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وعلى آله وصحبه وسلم  والصالة والسالم على أشرف المخلوقين بسم هللا الرحمان الرحيم

 تسليما

 الس يد وايل هجة سوس ماسة عامل عامةل ااكدير اداوتنان  -

 اجلهة  وأقالمي ةل السادة عامل عام -

 جملس هجة سوس ماسة  عضاءأ يدات والسادةالس   -

 اخلرباءن ون واجلامعيوالباحث األساتذةالسادة  -

 املنتخبونالس يدات والسادة  -

 اصا ح اخلاريةة املالسادة رؤساء الس يدات و  -

 السادة والس يدات ممثلوا الهيئات الس ياس ية والنقابية -

 هيئات اجملمتع املدين ممثلوا الس يدات والسادة  -

 واإلعالمالس يدات والسادة رجال الاصحافة  -

 احلضور الكرمي أهيا -
 

يف البداية أود أن أعرب عن سعاديت واعزتازي ابلرتحةب بلك املشاركني يف هذه الندوة الهامة 

، كام "اجلهوية املتقدمة رافعة للتمنية املس تدامة"حول اجلهوية املتقدمة واليت اختري لها شعار 

وكذا  العلمية الهامةتنظمي هذه التظاهرة  لك اجلهات املسامهة يف إىلابلشكر اجلزيل  أتوجه

 خبربهتم يف هذا امللتقى . لإلسهامالندوة وخاصة اذلين حتملوا عناء السفر  مؤطري ومنشطي
 

 السيدات والسادة أيتها
 

ما قبل امحلاية،  اىلجذور يف التارخي املغريب متتد لها  وإمناالالمركزية ليست وليدة اليوم  إن

كام انه عرف  اندلاسرتاتيجيا ابلنس بة لبةارا خ  اإلداري األسلوبهذا  أصبحومنذ الاس تقالل 

متكني املواطنني من التوفر عىل آليات حملية ختدم التمنية  إىللكها هتدف  كربى إصالحات

 وتضمن هلم العيش الكرمي. املس تدامة
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 السادةأيها  السيدات أيتها
 

التطورات التارخيية اليت عرفها مسلسل الالمركزية ببالدان اكنت وراء ادلفع  هبذا املسلسل  نإ

اصف قرن من نقرابة  اجيا للتجارب اليت رامكهتحنو آفاق اجلهوية املتقدمة، وقد جاء هذا تتو 

من الالمركزية وادلميوقراطية  أخرىمرحةل  إىلمن الرضوري الانتقال  أصبحاملامرسة حبيث 

مبدأ  إطارممارسة اختاصاصاهتا يف و وماليا  إداراياحمللية تروم دمع اس تقاللية امجلاعات الرتابية 

 .التدبري احلر مع دمع قواعد احلاكمة اجليدة 

 

اآلليات القانونية املؤطرة  مجمليف اعامتد  ابألساسورش اجلهوية املتقدمة قد قطع شوطا متزي  إن

دخر هجدا يف تكريس هذا ت لنامجلاعات الرتابية  ىلاملرشفة ع األهجزة أن إىل إضافةهل 

ام جاء يف ك  املقبةل املرحةل أنكبريا عىل اعتبار  أصبحلكن الرهان  ،عىل ارض الواقع املسلسل

 أشغالاملشاركني يف  إىلالسامةة املوهجة  نرصه هللا محمد السادس جالةل املكلصاحب رساةل 

املنتدى الربملاين الثاين للجهات " س تكون حامت يه بلوغ الرسعة القاصوى، من اجل التجس يد 

واقع اجلهوية اصعب جدا ان نقمي تقةامي موضوعيا الفعال والنايع لهذا التحول التارخيي" ومن ال

بيني ابملرة وال ميكن ان يف بدايته وابلتايل ال ميكن يف نظران ان نكون سل حاليا، ألن الورش 

نكون اجيابيني ابلوفرة، حبيث مت حتقةق ماكسب من قبيل مضاعفة املوارد املالية للجهة مخس 

خللق ادلينامةة الاقتاصادية  أداةواعامتد برانمج التمنية اجلهوية اذلي يعترب  إدارهتامرات وتنظمي 

جتابه طموح اجلهة لالضطالع بدورها كام نص عليه   لعراقةلكنه يف املقابل فإن متة  ،املطلوبة

 : ابألساسمهنا  ونذكرادلس تور 

  الالمركزية أسلوبتفعيل عدم 

  عامة يف بعضها مما نتج عنه تأويالت ختتلف  أتتبعض الاختاصاصات واليت  تدقةقعدم

  وحتول دون التحقةق الامثل لبعض امللفاة والقضااي املهمة أخرى إىل إدارةمن 

 مع جحم انتظارات الساكنة. نةة من طرف ادلوةل مقار املوارد املالية املرصود فايةعدم ك 
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 السادة أيهاالسيدات  أيتها
 

لك  هذا ونالمسحلاكمة ا  سلوبأحول  لنتشاور ونتداوليف هذه الندوة العلمية اليوم نلتمئ 

لهذا الورش  األساس يةاجلوانب  بعضمفواضيع املداخالت هتم  ،ورهاانته بعادهأ ،تهمن زاوي 

ستتار اس ئةل وس نطرح تقةاميت وس نقدم اجاابت  حامتو الكبري والاسرتاتيجي لبدلان حبيث 

وتوضيحات ورؤى حول قضااي اللحظة اجلهوية اليت نعيش مجيعا آليات واشاكل تزنيلها، وما 

 : ارتبط بلك ذكل من قبيل

 الاقتاصادي للبدل؟  المنوذجالنظر يف  إعادةأي تمنية هجوية يف ظل  -

 المتركز ؟هجوية متقدمة بدون تفعيل ال أي -

 يف التسويق الرتايب؟ لإلعالمدور  أي -

اكفةة ابدلفع ابجلهوية  حاليا وهل آليات ادلميوقراطية التشاركية واحلاكمة واملواكبة املتوفرة -

 .؟األمام إىلاملتقدمة 

 

يه وس يةل لتحقةق التمنية املس تدامة حبيث  وإمنااجلهوية املتقدمة ليست غاية يف حد ذاهتا  إن

اختاصاصات هتم حتسني جاذبية اجملال  ممارسة ابجلهة همام الهنوض هبذه التمنية من خالل أنيط

 األنشطةالاس تعامل املعقلن للموارد الطبيعية وتشجيع  توطني والرتايب لها وتقوية تنافسيهتا، 

هل توفرت الظروف املواتية لكسب  هو روح. لكن التساؤل املطالاقتاصادية املنتجة للرثوة

 ؟.هذا الرهان

 

إننا نأمل أن تكون هذه التظاهرة مناس بة وفضاء للنقاش البناء والهادف حول لك القضااي 

املشاركني يف  إىليف رساةل جالةل املكل السامةة املوهجة املرتبطة هبذا املوضوع ألنه كام جاء 

إنه ورش خضم، يقتيض اخنراط خمتلف الفاعلني والزتام "أشغال املنتدى الربملاين الثاين للجهات 

اكفة القوى احلية والهيئات الايامتعية يف بناء الرصح الكبري، والتحيل بروح املسؤولية العالية 

 اإلرصارسلح بقدر كبري من ومواكبة خمتلف مراحهل مبا يلزم من التعبئة واإلقناع، كام ينبغي الت 
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 اإلطارالهائةل اليت يوفرها  لإلماكنياتوهنج س بل احلوار والتواصل من اجل الاستامثر األمثل 

 ."املؤسسايت والقانوين والاس تفادة من آاثره الاجيابية

 

حىت نكون يف مس توى  ح وذكلهذه الندوة ابلنجا أشغالوحىت ال أطيل عليمك أمتىن أن تلكل 

ىل عاتقنا يف ظل الس ياسة الرش يدة لاصاحب اجلالةل املكل محمد السادس املسؤوليات امللقاة ع

 .نرصه هللا 

 عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته المـــــــــــــــــــوالس     


