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 تقديم

إن ورش الجهوية يجب أن يكون استراتيجيا، يتجاوز مجرد إصالح إداري أو إجراءات تقنية أو تعديالت 

بإرادة سياسية حقيقية،  ةوب أن تكون تعديالت هيكلية مدعومترقيعية، تروم إيجاد حلول مؤقتة، وإنما المطل

وإجراءات كفيلة بخلق نخب سياسية على المستوى الترابي، نزيهة ومستوعبة إلشكاليات التنمية، وتحديات 

الحياة االجتماعية واالقتصادية في المستقبل القريب، وهو أمر لن يتأتى إال بفتح مجموعة من األوراش على 

 .مستوى الثروة وإعادة توزيعها

الجهوية نمط من التعبير عن تصور مجتمع ما، لحاجاته ومشاكله وإمكاناته، وللكيفية التي يراها مناسبة تبر تع

لتدبير هذه األمور والتحكم فيها، فالجهة إذن كفضاء لالستعمال وكآلية تدبيرية ومجاال للممارسة الديمقراطية 

همية التنموية للجهة باالختصاصات الموكولة المحلية، تعتبر خيارا ال محيد عنه لتحقيق التنمية، وترتبط األ

 .لها والضمانات القانونية المتاحة لها لمزاولة تلك الصالحيات

ومما ال شك فيه أن المغرب أصبح اآلن مقتنعا بحتمية تحقيق إصالح جهوي فعلي يستجيب لتطلعات المجتمع 

إطار إلنعاش وتنمية وسائل وآليات جديدة المدني بمختلف مكوناته الثقافية واللغوية، فالجهة ستشكل مستقبال 

بل وإتاحة استعمال أفضل للموارد البشرية والطبيعية، وبالفعل فقد احتلت الجهة على الدوام مكانة متميزة في 

فكر واستراتيجية الملك الراحل الهادفة إلى جعل المغرب دولة عصرية متماسكة بتقاليدها العريقة المتسمة 

مثير بمكوناته المحلية والجهوية والمؤهلة في نفس الوقت لرفع تحديات العصر بأوفر بالدور الديناميكي ال

  .حظوظ النجاح

 ورغم كل هذا فإن السياسة الجهوية بالمغرب تتخللها مجموعة من العوائق التي تحد من فعالية النظام الجهوي 

ة من أجل تحقيق أهدافها، إذا كان تدبير الموارد البشرية يحظى بأهمية قصوى لدى المنظمات الخاص
 فإن الجماعات الزالت متخلفة عن اعتماد األساليب واألدوات التدبيرية بمفهومها الصحيح.

لهذا فالموارد البشرية باإلدارة الجماعية ظلت متخلفة عن مواكبة األساليب والطرق الحديثة في التدبير، 
دارة الجماعية، حيث لم تواكب التطورات الجارية، وال أدل ذلك قدم المنظومة القانونية للموارد البشرية لإل

باإلضافة إلى عشوائية التوظيف والتنظيم، وغياب التخطيط وعدم فعالية التكوين، وكذا غياب نظام فعال لتقييم 
أداء الموظف الجماعي، كما أن نظام التحفيز يصطدم بدوره بمشاكل كثيرة تحد من فعاليته واستجابته لدوافع 

 الموظفين.

لهذا فتدبير الموارد البشرية الزال لم يفعل بعد على مستوى اإلدارة الجماعية، ويظل األمر يقتصر فقط على 
 تسيير شؤون الموظفين، مما يجعل الوظيفة الجماعية ال تتسم بميزة الفعالية والمرونة.
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 األجهزة اإلدارية والمنتخبة للجماعات الترابية، قراءة وتحليل المبحث االول :
 

متميزة ،و تحت إشراف رؤساء مجلسها،مكانة الجماعات الترابيةمما ال جدال فيه،أن المشرع المغربي بوأ 
،في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية،والتصاميم الجهوية إلعداد التراب،وذلك في الجهوية الموسعة

في نطاق احترام االختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية،والشك أن الهدف من دسترتها و توسيع نطاق 
ها و جعلها محور ترابي صالحياتها، إنما هو انعكاس للمكانة و الصدارة التي منحها الدستور بغية االرتقاء ب

كل هاته االختصاصات بدون تدبير جيد للموارد البشرية ولكن مهم في تحقيق التنمية الشاملة و المندمجة، 
سواء المنتخبة اواالدارية وبدون ترسانة قانونية لموكبة تطور االدوار المهمة للعنصر البشري داخل 

حلية.اذن ماهي االجهزة  االدارية والمنتخبة للجماعات ،ستشكل عائقا امام التنمية المالجماعات الترابية
 الترابية وفق القوانين التنظيمية لها

 األجهزة اإلدارية والمنتخبة للجماعات الترابية االول:المطلب 

عمالة واقليم 75جهة و12،فإن التنظيم االداري للمغرب ،جاء على النحو التالي:2015وفق احصائيات 

،واذا تـأملنا في هذا التنظيم نرى بأن الجماعات  1و وقروية جماعة حضرية1503واقليم(.62وعمالة 13)منها

وكذلك التنظيم الجديد لم يميز بين الجماعات الحضرية  2011الترابية لم يطرأ على عددها أي تغيير منذ 

 والجماعات القروية 

 تنظيميةالفرع االول:االجهزة المنتخبة حسب القوانين ال

 

 

 رقم التنظيمي القانون من االول الباب تضمنها الجهة، مجلس انتخاب بكيفية المتعلقة المقتضيات فكل

14/111 

والذي المجلس يتكون من مكتب المباشر باالقتراع منتخب مجلس يديرها الجهة فشؤون .بالجهات المتعلق

بين اعضاء المجلس وخارج اعضاء المكتب من الرئيس ونوابه.اما كاتب المجلس ونائبه ينتخب من يتألف 

اما بخصوص اللجن الدائمة فتحدث وفق المادة رقم  ثالث لجن ، ومهمته تحرير محاضر الجلسات وحفظها

أعضاء ،وأن ال ينتسب 5دائمةعلى االقل وسبعة على االكثر،ويجب أن اليقل اعضاء كل لجنة دائمة عن 

)المادة واحدة،وتخصص رئاسة احدى اللجن للمعارضة مةعضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة دائ

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات عند االقتضاء احداث لجان  32.ويمكن حسب المادة ( 30و29و28

مؤقتة يهتم بدراسة قضايا معينة،وينتهي عملها بايداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه  على 

  مؤقتة تعويض اللجان الدائمة.المجلس وال يمكن لهذه اللجن ال

                                                           
 المحلية()المديرية العامة للجماعات 2015-2014الالمركزية في ارقام- 1

  جهةمجلس ال
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وفق الشكل  14/111من القانون33الى 9وخالصة القول ،يمكن وضع هيكلة مجلس الجهة وفق المواد 

 التالي:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  التنمية

المتعلق بمجلس العماالت واالقاليم والقانون التنظيمي رقم 14/112وفق المواد المقررة في القانون التنظيمي 

 1.11.173مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بانتخاب أعضاء  59.11

،يتم تدبير مجلس العمالة واالقاليم مجلس منتخب  2011دجنبر 21الموافق ل1432من ذي الحجة 24بتاريخ 

تب تحدد مدة انتذابه وفق القوانين السالفة الذكر .ويتكون من مكتب  ولجان دائمة وكاتب المجلس ونائبه،فالمك

يتكون من الرئيس ونوابه/اما اللجان الدائمة فيجب اال تقل عن ثالثة لجان وما يميز هذه اللجان عن باقي 

هو تكليف  احدى اللجان  بمهام الشؤون االجتماعية واالسرة.ويجب اال يقل ،مستويات الجماعات الترابية 

 اعضاء وتسند احدى اللجان للمعارضة.خمسة عدد أعضاء كل لجنة عن 

 

 

 

 الرئيس

 كاتب المجلس ونوابه النواب اللجان الدائمة

لجنة الميزانية 
والشؤون المالية 

 والبرمجة

 لجنة
اعداد التراب 

 الوطني

 التنميةلجنة 
االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية 
 والبيئية

 مجلس العماالت واالقاليم
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يكون مجلس العماالت واالقاليم وفق الهيكلة  14/112من القانون التنظيمي رقم   32الى 8ووفق المواد رقم  

 التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لالدارة المحلية ،على اعتبار ان االدارة  المتعلق بالجماعات المحلية بمفهوم جديد14/113رقم  لقد جاء القانون التنظيمي 

 الجماعية تستوجب احداث هياكل ادارية وتنظيمية وفق نصوص قانونية. 

ومما الشك فيه ان المقتضيات القانونية والتنظيمية قد منحت اختصاصات واسعة وواضحة في مجال تدبير الموارد البشرية 

 أن :على الف الذكرمن القانون الس 94المادة لرئيس الجماعة فبموجب 

 "يتخذ رئيس مجلس الجماعة القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها"  .

وقد عمل القانون التنظيمي الخاص بالجماعات على تعزيز دور أجهزة تدبير مجلس الجماعة ،والعمل على تجويد الموارد 

 ك عن طرق حاالت التنافي المهام:البشرية التيتشتغل  بدواليب االدارة الجماعية وذل

 تنافي مهام رئيس مجلس جماعي أو نائبه مع مهام رئيس جماعة ترابية أخرى-

 تنافي مهام رئيس مجلس جماعي أو نائبه مع مهام رئيس غرفة مهنية -

(15-01المواد )الرئيس  

)النواب  
22-16  

24-26)اللجان الدائمة الكاتب ونوابه  

لجنة 
الميزانية 
والشؤون 
المالية 
 والبرمجة

 التنميةلجنة 
القروية 

والحضرية 
وانعاش 

االستثمارات 
والماء والطاقة 

 و البيئة

الشؤون 
االجتماعية 

 واالسرة

 المجالس الجماعية
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العليا  )الهيئة2011الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية فياحدى مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في دستور -

 لالتصال السمعي البصري،مجلس المنافسة،الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...(.

،يتألف الجهاز المنتخب بالجماعة من مجلس ينتخب أعضاءه 14/113من القانون التنظيمي  27الى 7 منوحسب المواد 

 من:باالقتراع العام المباشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: االجهزة االداريةحسب النصوص القانونية

اصدار قانون بمثابة النظام األساسي فقد اعطى المشرع ضرورة 14/111قانون من  127المادة وفق 

لموظفي الجماعات الترابية انطالقا من األنظمة األساسية الخاصة بموظفي  البرلمان،مع مراعاة خصوصية 

نين .ويختلف االجهزة المنتخبة للجماعات الترابية عن نظيرتها االدارية،المن ناحية القوااإلدارة الجهوية

المنظمة لها وال من ناحية خدمات القرب التي تقدمها هاته االخيرة ،وكذلك تنفيذ مقررات المجلس.لذلك سوف 

 نتطرق لالجهزة االدارية على المستويات الثالثة للجماعات الترابية:

  

 

يات يتم تحديد تنظيم واختصاصات الجهاز االداري للجهة بمقتضى قرار لرئيس المجلس الجهوي وفق مقتض

 115)المادةواليكون هذا المقرر نافذا إال بعد تأشيرة وزير الداخلية من القانون التنظيمي للجهات،123المادة 

 ( 15الى10 )المواد الرئيس

 النواب
(22-16)المادة  

كاتب 

 المجلس 

 ونائبه 

(24- 23)المادة  

(31الى-26اللجان الدائمة)المواد  

 لجنة

الميزانية 

والشؤون 

المالية 

 والبرمجة

 لجنة

المرافق 

 العمومية

 والخدمات

 جهةالعلى مستوى 
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 من القانون التنظيمي للجهات، 127و126و125'و12و 123(. وتبعا لمقتظيات المواد 14/111من

ونماذج الهيكلة التنظيمية الذي وضع المعايير  ،2016مارس 22بتاريخ 13وبمقتضى المنشور الوزاري عدد 

لتمكين الجهات من التوفر على ادارة حديثة ،والتي  يمكن لها توفير اطار مالئم للقيام بجميع المهام المنوطة 

يتشكل الجهاز بها بفعالية ونجاعة،وتاخذ بعين االعتبار خصوصية كل  جهة على حدة ووفق عدد السكان .و

  اختصاصاتها وفق الهيكلة التالية:االداري للجهات وتحدد 

  الجهة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتعلق  14/112 من القانون التنظيمي121و120و119و118و117و109وفق مقتضيات المواد رقم 

الموافق 1436رمضان 20بتاريخ1.15.84بالعماالت واالقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

التي نصت على أن المقرر القاضي بتنظيم ادارة العمالة واالقليم  109.وخصوصا المادة 2015يوليوز7ل

القليم،وقد حدد وتحديد اختصاصاتها يكون قابال للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة وأو ا

نموذج الهيكلة التنظيمية إلدارة العمالة أو االقليم  2016يوليوز 22الصادر بتاريخ 32المنشور الوزاري رقم 

 وفق عدد السكان وجاءت على الشكل التالي:

الجهةمجلس   

 

 المكتب

مديرية عامة 

 للمصالح

مديرية شؤون 

 الرئاسة والمجلس

الوكالة الجهوية لتنفيذ 

 المشاريع

أربعة مكلفين 

 بمهمة(

م ن6من  أكثر  

م ن 6م ن واقل من4 ابينم  

م ن 4ن م ن واقل م 2مابين  

مصلحة 30اقسام+ 7  

مصلحة 27اقسام +6  

مصلحة23اقسام + 5  

العماالت على مستوى 

 واالقاليم
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العماالت واالقاليممجلس   

 المكتب

 اقل من مليون نسمة( اكثر من مليون نسمة

عامة للمصالح ديريةم  

 مديرية لشؤون الرئاسة والمكتب

اقسام 3  

مصالح 6   

عامة للمصالح يةرمدي  

 مديرية لشؤون الرئاسة والمكتب

اقسام 2  

مصالح5  

 مكلفين بمهمة
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2 

 

نجدأنهاحددت نماذج الهياكل  ،2016يونيو28في  المؤرخة وزير الداخلية برجوعنا الى دورية

لتمكين الجماعات من التوفر على ادارة حديثة من وضع نماذج تنظيمية  تم الجماعات. لتنظيميةإلداراتا

ن االعتبارخصوصية كل شأنها توفير إطار مالئم للقيام بجميع المهام المنوطةبهابفعالية ونجاعة ،مع االخذ بعي

 3جماعةعلى حدة .حيث حددت الدورية هياكل إدارة الجماعةباالستناد على معيارعدد السكان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 حول تنظيم إدارات الجماعات الترابية 2016يونيو 28الصادر بتاريخ43منشوروزير الداخلية رقم  2
 المديرية العامة للجماعات المحلية3

 الجماعات على مستوى 

 مجلس الجماعات المحلية

 المكتب

 250اكثر من 

 الف نسمة

100001 

 الف نسمة250و

15001 

 الف نسمة100و

اقل من 

نسمة15000  

مدير عام 

 للمصالح

 رئيس الديوان

مستشارين للجماعات  4

 ذات نظام المقاطعات

 مكلف بمهمة

اقسام 10  

مصلحة40  

اقسام6  

حةمصل20  

مدير عام 

 للمصالح
مدير عام  مدير للمصالح

 للمصالح

مصالح3  

اقسام3  

مصالح5  

مصلحة17م+اقسا5المقاطعات:مدير المقاطعة+  
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 المصدر:جماعة الخلوة مصلحة الشؤون االدارية والقانونية

 

اصيلة-الهيكل التنظيمي للجماعة القروية الخلوة  

 الرئيس

 مكتب حفظ الصحة
 مكتب الضبط

مكتب التواصل والعالقات 

 العامة

 الكتابة الخاصة

 مدير المصالح

 التدقيق الداخلي

مصلحة التعمير والبيئة 

 واالشغال والممتلكات

 االشغال والصيانة

لياتالممتلكات واال  

تخطيط وتدبير ال

 المجال وشؤون البيئة

 الدراسات والصفقات

مصلحة الشؤون اإلدارية  مصلحة الشؤون المالية واالقتصادية

 والقانونية

 الموارد المالية

 الميزانية والمحاسبة

 الشؤون االقتصادية

الشؤون االجتماعية 

 والثقافية والرياضية

 الموارد البشرية

الحالة المدنية 

والمصادقة على 

 الوثائق

 شؤون المجلس

 األرشيف والتوثيق
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 المصدر:القسم االداري والقانوني لجماعة اصيلة

 الرئيس

 مكتب المجلس
 لجان المجلس

 مديرعام المصالح

ة التعمير والبيئ قسم

 واالشغال والممتلكات

 االشغال والصيانةمصلحة

 المالية

مصلحة التخطيط وتدبير المجال  

 وشؤون البيئة

الممتلكات وااللياتمصلحة   

 مصلحة الدراسات والبرمجة

االجتماعية  الشؤون االقتصادية قسم

 والثقافية

القسم اإلداري والمالي 

 والقانوني

 مصلحة حفظ الصحة

لحة الشؤون االجتماعية مص

 والثقافية والرياضية

 مصلحة الشؤون االقتصادية

 مصلحة الموارد البشرية

الحالة المدنية مصلحة 

 والمصادقة على الوثائق

الميزانية والمحاسبة  مصلحة

 والصفقات

 مصلحة تنمية الموارد المالية

 الهيكل التنظيمي لجماعة أصيلة

 الكتابة الخاصة

 االستقبال واالرشاد

 مكتب الضبط
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الجهات العماالت واالقاليم الجماعات المحلية

االناث 38% 4% 21%

الذكور 62% 96% 79%
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توزيع أعضاء مجالس الجماعات الترابية حسب الجنس
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ذكور 0 9 69 174 171

توزيع اعضاء مجالس الجهات حسب الفئات العمرية والجنس
اناث
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رية مجالس العماالت واالقاليم حسب الفئات العم
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توزيع أعضاء مجالس الجماعات حسب الفئة العمرية والجنس

االناث الذكور

 مجالس العماالت واالقاليم حسب الفئات العمرية والجنس
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 قراءة في االحصائيات

 ضعف تواجد مقاربة النوع في مجالس الجماعات الترابية

سنة40معدل السن للموارد البشرية للجماعات الترابية اكثر من   

انعدام مقاربة النوع بمجالس العماالت واالقاليم    

في المئة12 نساء أي  بثمثيلية 3موظف منها 24بالجماعة القروية الخلوة   

في المئة من الموظفين لهم تعليم عالي وأكثر من 12في الجماعة القروية الخلوة اكثر من 

في المئة بدون شهادات تعليمية 37  

في المئة من األعضاء المنتخبين حاصلين على التعليم العالي 27أكثر من   

في المئة من األعضاء المنتخبين بدون مستوى تعليمي14اكثر من   
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 إصالحها وسبل الترابية الجماعات إدارات قصور مظاهر: الثاني المبحث

 في الخاص والقطاع الدولة جانب إلى للمشاركة مضى، وقت أي من أكثر مدعوة الترابية الجماعات أصبحت

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق

 توفر ذلك، على يساعد وما التقليدي، التسيير مع قطيعة تضع أن الترابية الوحدات هذه على يفرض ما وهو

 الحالي الدستور وجسدها عززها والتي بالمغرب، الالمركزية ترسيخ مع خاصة لالشتغال، المناسبة األرضية

 .4 الصلة ذات التنظيمية القوانين وباقي ،2011لسنة

 بصفة مزاولتها يمكن ال وهامة، جديدة صالحيات الترابية الجماعات تخويل تم فإنه األساس، هذا على و

  .الجماعية واألطر للمنتخبين حقيقيين وأداء قدرات دون وفعالة ناجحة

 في مكانتها تعزز ومهام بوظائف تضطلع ألنها الحديثة، لإلدارة النابض القلب بمثابة البشرية الموارد تعتبر

 ناجحة مؤسسة توجد ال لدى والنجاح، النشاط في والديمومة البقاء وسيلة وجعلها للمؤسسة، التنظيمي الهيكل

 .بشرية موارد إدارة دون

 بينما ،(األول المطلب) الترابية الجماعات إدارات قصور لمظاهر التطرق المبحث هذا خالل من سنحاول

 .(الثاني المطلب) الترابية الجماعات إدارة إصالح سبل إلى سنتطرق

 الترابية الجماعات إدارات قصور مظاهر: األول المطلب

 الوحدات، هذه إدارة في العاملة البشرية الموارد أن على الترابية، للجماعات الجديدة التنظيمية القوانين نصت

 5.بقانون يحدد بها خاص أساسي نظام ألحكام ستخضع

 اإلطار 1977 شتنبر 27 مرسوم من يجعل الذي األمر القانون، هذا تنزيل يتم لم اآلن حد وإلى أنه إال  

 والحال العمومية، للوظيفة األساسي النظام إلى الرابع فصله في بدوره يحيل الذي المحلية، للوظيفة التنظيمي

 هذه خصوصيات اعتبارها في تأخذ ال حيث الممركز، بطابعها عامة بصفة تتميز القانونية اآللية هذه أن

 بالجماعات الخاصة التنظيمية القوانين أن كما والمهارات، الكفاءات تنمية متطلبات وخصوصا المصالح

 .المصالح هذه رؤساء إلى اإلدارية الحياة تسيير ميدان في واسعة سلطات خولت الترابية،

 الجماعي المنتخب أداء محدودية: األول الفرع

                                                           
نيل الدكتوراة في القانون العام،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية  مروة خيريمحيي الدين الجمل:"فرق العمل وإدارة التغيير في المنظماتكالجماعات الترابية نموذجا"،أطروحة 4

 2014/2015الحقوق بطنجة 
 14/111من القانون التنظيمي رقم 121اوالمادة14:112من القانون التنظيمي رقم127والمادة14/113من القانون التنظيمي رقم 129المادة  5
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 إلى اإلدارية الحياة تسيير ميدان في واسعة سلطات خولت الترابية، بالجماعات الخاصة التنظيمية القوانين إن

 العليا، المناصب في التعيين باستثناء رقابة ألية الصالحيات لهذه ممارستهم تخضع وال المصالح، رؤساء

 عملية في االجتماعية و السياسية العوامل تدخلت حيث الجماعات، بهذه التوظيف نظام على سلبا أثر ما وهو

   .التوظيف

 األمر إداراتها، هياكل وتحديد تنظيم بمهمة الوحدات هذه مجالس رؤساء إلى عهدت التنظيمية القوانين فإن

 المهمة؟ بهذه للقيام وكفاءتهم قدرتهم مدى عن نتساءل يجعلنا الذي

 الجماعات إدارة تنظيم بشأن  2016 يوليو 28 بتاريخ 43 عدد الداخلية وزارة منشور أن من الرغم فعلى

 زمام بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة ترك أن إال  اإلدارات، لهذه التنظيمية الهياكل ونماذج معايير حدد

 لتفعيل الموازية القانونية النصوص غياب كذا و مناسبا، الترابية الجماعات تراه ما وفق المنشور هذا تفعيل

 أمر وهو بأخرى، وإلحاقها المصالح إدماج في واسعة صالحيات المصالح هذه لرؤساء يعطي المنشور، هذا

 مما علميا، وال ثقافيا ال مؤهلة غير نخب على تتوفر الترابية الجماعات أغلبية وأن خصوصا محمود غير

 أداة مجرد المنتخب دور ويصبح.  والمردودية الكفاءة مبدأ يراعي صحيح بشكل الرؤى تحديد معه يصعب

 تكوين ضعف أثبتت الجماعية المجالس داخل المالية الممارسة أن كما عليها، والمصادقة القرارات تمرير

 حسن على سلبية نتائج له كانت الذي األمر والمحاسبي، المالي الميدان في تجربته وضآلة الجماعي المنتخب

 .الصعوبات من مجموعة تواجهه الزالت المحلي الجماعي المنتخب أن يبين مما المالية، الشؤون تدبير

 اشتراط عن تراجع قد 113.14 للجماعات التنظيمي القانون فإن للمنتخبين، التعليمي المستوى وبخصوص

 السياسية األحزاب على سيلقي ما وهذا المجلس، رئاسة مهام لتولي األقل على االبتدائية الشهادة توفر

 المسؤوليات فمع قانونية، بنصوص ذلك تقييد دون النخب نوعية بانتقاء أكثر االهتمام وهي جسيمة، مسؤولية

 هذه رئاسة لمهام الجماعي التدبير في شيئا يفقهون ال أناس تولي مقبوال يعد لم الجماعات، تولتها التي الهائلة

  .6مستقبال التنمية برامج كل أدائها على سترتكز التي الترابية الهيئات

 الشؤون تدبير مجال في المحلية السياسية النخبة منه تعاني الذي العجز، عناصر بعض تحديد يمكن هنا ومن

 :كاآلتي وهي بالجماعات، الخاصة

 للساكنة االجتماعية والمتطلبات الواقع مع المطابقة مستوى على عجز. 

 بحيث واالبتكار، اإلبداع على القدرة وانعدام المحلي، التنموي والتنشيط التدبير مستوى على عجز 

 مجرد المرحلة أن اعتبار على المنتخبين، من عريضة فئات لدى والالمباالة االهتمام عدم يالحظ

 إلى يؤدي الذي األمر المناسبة، التعويضات يوفر ال و المعاش، مستحقات فيه تنعدم دائم، غير انتداب

 .واالتكالية الخمول من نوع

 والتعريف التمويل، مصادر عن والبحث الجماعة، قضايا ومناصرة المرافعة مستوى على عجز 

 .المقترحة للمشاريع التأييد عمليات وتحقيق المحليين، للسكان االجتماعية بالمتطلبات

 المحلية التنمية استراتيجيات استيعاب على القدرة عدم في يتجلى وظيفي عجز. 

                                                           
6http//www.maroclaw.com  
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 المحلية، التنمية عملية في البشري العنصر دور فعالية من تحد والتي المؤثرة، أيضا العوامل ومن 

 أمور ليدبروا جماعاتهم يهجرون بعض وأن السيما المنتخبين صفوف بين المتكرر الغياب ظاهرة

 في ثقتهم وضعوا الذين الناخبين نفوس على سواء سلبي وقع لها والتي الهاتفية، باالتصاالت الجماعة

 .الجماعية المجالس سير على السلبي األثر أو عليهم، التصويت خالل من هؤالء

 إلى مردها والتي والشخصية السياسية الصراعات بسبب المحليين المنتخبين بين االنسجام غياب 

 .اإليديولوجية النزاعات أو والحزبية السياسية الخالفات

 في النمطية وانتشار المشاركة، أو المساهمة عدم بروز إلى يؤدي مما المنتخبين، بين التواصل غياب 

 سوء إلى يؤدي وبالتالي، المجالس، لدى المبادرة روح غياب في يساهم مما األداء، وفي التفكير

 .التنظيمية قدرتها ويفسد للجماعات التسيير

 الوقت في السن، في الكبيرة العمرية الفئة من هم المحليين المنتخبين أغلب أن ذلك، على يزيد وما 

 هي والمسنين المتقاعدين فئة يجعل الذي األمر السكان، من الواسعة الشريحة الشباب فيه يمثل الذي

  .الجماعي باالنتداب المعنية الفئة

 الجماعي الموظف مردودية ضعف: الثاني الفرع

 والتنمية االقتصادية التنمية فهناك وتطبيقاتها، اإلنسانية العلوم لمعظم مشتركا محورا التنمية مفهوم أَضحى

 التنمية المفهوم هذا إلى أضيف وقد الثقافية التنمية وكذلك اإلدارية، والتنمية السياسية، والتنمية االجتماعية،

  .وتقدمت تطورت مهما بالتكنولوجيا يستبدل أن يمكن ال البشري العنصر أن اعتبار على البشرية،

 عالية جودة ذات خدمات تقديم من لها بد ال وضعها، على والمحافظة إنتاجها زيادة من المنظمة تتمكن فلكي

 .معها المتعاملين ورغبات طموح خاللها من ترضي خاصة، وميزات

 إدارية كفاءات على الجماعات تتوفر أن يقتضي التنموية، والمشاريع البرامج بإعداد القيام فإن هنا، ومن

 المجال داخل المشاريع توطين أجل من واإلمكانات الوسائل في وتتعاضد بينها فيما تتعاون عالية، وسياسية

  .ممكنة زمنية مدة أقل وفي جودة بأعلى للمرتفقين الخدمات وتقديم الواحد، الترابي

 عدم إلى ذلك في السبب ويرجع أكفاء، موظفين إلى تفتقد الجماعات أن بالملموس يبين الحال، واقع أن إال

 األطر، هذه الستقطاب تشجيعية تدابير تنهج ال األخيرة، هذه لكون الجماعات، داخل العمل على األطر إقبال

. والترقية االنتقال يخص فيما تحفيزات من العمومي للموظف العمومية الوظيفة نظام يوفره ما غرار على

 في بمهمتها قيامها تعيق المشاكل، من مجموعة من الترابية بالجماعات البشرية الموارد تعاني وهكذا،

  .وتتبعها المحلية للتنمية التخطيط في المساهمة

 عام، بشكل والجماعة خاص، بشكل الجماعي الموظف مردودية في سلبي بشكل تؤثر التي العوامل أهم ومن

 :يلي ما المثال سبيل على

 ال ،1977 شتنبر 27 المرسوم بموجب والمحدث الجماعات، بموظفي الخاص األساسي النظام •

 المتوسطة واألطر لألعوان بالنسبة الترقي وإمكانية الحركية يضمن ال أنه اعتبار على للتطلعات، يستجيب

 .والترقي التحفيز إلى الفتقارها جاذبية، أقل الجماعية الوظيفة يجعل الذي األمر والعليا،
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 .المؤهالت توفر أو الواجبات، تحديد حيث من سواء للوظائف، تحليلي وصف وجود عدم •

 .أجهزتها بين التنسيق وضعف البشرية، الموارد تدبير في المتدخلة الجهات تعدد •

 .واألعداد النوعية حيث من االحتياجات مع المختارين الموظفين تناسب عدم •

 .األخرى الوظائف بعض في عجز ووجود الوظائف بعض في فائض وجود •

 أن اعتبار على كثيرة، حاالت في وتمركزه المستمر، للتكوين وواضحة شاملة إستراتيجية غياب •

 المحلية، اإلدارة من أكثر المركزية اإلدارة أو المركز على الدولة طرف من متزايدا اهتماما هناك

 العمل جوانب من كثير في متخصصة بشرية طاقات على المركزية اإلدارة توفر ذلك يؤكد وما

 التنفيذية األطر بالنسبة سواء البشرية الموارد قلة من المحلية اإلدارة تشكو حين في الحكومي،

 تعتبر المركزي المستوى على البشرية الموارد هذه مهارات تنمية فرص و القيادية، أو المتوسطة

  .المحلي المستوى على منها توفرا أكثر

 .الجماعية المجالس داخل المتخصصة األطر نقص •

 .والوظائف عليها المحصل الشهادات بين التناسب عدم •

 .الجماعة تغطيها التي الترابية بالمساحة مقارنة الموظفين قلة •

 هناك يكن لم إذا خاصة عنها، يتغيبون وقد المستمرة، للتكوينات يتحمسون ال الموظفين بعض •

 .منها للمستفيدين مخصصة جزافية تعويضات

 .التخصص بعنصر التوظيف مجال في تهتم قلما الجماعات أن نجد ذلك، إلى باإلضافة و •

 الترابية الجماعات إدارة إصالح سبل: الثاني المطلب

 .اإلداري اإلصالح برنامج في األولوية ذات الكبرى األوراش أحد البشرية الموارد تدبير تحديث يشكل

 فقط يكتمل ال الجماعية، باإلدارة البشرية الموارد تدبير إلى الموظفين شؤون تسيير من الفعلي االنتقال إن

 اعتماد ضرورة أي ذلك، من أكبر األمر بل الجماعية، للوظيفة والتنظيمي القانوني اإلطار في النظر بإعادة

 باإلدارة البشرية للموارد تدبير إلى نصل أن يمكننا حتى صحيحا توظيفا للتدبير األخرى العناصر وتوظيف

 .الخاصة المنظمات صعيد على به المعمول كنظيره الجماعية

 التحفيز، ثم ألداء، وتقييم والتوظيف والتنظيم التخطيط في البشرية الموارد لتدبير األساسية العناصر وتتمثل

 واالنسجام الترابط فذلك وبالتالي األخرى، العناصر باقي عن تدبيري عنصر أي ينفصل أن يمكن فال لهذا

 .البشرية لمواردها المنظمة واستغالل استعمال حسن إلى يؤدي الذي هو بينهما

 أي من أكثر يقتضي أصبح ذكرها، سلف كما الترابية الجماعات إدارة منه تعاني الذي االختالل تجاوز إن

 أحد البشرية الموارد تدبير تحديث ويشكل عدة، مستويات على الجهود من مجموعة بذل مضى وقت

 .اإلداري اإلصالح برنامج في األولوية ذات الكبرى األوراش

 الترابية للجماعات البشرية الموارد تأهيل: األول الفرع
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 اإلقليمية أو الجماعية المحلية لإلدارة البشرية الموارد لتأهيل األساسية اآلليات إحدى المستمر التكوين يعتبر

 .بأصنافها والجهوية

 المنتخب تأهيل: األولى الفقرة

 مستوى على توفره ضرورة يفرض الذي األمر المحلي، الشأن لتدبير الرئيسية الدعائم إحدى المنتخب يعد

 في المحلية للجماعات التنموية الوظائف وأن خاصة يتقلدها، التي والمهمة يتالءم وتكوين معرفي، ثقافي

 إلمامهم وقلة المنتخبين كفاءة عدم وبالتالي مهمة، تطورات من الالمركزية تعرفه ما بفعل مستمر تطور

 .للجماعات التنموية العملية على سينعكس والتدبيرية القانونية بالمقتضيات

 مسار على وتأثيرها االختصاصات وحجم المهام طبيعة في مبرراتها المنتخب بتكوين االهتمام دوافع وتجد

 أنشطة توسع ظل في والضروري المالئم التكوين توفير تستلزم والتي عامة بصفة والالمركزية التنمية

 .وتعقدها والجهوية المحلية المجالس

 المحلية بالمشاكل إلمامهم عدم إلى بل الثقافي، مستواهم إلى فقط يرجع ال المنتخبين وتكوين خبرة فضعف

 .المطروحة بالقضايا معرفتهم وعدم والجهوية

 على أخدها التي للمسؤولية اكتراثه دون الخاصة شؤونه إلى المنتخب انصراف هو المطروح والمشكل

 .عاتقه

 التنموية االختصاصات مع انسجاما المنتخبين لفئة المناسب والتأهيل الجيد لإلعداد خطة تبني من بد ال لهذا

 .البشرية الموارد تحفيز بسياسة القيام إلى باإلضافة الترابية للجماعات

 المشاريع صياغة في والمساهمة والجهوي المحلي العمل تنشيط في بفعالية للعمل المنتخبين تدفع السياسة هذه

  .الترابية للجماعة التنموية

 تخلو ال التكوين مجاالت بعض أن ولو تقنيا، رجال منه تجعل دروسا تلقينه يعني ال الجماعي المنتخب تكوين

 تناسب جديدة معارف اكتساب هو الجماعي المنتخب فتكوين وبالتالي والتعمير، المالية مثل تقني طابع من

 االختيارات نتائج إدراك بحسن له يسمح الذي بالقدر وذلك الجماعي، المجلس داخل يمارسها التي المهام

 وأن بالتنفيذ، المكلفين التقنيين الموظفين طرف من المستعملة التقنية اللغة وفهم يتخذها، التي اإلستراتيجية

 الهيئات نفسه، الجماعي مستشارال سواء المسؤولية، الكل فيها يتحمل مشتركة مسؤولية هي التكوين مسألة

 برامجه بنجاعة رهين السياسة هذه نجاح أن كما ،..الدولة اإلعالم، والتعليمية، التربوية المناهج السياسية،

  .نتائجه وإيجابية أساليبه وفعالية

 لتشاور إطار كذلك تشكل كما الجماعي، المنتخب لتكوين إطار هي المحلية للجماعات الوطنية فالمناظرات

 الرأي لتبادل جامعيين، وأساتذة اإلدارة ورجال ومتخصصين منتخبين من الفعاليات مختلف مع والتواصل

  .والمواطنين الوطن خدمة في وإغنائها الالمركزية دعم بهدف
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 على مبنية تكون المنتخبين لتكوين جديدة مقاربة بوضع رهين يبقى والجهوية المحلية الممارسة بلورة إن

 بوظائفهم والقيام لهم، الموكولة مهام أداء من يتمكنوا حتى وذلك الفنية، ومهاراتهم التدبيرية قدراتهم تنمية

  .أخرى جهة من التنمية عن مسئولين وكفاعلين جهة من للمواطنين كممثلين

 الموظفين تأهيل: الثانية الفقرة

 تتجلى والتي بينهما تكاملية عالقة هناك أن اعتبار على المنتخبين، تأهيل عن أهمية الموظفين تكوين يقل ال

 .الالمركزية التنموية الرهانات مستوى في جماعية إدارة أسس بناء في

 إحدى الموظفين تكوين يعتبر لذا اإلداري، بالشأن للنهوض الرئيسية الدعامات إحدى الجهوي الموظف ويمثل

 .االستراتيجية األولويات

 األنسب المجال تعتبر حيث الجهة، وخاصة الترابية للجماعات ةاالقتصادي الوظائف مع للتجاوب وذلك

 قاطرة الجهة تعتبر حيث للجهة، والسياسية والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالتنمية للنهوض واألفضل

  .التنمية لتحقيق

 األجور يشمل الذي المادي الحافز يعتبر حيث للموظفين والمعنوي المادي للتحفيز إستراتيجية تبني ضرورة

 .وجه أكمل على بمهامه الموظف للنهوض مهما عامال والمكافئات

 .النفسية طموحاته وتحقيق ذاته ليثبت الحرية من هامش الموظف إعطاء إلى فيهدف المعنوي الحافز أما

 الموظفين وتحفيز اإلداريين، الموظفين وضعية وتسوية الترقية، قصد واالمتحانات المباريات تنظيم يجب كما

 الجماعية العمومية بالوظيفة الرقي شأنها من اإلجراءات من وغيرها المختلفة واالمتيازات التعويضات يشمل

 جل جعل الذي الواقع هذا الحالي، لواقعها مغيرة خاصة، العليا لألطر ومستقطبة ومستقلة جذابة تكون حتى

 حركة تساير لجعلها الجماعية، للوظيفة جديدة آفاق فتح إلى تدعو المحلية الجماعات حول الوطنية المناظرات

 يتوجب وسيرا، وتنظيما هيكلة الجماعية اإلدارة وترشيد عقلنة في التفكير الالزم ومن ببالدنا، الالمركزية

 تبعا وظروفها سكانها، وحجم مستواها خصوصياتها يراعي جماعة لكل قانوني تنظيمي هيكل إيجاد

 .االختصاصات للتداخل تفاديا وتأهيال، تكوينا الموظفين حيث من الواقعية للحاجيات

 يقتضي المنظومة هذه فإصالح لهذا بالجماعات، للعاملين بالنسبة محورية أهمية تكتسي التحفيز عملية إن

 السياسة تدبير عن المسؤول هو يكون البشرية الموارد تدبير قسم يدعى قسم أو مصلحة خلق ضرورة

  .والتوظيف األداء وتقييم والتخطيط كالتكوين األخرى التدبير عناصر جانب إلى بالجماعة، التحفيزية

 عليها تتوقف التي األساسية العوامل إحدى ومنتخبين موظفين من البشرية الموارد تطوير يعتبر وعموما

 .الترابية للجماعات التنموية الممارسة

 البشرية الموارد تدبير حكامة: الثاني الفرع

 أي من أكثر يقتضي أصبح ذكرها، سلف كما الترابية الجماعات إدارة منه تعاني الذي االختالل تجاوز إن

 :أهمها عدة مستويات على الجهود من مجموعة بذل مضى وقت
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 يمكن ال فعالة محلية إدارة إقامة ألن التنظيمية، وهياكلها المحلية اإلدارة في النظر إعادة ضرورة •

 وحجم ومستوى خصوصيات فيها يراعى قانونية تنظيمية هياكل على باالعتماد إال يتم أن

 .الواقعية لحاجيتهم تبعا السكان وتطلعات

 إدارة بموظفي الخاص األساسي بالنظام المتعلق القانون مقتضيات وتفعيل تنزيل في اإلسراع •

 .الترابية الجماعات

 في فإنه البشرية الموارد تدبير أساسا عليها يقوم التي األولى اللبنة يشكل القانوني اإلطار كان فإذا •

 إال العمومية للوظيفة األساسي النظام أهمية فرغم لها، الفعال التدبير أمام عائقا يقف األحيان بعض

 الترابي المستوى على البشرية الموارد تدبير مجال في وفعالة حديثة مقاربة أية يتضمن ال أنه

 من يجعل أن شأنه من والطاقات الوسائل وتطوير ،وتعزيز االختصاصات بين التكامل تحقيق •

 االقتصادية التنمية في وتأثيرها مردوديتها، مستوى من الرفع على قادرة فعالة أداة الجماعات

 أرحب آفاق نحو بها والدفع المحلية الديمقراطية إغناء في والمساهمة والثقافية، واالجتماعية

 .وأوسع

 لحث وسيلة فقط ليست فهي عام، بشكل البشرية الموارد إدارة أنشطة من مهما نشاطا األداء تقييم •

 القوة نقط عن الكشف و العمل، في والتفاني الجهود أقصى بدل على الترابية بالجماعات الموظفين

 البشرية الموارد أنشطة من مهم نشاط بأنها األداء تقييم عملية عموما توصف بل لديهم، الضعف و

 .فعال بشكل عمله يؤدي المنظمة في العامل الفرد كون مدى من التأكد يستهدف

 الجدد الموظفين أداء تقويم خالل فمن والتعيين، االختيار سياسات عملية نجاح مدى اختبار •

 تقويم خالل من عليها حصلوا التي التقديرات ومعرفة وأدائهم إنتاجهم ونوعية كمية على والوقوف

 .األداء

 خاتمة

العمومية قد أخفقت في العقود الماضية في الحد من االختالالت السالفة الذكر، فإن وإذا كانت السياسات 

المسؤولية اليوم ملقاة على الجماعات المحلية البتكار وإيجاد األجوبة المناسبة والمالئمة للمشاكل المطروحة 

فاعلين المحليين وفق مقاربة ترابية تشاركية ترتكز على خصوصيات التراب، وتمكن من تنسيق جهود كل ال

 مع اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة

إن الجماعات المحلية اليوم أصبحت قاطرة للتنمية الشاملة، ومرجعا لتطوير آليات التدبير الناجع من خالل 

التخطيط المحكم المبني على معطيات واقعية، والتنسيق الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات والمؤهالت في 

الحاجيات وتراجعت فيه الموارد. لذا، أصبح من الضروري التفكير اليوم، وعلى كل وقت كثرت فيه 

المستويات من أجل الدفع بالجماعات المحلية )ناخبا و منتخبا(، لمواكبة اإلصالحات العميقة التي تقوم بها 

ألهداف الرامية مصالح الدولة قصد االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل البرامج المحددة ا

إلى الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني، وتأهيله للحد من آثار األزمات االقتصادية المتتالية التي أصبحت 

 .تعرفها اقتصاديات الدول المتقدمة
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، فإننا وخصوصا الجهات من أجل النهوض بالدور الطالئعي للجماعات الترابية في مجال التنمية المستدامةو

ة اليوم إلى البحث عن حلول جديدة من أجل نجاح رهان الحكامة الترابية، وهذا األمر يقتضي في أمس الحاج

بداهة تجاوز االكراهات والعراقيل المشار إليها أعاله، وان كان ذلك ليس باألمر الهين أو اليسير لكونه 

ت عمومية ناجعة ر مع توفير سياسابيدتآليات لى عقلنة يتطلب خطة محكمة وإستراتيجية شاملة تهدف إ

 .وفعالة

إن التنظيم الالمركزي يعتبر من أبرز حلقات المسلسل الديمقراطي الذي يسعى إلى تقريب سلطة التقرير من 

المواطنين، وتمكينهم من تدبير الشأن المحلي، إلنجاز مشاريع تنموية عن طريق هيئات منتخبة لتصريف 

 :بية على الركائز التاليةوبناء عليه، تقف التنمية الترا،الشؤون المحلية 

 :العنصر البشري تأهيل

ذلك أن اإلنسان هو هدف العملية التنموية، وهو شرط ضروري لحصولها، إذ يخطط وينتج ويستهلك، وهذا 

يقتضي بناء المواطن الواعي بمستلزمات عصره، وهي مسؤولية مشتركة بين التنظيم الجهوي وجمعيات 

 .المجتمع المدني

 : جية الشاملةالخطة االستراتي

ال تتحقق التنمية إال ضمن خطة استراتيجية شاملة، تهتم بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 .والثقافية والبيئية

 : اإلرادة السياسية

لتقوم الجهة بدورها التنموي، البد من توفر اإلرادة السياسية الهادفة إلى تحقيق بناء األسس الصلبة، 

 .حة للديمقراطية والالمركزيةواألرضية الصال

 : إرادة المجتمع المدني

البد أن يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا للدولة وللجهة، قصد إغناء التعاون، وليس التنافر واعتماد 

 .المعونة

 : الموارد المالية والشراكة

 :إن المهام الملقاة على عاتق الجهة، تتطلب أمرين أساسيين

 الجهة ماليا وإداريا وتوجيهيا، دعم الدولة لمشاريع

حسن التدبير المالي واالستغالل الجيد للموارد الطبيعية الجهوية، مع اعتماد مختلف آليات التعاقد، والشراكة 

 .مع كافة الفاعلين والمساهمين في الميدان االجتماعي

 : التضامن المجالي
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المركز والجهات، فالتنمية الجهوية لن تكون ال ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين 

متكافئة وذات طابع وطني، إال إذا قامت على تالزم استثمار كل جهة لمؤهالتها على الوجه األمثل، من خالل 

 .التضامن المجسد للتكامل والتالحم بين المناطق في مغرب موحد

فيها، فهي مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، حتى تتجاوز الجهة التأخر الذي يطالها واالكراهات التي تتخبط 

لنسج عالقات متجددة مع مرافق الدولة واإلدارات العمومية الالممركزة، عالقات تقوم على التعاون والحوار 

والتشاور وااللتقائية والشراكة، وبذلك سيتسنى لها ضمان التكامل والتناغم والتناسك وتناسق الجهود 

 .ألهداف المنشودة على أرض الواقعوالتفاعالت الضرورية لتحقيق ا

إن تأهيل اإلدارة الجهوية، بصفتها قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، يمر حتما عبر تجسيد أحكام 

منه والقاضي بإعطائها مكانة الصدارة في عمليات بلورة وتتبع برامج التنمية  143الدستور ال سيما الفصل 

توى تمثيلية القطاعات المساهمة في السياسات العمومية بالتركيز على الجهوية، وكذا انطالقا من رفع مس

الجهة كمستوى أساسي لالتمركز اإلداري حتى ال يظل الحلقة المفقودة في هذا الشأن، مع استكمال التغطية 

 .الشاملة لمختلف مجاالت تدخل اإلدارة لتقريب اإلدارة من المواطنين

أيضا على تقوية آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين وتحديد العالقات وال شك أن التأهيل المطلوب ينبني 

الوظيفية الممكنة لضمان انخراط مختلف القطاعات الحكومية في مخطط التنمية الجهوية وتأمين التقائية 

البرامج وذلك بمساهمة جميع الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين لتخطي التعثرات الناجمة عن عدم مطابقة 

تلف القرارات الجهوية لرؤية الجهة، دون أن نغفل دعم الجهة بالكفاءات والطاقات البشرية الضرورية مخ

والمؤهلة كخيار استراتيجي وكمدخل ضروري لتطوير التدبير العمومي الجهوي والقدرة على التجديد 

تخويل اإلدارة  من خالل 2011واالبداع، فضال عن تفويض اختصاصات مناسبة للجهة تالئم فلسفة دستور 

الالممركزة صالحيات أوسع لتمكينها من أخذ القرارات المناسبة في أفضل الظروف، موازاة مع دعم الجهة 

باإلمكانيات المالية الالزمة لتحقيق األهداف االستراتيجية الكبرى للسياسات العمومية ومخططات العمل 

 .المعتمدة بالجهة

ة بتتبع وتقييم برامج تنمية الجهة وفق معايير موضوعية وضوابط ثم أخيرا وليس آخرا، إحداث آلية كفيل

 معمول بها دوليا
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