ورقـــــــــة حول التخطيط المجالي الجهوي

من التصاميم الجهوية إلعداد التراب إلى البرامج المندمجة للتنمية الجهوية
األستاذ  /عبد الواحد فيكرات
مدير إدارة مركزية بو ازرة اإلسكان والتعمير  /المملكة المغربية
مديرية إعداد التراب الوطني ،و ازرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة

قبل الدخول في تعريف ،أهداف ومرامي إنجاز وبلورة التصاامي الجووياة إلعاداد التاراب ،با أ فاي أن
نستول ذلك بالوقوف على مجموعة من األسأ المرجعية إلنجاز هذه الوثائق ،ومن أهموا :
 التوجيهـــال المل:يـــة الخطاااب السااامي الااذم ألباااه بمناساابة انعباااد الاادورة األولااى للمجلااأ األعلااىإلعااداد الت اراب الااوطني حيااه أولااى أهميااة خاصااة بالجوااات « ...باعتبارهااا الاءااام األمثاال لتجساايد
السياسة الوطنية إلعداد التراب ،وبلورة التشارك المثمر لكسب معركة التنمية».
 التصــــريح الح:ــــومي ل ــــنة » 0220العم اال عل ااى ء اامان ا نس ااجا الء اارورم ب ااين السياس اااتالعمومية والبطاعية وا ستراتيجيات التنموية الجووية وتنظي العالقات بين الدولة والجوة عن طريق
التعاقد« ص.02 .
 المادة  7مـن قـانون  69/77المتعلـ بتنيـيم اختصاصـال الجهـة ( ...فإنواا كوحادة ترابياة فاعلاةمدعوة إلى وءع سياسة تنموية مندمجة عبر إنجاز تصمي جووم إلعداد التراب).
 مشروع الجهوية المتقدمة توسيع اختصاصات الجوة واعطام الصدارة للتصمي الجووم. د تور البالد المعدل مؤخ ار .األسااأ المرجعيااة ،تنءاااف إليوااا توصاايات المجلااأ األعلااى إلعااداد الت اراب ،التصاامي الااوطني إلعااداد
التراب وبرنامج عمل الو ازرة لسنة .0200
ومعلو أن التصامي الجووية إلعداد التراب تعتبار بمثاباة وثاائق اساتراتيجية مرجعياة للجماعاات الترابياة
وخصوصااا المجااالأ الجوويااة حيااه تواادف إلااى ءاامان ا نسااجا فااي أدام الدولااة وتاادعي التنساايق بااين
الااعلين المحليين.
ونظ ار ألهمية هذه الوثيبة ودورها في التنمية المجالية على المستوى الجووم ،باادرت الاوزارة بشاراكة ماع
المجالأ الجووية المعنية إلى إعطام انطالق الدراسات الخاصة بإعداد التصامي المتعلباة بجال جواات
المملكاة ،تماشايا مااع هادف الاو ازرة الباءااي بالتغطياة الشاااملة لتاراب المملكاة بالتصااامي الجووياة إلعااداد
التراب.
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وتعتباار جوااة تادلااة أزيااالل أول جوااة عرءاات برنااامج عملوااا الجوااوم المناادمج المنبثااق عاان التصاامي
الجووم إلعداد التراب أما أنظار اللجنة البيو ازرية إلعداد التراب برئاسة الوزير األول يوما  00ماارأ
 .0202وه ااي ا ن بص اادد التش اااور م ااع مختل ااف البطاع ااات الحكومي ااة ألجا اراة البرن ااامج الم ااذكور وف ااق
صيغة تعاقدية بين الجوة والدولة.
ول:ي يؤدي التصميم الجهوي إلعداد التراب ويائفه البد من توفر ثالثة شروط
األول -أن يكااون واسااع ا نتشااار عنااد جميااع مسااتويات بلورتا  ،حتااى يسااتطيع كاال الااااعلين أن يعرفاوا
ب  ،ويبدموا مالحظاتو ويءبطوا مواقاو  .مما يعني أن نتاائج الد ارساة يجاب أن تاوز توزيعاا
واسعا.
الثاني -أن يكااون المشاارو رياار معبااد وسااول للاو ا حتااى بالنساابة لغياار المتخصصااين ،وحتااى يمكاان
إذاعت في وسائل ا تصال الموجودة علاى صاعيد الجواة ،الشايم الاذم يتطلاب تباارير ماوجزة
ومحررة بلغة في متناول الجميع ،مع وسائل إيءاح مبسطة.
الثالث -أن يكون التصامي واقعياا ،وذا مصاداقية ،حتاى يبناع النااأ با ن السالطة قاادرة علاى إنجااز ماا
تصرح ب وب نوا ستناذه .فاي الماءي ل تكن هذه الشروط تحتر  ،حيه تعتبر وثائق التويئة
عبااارة عاان مفلاااات ثبيلااة تءا مئااات الصاااحات ،التااي تحتااوم علااى الكثياار ماان اإلحصااائيات
والج ااذاذات ب اادون أن تءا ا تلخيص ااا بطريب ااة مبس ااطة لنم ااوذ التنمي ااة المبت اارح ،وال ااذم يمك اان
للبارئ أن ياوم بسوولة.
فالتص اامي الجو ااوم يج ااب أن يخط ااط وينا ااذ حس ااب ال اادروأ المس ااتباة م اان الماء ااي ،وحس ااب الظ ااروف
ا قتص ااادية ،ويب ااد بوء ااوح نموذج ااا للتنمي ااة الجووي ااة ،ومش اااريع واقعي ااة يا ات التاكي اار فيو ااا بشااراكة م ااع
مناذيوا المستببليين.
ولكاال هااذه األسااباب فااإن التصاامي الجوااوم إلعااداد الت اراب يوءااع وفااق مباربااة تشاااركية وتااعليااة تتاارك
هامشا واسعا للجماعات الترابية والااعلين المحليين ختياار بارامج تنموياة تطبعواا ا ساتدامة واإلجرائياة
مع هامش كبير من الواقعية.
ويمكن إجمال أهداف التصمي الجووم إلعداد التراب في ما يلي:
 -تقــديم تشـــخي

مجـــالي تشاااورم بااين الااااعلين المحليااين ياارو بلااورة رفيااة مشااتركة حااول رهانااات

وأولويااات التنميااة الجوويااة ،كمااا أن ا يرمااي الااى معرفااة الوءااعية الحاليااة ،انطالقااا ماان المعلومااات
والتحريااات التااي يبااو بوااا مكتااب الد ارسااات المكلااف .يءااع هااذا التشااخيص األصاابع علااى مكااامن
الءعف ومافهالت الجواة ،وانطالقاا مان ذلاك يات تبادي التوجواات العاماة إلعاداد التاراب ،ويجاب أن
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يحظ ااى ه ااذا التش ااخيص با ا كبر ق اادر م اان التوزي ااع واإلخب ااار ،كم ااا أنا ا يش ااكل قاع اادة لالستش ااارة ل اادى
الااعلين الجوويين في التويئة الترابية.
 مرحلة التشاور أو اال تشارة وتحديد المشـاري  ،ف ثناام هاذه الاتارة يتكلاف مكتاب الد ارساات بءامانمشاركة واسعة بخصوص تداول نتائج التشخيص .وينظ مجموعة من الورشاات أو النباشاات لجماع
المالحظ ااات وا نتب ااادات الت ااي توجا ا لو ااذا التش ااخيص .ويمك اان بمس اااعدة مختل ااف الا اااعلين ء اابط
مجموعة من المشاريع المبترحة منوا ،أو التي سبق تخطيطوا حتى يت التمكن من بلاورة اساتراتيجية
جووية تنموية ؛
 إعطام نموذ لتنمية منسجمة للجوة ،من خالل تحديد الوسائل الكايلة بتحسين فعاليتوا ا قتصااديةومستوى عيش ساكنتوا وذلك على أساأ مجا ت المشاريع ؛
 إعداد رفية استشرافية وواقعية حول مشاريع الدولة في مجال البنيات التحتية وتحديه التجويزات ؛ مرحلااة بلــورة التصــميم الجهــوي الفعلــي وبرنــامج العمــل الجهــوي المنــدمج ( .)PARIانطالقااا ماانالمبترحا ااات الت ا ااي ق ا اادمت خ ا ااالل التش ا ااخيص األولا ااي والم ا ااتم بالمالحظ ا ااات الالحب ا ااة أثن ا ااام مرحل ا ااة
ا ستشارة ،يمكن لمكتب الدراسات أن يبو بالت كد من فعالية وجدوى المشاريع ،ث يباو بجمعواا فاي
إطااار تصاامي جوااوم إلعااداد التاراب ،ويوءا فااي برنااامج العماال الجوااوم المناادمج مااا هااي األنشااطة
التي ستناذ على المدى البصير.
 ا ستشارة النوائية والوءع النوائي لصيغة التصمي الجووم .إن تبدي التبرير النوائي المفقت سيليتحلياال شاامولي للمالحظااات وا قت ارحااات ،وبعاادها ياات اختيااار المالحظااات التااي تخءااع للد ارسااة ماان
طاارف لجنااة التتبااع .ثا فااي األخياار يبااو مكتااب الد ارسااات بتحرياار التبرياار النوااائي للتصاامي الجوااوم
إلعداد التراب .وعموما فإن هذا البرنامج المندمج يمثل إطا ار للتعاون والشراكة حاول مشااريع التنمياة
المبترحة .
ومن جملة ما ترمي إلي التصامي الجووية إلعداد التراب يمكن أن نذكر :
 الدور طالئعي في الإللتبائية وا ندما ؛ نوج أسلوب المشاركة والتنسيق بتنظي أوراش تشاورية على المستوى المحلي والجووم ؛ دع التنسيق والحرص على التماصالت بين الوثائق ا ستراتيجية البطاعية ؛ اعتماد التعاقد في أجرأة برامج التنمية الجووية المندمجة.كم ااا أن ررب ااة المش اار والا او ازرة الوص ااية والمعب اار عنو ااا بك اال وء ااوح ه ااي أن ي اات إشا اراك ك اال الا اااعلين
والمساااهمين الاعليااين فااي اإلنجاااز .وهااذا ياتاار

اتبااا منوجيااة اناتاحيااة وتشاااركية ،تتاارك للجماعااات
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الترابية وللااعلين المحليين هامشا كبي ار من الحرية في اختيار سبل أو وسائل التنمية وتنايذ المشاريع.
والمااارو

أن تاات هااذه الد ارسااة حسااب مخطااط وتنظااي يتااي الارصااة الاعليااة للمبااادرات المحليااة ،وذلااك

منااذ المرحلااة األولااى التااي هااي مرحلااة تشااخيص الحااال ماان خااالل تباادي تحلياال لوءااعية الجوااة ،تحلياال
يجب إخءاع لاحص الخبرام من أجل التبيي وا ستكمال.
هذه الدراسة يجب أن تنتوي بنو من الميثاق الجووم إلعداد التراب ،ويكون بمثابة وثيبة موجزة ،تنص
علااى مبااادئ التنميااة والتويئااة ،التااي يتاااق عليوااا مجمااو المتاادخلين وهااذا الميثاااق يكااون ساااببا لوءااع
المشاريع.
وبالطبع فإن هذه المشاريع ستت مناقشتوا بعمق مع المكلاين بوا ليأ على المستوى التبني فحسب ،بل
كذلك على المستوى المفسساتي والمالي ،إذ يجب تحديد من سيساه في التنايذ وفي التمويل.
وبالاعاال فإننااا نالحااظ تطااو ار فااي إعااداد التاراب باتجاااه أشااكال تعاقديااة .فالدولااة لا تعااد المتاادخل الوحيااد،
والجوة ليست لديوا ا مكانيات والوساائل والطموحاات لاذلك .لكان هااتين المفسساتين أبانتاا عان رربتوماا
في دع أنشطة الجماعات المحلية ،والااعلين ا قتصاديين والمجتمع المدني ،حينما تكاون هاذه األخيارة
مساهمة في تنايذ مشاريع التصامي الجووية إلعداد التراب.
عنااد بلااورة األهااداف فااإن مجااا ت المشاااريع هااي التااي تبتاارح برنامجااا للعمليااات علااى الماادى البصااير
والمتوسااط ،وادمااا المشاااريع الصااادرة عاان كاال الااااعلين .وهااذه ا قت ارحااات هااي مااا ساابق وأشااير إلي ا
ببرنامج العمل الجهوي المندمج الاذم سايكون موءاع مااوءاات ماع الجواة تساار علاى عملياة التعاقاد
بين الدولة والجوة.
فلماذا إذن هذا التعاقد ؟
-

ألنا يواادف إلااى تبريااب الوااوة بااين التخطاايط البطاااعي والتخطاايط الت اربااي ،والبحااه عاان ا نسااجا
بين التدخالت العمومية،

-

ألن ملااك الاابالد أكا ااد فااي خطب ا األخي ارة عاان ءاارورة تعزيااز الحكامااة وا ندماجيااة فااي مختلااف
التدخالت العمومية،

-

ألن وسيلة لترشيد التدخل العمومي بمنوجية تفسأ وتتبنى مبدأ التبيي ،

-

ألنا يفسااأ لمباادأ ”التنميااة ماان المجااا ت“ ولاايأ ”التنميااة للمجااا ت“ :يعطااي الااااعلين المحليااين
المعنيين الدور األساسي في تصور ،إنجاز ومتابعة مشرو تنمية مجالو ،

-

ألن يفهل الجماعات الترابية عتماد منطق الشراكة مع باقي الااعلين ،ويمكنوا من وءع وثيبة
مشاااريع ،تعكااأ بوءااوح حاجيااات المجااال المعنااي ومتوافااق حولوااا لالسااتاادة ماان تموياال الدولااة
(عبر الصناديق الموجودة أو التي هي في طور اإلنجاز) أو من تمويالت دولية.
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وفي الختا

بد من الت كيد على أن الدستور المعدل ومشرو الجووية المتبدمة كلوا فرص تاريخية ترد

ا عتبار للعمل الجووم وألدوات إعداد التاراب ،فباد جعلات مان التصاامي الجووياة إلعاداد التاراب وثاائق
مرجعية لكل مشرو تنموم جووم.
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