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مر�صوم رقم 2.16.299 �صادر يف 23 رم�صان 1437 )29 يونيو 2016( 

بتحديد م�صطرة اإعداد برنامج التنمية اجلهوية وتتبعه وحتيينه وتقييمه واآليات 

عداده
إ
احلوار والت�صاور ل

رئي�س احلكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف 

رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رم�سان 1436 )7 يوليو 2015(، ول�سيما املواد 81 و82 و83 و84 و85 

و86 و87 منه ؛

وباقرتاح من وزير الداخلية ؛

وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ 10 رم�سان 1437 )16 يونيو 2016(،

 ر�سم ما يلي :

وىل املادة الأ

هذا  يحدد   ،111.14 رقم  اأعاله  اإليه  امل�سار  التنظيمي  القانون  من   86 املادة  حكام  لأ تطبيقا 

والت�ساور  واآليات احلوار  وتقييمه  التنمية اجلهوية وتتبعه وحتيينه  برنامج  اإعداد  املر�سوم م�سطرة 

عداده. لإ

املادة 2

ولوية  الأ ذات  ن�سطة  والأ امل�ساريع  لربجمة  املرجعية  الوثيقة  اجلهوية  التنمية  برنامج  يعترب 

اأو املزمع اإجنازها برتاب اجلهة بهدف حتقيق تنمية مندجمة وم�ستدامة تهم، على وجه  املقرر 

اخل�سو�س، حت�سني جاذبية املجال الرتابي للجهة وتقوية تناف�سيته القت�سادية.

املادة 3

برنامج  111.14، يحدد  الذكر رقم  ال�سالف  التنظيمي  القانون  83 من  حكام املادة  تطبيقا لأ

اأو  اإجنازها  اأو  برجمتها  املقرر  التنموية  وامل�ساريع  الربامج  �سنوات،  �ست  ملدة  اجلهوية،  التنمية 

امل�ساهمة فيها برتاب اجلهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، مع مراعاة ما يلي :

ولويات التنموية باجلهة ؛ − حتديد برنامج التنمية اجلهوية لالأ

بلورتها  على  والعمل  الدولة  ل�سيا�سة  ال�سرتاتيجية  للتوجهات  اجلهوية  التنمية  برنامج  مواكبة   −
عداد الرتاب عند     على امل�ستوى اجلهوي، مع اإدماج التوجهات الواردة يف الت�سميم اجلهوي لإ

وجوده ؛
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− اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية امل�ستدامة ؛

مكانيات املادية املتوفرة للجهة اأو التي ميكن لها تعبئتها، وكذا اللتزامات  خذ بعني العتبار الإ − الأ
العمومية  واملقاولت  وهيئاتها  خرى  الأ الرتابية  واجلماعات  اجلهة  بني  نها  �ساأ يف  املتفق 

والقطاعات القت�سادية والجتماعية باجلهة. 

املادة 4

وىل من مدة انتداب املجل�س، قرار اإعداد م�رشوع  يتخذ رئي�س جمل�س اجلهة، خالل ال�سنة الأ

اللجان  �ساء  وروؤ املكتب  اأع�ساء  له  يدعو  وت�ساوري  اإخباري  اجتماع  بعد  اجلهوية،  التنمية  برنامج 

الدائمة ونوابهم وكاتب املجل�س. يح�رش وايل اجلهة اأو من ميثله هذا الجتماع.  

دارة  ميكن لرئي�س جمل�س اجلهة اأن يدعو، عن طريق الوايل، م�سوؤويل امل�سالح الالممركزة لالإ

املركزية حل�سور هذا الجتماع، كما ميكن له، مببادرة منه، اأن يدعو لهذا الجتماع كل �سخ�س 

اآخر يرى فائدة يف ح�سوره.

املادة 5

يعلق مبقر اجلهة قرار اإعداد م�رشوع برنامج التنمية اجلهوية داخل اأجل اخلم�سة ع�رش )15( 

خباري والت�ساوري امل�سار اإليه يف املادة 4 اأعاله، كما يبلغ هذا  يوما املوالية لنعقاد الجتماع الإ

جل نف�سه. القرار اإىل وايل اجلهة داخل الأ

التنمية  برنامج  م�رشوع  اإعداد  لعملية  الزمنية  اجلدولة  خا�سة،  ب�سفة  القرار،  هذا  يت�سمن 

اجلهوية، ول�سيما تاريخ بداية انطالق عملية اإعداده.

املادة 6

يتم اإعداد م�رشوع برنامج التنمية اجلهوية عرب املراحل التالية :

مكانيات القت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ومقومات  اأ( اإجناز ت�سخي�س يربز الإ

ويت�سمن  �سا�سية.  الأ التحتية  البنيات  يخ�س  فيما  ال�رشورية  وحاجياتها  بها،  التنمية  واإكراهات 

هذا الت�سخي�س، عالوة على ذلك، جردا بامل�ساريع املربجمة اأو املتوقع برجمتها من قبل الدولة 

خرى داخل النفوذ الرتابي للجهة ؛ والهيئات العمومية الأ

ولويات التنموية للجهة ؛ ب( و�سع وترتيب الأ

ولوية املقرر برجمتها اأو اإجنازها برتاب اجلهة،  ن�سطة ذات الأ ج( حتديد وتوطني امل�ساريع والأ

مكانات املادية املتوفرة لديها اأو التي ميكن لها تعبئتها خالل ال�سنوات  خذ بعني العتبار الإ مع الأ

ال�ست التي �سيتم العمل فيها بربنامج التنمية اجلهوية ؛
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التنمية        لربنامج  وىل  الأ الثالث  بال�سنوات  اخلا�سة  التقديرية  ونفقاتها  اجلهة  موارد  تقييم  د( 

اجلهوية ؛

هـ( بلورة وثيقة م�رشوع برنامج التنموية اجلهوية، مع و�سع منظومة لتتبع امل�ساريع والربامج 

هداف املراد بلوغها وموؤ�رشات الفعالية املتعلقة بها.  حتدد فيها الأ

املادة 7

يتم اإعداد م�رشوع برنامج التنمية اجلهوية وفق منهج ت�ساركي.

ولهذه الغاية، يقوم رئي�س جمل�س اجلهة باإجراء م�ساورات مع : 

ليات الت�ساركية للحوار والت�ساور املحدثة لدى جمل�س  − املواطنات واملواطنني واجلمعيات وفق الآ
حكام املادة 116 من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 111.14 ؛ اجلهة طبقا لأ

الهيئات ال�ست�سارية املن�سو�س عليها يف املادة 117 من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم   −
.111.14

املادة 8

حكام الفقرة الثانية من املادة 83 من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 111.14،  تطبيقا لأ

يتم اإعداد م�رشوع برنامج التنمية اجلهوية بتن�سيق مع وايل اجلهة ب�سفته مكلفا بتن�سيق اأن�سطة 

دارة املركزية.   امل�سالح الالممركزة لالإ

املادة 9

امل�ساعدة  بطلب  اجلهوية،  التنموية  برنامج  م�رشوع  اإعداد  اأثناء  اجلهة،  رئي�س جمل�س  يقوم 

خرى  الأ الرتابية  واجلماعات  للدولة  اخلارجية  امل�سالح  من  اجلهة،  وايل  طريق  عن  التقنية، 

�س�سات العمومية واملقاولت العمومية.  واملوؤ

وتتمثل هذه امل�ساعدة التقنية، على وجه اخل�سو�س، يف ما يلي : 

اأ( مد اجلهة باملعلومات واملعطيات واملوؤ�رشات والوثائق املتوفرة حول امل�ساريع املنجزة اأو 

�س�سات العمومية  خرى واملوؤ دارة واجلماعات الرتابية الأ اإجنازها برتاب اجلهة من قبل الإ املزمع 

واملقاولت العمومية والقطاع اخلا�س ؛

ب( اإمكانية تعبئة املوارد الب�رشية التابعة للم�سالح اخلارجية للدولة التي ميكنها امل�ساهمة يف 

اإعداد م�رشوع برنامج التنموية اجلهوية.
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�س�سات العمومية واملقاولت العمومية مد  خرى واملوؤ دارة واجلماعات الرتابية الأ يتعني على الإ

اجلهة باملعطيات واملوؤ�رشات والوثائق امل�سار اإليها يف الفقرة اأ من هذه املادة داخل اأجل اأق�ساه 

ثالثون )30( يوما من تاريخ التو�سل بطلب امل�ساعدة التقنية. 

املادة 10

يعر�س رئي�س جمل�س اجلهة م�رشوع برنامج التنموية اجلهوية على اللجان الدائمة لدرا�سته ثالثني 

للم�سادقة  ال�ستثنائية املخ�س�سة  اأو  العادية  للدورة  تاريخ عقد املجل�س  قل قبل  الأ يوما على   )30(

عليه.

املادة 11

وىل من مدة النتداب، م�رشوع برنامج التنمية  يعر�س رئي�س جمل�س اجلهة، قبل نهاية ال�سنة الأ

اجلهوية على املجل�س ق�سد اتخاذ مقرر يف �ساأنه.

يكون هذا امل�رشوع مرفقا مبا يلي :

− منظومة تتبع امل�ساريع والربامج امل�سار اإليها يف الفقرة هـ من املادة 6 من هذا املر�سوم ؛

− تقارير اللجان الدائمة.

املادة 12

ي�سبح مقرر جمل�س اجلهة املتعلق بربنامج التنمية اجلهوية قابال للتنفيذ بعد التاأ�سري عليه من 

حكام املادة 115 من القانون التنظيمي ال�سالف  قبل ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية طبقا لأ

الذكر رقم 111.14.

املادة 13

عمال باأحكام املادة 101 من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم 111.14، يتوىل رئي�س جمل�س 

اجلهة تنفيذ برنامج التنمية اجلهوية.

ولوية  لتطبيق اأحكام املادة 84 من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  111.14، تعطى الأ

املتعلق  اجلزء  يف  اجلهة  ميزانية  و�سع  عند  اجلهوية  التنمية  برنامج  يف  املربجمة  للم�ساريع 

بالتجهيز.

املادة 14

يقوم رئي�س جمل�س اجلهة باإعداد تقرير �سنوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية اجلهوية.

يت�سمن هذا التقرير، على وجه اخل�سو�س، بيانات حول :
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- ن�سبة اإجناز امل�ساريع املربجمة يف برنامج التنمية اجلهوية، مع قيا�س موؤ�رشات الفعالية املتعلقة 

بها وامل�سمنة يف منظومة تتبع امل�ساريع والربامج امل�سار اإليها يف الفقرة هـ من املادة 6 من 

هذا املر�سوم ؛

كراهات املحتملة التي قد تعرت�س اإجنازها،  مكانيات املادية املر�سودة للم�ساريع والربامج والإ - الإ

مع اقرتاح احللول الكفيلة بتجاوزها.

املادة 15

بداء الراأي  يعر�س تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية اجلهوية على اللجان الدائمة للمجل�س لإ

جل املن�سو�س عليه يف املادة 10 من هذا املر�سوم. حوله داخل الأ

يتدار�س جمل�س اجلهة هذا التقرير يف اأول دورة عادية اأو ا�ستثنائية يعقدها بعد التو�سل بتقارير 

اللجان الدائمة. 

يعلق ملخ�س من التقرير ال�سنوي مبقر اجلهة، كما يتم ن�رشه بجميع الو�سائل املتاحة.  

املادة 16

ميكن حتيني برنامج التنمية اجلهوية، ابتداء من ال�سنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ، وفق 

امل�سطرة املتبعة يف اإعداده املن�سو�س عليها يف هذا املر�سوم. 

املادة 17

ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية اإىل وزير الداخلية. 

وحرر بالرباط يف 23 من رم�سان 1437 )29 يونيو 2016(.

م�ساء: عبد الله ابن كريان. الإ

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

م�ساء: حممد ح�ساد. الإ


