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لجواااوم المنااادمج المنبثاااق عااان التصااامي  عرءااات برناااامج عملواااا ا أول جواااةواااة تادلاااة أزياااالل جتعتبااار و 
ماارأ  00الجووم إلعداد التراب أما  أنظار اللجنة البيوزارية إلعداد التراب برئاسة الوزير األول يوما  

وفاااق  البرناااامج الماااذكور البطاعاااات الحكومياااة ألجاااراة مختلاااف التشااااور ماااع بصاااددهاااي ا ن . و 0202
 صيغة تعاقدية بين الجوة والدولة.

   ويائفه البد من توفر ثالثة شروط إلعداد التراب لتصميم الجهويول:ي يؤدي ا
أن يكااون واسااع ا نتشااار عنااد جميااع مسااتويات بلورتاا ، حتااى يسااتطيع كاال الااااعلين أن يعرفااوا  -األول

 اتوزيعاتاوز  يجاب أن ب ، ويبدموا مالحظاتو  ويءبطوا مواقاو . مما يعني أن نتاائج الدراساة 
 واسعا. 

المشاارو  رياار معبااد وسااول للاواا  حتااى بالنساابة لغياار المتخصصااين، وحتااى يمكاان أن يكااون  -الثاني
الاذم يتطلاب تباارير ماوجزة  مالشايإذاعت  في وسائل ا تصال الموجودة علاى صاعيد الجواة، 

 . مبسطة ومحررة بلغة في متناول الجميع، مع وسائل إيءاح

اأ با ن السالطة قاادرة علاى إنجااز ماا حتاى يبناع النا ،أن يكون التصامي  واقعياا ، وذا مصاداقية -الثالث
حيه تعتبر وثائق التويئة  تحتر ، تصرح ب  وب نوا ستناذه. فاي الماءي ل  تكن هذه الشروط

اإلحصااائيات  التااي تحتااوم علااى الكثياار ماانمئااات الصاااحات،  ة عاان مفلاااات ثبيلااة تءاا عبااار 
ح، والاااذم يمكااان والجاااذاذات بااادون أن تءااا  تلخيصاااا  بطريباااة مبساااطة لنماااوذ  التنمياااة المبتااار 

 بسوولة.  للبارئ أن ياوم

التصااامي  الجواااوم يجاااب أن يخطاااط وينااااذ حساااب الااادروأ المساااتباة مااان الماءاااي، وحساااب الظاااروف ف
ت  التاكيااار فيواااا بشاااراكة ماااع ياااا قتصاااادية، ويباااد  بوءاااوح نموذجاااا  للتنمياااة الجووياااة، ومشااااريع واقعياااة 

 مناذيوا المستببليين.

الجوااوم إلعااداد التااراب يوءااع وفااق مباربااة تشاااركية وتااعليااة تتاارك ولكاال هااذه األسااباب فااإن التصاامي  
واإلجرائياة  ا ساتدامةهامشا واسعا للجماعات الترابية والااعلين المحليين  ختياار بارامج تنموياة تطبعواا 

 مع هامش كبير من الواقعية.

 عداد التراب في ما يلي:إلويمكن إجمال أهداف التصمي  الجووم 
تشااااورم باااين الااااعلين المحلياااين ياارو  بلاااورة رفياااة مشااتركة حاااول رهاناااات  ليتقــديم تشـــخي  مجـــا -

رماااي الاااى معرفاااة الوءاااعية الحالياااة، انطالقاااا مااان المعلوماااات ي ، كماااا أنااا وأولوياااات التنمياااة الجووياااة
والتحرياااات التاااي يباااو  بواااا مكتاااب الدراساااات المكلاااف. يءاااع هاااذا التشاااخيص األصااابع علاااى مكاااامن 

طالقاا مان ذلاك يات  تبادي  التوجواات العاماة إلعاداد التاراب، ويجاب أن الءعف ومافهالت الجواة، وان

!Iالثم!.ةـــDجل$!EFـ?!اـDنم!يـناعت!يــتل$!A#ــبكل$!-ا?$#كإل$=!ةــ3ص=صخل$!-ا3لاكــشإل$!(ــ3(حت!
!:!ةــDجلل!ةــنكممل$!Tء$#ــقل$!Kــم!-ا3=تــسم!Rالث!ىــلع!ء=ـضل$!NّلـسK!LK!3كم3!&ـ3لحتل$
!ةــD=3ج!ة3م?A!E$-!L#خL=!ةــ3نN=!ةــغبص!-$E!اــDن=ك!ىــلع!-ا3لاكــشال$!Wــعب!3Vنصت

=Lئاسم!$#3خ&!E$-!L?ةــ3لحم!ة3م!
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يحظاااى هاااذا التشاااخيص بااا كبر قااادر مااان التوزياااع واإلخباااار، كماااا أنااا  يشاااكل قاعااادة لالستشاااارة لااادى 
 الااعلين الجوويين في التويئة الترابية.

لدراساات بءامان يتكلاف مكتاب ا ، ف ثناام هاذه الاتارةمرحلة التشاور أو اال تشارة وتحديد المشـاري  -
نتائج التشخيص. وينظ  مجموعة من الورشاات أو النباشاات لجماع  مشاركة واسعة بخصوص تداول

المالحظااااات وا نتبااااادات التااااي توجاااا  لوااااذا التشااااخيص. ويمكاااان بمساااااعدة مختلااااف الااااااعلين ءاااابط 
التمكن من بلاورة اساتراتيجية ، أو التي سبق تخطيطوا حتى يت  رحة منواتالمشاريع المبمجموعة من 
 ؛ جووية تنموية

إعطام نموذ  لتنمية منسجمة للجوة، من خالل تحديد الوسائل الكايلة بتحسين فعاليتوا ا قتصاادية  -
 ومستوى عيش ساكنتوا وذلك على أساأ مجا ت المشاريع ؛

 حديه التجويزات ؛إعداد رفية استشرافية وواقعية حول مشاريع الدولة في مجال البنيات التحتية وت -

. انطالقااا ماان (PARI) وبرنــامج العمــل الجهــوي المنــدمج بلــورة التصــميم الجهــوي الفعلــيمرحلااة  -
بالمالحظاااااات الالحباااااة أثناااااام مرحلاااااة  خاااااالل التشاااااخيص األولاااااي والماااااتم  المبترحاااااات التاااااي قااااادمت

و  بجمعواا فاي ا ستشارة، يمكن لمكتب الدراسات أن يبو  بالت كد من فعالية وجدوى المشاريع، ث  يبا
مااا هااي األنشااطة برنااامج العماال الجوااوم المناادمج إطااار تصاامي  جوااوم إلعااداد التااراب، ويوءاا  فااي 

 التي ستناذ على المدى البصير. 

النوائية والوءع النوائي لصيغة التصمي  الجووم. إن تبدي  التبرير النوائي المفقت سيلي   ا ستشارة -
عاادها ياات  اختيااار المالحظااات التااي تخءااع للدراسااة ماان ، وبلياال شاامولي للمالحظااات وا قتراحاااتتح

طاارف لجنااة التتبااع. ثاا  فااي األخياار يبااو  مكتااب الدراسااات بتحرياار التبرياار النوااائي للتصاامي  الجوااوم 
وعموما فإن هذا البرنامج المندمج يمثل إطارا للتعاون والشراكة حاول مشااريع التنمياة  إلعداد التراب.

 . المبترحة

 : يمكن أن نذكرالتصامي  الجووية إلعداد التراب إلي  ومن جملة ما ترمي 
 ؛ وا ندما الدور طالئعي في الإللتبائية  -
 أوراش تشاورية على المستوى المحلي والجووم ؛ والتنسيق بتنظي   نوج أسلوب المشاركة  -
 دع  التنسيق والحرص على التماصالت بين الوثائق ا ستراتيجية البطاعية ؛ -
 ي أجرأة برامج التنمية الجووية المندمجة.اعتماد التعاقد ف -

الاااااعلين  يااات  إشاااراك كااالالمعبااار عنواااا بكااال وءاااوح هاااي أن الوصاااية و وزارة الاااررباااة المشااار  و  كماااا أن
والمساااهمين الاعليااين فاااي اإلنجاااز. وهااذا ياتااار  اتبااا  منوجيااة اناتاحياااة وتشاااركية، تتاارك للجماعاااات 
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لجواااوم المنااادمج المنبثاااق عااان التصااامي  عرءااات برناااامج عملواااا ا أول جواااةواااة تادلاااة أزياااالل جتعتبااار و 
ماارأ  00الجووم إلعداد التراب أما  أنظار اللجنة البيوزارية إلعداد التراب برئاسة الوزير األول يوما  

وفاااق  البرناااامج الماااذكور البطاعاااات الحكومياااة ألجاااراة مختلاااف التشااااور ماااع بصاااددهاااي ا ن . و 0202
 صيغة تعاقدية بين الجوة والدولة.

   ويائفه البد من توفر ثالثة شروط إلعداد التراب لتصميم الجهويول:ي يؤدي ا
أن يكااون واسااع ا نتشااار عنااد جميااع مسااتويات بلورتاا ، حتااى يسااتطيع كاال الااااعلين أن يعرفااوا  -األول

 اتوزيعاتاوز  يجاب أن ب ، ويبدموا مالحظاتو  ويءبطوا مواقاو . مما يعني أن نتاائج الدراساة 
 واسعا. 

المشاارو  رياار معبااد وسااول للاواا  حتااى بالنساابة لغياار المتخصصااين، وحتااى يمكاان أن يكااون  -الثاني
الاذم يتطلاب تباارير ماوجزة  مالشايإذاعت  في وسائل ا تصال الموجودة علاى صاعيد الجواة، 

 . مبسطة ومحررة بلغة في متناول الجميع، مع وسائل إيءاح

اأ با ن السالطة قاادرة علاى إنجااز ماا حتاى يبناع النا ،أن يكون التصامي  واقعياا ، وذا مصاداقية -الثالث
حيه تعتبر وثائق التويئة  تحتر ، تصرح ب  وب نوا ستناذه. فاي الماءي ل  تكن هذه الشروط

اإلحصااائيات  التااي تحتااوم علااى الكثياار ماانمئااات الصاااحات،  ة عاان مفلاااات ثبيلااة تءاا عبااار 
ح، والاااذم يمكااان والجاااذاذات بااادون أن تءااا  تلخيصاااا  بطريباااة مبساااطة لنماااوذ  التنمياااة المبتااار 

 بسوولة.  للبارئ أن ياوم

التصااامي  الجواااوم يجاااب أن يخطاااط وينااااذ حساااب الااادروأ المساااتباة مااان الماءاااي، وحساااب الظاااروف ف
ت  التاكيااار فيواااا بشاااراكة ماااع ياااا قتصاااادية، ويباااد  بوءاااوح نموذجاااا  للتنمياااة الجووياااة، ومشااااريع واقعياااة 

 مناذيوا المستببليين.

الجوااوم إلعااداد التااراب يوءااع وفااق مباربااة تشاااركية وتااعليااة تتاارك ولكاال هااذه األسااباب فااإن التصاامي  
واإلجرائياة  ا ساتدامةهامشا واسعا للجماعات الترابية والااعلين المحليين  ختياار بارامج تنموياة تطبعواا 

 مع هامش كبير من الواقعية.

 عداد التراب في ما يلي:إلويمكن إجمال أهداف التصمي  الجووم 
تشااااورم باااين الااااعلين المحلياااين ياارو  بلاااورة رفياااة مشااتركة حاااول رهاناااات  ليتقــديم تشـــخي  مجـــا -

رماااي الاااى معرفاااة الوءاااعية الحالياااة، انطالقاااا مااان المعلوماااات ي ، كماااا أنااا وأولوياااات التنمياااة الجووياااة
والتحرياااات التاااي يباااو  بواااا مكتاااب الدراساااات المكلاااف. يءاااع هاااذا التشاااخيص األصااابع علاااى مكاااامن 

طالقاا مان ذلاك يات  تبادي  التوجواات العاماة إلعاداد التاراب، ويجاب أن الءعف ومافهالت الجواة، وان
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 من الحرية في اختيار سبل أو وسائل التنمية وتنايذ المشاريع.الترابية وللااعلين المحليين هامشا  كبيرا  
الدراسااة حسااب مخطااط وتنظااي  يتااي  الارصااة الاعليااة للمبااادرات المحليااة، وذلااك  هااذه أن تاات  والمااارو 

لوءااعية الجوااة، تحلياال  ي  تحلياالباادألولااى التااي هااي مرحلااة تشااخيص الحااال ماان خااالل تمنااذ المرحلااة ا
 ن أجل التبيي  وا ستكمال.لاحص الخبرام ميجب إخءاع  

هذه الدراسة يجب أن تنتوي بنو  من الميثاق الجووم إلعداد التراب، ويكون بمثابة وثيبة موجزة، تنص 
علاااى مباااادئ التنمياااة والتويئاااة، التاااي يتااااق عليواااا مجماااو  المتااادخلين وهاااذا الميثااااق يكاااون سااااببا  لوءاااع 

 المشاريع.

ا بعمق مع المكلاين بوا ليأ على المستوى التبني فحسب، بل وبالطبع فإن هذه المشاريع ستت  مناقشتو
 ، إذ يجب تحديد من سيساه  في التنايذ وفي التمويل.والمالي كذلك على المستوى المفسساتي

وبالاعاال فإننااا نالحااظ تطااورا  فااي إعااداد التااراب باتجاااه أشااكال تعاقديااة. فالدولااة لاا  تعااد المتاادخل الوحيااد، 
كانيات والوساائل والطموحاات لاذلك. لكان هااتين المفسساتين أبانتاا عان رربتوماا والجوة ليست لديوا ا م

في دع  أنشطة الجماعات المحلية، والااعلين ا قتصاديين والمجتمع المدني، حينما تكاون هاذه األخيارة 
 مساهمة في تنايذ مشاريع التصامي  الجووية إلعداد التراب.

هاااي التاااي تبتااارح برنامجاااا  للعملياااات علاااى المااادى البصاااير عناااد بلاااورة األهاااداف فاااإن مجاااا ت المشااااريع 
دماااا  المشااااريع الصاااادرة عااان كااال الاااااعلين. وهاااذه ا قتراحاااات هاااي ماااا سااابق وأشاااير إليااا   والمتوساااط، وا 

تساار علاى عملياة التعاقاد موءاع مااوءاات ماع الجواة  الاذم سايكون ببرنامج العمل الجهوي المندمج
 .والجوة الدولةبين 

 لتعاقد ؟ا إذن هذا لماذاف
ألناا  يواادف إلااى تبريااب الوااوة بااين التخطاايط البطاااعي والتخطاايط الترابااي، والبحااه عاان ا نسااجا   -

 بين التدخالت العمومية،
فاااي مختلاااف  ا ندماجياااةأكاااااد فاااي خطبااا  األخيااارة عااان ءااارورة تعزياااز الحكاماااة و  ملاااك الااابالدألن  -

 التدخالت العمومية،
 تفسأ وتتبنى مبدأ التبيي ،ألن  وسيلة لترشيد التدخل العمومي بمنوجية  -
يعطااي الااااعلين المحليااين “: التنميااة للمجااا ت”ولاايأ “ التنميااة ماان المجااا ت”ألناا  يفسااأ لمباادأ  -

 متابعة مشرو  تنمية مجالو ،الدور األساسي في تصور، إنجاز و  المعنيين
وءع وثيبة ألن  يفهل الجماعات الترابية  عتماد منطق الشراكة مع باقي الااعلين، ويمكنوا من  -

متوافااق حولوااا لالسااتاادة ماان تموياال الدولااة كااأ بوءااوح حاجيااات المجااال المعنااي و مشاااريع، تع
 )عبر الصناديق الموجودة أو التي هي في طور اإلنجاز( أو من تمويالت دولية.
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