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أمام التحوالت الكربى السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت ميزت السنوات األخرية ، 
وأمام حجم التحديات والرهانات اجلديدة ، وجدت اإلدارة العمومية نفسها مدعوة ليس فقط ملتابعة 

ات أمهية خاصة كتهيئة جهودها يف جمال التنمية وتطوير التجهيزات األساسية ، بل أيضا للقيام مبهام أخرى ذ
  .الظروف املالئمة ألجل تشجيع القطاع اخلاص وإقامة عالقات جديدة مع شركاء وفاعلني آخرين

  
ويف هذا السياق فإن اإلدارة املغربية شهدت جمموعة من اإلصالحات ، مشلت عدة 

ت العمومية واليت عكستها الرؤية االصالحية اليت التزمت هبا السلطا جتارب حتديثية يف جماالت خمتلفة 
تستلزم وضع برنامج متكامل يهدف إىل إعادة حتديد دور الدولة ودعم انطالق االقتصاد الوطين ، وضمان 

  .حقوق وحريات االفراد واجلماعات وتدبري أمثل للمرافق واملمتلكات العمومية ، وتثمني املوارد البشرية 
  

ن اإلدارة ظلت تراكم اختالالت وعلى الرغم من املكتسبات املنجزة يف هذا اإلطار فإ
جوهرية متعددة تعرتي جهازها اإلداري على خمتلف املستويات وذلك بسبب عدم قدرهتا على التحكم يف 

هذا فضال عن النزعة املركزية اليت الزالت تطبع . تضخم هياكلها وسوء توزيع موظفيها إداريا وجغرافيا 
  .اخلدمات اإلدارية للمواطنني واملستثمرينمسار القرار اإلداري وتقف حاجزا أمام تقديم 

لذلك شكل نشاط اإلدارة وطريقة أدائه موضوع انتقادات سواء من طرف املرتفقني أو 
  .مكونات اجملتمع املدني 

  مدخــــل عــام 
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النظر يف تنظيم اإلدارة وحتديد مهامها واختصاصاهتا أصبح  وعلى ضوء ذلك فإن إعادة
ياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي طبقا للتوجيهات امللكية  لزاما لضمان مالءمة تدخل اإلدارة مع الس

 ، وكذا يف الرسالة امللكية املوجهة   الذي جاء مبفهوم جديد للسلطة1999 أكتوبر  12الواردة يف خطاب 
  :  واليت  2002 يناير 9إىل الوزير االول املتعلقة بالمتركز تدبري االستثمارات بتاريخ 

ة جملاالت تدخل الوالة وأعطت بعدا جديدا للدور املنوط هبم على  رمست احلدود اجلديد-
  صعيد اجلهات ،

 ودعت إىل إصالح هيكلة مندوبيات اجلهوية لإلدارات املركزية بقصد جتميعها للمزيد من -
  التفاعل والتناسق والتقريب فيما بينها ،

توىل مهمة املساعدة  كما أقرت إحداث مراكز جهوية  تتكون من شباكني ، الشباك األول ي-
على إنشاء املقاوالت واآلخر ملساعدة املستثمرين ، وذلك حتى تتمكن  اإلدارة من تقديم خدمات ذات 

  .جودة عالية وأن تستجيب حلاجيات املرتفقني
  

وعليه فإن سؤال تكيف الدولة مع دورها اجلديد وإعادة حتديد اختصاصات اإلدارة يبقى 
  .مطروحا 

  
 القبيل ، يستدعي إعادة النظر يف أمناط التنظيم اإلداري السائد ووضع إن تفكريا من هذا

تصور شامل جيمع ما بني الالمركزية باعتبارها ترمي إىل نقل الصالحيات احملددة من قبل املشرع إىل 
اجلماعات احمللية ، والالتركيز كتقنية إدارية تسمح بإعادة توزيع الصالحيات داخل جهاز الدولة ، دعامة 

  .ساسية وتقنية فعالة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املندجمة املستدامة أ
  



  5

وجتسيدا هلذه الرهانات االسرتاتيجية أولت املبادرات احلكومية املتعددة  مكانة خاصة 
لإلصالح اإلداري واعتربت عصرنة اإلدارة هدفا أساسيا لعمل احلكومة وجعلت يف خانة األولويات عملية 

كما أوضحت أن اجملهودات الضرورية لبلوغ األهداف املتوخاة ستتبلور يف . ة النظر يف اهلياكل اإلدارية إعاد
التزام كل أعضاء احلكومة بالعقلنة والرتشيد من خالل صياغة سياسة واضحة يف جمال الالتركيز دعما 

  .لسياسة الالمركزية واجناحا هلا
  
يف مبحث أول  إلعادة هيكلة االدارة على ضوء وملقاربة هذه االشكاالت سيتم التطرق   

الدور اجلديد للدولة  ويف مبحث ثاني للمنظور اجلديد املقرتح لتنظيم اهلياكل االدارية على أن يتم التطرق 
 .يف املبحث الثالث حملور دعم سياسة الالتركيز االداري
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   الدور اجلديد للدولةإعادة هيكلة اإلدارة على ضوء : املبحث األول
  

اكتسى سؤال إعادة حتديد مهام اإلدارة على ضوء الدور اجلديد للدولة أمهية كربى خالل 
السنوات األخرية على املستوى النظري والعملي ، ال سيما بعد ختلي الدولة عن القيام مبجموعة من املهام 

  .وإسناد تدبريها لفائدة شركاء وفاعلني جدد 
  

  :التخلي عدة أشكال قانونية وأساليب متنوعة منها ولقد اختذ هذا 
  حتويل جمموعة من االختصاصات إىل وحدات ترابية حملية ،-
  إحداث وكاالت متخصصة ،-
  إنشاء شراكات مع فعاليات اجملتمع املدني ،-
خوصصة بعض القطاعات ،  وتفويت بعض األنشطة إىل القطاع اخلاص للقيام هبا عن -
  .(Externalisation)كليف الغري طريق االمتياز أو ت
  

إن مؤشرات هذا التحول الوظيفي للدولة عديدة ومتنوعة ومتت بلورهتا يف عدة صيغ 
  .تنظيمية وتعاقدية منها

  الرتسانة القانونية املتعلقة بالالمركزية ،-
 قوانني أومشاريع قوانني  تتعلق بإحداث الوكاالت املتخصصة كوكالة تنمية االقاليم -

يــة ، وكالة حوض أم الربيع ، وكالة احملافظة العقارية واملسح الطبوغرايف ، وكالة إنعاش املقاوالت الشمال
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الصغرى واملتوسطة ، وكالة التنمية االجتماعية ، الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات ، وكالة تنمية 
  ...االقاليم الصحراوية 
  
  . جماالت الفالحة ، حماربة األمية وتعميم التعليمشراكة مع اجملتمع املدني وفاعلني جدد يف-

إعادة تنظيم اإلدارة العمومية وتكييف مهامها مع تداعيات الدور  ومبوازاة مع ذلك فإن
  .اجلديد للدولة مل يتحقق بعد 

  
على هذا األساس  واعتبارا ملا سبق ميكن إثارة إشكالية إعادة النظر يف هياكل اإلدارة  

 طرق تدبريها، باعتبارها مسألة آنية ومستعجلة تستدعي رؤية واضحة لألهداف ووظائفها وحتديد
والوسائل ، كما جيب أن  تندرج بشكل كلي يف الدينامية احلالية واليت تقتضي ضرورة حتديد األدوار ومتييز 
ة املسؤوليات لكي ال تشكل اإلدارة عائقا للنمو ال سيما وأهنا تشكل آلية من آليات اشتغال الدول

  .األساسية
ويف السياق ذاته واعتبارا لضرورة تالؤم تنظيم االدارة مع الدور الفعلي للدولة وتكييفها مع 

  :املستجدات التدبريية احلالية يقرتح 
  
إعداد مرجعية مرنة من اإلطارات القانونية حتدد اإلمكانيات املتاحة للوزارات للجوء إىل -

ى توضيح املساطر املتعلقة بعقد االتفاقيات معهم ، وتقديم فاعلني ومقدمي خدمات خارجيني وتعمل عل
االستدالالت عن مضمون العقود وحتديد دور اجلهة املفوضة واجلهة املفوضة هلا خالل مدة العقد ، مع 

  استشراف الصعوبات املمكنة ، 
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تطوير وتوضيح مفهوم التشارك مع الفاعلني اخلارجيني ومع اجلماعات احمللية من خالل -
ديد مفهوم التشارك يف إطار وثيقة مرجعية حيث ميكن أن يأخذ شكل عقود واتفاقيات تغطي املديني حت

  املتوسط والطويل ،
تكييف بل احلذف الفعلي للهياكل اإلدارية السابقة اليت تشكل مهامها ازدواجية مع -

جدد خارجني يف إطار الفاعلني اجلدد ، لذا فإنه يتعني أن يدرج كل مشروع يقتضي اللجوء إىل فاعلني 
مشروع مشويل يتضمن حذف الوحدة اإلدارية األصلية، مبا يعين ذلك من وضع تصور تنظيمي كامل حول 

  .اهلياكل واملوارد البشرية للوحدات االدارية املعنية 
  
 جيب حتديد سياسة لالنتشار تدعم تنمية الشراكة ، حبث املوظفني على شغل املناصب -
يت هلا عالقة شراكة مع الدولة لتستفيد من كفاءهتم وخلق وحدة للخدمات بتشارك باهليئات الفاعلة ال

  .معها
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  حنو منظور جديد لتنظيم اهلياكل اإلدارية : املبحث الثاني
شكل إصالح اهلياكل اإلدارية منذ سنوات حمورا أساسيا لربامج اإلصالح اإلداري اليت 

 أظهرت التجربة بعد عدة سنوات من املمارسة وجود اختالالت يف املنظومة ولقد.اعتمدهتا احلكومة 
اهليكلية للقطاعات الوزارية تستدعي ضرورة إعادة النظر فيها حتى تستجيب للتطورات اليت عرفها جمال 

  .التنظيم
وبناء عليه يقرتح يف نقطة أوىل القيام بتشخيص للوضعية الراهنة ويف نقطة ثانية تقديم 

  .حات الواجب اجنازهااإلصال
  

I-الوضعية الراهنة:   
تتسم املنظومة اهليكلية احلالية للوزارات بالتضخم يف عدد البنيات اإلدارية على خمتلف 
مستوياهتا ، وبالتقريبية يف االختصاصات املوكولة هلا ، وكوهنا ال تستجيب ملواصفات الرتشيد والعقلنة وال 

 التغيريات املنشودة ، يضاف إىل هذا وجود بنيات إدارية يف مستوى حتمل يف طياهتا املؤشرات اليت تضمن
مديرية أو إدارة عامة غري مربر من الناحية العملية لكون مهامها أسندت إىل وكاالت أو مؤسسات عمومية 

  .أحدثت استجابة لظرفيات معينة
  

يف بعض كما يالحظ أن بعض  الوحدات اإلدارية تعرف تداخال يف االختصاصات مما أدى 
احلاالت إىل ازدواجية وتنازع يف املهام املسندة إليها إضافة إىل صعوبة حتديد محولة التسميات اليت أطلقت 

  .على بعض البنيات والقطاعات 
  



  10

ومبوازاة مع ذلك فإن املشاريع املقرتحة إلعادة حتديد وتنظيم اختصاصات الوزارات الزالت 
 مربر يف عدد الوحدات اإلدارية املركزية من مديريات وأقسام يف جمملها يطبعها ارتفاع غري عادي وغري

  . مقارنة مع الوضعية القائمة حاليا % 300 و 50ومصاحل ترتاوح نسبته ما بني 
  

II- املقرتحات/املبادرات اإلصالحية:   
  

لقد قامت احلكومة مبجموعة من املبادرات اإلصالحية ذات طابع عام واكبتها مبادرات 
ويف هذا اإلطار ثم إجراء دراسة حتديدية حول الوظيفة العمومية واهلياكل . ع قطاعي أخرى ذات طاب

  :اإلدارية واليت ارتكزت على ثالثة جوانب أساسية تتعلق ب 
  

  األنظمة األساسية واألجور ،-
  اهلياكل اإلدارية ،-
  .أعداد املوظفني -
  

د واملالية ، التجهيز ، االقتصا:  وزارات منوذجية 6وترمي هذه الدراسة ، اليت مهت 
الفالحة ، الرتبية الوطنية، الصحة والتوقعات االقتصادية والتخطيط ، إىل حتليل وتشخيص االختالالت 
اهليكلية ذات التأثري السليب على فعالية اجلهاز اإلداري ، كما تسعى إىل حتسني جودة اخلدمات والدفع 

 اهلياكل ومالءمتها ملتطلبات احمليط السوسيو اقتصادي بدينامية التدابري العملية اليت من شأهنا ترشيد
  .ودعم املصاحل اخلارجية من خالل منحها الوسائل املادية والبشرية الالزمة 
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انطالقا من ذلك واعتبارا  هلذه االختيارات االسرتاتيجية ، وتطبيقا للمبادئ اليت جاء هبا 
 وبناء على التوصيات العديدة اليت صدرت عن ،1999 أكتوبر 28ميثاق حسن التدبري املعتمد بتاريخ 

الدراسات اليت قامت هبا هذه الوزارة فإن هيكلة الوزارات ومصاحل الدولة على املستوى املركزي واجلهوي 
  :واإلقليمي تستدعي إعادة النظر يف اهلياكل على ضوء املبادئ التالية 

  
ناد تدبري بعض املهام إىل وكاالت تركيز اإلدارة على الوظائف األساسية ذات األولوية وإس-

متخصصة تنشئها الدولة أو شركاء آخرين من القطاع اخلاص مع مراعاة الدور الذي يلعبه حاليا اجملتمع 
املدني يف هذا اجملال ،  الشيء الذي جيب أن يرتتب عنه بالضرورة إعادة هيكلة القطاعات الوزارية املعنية 

  .كل اليت مل تعد تؤدي مهامها وذلك من أجل حذف املصاحل أو اهليا
  

وضع املرتفق يف قلب مقاربة التغيري الشيء الذي يقتضي القيام بقراءة جديدة لتنظيم -
املصاحل اخلارجية للوزارات حتى تكون منفتحة ومنصتة حلاجياته يف عصر يطبعه استعمال التقنيات احلديثة 

  للتواصل ،
  .مبدأ اإلدارة باألهدافالتدبري األمثل للموارد البشرية على أساس -
  

حتقيقا هلذه الغايات؛  يقرتح وضع إطار قانوني يف شكل مرسوم من أجل وضع مقاربة 
جديدة ، أكثر جناعة قصد تفعيل العمل يف ميدان إصالح وحتديث هياكل اإلدارات العمومية وجعلها أكثر 

ماد أشكال جديدة للتنظيم اإلداري استجابة مع احلاجيات املتجددة لإلدارة واملرتفقني على حد سواء واعت
يأخذ بعني االعتبار املهام الواقعية للمرفق ومينح الوزراء جماال أوسع ومرونة أكرب يف تنظيم املصاحل التابعة هلم 

  .على أساس معايري دقيقة وموضوعية 
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  :ويتوخى من هذا اإلطار القانوني 
ئها إعداد املشاريع املتعلقة وضع معايري موضوعية وموحدة تلزم اجلميع ويتم على ضو-

  بإعادة هيكلة اإلدارة العمومية ،

  تبسيـــط املسطرة املتبعة يف إعادة تنظيم هيكلة  الوزارات ،-
  .وتسريع مسطرة املصادقة على املشاريع املتعلقة بتنظيم وإعادة تنظيم اهلياكل االدارية-
  

ذية اليت تزاوهلا اإلدارة واليت ميكن كما جيب القيام جبرد شامل ومفصل لألنشطة واملهام التنفي
إسناد مهمة تسيريها إىل مؤسسات وأجهزة أخرى كلما تبني أن هذه األخرية ميكن أن تقوم هبذه املهام 

  .بتكلفة أقل وجودة أفضل
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  دعم سياسة الالتركيز اإلداري:  املبحث الثالث
ورية لكل سياسة هتدف إىل إجناح جتربة الالمركزية ، كما يعترب الالتركيز اإلداري الدعامة الضر

تشكل عملية الالتركيز اإلداري إحدى أهم الرهانات لربنامج إصالح اإلدارة يف إطار سياسة إرادية العداد 
  .الرتاب قائمة على الالتركيز والالمركزية واجلهوية

  
  :رتابطة فيما بينها تتمثل يف واجلدير بالذكر أن الالتركيز  خيضع جملموعة من الضرورات امل

  
  تقريب اإلدارة من املواطنني الختاذ القرارات الالزمة ولالستجابة حلاجياهتم امللحة ،-
  اعتماد عالقات مباشرة بني الدولة واجلماعات احمللية لتوسيع جمال تطبيق الالمركزية عن -

  طريق تأسيس شراكة فيما بينها ،
ة لدى املوظفني احملليني ووضع آليات حمكمة للتنسيق على تنمية روح املبادرة واملسؤولي-

 من دستور 102املستوى اجلهوي واإلقليمي وتطوير دور العامل يف هذا اجملال حسب أحكام املادة 
فيما خيص الدور اجلديد لوالة 2002 يناير  9وطبقا للتعليمات الواردة يف الرسالة امللكية بتاريخ 1996

  .ثمارات اجلهات يف ميدان االست
  

وترتبط النتائج املرتتبة عن الالتركيز مباشرة بتطلعات املواطنني والفرقاء االقتصاديني 
  .واالجتماعيني على الصعيدين اجلهوي واإلقليمي
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إن االدارة مطالبة مبمارسة املهام املنوطة هبا بشكل أكثر فعالية وعلى املستوى الرتابي املالئم ، 
بدأ الالتركيز وتدعيم السلطات والوسائل املخولة للمصاحل الالممركزة هبدف الشيء الذي يتطلب اعتماد م

تنفيذ السياسات العمومية وتعزيز التوجهات ذات الطابع االسرتاتيجي املرتبطة مبهام التأطري واإلشراف 
  .وتقييم السياسات العامة باإلدارة املركزية

  
صاحل املركزية واخلارجية املتعلقة بيد أن دراسة النصوص احملددة لتنظيم واختصاصات امل

ببعض الوزارات تربز ميال جليا إىل االستمرار يف االحتفاظ بأهم االختصاصات وجل السلطات والوسائل 
  .البشرية واملالية لفائدة املصاحل املركزية

  
وإن هذه الوضعية ملن شأهنا أن تضعف من نتائج اجملهودات املبذولة من طرف احلكومة خالل 

ت األخرية والرامية إىل حتسني قدرات التسيري اإلداري ، كما أهنا تبدو متناقضة مع مقتضيات السنوا
  . احملدد إلطار الالتركيز اإلداري1993 أكتوبر 20 الصادر يف 2-93-625املرسوم رقم 

  
وهكذا فإن تطبيق سياسة الالمركزية وجناحها ، يفرتض أن تتخذ القرارات يف شتى جماالت 

  .دارة قريبا من أولئك الذين تعنيهم مباشرة اختصاصات اإل
  

I-الوضعية الراهنة لالتركيز االداري:   
 

لقد تكونت باملغرب على مر السنني شبكة واسعة من املصاحل اجلهوية واالقليمية ، وعلى 
من وجود هذه الشبكة من املصاحل اخلارجية وكثافتها ، فإن الدور املنوط هبا مل يصل بعد إىل  الرغم 

ستوى جيعلها تستجيب لتطلعات اجلماعات احمللية هبدف حتقيق شراكة حقيقية يف جمال التنمية احمللية ، م
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كما أن دور هذه املصاحل اخلارجية الزال مل يرق إىل تلبية خمتلف حاجيات املواطنني فيما خيص اخلدمات 
  . املقدمة هلم

  
ع عدة عقبات ، حيث أن االدارة إن تكريس مبدأ الالتركيز اإلداري تصادفه على أرض الواق

ما زالت متارس على املستوى املركزي أغلب االختصاصات وتقوم بصفة شبه تامة مبهام تسيري موظفي 
  .وميزانية الدولة 

  
وهكذا ، فإن التركيز مهام التسيري بالنسبة للشؤون احمللية ، وتفويض االعتمادات وسلطة 

ليهما ضرورة ترشيد استعمال موارد الدولة وحتديث هياكلها ، اختاذ القرار الواجب توفريمها واللتني مت
مازالت تصطدم بتحفظ املصاحل املركزية ، تنضاف إىل ذلك عوامل أخرى متعلقة بالتواجد غري املتوازن 

  .للمصاحل اخلارجية على صعيد الرتاب الوطين وتنوع طرق تنظيمها وانعدام التنسيق فيما بينها
  
   :التغطية الرتابية-1
   :التواجد اجلغرايف للمصاحل اخلارجية-أ

إن إحداث املصاحل اخلارجية للوزارات ال يتم بالضرورة بنفس النسق الذي تعرفه التقسيمات 
االدارية الرتابية املتتالية ، إذ  يالحظ أن بعض الوزارات تفتقد ملصاحل خارجية على صعيد بعض األقاليم 

  .لية تستدعي إحداثها والعماالت ، بالرغم من وجود حاجيات حم
  

فباستثناء وزارة الداخلية ، فإن أقلية من الوزارات تتوفر على مصاحل خارجية تغطي نسبيا 
وزارة االقتصاد واملالية واخلوصصة والسياحة ، وزارة التجهيز ، وزارة العدل ، وزارة (الرتاب الوطين 
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أما بالنسبة لباقي الوزارات ، فإن ) . القرويةالرتبية الوطنية ، وزارة الصحة ، ووزارة الفالحة والتنمية 
وزارة ( باملائة من جمموع الرتاب الوطين 60 إىل 40مصاحلها اخلارجية تغطي حسب احلاالت حوايل 

  ...) .الصيد البحري، وزارة الثقافة واالتصال
  

كما يالحظ كذلك أن مقرات املصاحل اخلارجية تتواجد على العموم على مستوى املقر 
سي للعمالة أو اإلقليم وال تتوفر يف أغلب احلاالت على ملحقات هلا على صعيد باقي اإلقليم أو العمالة الرئي

املعنيني ، الشيء الذي يرتتب عنه بعد اإلدارة عن السكان ، سيما يف احلاالت اليت يشمل فيها نطاق 
  .املصاحل اخلارجية عمالتني أو أكثر 

  
   :اخلارجيةاجملال اجلغرايف لتدخل املصاحل -ب

إن اجملال اجلغرايف لتدخل املصاحل اخلارجية التابعة ملختلف الوزارات خيتلف من إدارة 
وزارة الفالحة والتنمية القروية يف (غري أن هذا االختالف ، إذا كان له ما يربره يف بعض احلاالت . ألخرى 

فإنه يف حالة وجود برامج ...) ي جمال املياه والغابات ، وزارة الطاقة واملعادن ، وزارة الصيد البحر
مندجمة للتنمية ال يساعد على حتسني إجنازها ، وحيد بالتايل من تناسق األعمال بني خمتلف القطاعات 

  .املعنية
   :توزيع املوظفني والكفاءات-ج

إن توزيع املوظفني والكفاءات بني املصاحل املركزية واخلارجية ال خيضع لرؤيا مشولية وال 
اسرتاجتية عامة هتدف إىل التوزيع احملكم للكفاءات واخلربات بني املصاحل املركزية واخلارجية ، بل ينبين على 
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هو نتاج جمموعة من القرارات االحادية اليت ختضع يف غالب االحيان العتبارات خمتلفة مستقلة عن بعضها 
  .البعض 

ية واخلارجية ، وحسب وخبصوص التوزيع االمجايل للموظفني بني املصاحل االدارية املركز
 يف حني  % 12 تستأثر املصاحل املركزية بنسبة من املوظفني ، تصل إىل 1999االحصائيات املعدة سنة 

وعلى سبيل ( موزعة على املصاحل اخلارجية املنتشرة عرب الرتاب الوطين %  88تصل هذه النسبة إىل 
 ، واالجتاه سائد حاليا إىل التقليص من  % 3ية بفرنسا املقارنة ، متثل نسبة املوظفني العاملني باملصاحل املركز

  ) .هذه النسبة 
إىل تسعة  ) 1(كما يتبني من هذه الدراسة أن األعوان املرتبني يف سالمل االجور مـــن واحد 

  . من جمموع املستخدمني العاملني يف املصاحل اخلارجية  %   76.30، يكونون ) 9(
  

طر من اجملموع االمجايل ملوظفي االدارات العمومية بني املصاحل وفيما يتعلق بتوزيع نسبة اال
 منهم تعمل باملصاحل املركزية يف حني ال تتعدى هذه النسبة % 29االدارية املركزية واخلارجية فإن نسبة 

  . فيما يتعلق باملصاحل اخلارجية  % 23.70سوى 
  

يباشر يف غالب األحيان على وفيما يتعلق بتسيري شؤون هذه الفئات من املوظفني ، فإنه 
  .الصعيد املركزي ، مما خيل بالسري العادي لشؤون املوظفني العاملني باملصاحل اخلارجية بصفة خاصة

  
كما أن االختالف الكبري الذي يطبع مهام املصاحل اخلارجية ، وتنوع هيئات املوظفني 

لذا ، فقد أصبح من . قطاع على حدى العاملني هبا ، قد نتج عنهما وجود تباين ثقايف وسلوكي خيص كل 
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الالزم مالءمة طرق التفكري والتنظيم مع اخلصوصيات اليت تطبع كل قطاع لتفادي االنغالق وتباعد اآلراء 
  .حفاظا على وحدة عمل الدولة 

  
   :تنوع طرق تنظيم املصاحل اخلارجية-2

لضرورة وليدة إن اهليكلة احلالية للمصاحل اخلارجية وتنظيمها الداخلي مل تكن با
 .السرتاتيجية شاملة مسبقة ، حيث أن ظروف إحداث هذه املصاحل يفسر إىل حد ما وضعيتها احلالية 

  
  
   :تنظيم املصاحل اخلارجية-أ

إن تنوع االختصاصات املخولة للمصاحل اخلارجية ، وحجم هذه املصاحل واإلمكانات 
  .لف كثريا فيما بينها املوضوع رهن إشارهتا والتسميات اليت تطلق عليها ، ختت

  
وهكذا ، وعلى مر السنني عملت كل وزارة على تنظيم مصاحلها حسب منظورها 
اخلاص ، حيث أن االدارة املركزية قد أثرت بشكل أساسي على طبيعة اهلياكل االدارية للمصاحل 

  :وقد ترتب عن هذا الوضع اعتماد طرق تنظيم متنوعة ، يشوهبا بعض القصور . اخلارجية
  
إن القرارات احملدثة للمصاحل اخلارجية بصفة عامة ال حتدد سوى مقر تواجدها لدى كل -

عمالة أو إقليم ومستواها يف اهلرم االداري ، بينما يرتك أمر حتديد جانب تنظيمها الداخلي للسلطة التقديرية 
  لرئيس االدارة ،
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لعمومية ، نظرا لكوهنا إن املهام املنوطة هبذه املصاحل تتسم يف أغلب احلاالت بطابع ا-
  .مستوحاة مباشرة من املهام العامة املوكولة لالدارة املركزية 

  
   :التعاون بني املصاحل اخلارجية ملختلف الوزارات-ب

 يف جمال التسيري -حتى يف حالة وجوده -إن التعاون بني االدارات احمللية يبقى حمدودا 
ة اليت ميكن أن ترتتب عن هذا التعاون واليت من شأهنا أن وتنفيذ الربامج على الرغم من الفوائد احلقيقي

  .تؤدي إىل الزيادة يف الفعالية والتقليل من تكاليف االجناز 
  

وميكن هلذا التعاون أن يهم على سبيل املثال ، اجملاالت ذات االهتمام املشرتك كالعقار 
كما ميكن أن .  سيارات الدولة  والتوثيق ، وإحداث قواعد املعطيات وتكوين املوظفني وتدبري حظرية

  .يشمل هذا التعاون جماالت تتعلق بامليدان القانوني أو أي ميدان ذي طبيعة أفقية 
  
  

وهكذا ، يالحظ أن مثل هذا التعاون غري موجود حتى بني بعض املصاحل اخلارجية 
حل اخلارجية التابعة لوزارة التابعة لنفس الوزارة على صعيد العمالة أو االقليم كما هو احلال بالنسبة للمصا

إدارة الضرائب واخلزينة العامة وإدارة اجلمارك والضرائب غري (االقتصاد واملالية واخلوصصة والسياحة 
على الرغم من جتريب أمناط داخلية مرنة ) املباشرة واألمالك املخزنية واملراقبة اجلهوية لاللتزام بالنفقات

ود خماطب وحيد ميثل الوزارة املعنية لدى العامل واجلماعات للتنسيق ، حيث يؤدي ذلك إىل عدم وج
  .احمللية وباقي الفرقاء احملليني 
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كما أن آليات العمل والعالقات ما بني  املصاحل اخلارجية لنفس الوزارة على الصعيدين 
  .اجلهوي واحمللي ال زالت تعرف بعض القصور

  
  

   :مجود  تنظيم املصاحل اخلارجية-ج
ذي أحدثت تغريات يف املهام املوكولة للمصاحل اخلارجية للدولة بفعل تغري املناخ يف الوقت ال

السياسي واإلداري الناتج عن تطور الالمركزية ، ويف نفس الوقت الذي مت ختويل اجلماعات احمللية سلطات 
يريا بطيئا ، كما جديدة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ، فإن تنظيم املصاحل اخلارجية للدولة يعرف تغ

لذلك فقد أصبح من الضروري أن . أن االختصاصات املخولة هلا مل تساير هذا التطور بالقدر املطلوب 
تطور االدارة هياكلها املركزية واحمللية على السواء ملالءمتها مع الظرفية اجلديدة الناشئة عن تطور النظام 

  .ة والتحرر االقتصادي السياسي واالداري الذي يرتكز على أساس الالمركزي
  
   :التركيز مقررات التسيري واالعتمادات-3

باستثناء بعض احلاالت الناذرة ، فإن االدارات مل تطبق مبدأ الالتركيز االداري بالنسبة 
لذا ، وألجل تدعيم الالتركيز االداري ، حيبذ توزيع االعتمادات املتعلقة بنفقات التسيري . لتوزيع االعتمادات 

  .تجهيز يف إطار القانوني املايل بني املصاحل املركزية واخلارجية التابعة هلا وال
  

إن طبيعة وحجم االختصاصات املفوضة لدى املصاحل اخلارجية من طرف خمتلف 
الوزارات تبقى كذلك حمدودة على العموم حيث أن هذه االختصاصات مازالت رهينة مبدى أمهية 

  .البشرية اليت يتم ختويلها لفائدة هذه املصاحل السلطات وكذا الوسائل املادية و
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   :تدعيم التنسيق على مستوى املصاحل اخلارجية-4
متثل العمالة أو االقليم حمورا من احملاور االساسية لالدارة احمللية ، حيث أهنا تشكل جماال 

جي لالتركيز االداري ، جغرافيا جيمع املصاحل اخلارجية املمثلة جلميع الوزارات ، وتعترب املستوى النموذ
  .حيث يتم داخلها جتسيد مجيع أنشطة الدولة يف اجملال االقتصادي واالجتماعي 

  
وحتى يتسنى تدعيم التركيز أنشطة الدولة على الصعيد احمللي ، ينبغي ضمان تنسيق 

:  1996 من الدستور 102وإذا كان الدور املنوط بالعامل مبوجب املادة . حمكم على هذا املستوى 
 بشأن اختصاصات 1977 فرباير 15 بتاريخ 1-75-168وكذا الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

العامل  ، كما وقع تغيري وتتميم الذي يرمي إىل حتقيق هذا اهلدف ، فقد أصبح من الضروري إعادة النظر 
رات املتواجدة داخل يف دور العامل يف جمال تنسيق وتوجيه أنشطة املصاحل اخلارجية التابعة ملختلف الوزا

منطقة نفوذه الرتابي وجعله  أداة فعالة للمسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية استنادا على روح 
 وكذا الرسالة امللكية 1999 أكتوبر 12املفهوم اجلديد للسلطة املبلورة يف إطار اخلطاب امللكي بتاريخ 

 يف موضوع التدبري الالمتمركز لالستثمار وما 2002 يناير 9خ السامية املوجهة إىل السيد الوزير األول بتاري
تضمنته من توجيهات حول املزيد من إنعاش االستثمار وتثبيت أسس الالمركزية والالتركيز ، وتشييد الصرح 
اجلهوي يف إطار شراكة مضبوطة بني املصاحل احلكومية املركزية والسلطات اجلهوية واهليئات املنتخبة لتوفري 

  .اب تنمية المتمركزةأسب
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II- املقرتحات /املبادرات االصالحية:  
تشكل عملية الالتركيز اإلداري إحدى أهم الرهانات لربامج اإلصالح اإلداري وترتبط 
النتائج املرتتبة عن الالتركيز اإلداري مباشرة باالستجابة لتطلعات املواطنني والفرقاء االقتصاديني 

عيد احمللي ، كما أن حتقيق الالتركيز االداري يعد أمرا ضروريا إلجناح عملية واالجتماعيني للدولة على الص
  .ترشيد العمل االداري وحتسني جودة اخلدمات اليت تقدمها الدولة 

  
إن تطبيق مبدأ الالتركيز االداري الذي يشكل أحد احملاور االساسية ضمن برنامج حتسني 

  :ف احلكومة ، يرتكز على ما يلي وتطوير قدرات العمل باالدارة املعتمد من طر
  
  اختاذ القرارات من طرف املصاحل القريبة من املواطنني املعنيني هبا ،-
  تطوير سياسة الشراكة بني خمتلف مصاحل الدولة واجلماعات احمللية ،-
  بذل جهود متواصلة يف جمال تكوين املوظفني واألعوان ، حيث يعد االهتمام بالعنصر -

  لعوامل الكفيلة باجناح عملية إعادة التنظيم ،البشري من أهم ا
العمل املشرتك والتنسيق احملكم والتوجيه املوحد ألعمال املصاحل اخلارجية املمثلة جلميع -

الوزارات على صعيد واحد ألجل تنفيذ السياسة التنموية اجلهوية وتطبيق برامج التنمية االقتصادية 
شاكل املطروحة ، األمر الذي يستلزم إجياد حلول مشولية واختاذ واالجتماعية املنذجمة ، نظرا لتشعب امل

  .اجراءات متناسقة 
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حيتم هتيئ االطار العام الذي ستطبق فيه سياسة الالتركيز االداري ، العمل على إزالة 
العراقيل اليت حتول دون تطبيق هذا املبدأ ، وبناء عليه عملت مصاحل وزارة الوظيفة العمومية واالصالح 

 املبنى أساسا على 1993الداري على مراجعة االطار القانوني لالتركيز االداري املعمول به منذ سنة ا
تفويض التوقيع ، هذا التفويض املطبوع بالشخصية حيث يتوقف مفعوله مباشرة مع انتهاء مهام اجلهة املفوضة 

  .أو اجلهة املفوض اليها 
  

الالتركيز اإلداري ، بتعاون مع أعضاء وهكذا ، أعدت الوزارة مشروعا أوليا يف شأن 
جمموعة عمل حمدثة يف نطاق  برنامج تدعيم وتعزيز قدرات التدبري باإلدارة ، يهدف إىل حتديد املبادئ 
التوجيهية اليت ينبغي أن تقود إىل إعادة التنظيم والالتركيز اإلداري ، و إىل رسم اإلطار املنهجي الذي 

ولقد متت دراسته يف مرحلة أوىل مع ممثلي وزارتي الداخلية واملالية ، .ودسيمكن من حتقيق التغيري املنش
  .وتلت هذه الدراسة سلسلة من االستشارات مع القطاعات الوزارية األخرى  يف مرحلة ثانية 

  
وهذا املشروع يرمي إىل حتديد الشروط واملعايري اليت يتم على ضوئها تفويت السلط إىل 

ة اختصاصاهتا بطريقة مباشرة وفق تصميم مديري  يأخذ بعني االعتبار اإلمكانات املصاحل اخلارجية ملمارس
  .املادية والبشرية لكل قطاع

  
ينبغي أن تتسم املنهجية املقرتح اتباعها يف إعداد تصاميم مديرية لالتركيز اإلداري ، على 

 عنه مسؤولية كل إدارة مستوى كل وزارة بالواقعية والتشارك والتخطيط احملكم الشيء الذي سوف ترتتب
وينبغي أن تتم عملية الالتركيز .يف تشخيص املشاكل وصياغة عمليات اإلصالح املزمع إجنازها وتنفيذها 
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بكيفية منظمة وتدرجيية تستند على مقاربة بيداغوجية متكن من إعداد رؤساء املصاحل اخلارجية لتحمل 
  .املسؤولية 

  
عداد وتنفيذ التصميم املديري لالتركيز اإلداري ، إن هدف املنهجية املقرتحة يتجلى يف إ

مع مراعاة املعطيات امليدانية وخصوصيات كل قطاع على حدة ، كما ينبغي أن يتضمن هذا التصميم 
خمططا العادة التنظيم الالتركيز اإلداري ينص بدوره على اإلجراءات الضرورية املواكبة لإلصالح وحيدد 

  .دارة املركزية وتلك اليت ينبغي أن تفوت للمصاحل اخلارجية طبيعة االختصاصات املخولة لال
  

إن املنهجية املقرتحة العداد التصميم املديري حتدد بكيفية دقيقة طريقة تصور التصميم 
  :املديري وطبيعة العمليات اليت يتم إجنازها واملراحل الواجب ختطيها ، ويتعلق األمر مبا يلي 

  
  ري على مستوى كل وزارة هدفها إعداد تصميم مديريإحداث جلنة لالتركيز االدا-

   لالتركيز االداري ،
  :إعداد تصميم مديري لالتركيز االداري يرمي إىل -
حتديد طبيعة االختصاصات املخولة لالدراة املركزية وتلك اليت ينبغي أن تفوت للمصاحل -

صات املرتبطة مبجاالت التصور اخلارجية ، حيث ينبغي أن تظل املصاحل املركزية متارس فقط االختصا
  .والتوجيه والتقييم واملراقبة ، يف حني تسند األعمال ذات الطابع احمللي للمصاحل اخلارجية 

فهذه األخرية مطالبة . ويعترب الالتركيز اإلداري مناسبة الصالح اهلياكل التنظيمية للوزارات 
زية وإدماج اهلياكل اليت تقوم مبهام متقاربة ، حبيث بتجميع مهام اإلدارة العامة وتبسيط تنظيم اإلدارة املرك

  :جيب أن تلتقي اختصاصات اإلدارات املركزية حول املهام االسرتاتيجية يف ضوء املبادئ التالية 
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إن النشاط األساسي الذي ال ميكن لإلدارة املركزية أن تتنازل عنه يتجلى يف إعداد *
دة اليت ميكنها أن تتقدم مبقرتحات مشولية باعتبارها قادرة على  سياسة مشولية لالدراة املعنية فهي الوحي

  إدماج مجيع املعطيات وحتديد األهداف العامة ،
  
إن اإلدارة املركزية ملزمة باالحتفاظ بسلطة اختاذ القرارات بشأن بعض القضايا اليت هلا *

  أمهية أو صبغة خاصة واليت ال ميكن معاجلتها على املستوى احمللي ،
  
ما أهنا مطالبة بالسهر على حسن سري املصاحل اخلارجية للعمل على تقييم األعمال ك*

والتقويم إضافة إىل  (Audit)واإلجنازات حيث أن املفتشيات العامة مدعوة للقيام بتدقيق الدراسات 
  املهام املوكولة إليها يف جمايل البحث واملراقبة ،

  
م التقين واإلداري مع احلفاظ على روابط تناط باإلدارة املركزية مهمة تنسيق اإلعال*

  .وثيقة باجلماعات احمللية واملصاحل اخلارجية 
  
  جرد مجيع مقررات التسيري القابلة للتفويض لفائدة املصاحل اخلارجية ،-
  .حتديد كيفية حتويل الوسائل البشرية واملادية لفائدة املصاحل اخلارجية -
  

ليص من حجم اهلياكل االدارية املركزية وتقوية وينبغي أن ينتج عن هذه العملية ، تق
اختصاصات وسلطات املصاحل اخلارجية حتى ميكن ضمان متثيل أحسن ملصاحل الدولة على الصعيد احمللي 

  .وبأفضل الكفاءات 
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إن األهداف املتوخاة من اعتماد الالتركيز االداري كنمط العادة تنظيم االدارة ميكن 
  :جردها كما يلي 

  
 مستوى خدمات املرفق العمومي ال سيما عن طريق دعم استقاللية تسيري  حتسني-

  املصاحل اخلارجية اليت هلا عالقة مباشرة باملواطنني ،
   تطوير قدرات االدارة املركزية يف جمال االسرتاتيجية واخلربة ،-
ضمان تغطية مالئمة للرتاب الوطين عن طريق إحداث مصاحل خارجية ، تستجيب -

   احلقيقية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للعمالة أو االقليم ،للمتطلبات
تنمية وتقنني سبل التعاون بني املصاحل التابعة ملختلف الوزارات ، بعد حتديد الئحة -

  شاملة بامليادين اليت ميكن تنظيم التعاون يف شأهنا ،
  ة املصاحل إعطاء صالحية اختاذ مقررات التسيري اليت تكتسي طابعا حمليا لفائد-

  اخلارجية،
  :ولتحقيق هذه األهداف جيب القيام مبجموعة من اإلجراءات املصاحبة واملثمثلة يف 

  مراجعة تنظيم السري الداخلي للمصاحل اخلارجية وفق االهداف املوكولة هلا ،-
ضمان استعمال مشرتك وعقالني للوسائل املتوفرة لدى خمتلف املصاحل اخلارجية على -

  ة أو االقليم ،صعيد العمال
  التوزيع احملكم واملتوازن للكفاءات واملهارات بني املصاحل املركزية واملصاحل اخلارجية ،-
ضمان التكوين املستمر وإعادة التكوين لفائدة األطر العاملة باملصاحل اخلارجية عرب -

  إحداث مراكز جهوية تابعة للمدرسة الوطنية لالدارة ،
  ب اإلدارية سيما املتعلقة منها بامليزانية ،تبسيط اإلجراءات واألسالي-
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توجيه وتنسيق عمل املصاحل اخلارجية ملختلف الوزارات واالدارات العمومية عن طريق -
وضع الكفاءات واخلربات يف اجملاالت القانونية واملنازعات رهن إشارة السادة العمال لتمكينهم من القيام 

 يف حتقيق الالتركيز اإلداري ووحدة عمل أجهزة الدولة على باملهام املنوطة هبم عن طريق دعم دورهم
الصعيد احمللي هبدف خلق شراكة حقيقية بينها وبني اجلماعات احمللية والفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني 

  .وجلعل الالتركيز يف خدمة الالمركزية
  

لويات يف جمال إن هذه األهداف تربهن على أن الالتركيز اإلداري الزال يشكل إحدى األو
اإلصالح اإلداري ، وهي رغبة ، يعززها أيضا االلتزام السياسي للحكومة على اعتبار أن الالتركيز منط 

  .أساسي العادة تنظيم اإلدارة هبدف الرفع من فعاليتها 
  
  


