهة،  مستوى   على  املركزية  للسلطة

الالممركزة لإلدارة   املصالح أنشطة لتنسيق محوريا وفاعال الدستور، من
  سيرها   حسن  على   املعنيين،  الوزراء  سلطة   تحت   وللسهر،  ،املركزية

  على   العمومية  واملشاريع  والبرامج  السياسات  التقائية  ولتحقيق  ومراقبتها،
  األهداف   وتحقيق  نجاعتها  يضمن  بما  تنفيذها،   وتتبع  الجهة  مستوى 
 . التخاذها املبررة التنموية

 هاأهداف
  أو   ذاتيين  أشخاصا  كانوا   سواء  املرتفقين،   إلى  العمومية  الخدمات  تقريب  ▪

 . استمراريتها  وتأمين اعتباريين،
 مجال   في  الدولة  لسياسة  العامة  للتوجهات  األمثل  التطبيق  على  الحرص ▪

  املهام   وتحديد  واإلقليمي،  الجهوي   الصعيدين  على  مصالحها  تنظيم  إعادة
 .  املصالح هذه إلى املوكولة الرئيسية

  الخصوصيات   أخذ   خالل  من  العمومية  للسياسات  الترابي  التوطين ▪
  وتنفيذها   السياسات  هذه  إعداد  في  االعتبار   بعين  واإلقليمية  الجهوية

  الجهة   مستوى   على  وتكاملها  وتجانسها  التقائيتها  ضمان  مع  وتقييمها،
 . اإلقليم أو العمالة مستوى  وعلى

 الالمركزي   الترابي  التنظيم  ومواكبة  ،تنفيذها  وسائل  في  التعاضد  تحقيق ▪
  نجاعته   ضمان  على  والعمل  املتقدمة،  الجهوية  على  القائم  للمملكة،
  املصالح   بين  والشراكة  والتعاون   التكامل  آليات  تعزيز  مع  وفعاليته،
  املساعدة   أشكال  كافة   وتقديم   الالمركزية،  والهيآت  للدولة   الالممركزة

  ومشاريعها   برامجها  إنجاز   في  ومواكبتها  ،الترابية   للجماعات  والدعم
     التنموية  
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 صدارة الجهة بالنسبة للجماعات الترابية األخرى 

التنظيمي للجهات رقم  5من الدستور واملادة    143طبقا ألحكام الفصل   القانون  تتبوأ الجهة   ،111.14  من 
والتصاميم   الجهوية  التنمية  برامج  إعداد  عمليات  في  األخرى  الترابية  للجماعات  بالنسبة  الصدارة  مكانة 

 ة للجماعات الترابية األخرى.الجهوية إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة االختصاصات الذاتي

 يتعين على السلطات العمومية املعنية مراعاة مكانة الصدارة

 

 تعريف الجماعات الترابية  

 

  

وحدات جغرافية من ثالث •
يم الجهة ،  واإلقل: مستويات 

أو العمالة، والجماعات  مع 
ة إعطاء مكانة الصدارة للجه

في مخططات التنمية 

مؤسسات منتخبة وفق •
يلة آليات الديمقراطية التمث

نسبة عبر االقتراع املباشر بال
للجهات والجماعات و 

نسبة االقتراع غير املباشر بال

لألقاليم والعماالت ، وذلك
ملدة انتدابية من ست 

سنوات

135يحدد الفصل •

جهة ال: الجماعات الترابية في  
واإلقليم  أوالعمالة 

والجماعة

أشخاص اعتبارية هي •

خاضعة للقانون العام، 

لي تتمتع باالستقالل املا
واإلداري وتشكل أحد 

بي مستويات التنظيم الترا
للمملكة

من المنظور 
اإلداري

من المنظور 
القانوني

من المنظور  
المجالي 

من المنظور 
السياسي 
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 الطابع االستراتيجي ملهام الجهات

 

 
 

 

 

 الطابع االجتماعي ملهام األقاليم والعماالت  

 

3 2 1 

تشجيع المقاوالت
وتيسير توطين األنشطة
المنتجة للثروة وفرص 

العمل 

تحقيق االستعمال األمثل 
للموارد الطبيعية 

تحسين جاذبية مجالها
الترابي والرفع من 

ة التنافسية االقتصادي

العمل على تحسين 
القدرات التدبيرية للموارد 

البشرية وتكوينها 

االسهام في تحقيق التنمية 
 5 4المستدامة

التجهيزات والخدمات  توفير
 الوسط في خاصة األساسية

  القروي

ن يالتعاضــد بــ مبدأتفعيــل 
 وذلــك بالقيــامالجماعــات، 

الخدمــات  وتوفـيـرباألعمــال 
و وإنجاز

ٔ
األنشــطة  املشــاريع ا

 بالتنميــة أساساـي تتعلــق تالـ

 يط القــرو االجتماعيــة بالوســ

       

 في والهشاشـة اإلقصـاء محاربـة
 القطاعـات مختلـف

 مراعـاة ع، ماالجتماعية
 واسـتراتيجيات سياسـات

 في هذه املجاالت   الدولـة
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 طابع خدمات القرب ملهام الجماعات

 

الشرطة االدارية 

افق والتجهيزات العمومية  واملر

الجماعية

توزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء؛•

النقل العمومي الحضري؛‒

اإلنارة العمومية؛‒

ياه التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة امل‒

العادمة؛

تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع ‒

ملطارح النفايات املنزلية واملشابهة لها ونقلها إلى ا

ومعالجتها وتثمينها؛

وف السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووق‒

العربات؛

حفظ الصحة؛‒

نقل املرض ى والجرحى؛‒

نقل األموات والدفن؛‒

إحداث وصيانة املقابر؛‒

األسواق الجماعية؛‒

املحلي؛معارض الصناعة التقليدية وتثمين املنتوج‒

أماكن بيع الحبوب؛‒

املحطات الطرقية لنقل املسافرين؛‒

محطات االستراحة؛‒

فوذ إحداث وصيانة املنتزهات الطبيعية داخل الن‒

الترابي للجماعة؛

مراكز التخييم واالصطياف؛‒

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من •

القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير املرافق 

:التالية

أسواق البيع بالجملة؛‒

املجازر والذبح ونقل اللحوم؛‒

.أسواق بيع السمك‒

التعمير 

مع مراعاة القوانين واألنظمة •

الجاري بها العمل، تختص 

ا الجماعة في مجال التعمير بم

:يلي

رات السهر على احترام االختيا‒
ات والضوابط املقررة في مخطط

كل توجيه التهيئة العمرانية و 

إعداد الوثائق األخرى املتعلقة ب

التراب والتعمير؛

الدراسة واملصادقة على ‒

قا ضوابط البناء الجماعية طب

ها للقوانين واألنظمة الجاري ب

العمل؛

م تنفيذ مقتضيات تصمي‒

التهيئة ومخطط التنمية 

ق القروية بخصوص فتح مناط

يات جديدة للتعمير وفقا لكيف

وشروط تحدد بقانون؛

ق وضع نظام العنونة املتعل‒

حدد مضمونه بالجماعة،

وكيفية إعداده وتحيينه 

بموجب مرسوم اتخذ باقتراح

فة من السلطة الحكومية املكل

.بالداخلية

التعاون الدولي 

يمكن للجماعة إبرام •

اتفاقيات مع فاعلين من

خارج اململكة في إطار 

التعاون الدولي وكذا 

ي الحصول على تمويالت ف

نفس اإلطار بعد موافقة

ا السلطات العمومية طبق

ري للقوانين واألنظمة الجا

.بها العمل

ة ال يمكن إبرام أي اتفاقي•

بين الجماعة أو مؤسسة 

التعاون بين الجماعات أو

مجموعة الجماعات 

.الترابية ودولة أجنبية
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   واملجاالت األخرى لتدخل الجهةالشأن االقتصادي الجهوي بين تقاطعات استحضار ال

الشأن االقتصادي هو مجال ذو طبيعة أفقية تتقاطع فيه التنمية االقتصادية بمجموعة من مجاالت تدخل  
   التالية:الجهة، كما هو مبين في املخطوطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إنعاش الشغل والتكوين
 الشغل 

 البحث العلمي التطبيقي 

 تعزيز القدرات 
          

 التنمية القروية
 الجبلية ومناطق الواحات  املناطق تنمية

  فالحية أقطاب إحداث

 والكهرباء     باملاء التزويد تعميم

 التنمية الثقافية
   العتيقة واألنسجة للمدن االعتبار إعادة

  املحلية والثقافة الجهة بتراث االعتناء

   الجهوية الخصوصيات ودعم اآلثار صيانة

 البيئة والتنمية املستدامة 

 الفيضانات  من الحماية

 والتنوع البيولوجي الطبيعية املوارد على الحفاظ

    املائية املوارد على املحافظة

  التنمية املستدامة
         

تقاطعات الشأن 
االقتصادي الجهوي مع 
املجاالت األخرى لتدخل 

 الجهة

 التخطيط والتنمية الترابية

 برنامج تنمية الجهة 

  التراب إلعداد الجهوي  التصميم

 الترابية الدائرة داخل النقل تصميم إعداد
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 اإلطار املفاهيمي واالصطالحي     .3

لكل لبس. وهذه  تفاديايستعمل في هذا الدليل مصطلحات ومفاهيم من املفيد أن نعطي لها تعريفات محددة 
كما حددتها مقتضياتها    يير الكونيةاواملعبالدرجة األولى من املراجع القانونية الوطنية    مستقاةالتعريفات هي  

 تعريفه: و املصطلح املراد من النظريات والدارسات ذات الصلة باملفهوم أ  ذلك،في غياب  أو،

 

 التنمية االقتصادية   

تستهدف في االقتصاد، والتغيرات السكانية  يالتحس  مجموعة من الخيارات االستراتيجية  النوعي والكمي  ن 
وذلك بتطبيق  إلى الخدمات،    أوإلى الصناعة    الفالحةالتي تحدث خالل فترة التطور املنشود، مثل التحول من  

، عن 
ً
إيجابّيا  

ً
تأثيرا املجتمع  على  ر 

ّ
يؤث مّما   ،

ً
 وتطّورا

ً
ما تقدُّ أكثر  تجعلها  التي  التطويرّية،  طط 

ُ
الخ العديد من 

 طريق تنفيذ مجموعٍة من االستراتيجّيات االقتصادّية الناجحة 

 النمو االقتصادي  

زيادة اإلنتاج االقتصادي من الخدمات والسلع على مدار فترة زمنية معينة،    ؤشر ماكرو اقتصادي يهدف إلىم
ساب الزيادة في ويتم قياسه كنسبة مئوية للزيادة املحققة في الناتج الداخلي الخام الحقيقي، ثم يمكن احت

 .نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام

 التنمية املستدامة  

أو الجماعات الترابية أو القطاعات الربحية أو غير  عبارة عن نشاط شامل لكافة القطاعات سواء في الدولة 
، من خالل  املعيشية  عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع  هذا النشاط  شكل يأو حتى لدى األفراد،    الربحية

والبناء على التراكمات اإليجابية.  والتنمية املستدامة  االستغالل األمثل للموارد والطاقات البشرّية واملادية،  
تأخذ   حيث  بطبيعتها،  شمولية  متشعبة:  التنميةهي  و   أبعادا  وسياسيةإنسانية  واقتصادية    اجتماعّية 

وأمنيةو   ومؤسساتية مستوى لوجية  و وتكن  ثقافية  وتحسين  رفع  إلى  رئيس ي  بشكل  تهدف  بحيث  وغيرها، 
 .، وضمان معيشة أفضل لألجيال القادمةالساكنة الحاليةاملعيشة لدى 

 السياسة االقتصادية 

 بنيوي على ذات طابع    وذلك لبلوغ اهداف اقتصادية  قتصادي،االيدان  املمجموعة قرارات تتخذها الدولة في   
...( أو ذات    االقتصاد،تمويل    التنافسية،دعم اإلنتاجية، دعم    االقتصادي،النمو  )ط والبعيد  املدى املتوس

توسيع القاعدة  النقدية،السياسة  الصرف، سعر سياسة   امليزانية، )سياسةطابع ظرفي على املدى القصير 
 ...(  الضريبية،
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 نافسية الترابية  الت

إنتاج السلع والخدمات  في    الرفع من إنتاجيتهم  علىقدرة الفاعلين في الدورة االقتصادية على املستوى الترابي  
واالستفادة من مؤهالت محيطيهم   )البعد االقتصادي(  النفاذ إلى األسواق الوطنية والدوليةفي    نجاحهممع  

 البيئي(. )البعد    ومستدامة(  االجتماعيهذا مع الحفاظ على مستويات دخل مرتفعة )البعد  .  الخارجيو الداخلي  

 االقتصاد الرقمي 

ب يتسم  االجتماعية  اقتصاد  املساعي  جميع  في  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  انتشار 
يوّسع نطاق الفرص، ويحّفز  مما    الفاعلين؛في سبيل بناء "مجتمعات ذكية" تعزز قدرات جميع  واالقتصادية،  

 ن توفير الخدمات العامة.سالنمو االقتصادي، ويح

 الذكاء االقتصادي الترابي 

املعلومةمجموعة من   البحث واملعالجة ونشر  الترابيين علىساعدة  مل  أدوات  بما    الفاعلين  القرارات  اتخاذ 
  تنافسية املجال الترابي.  ويضمن  نشاطها وأدائها يحقق نجاعة

 املشاركة   

املشــاركة في الحيــاة الديمقراطيــة للمجتمــع ال تقتصــر فقــط علــى عمليــة التصويت أو الترشيح لالنتخابات، 
رغم أهميتهما. املشاركة أو املواطنة الفاعلة تقتض ي التمتع بالحق، الوسائل، املوقع، اإلمكانية، والدعم عند  

ا، وااللتـزام بالخطـوات واألنشـطة للمسـاهمة في بنـاء مجتمـع عليهـ  ـريوالتأثالحاجة، للمشاركة في القرارات،  
 أفضـل.

 (الجهة)على مستوى االستشـارة 

شـؤون   تدبيـر  تهـم  قضايـا  بشـأن  آلرائهـا  واالسـتماع  املدنيـة  وتنظيماتهـا  السـاكنة  شـرائح  مختلـف  استشـارة 
تـراب   ، ويتـم ذلـك عبـر إحـداث أو تنظيـم لقـاءات تشـاورية مخصصـة للتـداول  الجهةالحيـاة اليوميـة داخـل 

 . القضايابشـأن تلـك 

 ( الجهة)على مستوى التواصـل 

النظـر بشـأن    الجهةعقـد مجلـس   لتبـادل وجهـات  للقـاءات حواريـة دوريـة مـع السـاكنة والتنظيمـات املدنيـة 
 ـة.الحلـول املمكنـة ملشـاكل ذات األولوي
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 التشــارك

مجموعــة مــن الترتيبــات واإلجــراءات واملقاييــس واملعاييــر الواضحــة علــى مســتوى تحمــل املســؤوليات وتوزيــع 
 األدوار القياديــة أثنــاء تنفيــذ ذلــك القــرار

افع   التر

وسيلة سلمية تمكن املجتمع املدني من إقناع املؤسسات الحكومية من أجل تغيير أو تعديل مجموعة من 
 السياسيات، والقوانين التي ال تخدم مصلحة فئة من املواطنين.  

 التحليل التشاركي 

الحلول والبدائل ي تعانيها فئة مجتمعية معينة وكذا  تمنظومة بحث ميداني تتوخى تحديد وتحليل املشاكل ال 
ي ترتئيها في أفق إنتاج مشروع أو برنامج أو نشاط تنموي.  لذا فهو يتم عبر مقاربات محفزة، سهلة تالتنموية ال

التكييف، ديناميكية ومبدعة تعتمد مبادئ الشمولية، االستدامة، اإلنصاف واملساواة، ركيزتها األساسية أن  
 اإلنسان هو جوهر الفعل التنموي.

 اطية التشاركية  الديمقر 

القرار  مسار صنع  في  العمومي  الفاعل  مشاركة  من  املدني  الفاعل  تمكن  العمومي  التدبير  في  مقاربة  وهي 
 العمومي، عبر االستشارة، وتتبع تنفيذه وتقييم نتائجه، عن طريق التفاعل املباشر بين الطرفين. 

 الالمركزية 

اال   االختصاصاتتوزيع    أو  املهيئات  الو للدولة  املركزية    دارةبين  الغرف املنتخبة  الترابية،  )الجماعات  حلية 
)... وتباشر  .  املهنية،  الترابية  التنمية  ملشاكل  الحلول  عن  البحث  نحو  وموجهة  بها  خاصة  صالحيات  لها 

 اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها. 

 الالتمركز 

ا اإلداري  للتنظيم  إداري مواكب  تنظيم  املتقدمة، وأداة هو  الجهوية  القائم على  للمملكة  الالمركزي  لترابي 
واإلمكانيات   والوسائل  السلط  نقل  قوامه  الترابي،  املستوى  على  للدولة  العامة  السياسة  لتفعيل  رئيسية 
باملهام   القيام  من  تمكينها  أجل  من  الترابي،  املستوى  على  الالممركزة  املصالح  لفائدة  االعتمادات  وتخويل 

   .(2.17.618من املرسوم رقم  3وطة بها واتخاذ املبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة. )املادة املن
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 أهداف ومنهجية إعداد الدليل   .4

 أهداف الدليل  

يتمثل الهدف العام من إعداد هذا الدليل في املساهمة في تفعيل هيئات الديمقراطية التشاركية التي تختص  
في إطار إرساء الجهوية املتقدمة.   الجهات،على مستوى مجالس    االقتصادي،بالقضايا الجهوية ذات الطابع  

 لكن هناك أهداف فرعية ترهن تحقيق هذا الهدف العام:  

 

 إعداد الدليل  منهجية 

 ا الدليل اعتماد مجموعة من األدوات: ذتطلب إنجاز ه

 

اركية  املساهمة في تفعيل هيئات الديمقراطية التش

القضايا الجهوية ذات الطابع التي تختص ب

االقتصادي 

رسملة وتثمين 
املمارسات على مستوى 

س الهيآت بمختلف املجال

الجهوية 

ق وضع آليات ومعايير متف

بشأنها من أجل إعطاء 

آت فعالية أكثر ألداء الهي
تقوية قدرات أعضاء 

الهيآت من أجل بناء آراء 

استشارية ذات جودة

ن املعنيين  الستجالء تنظيم ايام دراسية على مستوى  ثالث جهات  بتحفيز التفاعل اإليجابي بين مختلف الفاعلي

اإلكراهات والفرص املتاحة ونقاط القوة والضعف التي تميز ممارسة كل هيئة  

جهة

مراكش آسفي 

جهة 

الشرق 

جهة 

رة بني مالل خنيف

جاالت التي تأطير دوارت تكوينية لفائدة أعضاء الهيآت من أجل تقوية قدراتهم في امل

لها عالقة بمهام الهيئة ، بناء على مخطط تكويني أعده خبراء  

توزيع االختصاصات في

تراب الجهة 

بناء الرأي االستشاري 

...التنمية الذاتية 

لدليل  تنشيط ورشات  من طرف خبراء من أجل مناقشة وتملك مضامين  ا

مناقشة النظام 

الداخلي للهيئة

اح العناصر املفت

لعمل الهيئة 
......
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 :األول الباب 
 ة االقتصادي بالتنميةاختصاصات الجهة فيما يتعلق 

الدولة مع  مشتركة  واختصاصات  ذاتية،  اختصاصات  الجهة  تمارس  عامة،  نجاعة    بصفة  أن  يتبين  والتي 
بشكل   تكون  للنقلواختصاصات    مشترك،ممارستها  األخيرة  قابلة  هذه  من  بتوسيع إليها  يسمح  بما   ،

 طبقا ملبدأي التدرج والتمايز..   االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي

 التالي: فاختصاصات الجهة يمكن إبرازها من خالل الرسم التوضيحي  االقتصادية،فيما يتعلق بالتنمية 

 

  

   املقاوالت دعم.1
   بالجهة االقتصادية نشطةلأل مناطق وتنظيم توطين.2
  القروي العالم في السياحية واملسالك الطرق  تهيئة.3
 .  الجهوية الجملة أسواق إنعاش.4
  والحرفية التقليدية لألنشطة مناطق إحداث.5
   االستثمار جذب.6
 الجهوية واملنتجات االجتماعي االقتصاد إنعاش.7

 

 وتقوية الترابية املجاالت جاذبية تحسين.1
 التنافسية 

 الشغل.2
 السياحة إنعاش .3

  

يكون كل نقل لالختصاص مقترنا بتحويل املوارد 
املطابقة له، والسيما في حالة نقل االختصاص من 

 الدولة إلى الجهة.  

التنمية 
االقتصادية 

 بالجهة

االختصاصات 
 الذاتية

االختصاصات 
 املشتركة

االختصاصات 
 القابلة للنقل
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 االختصاصات الذاتية   .1

 دعم املقاوالت 

 
 

 ملمارسة هذا االختصاص؟ املرجعياتما هي 

واعتبارا للعناية الخاصة "املقاوالت الصغرى واملتوسطة:    دعم  من أجلالتوجيهات امللكية السامية   -
في املائة من نسيجنا االقتصادي    95التي نوليها للمقاوالت الصغرى واملتوسطة والتي تشكل حوالي  

الوطني ولدورها األساس ي في تحقيق االقالع االقتصادي واالجتماعي املنشود وخلق فرص الشغل في 
تقليدية   أو  كانت  واالنشطة عصرية  القطاعات  االسراع   ندعوا  فإنناجميع  إلى  والبرملان  الحكومة 

النصوص املتعلقة بالجوانب    بإصدار والتعجيل    اآلجالمشروع امليثاق املتعلق بها في أقرب    بإقرار 
للسياحة والصناعة  الواعدة  القطاعات  في  مليثاق االستثمارات خاصة  واملالية  والعقارية  االدارية 

  "لبحري. التقليدية والتكنولوجيا الجديدة لإلعالم والصيد ا
التجارة  غرف  رؤساء  أمام  األصفر  بالجرف  السادس  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  ألقاها  التي  السامية  الكلمة  من  )مقتطف 

 والصناعة ورؤساء املكاتب الوطنية وعدد من الفاعلين االقتصاديين(

 املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  -

بميثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  املتعلق    53.00القانون رقم   -
 ( 2002يوليو  23) 1423من جمادى األولى  12في  1.02.188رقم 

  1.15.06املتعلق بنظام املقاول الذاتي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    114.13القانون رقم   -
 ( 2015فبراير  19) 1436من ربيع اآلخر  29صادر في 

رقم  ا - في    2.16.533ملرسوم  شوال    29الصادر  بتحديد  2016أغسطس    3)  1437من   )
 اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره 

واملتوسطة  -عقد - الصغرى  باملقاولة  للنهوض  الوطنية  والوكالة  الدولة  بين  املبرم  -2015البرنامج 
التنمية    2015يوز  يول   13بتاريخ    2020 تسريع  مخطط  توجهات  على  بناء  إعداده  تم  والذي 

 الصناعية.
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 االختصاص؟  هذا ما هو مدلول 

املقاولة    يقصد أو تدخل ذبدعم  إجراء  مالي    و كل  أو  اقتصادي  النسيج  أطابع  أو غيره لصالح  إداري  و 
التنمية املحدثة لفرص   التنافسية وإنعاش  الشغل والثروات من جهة وتفادي  اإلنتاجي بهدف تقوية 
 توقف نشاط املؤسسات وفقدان مناصب الشغل من جهة اخرى. 

 حصري على الجهة؟ و هل هذا االختصاص ه

الجهة على  حصريا  ليس  االختصاص  الفاعلين،    هذا  من  مجموعة  فيه  يتدخل  مهامه بل  حسب  كل 
    واختصاصاته النوعية والترابية.

 املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟من هم الشركاء 

 :بدعم املقاولة هي السلطات الحكومية املعنية

 السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛  -
 السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ -
 والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة  -
 السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ -
 . السلطة الحكومية املكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 الة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة؛الوك  -
 غرف الصناعة والتجارة والخدمات؛  -
 غرف الفالحة والصيد البحري؛ -
 صندوق الضمان املركزي؛ -
 املراكز الجهوية لالستثمار؛ -
 دار الصانع. -

 القطاع الخاص:

 الفيدرالية العامة للمقاوالت باملغرب؛ -
 الجمعية املغربية للمصدرين؛  -
 البنوك. -
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 املجتمع املدني  

 التعاون الدولي

   ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف الجهة؟  

 يمكن أن يأخذ دعم الجهة للمقاولة مبادرات وإجراءات متعددة ومتكاملة:  

الرهانات   (1 كسب  نحو  مجهوداتها  وتوجيه  األخرى،  الهيئات  لتدخل  مكملة  برامج  وضع 
 بعض أنواع املقاوالت االستراتيجية أو إعطاء األولوية الستهداف 

)تقديم الخبرة واالستشارة، دراسات، توفير املعطيات،    ملواكبة املقاولة  خدمات متنوعة  عرض (2
 ولوج أسواق جديدة، التمويل، فضاءات مشتركة للعمل ...(؛ 

 من أجل التطوير والنمو؛  تقديم املساعدة (3

عالقات  لالختراعاتالقانون    الضمان) املبتكرة  املقاوالت  مساندة (4 تسهيل  للمبدعين،  منح   ،
 الشراكة والتعاون...(؛ 

 ة الوحدات في وضعية صعبة؛دعم ومساعد (5

 التعريف بمنظومة الدعم العمومي للمقاوالت؛ (6

 التتبع والتقييم. (7
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 توطين وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة 

 
 

 االختصاص؟ هذا ما هي األسس القانونية ملمارسة

 بالجهاتاملتعلق  111.14القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم  -

رقم   - في    2.16.533املرسوم  شوال    29الصادر  بتحديد  2016أغسطس    3)  1437من   )
 اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره. 

 االختصاص؟  هذا ما هو مدلول 

مجال جغرافي محدد، مهيأ ومسير من طرف فاعل  بأنها  "منطقة األنشطة االقتصادية"،  يمكن تعريف  
تلك   خصوصا  االقتصادية،  األنشطة  أنواع  مختلف  الستقبال  ومخصصا  خصوص ي،  أو  عمومي 

 باملقاوالت. ةاملتعلق

وللجماعات للدولة  موكول  االقتصادية  لألنشطة  مناطق  وتدبير  اختصاص    الترابية،  فإحداث  أما 
 الجهة فهو محصور في أمرين اثنين:

أوال، بالتوطين الذي يشمل مهام التخطيط الجغرافي لهذه املناطق وُيتّوج بوضع خريطة توزيعها بين   -
 مختلف املجاالت واألقطاب الترابية 

ة  التنظيم الذي يقصد به السهر على ترشيد استعمال املجاالت املهيأة ومراعاة قواعد الجودبثانيا،  -
 في تهيئة وتدبير املناطق بغية توفير عرض للخدمات يتالءم والحاجيات الحقيقية للمقاوالت.  

 الجهة؟ هل هذا االختصاص هو حصري على 
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الجهة على  حصريا  ليس  االختصاص  الفاعلين،    هذا  من  مجموعة  فيه  يتدخل  مهامه بل  حسب  كل 
    واختصاصاته النوعية والترابية.

 الشركاء املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟من هم 

 السلطات الحكومية املعنية بدعم املقاولة هي:

 السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛  -
 السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛  -
 بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛السلطة الحكومية املكلفة  -
 السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ -
 السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة. -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 صناعة والخدمات؛ غرف التجارة وال -
 املراكز الجهوية لالستثمار؛ -
 وكالة التنمية الفالحية؛  -
 الشركة املغربية للهندسة السياحية؛ -
 صندوق االيداع والتدبير؛ -
 الوكالة الوطنية لللوجستيك. -

 القطاع الخاص:

 الفيدرالية العامة للمقاوالت باملغرب -

 املجتمع املدني  

 التعاون الدولي

     الجهة؟ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف 

يأخذ   أن  بالجهة  يمكن  االقتصادية  لألنشطة  مناطق  وتنظيم  متعددة  توطين  وإجراءات  مبادرات 
  ومتكاملة: 

الوطنية  (1 االستراتيجية  التوجهات  أساس  على  االقتصادية  األنشطة  ملناطق  خريطة  وضع 
 وي إلعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية؛والوثائق املرجعية، وخصوصا التصميم الجه
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 دعم تأهيل مناطق األنشطة االقتصادية وتحسين جودة الخدمات املقدمة للمقاوالت داخلها؛ (2

 ترشيد استعمال الوعاء العقاري املتواجد بمناطق األنشطة االقتصادية؛ (3

 تشجيع بروز جيل جديد من مناطق األنشطة االقتصادية؛ (4

 لليقظة خاص بإنجاز خريطة مناطق األنشطة االقتصادية.وضع نظام  (5

 

 

 تهيئة الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي 

 
 

 ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا االختصاص؟

 املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  -

 م املتعلق بالعماالت واألقالي 112.14القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم  -

املرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية   -
 واالقتصاد االجتماعي 

القروية   - والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق  املرسوم 
 واملياه والغابات 

 سوم املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.املر  -

 ما هو مدلول هذا االختصاص؟ 
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أو  التاريخية  السياحية  اقع  للمو الولوج  من  تمكن  التي  املسارات  هي  السياحية  املسالك  أو  الطرق 
منتوجاتها   أو  طبيعتها  بجمال  املتميزة  املناطق  أو  للتهيئة  الثقافية  القابلة  املناطق  وكذا  التقليدية 

 السياحية.

تجويد   بهدف  عليها  تغييرات  إدخال  أو  تجهيزات،  أو  منشأة  وإنجاز  تصميم  التهيئة،  مفهوم  يشمل 
 استعمالها واستغاللها. 

إن تهيئة الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي يحيل على هدف النهوض بالسياحة القروية في 
ترابي  لخلق   مجال  الضرورية  التنشيط  وتجهيزات  املسالك  تأهيل  وإعادة  إحداث  طريق  عن  معين 

أجل  من  الخواص  للفاعلين  املواتية  الظروف  توفير  إلى  أيضا  التهيئة  هذه  وترمي  سياحية.  حركية 
 االستثمار في أنشطة اإليواء والنقل والتنشيط السياحي. 

قروي ضمن اختصاص الدولة عبر القطاع الوزاري  تندرج حاليا أشغال بناء وصيانة الطرق بالعالم ال
 املكلف بالتجهيز وكذا اختصاصات الجماعات الترابية.

إنجاز مجموعة من مكوناتها، من   والتي تشمل  القروي،  العالم  في  السياحية  املسالك  تهيئة  كما تعد 
 اختصاص قطاع السياحة والجماعات الترابية.

 الجهة؟ االختصاص هو حصري على  هل هذا

الجهة على  حصريا  ليس  االختصاص  الفاعلين،    هذا  من  مجموعة  فيه  يتدخل  مهامه بل  حسب  كل 
    واختصاصاته النوعية والترابية.

 االختصاص؟من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا 

 السلطات الحكومية املعنية: 

 والنقل واللوجستيك واملاء؛ السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز  -
 السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ -
 السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 ؛السياحية الشركة املغربية للهندسة  -
 املكتب الوطني للسياحة. -

 القطاع الخاص:
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 الجمعيات املهنية. -

 املجتمع املدني  

 اللجن الجهوية واإلقليمية للسياحية.  -

 التعاون الدولي

     الجهة؟ فما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طر 

بالجهة مبادرات    يأخذ يمكن أن   العالم القروي  في  تهيئة الطرق واملسالك السياحية  ممارسة اختصاص 
 وإجراءات متعددة ومتكاملة:  

 إعداد برنامج تهيئة الطرق واملسالك السياحية؛   (1

 تهيئة وصيانة الطرق ذات األهمية السياحية باملناطق القروية؛   (2

اقف  تهيئة املسالك السياحية بما في ذلك التشوير وخلق   (3 وتنشيط مراكز تقديم التراث وتجهيز مو
 السيارات.

 التتبع والتقييم. (4
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 إنعاش أسواق الجملة الجهوية 

 
 

 ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا االختصاص؟

 املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم  -

 في تخويل مهام وكالء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية  1.62.008ظهير شريف رقم  -

 ما هو مدلول هذا االختصاص؟ 

رقم   التنظيمي  القانون  في  الجهوية"  الجملة  "أسواق  ملفهوم  قانوني محدد  تعريف  غياب    111.14في 
القانون   بمقتض ى  للجماعات،  وتدبيرها  إحداثها  املخول  الحضرية  الجملة"  "أسواق  مع  باملقارنة 

يمكن113.14التنظيمي رقم   بمثابة فضاء تجاري   ،  الجهوية  الجملة  إلى    جهوي   اعتبار أسواق  يهدف 
( في مجال املواد الغذائية مقدمي الخدمات( والطلب )العمالء  الجملة،تجميع العرض )املنتجون، تجار  

 (البحر،والفالحية )الخضر والفواكه والحبوب واللحوم البيضاء والحمراء وفواكه 

 هل هذا االختصاص هو حصري على الجهة؟ 

الجهة على  حصريا  ليس  االختصاص  الفاعلين،    هذا  من  مجموعة  فيه  يتدخل  مهامه بل  حسب  كل 
    واختصاصاته النوعية والترابية.
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 هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟من 

 السلطات الحكومية املعنية:  

 السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛  -

 السلطة الحكومية املكلفة بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ -

 املكلفة بالداخلية. السلطة الحكومية  -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 الغرف الفالحية.  -

 املجتمع املدني  

 القطاع الخاص

 التعاون الدولي

 ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف الجهة؟    

 ممارسة اختصاص إنعاش أسواق الجملة الجهوية مبادرات وإجراءات متعددة ومتكاملة:   يأخذيمكن أن 

 إنعاش ودعم الجهود الرامية إلى تحديث منشآت وتجهيزات أسواق الجملة داخل تراب الجهة؛  (1

 تحفيز ودعم برامج تأهيل أسواق الجملة بالجهة في مجالي التنظيم والتدبير؛  (2

 شاء أسواق الجملة ذات البعد الجهوي؛دعم املبادرات الرامية إلى إن (3

 تشجيع الشراكة مع كيانات مماثلة داخل وخارج املغرب.  (4
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 إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية 

 

 ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا االختصاص؟

 املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي رقم  -

املرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي  -
 واالقتصاد االجتماعي.

 ما هو مدلول هذا االختصاص؟ 

تشمل عملية اإلحداث كل الجوانب املتعلقة باملناطق بدءا بإعداد خارطة توزيعها املجالي ودراسات    
اقع والترويج والتدبير والصيانة. ويمكن للجهة أن تمارس هذا  الجدوى واالستدامة، مرورا بتحديد املو
االختصاص إما بشكل مباشر عن طريق وحدة إدارية تابعة لها أو بشكل غير مباشر من خالل تفويض  

 إدارة املشروع. 

 هل هذا االختصاص هو حصري على الجهة؟ 

الجهة وشامل    تتمتع  والحرفية باختصاص حصري  التقليدية  لألنشطة  مناطق  بإحداث  يتعلق  فيما 
 كتكملة لالختصاص املتعلق بتوطين وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية. 

 من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟
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 السلطات الحكومية املعنية: 

 واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة  -

االجتماعي   - واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  بالسياحة  املكلفة  الحكومية  السلطة 

 )قطاع الصناعة التقليدية(؛

 السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ -

 والبيئة. السلطة الحكومية املكلفة بالطاقة واملعادن -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 غرف الصناعة التقليدية؛ -

 دار الصانع؛  -

 مكتب تنمية التعاون. -

 املجتمع املدني  

 القطاع الخاص

 ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف الجهة؟    

والحرفية   التقليدية  لألنشطة  مناطق  إحداث  اختصاص  ممارسة  يأخذ  أن  وإجراءات  يمكن  مبادرات 
 متعددة ومتكاملة: 

وضع خارطة جهوية ملناطق لألنشطة التقليدية والحرفية على ضوء توجهات الوثائق املرجعية،  (1
 خصوصا برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب؛

مناطق    (2 وتوسيع  تأهيل  وإعادة  لخلق  والبعيد،  املتوسط  املدى  على  جهوي،  برنامج  إعداد 
 لألنشطة التقليدية والحرفية؛

 تشجيع املحافظة على البيئة وتطوير الرقمنة في قطاع الصناعة التقليدية والحرف؛  (3

 إنجاز دراسات الجدوى واالستدامة ملختلف مشاريع مناطق األنشطة الحرفية. (4
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 جذب االستثمار

 

 

 ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا االختصاص؟

 املتعلق بالجهات 14- 111القانون التنظيمي رقم -

رقم   - الصادر    60-16القانون  والصادرات  االستثمارات  لتنمية  املغربية  الوكالة  بموجبه  املحدثة 
 (2017غشت  30) 1438ذي الحجة  08في  1.17.49بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

والتجارة   2016أغسطس    3بتاريخ    2.16.533املرسوم   - الصناعة  وزارة  اختصاصات  بتحديد 
 ر واالقتصاد الرقمي. واالستثما

 ما هو مدلول هذا االختصاص؟ 

جذب االستثمار يقصد به تحفيز املناخ االستثماري املناسب من خالل توفير العوامل الخاصة في تراب  
افز الجهة والتي تحدد شكل الفرص   فرص    وخلقالتي تتيح للشركات االستثمار بطريقة منتجة،    والحو

 . والتوسعللعمل 

التحكم في هذه العوامل، بشكل مباشر بالنسبة لتلك التي تدخل و االستثمار    ةويستوجب تحسين جاذبي
بالنسبة   مباشر  غير  بشكل  أو  الجهة  اختصاص  املعنيينفي  الفاعلين  عالقات  لباقي  في  باالنخراط   ،

 الشراكة مع الفاعلين في هذا امليدان.

 هل هذا االختصاص هو حصري على الجهة؟ 

الجهة. على  حصريا  ليس  االختصاص  الهيئات  أيضا  خل  يد  بل  هذا  من  مجموعة  اختصاصات  في 
العمومية واملهنية والتي تعمل على املستوى الدولي والوطني أو الجهوي واملحلي مما يترتب عنه تشتت  
الجهود وانعدام وضوح الرؤية لدى املستثمرين إلى حد إحداث خلط واضطراب ضار بسمعة الجهة 

 ومجاالتها الترابية.
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 املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟من هم الشركاء 

 السلطات الحكومية املعنية:  

 بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛  الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالداخلية.  الحكومية املكلفةالسلطة  -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 ؛املراكز الجهوية لالستثمار -

 ؛ املهنيةالغرف  -

 الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات. -

 املجتمع املدني  

 القطاع الخاص

 التعاون الدولي 

     الجهة؟ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف 

   ومتكاملة:يمكن أن يأخذ ممارسة اختصاص جذب االستثمار مبادرات وإجراءات متعددة 

 وضع استراتيجية جهوية بهدف جذب وتشجيع االستثمارات؛  (1

 املساهمة في تنشيط اللجان الجهوية لتحسين مناخ األعمال؛  (2

 رد البشرية؛تثمين العرض الترابي للجهة، السيما املؤهالت وفرص االستثمار وإطار العيش واملوا (3

 تكثيف التواصل حول فرص االستثمار بالجهة؛   (4

 املساهمة في أجهزة الحكامة للهيئات العمومية املكلفة بتحسين جاذبية االستثمارات؛  (5

 تتبع تنزيل االستراتيجية الجهوية وتقييم نتائجها. (6
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 إنعاش االقتصاد االجتماعي واملنتجات الجهوية

 
 

 االختصاص؟ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا 

 املتعلق بالجهات؛ 111.14القانون التنظيمي رقم  -

  27في    1.14.189املتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    112.12القانون رقم   -
 (؛2014نوفمبر  21) 1436من محرم 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية  املرسوم املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم   -
 واالقتصاد االجتماعي؛

القروية   - والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق  املرسوم 
 واملياه والغابات.

  االختصاص؟ما هو مدلول هذا 

االجتماعي   لالقتصاد  الوطنية  االستراتيجية  عرف 
ُ
من ت كمجموعة  بوصفه  األخير  هذا  والتضامني 

املبادرات االقتصادية التي تستهدف إنتاج السلع والخدمات واالستهالك واالدخار بطريقة أكثر احترما  
للبيئة واملجاالت الترابية وجعل الفرد في صلب اهتمامات التنمية وتعزيز التماسك االجتماعي وإدماج  

 شريحة واسعة من املجتمع. 

ال  تستطيع  ونظرا  املحليين،  الفاعلين  تعبئة  على  وقدرته  الترابي  باملجال  االجتماعي  االقتصاد  رتباط 
 الجهة أن تلعب دورا مؤثرا في انبثاق دينامية حقيقية لهذا النوع من االقتصاد.

 الجهة؟ االختصاص هو حصري على  هل هذا

الجهة على  حصريا  ليس  االختصاص  من    هذا  مجموعة  فيه  يتدخل  مهامه   الفاعلين،بل  حسب  كل 
 واختصاصاته النوعية والترابية.   
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 االختصاص؟من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا 

 السلطات الحكومية املعنية:  

 بالفالحة والصيد الفالحي والتنمية القروية واملياه والغابات؛  الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 باالقتصاد واملالية؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالداخلية.  الحكومية املكلفةالسلطة  -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 غرف الصناعة التقليدية؛ -

 دار الصانع؛  -

 الغرف املهنية.  -

 مكتب تنمية التعاون. -

 املجتمع املدني  

 القطاع الخاص

 الهيئات املهنية.

     الجهة؟ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف 

وإجراءات   مبادرات  الجهوية  واملنتجات  االجتماعي  االقتصاد  إنعاش  اختصاص  ممارسة  يأخذ  أن  يمكن 
   ومتكاملة:متعددة 

 تشجيع انبثاق بنيات مهنية لتنظيم وتجميع املنتجين؛  (1

 الدعم التقني واملالي والتنظيمي ألنشطة مختلف فروع االقتصاد االجتماعي؛  (2

 املدرة للدخل؛  تقديم تحفيزات لخلق وتنمية األنشطة (3

4) ( التجارية  العالمات  على  الحصول  إلى  الرامية  املجهودات  والتصديق (  Labelتشجيع 
(Certificationلفائدة املنتوجات املجالية؛ ) 
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 دعم عمليات التسويق؛ (5

 التتبع والتقييم بمعية الشركاء. (6
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 االختصاصات املشتركة  .2

 وتقوية تنافسيتها  تحسين جاذبية املجاالت الترابية للجهة

 
 

 ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا االختصاص؟

 املتعلق بالجهات. 111.14القانون التنظيمي رقم  -

 املراسيم املتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات املعنية. -

 ما هو مدلول هذا االختصاص؟ 

تنافسيتها مكانة الصدارة من بين مهام الجهة في يحتل تحسين جاذبية املجاالت الترابية للجهة وتقوية 
مجال إنعاش التنمية املندمجة واملستدامة داخل دائرتها الترابية، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها. 
كما جعلها القانون التنظيمي اختصاصا مشتركا بين الدولة والجهة تمارسه الجهة آخذة بعين االعتبار  

خذة في مجاالت اختصاصها األخرى والتي تساهم في إشعاعها سواء في الداخل  املبادرات واإلجراءات املت
لألنشطة  مناطق  وتنظيم  وتوطين  املقاولة  ودعم  االستثمار  جذب  مثل  الدولي  املستوى  على  أو 

 االقتصادية.

ويمكن تعريف الجاذبية بقدرة مجال ترابي معين، بحكم مميزاته الخاصة، على جذب وتثبيت فاعلين  
عد التنافسية، من جهتها، إحدى دعامات  اقتصادي 

ُ
ين غير قارين. وتعتبر بذلك عامال للتنافسية، كما ت

 الجاذبية.

 من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا االختصاص؟

 السلطات الحكومية املعنية:  
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 السلطة الحكومية املكلفة بالصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛  -

 السلطة الحكومية املكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ -

 السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ -

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛  -

 السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء؛  -

 ملكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة. السلطة الحكومية ا -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات؛  -

 املراكز الجهوية لالستثمار؛ -

 الشركة املغربية للهندسة السياحية؛ -

 الغرف املهنية.  -

 املجتمع املدني  

 :القطاع الخاص

 الفيديرالية الجهوية للمقاوالت؛  -

 الهيئات املهنية. -

 ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف الجهة؟    

جموعة من  مبمساهمة الجهة    يمكن أن يأخذ ممارسة اختصاص تحسين جاذبية املجاالت الترابية للجهة
 :  من قبيلبادرات وإجراءات امل

 وتجميع املنتجين؛ تشجيع انبثاق بنيات مهنية لتنظيم  (1

 الدعم التقني واملالي والتنظيمي ألنشطة مختلف فروع االقتصاد االجتماعي؛  (2

 تقديم تحفيزات لخلق وتنمية األنشطة املدرة للدخل؛  (3

4) ( التجارية  العالمات  على  الحصول  إلى  الرامية  املجهودات  والتصديق (  Labelتشجيع 
(Certification لفائدة املنتوجات )املجالية؛ 

 دعم عمليات التسويق؛ (5
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 التتبع والتقييم بمعية الشركاء. (6

 تشجيع انبثاق مجاالت ترابية في شكل أقطاب للتنمية متجانسة ومندمجة؛  (7

 التعريف والترويج إلمكانيات الجهة وفرص االستثمار املتاحة في مختلف أقطابها الترابية؛ (8

 تعلقة بالحركية والرقمنة؛دعم مشاريع البنيات التحتية املهيكلة وكذا تلك امل (9

 املساهمة في جهود تحسين مناخ األعمال؛  (10

 تحسين ظروف استقبال ومواكبة املستثمرين؛  (11

الجيولوجي   (12 بالتخريط  والهيدروجيولوجي    يوالجيوفيزيائالقيام  والجيوتقني  والجيوكيمائي 

املجاالت    الالزمة لتحسين جاذبية  الجيولوجية)الجيوعلمي بصفة عامة( وذلك لتملك املعلومة  

 الترابية وتقوية التنافسية. 
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 الشغل 

 

 

 االختصاص؟ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا 

 املتعلق بالجهات؛ 111.14القانون التنظيمي رقم   -

الوطنية    51.99القانون   - الوكالة  بإنشاء  بتنفيذه  القاض ي  الصادر  والكفاءات  الشغل  إلنعاش 
 (2000يونيو  5) 1421ربيع األول  2في   1.00.220الظهير الشريف رقم 

وتنظيم    2014يونيو    18بتاريخ    2.14.280املرسوم   - باختصاصات  الشغل  املتعلق  وزارة 
 والشؤون االجتماعية؛ 

املتعلق بإحداث    51.99بتطبيق القانون    2000يوليوز    4الصادر بتاريخ    2.99.822املرسوم   -
 الشغل والكفاءات.الوكالة الوطنية إلنعاش 

  االختصاص؟ما هو مدلول هذا 

 يمكن للجهة أن تضطلع بهذا االختصاص املشترك من خالل:

 بلورة استراتيجية جهوية للتشغيل بانسجام مع االستراتيجية الوطنية؛  -

على   - املقاوالت  حفاظ  في  املساهمة  بهدف  بنيوية  تحوالت  تعرف  التي  القطاعات  مواكبة 
 الشغل؛

 قابلية تشغيل األشخاص الباحثين عن الشغل وخاصة الشباب والنساء.تحسين  -

 االختصاص؟من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا 

 القطاعات الوزارية املعنية:  

 وزارة الشغل واإلدماج املنهي؛  -

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي؛ -
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 التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛وزارة السياحة والصناعة  -

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات؛  -

 وزارة الطاقة واملعادن والبيئة. -

 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية  

 الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

 القطاع الخاص

 رب االتحاد العام ملقاوالت املغ

 النقابات 

 الهيئات املهنية  

 املجتمع املدني 

 التعاون الدولي

     الجهة؟ما هي أشكال ممارسة هذا االختصاص من طرف 

اقع الشغل بالجهة.  -  القيام بجرد لو

 وضع استراتيجية جهوية للتشغيل بانسجام مع االستراتيجية الوطنية؛ -

 الوطني للتشغيل؛إعداد تصميم جهوي للشغل بتناسق مع البرنامج  -

 إعداد وتنفيذ برنامج تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن الشغل، خاصة الشباب والنساء؛  -

 إنشاء اللجنة الجهوية للتشغيل في إطار االستراتيجية الوطنية للتشغيل. -

 مواصلة تنفيذ وتتبع أشغال التصميم الجهوي للشغل؛  -

 تقييم اإلنجازات وآثارها. -
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 السياحة إنعاش 

 

 

 االختصاص؟ما هي األسس القانونية ملمارسة هذا 

 املتعلق بالجهات؛ 111.14القانون التنظيمي رقم  -

 املتعلق بالجماعات.  113.14القانون التنظيمي رقم  -

  االختصاص؟ما هو مدلول هذا 

عدد   نمو  على  تساعد  التي  األعمال  بجميع  القيام  السياحة  بإنعاش  التي  يالسُيراد  املبيت  وليالي  اح 
تحققها املؤسسات السياحية للجهة. إنه مفهوم يشمل جميع جوانب هيكلة وتقوية العرض السياحي  

 وكذلك مختلف االجراءات الهادفة إلى تحفيز الطلب املوجه للمنتوجات السياحية للجهة.  

طريق   عن  االختصاص  هذا  اآلن،  لحد  الدولة،  املالسلطة  وتمارس  السياحة ب  كلفةالحكومية 
السياحية(  للهندسة  املغربية  والشركة  للسياحة  املغربي  الوطني  )املكتب  لها  التابعة  واملؤسسات 

 وبالتالي، تقوم بإنعاش القطاع على مستوى العرض والطلب، وكذا بتكوين املوارد البشرية. 

 االختصاص؟من هم الشركاء املعنيون بممارسة هذا 

   السلطات الحكومية املعنية:

 بالسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالداخلية؛  الحكومية املكلفةالسلطة  -

 بالطاقة واملعادن والبيئة. الحكومية املكلفةالسلطة  -
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 الجماعات الترابية

 املؤسسات العمومية:  

 املكتب الوطني املغربي للسياحة؛ -

 الشركة املغربية للهندسة السياحية. -

 املجتمع املدني  

 القطاع الخاص

 اللجن الجهوية واإلقليمية للسياحية؛  -

 الهيئات املهنية. -

 التعاون الدولي

     الجهة؟اص من طرف ما هي أشكال ممارسة هذا االختص

الجهة مجموعة من املبادرات وإجراءات من    السياحة بمساهمةيمكن أن يأخذ ممارسة اختصاص إنعاش  
  قبيل:

إعداد برنامج إلنعاش السياحة على أساس توجهات الرؤية الوطنية والتصميم الجهوي إلعداد   (1
 التراب وبرنامج التنمية الجهوية؛

 السياحية واملساهمة في تمويلها؛ دعم مشاريع التهيئة  (2

 املساهمة في جهود إنعاش الوجهات السياحية للجهة؛  (3

 تقوية النجاعة الطاقية من خالل احترام األداء الطاقي للبنيات والتجهيزات. (4
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  الثاني:الباب 
 دور الهيئة في سياقها املؤسساتي 

بأدوار طالئعية    االقتصادي بالجهةاملختصة بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع  الهيئة االستشارية    تضطلع
 أساسية:يمكن تلخيصها في ثالث أدوار 

  

 للشأن العام الجهوي   الديمقراطية التشاركية  من آليات الهيئة كآلية  .1

الحديثة   املفاهيم  التشاركية من  الديمقراطية  الدستور  تعتبر  أقرها  تعرفالتي  العلوم االجتماعية  والتي    في 
التشاورية"باسم   إلى.  "الديمقراطية  واملواطنات    إدماج  وتهدف  املدني  فياملجتمع  القرار    واملواطنين  صناعة 

 . تقائية بين الفعل العمومي والفعل املدنيلاالعن طريق  نتائجه،وتتبع تنفيذه وتقييم ، العمومي

للديمقراطية  وهي   بديال  منها  .مكملة  وإنما   التمثيلةليست  فيها    فالغرض  والعجز  القصور  أوجه  تجاوز 
بمحاولة حل املشاكل عن قرب، وضمان انخراط الجميع، وتطوير التدبير الترابي والوطني عن طريق التكامل 
في   تجد  تعد  لم  تنموية(  بيئية،  )نسائية،  التحركات االجتماعية  العديد من  الديمقراطيتين، السيما وأن  بين 

 ير عن حاجياتها ومطالبها وإيجاد حلول لها. الديمقراطية التمثيلية سبال للتعب

التشريعات   يتم عبر مجموعة من اآلليات منها ما ينص عليه الدستور وكذا  التشاركية  تفعيل الديمقراطية 
  املقارن:تقره املمارسات الفضلى في القانون ما الوطنية ومنها 

الهيئة كآلية من آليات 
الديمقراطية 

التشاركية للشأن 
 العام الجهوي 

 في كمساهم الهيئة
 الجهوية تعزيز

 لرفع مدني كفاعل الهيئة املتقدمة 
التنمية  تحديات

االقتصادية على مستوى 
 الجهة    
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 في تعزيز الجهوية املتقدمة  الهيئة كمساهم .2

 114.11من القانون التنظيمي    117و  116املادتين    ومقتضيات  2011من دستور    139تبعا ملقتضيات املادة  
الهيئة االستشارية املختصة   تعتبر  بالجهات  الطابع االقتصادياملتعلق  آلية ووسيلة    بالقضايا الجهوية ذات 

 ومختلف تنظيمات املجتمع املدني خصوصا الجمعيات في تقديم ن واملواطني املواطنات ناجحة لعملية إشراك 
و  استشارية  ومقترحات  أراء  الجه توصيات  مسلسل  تطوير  في  زاوية  تساهم  من  خصوصا  املتقدمة،  وية 

 على املستوى الجهوي.  التنمية االقتصاديةإشكاليات 

ملتمسات تقديم 

)القانون التشريع 

 (64.14التنظيمي رقم 

طبقا ملقتضيات الفصل 

من الدستور  14

للمواطنات واملواطنين، 

ضمن شروط وكيفيات 

يحددها قانون تنظيمي، 

الحق في تقديم ملتمسات 

 في مجال التشريع.

 

       

 االستشارة العمومية

مثال نشر مسودات مشاريع 

النصوص القانونية على 

بوابة األمانة العامة للحكومة 

 االتعليق عليها طبق أجل من

ملقتضيات املرسوم رقم 

املتعلق بإحداث  2.08.229

مسطرة لنشر مشاريع 

النصوص التشريعية 

 والتنظيمية

   

      

 الهيآت االستشارية

من  117و 116)املادتين 

القانون التنظيمي 

114.11 )  

من  139طبقا للفصل 

الدستور، تحدث مجالس 

الجهات آليات تشاركية 

للحوار والتشاور لتيسير 

مساهمة املواطنات 

واملواطنين والجمعيات في 

إعداد برامج التنمية 

وتتبعها طبق الكيفيات 

املحددة في النظام الداخلي 

 للجهة.

رافع   الت

ممارسة سلمية تمكن 

املجتمع املدني من إقناع 

املؤسسات الحكومية بغية 

تغيير أو تعديل مجموعة 

من السياسيات، 

والقوانين التي ال تخدم 

 مصلحة فئة من املواطنين 

 

      

 الهيئة 
__________ 

كآلية للديمقراطية 
 التشاركية

)الباب تقديم العرائض 

الرابع من القانون 

 (111.14 رقمالتنظيمي 

طبقا ألحكام الفقرة الثانية 

من  139من الفصل 

الدستور، يمكن 

للمواطنات واملواطنين 

والجمعيات أن يقدموا 

عرائض يكون الهدف منها 

مطالبة املجلس بإدراج 

نقطة تدخل في صالحياته 

 ضمن جدول أعماله 
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اهم في تعزيز مسلسل الجهوية املتقدمة عبر أربع مداخل  سفالهيئة هي هيكلة موازية للمجلس من شأنها أن ت
 أساسية: 

 

 التنمية االقتصادية بالجهةرفع تحديات  مساهم في  الهيئة كفاعل مدني  .3

من خالل موقعها بجانب الفاعلين املؤسساتيين كفاعل مدني معني بعملية التنمية االقتصادية يمكن للهيئة  
لجهوية ذات الطابع االقتصادي أن تساهم في رفع التحديات املرتبطة االستشارية املختصة بدراسة القضايا ا

   أساسية:تحديات  ثالثوالتي يمكن تلخيصها في  بالجهة،بمتطلبات التنمية االقتصادية 

 

 

 

ئةاملداخل  األربع األساسية ملساهمة الهي

في تعزيز مسلسل الجهوية املتقدمة

املدخل األول 

املساهمة في بسط 
ية التصورات املستقبل

الخاصة بالتنمية 
االقتصادية في إطار 

املقاربة التشاركية 

برنامج تنمية إلعداد 

الجهة والتصميم 
الجهوي إلعداد التراب،

ئة مع عضوية رئيس الهي
للجنة االستشارية 

إلعداد التراب ضمن 
اختصاصات الهيئة

املدخل الثاني

أ تتبو املساهمة في أن 
الجهة مكانة الصدارة 

بالنسبة للجماعات 
الترابية األخرى في 

عمليات إعداد برنامج 

يم تنمية الجهة والتصم

الجهوي إلعداد التراب 
ا، مع وتنفيذهما وتتبعهم

مراعاة االختصاصات 
الذاتية للجماعات 

.الترابية األخرى 

املدخل الثالث

إبداء الراي حول 
القضايا ذات الطابع 

االقتصادي ، مع مراعاة  
ة الخصوصيات املجالي

والسوسيو ثقافية 

هةللنطاق الترابي للج

املدخل الرابع

م جعل الهيئة فضاء دائ

ومستمر للتشاور 
والحوار والتواصل مع 
ما الفاعل العمومي والسي

الجهة و أيضا بين 
لف مكونات الهيئة بمخت

أطيافهم
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 تحديات التنمية االقتصادية بالجهة

 جاذبيتهاالرفع من تعزيز التنافسية الترابية للجهة و املساهمة في  

على   املعنيين  الفاعلين  وكذا  الجهة  بمساعدة مجلس  االستشارية  مهامها  من خالل  تساهم  أن  للهيئة  بمكن 
  تها، يبذمن جا  وترفعاتخاذ القرارات املناسبة والتدابير املالئمة التي من شأنها أن تعزز التنافسية الترابية للجهة  

   التالي:كما يوضح الرسم التوضيحي 

 

 

 

 

 

  

 

أراء استشارية تتعلق 
بتوطين وتنظيم مناطق 
األنشطة االقتصادية 
 )الصناعية والحرفية(

 

أراء استشارية تتعلق 
بإنعاش أسواق الجملة 

للمواد الغذائية 
 والفالحية 

 

أراء استشارية تتعلق 
بتعزيز الجاذبية 
السياحية للجهة 

ومردودية منتوجاتها 
  السياحية 

مساهمة الهية في 
التنافسية  تعزيز

الترابية للجهة والرفع 
 من جاذبيتها

 املساهمة في
إنعاش االقتصاد  

االجتماعي 
 والتضامني

 املساهمة في
تأطير دعم  

 املقاوالت 

املساهمة في تعزيز  
التنافسية الترابية 

الرفع من للجهة و
 جاذبيتها
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 دعم املقاوالت  املساهمة في تأطير 

أراء   تقدم  أن  الجهة  تراب  مستوى  على  األعمال  ومناخ  باملقاوالت  أعضائها  احتكاك  بحكم  للهيئة  يمكن 
مع مراعاة    الشأن، استشارية في اتجاه ترشيد دعم املقاوالت ومساعدة الجهة على ممارسة اختصاصاتها في هذا  

   املسارات:من  عبر مجموعةوذلك  املعنيين،اختصاصات الفاعلين اآلخرين 

 

 
 

 

  

، عبر أراءها ةئمساهمة الهي
في تأطير دعم  االستشارية،

من أجل  املقاوالت بالجهة
   تحديد:

 املقاوالت املستهدفة 

 أشكال مواكبة املقاوالت

 سبل الشراكة والتعاون 

 مساندة املقاوالت املبتكرة

 املقاوالت في حالة صعبة

 منظومة الفاعلين في الدعم 

 شكليات التتبع والتقييم 

 املهن الصاعدة والت مقا
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 بالجهة   املساهمة في إنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامني 

لالقتصاد    املحرك األساس ي  التطور االقتصادي  وبين  العدالة االجتماعية  قيم  بين  للتوفيق  السعي  إطار  في 
االجتماعي والتضامني فالهيئة مدعوة للعمل على ترسيخ قيم التضامن االجتماعي وتطوير النمو االقتصادي  

ن املتعاونين من جميع الطبقات من خالل تقديم أراء استشارية للجهة وللفاعلين املعنيين من أجل احتضا
االجتماعية.   واملنفعة  التضامن  مبدأ  على  أنشطتها  تعتمد  التي  واملجاالت  القطاعات  ومختلف  االجتماعية 

 ونذكر على سبيل املثال املقاول الذاتي، الجمعيات، التعاونيات واملقاوالت الصغرى: 

 

 
 

مساهمة الهيئة من 

خالل أرائها 
االستشارية في إنعاش 
االقتصاد االجتماعي 

والتضامني بالجهة 

تشجيع انبثاق بنيات

مهنية لتنظيم وتجميع 

املنتجين

الدعم التقني واملالي 

والتنظيمي ألنشطة 

مختلف فروع 

االقتصاد االجتماعي؛

تقديم تحفيزات لخلق 

وتنمية األنشطة املدرة 

للدخل

تشجيع املجهودات 

الرامية إلى الحصول 

على العالمات 

التجارية 

دعم عمليات 

التسويق

التتبع والتقييم بمعية 

الشركاء
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 الثالث:الباب 
 الهيئة  املساطر املتعلقة بإحداث وتنظيم 

القضايا   بدراسة  املختصة  االستشارية  الهيآت  نجاح  االقتصادي  إن  الطابع  ذات  رهين  الجهوية  مهامها  في 
بمستوى الوعي واالحترافية والضبط الذي يجب أن يميز إحداثها سواء على مستوى أعضاء مجالس الجهات 

 أو على مستوى أعضاء الهيئة.  

إلى تنميط  الدليل  من    باإلستئناسمن املساطر املفتاح، والتي تم وضعها    ة مجموع  من أجل ذلك يرمي هذا 
 املمارسات الفضلى في هيآت مماثلة، سواء على املستوى الوطني أو املستوى الدولي. 

 وتنتظم هذه املساطر كما يلي:  

 

املساطر املتعلقة بإحداث وتنظيم الهيئة

طة املساطر املرتب

بإحداث الهيئة 

:املسطرة األولى

التشاور بشأن إحداث

الهيئة 

:املسطرة الثانية

ة األشغال التحضيري

إلحداث الهيئة 

:املسطرة الثالثة

يئة تشكيل وهيكلة اله

طة املساطر املرتب

بالتخطيط 

ملمارسة مهام 

الهيئة 

:املسطرة الرابعة

وضع خطة عمل 

الهيئة 

: املسطرة الخامسة

وضع خطة لتعزيز 

قدرات أعضاء الهيئة 

:املسطرة السادسة

وضع خطة تواصلية

للهيئة 

طة املساطر املرتب

بتصريف شؤون 

الهيئة 

:املسطرة السابعة

إدارة اجتماعات 

الهيئة 

:املسطرة الثامنة

التفاعل مع طلبات 

تقديم اآلراء 

االستشارية 

:املسطرة التاسعة

الدعم املالي 

ة واللوجيستي للهيئ

طة املساطر املرتب

عمل بتتبع وتقييم

الهيئة 

:املسطرة العاشرة

ال توثيق وأرشفة أشغ

الهيئة 

املسطرة الحادية 

:عشر

وضع جدول قيادة 

لتتبع وتقييم أداء

الهيئة 

:املسطرة الثانية عشر

وضع تقرير سنوي 

حول حصيلة عمل 

الهيئة 
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 املساطر املرتبطة بإحداث الهيئة .1

 املسطرة األولى: التشاور بشأن مبادرة إحداث الهيئة  

 

  الهيئة إلحداث املؤطر القانوني اإلطار تملك▪  

  الهيئة إحداث قرار بشأن والتفاعل التشاور  خلق▪

 الهيئة إحداث قرار اتخاذ▪

 .الهيئة إلحداث الترتيبات إعداد مهمة إليها توكل تحضرية لجنة تعيين▪

▪ 

 ماهي أهداف املسطرة؟

  للمجلس االنتدابية الفترة من األولى السنة

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

  الجهة مجلس رئيس▪

 الجهة مجلس مكتب▪

   الجهة بمجلس واملنتخبون )ت( السياسة الفرق ▪
من هي األطراف املعنية؟

 ؟ 

  الهيئة إحداث بشأن قرار باتخاذ رئيس مجلس الجهة مبادرة.1
 الهيئة إحداث بشأن املكتب مع رئيس مجلس الجهة تشاور .2
 الهيئة إلحداث للتحضير رئيس مجلس الجهةل مقرر  مشروع اتخاذ.3
 السياسية الفرق  مثليمن م مكونة مثال) داخلية لجنة تحضرية تعيين.4

 لتشكيل واملعايير الترتيبات إعداد أجل من( املجلس أطر وبعض للمجلس،
  الهيئة

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

  املجلس مكتب اجتماع محضر▪

 الهيئة  إلحداث التحضرية اللجنة بتعيين رئيس مجلس الجهة مقرر ▪
 مخرجات املسطرة؟ما هي 
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 أنموذج لقرار رئيس مجلس الجهة بتعيين لجنة تحضرية إلحداث الهيئة   :1جذاذة رقم 

 اململكة املغربية  
 جهة .... 

 قرار
 منه؛  139بناء على أحكام الدستور، والسيما الفصل 

 منه؛ 117و  116، والسيما املادتين 111.14التنظيمي املتعلق بالجهات رقم ووفقا ملقتضيات القانون 

 وتأسيسا على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والسيما املادة .... منه 

الجهوية ذات الطابع   وتبعا للمشاورات مع أعضاء مكتب املجلس بشأن إحداث هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا
 االقتصادي 

 ي: تقرر ما يل

املادة األولى: تعين لجنة تحضيرية مكونة من ممثل عن كل فريق سياس ي باملجلس من أجل تحضير الترتيبات الالزمة إلحداث  
 الهيئة 

 وتحدد مهام هذه اللجنة فيما يلي:

 تحديد شروط الترشح لعضوية الهيئة ومعايير االنتقاء؛  .1

 بالعضوية في الهيئة؛ إعداد قاعدة بيانات عن الفعاليات املعنية  .2

 توضيح شكليات إشهار طلب عروض إبداء االهتمام للترشح لعضوية الهيئة؛   .3

 توضيح شكليات اعتماد الئحة أعضاء الهيئة؛  .4

 انتقاء الئحة األعضاء من بين املرشحين وفق الضوابط التي أقرتها اللجنة.     .5

مجلس الجهة من أجل اعتمادها في أجل أقصاه ..... من تاريخ    املادة الثاني: تعرض اللجنة التحضرية نتائج أشغالها على رئيس
 تعيينها 

  القرار. اذ هاملادة الثالثة: يعهد إلى رؤساء الفرق السياسية باملجلس تنفيذ 
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 إلحداث الهيئة   يةالتحضير  األشغال املسطرة الثانية:   

 

 تحديد شروط الترشح لعضوية الهيئة ومعايير االنتقاء ▪

 إعداد قاعدة بيانات عن الفعاليات املعنية بالعضوية في الهيئة▪

 توضيح شكليات إشهار طلب عروض إبداء االهتمام للترشح  ▪

 توضيح شكليات اعتماد الئحة أعضاء الهيئة    ▪

▪ 

 ماهي أهداف املسطرة؟

 رئيس مجلس الجهة بتعيين اللجنة التحضريةمباشرة بعد إصدار قرار 
 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة إلحداث الهيئة  

 مجلس الجهة▪

  الجهة مجلس رئيس▪

 رية( يلجنة االنتقاء )اللجنة التحض▪

    املترشحون للعضوية▪

 من هي األطراف املعنية؟

 تكوين قاعدة معطيات عن الفعاليات املحتملة لتشكيل الهيئة .1

 رية الختيار األعضاء يوضع معايير االنتقاء من طرف اللجنة التحض.2

 إشهار طلب إبداء االهتمام من أجل الترشح لعضوية الهيئة عبر جميع.3
 الوسائل املمكنة املقروءة والرقمية وغيرها. 

لجنة االنتقاء بعد استنفاد آجال  البث في عروض إبداء االهتمام من طرف.4
 تقديم طلبات الترشح

تحديد الالئحة املنتقاة واقتراحها على رئيس مجلس الجهة في أفق عرضها على .5
 املجلس من أجل املصادقة

عرض مشروع مقرر إحداث الهيئة على املجلس، في إطار دورة عادية أو .6
 استثنائية، من أجل املصادقة 

   

 رائية؟ماهي املراحل اإلج

   الهيئةمحضر مداوالت اللجنة التحضرية النتقاء أعضاء ▪

   الهيئةالقاض ي بإحداث  املجلس مقرر ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟
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 : تحديد عدد أعضاء الهيئة2جذاذة رقم 

 يحدد عدد املقاعد املخصصة داخل الهيئة من طرف رئيس مجلس الجهة وبتشاور مع مكتب املجلس. 

االعتبارات  يمكن   على ضوء  محددة  بطريقة  العدد  هذا  بتحديد  تسمح  واعتماد صيغة حسابية  تحديد 
 التالية: 

والشخصيات  ▪ )الجمعيات  املحلي  املدني  للمجتمع  املخصصة  املقاعد  لعدد  بالنسبة  مؤشر  إعطاء 
 مجلس الجهة؛ املحلية( داخل الهيئة تحدد حسب مرجع ثابت أي عدد أعضاء

الكبير    إن من حيث العدد مقارنة بعدد مستشاري املجلس، حيث    عدم إحداث هيئة كبيرة  ▪ العدد 
 يمكن أن يؤثر على نجاعة التعاون املنشود بين املجلس والهيئة؛

بطريقة  ▪ للهيئة  املخصصة  املقاعد  عدد  الحتساب  بسيطة  حسابية  ملعادلة  كأساس  عتبة  تحديد 
 تقريبية والتي يمكن رفعها أو نقصها حسب الحالة؛ 

   حالة رفض الترشيح لعضوية الهيئة يجب تعليل قرار لجنة االنتقاء الذي يقض ي بهذا الرفض؛في  ▪

 . عدد أعضاء الهيئة يساوي ثلثي أعضاء مجلس الجهة

 إن هذه العملية الحسابية تمكن من:  

التحكم في عدد املقاعد التي ستمنح ملمثلي املنظمات غير الحكومية والشخصيات في تراب الجهة،   ▪
 لين لعضوية الهيئة؛املؤه

حول القضايا الجهوية ذات الطابع ضمان الفعالية وحسن اشتغال الهيئة من أجل آراء استشارية   ▪
 . االقتصادي
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 تحديد معايير انتقاء أعضاء الهيئة  : 3جذاذة رقم 

 يمكن للجهة اعتماد بعض املعايير من قبيل: 

 االرتباط بتراب الجهة؛ -

 مقاربة النوع االجتماعي بتمثيلية النساء بنسبة ال تقل عن ثلث أعضاء الهيئة؛  -

 األقاليم الخاضعة لنفود تراب الجهة بعضوين على األقل؛ العماالت و  تمثيلية -

 املكانة والسمعة داخل املجتمع املدني بتراب الجهة؛ -

 ؛ بالقضايا الجهوية ذات الطابع االقتصاديالتجربة والكفاءة في امليادين ذات الصلة  -

 التنوع السوسيو منهي والثقافي والعمري؛ -

 تمثيلية الشباب في وضعية إعاقة )نظام الحصص( حسب املؤشرات الوطنية والجهوية ؛  -

 تمثيلية عن الجامعات ومراكز البحوث؛ -

 ؛، االجتماعية، الثقافية والعلميةملؤهالت االقتصاديةتمثيلية عن الفئات الشابة ذات ا -

 كما يمكن للجهة تحديد معايير إضافية حسب خصوصيتها: 

التعاونيات مثال( املنظمة   ،الجمعياتيات املحلية والبنيات االقتصادية األخرى، )فعالنوعية ال -
 ؛إلخ(األدبي واملالي...واملهيكلة واملتوفرة على وثائق إثبات هويتها وأنشطتها )التقرير 

على  - السمعة  ذات  والشخصيات  الجمعيات  )ت(  ملمثلي  الشخصية  والبيانات  الذاتية  السيرة 
 املستوى الترابي، املعروفين بنشاطهم واستعدادهم للعمل داخل الهيئة؛ 

في   - والشخصيات  الجمعيات  )ت(  ملمثلي  بها  واملعترف  العالية  الصلة   املجاالتالخبرة  ذات 
 االقتصادي؛لجهوية ذات الطابع بالقضايا ا

 التغطية الترابية للجهة: األقاليم والعماالت التابعة لتراب الجهة.  -
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 أنموذج اإلعالن عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة  :4جذاذة رقم 

 اململكة املغربية  
 جهة .... 

 إعالن 

 منه؛ 139والسيما الفصل  الدستور،بناء على أحكام 

 منه؛  117و 116والسيما املادتين  ،111.14ووفقا ملقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالجهات رقم 

 وتأسيسا على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والسيما املادة .... منه 

في  يعلن رئيس مجلس جهة .... إلى كافة فعاليات املجتمع املدني واملواطنين واملواطنات والفاعلين املدنيين   
االقتصادي   تختص الشأن  التي  االستشارية  الهيئة  لعضوية  الترشح  طلبات  لتلقي  املجال  فتح  تقرر  أنه 

املزمع إحداثها بناء على املعايير  بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي  بدراسة القضايا املتعلقة  
   التالية:

 الجهة؛االرتباط بتراب  -

  الهيئة؛ة النساء بنسبة ال تقل عن ثلث أعضاء مقاربة النوع االجتماعي بتمثيلي  -

   األقل؛األقاليم الخاضعة لنفود تراب الجهة بعضوين على  يةتمثيل -

 الجهة؛املكانة والسمعة داخل املجتمع املدني بتراب  -

 االقتصادي؛بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع التجربة والكفاءة في امليادين ذات الصلة  -

 والعمري؛ي والثقافي التنوع السوسيو منه -

 تمثيلية الشباب في وضعية إعاقة )نظام الحصص( حسب املؤشرات الوطنية والجهوية؛  -

الجمعوي   النسيح  أهمية  باعتبار  الجهة  مجلس  رئيس  طرف  من  وتسميتهم  الهيئة  أعضاء  عدد  يحدد 
 على صعيد الجهة. بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي واملنظمات املهتمة 

لدى مكتب  ع.... ويودفعلى كل من يرغب في الترشح لعضوية الهيئة أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس جهة 
 تاريخ ...... كآخر أجل.    إلىأو عبر البريد االلكتروني وذلك ابتداء من تاريخ ......  الجهة، الضبط بمقر 

 حسب الحالة. رفقته،ويتعين أن يشفع الطلب باستمارة التسجيل 
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 بطاقة معلومات عن املترشح)ة( لعضوية الهيئة  :5رقم  جذاذة

  االسم الشخص ي والعائلي 

  تاريخ ومكان االزدياد

  املستوى التعليمي 

  املهنة الحالية 

  العالقة باملجلس 

  مجاالت االهتمام 

  إن كان هناك انتماء( ) التجربة في العمل الجمعوي 

  انتماء( إن كان هناك ) الجمعيةاملوقع داخل 

  القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي التجربة في 

  الهاتف -البريد اإللكتروني  -العنوان  االتصال:عناوين 
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 بطاقة معلومات عن الجمعية املترشحة للعضوية بالهيئة  : 6جذاذة رقم 

  تاريخ اإلنشاء و  اسم الجمعية وشعارها

  رئيس الجمعيةاالسم العائلي والشخص ي وعنوان 

  عنوان الجمعية 

  مجاالت االهتمام 

  الفئة املستهدفة

    عدد املنخرطين  

  املجلس اإلداري للجمعيةعدد ونسبة النساء في 

  سنوات األخيرة  3ملخص حول أنشطة الجمعية خالل  

القضايا الجهوية ذات الطابع  ملخص حول األعمال املنجزة في 
 االقتصادي 

 

  وملخص حول التقريرين األدبي واملالي نظرة 

  تاريخ إجراء آخر جمع عام

  سنوات األخيرة 3أنواع الشراكات التي أبرمتها الجمعية خالل 
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املسطرة الثالثة: تشكيل وهيكلة الهيئة  

 

 توضيح كيفيات عقد الجمع العام التأسيس ي للهيئة بعد إحداثها ▪

 تبيان كيفية تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مكتب الهيئة ▪

 تحديد الهياكل املنبثقة عن الهيئة: اللجان وفرق العمل ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 مباشرة بعد مصادقة املجلس على مقرر إحداث الهيئة 

 

 ؟سطرةماهي فترة إعمال امل

 مجلس الجهة▪

  الجهة مجلس رئيس▪

 الجمع العام للهيئة ▪

 من هي األطراف املعنية؟

 اجتماع لعقد بدعوتهم طلباتهم قبلت الذين رشحينتاملاملترشحات و تبليغ.1
 ، من طرف رئيس مجلس الجهة تأسيس ي

 عقد لقاء تواصلي لتقديم الهيئة من أجل اإلعالن الرسمي عن إحداثها  .2

 سنا االكبر العضو يرأسه هياكلها انتخاب بهدف للهيئة تأسيس ي اجتماع عقد.3
 نائبه أو املقرر  أو نوابه أو الرئيس ملنصب املترشحين غير

 ونائبهواملقرر  ونوابه الهيئة رئيس النتخاب أساسية قاعدة التصويت يعتبر.4
 الهيئة تشكيل عن ستنبثق التي املساعدة الهياكل وكذا 
 .)انظر أنموذج النظام الداخلي( 

 املطلقة األغلبية بحضور  ونائبه واملقرر  نوابه من وثالثة لرئيسا انتخاب .5
 . الهيئة ألعضاء

انتخاب أعضاء اللجان الدائمة املنبثقة عن الهيئة في حالة التنصيص عليها في .6
 النظام الداخلي  

      

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 محاضر انتخاب الرئيس ومكتب الهيئة▪

 محضر انتخاب اللجان الدائمة  ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟
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الهيكلة التنظيمية للهيئة   : 1خطاطة رقم   

 

   

 

 

  

 التداول /
 إحداث الهيئة  

 رئيس الهيئة 

 الجمع العام للهيئة 

 مقرر الهيئة  نواب رئيس الهيئة 

 نائب مقرر الهيئة 

 فرق العمل  اللجان الدائمة 

 رئيس مجلس الجهة 

 مجلس الجهة   

 وحدة التنسيق
 مع الهيئة 

املوافقة على 
 املخرجات

اإلحالة من أجل 
 الدراسة  

 التنسيق 

 التنسيق 

تعيين أعضاء 
 الهيئة
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 املساطر املرتبطة بالتخطيط ملمارسة مهام الهيئة  .2

 املسطرة الرابعة: وضع خطة عمل الهيئة  

 

التحسيس بأهمية التوفر على تصور وخطة عمل للقيام باملهام ▪
 االستشارية للهيئة 

توضيح أهمية توزيع العمل بين اللجان الدائمة أو املؤقتة وفرق العمل ▪
 بغية تحقيق الفعالية 

 ماهي أهداف املسطرة؟

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة مباشرة بعد استكمال تشكيل هياكل الهيئة  

 الجمع العام للهيئة▪

 اللجان املنبثقة عن الجمع العام للهيئة ▪

  الجهة مجلس رئيس▪

مع إمكانية إشراك بعض األطراف املعنية: مثال أعضاء من الهيئتين ▪
  املقاربة التشاركية   االستشاريتين األخرتين، في إطار تفعيل 

 من هي األطراف املعنية؟

 استكمال تشكيل اللجان الدائمة للهيئة وفرق العمل املوضوعاتية.1
 مثال: بتحديد مهامها،

 االقتصادي الترابي ودراسة الظرفية االقتصادية؛لجنة الذكاء -
 لجنة دعم التشغيل واملقاولة؛-
 لجنة املساهمة في تتبع البرامج التنموية الترابية ذات البعد االقتصادي؛   -
 لجنة التواصل والتوثيق.-

 انتخاب منسقي اللجان.2

تعيين لجنة مؤقتة إلعداد خطة عمل الهيئة وعرضها على أنظار الجمع .3
 للهيئة العام 

 سنوية للعمل االستشاري للهيئةخطة  اعتماد.4

 عرض خطة العمل على أنظار رئيس مجلس الجهة من أجل اعتمادها..5

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 وثيقة خطة العمل االستشاري للهيئة▪

  محضر إقرار خطة العمل االستشاري   ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟
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أنموذج لخطة عمل الهيئة   :7جذاذة رقم   

  السنوات، من املهم جدا أن تمارس الهيئة مهامها االستشارية بناء على تصور وخطة عمل سنوية أو متعددة  
  بتحديد:كافي للواقع يسمح  وتشخيصمؤسسة على عدة مرجعيات 

بالقضايا الجهوية ذات الطابع  اإلكراهات والفرص املتاحة التي يفرضها الواقع بالجهة فيما يتعلق   .1
 االقتصادي؛ 

 التحديات والرهانات املطروحة بالنسبة لشباب الجهة؛  .2

يتعلق   .3 فيما  خصوصا  الجهة،  بتراب  التنموية  البرامج  الطابع أولويات  ذات  الجهوية  بالقضايا 
 االقتصادي؛ 

 ئة للقيام بمهامها، من حيث املوارد البشرية واملادية، واإلطار الزمني املتاح؛إمكانات الهي .4

خصوصا على مستوى اللجان وفرق    فعال،املناهج الكفيلة بتوزيع مهام الهيئة على هياكلها بشكل   .5
 العمل.

 األهداف  ترتيب األولويات
النتائج 
 املنتظرة

املؤشرات 
 املرجعية

الجهة 
 املنفذة 

الجهات 
 الشريكة

 الفترة 
 الوسائل 

 إلى من

1.  ............        

2.  ............        

3.  ............        

4.  ............        

5.  ............        

6.  ............        

7.  ............        

8.  ............        

9.  ............        

10.  ............        
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 املسطرة الخامسة: وضع خطة لتعزيز قدرات أعضاء الهيئة  

   

التحسيس بأهمية التوفر على تصور وخطة لتعزيز قدرات أعضاء الهيئة ▪
 للقيام بمهامهم 

 توضيح كيفية اعتماد خطة لتعزيز القدرات  ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 خالل السنة األولى من إحداث الهيئة 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 الهيئة▪

  الجهة مجلس رئيس▪

 الجمع العام للهيئة ▪

 مكاتب الخبرة في مجال هندسة التكوين، كلما اقتض ى األمر ذلك  ▪

 من هي األطراف املعنية؟

تنظيم ورشات تفاعلية، بمؤازرة خبراء إن أمكن ذلك، من أجل تحليل الحاجيات .1
 الجماعية والفردية ألعضاء الهيئة من أجل تقوية قدراتهم 

 تحديد الحاجيات في تقرير مفصل من طرف فريق عمل أحدث لهذا الغرض  .2

 إعداد الخطة التكوينية وعرضها على الجمع العام للهيئة من أجل تبنيها.3

  ات التكوين املزمع إنجازها وحد.4

 برمجة التكوينات السنوية .5

 قييم كلفة التكوين وسبل تمويليها ت.6

 كيفية تتبع وتقييم نجاعة التكوين تحديد .7

 اعتمادها أجل من رئيس مجلس الجهة أنظار على التكوين خطة عرض .8

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 تقوية القدرات أجل تقرير تحليل الحاجيات من ▪

 مخطط التكوين متعدد السنوات   ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟
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تحديد الحاجيات من التكوين  : آليات8جذاذة رقم   

 تحليل الحاجيات الجماعية عن طريق املجموعات البؤرية 

   األسئلة املطروحة اإلجابات املنتظرة  

 ماهي النتائج املرجوة؟  األعمال املتوقعة التكوين ونتائجتوضيح الهدف من 

واملعرفة(   والصفات  واملهارات  )السلوكيات  الكفايات  تحدد 

 املرتبطة بالنتائج املرجوة

كيف يمكن ربط النتائج املنتظرة  

 الهيئة؟ بسلوك عضو 

تقييم الكفايات الحاسمة وتحديد ما إذا كانت قدرات يجب على 

 العضو أن يمتلكها قبل ممارسة مهام العضوية بالهيئة 
 لتكوين؟ لماهي الكفايات القابلة 

تقييم الكفايات الحالية وتحديد أين توجد فجوات بين القدرة 

 الحالية والقدرة املطلوبة 

مستوى الكفايات وماهي  وما ه

فجوات األداء على مجموعة األعضاء  

 بالهيئة؟ 

ألعض املئوية  النسبة  إلى تحديد  يحتاجون  الذين  الهيئة  اء 

ألهداف   الكفايات  أهمية  في  والنظر  الكفايات  على  التكوين 

 العمل 

ماهي أولويات حاجيات التكوين ذات  

 الجماعي؟ الطابع األفقي أو 

الكبار   تعلم  بنظرية  كنموذج  في األخذ  املمارسات  وأفضل 

 التكوين على الكفايات الخاصة
 التكوين؟ماهي أحسن السبل إلجراء 
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 تحليل الحاجيات الفردية عن طريق استمارة  

"  الهيئة، ارتباطا بمهامكم داخل    التالية،( املحاور  4إلى    1  )منرتب بحسب األولوية   في  xمع وضع إشارة   "
 الخانة املناسبة بمستوى التكوين

 املجاالت املشتركة بين مختلف الجماعات الترابية 
 مستوى التكوين 

 معمق أساس ي 

   ..... االختصاصات  

   ..... آليات التشاور والحوار 

   ..... املالية املحلية واملحاسبة 

   ..... الجبايات املحلية 

   ..... تدبير شركات التنمية 

   ..... تدبير مجموعة الجماعات 

   ..... التدبير املفوض

   ..... تدبير الشراكات والتعاون 

   حدد(آخر )..... 

"  الهيئة، ارتباطا بمهامكم داخل    التالية،( املحاور  4إلى    1  )منرتب بحسب األولوية   في  xمع وضع إشارة   "
 الخانة املناسبة بمستوى التكوين

 الخاصة بالجهةاملجاالت 

 مستوى التكوين

 معمق أساس ي 

   الجهوية ..... إعداد وتفعيل برنامج التنمية
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   ..... التخطيط الجهوي إلعداد تراب الجهة 

   املقاوالت  دعمو  ..... التنشيط االقتصادي

   ..... تدبير التعاقد بين الدولة والجهة

" في xمع وضع إشارة "  الهيئة،ارتباطا بمهامكم داخل    التالية،( املحاور  4إلى    1  )من رتب بحسب األولوية   
 الخانة املناسبة بمستوى التكوين

 املجاالت الخاصة بالتنمية الذاتية 

 مستوى التكوين

 معمق أساس ي 

   ..... تدبير الوقت

   ..... تدبير االجتماعات  

   ..... تقنيات التواصل

   ..... تقنيات اتخاذ القرارات  

   ..... تقنيات التفاوض  

   ..... تدبير النزاعات 

   

 أخرى  رحاتتمق
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 املسطرة السادسة: وضع خطة تواصلية للهيئة    

 

  

التحسيس بأهمية التوفر على تصور وخطة للتواصل الداخلي والخارجي ▪
 للهيئة 

 توضيح كيفية اعتماد خطة تواصلية خاصة بالهيئة ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 خالل السنة األولى من إحداث الهيئة 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 الهيئة▪

  الجهة مجلس رئيس▪

 الجمع العام للهيئة  ▪

 مكاتب الخبرة في مجال التواصل، كلما اقتض ى األمر ذلك  ▪

 من هي األطراف املعنية؟

تكليف فريق عمل أو اللجنة املكلفة بالتواصل من أجل صياغة خطة تواصلية .1
اللجوء إلى خبرة إمكانية للهيئة، سواء على املستوى الداخلي أو الخارجي، مع 

 خارجية، إن أمكن ذلك

 عرض الخطة التواصلية على أنظار الجمع العام للهيئة من أجل تبنيها .2

 تنفيذ وتتبع الخطة التواصليةتكليف اللجنة الدائمة بمهام .3

   اعتمادها أجل من رئيس مجلس الجهة أنظار على الخطة التواصلية عرض.4

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 ماهي مخرجات املسطرة؟ خطة التواصل الداخلي والخارجي للهيئة  ▪
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 املساطر املرتبطة بتصريف شؤون الهيئة  .3

 اجتماعات الهيئة  املسطرة السابعة: إدارة  

 

تنظيم اجتماعات الهيئة بشكل يخدم الفعالية والنجاعة في ▪
 ممارسة املهام 

 توزيع املهام بين هياكل الهيئة بشكل متوازن ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 حسب الدورات العادية للهيئة أو كلما اقتض ى األمر وفق النظام الداخلي 
 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 من هي األطراف املعنية؟ هياكل الهيئة  ▪

 رئيسها من لالتصال أخرى  وسيلة أي أو كتابية بدعوة الجهة مجلس بمقر الهيئة تجتمع .1
 .ذلك إلى الضرورة دعت كلما أو الجهة مجلس رئيس من طلب على بناء أو دورية بصفة

 الجهة مجلس رئيس ويخبر األعمال، جدول  ونقط اجتماعها تاريخ تحديد الهيئة رئيس يتولى.2
 .بذلك

 بالدعوة ويشفع االجتماع موعد قبل األقل على أسبوعا الهيئة أعضاء كل إلى الدعوة توجه .3
 .الدعوة موضوع االجتماع أعمال جدول 

 عدم حالة وفي ألعضائها، املطلقة األغلبية بحضور  صحيحة الهيئة هياكل اجتماعات تعتبر.4
 يعتبر الحالة هذه وفي ذلك، بعد ساعتين اللجنة اجتماع تأجيل وجب النصاب، هذا توفر 

  .الحاضرين األعضاء عدد كان كيفما صحيحا االجتماع

 .بالسرية مشمولة مشاوراتها وتكون  عمومية غير جلسات إطار في أعمالها الهيئة تمارس.5

 االستشارية واآلراء وامللتمسات والدراسات التقارير على وتصادق أشغالها نتائج الهيئة تتبنى.6
 .االجتماع محضر في التصويت نتائج وتدون  عنها املعبر األصوات بأغلبية عنها املنبثقة

 توزيعه بعد واملقرر  الهيئة رئيس يوقعه اجتماع كل عقب الهيئة ألشغال محضر يحرر .7
  .الهيئة أعضاء على وقراءته علنيا

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 جدول أعمال االجتماع▪

 محضر أعمال االجتماع  ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟ 
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محضر اجتماع الهيئة : أنموذج9جذاذة رقم    

 .... االقتصادي بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الهيئة املختصة 

 محضر اجتماع   
 )املكان والتاريخ(

التي تختص   للهيئة االستشارية  اجتماع  تم عقد    ...... بمقر جهة   ........ الساعة  .......  على  بدراسة بتاريخ 
االقتصادي الطابع  ذات  الجهوية  اللجنة(  القضايا  )أو  ورقة    عضاءاأل بحضور  .....  )انظر  أسمائهم  األتية 

 وفق جدول األعمال أسفله الحضور أسفله( 

 جدول األعمال  

بعد الترحيب بالسادة أعضاء الهيئة تم افتتاح الجلسة من طرف رئيس الهيئة )أو من ينوب عنه( والتأكيد  
النقاط   ومحددا  بالوقت  االلتزام  وعلى  للهيئة  الداخلي  النظام  ملقتضيات  بالنظر  االجتماع  سالمة  على 

 : وهياألساسية التي سيتم مناقشتها 

1.  ................................. 

2.  ................................. 

3.  

 نتائج االجتماع  

  يلي:ما  ( إقراربأغلبية األصواتتم ) ،بعد مناقشة كل نقطة على حدة واستيفاء جدول االعمال

1.  ................................. 

2.  ................................. 

3.  

الفتا    شاكرا الحاضرين  وتاريخهساعته    يعنه( فتم اختتام االجتماع من طرف رئيس الهيئة )أو من ينوب  
 الهيئة   طرف أعضاءالنظر إلى الجهد املبذول من 
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 أمور ينبغي مراعاتها عند كتابة محضر االجتماع 

 املحضر: هذه أمور مهمة يجب التنبه لها من طرف كاتب  االجتماع،إضافة إلى طريقة كتابة محضر 

 تحضير ادوات الكتابة، الورقة والسجّل قبل بدء االجتماع.  ▪

 يفضل جلوس املقرر قرب رئيس االجتماع على أحد الجوانب. ▪

 عند كتابة اقتراح يكتب معه اسم العضو الذي اقترحه. ▪

 جزة وتشمل النقاط االساسية في الوقت ذاته. الكتابة تكون مو  ▪

 تليها.تتم كتابة النقاط الرئيسّية حسب تسلسل مناقشتها وتكتب كل نقطة منفصلة عن التي  ▪

 أّيد... أنهى،  تّم،  مثال:تكون الكتابة بصيغة املاض ي  ▪

 تتم الكتابة بحيادية تاّمة دون كتابة الرأي الشخص ّي للمقرر.  ▪

ال ▪ من  جزء  هي  املقرر  يمكنه  آراء  حيث  العام  رأيه،نقاش  من    إبداء  عضوا  كباقي    الهيئة،بصفته 
 مع مراعاة أمانة املجلس في صياغة تقريره. األعضاء،

 ينبغي مراجعة املحضر والتأكد من خلوه من أي أخطاء لغوية أو منهجية.  ▪

 استكمال املعلومات الناقصة مباشرة قبل الخروج من االجتماع. ▪

 ماع في مكانه املخصص بطريقة مرّتبة حسب تاريخه.يتم االحتفاظ بمحضر االجت ▪

يبقى محضر االجتماع وثيقة مهمة كغيرها من الوثائق اإلدارية التي تنظم سير العملية اإلدارية من شأنه  
 الحاجة.أن يساهم في تحقيق جودة عمل الهيئة من خالل حفظها للمعلومة وسهولة الرجوع إليها وقت 
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املسطرة الثامنة: التفاعل مع مبادرات وطلبات تقديم اآلراء االستشارية   

 

 توضيح طريقة البث في القضايا موضوع االستشارة▪

 املجلس مداوالت خالل استثمارها تسهيل استشارية، قصد آراء تقديم▪

 التمييز بين الرأي االستشاري واألنشطة األخرى املشابهة▪

 املسطرة؟ماهي أهداف 

 مباشرة بعد التوصل بإحالة طلب الرأي االستشاري من الهيئة 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 مجلس الجهة▪

 رئيس مجلس الجهة▪

 الهيئة     ▪
 من هي األطراف املعنية؟

 القضايا في الجهة رئيس من الضرورة، دعت تحال طلبات تقديم رأي استشاري على رئيس الهيئة كلما.1
 .مهامها بمجال املتعلقة واملشاريع

. الدائمــة، بعد إطالع املكتب بذلك اللجــان علــى الرأي إبداء طلبــات تحال من طرف رئيس الهيئة.2
 رأي مشــروع داخلــه تعــد ن ْأ اللجــان أو اللجنــة علــى يتعيــن الــذي األقصــى األجــل اإلحالــة وثيقــة وتحــدد
 .الهيئة

 بشــأن تقاريــر مشــاريع إعداد اختصاصهــا، حــدود فــي واحــدة كل الدائمــة، اللجــان تتولــى.3
 .مهامها بممارســة املرتبطــة واألبحــاث الدراســات وإنجاز عليـها، تعـرض التـي القضايـا فـي الهيئة أراء 

 الهيئة بمقترحــات تتعلــق تقاريــر مشــاريع إعداد اختصاصها، حسب الدائمة، اللجان تتولــى كذلك.4
 مناخ التنمية االقتصادية بالجهة تحسين ٕالــى والراميــة الجهة، مجلس ٕالــى يقدمهــا التــي

 املعنيين الفريق أو اللجان من االستشاري  الرأي بمشروع التوصل بمجرد رئيس مجلس الجهة يقوم.5
 الجمع إطار في عليه واملوافقة مناقشته أفق في الدراسة أجل من لهيئةا أعضاء جميع إلى بإرساله
 . للهيئة العام

 الرأي طلب عن جوابية برسالة مشفوعا ،رئيس مجلس الجهة على االستشاري  الرأي إحالة يتم.6
 االستشاري 

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 مضمون الرأي االستشاري  ▪

 محضر أعمال االجتماع  ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟ 
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طلب رأي استشاري   أنموذج إحالة: 10جذاذة رقم   

 اململكة املغربية  
 جهة .... 

 من رئيس )ة( مجلس جهة .... 

 إلى 
 السيد)ة( رئيس)ة( الهيئة االستشارية

 بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي املختصة  

 ...(  املكتب،قرار  املجلس،)مثال قرار  ملرجع:ا 

 
 طلب راي استشاري  املوضوع: إحالة

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام 

والسيما    ،111.14منه ومقتضيات القانون التنظيمي املتعلق بالجهات رقم    139أحكام الدستور، والسيما الفصل  بناء على  
لي أن    منه،  117و  116املادتين   .... منه وتبعا للمرجع أعاله، يطيب  وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، والسيما املادة 

 أحيل إلى هيئتكم املوقرة، بحكم اختصاصاتها ومهامها، إبداء رأيها فيما يخص ..... 

 كما أثير انتباهكم أن طلب هذا الرأي جاء بناء على ..... )ذكر بيان أسباب الطلب وظروفه( 

باأليام( ونظ )املدة  أقصاه  أجل  في  باملتعين  القيام  هيئتكم  من  أرجو  االستعجالي،  وطابعه  االستشارة  موضوع  ألهمية   را 
 ويبقى املجلس رهن إشارتكم لتزويدكم بأي وثائق أو وسائل ممكنة لتسهيل مهامكم في هذا الشأن. 

 الحترام. وتقبلوا مني السيد)ة( رئيس)ة( الهيئة االستشارية فائقي التقدير وا

  

 املرفقات: 

1.  ...... 

2.  ...... 
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: أنموذج الجواب على إحالة طلب رأي استشاري   11جذاذة رقم   

 

 اململكة املغربية  
 جهة .... 

 من رئيس)ة( الهيئة االستشارية 
 بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي املختصة  

 إلى 
 السيد)ة( رئيس)ة( مجلس جهة .... 

 رسالتكم رقم .... بتاريخ   ملرجع: ـا 

 ـ الرأي االستشاري رقم ....... بتاريخ       

 

 طلب راي استشاري  املوضوع: إحالة

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام 

يطيب لي أن    (،تبعا لرسالتكم املشار إليها باملرجع أعاله والتي تتعلق بإحالة طلب رأي استشاري حول )ذكر املوضوع
 كما وافق عليه الجمع العام للهيئة بتاريخ .......  االستشاري،أبعث إليكم طيه متن الرأي 

 عند االقتضاء.  الخصوص،وتبقى الهيئة رهن إشارتكم لتزويدكم بأي توضيح أو معلومات تكميلية بهذا 

 وتقبلوا مني السيد)ة( رئيس)ة( املجلس فائقي التقدير واالحترام. 

  

 قات: املرف

 الرأي االستشاري   .1

 نسخة من محضر الجمع الهام للهيئة .2
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 املسطرة التاسعة: الدعم املالي واللوجيستي لعمل الهيئة  

 

 توضيح شروط توفير الشروط اللوجستية لعمل الهيئة  ▪

 توضيح شروط تقديم الدعم املالي لتصريف أعمال الهيئة   ▪
 ماهي أهداف املسطرة؟

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة خالل املدة االنتدابية 

 مجلس الجهة▪

 رئيس مجلس الجهة▪

 املصالح اإلدارية واملالية للمجلس ▪

 رئيس الهيئة    ▪

 من هي األطراف املعنية؟

بمثابة الئحة للنفقات والحاجيات  رئيس مجلس الجهةتقديم مقترح من طرف رئيس الهيئة إلى .1
اللوجستية السنوية الالزمة لتصريف شؤون الهيئة قبل متم شهر شتنبر من أجل إدراجها في 

 مشروع امليزانية السنوية للمجلس 

، في إطار امليزانية السنوية، على خانة مالية خاصة بنفقات تسيير الهيآت مصادقة املجلس.2
 التشاورية التابعة للمجلس 

ع رئيس الهيئة لرئيس مجلس الجهة بالبرنامج السنوي ألشغال الهيئة، أو ببعض األنشطة إطال.3
 الطارئة، كلما اقتض ى األمر ذلك، من أجل توفير الظروف اللوجستية الالزمة  

للهيئة بمرافق املجلس، مع إمكانية إلحاق إطار من  مقرا دائماتوفير رئيس مجلس الجهة .4
 ورئاسة املجلس، كوظيفة دائمة   املجلس للتنسيق بين الهيئة

التنسيق مع املصالح اإلدارية واملالية باملجلس للتأكد من توفير شروط العمل عبر اإلطار .5
 املنسق 

باعتبار أن العضوية بالهيئة تندرج ضمن العمل التطوعي فاملجلس ملزم فقط بأداء املصاريف .6
م، املبيت، االستقبال ... دون أي املتعلقة بتصريف أعمال الهيئة: النقل، التنقل، اإلطعا

 مادي أو عيني لفائدة األعضاء  تعويض

صاريف املتعلقة بتصريف أعمال الهيئة وفق املساطر املعمول بها في املحاسبة امليتم أداء .7
 العمومية املتعلقة بالجهات.

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 الئحة النفقات والحاجيات السنوية لتصريف شؤون الهيئة ▪

تصفية واألمر بأداء نفقات الالوثائق املحاسبية املتعلقة بااللتزام و▪
 الهيئة  

 ما هي مخرجات املسطرة؟ 
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 املساطر املرتبطة بتتبع وتقييم عمل الهيئة  .4

 املسطرة العاشرة: توثيق وأرشفة أشغال الهيئة  

 
  

 توضيح شروط توثيق أشغال الهيئة  ▪

 ضمان استمرارية مهام الهيآت املتعاقبة عبر التوثيق واألرشفة ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 خالل املدة االنتدابية 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 الهيئة ▪

 من هي األطراف املعنية؟ اإلطار اإلداري التابع للمجلس املكلف بالتنسيق مع الهيئة   ▪

توثيق جميع اجتماعات وأشغال الهيئة عبر مسك املحاضر وأحيانا بأخذ صور بعد أخذ موافقة .1
 املشاركين بالتقاط صور لهم ونشرها.

 للمجلس املكلف التابع اإلداري  طارمسك األرشيف الورقي في مكان آمن بمقر الهيئة بتنسيق مع اإل.2
   الهيئة مع بالتنسيق

رسال بعض نسخ من الوثائق إلى رئيس مجلس الجهة، في إطار ضمان استمرارية املرفق إ.3
 العمومي 

 وتسهيل تسليم املهام من هيئة إلى أخرى 

 مسك األرشيف االلكتروني عبر رقمنة الوثائق التي تم تربيدها.4

 إعطاء رموز للوثائق التي يتم يتداولها حتى يتسنى الرجوع إليها بسهولة عند الحاجة   .5

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 خطة األرشفة وتربيد الوثاق ▪

 سجالت األرشيف  ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟ 
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 املسطرة الحادية عشر: وضع جدول قيادة لتتبع وتقييم أداء الهيئة

 
   

 توضيح أهمية ربط أداء الهيئة بمؤشرات قياس لنجاعة أدائها ▪

 املساعدة على تتبع وتقييم عمل الهيئة خالل الفترة االنتدابية ▪

 تطعيم التقرير السنوي لنشاط الهيئة بمؤشرات كمية واضحة   ▪

 ماهي أهداف املسطرة؟

 خالل املدة االنتدابية 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 الهيئة ▪

 اإلطار اإلداري التابع للمجلس املكلف بالتنسيق مع الهيئة   ▪
 من هي األطراف املعنية؟

 إعداد مؤشرات قياس متوافق بشأنها من أجل تتبع أشغال الهيئة .1

 املكلف للمجلس التابع اإلداري  وضع جدول قيادة دوري، تحت إشراف الرئيس، وبتنسيق مع اإلطار.2

   باملؤشرات بشكل منتظم ودوري، تطعيمه،العمل على مع  بالتنسيق

 العمل على قياس وتحليل الفارق بين ما تم توقعه وما تم تحقيقه لتحسين األداء.3

 إطالع أعضاء الهيئة بنتائج جداول القيادة  .4

   إطالع رئاسة املجلس بنتائج جداول القيادة    .5

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 الهيئة مؤشرات لتتبع أشغال ▪

 تقارير دورية لتحليل جداول القيادة  ▪
 ما هي مخرجات املسطرة؟ 
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: إعداد جدول قيادة الهيئة   12جذاذة رقم   

    ؟القيادةمن املسؤول عن تجميع املؤشرات وإعداد جدول  

 ة بمساعدة املنسق اإلداري التابع للمجلس وامللحق بالهيئة  ئمقرر الهي

 القيادة؟من يراجع املؤشرات وجدول 

 رئيس الهيئة باستشارة مع أعضاء املكتب 

 القيادة؟ كيف يتم إعداد جدول 

وتحقيقها ملحاور    السنوية،تحدد املؤشرات وفق األولويات واألهداف املتفق عليها في خطة عمل الهيئة   .1
 الخطة وال

ً
 يشترط أن تكتب األهداف مرتبة بل ترتب حسب املحاور فقد يتقدم الهدف الخامس مثال

 األول؛على الهدف 

 مناسبتها؛توزيع األهداف املدرجة في خطة العمل على محاور جدول القيادة حسب  .2

 ؛تحرر مؤشرات األهداف املتفق عليها أمام كل هدف في جدول القيادة .3

 ؛املسؤولة عن كل مؤشرتحديد الجهة  .4

    عليه: مسؤولية مقرر الهيئة عن املؤشرات تعني أن  .5

 ؛ـ تحديد املستوى الحالي للمؤشر مع تحديد املستوى املستهدف )نهاية السنة(

 ؛ـ تحديد دورية تكرار قراءة املؤشر حسب نوع البرامج املحققة له

 .ـ تسليم تقارير دورية عن تحرك املؤشر حسب التكرار
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 أنموذج لجدول القيادة لتتبع أشغال الهيئة

 الهدف املحاور 
مؤشرات 
 األداء

الجهة 
املسؤولة 

عن 
 املؤشر 

القيمة 
 الحالية 

القيمة 
 املستهدفة 

 التكرار 

 فصلي 

 سنوي 

 السنة  الهدف فصول نسبة تحقيق 

وحدة 
يناير/   القياس

 مارس
ابريل/  
 يونيو 

 يوليوز/ 
 شتنبر 

 أكتوبر/ّ 
 دجنبر 
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آفاق عمل الهيئة   املسطرة الثانية عشر: وضع تقرير سنوي عن حصيلة و

 
  

توضيح صياغة تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عمل الهيئة من أجل ▪
 تعريف ممارستها سواء للمجلس أو للرأي العام 

توضيح املعايير التي يوص ى أخذها بعين االعتبار لصياغة تقرير أنشطة ▪
 الهيئة 

 ماهي أهداف املسطرة؟

 قبل متم شهر مارس من السنة املوالية لسنة تقرير األنشطة 

 

 ؟ماهي فترة إعمال املسطرة

 رئيس مجلس الجهة الذي يترأس اللقاء▪

 الهيئة )فريق إعداد التقرير السنوي(▪
 من هي األطراف املعنية؟

تكليف فريق عمل مكون من بعض أعضاء الهيئة، تحت إشراف مقرر الهيئة، بإعداد مشروع .1

 السنوي ألنشطة الهيئة  التقرير

 وي على رئيس الهيئة إحالة مشروع التقرير السن.2

 إطالع رئيس الهيئة أعضاء الهيئة على مشروع التقرير السنوي، مع دعوتهم إلى اجتماع،.3

 دورة عادية أو استثنائية، ملناقشة التقرير واملوافقة عليه في إطار 

الهيئة ومخطط عملها للسنة املوالية خالل اجتماع يحضره رئيس  ألعمالتقديم الحصيلة السنوية .4

 مجلس الجهة

 وضع التقرير رهن إشارة العموم، إذا لم يكن هناك مانع، في إطار تفعيل الخط التواصلي للهيئة   .5

 ماهي املراحل اإلجرائية؟

 التقرير السنوي ألنشطة الهيئة ▪

 العام للهيئة. محضر املوافقة على التقرير من طرف الجمع ▪
 ماهي مخرجات املسطرة؟ 
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آفاق الهيئة    13جذاذة رقم  : أنموذج لهيكلة التقرير السنوي عن حصيلة و  

  دور الجهة في التنمية االقتصادية الجاللة حول  بمقتطفات من خطب صاح

 كلمة الهيئة في شخص رئيسها  

 مرجعيات التقرير وأهدافه  تقديم: 

 املؤسساتية بالجهة    رهااوأدو  األول: الهيئةالفصل 

 إحداث الهيئة  ▪

   خصوصيا الهيئة وقيمتها املضافة بالنسبة للجهوية املتقدمة ▪

 اإلطار التنظيمي والوظيفي للهيئة    ▪

 nسنة  الهيئة برسموقفة على حصيلة عمل  الثاني:الفصل 

 خطة عمل الهيئة  ▪

 مؤشرات حول أداء الهيئة خالل السنة  ▪

 طرف املجلس  االستشارية املحالة مناآلراء  ▪

 أعمال الدراسة والبحث والرصد    ▪

 تعزيز قدرات أعضاء الهيئة   ▪

 الديناميكية التواصلية للهيئة مع محيطها   ▪

 لبنات تعاون الهيئة مع الفاعلين   ▪

▪  .... 

  n+1آفاق عمل الهيئة برسم سنة  الثالث: الفصل 

 مشاريع اللجان املنبثقة عن الهيئة  ▪

 عن الجمع العام للهيئة  والرصد املنبثقةمشاريع أعمال الدراسة والبحث  ▪

 مشاريع تتعلق باإلعالم والتواصل والتوثيق والتعاون   ▪

 ملحق أعمال الهيئة  
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   الرابع:الباب 
 االستشاري للهيئة  مقومات جودة العمل 

للهيئة املختصة   الطابع    بالقضاياتقتض ي ممارسة العمل االستشــاري  من جانب   االقتصادي،الجهوية ذات 
لها عالقة   التي  في استيعاب اإلشكاالت  املعرفي  تعزيــز االحترافية والنضج  األخيرة،    االقتصادي، بالشأن  هذه 

  الدولة،  االقتصادي:الشأن  ين الترابين املعنيين بقضايا  فضال عن اإلدراك التام لحدود اختصاصات املتدخل
 الخ. املدني،املجتمع  الخاص،القطاع  الترابية،الجماعات 

ودعمها   الهيئة  هذه  مواكبة  املجلس  جانب  من  املمارسة  هذه  تتطلب  الثقة    وتعضيدكما  املتبادلة  جسور 
املحلي    وتشجيع واملنتخب  عامة  العمومي  الفاعل  لـدى  والحـوار  التشـاور  أن   خصوصا،ثقافة  اعتبـار  علـى 

 املحلي وبقربـه منهـا. الشأن االقتصادياملجتمـع املـدني يتميـز بمعرفتـه بإشـكاالت 

 مقومات جودة العمل االستشاري للهيئة  

 

 منظومة حكامة الجهة   في   التشاور مأسسة ثقافة  .1

 تمييز العمل االستشاري عن األنشطة املوازية ذات الصلة 

وازية التي تتيحها هذه الــرأي االستشــاري كأداة من أدوات الديمقراطية التشاركية يختلف عن بعض األشكال امل
العريضة أو الترافع أو    قبيل:وإن كانت هذه األدوات ال تقل أهمية عن تقديم الرأي االستشاري، من    األخيرة،
 الشكاية.

 

مأسسة ثقافة التشاور في 
 منظومة حكامة الجهة 

رافية في بناء الرأي  االحت
 االستشاري 
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 اآللية  الهدف  املرجع  الوسيلة  

    ي االستشاري أالر 

    العريضة 

    الترافع  

    الشكاية 

 ملمارسة املهمة االستشارية  تعضيد الثقة كأساس  

املفتاح األدوات  أحد  الثقة  عنصر  ال  يةيعتبر  التمثيلة  الديمقراطية  بين  التكامل  املجلس  تلخلق  يمثلها  ي 
وهياكل ال  وبين  هبمنتخبيه  التشاركية  تمثله تالديمقراطية  ب  اي  املختصة  الطابع  قضايا  الالهيئة  الجهوية ذات 

   . االقتصادي

   الطرفين:ا عبر مجموعة من الوسائل التي يجب تفعيلها من لدن يمكن تعضيده وهذه الثقة

 متطلبات تعضيد جسور الثقة املتبادلة بين املجلس والهيئة   

 

من جانب أعضاء الهيئة

عدم اعتبار الهيئة أداة للمعارضة بل للمشورة•

التمييز بين الدور االستشاري و الدور السياس ي •

عدم الخلط بين الترافع والتشاور •

في أدوار الفاعل املدني

التقيد بحدود االختصاصات واملهام•

املسندة ألي طرف 

من جانب املنتخبين

عدم تقزيم دور الهيئة ملجرد هيكلة شكلية•

يفرضها القانون 

ملجتمع املدني فرصة للتوضيحااعتبار التفاعل مع •

وتالقح األفكار وليس إكراها

اإليمان بقدرة الفاعل املدني على الخلق واالبتكار •

في طرح األفكار

تفعيل آليات الدعم واملواكبة  •
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 التواصل الفعال في خدمة الدور االستشاري للهيئة  

الهيئة   بين  التواصل  أهمّية    واملجلس،يكتس ي تطوير وسائل  مهامها االستشارية،  تفعيل  إطار   كبيرة، علىفي 
 اعتبار أنه: 

 والتعاون؛ يساعد في بناء عالقات جّيدة وُمثمرة بين الطرفين على أساس التكامل  -

  الجهوية؛يرفع من معنويات أعضاء الهيئة كمكون من مكونات الحكامة  -

 أفكارهم؛  الهيئة على املزيد من الخلق واإلبداع في إنتاج يحفز أعضاء -

 الهيئة؛ ُيسهم في عملّية طرح املسؤولّيات املترّتبة على  -

 النظر؛يقلص من هامش االختالف في وجهات  -

الشأن االقتصادي  بشفافية املنتخبين والتزامهم في تعاطيه مع قضايا    املجتمع املدنييقوي إيمان   -
 .  املحلي

 يعمل الطرفين على إيجاد صيغ ذكية وفعالة للتواصل  ذلك،من أجل 

 

 تكثيف وسائل التواصل بين املجلس والهيئة   

 

اإلشراك 

املستمر 

واملتبادل

كلفيالهيئةإشراكعلىاملجلسحرص

بالشأنعالقةلهاالتيالقضايا

بالجهةاالقتصادي

تائجبناملجلسإخطارعلىالهيئةحرص

اأشغاله
اإلشعاع 

املتبادل

انةمكمنالرفععلىاملجلسحرص

مأمااملجلسهياكلضمنالهيئة

العامالرأي

لىإاالنتماءروحعلىالهيئةحرص

املجلسهياكل

املشاركة

حرص املجلس على مشاركة الهيئة

في نشاطاتها ، كلما أمكن ذلك

مشاركة الهيئة في بعض 

اجتماعات املجلس العمومية أو 

التي ال تتسم بطابع السرية
التفاعل 

السريع

لىعالهيئةلدنمنالسريعةاالستجابة

مناملجلسمناعليهتردالتياإلحاالت

االستشارةأجل

ألعضاءالجهةمجلسرئيسإطالع

مندةالوار االستشاريةاألراءعلىاملجلس

الهيئة الحوار 

الدائم

خلق فضاءات للحوار 

الدائم بين أعضاء الهيئة 

لقاءات )واملنتخبين 

(مباشرة أو إلكترونية 
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 الرأي االستشاري كوسيلة لحشد الذكاء الجماعي  

رض أن ينشأ نتيجة التعاون بين  تالذكاء الجماعي أو الذكاء التكافلي أو الذكاء املشترك، هو الذكاء الذي من املف 
 والهيئة بغية الوصول إلى قرارات تصب في الصالح العام وفي التنمية املندمجة واملستدامة للجهة. املجلس 

ال في انتقال املعرفة والخبرة من جانب واحد )املجلس أو الهيئة( إلى املستوى الجماعي  فهو يساهم بشكل فعَّ
 من الذكاء واملعرفة  العام.  وقد أتثبت التجارب أن صقل هذا الذكاء له نتائج في نهاية املط

ً
اف أكبر وأكثر تفوقا

 الناتجة عن الذكاء األحادي الجانب أو حتى الذكاء الرقمي املبرمج.  

طلب رأي استشاري   أن إحالةعلى اعتبار    املتطلب، والوظيفة االستشارية التي تضطلع بها الهيئة تصب في هذا  
املجلس   تماز   والتفاعلمن طرف  في  يساهم  الهيئة  التصورات واملعارف خارج  معه من طرف  الحلول ج   إطار 

 التقليدية.

ه يرتبط    التشاركية،سواء التمثيلية أو    الديمقراطية،كما أن خلق روح الذكاء الجماعي مهمة جدا لبناء صرح   ألنَّ
ته بتراب الجهة.  ديَّ ع املجتمع وتعدُّ  بثقافة جماعية قائمة على املعرفة وبالتالي فهو يساهم في فهم تنوُّ

 الذكاء الجماعي  سائلو 

  

  

وسائل الذكاء الجماعي  
ية ملمارسة املهام االستشار 

للهيئة  

الولوج إلى  

املعلومة 

شفافية

املعلومة 

الكفاءة 

فتح منصات 

الحوار

التفاعل 

اإليجابي 

املجلس

املنفتح 
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افية في بناء الرأي االستشاري   .2  االحتر

 الرأي االستشاري   استيعاب موضوع

منه أو بطلب املجلس وإما   الجهة بطلبإبداء الرأي االستشاري يمكن أن يكون إما بإحالة من رئيس مجلس  
 االستشاري:يتوجب على أعضاء الهيئة االستيعاب الجيد ملوضوع الرأي    ففي جميع الحاالتبمبادرة من الهيئة.  

 متطلبات استيعاب موضوع الرأي االستشاري  

 

إبداء الرأي االستشاري بإحالة من رئيس

مجلس الجهة بطلب منه أو من املجلس 

تعدداملسياقهفياالستشارةموضعوضع

البعد،القانونيالبعداالستراتيجي،:األبعاد
البعد،االقتصاديالبعد،السياس ي

البيئيالبعداالجتماعي،

عموضو يطرحهاالتياإلشكالياتتحديد

بعمقاالستشارة

لىعالجهوي بإطارهاالستشارةموضوعربط

الخصوصوجه

بالبحثللقيامالذاتيةالهيئةإمكانياتتقدير

االستشارةموضوعحول والدراسة

الدراسةوالبحثومراحلمدةتقدير

بحثبالللقياماملحتملةاإلكراهاتاستباق

والدراسة

إبداء الرأي االستشاري 

بمبادرة من الهيئة  

موضوعاقتراححول مرجعيةورقةإعداد

اقترحوهالذيناألعضاءطرفمنرأيإبداء

ةاملرجعيبالورقةمشفوعااملوضوععرض

أجلمنللهيئةالعامالجمعأنظارعلى
املوافقة

ئةالهينيةعلىالجهةمجلسرئيسإطالع

لالتواصإطارفياالستشاري الرأيبإبداء

الطرفينبينالفعال

ةالدراسأوالبحثحول منهجيةورقةتقديم

االستشاري باملوضوعاملتعلقة

علىاملوضوعإحالةأوعملفريقفليتك

ةوالدراسالبحثأجلمناملختصةاللجنة
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 التمكن من األدوات املنهجية املرتبطة بموضوع االستشارة  

إبداء الرأي االستشاري هو عمل احترافي بطبيعته ويحتم على أعضاء الهيئة التمكن من بعض األدوات املنهجية 
 إلى انتظارات الجهة التي أحالت طلب االستشارة أو بادرت إلى اقتراحه.  متميز يرقىلتقديم عمل 

ومن   االستشارة  محل  املوضوع  بطبيعة  جهة  من  مرتبطة  األدوات  هذه  أن  باإلشكاالت ومعلوم  أخرى  جهة 
 والخلفيات التي يطرحها.

   نوعين: لكن يمكن تقسيم هذه األدوات املنهجية إلى 

 

  

األدوات املنهجية

للقيام بالدراسة

حول الرأي 

االستشاري  

ة األدوات الالزم

في جميع 

مواضيع الرأي

االستشاري 

استغالل اإلحصائيات واملؤشرات الرقمية من املصادر 

املوثوقة 

مراجعة الدراسات السابقة حول املوضوع أو بعضا من 
محاوره

الفضلى حول املوضوع سواءواملمارساتالتجارب
وطنيا ودوليا

األدوات التي 

من املمكن 

اللجوء إليها 

حسب الحالة 

ية  االستمارات عبر العينات اإلحصائ: البحث امليداني 

استعمال تقنية املجموعات البؤرية:  البحث امليداني 

(أشخاص7إلى 5من )

لرأي املحادثات شبه املوجهة مع الفاعلين املستهدفين با

االستشاري 

اري تحليل املسارات املتعلقة بموضع طلب الرأي االستش
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 قواعد توجيهية لصياغة التقرير املتضمن للرأي االستشاري  

 العنوان  

املوضوع. يجب  العنوان هو أهم ش يء في التقرير املتضمن للرأي االستشاري ألنه يقدم فكرة ملخصة ووفية عن  
 أن يكون العنوان موافقا للعنوان املشار إليه في طلب اإلحالة.

 ملخص الرأي االستشاري 

امللخص مركز  يكون  أن  بحيث يشمل املخلص جوهر    كلمة(،  250)  فقرتين في غضون حوالي    اووجيز   ايجب 
 فيخالل امللخص إذا كان القارئ سيمض ي  يتحدد منالرأي االستشاري. 

ً
 تقرير أم ال. قراءة ال قدما

يحتوي   أن  من  علىيمكن  الرئيس ي    كميات  الدافع  محاولة عرض  مثل  متفاوتة  بنسب  واملنهجية التفاصيل 
 النتائج الالفتة للنظر إن وجدت. وبعض

   سؤالين اثنين:بعابرة أخرى امللخص يجب أن يجيب عن 

 للنتائج.عرض ملخص رئيس ي  الرئيسية؟ما هي النتائج  -

 االستشاري؟ة التي يدور حولها الراي ما هي األفكار الرئيسي -

 املقدمة  

 :    التالية األسئلة عن إجابة يقدم هذا الجزء من تقرير الرأي االستشاري 

التي يطرحها موضوع الرأي   - بعبارة أخري، الخلفية عن املوضوع قد    االستشاري؟ما هي املشكلة 
 يتضمن ذلك الهدف من الرأي االستشاري. 

 املوضوع؟ ماهي الدراسات السابقة التي تناولت  -

 املشكلة؟ما هي الفرضيات التي تساعد في حل  -

 االستشاري؟ماهي األدوات املنهجية التي استعملت في بناء الرأي  -

 االستشارة؟  ماهي املفاهيم األساسية ذات الصلة بموضوع  -

 استعراض النتائج  

 ما يجيب عن األسئلة التالية:   مستقال  اوعادة ما يكون فرع  االستشاري،يعد هذا الجزء صلب بناء الرأي   
ً
 وغالبا

 االستشاري؟التي سعت الهيئة لتحليلها لإلجابة على إشكالية موضوع الرأي  جوانبالما هي  -

 االستشاري؟مباشرة إشكالية موضوع الرأي هل تم إثبات الفرضيات التي قامت بوضعها عند  -
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 املوضوع؟ المست نفس  الدراسات التي ماهي  -

 وجدت؟إن  املقارن،ماهي دروس التحليل  -

 إليها؟ ما هي النتائج التي تم التوصل  -

 والبراهين؟ مدعمة باألدلة  إليها ما هي النتائج التي تم التوصل -

 عرضتها؟ملاذا تبدو النتائج بالطريقة التي  -

عرض النتائج في صورة رسوم بيانية وجداول لشرح كل ش يء بشكل جيد ومن خالل ذلك   إلىعادة قد نحتاج  
 للتفسير   غير القابلةتوضح ما هي الحاالت 

 إذا كان هناك الكثير من النتائج يمكنك تلخصيها في نقاط رئيسية. 

 التوصيات

الرأي   بناء  في  مهم  هي مخرج  الهيئة    االستشاري،التوصيات  به  قامت  الذي  التحليلي  الجهد  كل  تثمن  حيث 
 لإلجابة على طلب املشورة الذي أحيل إليها. لذلك يجدر أن يجيب هذا القسم من التقرير على األسئلة التالية: 

 االستشاري؟ب الرأي طل جوهرها علىهل التوصيات املقترحة تقدم أجوبة كافية ومنطقية في  -

 التوصية؟ ما هي حدود الواقعية وقابلية التفعيل في طبيعة  -

 هل التوصيات تراعي حدود اختصاصات املجلس أو الجهة املعنية بتنفيذ التوصية.  -

 مراجعة التقرير

تقرير قام   إلىبعد صياغته    يحتاج  كل  الذي  الفريق  من  آخرين  أعضاء  من طرف  أخرى  مرة  القراءة  إعادة 
   التالي:هذه القراءة يجب أن تجيب عن األسئلة  التقرير.ة بصياغ

ومنطقيا بالنظر إلى موضوع طلب اإلحالة من جهة   يبدو متماسكاهل مضمون الرأي االستشاري   -
 أخرى؟ من جهة  يثيرها،إلى اإلشكاليات التي  وبالنظر

 العلمية؟هل املعلومات التي يتضمنها التقرير موثقة وموثوقة من حيث املصدر والجدية  -

  الفهم؟مة وبسيطة وسهلة يلغوية سل االستشاري بطريقةهل تم كتابة الرأي  -

 االستشاري؟هل االستنتاجات التي خلص إليها التقرير تبدو كافية لإلجابة على طلب الرأي  -
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 املراجع 

 

 الخطب امللكية   -

 الدستور املغربي  -

  111.14القانون التنظيمي املتعلق بالجهات رقم  -
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ت دليـل مسـاطر إحـداث وتفعيـل واشـتغال وتتبـع الهيئة املختصة بقضايا الشباب بالجهة، منشـورا -
 2021 الترابية للجماعـاتوزارة الداخليـة، املديريـة العامـة 
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 املرفقات 

    (لإلستئناس) أنموذج لنظام داخلي خاص بالهيئة 
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نموذج لنظام داخلي للهيئة أ
االستشارية املختصة بدراسة  
القضايا الجهوية ذات الطابع  

 االقتصادي 

 (لإلستئناس)
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 أحكـــام عامـــة  األول:لباب ا

 إحداث الهيئة   :األولى املادة 

 منه؛  139والسيما الفصل  ،الدستور بناء على أحكام 

في    1.15.83ظهير شريف رقم  وطبقا ملقتضيات   بتنفيذ   (2015يوليو    7)  1436من رمضان    20صادر 
 منه؛ 117املادة ، والسيما املتعلق بالجهات 111.14القانون التنظيمي رقم 

الداخلي ملجلس جهة   للنظام  بتاريخ    .................................................................................................ووفقا  ، والسيما .......................................................... املصادق علية 
 ؛ منه ......... ..............................................املواد 

والرامي إلى  ،  ..........................................................  بتاريخفي اجتماعه املنعقد    للجهة  القرار املتخذ من طرف املكتب املسيروبناء على  
ــــهي حداثإ املصادقة على ـــ  الجهوية ذات الطابع االقتصادي؛ ة استشارية تختص بدراسة القضاياــئـــ

والرامي إلى املوافقة   ..........................................................املنعقدة يوم  (  ةالعادية أو االستثنائي )  قرر مجلس الجهة في دورته وتبعا مل 
 الجهوية ذات الطابع االقتصادي؛  بدراسة القضايااستشارية تختص هيئة على إحداث 

جهة  يحدث   ـــــهي  ..................................................................مجلس  ـــ تختص  ــئــ استشارية  الطابع   القضايابدراسة  ة  ذات  الجهوية 
 ". . ................................................................................. ................................................................................................، يطلق عليها اسم "االقتصادي

الوا األحكام  في  ٕالى  يشار  بعده  االردة  ـــئــة  ـــ القضاياتختص  التي  ستشارية  ال هيــــ الطابع    بدراسة  ذات  الجهوية 
باسم  االقتصادي االستشارية"،  "الهيئة  أو  ـــهيال  "رئيس  لىإو   "الهيئة"  ـــ ا ــئــــ تختصستشارية  ال ة  بدراسة   التي 

 الهيئة".   "رئيسباسم  الجهوية ذات الطابع االقتصادي القضايا

 : أهداف الهيئة  2دة املا

اآل  الهيئة عتبر  ت تسعى  من  التي  الهامة  التشاورية  من    الجهة ليات  مهمة  على شريحة  االنفتاح  الى  من خاللها 
 التشاركية. ومساهمة منها في ترسيخ الديمقراطية  الجهة،ساكنة 

أجل  تشاور  للفضاء    الهيئة عتبر  تكما   االقتصادي  القضايامن  الطابع  ذات  بين  الجهوية  التواصل  وقناة   ،
بلورة  وإطار للمساهمة في ترسيخ ثقافة الديمقراطية التشاركية واملشاركة في  ،  والفعاليات االقتصادية الجهة

 .السياسات العمومية على املستوى الجهوي وتقييم 

 وتسعى الهيئة إلى تحقيق األهداف التالية: 

ل - الهيئة  مأسسة  املجال  استثمار  في  املشترك  االهتمام  ذات  املدني  املجتمع  فعاليات  تمكين 

 االقتصادي من فضاء مؤسساتي للتعبير عن طموحاتها واهتماماتها؛ 
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 املساهمة في ترسيخ مقاربة الذكاء االقتصادي الترابي؛ -

الجهةشاركة  م - برامج    مجلس  وتفعيل  وضع  أن   نشطةاألفي  شأنها  من  ملتطلبات  تستجيب    التي 

 االقتصادية الجهوية؛  التنمية 

املدني  تشجيع - املجتمع  في    فعاليات  املشاركة  الجهوي على  االقتصادي  الشأن  خالل   حكامة  من 

 الجهة؛ ومبادرات لصالح  راء استشارية ومقترحاتآتقديم 

 البرامج ومشاريع التنمية الجهوية.  دعم وتشجيع -

 : مبادئ الهيئة 3املادة 

 ترسيخ املبادئ التالية:  على الهيئة يرتكز عمل

 في مباشرة مهامها، سواء داخل هياكلها الداخلية أو مع الفاعلين الخارجيين؛ التشاور  -

 كأساس ملباشرة أعمالها وممارسة مهامها؛ التطوع  -

االلتزام باملعايير املهنية باالمتثال إلى واجب االنضباط واحترام حرمة االجتماعات والتشبع بروح   -

 الجاد؛ العمل االحترافي 

 في ممارسة مهام الهيئة؛   ةاملشاركة اإليجابي  -

 في تقديم آرائه االستشارية وتقديم اقتراحاته.االستقاللية  -

 : مهام الهيئة  4املادة 

 تضطلع الهيئة إلى ممارسة املهام التالية:  

  عليها؛في القضايا التي يعرضها  ملجلس الجهة اآلراء االستشاريةتقديم  -

 ؛حول الشبابعداد دراسات إ -

 اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للشباب؛  آليات لدعمقتراح ا -

 الجهة ذات الصلة بقضايا الشباب؛ تقديم ملتمسات وتوصيات ملجلس  -

 املوجهة للشباب. الجهوية وتقييم السياسات العمومية  ومتابعة بلورة املساهمة في -
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 : مقر الهيئة 5املادة 

ــهيللوجد املقر الدائم ي ـــ ـــ  . ........................................................بمدينةبمقر مجلس الجهة ة ــئــ

 : املدة االنتدابية للهيئة 6 املادة

 . الجهة املحدث للهيئةمجلس يستمر عمل الهيئة طيلة مدة انتداب  

 هياكل الهيئة    الباب الثاني: تشكيل

 هياكل الهيئة  : 7املادة 

 تتشكل الهيئة من الهياكل التالية: 

 الجمع العام للهيئة؛  -

 الهيئة؛ مكتب  -

 الهيئة؛ رئاسة  -

 مقرر الهيئة؛  -

 اللجان الدائمة؛   -

 املؤقتة؛اللجان  -

 العمل.فرق  -

 : الجمع العام للهيئة 8املادة 

 التشكيل والتنظيم   •

 يتكون الجمع العام للهيئة من جميع أعضاء الهيئة. 

 .قلعلى األ في السنة  مرتين  االجتماعات العادية للجمع العام للهيئةتنعقد 

 .حضور اجتماعات الجمع العام الهيئة أعضاءيجب على جميع 

 . الهيئة  أعضاءضبط الئحة حضور  اجتماعويتم في بداية كل 
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اجتماعات    ثالث  خـالل  تغيبـوا  الذيـن  األعضـاء  ٕالـى  تنبيـه  مذكـراتمكتب الهيئة،    مـن  بقـرٍار  ،الهيئة  رئيـس  ويوجـه
   مقبــول. عــذر دون م العا الجمع  اجتماعــات حضــور  عــن متتاليــة دورية

جللكن 
ّ
 . اوبتكليـف منـه  الهيئة بســبب قيامهـم بمهمـة لحسـاب كحاضرين  املتغيبيــن ألعضــاءا ُيســ

بطلـب  أو  ،  الهيئةبمبـادرة مـن رئيـس    وإما  مجلس الجهةبطلـب مـن رئيـس    إمااالسـتثنائية    االجتماعاتوتنعقـد  
 . الهيئةمـن األغلبيـة املطلقة ألعضـاء 

 .أعماله لدراسـة النقـط والقضايـا املدرجـة فـي جـدول  مالعا الجمع اجتماعاتتخصـص كل دورة مـن 

الهيئةيوجـه   لحضـور    رئيس  العام  أشغالالدعـوة  تاريـخ  أسبوعا  الجمع  قبـل  األقـل  ، مشفوعة  هانعقاد  علـى 
   بجدول األعمال، كما أقره مكتب الهيئة.

 علـى األقـل قبـل انعقادهـا. أياماالسـتثنائية ثالثـة  االجتماعات أشغالكمـا يوجـه الدعـوة لحضـور 

العام  الهيئةرئيـس    سيترأ الجمع  جلسـاته،  اجتماعـات  تسـيير  دورة  ويتولـى  كل  عضويـن بمس  خـالل  ـاعدة 
تعـذر عليـه الحضـور ألي   إذا أوفـي حـال غيابـه أحد نوابه ن ينيـب عنـه أاملكتـب، ولـه  أعضاءيختارهمـا مـن بيـن 
 .سـبب مـن األسـباب

فــي الراغبيــن  لألعضــاء  الكلمــة  وبإعطــاء  التدخــالت،  الئحــة  بحصــر  الجلســة  رئيــس  حســب    يقــوم  التدخــل 
 مســبق. إذن ن يأخــذ الكلمــة دون أترتيبهــم فــي الالئحــة. وال يجــوز ألي عضــو 

فـي جـدول األعمـال   النقـط املدرجـة  للتدخـالت حسـب طبيعـة  املـدة املخصصـة  وضــرورة    وأهميتهاولـه تقديـر 
بمداخالتهــم    موافــاة الجمع العام  الهيئة . ويمكــن ألعضــاء  للهيئةتوزيــع هــذه التدخــالت حســب الفئــات املكونــة  

 ثناءهــا.أو أ االجتماعكتابــة ســواء قبــل 

 وتقتصـر املـداوالت علـى النقـط املدرجـة فـي جـدول األعمـال. 

رة مراعـاة الترتيـب  ن ينبـه كل متدخـل خـرج عـن الترتيـب التسلسـلي للنقـط املذكـورة، ٕالـى ضـرو أولرئيـس الجلسـة  
 مداخلتـه. أثناءاملذكـور 

وقـات الجلسـة، أمـن    ي وقـتأن يتقـدم بنقطـة نظـام ذات طبيعـة مسـطرية، فـي  أ  الهيئة  أعضاءألي عضـو مـن  
 يعرضهـا علـى التصويـت. أون يبـت فيهـا هـو نفسـه أوعلـى رئيـس الجلسـة 

 العلنيـة.  مبدأالتصويـت برفـع اليـد مـع ضمـان  طريقـة  مع العامتسـتعمل فـي اجتماعـات الج

املدرجــة فــي جــدول    بعــد مناقشــة ودراســة جميــع النقــط  ــة عــن اختتــام دورة الجمع العاميعلــن رئيــس الجلس
 ن يأخــذ الكلمــة بعــد اختتــام الــدورة. أاألعمــال، وال يجــوز ألي عضــو 

 مهامها.بـأي مهمـة تدخـل فـي نطـاق  الهيئةلـف مكتـب يكمكـن للجمع العام أن ي

رئيــس   املتعلقــة  إشارةرهــن    الهيئةيضــع  العامــة  الصبغــة  ذات  الوثائــق  جميــع    الهيئةبأنشــطة    األعضــاء 
 . اومنجزاتــه 
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 الصالحيات   •

 للهيئة بالصالحيات التالية: يضطلع الجمع العام 

 ؛ املصادقة على النظام الداخلي للهيئة وتعديله -

 املصادقة على البرنامج السنوي للهيئة؛ -

 املصادقة على التقرير السنوي للهيئة؛ -

   من أراء استشارية ودراسات وبحوث؛املصادقة على مخرجات أشغال الهيئة  -

 رفع توصيات واقتراحات تدخل ضمن مهام الهيئة.  -

 : مكتب الهيئة  9 املادة

   التشكيل  •

مـع مراعـاة تمثيليـة النسـاء  فضال عن املقرر ونائب املقرر    ،............................أعضاء: الرئيس ونوابه    ............يتشكل املكتب من  
 ة.  والسـعي ٕالـى املناصفـ

و بطريقة التناظر عن بعد عند االقتضاء، بدعـوة مـن الرئيـس، بمبـادرة أ يجتمـع مكتـب الهيئة، سواء حضوريا 
  .من أعضائه علـى األقـل، وكلمـا اقتضـت الضـرورة لذلـك  ............منـه، أو بطلـب مـن 

 فقـة يوجـه رئيس الهيئة، بـكل الوسـائل املتاحـة والسـيما منهـا وسـائل االتصـال الحديثـة، الدعـوة لالجتمـاع مر 
  .بجـدول األعمـال ثالث أيام علـى األقـل قبـل التاريـخ املحـدد لالجتمـاع

وفــي حالــة عــدم   الرئيــس.  علــى األقــل بمــن فيهــم  أعضائهٕاال بحضــور نصــف    الهيئةال تصــح اجتماعــات مكتــب  
علـى األقـل، ويعتبـر هـذا    ساعتين   قــد اجتمــاع ثــان بعــد اكتمــال النصــاب القانونــي، يوجــه الرئيــس دعــوة ثانيــة لع

 االجتمـاع قانونيـا عنـد حضـور ثلـث األعضـاء علـى األقـل بمـن فيهـم الرئيس.

ـتثنائيا. ويتعيـن اإلشـارة  املزمـع عقـده يكتسـي طابعـا اسـتعجاليا واس  كان االجتمـاع  إذا اآلجـال  ه  ذه  ال تراعـىلكن،  
 املكتـب.  أعضاءـك فـي الدعـوة املوجهـة ٕالـى ٕالـى ذل

املكتـب فـي حـال أعضاء    أحدتسـيير اجتماعـات املكتـب. ويمكـن أن ينيـب عنـه مـن أجـل ذلـك    رئيس الهيئة تولـى  ي
قـوة قاهـرة، وفـي حالـة عـدم تعيينـه ألي عضـو مـن األعضـاء    أو   طارئ تعـذر عليـه الحضـور لسـبب    إذاغيابـه أو  

 املكتـب.  أعضاءسـنا مـن بيـن  األكبرنـاب عنـه العضـو 

 املطلقــة لهــؤالء األعضــاء.   تعــذر ذلــك فباألغلبيــة  وإذاقراراتــه بإجمــاع األعضــاء الحاضريــن.    الهيئةتخــذ مكتــب  ي

 مرجحا.  الهيئةات، يعتبر صوت رئيس وفي حالة تعادل األصو 
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تعويضـه خـالل دورة   تـم  ،فـي حالـة شـغور مقعـد مـن املقاعـد الخاصـة بأعضـاء املكتـب ألي سـبب مـن األسـباب
الجمعيـة العامـة التـي تلـي اإلعـالن عـن تاريـخ الشـغور، وذلـك وفـق نفـس الكيفيـة التـي انتخـب بهـا العضـو الـذي 

 تعويضـه. سـيتم

   الصالحيات  •

 الهيئة بالصالحيات التالية: يضطلع مكتب 

 ؛ الهيئةالسنوي ألنشطة ييهئ مشروع برنامج العمل  -

أجل   - من  العام  الجمع  على  عرضها  قبل  ويعتمدها  الهيئة  أشغال  مخرجات  إعداد  على  يسهر 

 اعتمادها؛ 

 إليه  ، واملقدمـةإنجازها  الهيئةعتـزم  توالدراسـات واألبحـاث التـي    الرأي  إبداءيتـداول بشـأن طلبـات   -

و فريق أاللجـان    أوجـل تحديـد اللجنـة  أ، وذلـك مـن  رئيس مجلس الجهة أو مجلس الجهةمـن قبـل  

 سـتقوم بإعـداد مشـاريع تقاريـر لهـذه الغايـة؛  التـيعمل أو فرق العمل 

الهيئة    مشـاريع  يتـدارس - مـن    عضـو  ألي   يمكـن  وال  العام.   الجمع  علـى  للمصادقـة  عرضهـا  قبـلرأي 

 ؛ الهيئة وافـق علـى ذلـك مكتـب اذإ  ةئالهي رأين يطالـب بإعـادة النظـر فـي مشـاريع أاملكتـب  أعضاء

اسة  أو املعروضة على أنظار الهيئة من طرف أعضاء الهيئة بشأن القيام بدر   يدرس الطلبات املقدمة -

العمـل   فرق و  أويوافـق عليهـا قبـل ٕاحالتهـا ٕالـى اللجـان  ،  امجـاالت اختصاصاتـه أو بحث في مجال من  

 بالهيئة؛ املختصـة 

 ؛ا بعين االعتبار البرنامج السنوي للهيئةذللجان وفرق العمل أخيضع برنامج عمل  -

 ؛للهيئة العام عالجم أعماليعد مشروع جدول  -

ومن    .إاليه  اسندهيي مهمة  أالعام ويؤدي    عكلفه بها الجميو بحث حول كل قضية  أي دراسة  أينجز    -

 جل ذلك، يتخذ جميع التدابير واإلجراءات التي تمكنه من تأدية املهام املذكورة.أ

 : رئاسة الهيئة  10املادة 

 : الهيئة الصالحيات التاليةيتولى رئيس 

 ؛ ، ويسهر على حسن سيرههيير جلساتويتولى تسم للهيئة، يترأس اجتماعات الجمع العا -
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الــذي يعــده املكتــب، علــى الجمع العام مــن أجــل  الهيئةيعــرض برنامــج العمــل الســنوي ألنشــطة   -  ،

 املصادقــة عليــه؛

 لحضور اجتماعات الجمع العام العادية واالستثنائية؛  الهيئةيوجه الدعوة ٕالى أعضاء  -

وبـكل مـن فقـد الصفـة    الهيئة، بـكل اسـتقالة قدمهـا عضـو مـن أعضـاء  رئيس مجلس الجهةُيخبــر   -

 التـي عيـن علـى أساســها وكــذا بحــاالت الوفــاة؛ 

ويحيلــه ٕالــى الجمع العام للمصادقــة،    الهيئةيســهر علــى ٕاعــداد التقريــر الســنوي حــول حصيلــة عمــل   -

 الجهة؛ رئيس مجلس ثــم يرفعــه ٕالـى 

الهيئة أمام الجهات والهيآت الرسمية وغير الرسمية    يمثــل  الصفــة،  وبهــذهيعتبر الرئيس املمثل القانوني للهيئة.  
 . الهيئةواملؤسســات األجنبيــة والدوليــة. ويعتبــر الناطــق الرســمي باســم 

وض نأالهيئة  لرئيـس يمكـن
ّ
 ألحد نوابه أو أكثر.   مهامـه  بعـض يفـ

  .أحد نوابهمهامـه    قـوة قاهـرة، أنـاب عنـه فـي ممارسـة  أو  ئ ذا تغيـب الرئيـس وتعـذر عليـه الحضـور لسـبب طـار إ
 وفي حالة تعذر ذلك ينوب عنه العضو األكبر سنا بين األعضاء.  

 : مقرر الهيئة  11املادة 

الهيئة  محاضر  نائبه بتحريرأو    الهيئة   مقرر   يقوم   دقةالو   باللغة العربية وبأسلوب يراعي األمانة  اجتماعات 
في ذلك ويمكن أن يساعده  ،  الهيئةها  ت التي اتخذ  اآلراء  تدخالت جميع األعضاء، ويشمل جميع  والتركيز في سرد

 عند االقتضاء.  لهيئةل بالكتابة الخاصة مجلس الجهة ملحق  أحد موظفي

 : اللجان الدائمة  12 املادة

 دائمة:  أربع لجان  الهيئةدث بُتح

 ؛ ودراسة الظرفية االقتصادية الترابيالذكاء االقتصادي لجنة  -

 ؛ دعم التشغيل واملقاولةلجنة  -

   ؛  ذات البعد االقتصادي؛  الترابيةرامج التنموية بتتبع اللجنة املساهمة في  -

 التواصل والتوثيق. لجنة  -

 . األكثرعلى  عضوا ..........................وعلى األقل  أعضاء   ............................ ،تضم كل لجنة دائمة

 . مقرريها  اللجـان الدائمـة ومناصـب منسقيعـن فتـح بـاب الترشـيح لشـغل مناصـب الهيئة علـن رئيـس ي
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 مقررهـا. منصـب  وقائمـة املترشـحين لشـغلقائمـة املترشـحين لرئاسـة كل لجنـة علـى حـدة، الهيئة رئيـس يحصـر 

 بذلك.  املعّنيةجميع أعضاء الهيئة  ويطلع  االقتراع،إجراء  تاريخ يّحدد كما

مـنالهيئة  رئيـس  يعيـن   األقـل  علـى  تضـم عضويـن  االقتـراع  عمليـة  علـى  لإلشـراف  ،  الهيئة  أعضاءبيـن    لجنـة 
 املعنيـة بعمليـة االقتـراع التـي سيشـرفون عليهـا. اللجنـة  أعضاءيكونـا مـن بيـن  أالويتعيـن 

مـع مراعـاة تمثيليـة    اللجنـة ومقررهـا كل سـنة،  منسقكل لجنـة علـى حـدة مـن بيـن املترشـحين    أعضاءنتخـب  ي
 . االنتخابوالسـعي ٕالـى املناصفـة فـي  العنصر النسوي 

األصـوات، وفـي حالـة  م املترشـح الحاصـل علـى أكبـر عـدد مـنتعلـن لجنـة اإلشـراف علـى عمليـة االقتـراع عـن اسـ
 سـنا.   األكبرتعادلهـا، يتـم اختيـار العضـو 

 ونائب ملقررها. ملنسقهااجتماع لها بتعيين نائب  أول تقوم كل لجنة دائمة على حدة في 

الجمع العام للهيئة  حل محل  ن تأعمالها في ٕاطار جلسات غير عمومية، وال يجوز لها  أ  الدائمة  تمارس اللجان 
 .مااملسندة ٕاليه املهاموتقرر في  أو املكتب أو الرئيس

 : اللجان املؤقتة  13املادة 

بدراسـة قضيـة    مـن املكتـب،أو  بقـرار مـن الجمع العام    الهيئة حدثهـا  يمكن أن تتختـص اللجـان املؤقتـة، التـي  
 ر إحداثها قـرا إليها، ويحدد، والتـي يحيلهـا املكتـب الهيئة مهامالداخلـة فـي أجلها، مـن  أحدثت مـن القضايـا التـي 

 األجـل األقصـى إلنجـاز مهامهـا.

 .أجلهتنتهـي مهمـة كل لجنـة مؤقتـة بتقديـم تقريـر عـن املوضـوع املحدثـة مـن 

 : فرق العمل  14املادة 

لدراســة قضايــا ذات    مجموعــات عمــل خاصــة  إحداث  للهيئة  العام  الجمعو مــن  أ  الهيئةيمكــن بقــرار مــن مكتــب  
 .الهيئة  مهامطابــع خــاص تدخــل ضمــن 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث: تسيير شؤون الهيئة  
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 الفرع األول: تنظيم سير عمل الهيئة  .3

 االجتماع : الدعوة إلى  15 املادة

رئيس    من  بناء على طلبأو    بصفة دورية  رئيسهاهيئة بدعوة كتابية أو أي وسيلة أخرى لالتصال من  التجتمع  
 .أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك مجلس الجهة

تاريخ اجتماعها ونقط جدول األعمال  هيئةال  رئيسيتولى   مجلس    رئيس  ويخبر،  بناء على قرار املكتب  تحديد 
 بذلك. الجهة

 : وسائل العمل  16دة املا

  وسائل العمل الضروريةجل توفير  أ من    مجلس الجهة  رئيس  إلىزمة  ال الهيئة على تقديم الطلبات ال  رئيس  يسهر
 .ةولوازمها وكتابة خاصة وكل ما من شأنه دعم عمل الهيئ للهيئة من قاعة لالجتماعات ومكاتب 

 : النصاب القانوني لالجتماعات 17 املادة

ها، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، ئ ة ألعضاصحيحة بحضور األغلبية املطلق  هياكل الهيئةعتبر اجتماعات  ت
وفي    الهيئةاجتماع    تأجيل  وجب ذلك،  بعد  عدد ساعتين  كان  كيفما  صحيحا  االجتماع  يعتبر  الحالة  هذه 

 األعضاء الحاضرين.  

يجوز ،  عائقجتماع أو عاقهما  ألشغال اال   نائبهو  أ  عملالهيئة أو اللجنة أو فريق ال  رئيسوفي حالة تعذر حضور  
 . لترأس االجتماع من بين األعضاءعن الرئيس من طرف األعضاء الحاضرين تعيين من ينوب 

 : سرية االجتماعات 18 املادة

 .مشمولة بالسريةتمارس الهيئة أعمالها في إطار جلسات غير عمومية وتكون مشاوراتها  

 : ضبط سير أشغال الهيئة19املادة 

شخصيا   مسؤولون بخصوص القضايا الواردة في جدول األعمال، وهم    أراءهمبحرية عن    الهيئة  أعضاءعبر  ي
   القانونية. تابعةامل طائلةوتصرفات تقع تحت  وأقوال أعماليصدر منهم من  عما

 ٕالى هذه األعمال أو التصرفات.   االجتماعفي محضر  ويشار

أو فريق عمل  رئيس  يذكر   اللجنة  أو  أثناء الهيئة  يهاجمون زمالءهم  أو  الذين يقاطعون  أو األعضاء  العضو 
 تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة االنضباط. 

  لرئيس االجتماعن قبل عضو أو بعض األعضاء أمكن م لالجتماع ٕاذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي 
 رفع الجلسة مٔوقتا.

 خالل نفس اليوم.  تستأنفأن  ويتعين ، االجتماعمدة رفع  االجتماع رئيسيحدد 
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 : مشاركة أشخاص غير أعضاء 20املادة 

ي  الهيئة  لرئيسمكن  ي طريق    دعوأن  الجهة  رئيسعن  ال  مجلس  وممثلي  الجهة،  مجلس  فاعلين  أعضاء 
 . الهيئة اجتماعات   للمشاركة فياملؤسساتيين 

آخرين، مشهود لهم بالخبرة،    أشخاص  دعوةأن يطلب    أو رئيس اللجنة أو فريق العمل  الهيئة  لرئيسيجوز  كما   
وع املعروض  لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار املناسب بخصوص املوض

 .عليها

   : االخالل بقواعد سير االجتماع21املادة 

االجتماع،    من املشاركة في  األعضاء الحاضرينأي عضو من  لرئيس الهيئة أو اللجنة أو فريق عمل منع  ال يجوز  
يمكن   أنه  الحاضرينغير  مناقشة  ايقررو أن    لألعضاء  املطلقة،  دون  كل عضو من    عن  االعتراض  باألغلبية 

من    أو ال يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي أشغال االجتماع  يخل بالنظام أو يعرقل    الهيئة  أعضاء
 .الرئيس، وذلك بعد ٕانذاره بدون جدوى من قبل االستمرار في حضور االجتماع

 : املصادقة على نتائج أشغال الهيئة22 املادة

أشغالهاالهيئة    تتبنى   التقارير  نتائج  على  االستشارية  وتصادق  واآلراء  وامللتمسات  عنها   والدراسات  املنبثقة 
 .بأغلبية األصوات املعبر عنها وتدون نتائج التصويت في محضر االجتماع

 .التعادل في األصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس في حالة

 مخرجات أشغال الهيئة. تبني جميع ل أساسيةويت العلني قاعدة يعتبر التص

 : توثيق أشغال الهيئة 23 املادة

فور إنجازه وموافاة باقي األعضاء  الهيئة واملقرر    رئيسالهيئة عقب كل اجتماع يوقعه    ألشغاليحرر محضر  
( ثالث  أجل  داخل  منه  م03بنسخة  أيام  االقتضاء  ع(  عند  إلكترونية  بطريقة  إرساله  توزيعه   بعد إمكانية 

 .ى أعضاء الهيئةعل قراءته علنياو 

 . األعضاء الحاضرين واملتغيبين  أسماءضر بقائمة املح ارفق هذيو 

 .ر يرقمهويضمن املحضر في سجل للمحاض

 ، يشار صراحة في محضر املحضرامتنع عن التوقيع على  أورفض  أو عائقعاقه  أو مقرر الهيئةتغيب  إذا

 . تلقائياالقيام بذلك  املقرر  لنائبٕالى سبب عدم التوقيع. وفي هذه الحالة، يجوز  االجتماع

يتولى التوقيع بكيفية صحيحة    لالجتماع  مقرراالحاضرين،    الهيئة   أعضاءمن بين    الرئيستعذر ذلك، عين    وإذا
 على املقررات.



 االقتصادي الجهوية ذات الطابع  القضايا بدراسة املختصة االستشارية الهيئة

 114 

 

 : تبليغ نتائج أشغال الهيئة24 املادة

 االجتماع.  الختتام أيام  ثالث (03)  جلأداخل  عدادهإفور  جتماعاتاال يسلم لكل عضو نسخة من محاضر 

التي اتخذتها في ميادين اختصاصاتها وآثار هذه    أشغالها والقراراتبنتائج    الجهةتعمل الهيئة على إخبار مجلس  
 .القرارات

 الفرع الثاني: تقديم اآلراء االستشارية للهيئة   .4

 أجل إبداء الراي اإلحالة على الهيئة من   :25 املادة

رأيها الهيئة  الضرورة  ،تبدي  من    ،كلما دعت  الجهةبطلب  الجهةأو    مجلس  رئيس  واملشاريع    من  القضايا  في 
 .بمجال مهامهااملتعلقة 

ل أعمالها، وتقدم توصيات  املدرجة في جدو   املسائلوفي نطاق    مهامها عليها في حدود    املحالةتدرس القضايا  
 جل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل باإلحالة.أشغالها في أنتائج ن تقدم أعلى ت بذلك وملتمسا

 جان إلبداء الرأي للا: اإلحالة على  26املادة 

  . وتحــدد وثيقــةالهيئة، بعد إطالع املكتب بذلكعلــى اللجــان الدائمــة مــن قبــل رئيــس  الرأي إبداءُتحــال طلبــات 
 . الهيئة  رأياللجــان أن تعــد داخلــه مشــروع  أواإلحالــة األجــل األقصــى الــذي يتعيــن علــى اللجنــة 

 الهيئة في القضايا املعروضة  أراء  مشــاريع تقاريــر بشــأن: إعداد 27 املادة

فـي القضايـا   الهيئة   آراء  يع تقاريــر بشــأن مشــار   إعداد تتولــى اللجــان الدائمــة، كل واحــدة فــي حــدود اختصاصهــا،  
 . مهامهاالدراســات واألبحــاث املرتبطــة بممارســة  وإنجاز، االتـي تعـرض عليـه 

 : إعداد الدراسات 28املادة 

مجلس  التــي يقدمهــا ٕالــى    الهيئةتتعلــق بمقترحــات    إعداد الدراساتاللجان الدائمة، حسب اختصاصها،    تتولــى
وة  ثرالناجعة لخلق ال  اإلسهام في تقديم الحلول   وٕالىالوضع االقتصادي بالجهة،  تحسين  ، والراميــة ٕالــى  الجهة
ل  ن وتحسي االقتصادية  الكفيلةتراب  الجاذبية  السبل  أنجع  عن  والبحث  مستدامة    الجهة،  تنمية  بتحقيق 

 .لفائدة الجهة

خـذه أ جـل  أ  مـنالهيئة،    مكتـب  ٕالـى  اختصاصهـا  نطـاق  ضمـن  يدخـل  مقتـرح  أي  تقديـم  دائمـة  لجنـة  لـكل  ويمكـن
 . الهيئةبرنامـج العمـل السـنوي ألنشـطة  إعدادبعيـن االعتبـار، عنـد االقتضـاء، خـالل  

 : دور اللجان وفرق العمل في إبداء الرأي  29املادة 

  أخذه جـل أ مـن ،الهيئة مكتـب ٕالـىعملها  نطـاق ضمـن يدخـل مقتـرحأي  تقديـم أو فريق عمل  لجنـة لـكل يمكـن 
 . الهيئةبرنامـج العمـل السـنوي ألنشـطة  إعدادبعيـن االعتبـار، عنـد االقتضـاء، خـالل  
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 : التنسيق بين اللجان وفرق العمل إلبداء الرأي او إعداد الدراسات 30املادة 

و  أعقد اجتماع مشترك بين لجنتين  رؤساء اللجن أو فرق العملبمبادرة منه أو بطلب من  الهيئة ئيس يمكن لر 
 .  الهيئة أو فرق العملكثر من لجان أ

 اللجان املعنية مساعدين له.  رؤساء ويعتبرحد نوابه أو أ ، الهيئة رئيس حينئذس االجتماع أير 

 : تنظيم ورشات وجلسات إنصات  31املادة 

  و إعداد الدراسات،أ  مـن قضايـا  بخصـوص مـا يعـرض عليهـا  الهيئة ، مـن أجـل ٕاعـداد مشـروع رأي  للهيئة مكـن  ي
ورشـات عمـل أو جلسـات لإلنصـات، أو الدراسـة واملناقشـة، يمكـن أن مجلس الجهة، أن تنظـم بـإذن مـن رئيـس 

والهيئـات واملؤسسـات  السـلطات  ممثلـو  لهـا    املخولـة   بالصالحيـات  صلـة  لهـا  اختصاصـات  ارستمـ  التـي  يدعـى 
قصـد تقديـم معطيـات أو توضيحـات أو الجـواب علـى أسـئلة أعضـاء اللجنـة   الخبـرة  ذوي   مـن  كل  وكـذا  ، للهيئة

 املعنيـة. 

 : تكليف فريق عمل إلعداد مشروع الرأي  32املادة 

ـن أجــل ٕاعــداد تقريــر حــول رأي، أو دراســة أو بحــث فــي  مـباقتراح من اللجنة الدائمة املختصة،    ،للهيئةيمكــن  
أو    نطــاق املذكــور،  البحــث  أو  الدراســة  بإنجـاز  عمـل  فريـق  تكليـف  عملهـا،  برامـج  ٕاطـار  وفـي  اختصاصاتهـا، 

 اإلشــراف علــى ٕانجــازه. 

بـإذنأـات عمـل، يمكـن  كمـا يمكـن لهـا لنفـس الغايـة، تْنظيـم نـدوات داخليـة، وورش من مجلس    ن يدعـى لهـا، 
ممثلـون عـن السـلطات واملؤسسـات والهيئـات التـي تمـارس اختصاصـات لهـا صلـة بالصالحيـات املخولـة  الجهة، 
 ، وكـذا كل شـخص مـن ذوي الخبـرة.للهيئة

و تقارير الدراسة من اللجان أو الفريق املعنيين  أيقوم رئيس الهيئة بمجرد التوصل بمشروع الرأي االستشاري 
 بإرساله إلى جميع أعضاء الهيئة في أفق مناقشته واملصادقة عليه في إطار الجمع العام للهيئة.  

   الجهة. لسمج و تقرير الدراسة على رئيس أبعد املصادقة يتم إحالة الرأي االستشاري 

 مع محيطها الهيئةتواصل  : الفرع الثالث .5

 إيداع التقارير   : 33 املادة

الذي يسهر  مجلس الجهةلدى رئاسة  وامللتمسات، مشفوعة بالوثائق ذات الصلة،تودع التقارير والتوصيات 
 .الجهةعلى تبليغها إلى مجلس 

 التنسيق مع باقي هياكل مجلس الجهة    :34 املادة

في ميادين تخصصها    وهيئاته االستشارية األخرى   ملجلس الجهةمكن للهيئة أن تعمل مع باقي اللجان الدائمة  ي
 القضايا الجهوية ذات الطابع االقتصادي، وال سيما ذات الصلة ب:  في 
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 تراب؛برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد الإعداد  -

 ي مجال التنمية االقتصادية؛  كة فر تواملش اختصاصات الجهة الذاتية  -

 ؛دعم املقاوالت ▪

 ؛وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية بالجهة  توطين  ▪

 ؛ العالم القرويي تهيئة الطرق واملسالك السياحية ف ▪

 ؛ إنعاش أسواق الجملة الجهوية ▪

 إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية؛ ▪

 جذب االستثمار؛ ▪

 واملنتجات الجهوية؛ االجتماعيإنعاش االقتصاد  ▪

 ؛ وتقوية التنافسيةترابية تحس ي جاذبية املجاالت ال ▪

 الشغل؛  ▪

 لمي التطبيقي؛البحث الع ▪

 إنعاش السياحة. ▪

واملش - الذاتية  الجهة  والتفي    ركةتاختصاصات  عموما  الجهوية  التنمية  بالشأن ي  مجال  صلة   لها 

 وخاصة: االقتصادي، 

 املنهي؛التكوين  ▪

 ؛التنمية القروية ▪

 املستدامة.  والتنميةالبيئة  ▪

 أحكام ختامية الرابع: الباب 
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 : حل الخالفات35 املادة

 .تحل جميع الخالفات الداخلية وفق القوانين الجاري بها العمل

 : سقوط العضوية36املادة 

تغيب عن   بالهيئة  العامةكل عضو  تبديل  الجموع  يتم  معقول  مبرر  أو  عذر  متتالية دون  مرات  وفق   هثالث 
 حداث الهيئة، بقرار من الجمع العام للهيئة.  إمسطرة التعيين املنصوص عليها في قرار 

 :إماتسقط العضوية من الهيئة 

للبث فيها   مكتب الهيئةالهيئة الذي يعرضها على    لرئيسبسبب االستقالة بواسطة رسالة مضمونة   -

 .قبوال أو رفضا

 ؛لنظام الداخلي لبإلحاق الضرر أو اإلساءة ملبادئ وأهداف الهيئة أو مخالفة  -

 . بفقدان أحد معايير األهلية للعضوية في الهيئة، املشار إليها في النظام الداخلي للمجلس -

 النظام الداخلي حيز التنفيذ : دخول 37 املادة

 . عليه الجمع العامدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مصادقة ي

 تعديل هذا النظام الداخلي  :38املادة 

 .مسطرة وضعه نفس يمكن تعديل هذا النظام الداخلي بطلب من أغلبية أعضاء الهيئة وفق
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