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 :مقدمة
 أجله من الذي اإلستراتٌجً الهدف الترابً الشأن بتدبٌر والرقً النهوض ٌعتبر

 إمكانٌتها كانت مهما المركزٌة فاإلدارة الالتمركزاإلداري، نظام المغرب اعتمد

 على للسكان المتزاٌدة الحاجٌات مختف تلبٌة تستطٌع ال فهً والبشرٌة المادٌة

.الترابً المستوى
1

 

 أن استطاع والذي الترابٌة الالمركزٌة أسلوب اعتماد رغم السٌاق، هذا وفً

 دون ٌبقى فإنه المغربٌة، التجربة فً والواجبات اإلتزامات بعض من الدولة ٌحرر

 .اإلداري االلتمركز نظام باعتماد ومساندته وتطوٌره دعمه ٌتم لم إن جدوى

 لبعض ظله فً ٌعترف نظام” أنه على اإلداري الالتمركز نظام تعرٌف وٌمكن

 أو قلٌلة درجة على تكون القرارات بعض اتخاذ بسلطة للوزارة التابعٌن الموظفٌن

 الوزٌر إلى الرجوع دون التقدٌر حرٌة من وبنوع فٌها والفصل األهمٌة من كثٌرة

 .‘’شأنها فً

 وأحد. الكبرى الرهانات أحد اإلداري الالتمركز نظام ٌشكل المنطلق، هذا ومن

 إكراهات تعرفها التً التحدٌات لمواجهة بالدنا لتأهٌل الخٌاراإلستراتٌجٌة

 وتطلعات لمتطلبات الستجابة دعامة ٌعتبر كما واإلجتماعٌة، الظرفٌةاإلقتصادٌة

.التنمٌة مجال فً المواطنٌن
2

 

 ادخلته فقد اللحظة ولٌد لٌس دارةاإل تنظٌم فً كأسلوب ريدااإل تركٌزالوال

 وحدات الستقبال كفضاء الجهة، أو الناحٌة نظام استحداث خالل من الحماٌة

99993 غشت 4 بتارٌخ العام المقٌم منشور  بمقتضى اإلداري الالتمركز
. 

 الالتمركز على معظمها ركزت التً الملكٌة الخطب مواضٌع تنوع الى اضافة

 لالمركزٌة خاصة وعناٌة أهمٌة الثانً الحسن الراحل خطابات أولت حٌث اإلداري

 غٌاب فً الالمركزٌة دعائم ترسٌخ ٌمكن ال أنه له تصرٌح فً أكد فقد ، والالتمركز

 لالمركزٌة اساسٌة الزمة بمثابة ٌعتبر الذي اإلداري لالتمركز واضحة استراتٌجٌة

 البلد أن ثراهم أهل طٌب وأسالفنا اجدادنا علمنا"  له خطاب فً ورد حٌث الترابٌة،

 الرجال كان وكٌفما اإلدارة حٌوٌة كانت كٌفما واحدة نقطة من ٌحكم أن ٌمكن ال

.الموظفٌن قدرة كانت وكٌفما
4

 

                                                           
1
 .89. ص. 2192 طبعة أولى، مطبعة النجاح الجدٌدة، الرباط، ،6خاص، رقم أحمد أجعون، الوجٌز فً التنظٌم اإلداري، عدد  - 

2
 أحمد أجعون، نفس المرجع. - 

3
 جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل رسالة اإلصالح، وأفاق التجربة حصٌلة بالمغرب اإلداري التركٌز عدم البقالً، محمد - 

  سٌدي

 .22. ص ،9999/2111 سنة بفاس، االجتماعٌة و االقتصادٌة و قانونٌةال العلوم كلٌة هللا، عبد بن محمد
4
 9992 ابرٌل 29 بالرباط المنعقدة المحلٌة للجماعات الخامسة الوطنٌة المناظرة أشغال بمناسبة الثانً الحسن الراحل الملك خطاب - 

 التطابق شعار تحت
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 بالالتمركز اإلهتمام حٌث من ابٌه نهج على السادس محمد الملك سار وقد

 ٌوم ألقاه الذي السامً الخطاب فً للسلطة الجدٌد مفهوم إلى بالدعوة وذلك اإلداري،

 دعوة الى إضافة األقالٌم، و العماالت و الجهات ممثلً أمام 9999 أكتوبر 99

 و الالمركزٌة لتوسٌع كإطار الجهة دعائم تقوٌة إلىى السادس محمد الملك

 أكد حٌث الالتمركز و الالمركزٌة بٌن الربط إلى الدعوة على عالوة. الالتمركز

 ال الالمركزٌة إن" ٌلً ما على 9999 أكتوبر 99 ل التارٌخً خطابه فً جاللته

 الذي التركٌز عدم مسلسل واكبها إذا إال منها المتوخاة األهداف تحقق ان ٌمكن

..."المحلٌٌن مندوبٌه المركزٌةإلى اإلدارة اختصاصات بنقل ٌقضً
5

. 

 اإلداري الالتمركز ٌكتسٌها التً البالغة األهمٌة تظهر سبق ما خالل منو

 التدبٌر فعالٌة من والرفع القرب إدارة ترسٌخ نحو ٌسعى اإلداري للتنظٌم كأسلوب

 .ترابٌة لحكامة وترسٌخا أفضل لجودة توخٌا العمومً

 فً األسلوب هذا عرفه الذي التارٌخً التطور إلى واستنادا هذا من وانطالقا

 ٌحتلها بات التً واألهمٌة المكانة إلى وباإلستناد المغرب، فً اإلداري التنظٌم إطار

 :هً محورٌة إشكالٌة ٌطرح فسوف اإلداري الالتركٌز

 الترابً ؟ مستوى على اإلداري الالتركٌز ومكونات تمظهرات هً ما 

 :هً إشكالٌات عدة عنها تتفرع والجوهرٌة المحورٌة اإلشكالٌة وهذه

 ؟ صوره و اإلداري الالتركٌز مفهوم ماهو -

 الالتركٌز علٌها ٌتوفر التً القانونٌة المؤسسات مختلف ماهً  -

 ؟ اإلداري

 مستوى على العامل و الوالً من كل مؤسسات إختصاصات ماهً  -

 ؟ الترابً

 ارتأٌنا الفرعٌة األسئلة ومختلف الرئٌسٌة اإلشكالٌة عن لإلجابة منا محاولة

 :التالً التصمٌم خالل من والتحلٌلً الوصفً المنهج على اإلعتماد 

 

 .املبحث األول: اإلطار املفاهيني والكانوني لالتركيز اإلداري 
 املبحث الثاني: جماالت التخصص على مشتوى الرتبي. 
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، ص. 2194.2195بالمغرب، أطروحة لنٌل الدكتورة بكلٌة الحقوق بسال، سنة  إٌمان الداودي، الوالً والعامل والتنمٌة اإلقتصادٌة - 

28. 
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 المبحث األول: اإلطار المف اهيمي والق انوني ألسلوب الالتركيز اإلداري.
 كحتمٌة لالستقالل األولى السنوات منذ نفسه اإلداري الالتركٌز فرض لقد

 اإلقتصادٌة التنمٌة بتحقٌق اامرتبطة الجدٌدة بمسؤولٌتها الدولة إلطالع ضرورٌة

 المركزٌة السلطة ممثلً لفائدة الصالحٌات بعض نقل ٌستهدف والذي واإلجتماعٌة،

 زالالتركٌ أسلوب تطبٌقات ولمعرفة اإلدارٌة، التقسٌمات مختلف مستوى على

 من أوال البد المصالح هذه وممثلوا الالممركزة مصالحه بمختلف بالمغرب اإلداري

 (.الثانً المطلب)  فً التطٌبقات هذه ثم( األول المطلب)  مضمونه تحدٌد

 المطلب األول: مضمون الالتركيز اإلداري.
 إدارٌة وهٌئات الدولة إدارات بٌن السلطات توزٌع تعنً الالمركزٌة كانت إذا

 الوصاٌة حدود فً إال مباشر بشكل المركزٌة للسلطة تخضع وال مستقلة محلٌة

 بقاء مع الدولة ألعوان السلطات نقل ٌفٌد اإلداري الالتركٌز فإن علٌها الممارسة

 مبدأ على باعتمادها الرئاسٌة السلطة إطار فً المركزٌة للسلطة خاضعٌن هؤالء

 من اإلداري الالتركٌز مفهوم عن الحدٌث ٌمكن هكذا التفوٌض، مبدأ هو أساسً

 الفقرة)  فً عنه الحدٌث سٌتم التفوٌض مبدأ ألهمٌة ونظرا( األولى الفقرة) خالل

 (.الثانٌة

 الفقرة األولى: مفهوم الالتركيز اإلداري.
 فً الوزارة موظفً بعض منع أساس على اإلداري الالتركٌز أسلوب ٌقوم

 حق أعضائها الحكومة تعٌن لجان شكل فً أو فردٌة بصفة األقالٌم فً أو العاصمة

 تخفٌف بغٌة المختص الوزٌر إلى للرجوع حاجة دون األمور بعض فً نهائٌا البث

 خاصة اإلدارٌة الوظٌفة أمور بعض إنجاز فً السرعة تحقٌف و الوزٌر عن العبئ

 إستقالل تعنً ال هذه البث وسلطة العاصمة عن البعٌدة األماكن لبعض بالنسبة

 رؤسائهم إلى إشرافه إلى ذلك من بالرغم ٌخضعون وإنما الوزٌر عن الموظفٌن

 إتخاذ سلطة به ٌقصد التركٌز فعدم الرئاسٌة، السلطة نطاق فً أي اإلدارٌٌن

 بالعاصمة وممثلٌها المركزٌة، اإلدارة بٌن اإلدارٌة األمور فً البث و القرارات

.الرئاسٌة والسلطة اإلداري للتسلسل خاضعون هؤالء بقاء مع واألقالٌم
6
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 .68، ص 2191مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة التاسعة،  -دراسة مقارنة –ملبكة صروخ ، القانون اإلداري  - 
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 ،9993 أكتوبر 21 بتارٌخ مرسوم المغرب فً صدر األسلوب لهذا تطبٌقاو

 كما الخارجٌة، المصالح وبٌن المركزٌة اإلدارة بٌن اإلختصاصات توزٌع على عمل

 للعامل مهمة سلطات ،9993 أكتوبر 6 بتارٌخ الصادر قانون بمثابة الظهٌر خول

 .الخارجٌة والمصالح بٌن للتنسٌق

  9993 نوفمبر 99 بتارٌخ سامٌة ملكٌة رسالة الملك وجه التنسٌق هذا ولتدعٌم

 منشور األخٌر هذا صدر إثره على أنذاك اإلعالم و الداخلٌة فً الدولة وزٌر إلى

 ومجالس الجماعٌة المصالح ورؤساء المملكة وأقالٌم عماالت وعمال والة السادة

 وعدم الالمركزٌة بٌن التنسٌق لتأمٌن مفصلة مقتضٌات تضمن واألقالٌم العماالت

.المجال هذا فً العمال الختصاصات وتطقٌقا اإلداري التركٌز
7

 

 القطاعات تنظٌم قواعٌد بشأن جدٌدا مرسوما صدر 2115 دجنبر 2 وبتارٌخ

 على المركزٌة اإلدارة تقوم المرسوم لهذا وفقا. اإلداري الالتركٌز و الوزارٌة

 نطاق فً الداخلة ألعمال تخطٌط مهمة الوزاراء سلطة الوطنً،تحت المستوى

 الخارجٌة للمصالح بالنسبة أما ومراقبتها، وإدارتها وتنظٌمها وتوجٌهها اختصاصها

 القرارات وجمٌع الحكومة سٌاسة بتنفٌذ اختصاصها نطاق فً إلٌها عهد فقد

 التشرٌعٌة النصوص أحكام إطار فً المختصة السلطات عن الصادرة والتوجٌهات

.العمل بها الجاري والتنظٌمٌة
8

 

 وطنً مٌثاق بمثابة مرسوم مشروع 2198 أكتوبر 95 بتارٌخ صدر وقد

 الالتركٌز ٌعتبر"  المرسوم هذا وبموجب الدولة، لمصالح اإلداري لالتركٌز

 للمملكة الالمركزي الترابً للتنظٌم مواكبا إدارٌا تنظٌما الدولة لمصالح اإلداري

 مستوى للدولةعلى العامة اسةٌالس لتفعٌل رئٌسٌة وأداة المتقدمة الجهوٌة على القائم

 الالممركزة للمصالح اإلعتمادات وتخوٌل والوسائل  السلط نقل وقواعد الترابً،

  المبادرة واتخاذ بها المنوطة بالمهام القٌام من تمكٌنها أجل من الترابً، مستوى على

.والنجاعة للفعالٌة تحقٌقا
9

 

 للحكومات السٌاسً الخطاب الزمة بالمغرب اإلداري الالتركٌز وٌعتبر

 فمفهوم والمؤشرات، المعاٌٌر من الكثٌر ذلك تبٌن كما أٌضا، المتعاقبة المغربٌة

 األولى الوزارات تصرٌحات و مراجع فً حاضرا دائما كان اإلداري الالتركٌز

 أسلوب ٌلعبه الذي الجوهري الدور فً األولوٌات وإحدى ثوابتها إحدى مشكال

                                                           
7
 .31أحمد أجعون، مرجع سابق، ص.  - 

8
، ج ر عدد 2115دجنبر  23د تنظٌم القطاعات الوزارٌة و الالتركٌز اإلداري،الصادر فً بتحدٌد قواع 12.15.9369مرسوم رقم  - 

 .997، ص. 2116ٌناٌر  92بتارٌخ  5386
9
( بمثابة مٌثاق وطنً لالتركٌز اإلداري، منشور 2198دجنبر  26)9449ربٌع األخر 98الصادر فً  2.97.698مرسوم رقم  - 

 (.2198دجنبر  27)9441بتارٌخ  6738الرسمٌة عدد  باجرٌدة
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 كما للدولة، المستجدة الوظائف مع ومالئمتها وهٌكلتها اإلدارة تنظٌم فً الالتركٌز

 المركز ببن والوسائل السلط توزٌع ٌعٌد األسلوب هذا كون فً مبررها نجد

 وانجاز العمومً، المرفق تقٌٌم وإعادة العامة الشؤون تسٌٌر ثم ومن والمحٌط،

.المحلٌة التنمٌة مشارع
10

 

 المتعاقبة الحكومات لجمٌع الرئٌسٌة المحاور أحد اإلداري الالتركٌز شكل ولقد

 مغرب بعد عرفها التً األولى الحكومة من فإبتداء المغربٌة، السٌاسٌة الحٌاة على

 العثمانً، الدٌن سعد برئاسة الحالٌة الحكومة إلى البكاي مبارك برئاسة اإلستقالل

 ومختلفة مهمة وأبعاد كبرى أهمٌة اإلداري الالتركٌز أسلوب إعطاء على أكدت كلها

 الرؤٌة ،فتنزٌل والتدبٌري اإلقتصادي إلى القانونً و السٌاسً من خاصة ومكانة

 البرامج إعطاء إلى أدى هذا ٌومنا إلى اإلستقالل منذ الملكٌة والتوجهات

.اإلداري الالتركٌز لنظام خاصة أهمٌة الحكومٌة والتصرٌحات
11 

 الفقرة الثانية: مبدأ التفويض كألية من آليات الالتمركز اإلداري.
 :الطرقتٌن بإحدى ٌتم اإلداري الالتركٌز إطار فً اإلختصاصات نقل إن

 هو كما معٌنة وسلطات إختصاصات ما لسلطة ٌخول تشرٌعً نص صدور -

 حدد والذي ،9977 فبراٌر 95 بتارٌخ صدر الذب لظهٌر بالنسبة مثال الشأن

.للحكومة ومندوبا للملك ممثال بصفته العامل اختصاصات
12

 

 سوء لها التابعٌن للمفوضٌن السلطات بعض المركزٌة السلطة تفوٌض -

 اإلختصاصات، صاحب ٌعهد أن تعنً هنا التفوٌض وعملٌة.اإلقلٌم أو بالعاصمة

 التخاذها الالزمة والسلطات الصالحٌات بعض على ٌقتصر التفوٌض أن بمعنى

 الرئٌس ٌبقى حٌث تفوٌض، ال المسؤولٌة أن إذ المسؤولٌة، على ٌؤثر أن دون

 بخصوص إلٌه المفوض أداء عن مسؤوال إختصاصاته ٌفوض الذي اإلداري

.لسلطاته إستعماله كٌفٌة وعن إلٌه المفوضة الواجبات
13

 

 طبٌعته حٌث من التفوٌض الطماوي سلٌمان محمد األستاذ عرف وقد -

 هذا من بجزء اختصاص صاحب ٌعهد بمقتضاه الذي اإلجراء" بأنه القانونٌة

 سلطة أو آخر إلى المسائل من معٌن نوع أو معٌنة مسألة فً سواء اإلختصاص
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مصطفى قرٌشً، مالئمة نظام الالتمركز اإلداري بالمغرب لمتطلبات الجهوٌة المتقدمة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع،  

 .38، ص. 2197الرباط، الطبعة األولى، 
11

، منشور بالجرٌدة الرسمٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، العدد 2117أكتوبر  25البرنامج الحكومً لوزٌر األول عباس الفاسً، فً - 

 49، ص. 2118،سنة 995
12

بتارٌخ  3359المتعاق باختصاصات العامل، الجربدة الىسمٌة عدد  9977فبراٌر  95بتارٌخ  9.75.968الظهٌر رقم  

 .667،ص.9977
13

 33، ص. 2193اقة سجلماسة بمكناس، الطبعة األولى سنة منٌة بلملٌح، مدخل لدراسة التنظٌم اإلداري بالمغرب، مطبعة ور- 
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 بخصوص التفوٌض ٌكون ما وعادة القانونٌة، األوضاع تقتضٌه لما طبقا أخرى

القرارات  باتخاذ الرئٌس ٌحافظ حٌث أهمٌة، األقل أو األهمٌة متوسطة القرارات

 الرؤساء، على العبئ ٌخفف أوال فهو عدٌدة، مزاٌا وللتفوٌض الكبرى، األهمٌة تذا

 على ٌسهل مما األعمال، أداء فً والمرونة والفعالٌة السرعة أٌضا وتحقٌق

 القٌام على للمرؤوسٌن تدرٌبا التفوٌض ٌتضمن كما مصالحهم، قضاء المواطنٌن

.القٌادة على القدرة فٌهم فٌنمً بأعمال
14 

 المطلب الثاني: المؤسسات الق انونية لالتركيز اإلداري.
 الوزارات مختلف طرٌق عن فقط بأنشطتها بالقٌام المركزٌة اإلدارة تكتفً ال

 تابعة تعد الالممركزة المصالح من بمجموعة إختصاصاتها لممارسة تستعٌن بل

 أو وزارة كل بحسب وتتنوع مهاهها باختالف تختلف وهً المختلفة، للوزارات

 دون ومن ،(الثانٌة الفقرة) فً فٌه التفصٌل و تناوله سٌتم ما وهذا مركزٌة، إدارة

 .(األولى الفقرة) فً سنتناوله ما وهذا السلطة رجال عن الحدٌث أنوننسى

 الفقرة األولى: ممثلو السلطة المركزية.
 لٌشكل نشاطها ٌمتد بل وحدها، اإلدارة على المركزٌة اإلدارة مهمة تقتصر ال

 اإلقلٌمٌة والمدٌرٌات الجهوٌة المدٌرٌات رأس فعلى المملكة، أقالٌم أجزاء كل

 مهام إنجاز إلى ٌسعون حدة على وزارة لكل ممثلون ٌوجد لها، المكونة والمصالح

.الترابً مستوى على وزارتهم ووظائف
15

 

 طرٌق عن الوزارات ألغلب بالنسبة ٌتحقق اإلداري الالتركٌز نظام كان وإذا

 ممثلٌها طرٌق عن الداخلٌة لوزارة بالنسبة ٌتحقق فإنه الالممركزة، المصالح

 الوزارة ألهمٌة فاعتبارا" المحلٌة السلطة رجال" بتسمٌة ٌعرفون الذٌن المحلٌبن

 المحلٌة السلطة رجال ٌنفرد الوطنً التراب امتداد على بها المنوطة والمهام الداخلٌة

 فٌما أو وتأدٌبهم وترقٌتهم بتعٌٌنهم ٌتعلق فٌما سواء ومتمٌز خاص بنظام لها التابعٌن

 2118 ٌولٌوز 39 منذ هؤالء وٌخضعون وصالحٌاتهم، اختصاصاتهم ٌخص

.السلطة رجال هٌأة بشأن الشرٌف للظهٌر
16

 

                                                           
14

 منٌة بلملٌح، مرجع سابق. 
15

 ..924، ص.2195محمد األعرج، قانون اإلداري المغربً، مطبعة المعارف الجدٌدة، الرباط، الطبعة األولى،  
16

-2192عام بكلٌة الحقوق بمكناس، سنة عبد الحنٌن سلٌم، عدم التركٌز اإلداري وأفاق الجهوٌة الموسعة، رسالة فً الفقانون ال 
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 27 فً صادر 9.18.67 رقم شرٌف ظهٌر حسب السلطة رجال أهم وٌتمثلوا

 العمال و الوالة فً السلطة رجال هٌأة بشأن 2118 ٌولٌوز 39)9429 رجب

.والقٌاد
17 

 الفقرة الثانية: المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية.
 بل الوزارات مختلف طرٌق عن بأنشطتها بالقٌام المركزٌة اإلدارة تكفً ال

 للوزارات تابعة تعد التً الالممركزة اإلدارٌة المصالح من بمجموعة تستعٌن

 الخارجٌة بالمصالح تسمى 2115 سنة قبل المصالح هذه وكانت المختلفة،

 فأصبحت ،2115 دٌسمبر 2 مرسوم بمقتضى اسمها تغٌٌر تم أنه إال للوزارات،

 النظر من التحول وٌترجم العلمٌة داللته له تغٌٌر فهو الالممركزة، بالمصالح تسمى

 المركزٌة سٌاسة إطار فً للوزرات خارجٌة مصالح كمجرد الوحدات هذه إلى

 اتخاذ فً السلطة من بنوع تنعم ممركزة ال ترابٌة محلٌة مصالح إلى المفرطة

 .القرارات

 المصالح أنواع اإلداري لالتركٌز الوطنً المٌثاق من الرابعة المادة حددت وقد

 المركزٌة لإلدارات الممثلة الترابٌة اإلدارٌة البنٌات أو التمثٌلٌات" فً الالممركزة

 معٌن وزاري لقطاع تابعة سواء اإلقلٌم أو العمالة مستوى وعلى الجهة مستوى على

 البنٌات أو التمثٌلٌات هذه تنظٌم شكل كان كٌفما أكثر، أو قطاعٌن بٌن مشتركة أو

"مسمٌاتها كانت وأٌا
18
. 

 :القطاية اإلدارية التمثليات -

 المنوطة المهام وتنوع لحجم واعتبارا نظرا القطاعٌة اإلدارٌة بالتمثلٌات تسمى

 عن مستقلة تبقى ولكنها واحد، حكومً لقطاع تنتمً بأنها تعرف المصالح وهذه بها،

 اختصاصها وتحدد األخٌرة هذه وتحدث للمركز تابعة وتظل البعض بعضها

.المعنٌة الحكومٌة للسلطة قرار بموجب وتنظٌمها
19

 

 على لهم التابعة المصالح تدبٌر عن مسؤولون األخٌرة هذه رؤساء وٌعتبر

 التمثٌلٌات لرؤساء بالنسبة رئاسٌة سلطة اعتبارهم إلى باإلضافة الجهة، مستوى

.اإلقلٌم أو العمالة مستوى على لهم التابعة القطاعٌة اإلدارٌة
20 

 :المشتركة اإلدارية التمثيليات -

                                                           
17

 .937أحمد أجعون، مرجعوسابق، ص. - 
18

 من مٌثاق الوطنً الالتركٌز اإلداري، م س. 9المادة -  
19

 من نفس المٌثاق. 99المادة  - 
20

  من نفس المٌثاق. 92المادة -  



 
9 

 متناسقة وتكون أكثر أو وزارٌٌن قطاعٌن بٌن مشتركة تكون التمثٌلٌات هذه

 سٌاسة فً مشتركة أولوٌة تعتبر المشتركة التمثٌلٌات وهذه األهداف، ومتكاملة

 مستوى على أو الجهة مستوى على سواء إحداثها إن حٌث اإلداري، الالتركٌز

 بٌنها التنسٌق حسن وضمان عملها مناهج تنمٌط أجل من وذلك اإلقلٌم، أو العمالة

 باإلضافة تقدمها، التً العمومٌة الخدمات بجودة واإلرتقاء أدائها، فعالٌة وتحسٌن

 المادٌة الوسائل فً التعاضد مبدأ اعتماد خالل من العمومٌة النفقات ترشٌد إلى

.المشتركة التمثٌلٌات مختلف بٌن وتقاسمها والبشرٌة
21

 

 :اإلدارية البنيات -

 المرسوم من 9 و 4 المادتٌن بمقتضى البنٌات هذه على التنصٌص تم لقد

 رقم بالمرسوم تنظٌمها تم وقظ اإلداري لالتمركز الوطنً بالمٌثاق الخاص

 القطاعات تنظٌم قواعد بتحدٌد المتعلق 2115 دٌسمبر 5 ب الصادر 2.15.9363

 بنٌات و دائمة بنٌات إلى اإلدارٌة البنٌات هذه وتنقسم اإلداري، والالتمركز الوزارٌة

 .مؤقتة

 الدائمة اإلدارية البنات: 

 تكون التً الدائمة اإلدارٌة البنٌات الذكر السالف مرسوم من 2 المادة حددت

 :كالتالً الالممركزة المصالح

 .الجهوٌة المدٌرٌات -

 .اإلقلٌمٌة المدٌرٌات -

 .المصالح -

 المؤقتة اإلدارية البنيات: 

 مؤقتة ومهام مشارٌع إلنجاز مؤقتة إدارٌة بنٌات إحداث اإلقتضاء عند ٌمكن

 السلطة علٌه تؤشر المعنً للوزٌر بقرار ومراقبتها وتسٌٌرها علٌها واإلشراف

 المكلفة الحكومٌة والسلطة اإلدارة وتحدٌث العمومٌة بالوظٌفة المكلفة الحكومٌة

 للوزٌر بقرار أجلها من أحدثت التً المهمة بانتهاء البنٌات هذه وتزول بالمالٌة،

.الذكر السالفتً السلطتٌن علٌه وتؤشر المعنً
22 

                                                           
21

 من نفس المرسوم . 91المادة  - 
22

 سابق.مرجع  2.15.9369المرسوم رقم ، - 
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 المبحث الثاني: مجاالت اإلختصاص على مستوى الترابي:
اختصاص مؤسسات الوالً و العامل  هذا المبحث عبر تفصٌل فً تناول تمٌس

 اختصاصاتسنتناول بعد ذلك و ،(األولى الفقرة) كإطار أولوي لالتمركز اإلداري

 اإلختصاص ذات األخرى  والهٌئات بالمؤسسات وعالقتها الالممركزة المصالح

 (.الثانٌة الفقرة) التربً

المطلب األول : اختصاصات مؤسسات الوالي و العامل كاطار أولوي  
 لالتمركز االداري.

 بالالتمركز المتسمة المحلٌة االدارة اسلوب االستقالل منذ المغرب اختار لقد 

 اعتبارا األساسٌة الدعامة ٌمثل فهو متمٌزا مركزا العامل فٌه ٌحتل الذي التدرٌجً

  الالممركزة المصالح تدبٌر عن كمسؤول و للحكومة كمندوب المزدوجة لصفته

 تارٌخ مراحل عبر بها اضطلع التً االفقٌة و العمودٌة العالقات اطار فً للوزارات

.االداري التنظٌم
23

 

 جعلته قد ، المحلً االداري التنظٌم داخل العامل أو الوالً ٌحتلها التً المكانة ان

 القرار على تؤثر أن شأنها من متشعبة ادارٌة وسلطات اختصاصات على ٌتوفر

 .المحلٌة االدارة لدوالٌب السلٌم السٌر تضمن أن بالتالً و االداري

 الجماعات فً المركزٌة السلطة العماالت و األقالٌم عمال و الجهات والة ٌمثل

 العمال ٌمثل" أنه على 912 فصل فً ٌنص كان فقد 9996 دستور أما ²ةالترابٌ

".الجهات و األقالٌم و العماالت فً الدولة
24

 

 لجاللة العمال تمثٌلٌة على األول فصله فً نص قد 9977 ظهٌر أن حٌن فً 

 .الملك

 الظهائر من العدٌد نظمته و دستور اول منذ التنسٌق مهمة دسترة تمت لقد و

 .الوزارٌة المناشٌر و التنظٌمٌة والمراسٌم

 .أوال: الطبيعة تمثيل الوالة و العمال للسلطة المركزية و طبيعتها
 العمالة فً الملك جاللة ممثل الى 9977 ظهٌر صدور بعد العامل ترقٌة تمت

 فً الشرٌفة لجاللتنا الممثل هو العامل"  منه األول الفصل فً نص قد و االقلٌم أو

 دستور بعد تعدٌله ٌتم لم الفصل هذا" ,  مهامه فٌه ٌمارس الذي االقلٌم أو العمالة
                                                           

23
 .45مصطفى قرٌشً، مرجع سابق، ص.  - 

24
 .2199من دستور  945المادة  - 
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 2199 دستور من 945 الفصل أما,  للدولة ممثال العامل من جعل الذي و 9996

 ونسخأ تعدٌل ٌتم لم و.  الترابٌة الجماعات فً المركزٌة السلطة تمثٌلٌة خوله فقد

.9977 ظهٌر من األول الفصل
25

 

 العمال ٌمثل"  على النص 9996 دستور من 911 الفصل بمقتضى تم لقد

 وانما الملك جاللة ٌمثل العامل لهذا وطبقا"  الجهات و االقالٌم و العماالت فً الدولة

 ألغً بذلك و الدولة

 النص هذا من ٌستكشف ذكره، السالف 9977 ظهٌر من األول الفصل ضمنٌا

 ٌتعاقب التً الحكومة لٌس و الدولة دٌمومة و استقرار ٌجسد اصبح العامل أن

 .أعضاؤها

 فً المركزٌة للسلطة ممثلٌن العمال و الوالة جعل فقد 2199 دستور أما

 الى للدولة تمثٌلهم من انتقل الدستور أن القول ٌمكن وبهذا، الترابٌة الجماعات

 هو فالملك مركزٌة اصبحت الدولة تمثٌلٌة أن بحٌث,  المركزٌة السلطة تمثٌلٌة

 اختصاصاتها وفق بمهامها تقوم المؤسسات باقً، وللدولة األسمى الممثل

 . الدستورٌة

 و العماالت عمال و الجهات والة ٌمثل"  الدستور من 945 الفصل نص فقد

 ٌعمل"  الثانٌة الفقرة فً ٌنص كما"  الترابٌة الجماعات فً المركزٌة سلطةال االقالٌم

 و للحكومة التنظٌمٌة النصوص تنفٌذ و القانون تطبٌق تأمٌن على العمال و الوالة

 جهة من ٌمكن، فصٌاغته لطبٌعة نظرا التٌتاو عدة الفصل هذا ٌثٌر..."  مقرراتها

 خلق بمعنى، الترابٌة الجماعات فً المركزٌة السلطة ٌشكلون العمال و الوالة اعتبار

 اعتبارهم الى الثانً المعنى ٌجعل حٌن فً الالمركزٌة البنٌة داخل مركزٌة سلطة

 فً خصوصا الترابٌة الجماعات مع عالقتهم فً المركزٌة السلطة تمثٌل ٌتولون

. التنسٌق و المراقبة مجالً
26

 

 الحكومة سلطة تحت والعمال الوالة وضع فً واضحا 2199 دستور كان

 باقتراح ٌكون تعٌٌنهم أن من علٌه نص ما الى بالنظر سواء الباحثٌن بعض حسب

 األخٌر هذا طرف من العمال و الوالة تسمٌة اقتراح شان من و الحكومة رئٌس من

، الترابً الصعٌد على الحكومة تمثٌلٌة تتجسد وبالتالً التمثٌلٌة الوظٌفة من ٌقوي أن

                                                           
25

والقوانٌن التنظٌمٌة  2199خالد صدٌق مؤسسة الوالً والعامل بٌن سٌاستً الالتركٌز والالمركزٌة على ضوء دستور  - 

 .28.29للجماعاتوالترابٌة، مطبعة األمنٌة، الرباط، طبعة األولى، ص.
26

 .39.34.35مرجع سابق، ص.  خالد صدٌق، - 
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 مسار فً التحكم من المركزٌة السلطة لتمكٌن أساسٌا شرطا كبٌر حد الى وتصبح

 .  الشمولً بمفهومها المحلٌة التنمٌة

 تتم كانت نأو التوجٌه وظٌفة خالل من تتجلى والوالة بالعمال الحكومة فعالقة

 و بالعمال الوزراء تربط هامة مكانة للتفوٌض فان الداخلٌة وزارة طرٌق عن اغلبها

 رئٌس فٌهم بمن العمال و للوالة صالحٌاتهم بتفوٌض الوزراء ٌقوم حٌث، الوالة

 تعٌٌنهم أو الوالة و للعمال االعتمادات تفوٌض بامكانهم الوزراء أن كما، الحكومة

التنظٌمً القنون منح دقو النفقات، باداء مساعدٌن أمرٌن
27

 صفة للوالة للجهات 

.االجتماعً التاهٌل صندوق اطار فً الحكومة لرئٌس مساعدٌن بالصرف أمرٌن
28 

 .الحكومة اتجاه العمال و الوالة اختصاصات -9

 التمثٌل فً الدستور اختزلها الحكومة تجاه والعمال الوالة أختصاصات أن كما

 ،مقرراتها و للحكومة التنظٌمٌة النصوص تنفٌذ رو القانون تطبٌق بتأمٌن والقٌام

 كما الذكر السالف 9977 فبراٌر 95 ظهٌر اشار دوق االدارٌة، الرقابة ممارسة وفً

 العامل أن على الثانً فصله فً نص، فاالختصاصات هذه الى تتمٌمه و تغٌٌره تم

 فٌه ٌمارس الذي االقلٌم أو العمالة فً الشرٌفة جالالتنا حكومة مندوب بمثابة ٌعتبر

 .مهامه

 تنفٌذ على و األنظمة و القوانٌن و الشرٌفة الظهائر تطبٌق على ٌسهر و

االقلٌم و العمالة فً الحكومة وتوجٌهات قرارات
29
  

 الى الموجهة الملكٌة الرسالة بمقتضى استفادوا الجهات والة أن الذكر تجدر و

 لالستثمار الالمتمركز التدبٌر موضوع فً 2112 ٌناٌر 9 بتارٌخ األول الوزٌر

 الوزراء بعض عن األول الوزٌر عن صادرة السلطة فً التفوٌضات من بمجموعة

 هذه نذكر و 2112 مارس 7 بتارٌخ 4984 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً نشرت

 :كالتالً منها نذكر التفوٌضات

                                                           
27

 9436رمضان  21فً  9.95.83، الصادر األمر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم 999.94من ق ت للجهات رقم  229المادة  - 

 .6585، ص. 2195ٌولٌوز  23بتارٌخ  6381، الجرٌد الرسمٌة 2195ٌولٌوز  7الموافق ل 
28

 36خالد صدٌق، مرجع سابق، ص.  - 
29

.  15. 2 رقم المرسوم من الثالثة المادة تنص هكذا و.  األعضاء فً او األخصاص فً سواء بتفوٌض العمال و الوالة لٌستفٌذ - 

 ٌمكن"  أنه على الدولة كتاب نواب و الدولة کتاب و الوزراء امضاء تفوٌض شأن فً 2118 اکتوبر 31 بتارٌخ الصادر 768

 التأشٌر أو األمضاه الترابً نفوذهم دائرة حدود فً األقالٌم و العماالت عمال و اتالجه والة الى بقرار تفرض أن العمومٌة للسلطات
 ٌخبر كما".  التنظٌمٌة القرارات و المراسٌم عدا ما,  لها التابعة المركزة غٌر المصالح بأعمال المتعلقة الوثائق جمٌع على عنها نٌابة

 من السابعة للمادة طبقا الدولة كتاب نواب و الدولة كتاب عن و الوزراء عن الصادرة األعضاء تقوٌض بقرارات العمال و الوالة
 .الذكر السالف المرسوم
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 مارس 5)  9422 الحجة ذي 21 بتارخ صادر 987.  12. 2 رقم مرسوم •

 . المعادن قطاع فً االستثمار مجال فً الجهات والة الى السلطة بتفوٌض( 2112

 9422 الحجة ذي 21 بتارٌخ صادر 12.  365 رقم الداخلٌة وزٌر قرار •

 الجماعات صفقات مجال فً الجهات والة الى السلطة بتفوٌض( 2112 مارس5)

 . الترابٌة الجماعات مٌزانٌة فً فصل الى فصل من االعتمادات ونقل,  الترابٌة

 5) 9422 الحجة ذي من 21 فً صدر 12.  366 رقم الداخلٌة وزٌر قرار •

 على المصادقة مجال فً الجهات والة الى السلطة بتفوٌض(  2112 مارس

 و معوضة و باقتناء المتعلقة االقالٌم و العماالت مجالس و الجهات مجالس مداوالت

 الملك تدبٌر وكذا,  واألقالٌم العماالت و للجهات التابع الخاص الملك عقارات تفوٌت

 . لها التابع العمومً

 الحجة ذي من 21 فً صادر 12. 367 رقم المالٌة و االقتصاد وزٌر قرار •

 من عقارات لكراء الجهات والة الى السلطة بتفوٌض(  2112 مارس5)  9422

 . استثمارٌة مشارٌع انجاز قصد الخاصة الدولة ملك

 فً صادر 12. 369 رقم المعادن و الطاقة و التجارة و الصناعة وزٌر قرار •

 فً الجهات والة الى السلطة بتفوٌض(  2112 مارس 5) 9422 الحجة ذي من 21

  المعادن قطاع

 2194 أغسطس فاتح خٌبتار 94. 2893 رقم المالٌة و االقتصاد وزٌر قرار •

 الحجة ذي من 21 فً صادر 12. 367 رقم المالٌة و االقتصاد وزٌر قرار بتغٌٌر

 من عقارات لكراء الجهات والة الى السلطة بتفوٌض(  2112 مارس 5)  9422

  استثمارٌة مشارٌع انجاز قصد الخاص الدولة ملك

 لسلطة االداري التسلسل حٌث من المقارنة االنظمة جل فً الوالة و فالعمال

 الداخلٌة وزٌر ٌمارس حٌث االستثناء لٌمثل ٌكن لم المغرب و الداخلٌة وزارة

 علٌهم الرئاسٌة السلطة ٌمثل بحٌث الوالة و العمال جهاز على واسعة سلطات

 .  العمل بها الجاري القوانٌن بمقتضى

 الداخلٌة وزارة تعلٌمات و توجٌهات تنفٌذ على الوالة و العمال ٌعمل حٌث

 تتجلى و المذكرات و المناشٌر أو االدارٌة الرسائل طرٌق عن تبلٌغها ٌتم والتً

. التعٌٌن و األخبار و التكوٌن و التفوٌض و المراقبة فً التمثٌل مظاهر بعض
30
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 .927.928.929.931، ص.2197نجاة خالدون، القانون التنظٌم اإلداري، مطبعة رعاٌة، الطبعة الثانٌة، - 
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 الوالي و للعامل األفقية للعالقة كاطار التنسيقية السلطة -2 

 . الالممركزة بالمصالح

 الهٌئات مختلف بٌن االنسجام و الهدف وحدة لتحقٌق مهمة اداة التنسٌق لٌشكل

 مع باستمرار تزداد التً و المحلً و المركزي المستوي على االدراٌة الوحدات و

 بهٌئاتها الترابٌة الوحدات جمٌع تغطٌة فً الدولة ورغبة المواطنٌن حاجٌات تزاٌد

 فً تضارب هناك ٌقع ال حتى ضرورٌة التنسٌق عملٌة ٌجعل مما الممركزة الغٌر

 تحقٌق التنسٌق ٌروم و المتشعبة الوحدات هذه بٌن االنسجام عدم و االختصاصات

 .  للدولة التابعة المصالح بٌن االلتقائٌة

 تحقٌق و الجماعً العمل تحقٌق بانه التنسٌق راٌلً و مونً االستاذان ٌعرف

 سلٌمان الدكتور ٌعرفه و علٌه متفق و محدد هدف اتجاه فً التصرف و العمل وحدة

 مشترك غرض تحقٌق على تعمل التً الجماعة نشاط بٌن التوفٌق بانه الطماوي

 الغاٌة تحقٌق فً جهده قصارى منهم كل ٌبدل بحٌث أفرادها بٌن االنسجام وبث

 . المشتركة

 فً اساسٌا دور ٌلعب فهو, للدولة الالممركزة المصالح منسق العامل ٌعتبر

 الترابٌة الجماعات و الدولة بٌن الوصل صلة ٌعتبر و االداري الالتمركز اطار

 كذا و دستورٌة نصوص بمقتضى التنسٌقة الوظٌفة الوالة و العمال وٌمارس

 الوظٌفة هاته لممارسة مؤسساتٌة و قانونٌة وسائل منحته التً و تنظٌمٌة و تشرٌعٌة

 تحد التً المعٌقات من العدٌد إلى بالنظر ذلك و التطوٌر الى حاجة فً تبقى التً

.منها
31
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 .49.42خالد صدٌق، مرجع سابق، ص. - 
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المطلب الثاني: اختصاصات المصالح الالممركزة وعالقتها بالمؤسسات  
 والهيئات  األخرى ذات اإلختصاص التربي.

 للمراسٌم بالنسبة التفوٌض طرٌق عن اختصاصها الالممركزة المصالح تمارس

 الجدٌد المرسوم صدور مع لكن ،2115 دٌسمبر 2 مرسوم رأسها وعلى السابقة،

 علٌها ومنصوص مدونة الالممركزة المصالح اختصاصات أصبحت ،2198 السنة

 من التوالً على 96 و 95 المادتٌن وتحدٌد الرابع الباب من األول الفرع فً

 تمارس الالممركزة المصالح فإن االختصاصات هذه وبمقتضى المرسوم،

 تمارس الحكومٌة السلطات أن بمعنى الترابً، المستوى على عاما اختصاصا

 المصالح طرف من إنجازها ٌتعذر التً والمهام الوطنٌة اإلختصاصات

الالممركزة
32
. 

 بمقتضى الجهوية مستوى على الالممركزة المصالح اختصاصات وتحددت •    

 الجهوٌة المرافق تدبٌر على تسهر المصالح هذه إن حٌث المرسوم من 95 المادة

 البرامج وتنفٌذ إعداد فً واإلسهام العمومٌة السٌاسات تنفٌذ إلى إضافة للدولة التابعة

 الممنوحة االختصاصات هذه وكل الجهة، صعٌد على المبرمجة العمومٌة والمشارٌع

 العمل بها الجاري والتنظٌمٌة التشرٌعٌة للنصوص مراعاة تمنح الجهوٌة للمصالح

 :التالٌة المهام ومزاولة ممارسة فً

 إلى الهادفة الحكومٌة السطات وقرارات لتوجٌهات األمثل التفعٌل على لسهرا -

 . لها التابعة الوزاري بالقطاع المتعلقة الحكومٌة السٌاسة تنفٌذ

 فً الدولة قبل من المعتمدة القطاعٌة الوطنٌة االستراتٌجٌات تنفٌذ على السهر -

 .والبٌئٌة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مجاالت مختلف

 المبرمجة العمومٌة والمشارٌع البرامج و السٌاسات وتنفٌذ إعداد على السهر -

 حدود فً الجهة مستوى على

 .لها الموكولة االختصاصات -

 هاربتدبٌ المكلفة العمومٌة المرافق تقدمها التً العمومٌة الخدمات جودة تأمٌن -

 . استمرارٌتها ضمان على والعمل
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 لالتركٌز اإلداري، م س.من مٌثاق الوطنً  94المادة  - 
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 والعمل بها المتعلقة اإلداري لالتمركز المدٌرٌة التصامٌم إعداد فً اإلسهام -

 .المرسوم نفس من 22 المادة فً إلٌها المشار الزمنٌة للبرمجة طبقا تنفٌذها على

 حسن وضمان لها التابعة اإلقلٌمٌة الالممركزة المصالح عمل وتوجٌه تأطٌر -

 .أنشطتها ومراقبة سٌرها

 السٌاسات وتفعٌل األداء تطوٌر شأنها من مبادرة أو مقترح كل تقدٌم -

 وتجانسها بها التقاء ضمان أجل من والعمل الجهوي المستوى على العمومٌة

 .وتناسقها

 للنصوص وطبقا اإلقليمية الالممركزة المصالح الختصاصات وبالنسبة •

  :التالٌة بالمهام تقوم فإنها العمل بها والجاري المنصوص التنظٌمٌة التشرٌعٌة

 العمل بها الجاري النصوص بموجب إلٌها المسندة االختصاصات ممارسة -

 . بتدبٌرها المكلفة العمومٌة المرافق تقدمها التً والخدمات األنشطة ٌخص فٌما

 لها التابعة الحكومٌة السلطات عن الصادرة والقرارات التوجٌهات تنفٌذ -

 البرامج إنجاز الجهوٌة اإلدارٌة التمثٌلٌات رؤساء طرٌق عن إلٌها والمبلغة

 الموكولة االختصاصات نطاق فً اإلقلٌم أو العمالة صعٌد على المبرمجة والمشارٌع

 .لها

 الجهوٌة على القائم للمملكة الالمركزي الترابً التنظٌم مواكبة أجل ومن

 الحكومٌة السلطات سلطة تحت للدولة، الالممركزة المصالح تتولى المتقدمة،

 الحالة، حسب االقلٌم أو العمالة عامل او الجهة والً اشراف وتحت المعنٌة،

 : التالٌة المهام ممارسة

 وهٌئاتها الترابٌة الجماعات لفائدة والمساعدة الدعم اشكال كل تقدٌم -

 الهٌئات من هٌئة وكل الترابً االختصاص ذات العمومٌة المقاوالت و والمؤسسات

 .عمومً مرفق بتدبٌر المكلفة

 هٌئاتها و الترابٌة الجماعات مع الفعالة الشراكة أسس ارساء على العمل -

 المجاالت، مختلف فً الترابً االختصاص ذات العمومٌة المقاوالت و والمؤسسات

 خاص، تفوٌض على بناء الدولة، باسم عقود أو اتفاقٌات ابرام طرٌق عن سٌما وال

 .المعتمدة الجهوٌة التنمٌة وبرامج للدولة العائة بالتوجهات التقٌد مع

 .وهٌئاتها الترابٌة الجماعات قدرات تنمٌة فً المساهمة -
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 الموكولة االختصاصات ممارسة فً وهٌئاتها الترابٌة الجماعات مواكبة -

 اشكال كل من تمكٌنها و االستثمارٌة مشارٌعها و برامجها انجاز فً سٌما وال الٌها،

 .الالزمة المساعدة

 على و الجهة مستوى على المتدخلٌن كافة مع والتشاور الحوار الٌات تعزٌز• 

.االقلٌم أو العمالة مستوى
33

 

 العمالة مستوى وعلى الجهة مستوى على الالممركزة المصالخ على ٌتعٌنو

 الجهوي المركز مع الالزمة التنسٌق أعمال بجمٌع والقٌام التعاون أواإلقلٌم

 تلك سٌما وال بمهامه، القٌام من تمكٌنه أجل من وحٌدا، باعتباره المعنً لإلستثمار

 للنصوص طبقا الالزمة التراخٌص الحصول أجل من المستثمرٌن بمساعدة المتعلقة

 اإلستثمارٌة، مشارٌعهم إلنجاز العمل بها الجاري التنظٌمٌة و التشرٌعٌة

.ومواكبتها
34

 

 الخاتمة:
 الشلل من حالة ٌعرف اإلداري الالتمركز أن القول ٌمكن سبق ما على تأسٌسا

 ٌعمق ما وهو و األجرأة مستوى على أٌضا إنما و فقط البنٌة مستوى على ال الشامل

 عدم أو دوره إخفاق خلف الكامنة المسببات و للعوامل تداخل ظل فً واقعه، من

 به االرتقاء مطالب تنامً أمام خصوصا له، المؤسسة المرامً إٌتاء على قدرته

 المٌثاق صدور عجلت التً هً المشاكل هذه كل العملٌة جوهر فً النظر وإعادة

 الالتمركز ٌعرفها التً المشاكل تجاوز منه ٌتوخى الذي االداري لالتمركز الوطنً

 أن إذ المتقدمة، بالجهوٌة الرقً فً دورامحورٌا ٌلعب أنه و خصوصا كامل بشكل

 . القطاعٌة التدخالت بٌن التنسٌق تتطلب التنمٌة

 إرادة و بنظرة مرتبط بالمغرب اإلداري الالتمركز مستقبل ٌبقى ذلك ومع

 توفٌر و لتقدٌم األفضل األسلوب أو والطرٌقة اإلداري، للعمل السٌاسٌة السلطة

 ممركزة سواء إدارٌة بنٌة إلغاء أو خلق أو تغٌٌر الن للمواطن، األساسٌة الخدمات

 اعتبار على المواطن منها ٌعانً التً األمور واقع من شٌئا ٌغٌر ال ممركزة ال أو

 اذا منها المتوخاة النتائج تعطً أن ٌمكن ال االداري المجال فً اإلصالح عملٌة أن

 والفكري والثقافً الواقعاالقتصادي شمولٌة تالمس واقعٌة عل دراسات مبنٌة تكن لم

 . لمواطنل
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 من نفس المرسوم. 36المادة  - 
34

 من نفس المرسوم. 37المادة  - 
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 :الئحة المراجع
   الكتب: 
  مطبعة 6 رقم خاص عدد اإلداري، التنظٌم فً الوجٌز ،أحمد أجعون 

 . 2198 أبرٌل أولى الطبعة الجدٌدة، النجاح

 عةبمط والالمركزٌة المركزٌة بٌن المغربً اإلداري التنظٌم ،أحمد أجعون 

 .2192 طبعة مكناس الزٌتون سجلماسة وراقة

  الطبعة ، وجدة الجسور عةبمط ، اإلداري القانون ، مصطفى شرٌف بن 

 .2198 ، األولى

 ًمتطلبات مع بالمغرب اإلداري الالتمركز نظام مالئمة صطفى،م قرٌش 

 التنظٌمٌة والقوانٌن 2199 دستور مقتضٌات وفق المتقدمة الجهوٌة

 .2197 طبعة السالم دار مكتبة الترابٌة، للجماعات

 ،رعاٌة مطٌعة 2197 الثانٌة الطبعة االداري، التنظٌم قانون خلدون نجاة 

 2196 طبعة ، االداري التنظٌم منارة باسك محمد ،بلخال عبدالفتاح. 

  الطبعة الجدٌدة المعارف مطبعة المغربً االداري القانون ،محمد األعرج 

 2195 الرابعة

  و الالتمركز سٌاستً بٌن العامل و الوالً مؤسسة ،خالد صدٌق 

 الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة والقوانٌن 2199دستور ضوء على الالمركزٌة

 ,مطبعة العشرون و الثامن االصدار 2195

  وراقة مطبعة بالمغرب اإلداري التنظٌم لدراسة مدخل ،منٌة بلملٌح 

 .2193 الطبعة مكناس سجلماسة

 الجدٌدة النجاح مطبعة - مقارنة دراسة - اإلداري القانون ،ملٌكة  الصروخ 

 .2191 التاسعة الطبعة البٌضاء الدار -

   : األطروحات والرسائل 
 لنٌل أطروحة بالمغرب، المحلٌة والتنمٌة العامل و الوالً الداودي، إٌمان 

 . 2195-2194 سنة بسال، الحقوق بكلٌة العام القانون فً الدكتوراه

 رسالة الموسعة، الجهوٌة افاق و اإلداري التركٌز علم سلٌم، الحنٌن عبد 

 .2193-2192 سنة بمكناس الحقوق بكلٌة العام القانون فً ماستر
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 :المق االت 
 أكتوبر 25 فً الفاسً عباس األول للوزٌر الحكومً البرنامج 

 التنمٌة و المحلٌة لالدارة المغربٌة بالمجلة بالجرٌدة منشور ،2117

 .2118  ،995 العدد

  : النصوص الق انونية 
 الظهٌر بتنفٌذه األمر الصادر 999.94 رقم للجهات التنظٌمً القانون 

 ٌولٌوز 7 الموافق 9436 رمضان 21 فً 9.195.83 رقم الشرٌف

 .2195 ٌولٌوز 23 بتارٌخ 6381 عدد الرسمٌة الجرٌدة,  2195

 المتعاق 9977 فبراٌر 95 بتارٌخ 9.75.968 رقم شرٌف الظهٌر 

 .9977 بتارٌخ 3359 عدد الىسمٌة الجربدة العامل، باختصاصات

 9432 الحجة ذي من 28 فً الصادر 2.99.689 رقم المرسوم 

 األقسام رؤساء تعٌٌن كٌفٌات شأن فً 2199 نونبر 25 بتارٌخ

 .العمومٌة باألدرات المصالح ورؤساء

 26)9449األخر ربٌع 98 فً الصادر 2.97.698 رقم مرسوم 

 منشور اإلداري، لالتركٌز وطنً مٌثاق بمثابة( 2198 دجنبر

 (.2198 دجنبر 27)9441 بتارٌخ 6738 عدد الرسمٌة باجرٌدة

 دٌسمبر 2) 9436 شوال 29 فً الصادر 2.15.9369 رقم المرسوم 

 والالتمركز الوزارٌة القطاعات تنظٌم قواعد تحدٌد بشأن( 2115

 .اإلداري

 بالجرٌدة منشور 9993 أكتوبر 21 بتارٌخ 93.625. 2 رقم مرسوم 

 .9993 أكتوبر 3 بتارٌخ4227 عدد الرسمٌة

   : الخطب الملكية 
 ٌولٌوز 31 العرش لعٌد السابعة الذكرى بمناسبة الملك خطاب 

 الرباط الملكٌة المطبعة الثانً لقسم91الجزء األمة انبعاث 2116

2116. 

 أشغال بمناسبة هللا رحمه الثانً الحسن الراحل الملك خطاب 

 بالرباط المنعقدة المحلٌة للجماعات الخامسة الوطنٌة المناظرة

 . التطابق شعار تحت 9992 أبرٌل 29 بتارٌخ
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