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  :مقدمة

تشكل الالمركزية خيارا استراتيجيا وحيويا تهدف الدولة من خالله إلى إقامة حكامة 

ديمقراطية محلية، وجعل الوحدات الترابية تحتل مكانة مهمة في الخطاب السياسي 

تقوم على أسس متطورة  من أجل تحقيق ال مركزية ترابية حقيقيةواالقتصادي واالجتماعي 

  .منها تضمن تحقيق األهداف المتوخاة

تفويض سلطات واسعة إن تطوير الالتركيز اإلداري من الناحية القانونية يعني 

مصحوبة بالموارد المالية الضرورية والكافية  لتفعيلها، في إطار للمؤسسات اإلدارية المحلية 

تسلسل إداري محكم من المركزي إلى المحلي يتيح إعادة توزيع االختصاصات والسلط  

إن تطوير هذا النمط التدبيري أصبح الخيار الوحيد لتنظيم العمل العمومي . الدولةداخل إدارة 

داريا وتنمويا لى استحالة تدبير التراب الوطني إداخل تراب الدولة وهذا راجع بالخصوص إ

  .نفتاحالمركز في زمن االمن 

رابية عة تاوتشكل العمالة واإلقليم أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جم

، ولها أساس 1خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي

 2011دستوري حيث أن جميع الدساتير المغربية كرستها، كما هو الحال بالنسبة لدستور 

منه أن الجماعات الترابية هي الجهات والعماالت واألقاليم  135الذي اعتبر في الفصل 

  . توالجماعا

لم يظهر االهتمام بالمجال الجهوي إال بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية 

وقصوره في تحقيق التنمية وعجز اإلطار اإلقليمي عن مواجهتها، وذلك نظرا لمحدوديته 

االقتصادية واالجتماعية والقضاء على االختالالت والالتوازنات التي خلفتها السياسة 

  .2تي خدمت األهداف االستعماريةالكولنيالية ال

                                                             
1
يوليوز  7الصادر في  1.15.84المتعلق بالعما#ت وا!قاليم، الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  111.14من القانون التنظيمي رقم  2المادة _  

  .2015يوليوز  23بتاريخ   6380عدد ، الجريدة الرسمية 2015
2
، 53الشريف الغيوبي، إدارة القرب آلية التضامن الترابي، منشورات المجلة المغربية ل1دارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد _  

  .67ص 
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إبقاء التقسيم اإلداري القديم وتعويضه بمقضى الظهير الشريف المؤرخ في وعموما تم 

إقليم  13، وقسمت البالد إلى 1956فبراير  16، الذي تم تغييره بظهير 1955ديسمبر  16

وثالث ..)في،الرباط، تازة، مكناس، فاس، وجدة، تافياللت، ورزارات، مراكش، أكادير، أس( 

إقليما،  19أصبح المغرب يضم  1956، وفي أكتوبر )ضاء، ومراكشيالرباط، الب( عماالت 

وهكذا أصبح العامل يملك مكانة متميزة داخل المجتمع المغربي مع الحضور القوي لإلقليم 

  .والعمالة كوحدات من وحدات التقسيم اإلداري المغربي

فعمل في نفس السنة على  1960منذ سنة ستمر المغرب في تدعيم حيازته لإلقليم ا

، ثم إنشاء ثالث أقاليم 1973و  1967إنشاء العديد من األقاليم، كإقليمي الجديدة والخنيفرة 

وأعقب ذلك بإنشاء خمس  1974سنة  هي الخميسات اخنيفرة، قلعة السراغنة، وٕاقليم فكيك

  .، ازيالل، الصويرة، تيزنيت، وبولمانقاليم أخرى هي الشاونأ

وبذلك أصبحت العماالت واألقاليم تشكل أهم الوحدات في السياسة الترابية للدولة وهذا 

ويشكالن طابقا مزدوجا كدوائر إدارية غير ما يجعلهما يكونان مستويين لالتمركز اإلداري 

ائرة من شئنها أن تساعد ، حيث كانت العمالة في البداية تكون د1ممركزة وكجماعات محلية

لمشاكل المعقدة ءم مع اعلى توفير التجمعات الحضرية الكبرى عن طريق تنظيم إداري يتال

اإلقليم بتموقع في مستوى بين السلطة المركزية ودوائر القاعدة، والنطاق  لتسييرها وتنميتها في

 1956تغييرات منذ سنة الترابي اإلقليمي يتميز بطابعه القروي الذي تم تقسيمه وأدخلت عليه 

مي في يبحيث تغيرت الخريطة اإلدارية اإلقليمية تغيرا عميقا بفعل الهاجس األمني والتحك

المجال وساعدت إعادة تقسيم الخريطة اإلدارية على التقليص من عدة دوائر إدارية وعلى 

  .2تخفيف العبئ عن اإلدارة المركزية

                                                             
1
دارة المحلية والتنمية، سلسلة نصوص ووثائق، ، منشورات المجلة المغربية ل1"ال:تركيز !زمة ال:مركزية" منشورات وزارة الداخلية _  

  . 246، ص 1999، سنة 25الطبعة ا!ولى، عدد 
2
 كلية أشرف العيادي، ال:تمركز اBداري وآفاق الجھوية المتقدمة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جلمعة سيدي محمد بن عبد ?_ 

  .50، ص 2018-2017عية فاس، العلوم القانونية وا#قتصادية وا#جتما
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ت اإلدارية للعمالة واإلقليم تشكل تحتل وتكمن أهمية هذا الموضوع في كون التقسيما

مكانة استراتيجية في النظام اإلداري المغربي من حيت كونها تشكل محطة إدارية وسياسية 

مؤسسة للحكومة على المستوى اإلقليمي، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه 

من خالل المكانة المتميزة التي  في ترسيخ وٕارساء التكركيز إداري حقيقي العامل/الوالي

  .تحظى بها هذه المؤسسة في النظام اإلداري المغربي

كيف يمكن للتقسيمات اإلدارية للعمالة واإلقليم : ومن هنا يمكن طرح اإلشكالية التالية

  أن تساهم في ترسيخ وبلورة الالتركيز اإلداري؟

  لتاليلإلجابة عن هذه اإلشكالية يمكن االعتماد على التصميم ا

  للعمالة واإلقليم الالمركزي التنظيم اإلداري: المبحث األول

  الالتركيز اإلداريسياسة دور مؤسسة الوالي والعامل في بلورة  :المبحث الثاني
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  للعمالة وا(قليم ال0مركزي تنظيم ا(داريال: المبحث ا6ول

حضي تقسيم العماالت واألقاليم بإهتمام خاص من طرف السلطات العمومية حيت 

كانت الغاية من ورائها إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع خلق محاور إدارية 

  .واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة

ات الحضرية إن العمالة واإلقليم هي وحدة ترابية تشمل تشمل على مجموعة من الجماع

والقروية وهذه الوحدات ال تختلف من حيث التنظيم واالختصاص، غير أن الفرق بينهما 

فإننا نطلق عليه  %50يكمن في كون إذا كان عدد الجماعات القروية يشكل نسبة تفوق عن 

بالمقارنة  %50اسم اإلقليم والعكس إذا كان عدد الجماعات الحضرية يشكل نسبة تزيد عن 

ات القروية، فإننا أنذاك نسمي تلك الوحدة الترابية بالعمالة، أو بصيغة أخرى فإذا مع الجماع

كان الطابع الريفي أو القروي هو المهيمن نكون أمام مجال إقليمي، أما إذا كان الطابع 

  .1الحضري هو المهيمن فإننا نسمي ذلك المجال الترابي بالعمالة

العماالت واألقاليم تغيرات هامة منذ سنة وقد عرف التنظيم الالمركزي على مستوى 

1963شتنبر  12والذي ألغى الظهير المؤرخ في  79.00بمقتضى القانون  2002
، وقد 2

  .112.14يخضع للقانون التنظيمي رقم أصبح تنظيم العماالت واألقاليم اليوم 

 أجھزة العمالة وا(قليم: المطلب ا6ول

فتها في إطار الالمركزية اإلدارية بمساهمة إن العمالة هي جماعة ترابية تقوم بوظي

ورئيس مجلس الجماعة ) الفقرة األولى(مجموعة من األجهزة وهي مجلس العمالة واإلقليم 

  ).الفقرة الثانية( واإلقليم 

  

                                                             
، دار اDفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة ا!ولى، -دراسة تحليلية-سعيد نكاوي، ميثاق ال:تمركز اBداري والتدبير المتمركز ل1ستثمار_ 1

  .119، ص 2019
، ص 2010، 66المغربية ل1دارة المحلية والتنمية، عدد محمد ا!عرج، القانون اBداري المغربي، سلسلة مواضيع الساعة، منشورات المجلة _ 2

135.  
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  ا(قليم  وأمجلس العمالة : الفقرة ا6ولى

يتم تدبير من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم فإن هذه األخيرة  8انطالقا من المادة 

شؤونها عن طريق مجلس ينتخب أعضاءه وفقا لقانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات 

  .، ويتكون هذا المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب المجلس ونائبه1الترابية

  اإلقليم  وأمكتب مجلس العمالة - أ

يتكون مكتب مجلس العمالة واإلقليم من رئيس ونوا للرئيس ويحدد عدد األعضاء 

من القانون  103الواجب انتخابهم في مجالس العماالت واألقاليم وفقا ألحكام المادة 

  .59.11التنظيمي رقم 

  اللجان-ب

س ، تحدث هذه اللجان من طرف مجل112.14من القانون التنظيمي  26طبقا للمادة 

العمالة أو اإلقليم خالل أول دورة يعقدها أي مباشرة بعد المصادقة على النظام الداخلي، 

و ويجب أن ا يقل عددها عن ثالثة لجان وأال يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة خمسة أعضاء 

أن ال ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة، ويعهد إلى هذه 

  :ايا التاليةاللجان بدراسة القض

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛ �

 التنمية القروية والحضرية وانعاش االستثمارات والماء والطاقة والبيئة؛ �

 .الشؤون االجتماعية واألسرة �

ويحدد النظام الداخلي لكل مجلس عمالة أو إقليم عدد اللجان الدائمة وتسميتها 

بين أعضاء كل لجنة وخارج أعضاء المكتب  وغرضها وكيفية تأليفها، وينتخب المجلس من

باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويجب أن يراعى في 

                                                             
 21بتاريخ  1.11.173المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  59.11القانون التنظيمي رقم _ 1

  تغييره وتتميمه كما تم 2011نوفمبر  22مكرر بتاريخ  5997، الجريدة الرسمية عدد 2011نوفمبر 
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الترشيح لرئاسة اللجان السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص 

2011من دستور  19عليه في الفصل 
1.  

باإلضافة إلى اللجان الدائمة التي يجب إحداثها، يمكن أيضا وتجدر اإلشارة إلى أنه 

من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم على أنه  30إحداث لجان مؤقتة، حيث تنص المادة 

يمن للمجلس أن يحدث عند اإلقتضاء لجانا موضوعاتية تناط بها دراسة قضايا معينة، 

يس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئ

  :فيه، ويخضع سير هذه اللجان للقواعد التالية

 ال يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة؛ �

 .ال يسوغ لهذه اللجان ممارسة أية صالحية مسندة للمجلس أو رئيسه �

لس العمالة تحدث هيئة استشارية لدى مج) الدائمة والمؤقتة( وٕاضافة إلى هذه اللجان 

أو اإلقليم بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وهي هيئة تختص بدراسة القضايا اإلقليمية 

  .2المتعلقة بتفعيل مبدأ المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع

  كاتب المجلس- ج

، كاتبا يعهد ينتخب مجلس العمالة أو اإلقليم من بين أعضاءه وخارج أعضاء المكتب

حاضر الجلسات وحفظها، كما ينتخب نائب له يكلف بمساعدته ويخلفه إذا إليه بتحرير م

  ).112.14من القانون التنظيمي  48المادة . (تغيب أو عاقه عائق

  ا(قليمرئيس مجلس العمالة أو : الفقرة الثانية

يجتمع مجلس العمالة او اإلقليم النتخاب الرئيس و نوابه في جلسة مخصصة لهذه 

أيام الموالية النتخاب أعضاء المجلس، وال يمكن أن يترشح لمنصب الرئيس  10الغاية خالل 

                                                             
  .112.14من القانون التنظيمي  27الفصل _ 1
عبد الواحد القريشي، التنظيم اBداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني ل:تمركز اBداري، سلسة إضاءات  في الدراسات _ 2

  .165، ص 2019القانونية،مطبعة ا!منية الرباط، الطبعة الثانية 
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إال األعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس 

  :شريطة استيفاء الشروط التالية

أن يكون المرشح من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس األولى بناء  �

 المقاعد المحصل عليها في المجلس؛على مجموع 

أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مقدمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه  �

 المرشح؛

نتخابية ألي سبب من إذا توفي المترشح أو المترشحة أو فقد األهلية اال �

ستقالته أو أي مانع قانوني أخر، يؤهل بحكم القانون المترشح ا األسباب أو

 .1ة من حيث الترتيب في الالئحة نفسهاالذي يليه مباشر 

وتجدر اإلشارة إلى أن مهمة رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم أو نائبه تتنافى مع مهام 

رئيس أو نائب رئيس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام 

  .2رئيس أو نائب رئيس مجلس المقاطعة

  العمالة وا(قليماختصاصات :المطلب الثاني

تمارس العمالة واإلقليم مجموعة من االختصاصات التي حدد القانون التنظيمي 

تضمنت على أنه  78للعماالت واألقاليم مستويات ممارستها، وهكذا فإن مقتضيات المادة 

تناط بالعمالة أو اإلقليم داخل دائرة ترابها مهام النهوض بالتنمية االجتماعية خاصة في 

في تعزيز النجاعة لقروي وكذا في المجاالت الحضرية، كما تتمثل هذه المهام الوسط ا

  .والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها

وهكذا تمارس العمالة أو اإلقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة و أخرى 

  .منقولة إليها من الدولة

                                                             
  .112.14قانون التنظيمي من ال 14و  13المواد _ 1
  .167عبد الواحد القريشي، مرجع سابق، ص _ 2
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  وا(قليم اKختصاصات الذاتية للعمالة : الفقرة ا6ولى

تشمل ا#ختصاصات الذاتية على ا#ختصاصات الموكولة للعمالة أو اBقليم في مجال 

معين بما يمكنھا من القيام في حدود مواردھا با!عمال الخاصة و# سيم التخطيط والبرمجة 

  .1واBنجاز والتدبير والصيانة داخل دائرتھا الترابية

للعمالة واBقليم اBختصاصات المنصوص وتندرج في إطار اBختصاصات الذاتية 

من القانون التنظيمي للعما#ت وا!قاليم والمتعلقة بالميادين  85إلى  79عليھا في المواد من 

  :والمجا#ت التالية

 النقل المدرسي في المجال القروي؛ �

 إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ �

 وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والھشاشة؛ �

جيات في مجا#ت الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ تشخيص الحا �

 الصحة؛

 .وضع برنامج تنمية العمالة واBقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وتنفيذه �

كما يمكن للعمالة واBقليم إبرام إتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار 

  .التعاون الدولي

  لة أو ا(قليمختصاصات المشتركة للعمااK: لثانيةالفقرة ا

تشمل هذه اإلختصاصت المشتركة بين الدولة و العمالة أو اإلقليم  االختصاصات 

التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، والتي يمكن أن تمارسها طبقا لمبدأي 

  .التدرج والتمايز

  :وتتعلق هذه االختصاصات بالمجاالت التالية

 الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛تأهيل العالم القروي في ميادين  �

                                                             
  .180 179عبد الواحد القريشي، مرجع سابق، ص ص_ 1
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 تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ �

 اإلسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ �

 برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ �

 المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق اإلقليمية؛ �

 .والصحية واالجتماعية والرياضيةالتأهيل االجتماعي في الميادين التربوية  �

وتمارس هذه االختصاصات بين العمالة أو اإلقليم والدولة بشكل تعاقدي أو بمبادرة من 

  .الدولة أو بطلب من العمالة أو اإلقليم

  اKختصاصات المنقولة للعمالة وا(قليم : الفقرة الثالثة

ليم األمر الذي يسمح وهي االختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو اإلق

  . بتوسيع اإلختصاصات الذاتية لهذه األخيرة بشكل تدريجي وخلق نوع من الالتركيز اإلداري

وتمارس العمالة أو اإلقليم هذه االختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال 

ألقاليم التنمية االجتماعية، ويجب أن يراعى في ذلك مبدأ التدرج والتمايز بين العماالت أو ا

من الدستور التي  141، مع ضرورة مراعات مقتضيات الفصل عند نقل هذه االختصاصات

تنص على أن كل اختصاص تنقله الدولة ألحد الجماعات الترابية يجب أن يكون مقترنا 

  .بتحويل للموارد المالية المطابقة له

  

  

  

  



10 

 

  ال0تركيز ا(داريدور مؤسسة الوالي والعامل في بلورة سياسة : المبحث الثاني

ستراتيجية إتعد مؤسسة الوالي والعامل من بين أهم وأبرز الوظائف التي تحتل مرتبة   

الدستورية والقانونية التي  في الهرم اإلداري المغربي، هذه األهمية تبرز من خالل المكانة

 يمنحها له الدستور والظهائر والمراسيم التي تنظم اختصاصاته، إذ يالحظ من خالل

إدارية، أمنية، ( نصوص قديمة وحديثة أن المشرع قد أسند إليه القيام بالعديد من الوظائف 

  ...).اجتماعية، اقتصادية

حيث يمثل العامل السلطة المركزية ويجسد نظام عدم التركيز اإلداري بمقتضى ظهير 

كون النظام األساسي لمتصرفي وزارة الداخلية الذي كرس مبدأ الخاص بسن  1963مارس 

العمال هم موظفين قبل أن يكونوا رجال سلطة، كما يعتبر العامل مؤسسة لالتركيز اإلداري 

يمثل امتداد لوزارة الداخلية على المستوى الترابي يعمل على الحفاظ على النظام العام بأبعاده 

  .الثالثة، األمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة

خول للعمال سلطة الوصاية  1بالتنظيم اإلقليميالخاص  1963بر شتن 13والظهير 

لممارستها على أعمال مجالس الجماعات المحلية وكذا تنفيذ قرارات ومقررات  مجالس 

ليحدد مكانة العامل بشكل دقيق عن طريق  1977فبراير  15العماالت واألقاليم وجاء ظهير 

ير الشأن العام المحلي توضيح مختلف االختصاصات المخولة له وكذا تحديد دوره في تدب

1976شتنبر  30واإلقليمي خاصة بعد إصالح التنظيم الجماعي المقرر بمقتضى ظهير 
2 

والذي جاء للتأكيد على دور  1957المتمم لظهير  1993أكتوبر  6وكذلك صدر ظهير 

العامل كمحرك للتنمية، حيث أجاز إمكانية تفويض التوقيع واالختصاصات المتعلقة ألعمال 

لح الخارجية من طرف الوزارات إلى العمال في حدود نطاق اختصاصهم الترابي، فقد المصا

شكل الضهير مرحلة جديدة في سياق تدعيم سلطة العامل ودوره في تنشيط العمل اإلداري 

يوليوز  31ونقل االختصاصات والصالحيات من المركز إلى المحيط بعده تم صدور ظهير 

                                                             
 2655، المتعلق بتنظيم مجلس العما#ت وا!قاليم، الجريدة الرسمية عدد 1963شتنبر  12الصادر بتاريخ  1.63.273ظھير شريف رقم _ 1

  .2151، ص 1963شتنبر  13بتاريخ 
ي علياء العطري، دور العامل في تدبير الشأن المحلي ورھان التنمية، بحث لنيل دبلوم الماستر في التدبير اBستراتيجي للموارد البشرية ف_ 2

  .17، ص 2011-2010الغدارات والمقاو#ت، جامعة محمد ا!ول كلية العلوم القانونية واBقتصادية وا#جتماعية بوجدة، السنة الجامعية 
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رجال السلطة الذي حدد حقوق و واجبات رجال السلطة الخاص بالنظام األساسي ل 2008

منتظمين وفق إطارات تضم عدة درجات ، وبصفة عامة يمكن الذين أصبحوا وفق الظهير 

القول أن المشرع كان يهدف بسن القانون األساسي لرجال السلطة إلى مواكبة التحوالت التي 

ددة وعصرية في التسيير والتدبير فرضتها ضرورة انفتاح اإلدارة على محيطها وفق رؤية متج

  .1تروم التنمية الشاملة

الذي نص  1992من الدستور المراجع سنة  96وبعد صدور هذه الظهائر جاء الفصل 

على أن العمال يقومون بتنسيق عمل اإلدارات ويسهرون على تطبيق القانون وينفذون قرارات 

فقد شكل نقطة تحول مهمة في اختصاصات  1996مجالس العماالت واألقاليم، أما دستور 

ه في العملية التدبيرية على المستوى اإلقليمي إلى جانب دوره العامل الذي أصبح يساهم بدور 

التقليدي األمني المتمثل في الحفاظ على النظام العام، وكل هذه المراحل التي قطعتها 

التي تهم الذي حمل مجموعة من المستجدات  2011مؤسسة العامل تعززت بصدور دستور 

 145والعمال أهم ركائزه، حيث نص في فصله التنظيم الترابي للمملكة والذي جعل من الوالة 

  .عن األهمية التي يحظى بها والمهام التي يقوم بها والي أو عامل العمالة أو اإلقليم

  قاربة القانونية لمكانة الوKة والعمالالم: المطلب ا6ول

او العماالت |ما يمكن التأكيد عليه أن الوحدات الترابية سواء تعلق األمر بالجهات  إن

و األقاليم وكذا الجماعات باعتبارها أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام وتسهر على أ

من دستور  135تسيير شؤونها بكيفية ديمقراطية كما تم التنصيص عليه في إطار الفصل 

، هو أنها تسعى باألساس إلى تنفيد السياسات العامة للدولة، وال يأتي ذلك إال عن 2011

من والة وعمال يتوفرون على إختصاصات متعددة  يستمدون طريق ممثلي الدولة 

مشروعيتها من اإلطار الدستوري الذي يخول لهم هذه الصفة وبفضل ذلك أصبحت لهم 

وظائف لتأمين تطبيق القانون على النحو الصحيح وكما هو مسطر عليه في إطار 

                                                             
السعيد زنيبر، الدور التنموي بمؤسسة الوالي والعامل على ضوء المقتضيات الدستورية والقانونية، بعث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في _ 1

  .28 27، ص ص 2014-2013القانون العام، جامعة عبد المالك السعيدي، الكلية المتعددة التخصصات تطوان، 



12 

 

صوص التنظيمية المقتضيات التي جاء بها دستور المملكة الجديد، فضال عن تنفيذ الن

بين األجهزة ورئاسة الحكومة التي للحكومة وهذا يحيلنا على العالقة التي أصبحت تربط 

تصب في نفس السياق واإلطار الذي نص عليه الدستور، عالوة على الرقابة اإلدارية على 

  .مختلف األجهزة التي تقع بدائرة نفوذها الترابي

كما أن التنسيق بين مختلف األنشطة التي تضطلع بها المصالح الالممركزة لإلدارة 

المركزية ال يعدو أن يصنف من بين اهتماماتهم وانشغاالتهم في هذا الصدد، وذلك من 

طبيعة الحال مرتبط باإلرتقاء بهذه المؤسسات إلى مصاف المقتضيات الدستورية وبالتالي لم 

الجماعات والعماالت واألقاليم يمارسون أعمال إدارية محضة بل البد يعد ممثلي الدولة  في 

من القول بأنهم أصبحوا عالوة على ذلك مكلفون بالتنسيق بين المصالح الالمركزية لإلدارات 

المركزية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، فضال عن المبادرة والنهوض بأعمال التي تقوم 

على ترسيخ هذه  20211اف عليها وتتبعها، وقد عمل دستور بها هذه المؤسسات واإلشر 

األدوار الجديدة للوالة والعمال مع دعم سياسة الالتركيز اإلداري من خالل تعزيز صالحيات 

ممثلي السلطة المركزية واإلرتقاء بالمصالح الخارجية إلى المصالح الالممركزة لإلدارات 

  .المركزية

ى بها الدستور الجديد سنعمل على الوقوف على وتبعا لهذه المستجدات التي أت

ثم دراسة مؤسسة الوالي على ضوء الظهير المتعلق ) فقرة أولى(اختصاصات مؤسسة العامل 

  ). الفقرة الثانية( بهيئة رجال السلطة 

  اختصاصات مؤسسة العامل: الفقرة ا6ولى

شريفة في العمالة العامل هو الممثل لجالته ال"ينص الفصل األول من الظهير على أن 

  .1"أو اإلقليم الذي يمارس فيه مهامه

                                                             
، المتعلق 1993أكتوبر  6بتاريخ  1.93.293، الذي تم تحيينه بموجب ظھير رقم 1977فبراير  1قانون بتاريخ بمثابة  1.75.168الظھير رقم _ 1

  .باختصاصات العمال
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يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جاللته في " والفصل الثاني ينص على ما يلي 

العمالة أو اإلقليم الذي يمارس فيه مهامه، ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين 

  ". عمالة أو اإلقليمواألنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجهات الحكومة في ال

أن العامل هو ممثل الملك في  1977فبراير  15ظهير ويستفاد من الفصل األول من 

العمالة أو اإلقليم الذي يمارس فيه مهامه وهو بهذه الصفة يتحمل نتائج هذا التكليف، لذلك 

الرسائل عليه أن يتقيد في القيام بمهامه بالتوجهات الملكية والتعليمات الواردة في الخطب و 

أما الفصل الثاني يجعل من العامل مندوبا للحكومة ، إذ . الملكية ، وكذا القوانين الصادرة

يسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين واألنظمة وتنفيذ القرارات والتوجهات الحكومية، 

فالعامل حسب الفصلين األول والثاني من الظهير يمارس سلطة سياسية وأخرى إدارية، 

يحظى بازدواجية في المهام أو الصفة صفة سياسية بتمثيله للمركز  على مستوى العمالة أو و 

اإلقليم وصفة إدارية عندما يكون مندوبا للحكومة ويسهلر على تنفيذ القرارات والتوجهات 

  .1الحكومية على مستوى العمالة أو اإلقليم

  :في 1977العامل من خالل ظهير /ويمكن إجمال اختصاصات الوالي

 السهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين واألنظمة؛ �

 تنفيذ قرارات وتوجهات الحكومة في العمالة أو اإلقليم؛ �

اتخاذ التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين واألنظمة  �

 المعمول بها؛

 الحفاظ على النظام العام في العمالة أو اإلقليم؛ �

مساعدة وقوات الشرطة واالستعانة بالدرك الملكي والقوات استعمال القوات ال �

 المسلحة الملكية؛

 مكافحة الجريمة بكل أنواعها؛ �

 مواجهة الكوارث الطبيعية وتدبير المخاطر على مستوى العمالة أو اإلقليم؛ �

                                                             
  .20السعيد زنيبر، مرجع سابق، ص _ 1
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 السهر على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة؛ �

 سات العمومية؛مراقبة النشاط العام لموظفي الدولة والمؤس �

مراقبة سلوك وتصرف المسؤولين عن المصالح الخارجية وانضباطهم واحترامهم  �

 للتعليمات وكيفية تنفيذها؛

 .ممارسة الرئاسية عللى رجال السلطة وموظفي وأعوان المصالح الخارجية �

وبصرف النظر عن " جاء فيهوالذي  1977من ظهير  6إضافة إلى الفصل 

هود إليها حق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف االختصاصات للسلطة المع

  ...".عن العمل

  العامل على ضوء الظھير المتعلق بھيئة رجال السلطة/مؤسسة الوالي: الفقرة الثانية

صدر  1996المحدد إلختصاصات الملك في دستور  29عمال بمقتضيات الفصل 

والذي حدد مجموعة من المقتضيات  1الظهير الخاص بالنظام األساسي لرجال السلطة

الجديدة التي تهم ممثلي السلطة المركزية بمختلف المستويات الترابية حيث تتجسد أهم 

، أي "رتبة السلطة"إلى " وظيفة السلطة"التعديالت التي جاء بها هذا النظام في المرور من 

د وظائف كما أن تسميات رجال السلطة أطبحت تشكل إطارات تضم عدة درجات وليس مجر 

، علما بأن اإلطار هو ملك للدولة، وبالتالي في هذه الحالة ال 1963نص على ذلك ظهير 

يمكن إقالة أو عزل رجل السلطة من منصبه بمجرد استصدار قرار كما كان معموال به في 

السابق، بل أصبح قرار العزل بمقتضى سلوك ونهج مساطر واجراءات تأديبية معينة تفرض 

  .العقوبات التدرج في

كما نص النظام على حماية رجال السلطة مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو 

لها  اتهجمات أو إهانات، إلى جانب التعويض عن األضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضو 

سياسي أو حزب  منح على رجال السلطة االنتماء إلىخالل مزاولتهم لمهامهم، وبالمقابل ي
                                                             

ريدة الرسمية عدد المتعلق بالنظام ا!ساسي لرجال السلطة بالمغرب، الج 2008يوليوز  31الصادر بتاريخ  1.08.67الظھير الشريف رقم _ 1
  .2008أكتوبر  27بتاريخ  5677
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دم اإلنقطاع عن العمل المتفق بشأنه، وقد خول هذا القانون هيكلة جديدة منظمة نقابية، وع

  .تظم أربعة أطر موزعة على درجات

وبصفة عامة يمكن القول أن المشرع كان يهدف بسن القانون األساسي لرجالة السلطة 

إلى مواكبة التحوالت الراهنة التي فرضتها ضرورة انفتاح اإلدارة على محيطها وفق رؤية 

متجددة وعصرية في التسيير والتدبير تحقق التنمية الشاملة وتعزز نظام الالتركيز اإلداري 

الذي اختار المغرب سلوكه، وتستهدف عالوة على ذلك المالئمة القانونية للوضعية الجديدة 

  . 1للوالة والعمال وباقي رجال السلطة لمسايرة الدينامية التي تشهدها مختلف الوحدات الترابية

  العامل بمجال ال0تركيز ا(داري/ع0قة دور مؤسسة الوالي: لمطلب الثانيا

يمارس العمال والوالة جملة من الصالحيات سواء تجاه المركز أو في عالقته 

ة بالمصالح الخارجية لإلدارة المركزية، ترتبط هذه االختصاصات بأدوار المصالح الخارجي

ية للعامل والذي أصبح دوره الجديد يتجسد في للوزارات التي تخضع لسلطة رئاسية وتنسيق

مساعدة الجماعات الترابية على التدبير االقتصادي واالجتماعي بدائرته الترابية، حيث انتقل 

  .من الدور التنسيقس إلى دور تدبير التنمية

  العامل كسلطة رئاسية تنسيقية على المصالح الخارجية/الوالي: الفقرة ا6ولى

بعض  1977من أداء مهامه على أكمل وجه، أتاح له ظهير  حتى يتمكن العامل

مظاهر السلطة الرئاسية على موظفي وأعوان المصالح الخارجية للوزارات والتي تتمثل في 

إلى جانب ممارسة الوظيفة التنسيقية بين اإلدارات اإلقليمية، حيث يستمد  المراقبة والتأديب،

  .2005ديسمبر  2ومرسوم  1993مرسوم من الدستور و  145هذه الوظيفة من الفصل 

  السلطة الرقابية: أوال

يعتبر العامل الرئيس التسلسلي لجميع ممثلي المصالح الخارجية التي تمارس نشاطها 

داخل النفوذ الترابي للعمالة أو اإلقليم، وهو بهذه الصفة يمارس وضيفة الرقابة على مجموع 
                                                             

  .28السعيد زنيبر، مرجع سابق، ص _ 1
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 يراقب"  الذي ينص على أن 1977ر من ظهي 6هذه المصالح، وهو ما يؤكده الفصل 

العامل تحت سلطة الوزراء المختصون النشاط العام ألعوان المصالح الخارجية لإلدارات 

  .1..."المزاولين مهامهم في العمالة أو اإلقليمالمدنية التابعة للدولة 

ليوسع من اختصاصات العامل األفقية بحيث أسند إليه  1993أكتوبر  6وجاء ظهير 

من نفس  5اإلخبار التي يقوم بها اتجاه الوزراء المعنيين باالمر كما نص الفص عملية 

الظهير علة أنه يتولى العامل النهوض بأعمال المصالح والمؤسسات المذكورة ومراقبتها 

  2.وتتبعها

  السلطة التأديبية: ثانيا

فهو  باعتبار العامل الرئيس التسلسلي لمجموع موظفي المصالح الخارجية للوزارات،

يقوم بتتبع وضبط أنشطتهم العامة وسلوكياتهم وهو في هذا اإلطار يعترف له بمجموعة من 

الصالحيات، حيث يملك العامل سلطة تنقيط رؤساء المصالح الخارجية ومساعديهم 

المباشرين، ويرسل بهذا الخصوص تقريرا سنويا إلى الوزير المختص يضمنه نظرة عن سلوك 

  .المدنية  بالعمالة واإلقليمرؤساء مصالح اإلدارات 

كما يملك العامل حق توقيف موظفي المصالح الخارجية في حالة الغخالل الخطير 

بااللتزامات الوظيفية أو ارتكاب جريمة جنائيةن مع ضرورة إخبار الوزير المختص على 

  .الفور بتدبير التوقيف الذي تم اتخاذه

سلطة التوقيف فإنه يعتقد أ،ها على من تشملهم  6وبالرغم من عد تنصيص الفصل 

تمتد إلى كل الموظفين التابعين لإلدارات اإلقليمية للوزارات وال يستثنى منها إال موظفي 

  .3المحاكم الستقالل القضاء

                                                             
  .1977فبراير  15من ظھير  6الفصل _ 1
  .90 89فردوس مقدم، ال:تركيز اBداري والتنمية بالمغرب، ص ص _ 2
  .172، ص 1980الجزء ا!ول سنة محمد المرغيلي، المبادئ العامة للقانون اBداري المغربي المقارن، مطبعة الساحل، _ 3
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وبالتالي فمراقبة السير العام للمصالح الخارجية تعد تقنية أساسية عند العامل للتأكد من 

لة واستجابتها لحاجيات المواطنين، وبلورة آفاق الالتركيز مدى إحترامها للتوجهات العامة للدو 

اإلداري من خالل ضمان التنسيق الجيد للمصالح الخارجية تماشيا مع ضرورة ترشيد الشأن 

  .العام

  السلطة التنسيقية: ثالثا

تفاديا لتضارب الذي يمكن أن يحصل على المستوى اإلقليمي في عمل المصالح 

عتبار الوالي هو المنسق الفعلي لمجموع نشاطاتها، وعليه يعتبر تم إالخارجية للوزارات 

 6مسؤوال عن تدبير المصالح المحلية التابعة لإلدارات المركزية انطالقا من مضمون الفصل 

ويسهر داخل حدود اختصاصاته ... يراقب العامل" الذي نص على أنه  1977من ظهير 

  ".الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية

وهكذا لم يعد ممثلي الدولة في الجهات يمارسون أعمال إدارية فحسب بل أصبحوا 

المزاولين مكلفين بالتنسيق بين مختلف المصالح الخارجية لإلدارات المركزية التابعة للدولة 

عملهم في العمالة أو اإلقليم، من أجل ضمان نوع من التنسيق في إطار المشاريع المزمع 

فإن الضرورة اقتضت ايجاد وسيلة عمل لجمع مختلف جهات المعنية، تحقيقها من طرف ال

الفاعلين للمصالح الخارجية لإلدارات المركزية، ومن هنا جاء التنصيص على اللجنة التقنية  

التي يعد العامل رئيسها باإلضافة إلى مجموعة من المنتخبين، وقد تطورت مهمة التنسيق 

ط بين المصالح الخارجية لتصل إلى مستوى تدبير هذه لدى العامل من مجرد االتصال والرب

2011المصالح مع التعديل الدستوري األخير لسنة 
1.  

ومن أجل السهر على حسن تدبير وتسيير المصالح الخارجية خول القانون للعامل عدة 

ا آليات تنسيقية تتمثل في آليات ذات إطارات كاللجنة التقنية للعمالة أو اإلقليم التي يترئسه

العامل وتعنى بمهمة التنسيق بين مختلف المصالح وتنفيذ مقررات العمالة أو اإلقليم إلى 

                                                             
  .91فردوس مقدم، ال:تركيز اBداري والتنمية بالمغرب، ص _ 1
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ي، باإلضافة إلى اآلليات ذات الطابع جانب دراسة جميع التدابير المتعلقة بالالتركيز اإلدار 

من  7المالي باعتبار العامل صاحب سلطة مالية داخل دائرته الترابية، حيث نصت المادة 

على أنه يمكن للعمال تعيين آمرين مساعدين بدفع النفقات من اعتمادات  1977ضهير 

  .حساب األموال الخصوصية للتنمية الجهوية

والمالحظ أنه من اجل تدعيم فعلي للدور التنسيقي الذي يلعبه العامل ينبغي تصحيح 

في دائرته  وضعه المالي على المستوى الترابي يجعله اآلمر بالصرف الوحيد إلدارات الدولة

  .الترابية على غرار ما هو معمول به في فرنسا

ودفعا لمسار الالتركيز اإلداري لما يشكله المجال الترابي كفضاء محفز لتجميع 

المصالح الالمركزية لمختلف الوزارات، فإن إحداث هذه المصالح على المستوى الترابي بدون 

من وجود سلطة يمكنها أن تقوم بالتنسيق بين الوسائل القانونية يعرقل عمل الدولة، لهذا البد 

مختلف هذه المصالح، وهذا الدور ال يمكن القيام به إال من طرف العامل أو الوالي بحكم 

تطوير سياسة توفره على مجموعة من اإلمكانيات للعمل من أجل ضمان التنسيق وٕانجاح 

ي إطار تنظيم وتسيير اإلدارات الالتركيز اإلداري سواء في عالقته مع اإلدارات المركزية أو ف

  .1الالمركزية

  العامل من التنسيق إلى التدبير اKقتصادي/ الوالي: الفقرة الثانية

إذا كان تدبير الوالي أو العامل للشأن العام المحلي والجهوي لفترات طويلة يقتصر 

خاصة بعد  الثالثةعلى الجانب األمني والسياسي، فإن اإلتجاه سوف يتغير مع بداية األلفية 

اإلعالن عن الرسالة التي وجهها الملك إلى الوزير األول في موضوع التدبير الالمتمركز 

لالستثمار، حيث أكد الملك على ضرورة اتخاد البعد االقتصادي للسلطة  عبر ازاحة كل 

نب إلى جا 2...العوائق اإلدارية أمام إطالق حرية المبادر الخاصة كمحرك أساسي لالستثمار

                                                             
  .56ص .... عبد الصمد الركيك، آفاق الجھوية المتقدمة بالمغرب بين ال:مركزية الجھوية وال:تركيز اBداري،_ 1
  .للوزير ا!ول في موضوع التدبير ال:متمركز ل:ستثمارمقتطف من خطاب الملك بمناسبة اBع:ن عن الرسالة الملكية الموجھة _ 2
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المبادرات اإلصالحية في إطار المفهوم الجديد للسلطة والتي جاءت بمجموعة من المتغيرات 

  .اإليجابية التي تهم تعزيز حكامة اإلدارة الترابية

الترجمة الفعلية لحجم السلطات التي يتمتع بها العامل عتمادات المالية كما تعتبر اال

 7صعيد الترابي، كما نصت على ذلك المادة في إطار الدور التدبيري الذي يقوم به على ال

  .1977من ظهير 

كما يتدخل الوالة والعمال في مسألة تدبير الشأن العام المحلي عبر اللجنة التقنية 

للعمالة أو اإلقليم التي يترأسها، حيث تجتمع اللجنة بدعوة من العامل مرة في الشهر على 

  :1تاليةاألقل من أجل مساعدته في البث في المسائل ال

إعداد جزء من مخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية الخاص بالعمالة أو  �

 اإلقليم؛

حسن تنفيذ األشغال المحددة برسم مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  �

 وتنسيق انجازها؛

 القيام بمهمة التنسيق المعهودة إلى العامل، �

 .تنفيذ مقررات مجالس العماالت واألقاليم �

العامل دورا أساسيا في التدبير االقتصادي واالجتماعي للشأن المحلي بالموازاة ويمارس 

اإلداري في هذا المجال، ذلك بكونه يبادر إلى تقدير مختلف  مركزمع دور مؤسسات عدم الت

المساعدات وحجم االحتياجات التي تعرفها االوساط االجتماعية داخل دائرة اختصاصه، 

اسية واقتصادية ونقطة االتصال المستمر بين المواطنين والسلطة باعتباره سلطة إدارية وسي

المركزية، وقد استوعب الدستور الجديد هذه المكانة الجديدة للوالة والعمال وحاول أن يؤسس 

الذي  49أعلى المستويات القانونية ألدوارهم الجديدة في ظل الدستو انطالقا من الفصل 

الذي  145لملك تعيين الوالة والعمال، وكذلك الفصل يتيح للمجلس الوزاري الذي يرأسه ا

                                                             
1
_ (D) BASRRI, administration territoraile : l’expèrience marocaine Aubain imprimeire 1988 p ; 114. 
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جعل لمؤسسة الوالي والعامل مكانة دستورية  مهمة، وهذا ما يبرز المكانة المتميزة التي 

أضحى يحتلها الوالة والعمال في تدبير الشأن العام المحلي، حيث يخول هذا التموقع عدة 

الوالة والعمال  ما هو مرتبط بعالقةوتنظيمي وتنسيقي و مهام تتنوع بين ما هو تمثيلي 

بالجماعات الترابية، من أجل بلورة سياسة الالتركيز اإلداري على المستوى االقتصادي 

  .واالجتماعي والتنموي
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  :خاتمة

إن تدبير العماالت واألقاليم من المسائل األكثر صعوبة في عملية التنظيم اإلداري 

المركزيين والالمركزيين وتمثل وحدة من المغربي، فهي تشكل ملتقى لعدد كبير من الفاعلين 

وحدات الالتركيز اإلداري وٕاطارا لتواجد العمال والوالة، ولضمان نجاح التدبير الالمركزي 

عمالة أو اإلقليم البد من توفر مجموعة من الشروط والمحددات، ويأتي على مستوى ال

الجانب القانوني في مقدمة هذه المحددات حيث يعتبر العنصر المؤسس لنوعية األدوار التي 

  .يقوم بها الالتركيز اإلداري االمر الذي يستدعي توفر إطار قانوني محفز وأكثر إيجابية

تبة إستراتيجية في النظام اإلداري المغربي من حيث العامل مر /تحتل مؤسسة الواليو 

ذلك بالنظر كونها تشكا محطة إدارية وسياسية للحكومة على المستوى اإلقليمي والجهوي، 

إلى االمتداد الواسع الختصاصاته سواء منها التقليدية العادية التي تتوخى الحفاظ على 

ة الالتركيز اإلداري من خالل التنسيق النظام العام، أو تلك الجديدة التي تهدف إلى بلور 

  .والتدبير االقتصادي
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