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ابأهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بإعداد التر

التدبيرمنمستويينمنتتكونالجهةأنمعلومهوكما

والثانيومبادئهاالديمقراطيةلشروططبقامنتخباألول

الجهويةالمجالسمنكللدورسنتطرقلهذابظهير،معين

يفالواليودورالجهة،مكوناتمختلفبينالتنسيقفي

.الترابإعدادفيوأهميتهوالمركز،الجهةبينالتنسيق



هوالمتقدمةالجهويةمنالهدفإن

منالمغربلتمكينالجهةدوربلورة

للتنميةمكرسةالجوهرديمقراطية

.المجاالتكلفيوالمندمجةالمستدامة

لهياكلعميقةإلصالحاتمدخالتكون

المندرجالحثيثالسيرخاللمنالدولة

والالتمركزالالمركزيةدربعلى

المعمقة،والديمقراطيةالفعليين،

يواإلداروالسياسياالجتماعيوالحديث

.الجيدةوالحكامةللبالد

الترابيةالتنميةأنفيه،الشكمما

اتللسلطبالنسبةخاصاهتمامموضوع

وذلكالوطني،العاموالرأيالعمومية

انبالسكالميدانهذاارتباطلمدىيرجع

ليةآتعتبرفالجهةاليومية،وبحياتهم

نفيذوتصنعالمركزيةلتعزيزتدبيرية

وتنظيمتسييرولدمقرطةالقرار،

ومكوناتدواليبمختلفوهيكلة

.المجتمع

دور المجالس الجهوية في التنسيق

12



44

81المادة 

بالعودة الى المقتضيات المنصوص  عليها في  

111.14القانون التنظيمي 

83المادة 

فقرة الثانية

88المادة 

و 120المادة 

121المادة 

بالرجوع الى 

مضمون هاته المواد 

ى التي لها داللة قوية عل

دور الجهة على مستوى 

هة التنسيق ، نجد أن الج

ملزمة بموجب القانون 

على التشاور مع 

مجموعة من الفاعلين 

داخل الجهة وخارجها، 

ع كل هذا يتم بتنسيق م

المركز وتوجهاته 

المتعلقة بإعداد التراب

اد التصميم الوطني إلعد)

(  التراب

اإلعدادالجهويتصميممجلسها،رئيسإشرافتحتالجهةمجلسيضع

ةالسياستوجهاتاطارفيالعملبهاالجاريوالقوانيناألنظمةوفقالتراب

وىالمستعلى،المعتمدة(الترابإلعدادالوطنيالتصميم)الترابإلعدادالعامة

يةالعموموالمؤسساتواإلدارةاألخرىالترابيةالجماعاتمعوبتشاورالوطني
.الجهةبترابالمعنيينالخاصالقطاعوممثلياألخرى

منوالمستدامةالمندمجةالتنميةمهامترابهادائرةداخلبالجهةتناط

.والتتبعالتنسيقوالتنظيمخالل

التنمويةاألعمالسنواتستلمدةالجهويةالتنميةبرنامجيحدد

اوكلفتهتوطينهالنوعيةالجهة،بترابإنجازهاأوبرمجتهاالمقرر
.تشاركيمنهجووفقمستدامةتنميةلتحقيق

. ضرورة اإلصغاء وللمواطنات و المواطنين و الجمعيات من  خالل العرائض
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.

128المادة  145المادة 148المادة 

التنميةشركةأحداثعلىتنص

ومجموعاتهاالجهةقبلمنالجهوية

،هذهالترابيةالجماعاتومجموعات

جعلالذيالشركاتمنالنوع

ةالمندمجالتنميةغاياتهمنالمشرع

فيهتلعبجماعيبشكلللجهات

.األولالمنسقدورالجهة

ةالجهويالوكالةإحداثعلىتنص

تتولىالجهةبمركزمقرهايكون

:بمالياألخيرةهذه

الساعدةالجهةمجلسمد•

.والقانونيةالتقنية

وبرامجالمشاريعتنفيذ•

المجلسيقرهاالتيالتنمية

نها،بيفيماتؤسسأنللجهاتيمكن

منعليهايصادقاتفاقياتبموجب

المعنية،الجهاتمجالسقبل

بالشخصيةتتمتعمجموعات

لكوذالمالي،واالستقاللاالعتبارية

قمرفتدبيرأومشتركإنجازأجلمن

.للمجموعاتعامةفائدةذي

منهاالهدفاالتفاقيات،بمقتضىأووجوبابإحداثهاالقانونأمرالتيوالهيئاتالمؤسساتهذهجل

.للجهاتاالقتصاديالتنمويالبعدذاتالمهامفيوخارجهاالجهةداخلالفاعلينمختلفبينالتنسيقهو



اآللياتوفقاوالموطنينالمواطنات

نالقانوفيعليهاالمنصوصالتشاركية

الهيئاتمنه16المادةخاصة111.14

ةالمادفيعليهاالمنصوصاالستشارية

.أعالهالقانونمن117

برنامجإعدادمسطرةبتحديد2016يونيو299فيالصادر2.16.299رقمالتطبيقيالمرسومنصكما

7المادةيفالمرسومهذانصحيث.إلعدادهوالتشاورالحواروآلياتوتقييمهوتحيينهوتتبعهالجهويةالتنمية

لسالمجرئيسيقومالغايةولهذهتشاركي،منهجوفقالجهويةالتنميةبرنامجمشروعإعداديتمأنه"على

":معمشاوراتبإجراء

8المادة 7المادة 

إعداديتم"الواليمعالتنسيقضرورة

واليمعبتنسيقالجهويةالتنميةبرنامج

ةأنشطبتنسيقمكلفابصفتهالجهة

.المركزيةلإلدارةالالممركزةالمصالح
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إلىةالهادفللسلطةالجديدالمفهوملمضمونتفعيلإالهيماسلطةكرجلللواليالجديدةالمهامإن
لمواطنينالشؤونالعاديوالتدبيراألمنيالبعدهاجسهاالضبطوظيفةمناإلداريةبالسلطةاالنتقال

إلىداريةإجهويةمنبالجهةواالنتقالالترابية،التنميةلمسلسلالرئيسيوالمحركالمنسقدورالى
.تنمويةاقتصاديةجهوية

دور والي الجهة في التنسيق 

نمللعملواآللياتاإلمكانياتمنمجموعةعلىتوفرهبحكمالجهةواليإلىالمهمةهذهأسندتوقد
اإلداراتمععالقتهفيسواءاإلداريالالتمركزسياسةوتطويروإنجاحالتنسيقضمانأجل

الالممركزةاإلدارةوتسييرتنظيماطارفيأوالمركزية

ةصبغمنوظيفتهتكتسيهلمانظراالجهويالتنظيممستوىعلىالجهةمركزالوالييمثل

.الترابيالمستوىعلىاإلدارةسلطةأهمتجعلهواقتصاديةإداريةسياسية،



-------------

2011من دستور 145الفصل : المهام الدستورية للوالي

------------- -------------- --------------

مساعدة 

الجماعات 

ة الترابية، وخاص

رؤساء المجالس 

الجهوية على 

تنفيذ المخططات

والبرامج 

.التنموية 

1234

ة القيام تحت سلط

الوزراء المعنيين

ة بتنسيق أنشط

المصالح 

الالممركزة 

لإلدارة المركزية،

والسهر على 

حسن سيرها

العمل باسم 

الحكومة على 

تأمين تطبيق 

القانون وتنفيذ 

مية النصوص التنظي

وقرارتها وممارسة 

المراقبة اإلدارية 

تمثيل 

السلطة 

المركزية 

في 

الجماعات 

الترابية 
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اختصاصات الوالي انطالقا من ميثاق الالتمركز اإلداري 

واليمؤسسةوالجهة،مؤسسةوهيدعامتين،علىالميثاقيقوم

مالوفقالجهة،مستوىعلىالمركزيةللسلطةممثالباعتبارهالجهة،

أنشطةلتنسيقمحورياوفاعالالدستور،من145الفصلعليهينص

نحسعلىالمعنيين،الوزراءسلطةتحتوللسهرالالممركزة،المصالح

اريعوالمشوالبرامجالسياساتالتقائيةولتحقيقومراقبتها،سيرها

تحقيقونجاعتهايضمنبماتنفيذها،وتتبعالجهةمستوىعلىالعمومية

.التخاذهاالمبررةالتنمويةاألهداف

باإلجراءاتمنتظمةوبصفةعلما،المعنيةالحكوميةالسلطةالوالةيحيط

تولىتالتيالتجهيزاتوأشغالاالستثماربرامجإنجازضمانأجلمنالمتخذة

ال،واألشغالبرامجهذهتنفيذوبوضعية،......العموميةالمؤسساتأوالدولة

داخلرضهاتعتقدالتيالصعوباتلتذليلومقترحاتهبمالحظتهاالقتضاء،وعند
المقررةاآلجال

المادة 29المادة 

24

المادة 

26
المادة 

11

المادة 

23

المادة 

24

اقتراح إحداث 

التمثيليات 

المشتركة بين 

الوزرات 

اإلشراف على 

المصالح الالممركزة 

التنسيق مع السلطات الحكومية  في لدولة 

جميع التدابير الالزمة من أجل توجيه 

المصالح الالممركزة 

تقييم أداء 

المصالح 

الالممركزة

اإلشراف على تحضير البرامج والمشاريع 

المقررة من قبل السلطات العمومية 

2.17.618من المرسوم رقم 5المادة 

المرسوم رقم 

2.17.618
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