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التصاميم الجهوية إلعداد التراب

يعـد التصميـم الجهـوي إلعـداد الـتراب

حديـدوتالمجاليـةللتهيئـةمنظـوربلـورةمـنتمكـنمرجعيـةوثيقـة

صعيـدعـلىسـنة25وعشريـنخمسـةمـدىعـلىتوجهاتهـا

المسـتدامةالجهويـةللتنميـةعامـاإطـارايضـعكـما.الجهـة

عمشـاريومقترحـاتوالقرويـة،الحضريـةبالمجـاالتوالمنسـجمة

إلعــدادالعامــةالسياســةتوجهــاتوفــقومهيكلـة،ترابيـة

مـعانسـجامفيوكـذاالوطنـي،المسـتوىعلـىالــتراب

طاعيـةالقوالتصاميـمالعموميـةالقطاعيـةوالبرامـجاالسـتراتيجيات

.والوطنـيالجهـويالصعيـدعـلىالمنجـزة



اإلطار المرجعي للتصميم الجهوي إلعداد التراب

التصميم الجهوي

إعداد التراب

الترابإلعدادالعامةالسياسةتوجهات

من88المادةالوطنيالصعيدعلىالمعتمدة

المتعلق111.14رقمالتنظيميالقانون

.بالجهات

إلعدادالعامةللسياسةالتوجيهياإلطار

من2المادةالجهةمستوىعلىالتراب

مسطرةبتحديدالمتعلق2.17.583مرسوم

.الترابإلعدادالجهويالتصميمإعداد

إعدادمسطرةبتحديد2.17.583رقمالمرسوم❖

التراب؛إلعدادالجهويالتصميم

الجهاتعددبتحديد2.15.40رقمالمرسوم❖

ها؛لالمكونةواألقاليموالعمالتومراكزهاوتسمياتها

واألدواتاأللياتبتحديد2.17.304رقمالمرسوم❖

رتدبيفيجيدةحكامةلبلوغالجهةلمواكبةالالزمة

اختصاصاتها؛وممارسةشؤونها

فصلهفي2011لسنةالمملكةدستور❖

143.

المتعلق14-111رقمالتنظيميالقانون❖

؛(88)المادةبالجهات



4

4

التنميةتصاميمإعدادمنالهدفإن

تقومقوثائتوفيرهوالجهوية،والتهيئة

يةتجهيزلبرمجةالتخطيطأساسعلى

الترابوإعدادتنموية،وعمليات

طوالمتوسالقريبالمدىعلىالجهوي

توجهاتضوءعلىوذلكوالبعيد،

منانطالقاالوطني،المخطط

أنكما.جهةلكلالذاتيةاإلمكانات

افيمتحديدهايمكنعديدةهياألهداف

:يلي

تحقيق البنيات التحتية

الضرورية لتوازن الجهة،

وتكافؤ مجالها في ميدان 

التجهيز واالستثمار

الوقوف على معيقات 

التنمية الجهوية

تحديد أولويات التنمية 

القطاعية والمجالية بالجهة

الجهةلمعطياتكاملومسحجرد

أهداف التصاميم الجهوية 

األهداف



يم تقييم وتتبع التصم

الجهوي إلعداد 

التراب

تهيئ مشروع 

التصميم الجهوي 

إعداد مشروع 

التصميم الجهوي 

إلعداد التراب

التصميم الجهوي 

إلعداد التراب

الموافقة على مشروع 

التتبعالتقييم التصميم الجهوي



تهيئ مشروع التصميم الجهوي 

02 0104 03
تداول مجلس 

الجهة بشأن 

المشروع

المادة الرابعة 

2.17.583

من 7المادة 

المرسـوم رقـم 

2.17.583

من 145الفصل 

الدستور الجديد 

2011لسنة 

من 88المادة 

القانـون التنظيمـي

111.14رقـم 

مرحلة إطالق الدراسة

إطالق الدراسة د التحضير اإلعدا

المشروع
تنظيم الدراسة



مرحلة إنجاز الدراسة 

أ

ب

ج

مرحلة 

التشخيص 

الترابي
مرحلة إعداد 

استراتيجية 

تهيئة مجال 

الجهة وتأهيلها

مرحلــة إنجــاز 

التقريــر 

النهائــي



تداول مجلس الجهة 
لقبـالضروريـةالتعديـالتإدراجويتـم

طـرفمـنالتصميـممشـروععـرض

هــذاأنظــارعـلـىالجهــةمجلــسرئيـس

والموافقــةمناقشــتهقصــداألخــير،

.عليــه

المـشروعالجهـةمجلـسرئيـسيحيـل

لدراسـتهالدائمـةاللجنـةأنظـارعـلى

قبـليوما30عـنتقـلالفـترةخـالل

الـدورةالجهـةمجلـسعقـدتاريـخ

المخصصـةاالسـتثنائيةأوالعاديـة

.عليـهللمصادقـة

التقاريـربجميـعيرفقه

وكـذابدراسـته،المتعلقـة

والمقترحــاتالمالحظـات

طــرفمــنبشــأنهالمعلنة

الترابيــةوالجماعــاتاإلدارات

والمؤسســاتاألخــرى

.بالجهـةالعموميـةوالمقـاوالت

اللجنــةتنجــز

المذكــورةالدائمــة

مفصــالتقريــرا

.حولهـا

الموافقة على مشروع التصميم الجهوي



المقـررالجهـةمجلـسرئيـسيحيـل

الجهـويالتصميـمبمشـروعالمتعلـق

الجهــة،واليطريــقعـنالـتراب،إلعـداد

المكلفــةالحكوميــةالســلطةإلى

عليــهالتأشيرقصــدبالداخليــة

كما يتـولى رئيـس مجلـس الجهـة نـشر 

التصميـم الجهـوي إلعـداد الـتراب بجميـع 

الوسـائل المتاحـة وإرسـال نسـخة منـه إلى 

جميـع الفاعليـن المعنيـن

المركزيةالمصالحعلىمشروعالإحالة



تقييم وتتبع 

التصميم الجهوي 

إلعداد التراب

التتبعالتقييم



التقييم 

ـاتالمعطيمـعالجهـويالتصميـمتوجهـاتتوافـقمـدىتقييـم

إلعـدادالعامـةالسياسـةتوجهـاتمسـتوىعـلىالمسـتجدة

الجهـة؛صعيـدعـلىالـتراب

30%

20%

10%

تصميـمالتنفيـذتقييـمحـولتقريـرإعـداديتـم

خمـسكلمـرةالـتراب،إلعـدادالجهـوي

رئيـسمـنبمبـادرةاألقـل،عـلىسـنوات

الجهـة،واليمـنبطلـبأوالجهـة،مجلـس

.ذلكالضرورةاقتضـتوكلـما

التقريرإعدادإطارفيويقترح

مة،قائللتقييممنهجيةاعتمادالمذكور

:علىأساسا،

المشاريعمجاالتتثمنإجراءاتتقدممستوىقياس

المهيكلة؛ومشاريعها

بالجهــة،المهيكلــةالمشــاريعتنفيــدمســتوىقيــاس

لتــياالعموميــةوالمرافــقبالتجهيــزاتالمتعلقــةواالختيــارات

.المجــاليوقعهــاوتقييــمالجهــوي،التصميــمتضمنهــا



التتبع

ويالجهالتصميمتتبعيتم

أجلمنالترابإلعداد

ترشيد،ومحاولةعقلنة

تملذلكالترابي،الفعل

اللجانمنمجموعةإحداث

.ذلكبهاأنيطالتي

.



اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب

المتعلـق 111.14مـن القانـون التنظيمـي رقـم 28يناط بها، وفقـا لمقتضيـات المـادة 

:ما يليبالجهـات، في مـا يتعلـق بإعـداد التصميـم الجهـوي إلعـداد الـتراب، 

يدراسة تقرير تقييم التصميم الجهو
تتبع ودراسة النقط المتعلقة بالدراسة 

الخاصة بهذا التصميم في مرحلة اإلعداد



جنة االستشارية إلعداد الترابال

ـشروع تحـدث لجنـة استشـارية إلعـداد الـتراب مكلفـة بتتبـع مراحـل إعـداد الدراسـة الخاصـة بم

:التصميـم الجهـوي إلعـداد الـتراب، كإطـار للتشـاور وإبـداء الـرأي، تضـم في عضويتهـا

رئيسا؛الجهة،والي•

الجهة؛مجلسرئيس•

داخلالواقعةواألقاليمالعماالتعمال•

للجهة؛الترابيالنفوذ

بإعدادالمكلفةالدائمةاللجنةرئيس•

الجهة؛بمجلسالتراب

وذالنفداخلالواقعةواألقاليمالعماالتمجالسرؤساء•

للجهة؛الترابي

يالترابالنفوذداخلالواقعةالجماعاتمجالسرؤساء•

للجهة؛

ـاعليهـالمنصــوصاالستشــاريةالهيئــاترؤســاء•

الســالفالتنظيمــيالقانــونمــن117المــادةفي

:111.14رقــمالذكــر

بالجهة؛المركزيةلإلدارةالالممركزةالمصالحممثلو•

.بالجهةالعموميةوالمقاوالتالمؤسساتمديرو•



كليدعوأنالمذكورةاللجنةلرئيسيمكنكما

يتـولى.أشغالهاحضورفيفائدةيرىشخص

مجلـسرئيـسمـعبتنسـيقالجهـة،والي

االستشـاريةاللجنـةأعضـاءدعـوةالجهـة،

جـدولوتحديـداجتماعهـا،لعقـدالـترابإلعـداد

أنالجهـةمجلـسلرئيـسويمكـن.أعمالهـا

فيللمشـاركةالجهـةمجلـسأعضـاءيسـتدعي

اللجنةهذهوتعقد.اللجنـةهـذهاجتماعـات

:األقلعلىمراتثالثاجتماعاتها،

انطــالق 

الدراســة 

مـشـروع

انتهــاء مرحلــة 

التشخيص

االنتهـاء مـن 

إعـداد دراسـة 

مشـروع
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