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 000.04التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات باملغرب يف ظل القانون التنظيمي للجهات 
 خاليد صالح

 باحث يف القانون العام

 كلية الحقوق، سطات.

 ملخص 
مي، يقوم ىلع عالقة تشاركية التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات باعتباره أداة حديثة للتدبير العمو

تجمع بين الرئيس واملكتب من جهة، واملوظفين املكلفين باألداء من جهة أخرى، لتحديد األهداف ذات 
األولوية املراد تحقيقها، من خالل وضع جدولة زمنية لذلك، سواء يف ما يتعلق بتقييم النتائج املحققة، أو 

يف هذه الحالة يعبر عن نمط تشاركي التخاذ القرارات ذات  فيما يخص اإلشراف اليومي ىلع تحققها، وهو
الصلة باألهداف التي يتم تحديدها واملراد تحقيقها ىلع مستوى تدخال الجهات التنموية واإلدارية واملالية، 
مع ما يتبع ذلك من تحديد للمسؤوليات أثناء عملية التنفيذ والتتبع والتقييم، وذلك بالنظر لكون هذا النمط 

 التدبير مأخوذ من القطاع الخاص، يتطلب إجراءات محددة سلفا. من

انطالقا من ذلك، تحاول هذه الورقة أن تجيب ىلع التساؤل املحوري التالي، هل يصلح العمل بهذا النمط  
بالتدبير ىلع مستوى تدبير الجهات لشؤونها؟، من خالل استعراض مقومات نجاحه بالجهات كمقاربة حديثة 

ستراتيجي املنظم للشأن العام الترابي، من خالل ما يرتبط باملبادئ الدستورية املؤطرة للتدبير للتدبير اال
والقانون التنظيمي للجهات  8100الترابي للشأن العام، وكذا بالنظر للمستجدات الجديدة التي جاء بها دستور 

يد للميزانية يقوم ىلع البرامج ، السيما برمجة امليزانية ىلع أساس النتائج، وفقا تبويب جد000.04رقم 
واملشاريع بدل الوسائل، إلى جانب الجدولة  املتعددة السنوات للميزانية، واالستقاللية النسبية للجهات يف 

 إعداد برامجها التنموية وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.

 

Abstract 
Objective-based management of bodies As a modern tool of public administration, a participatory 

relationship between the President and the Office on the one hand and the performance officials on the 

other to determine the priority objectives to be achieved through a time-frame, both in terms of assessing 

the results achieved , Or in terms of the day-to-day supervision of their achievement. In this case, it reflects 

a participatory pattern of decision-making related to the objectives to be defined and intended to be 

achieved at the level of development, administrative and financial intervention, with a consequent 

definition of responsibilities during implementation, Valuation, given that this type of measure is taken 

from the private sector, requires pre-determined actions. 

 This paper attempts to answer the following central question: Does this type of work be suitable for 

managing the level of management of its affairs ?, by reviewing the elements of its success as a modern 

approach to the strategic management of public affairs, through the constitutional principles framed by 

the measure Turabi General Affairs, as well as the new developments in the 2011 Constitution and the 
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regulatory law of entities No. 111.14, in particular the programming of the budget on the basis of results, 

according to a new budget based on programs and projects instead of means, in addition to the multi-year 

calendar of excellence The intention, the relative autonomy of the parties in the preparation of their 

development programs and their implementation, tracking and evaluation. 
 

 مقدمة:
ر بحسب األهداف، أحد األنماط الحديثة لتدبير الشؤون املالية واإلدارية والتنموية ألية يشكل التدبي

منظمة عمومية، خاصة وأنه يمثل إطارا جديدا لتنزيل امليزانية وفق منظور للبرامج واملشاريع بدل الوسائل، 
نه مقاربة جديدة من خالل منظومة للتخطيط املسبق للبرامج واملشاريع املزمع تنفيذها، مما يجعل م

للتعاطي مع األدوار التنموية التي يمكن للجهات كوحدات ترابية ذات الريادة ىلع مستوى التنمية الجهوية، 
القيام بها اليوم انسجاما واختصاصاتها الذاتية واملشتركة مع الدولة، سواء فيما يتعلق بالتنمية الجهوية 

 000.04التي أناطها املشرع بمقتضى القانون التنظيمي رقم  االقتصادية أو فيما له عالقة بمختلف املجاالت
 .8102لسنة 

ذلك أن مسار تبني منظومة التدبير بحسب األهداف ىلع مستوى شؤون الجهات، قد أخذ أسسه انطالقا 
، والذي أسس ملنظور جديد لتدبير امليزانية العامة 8102لسنة  001.00من القانون التنظيمي للمالية رقم 

، من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، من خالل إعادة جدولة تبويب امليزانية العامة ىلع برامج للدولة
من  02ومشاريع قابلة للتحقق، بدل التركيز ىلع الوسائل يف تنفيذ النفقات العمومية، لذلك وضعت املادة 

ل منقسمة إلى برامج وجهات نفس القانون، اإلطار الجديد لتبويب امليزانية ىلع أساس أبواب يف فصو
من القانون التنظيمي للجهات السالف  011ومشاريع أو عمليات، وهي نفس املقتضيات التي أخذت بها املادة 

من نفس  842الذكر، مما يسر ىلع  الجهات اليوم اعتماد منظومة للتدبير بحسب األهداف، خاصة وأن املادة 
 القانون التنظيمي تلزمها بذلك. 

، أصبح من الالزم اليوم ىلع الجهات وغيرها من الجماعات الترابية األخرى، العمل ىلع تبني هذه وبالتالي
املنظومة الحديثة، ملا لها من أهمية يف حسن تفعيل أدوارها التنموية املنوطة بها، خاصة يف ظل ما 

التنمية الجهوية يخولها القانون التنظيمي من أدوار تنموية جديدة تعطيها الريادة يف توفير شؤون 
املندمجة، من خالل ذلك، تنطلق هذه الورقة من إشكالية محورية مفادها، الوقوف ىلع مفهوم منظومة 
التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات وأهميته ىلع مستوى ضمان حكامة تدبيرها للشأن العام، وتحليل 

والتنموية، ارتباطا مع األدوار الجديدة  مختلف مقومات نجاحه ىلع مستوى تدبير شؤونها املالية واإلدارية
 .000.04املنوطة يف ظل القانون التنظيمي 

 وذلك انطالقا  من فرضيتين اثنتين :

  قدرة املشرع املغربي ىلع التأسيس ملنظور حديث للتدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات
 انسجاما مع تصور مفهومه ىلع مستوى القطاع الخاص؛

  لترسيخ تصور مغربي لنمط التدبير بحسب األهداف ىلع مستوى تدبير وجود مقومات أساسية
 شؤون الجهات املالية واإلدارية والتنموية.
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وبما أن املنهج يعد اآللية املتبعة لإلجابة ىلع إشكاليات معينة، عبر تحليلها ومحاولة الوصول إلى 
لباحث إتباعها بغية الوصول إلى حقيقة علمية ما، أي كونه مجموعة من الخطوات املوضوعية التي علي ا

حقيقة ما، أو اإلجابة ىلع فرضيات سابقة، فإن موضوع هذه الورقة، يفرض علينا االعتماد ىلع مناهج علمية 
تتناسب والغاية منها، حيث سنركن إلى املنهج البنيوي الوظيفي لتحليل بنية التدبير الترابي للشأن العام، 

من حيث تبني أسلوب حديث للتدبير يقوع ىلع تحديد ورسم  األهداف  عبر تحليل أسسه ومقوماته السيما
 التنموية واملالية واإلدارية للجهات.

 قياسا ىلع ذلك، سنحاول مقاربة هذا املوضوع من خالل نقطتين أساسيتين :

 املحور األول : مفهوم التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات وأهميته 
 نظومة التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهاتاملحور الثاني : مقومات نجاح م 

 
 املحور األول : 

يف ترسيخ حكامة تدبير الشأن العام  مفهوم التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات وأهميته
 الترابي 
 

يرجع أصل تبلور مفهوم التدبير بحسب األهداف كبنية أو وسيلة تدبيرية حديثة، إلى الواليات املتحدة 
Petبل األمريكية، من ق er  Druker  يف وقت مبكر من القرن العشرين، خاصة سنوات الخمسينات، وذلك بهدف

البحث عن كيفية الضغط لتحسين األداء وتحفيز املوظفين وتجنب الوقوع يف نفس نمط التدبير السابق، 
ها، والعمل لذلك عرف هذا النوع من التدبير بكونه "عملية تقوم ىلع تحديد األهداف النهائية املراد تحقيق

بعد ذلك ىلع تحقيقها من خالل تحفيز املوظفين، والرفع من وثيرة العمل، وموائمة الجهود الفردية لتسهم 
 .1يف تحقيق األهداف يف أقصى درجتها العليا"

كما أن من ايجابيات هذا النمط من التدبير القائم ىلع التخطيط املسبق لألهداف املراد بلوغها، هو 
 : 2كون

 ع من التدبير يقوم ىلع موظفين لتحديد أهدافه، حيث لم يعد األمر مقتصر فقط ىلع هذا النو
املدير أو الرئيس، بل إن عملية التخطيط ووضع األهداف تتم بينه وبين املوظفين ، من خالل 

 وضع الوسائل التي من شأنها املساهمة يف ذلك؛
 ا يف عملية وضع األهداف، بل هذا النمط من التدبير يسمح للموظفين ليصبحوا أكثر انخراط

 يفتح أفاق جديدة للتواصل بين الطرفين؛

                                                      
1 - », CRPM Formation en  le management par objectifs ses mécanismes, ses avantages, ses limites Mouro Scascighini «

management, www.crpm.ch, page 2. 
, page 3. », op.cit canismes, ses avantages, ses limitesle management par objectifs ses mé Mouro Scascighini « -2 

http://www.crpm.ch/
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  يعود هذا النمط من التدبير بالنفع والفائدة ىلع أداء الهيئة أو املؤسسة، وتعزيز التواصل
 الجماعي وتحسينه بين املدير أو الرئيس واملوظفين؛

 ية يف وضع األهداف.  يشكل أداة تحفيزية للموظفين وتنمية شخصياتهم عبر مقاربة تشارك 

Petكما يعرف التدبير بحسب األهداف، بكونه أسلوب لإلدارة أخذ به العديد من الباحثين نقال عن   er  
Druker  أمثال 0924سنة ،Dugl as Mc gregor  وGeorge Odi orne  وJ ohn Humbl e يتميز بكونه عملية أو ،

 مع املوظفين لتحديد األهداف ذات األولوية،نظام مخصص للمديرين أو املسيرين الذين عليهم الجلوس 
والعمل ىلع تحقيقها يف غضون اإلطار الزمني املحدد، وهو بذلك يعبر عن منهجية صعود القرار من األسفل 
إلى األىلع، أي أن مبادرة املدير تنتهي باتفاق املرؤوسين ىلع خطط وأهداف محددة يمكن العمل ىلع 

املطاف لتقييم املنجز من األهداف عبر اجتماعات إعادة التقييم، بعد تنفيذها، شريطة الجلوس يف آخر 
 .1انقضاء فترة معينة من الزمن، وبالتالي الحكم ىلع النتائج املحققة يف آخر املطاف

لذلك، يعتمد نظام التدبير بحسب األهداف، ىلع وضع األهداف يف شكل مجموعة مفصلة معززة 
نوية لإلنجاز ىلع مستوى مختلف املهام املسجلة يف القانون املالي، بمؤشرات، يتم إعدادها يف مشاريع س

، وهو ما 2أول سنة ستكون إنجازاتها خاضعة للقياس ىلع مستوى التجربة الفرنسية 8111لذلك شكلت سنة 
يعني أن اعتمادها لنمط التدبير بحسب األهداف ليس ببعيد زمنيا، بل ارتبط األمر كله بالتعديل الذي لحق 

، هذا األخير الذي تبنى ألول مرة توجها أنجلوسكسونيا يف اعتماد 8110نون التنظيمي للمالية لسنة القا
ميزانية قائمة ىلع النتائج، متجاوزا بذلك الوضع املتخلف مليزانية الوسائل،والتي ال تسمح بتبني نظام 

 التدبير بحسب األهداف.

جيدة للتدبير اإلداري، وذلك باعتماد مقاربة جديدة انسجاما مع ذلك، بادر املغرب إلى التأسيس لحكامة 
للتدبير العمومي املرتكزة ىلع النتائج، ووضع اإلدارة باألهداف يف مقدمة الغايات التي يتعين أن تسعى 
السياسات اإلدارية باملغرب إلى تحقيقها ، إلحالل روابط الثقة وتعزيزها بين اإلدارة واملواطنين، وإلرساء 

مع القطاع الخاص من أجل تهيئ املناخ املالئم للمقاولة املغربية واألجنبية للمساهمة يف  عالقات جديدة
 .3الجهود التنموية

ذلك أنه، وبحكم االرتباط القائم بين املغرب وفرنسا وباقي دول شمال إفريقيا، فإن تبني املغرب لهذا  
، والذي تبنى إشارة واضحة لهذا 001.00ية رقم النمط من التدبير، لم يجد أسسه إال مع القانون التنظيمي للمال

النمط الحديث، من خالل التصور الجديد للميزانية القائمة ىلع النتائج، ليتم نقل مضمون هذا اإلصالح نحو 
، كنتيجة للتطورات التي عرفها املغرب ىلع مستوى تدبير امليزانية 81024القانون التنظيمي للجهات لسنة 

                                                      

, 1998, page 1. », the Pfeiffer Library, volume 20, 2nd Edition Management By objectives « Thomas Thomson -1 
"، مجلة إدارة املدرسة اصاملسؤولية املالية بوجه عام واملسؤولية عن تدبير امليزانية حسب األهداف بشكل خحمد براو "م - 2

 .21-49، ص 8111، 08الوطنية لإلدارة بالجزائر، الجزائر، العدد 
www.marocl"، مقال منشور باملوقع التالي : التدبير املبني ىلع النتائج : مفهومه، أهميته، أهدافه وآلياتهجمال أمقران " - 3 aw.com ،

 .01:80، 8102-10-01بتاريخ 
التنظيمي للجهات منظور جديد للميزانية يقوم ىلع النتائج بدل الوسائل، من خالل حته ىلع تبويب لقد تضمن القانون  - 4

 منه الفقرة األولى. 011امليزانية يف شكل أبواب يف فصول منقسمة إلى  برامج ومشاريع أو عمليات، أنظر املادة 
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نطق شمولية االعتمادات، ثم ميزانية الوسائل، ليختم بنمط جديد للميزانية قائم ىلع العامة للدولة، من م
 .1النتائج

وهو ما يدل ىلع أن التدبير بحسب األهداف باعتباره أداة حديثة للتدبير العمومي، يقوم ىلع عالقة 
ذات األولوية املراد تشاركية تجمع بين املدير أو الرئيس واملوظفين املكلفين باألداء، لتحديد األهداف 

تحقيقها، من خالل وضع جدولة زمنية لذلك، سواء يف ما يتعلق بتقييم النتائج املحققة، أو فيما يخص 
اإلشراف اليوم ىلع تحققها، وهو يف هذه الحالة يعبر عن نمط تشاركي التخاذ القرارات ذات الصلة باألهداف 

لك من تحديد للمسؤوليات أثناء عملية التنفيذ والتتبع التي يتم تحديدها واملراد تحقيقها، مع ما يتبع ذ
والتقييم، وذلك بالنظر لكون هذا النمط من التدبير مأخوذ من القطاع الخاص، يتطلب إجراءات محددة سلفا 
باتفاق الطرفين، لذلك يحق لنا التساؤل هنا، هل يصلح اعتماد هذا النمط من التدبير ىلع مستوى تدبير 

 ؟الجهات لشؤونها 

إنه سؤال مشروع حاول اإلجابة عنه القانون التنظيمي للجهات، والذي تضمن إشارة صريحة لضرورة 
اعتماده ىلع مستوى تدبير الجهات لقضاياها اإلدارية واملالية والتنموية، كقاعدة للحكامة، من القواعد 

ة إحالة لنص تنظيمي يوضح املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر للجهات، إال أنه مع ذلك، ال نجد أي
املقصود به ىلع مستوى تدبير الجهات لشؤونها، وهل يتعلق األمر بمفهوم التدبير بحسب األهداف كما هو 
الشأن بالقطاع الخاص؟، أم أن للجهات والجماعات الترابية األخرى خصوصيات تمنع من اعتماد مضمونه 

من القانون التنظيمي للجهات، ظلت صامتة  842ادة املتداول باملقاوالت والشركات الخاصة؟، فمضمون امل
تجاه املقصود به وكيفية تنزيله، والسبل الالزمة لتفعيله ىلع مستوى الجهات خاصة، مع العلم أن األخيرة 
تعد برامج ومشاريع إدارية وتنموية تمتد لسنوات وتشمل مجاالت متعددة، فهل هذه البرامج يمكن أن تشكل 

 أسلوب التدبير بحسب األهداف ؟. مثاال حيا لنمط أو

إنها أسئلة مهمة ومحورية يتطلبها التصور الجديد لبنية التدبير العمومي الجديد لشؤون الجهات 
والجماعات الترابية األخرى، خاصة إذا ما علمنا األهمية التي تكتسيها منظومة التدبير بحسب األهداف، 

ج واملشاريع، وقوامها برمجة للميزانية ىلع أساس هذه كمقاربة جديدة أساسها التخطيط املسبق للبرام
البرامج واملشاريع، مما سيسمح بالتحكم يف تدبير هذه املوارد والنفقات، خدمة للمنظور االستراتيجي 
للبرامج واملشاريع التي تم إعدادها مسبقا، ذلك أن أهمية هذه اآللية من التدبير، تكمن يف توفير بعد 

لجهات يف برمجة املوارد املالية التي تتوفر عليها الجهات، انسجاما مع البرامج استراتيجي لرؤساء ا
من القانون  20واملشاريع التي يحتوي عليها البرنامج التنموي العام للجهة املنصوص عليه يف املادة 

 السالف الذكر. 000.04التنظيمي 

افه املتمثلة يف تخطيط التدخالت وبالتالي، فأهمية هذا النمط من التدبير، تعكسها مضامينه وأهد
التنموية للجهات ىلع أسس مضبوطة، وبرامج ومشاريع قابلة للتحقق ارتباطا مع املوارد املالية املحققة 

                                                      
، خاصة ما يرتبط بالنمط التقليدي للميزانية مرورا 8102و 0811لقد عرفت بنية تدبير امليزانية باملغرب تطورات مهمة ما بين  - 1

املعمقة التي قامت بها وزارة املالية بشراكة مع البنك الدولي حول مسار إصالح امليزانية، وصوال للقانون التنظيمي  بالدراسة
أنظر محمد براو "املسؤولية املالية  ، الذي تبنى ألول مرة بشكل صريح نظام امليزانية القائمة ىلع النتائج،001.00للمالية رقم 

 .22و 24بوجه عام واملسؤولية عن تدبير امليزانية حسب األهداف بشكل خاص"، م س، ص 
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واملتوقعة، خاصة وأن من أسسه التشارك يف اتخاذ القرارات التنموية، والتشارك يف تنزيلها، أخذا بعين 
عليها قانونا، والتي تعد ركيزة أساسية إلنجاح أهدافه، بما فيها ميزانية االعتبار املقومات الضرورية املنصوص 

النتائج، والبرمجة املتعددة السنوات للميزانية، وأخيرا تبني مقترب النوع عند إعداد وتنفيذ ميزانية الجهات 
 عبر مختلف البرامج واملشاريع التي تم وضعها. 

 املحور الثاني : 
  000.04األهداف لشؤون الجهات باملغرب يف ظل القانون التنظيمي  مقومات نجاح التدبير بحسب

 
إن التأكد من القيمة املضافة التي تقدمها منظومة التدبير بحسب األهداف، ىلع مستوى تدبير شؤون  

الجهات املالية واإلدارية والتنموية، يستوجب تحليل العناصر األساسية املكونة لهذا األسلوب الحديث من 
ر، والتي لها انعكاس مباشر ىلع نجاعة أداء الجهات، والتي تهم : ميزانية قائمة ىلع النتائج، برمجة التدبي

 متعددة السنوات، ومعيار النوع ومنظومة قياس املؤشرات :
 أوال : ميزانية للجهة قائمة ىلع النتائج 

لتدبير املرتكز ىلع النتائج، لذلك تشكل ميزانية النتائج أو امليزانية القائمة ىلع النتائج، عنصرا أساسيا ل
، بمعنى ربط 1فهي تقوم ىلع ربط االعتمادات املالية بإستراتيجيات واضحة مبنية ىلع أهداف دقيقة

املوارد املحصلة بنفقات ذات نتائج محددة ومتوقعة بشكل دقيق، من خالل برامج ومشاريع أو عمليات معدة 
نية، بشكل يسمح بحسن تنزيلها، بمعنى تمويل امليزانية لبرامج أو سلفا وتم جدولة مواردها ونفقاتها بامليزا

مشاريع محددة سنويا ومضبوطة زمنيا، وفقا ملؤشرات أداء محددة مسبقا، وبالتالي التحكم املسبق يف 
 صرف امليزانية بناًء ىلع برامج تنموية خالفا للنمط القائم ىلع الوسائل.

لتقديم ميزانية الجهة، والتي كانت تعتمد يف تبويبها ىلع أبواب  ذلك أن االنتقال من البنية التقليدية
يف فصول مقسمة لفقرات وأسطر، إلى بنية حديثة تقدم من خاللها، يف أبواب يف فصول منقسمة إلى 

، يشكل تطورا يف تدبير االعتمادات املالية للميزانية، من خالل تخصيص أفضل 2برامج ومشاريع أو عمليات
كير يف األولويات والحاجيات امللحة، وبالتالي تحسين الخيارات والتدخالت التي تقوم بها الجهة، للموارد والتف

انسجاما مع اختصاصاتها الذاتية التي خولها القانون، لذلك فهذا االنتقال يهدف إلى تحقيق فعالية األداء 
نه، فتفعيل أدوار الجهات وترشيد النفقات مع ضمان نجاعة اكبر يف نوعية التدخل ويف األثر الناتج ع

التنموية ال يكون إال عبر قنوات مالية تمكنها من رصد اعتمادات مالية كافية لها، أو ابتكار بدائل جديدة 
 .3للتمويل وبالتالي تحسين قدراتها خصوصا يف مجال االستثمار

                                                      
، مطبعة 1"، منشورات مجلة الحقوق، اإلصدار تنزيل الدستور املالي باملغرب بين ضرورة اإلصالح ورهان الحكامة املاليةنجيب جيري" - 1

 .02، ص 8100األمنية، الرباط، 
 من القانون التنظيمي للجهات. 0الفقرة  011املادة  - 2
"، املجلة املغربية لإلدارة املحلية الحكامة املالية يف ضوء األدوار الجديدة للجماعات الترابيةمحمد الغالي، الرشدي الحسن " - 3

 .821، ص 8102أكتوبر -، شتنبر084والتنمية، عدد 
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قاربة الجديدة يف ، فإن اعتماده لهذه امل1وبالتالي، فإذا كان املشرع عرف كل من البرنامج واملشروع
تبويب ميزانيات الجهات، وبالتالي تقديم نفقاتها يف شكل نتائج متوقعة، كما يوضح ذلك القرار املشترك 

، يشكل لبنة أولى يف تبني التدبير بحسب 2بين وزير الداخلية ووزير املالية حول تبويب ميزانية الجهات
زانياتها وفقا لبرامج ومشاريع أو عمليات مضبوطة األهداف ىلع مستوى الجهات، خاصة وأن توزيع نفقات مي

من حيث الهدف والزمن، ومؤطرة بمؤشرات لقياس النجاعة والفعالية والجودة، سيسهل ال محالة ىلع األخيرة، 
االنتقال من نمط التدبير بالوسائل، إلى نمط جديد يقوم ىلع رسم األهداف وقياس النتائج، خاصة يف ظل 

 انية ىلع أسس تراعي حجم وطبيعة تدخالت الجهات التنموية واالقتصادية واالجتماعية.الحاجة لبلورة امليز

وعليه، فتبني مقاربة جديدة يف توزيع موارد الجهات ىلع أسس عبارة عن برامج ومشاريع تنموية أو 
ات تدبيرية، قوامها البرنامج واملشروع بدل السطر والفقرة، سيشكل أسلوبا جديدا يف التعاطي مع نفق

امليزانية بالنسبة للجهات، إذ سيظل االرتباط وتيق بين ما تم تخطيطه واملوارد املخصصة له، وما تم إنجازه 
من برامج أو مشاريع بشكل محقق، يف شكل منظومة متداخلة تجمع بين التخطيط واملوارد املالية واملنجز 

لنتائج، من صميم شروط نجاح عملية التدبير من البرامج واملشاريع، السيما وأن تبويب امليزانية ىلع أساس ا
بحسب األهداف لألدوار التنموية املنوطة بالجهات، خاصة يف ظل التمثالت الجديدة للمبدأ الدستوري القائم 

 ىلع ربط املسؤولية باملحاسبة.

فعيل وبالتالي، فتبني منظور جديد لتبويب ميزانيات الجهات ىلع أساس النتائج، يعد أمرا أساسيا ألي ت
محتمل لهذا النوع من التدبير العمومي الحديث ىلع مستوى الجهات، وذلك بالنظر لكون تبويب امليزانية 
ىلع أساس البرنامج واملشروع، سيمكن المحالة من التحكم يف املوارد والنفقات، وتيسير تحقق أهدافها 

ج التنمية الجهوية، وما يتوفر عليه وفق ملا هو مخطط له، سواء ىلع مستوى امليزانية أو ما له صلة ببرنام
من مشاريع تستلزم بنية جديدة يف صرف اعتماداتها املالية وتتبع نفقاتها، وهو ما يتماشى مع اإلصالح 

، والذي أطر التصور الجديد 001.00الشمولي الذي اعتمده املغرب ىلع مستوى القانون التنظيمي للمالية رقم 
لنتائج، بما تشتمل عليه من إعادة النظر يف تبويبها ىلع أساس الجهات للميزانية العامة القائمة ىلع ا

والبرامج واملشاريع، وهي اإلصالحات التي همت بنية ميزانيات الجهات كجانب مهم من جوانب ترسيخ التدبير 
 بحسب األهداف لشؤونها.

 مليزانية الجهة  ثانيا : برمجة متعددة السنوات
التدبير امليزانياتي ىلع مستوى الجهات ألول مرة، مع صدور القانون لقد تم اعتماد هذا النمط من 

، إذ يقوم ىلع 81024، وعززه القانون التنظيمي للجهات لسنة 81193لسنة  42.12املنظم للمالية املحلية رقم 
تعددة برمجة ميزانيات الجهات وفقا ملقاربة متعددة السنوات، حتى تواكب البرامج واملشاريع أو العمليات امل

                                                      
  التوالي من القانون التنظيمي للجهات.ىلع 018و 010أنظر املادتين  - 1
 .8102فبراير  02بتاريخ  1142، الجريدة الرسمية عدد 8102يناير  80الصادر يف  0810.01القرار رقم  - 2 
ريدة ، الج8119فبراير  02املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها، الصادر بتاريخ  42.12من القانون رقم  04املادة  - 3

 .8119فبراير  80بتاريخ  2100الرسمية عدد 
 من القانون التنظيمي للجهات. 091املادة  - 4
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، وتحين كل سنة 1السنوات التي تقوم بها هذه األخيرة، خاصة وأنها تظل مقرونة بأهداف ومؤشرا للنجاعة
، مما يعني أن املشرع عزز من حضور هذا النمط التدبيري، نظرا 2ىلع أساس تطور موارد وتكاليف الجهة

فوق السنة، من قبل برنامج التنمية ألهميته ىلع مستوى برمجة البرامج واملشاريع التي تتطلب مدد زمنية ت
الجهوية والبرامج واملشاريع املتفرعة عنه، ومختلف البرامج واملشاريع التي تتعاقد الجهة ىلع أساسها مع 

 الدولة أو مع مختلف الفاعلين الترابيين.

يث تقوم يف هذا اإلطار، فعملية البرمجة املتعددة السنوات مليزانية الجهة، ترتبط بعملية التخطيط، ح
الجهة برصد مجموع مواردها برسم الثالث سنوات القادمة، وبرمجتها يف شكل برامج ومشاريع ذات أولوية، 
حيث يتم وضع التقديرات بامليزانية مباشرة من معطيات البرمجة املتعددة السنوات، بحيث توافق تقديرات 

ات يف هذه الحالة، تضمن مبدأين يف ، ذلك أن البرمجة املتعددة السنو3السنة األولى من هذه البرمجة
حكامة التدبير املالي املحلي وهما : تحسين الخدمات املقدمة، وفعالية التدخالت السوسيو اقتصادية، 
لكونها تفرض وجود عالقة بين توزيع املوارد ومردودية النتائج، كما أن هذه األخيرة تعمل ىلع هيكلة تدخل 

 .4واالختصاصات املمنوحة لهاالجهات بوجود ارتباط بين ماليتها 

وبالتالي، فبرمجة ميزانيات الجهات ىلع أسس متعددة السنوات، يشكل لبنة ثانية يف تبني أسلوب 
التدبير بحسب األهداف، خاصة من ناحية االعتماد ىلع الجوانب املالية لتنزيل كل السياسات والخطط التي 

لبرمجة املتعددة السنوات مليزانياتها، تساعد ىلع تم رسمها ىلع مستوى مجالس الجهات، مما يعني أن ا
توقع الجوانب املالية الالزمة لتنزيل مختلف البرامج واملشاريع أو العمليات التي تقررها الجهات، مع إمكانية 
تكييف هذه التوقعات خدمة ملضمون هذه البرامج، وكذا التحكم يف النفقات الالزمة لنجاح عملية التدبير 

 ف كمنظور جديد يخدم برامج التنمية الجهوية املندمجة.بحسب األهدا

إلى جانب ذلك، تساعد البرمجة املتعددة السنوات مليزانية الجهة، يف حسن توقع حجم املوارد املالية 
املتوقعة للجهة، مما سيسمح لها بحرية التصرف فيها وبرمجتها ىلع أساس برامج ومشاريع تفوق السنة، 

ه املوارد املالية املتوقع الحصول عليها من قبل الجهة، يسمح بإعادة تخصيصها يف شكل تصور عملي لهذ
انسجاما مع البرامج واملشاريع التي تم تقريرها من قبل مجلسها، وبالتالي تعزيز القدرة ىلع توقع حجم 

وما تم املوارد املالية الالزمة لكل برنامج أو مشروع، خاصة وأن الجهة تملك معطيات حول حجم مواردها 
تحصيله، وحجم الباقي استخالصه من املوارد املالية...، وهي كلها مقومات تساعد ىلع حسن تنزيل مختلف 

 البرامج واملشاريع التي تم التخطيط لها.

سنوات( مليزانية الجهة، تشكل عنصرا أساسيا يف بنية التدبير  0وعليه، فاملبرمجة املتعددة السنوات )
خاصة وأنها تعكس توقعات ملوارد مالية ونفقات تمتد يف الزمن، مما يسهل ىلع بحسب األهداف لشؤونها، 

                                                      
املتعلق بتحديد مسطرة وأجال البرمجة املمتدة ىلع ثالث سنوات الخاصة بميزانية  8.01.012من املرسوم رقم  0الفقرة  0املادة  - 1

 .8101يوليوز  04بتاريخ  2421، ج ر عدد 8101يونيو  89الجهة، الصادر بتاريخ 
 من نفس املرسوم. 0الفقرة  0املادة  - 2
 .821محمد الغالي، الرشدي الحسن "الحكامة املالية يف ضوء األدوار الجديدة للجماعات الترابية"، م س، ص  - 3
es  é", j ournreèn f i nancire pl uri annuel l e et  rat i onal i sat i on de l a gest i oèLa programmat i on f i nanciFat i ma Zi douri  " -4

maghrébi nes de droi t , Marrakech, i mpri meri e El  Maari f  Al  J adi da, Rabat , Avri l  2011, page 133. 
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رئيس الجهة توقع البرامج واملشاريع املزمع تنفيذها بعد مصادقة مجلس الجهة، وبالتالي فالبرمجة 
عبه املتعددة السنوات للميزانية الجهوية من الجوانب املحورية لحسن التدبير والتوقع، نظرا للدور الذي تل

يف إعطاء صورة توقعية عن حجم املوارد املالية املخصصة للجهات، ارتباطا مع حجم األدوار التنموية 
املنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بالتنمية الجهوية والبيئة والنقل والثقافة والتكوين املهني والتكوين 

تفرعة عن برنامج التنمية الجهوية الذي املستمر والتعاون الدولي...، ناهيك عن حجم البرامج واملشاريع امل
 صادقت عليه مجالسها.

وبالتالي، فإذا كان املشرع املغربي قد تبنى هذا النمط يف تدبير امليزانية ىلع أساس متعدد السنوات 
، فإنه بذلك أسس لجانب مهم من 8119لسنة  السالف الذكر 42.12منذ القانون املنظم للمالية املحلية رقم 

دبير بحسب األهداف لشؤون الجهات والجماعات الترابية األخرى، معززا بذلك قيم التخطيط يف جوانب الت
صرف االعتمادات املالية بما يتناسب وحجم البرامج التنموية ومدتها، ومؤسسا بذلك للنمط الحديث من 

عليها والتأشير التدبير بحسب األهداف، السيما يف ظل اإلصالحات التي همت تبويب امليزانية واملصادقة 
عليها، وذلك بالنظر لكون وضع ميزانيات الجهات ىلع أساس متعدد السنوات، إنما يشكل مرجعا أساسيا 
لتدبير جديد للشأن العام قوامه تحديد األهداف والتخطيط لها، والتشارك يف تنفيذها وتتبعها وتقييمها، 

 يف تحديدها وتتبعها.خاصة يف ظل ما تحمله من تطلعات تستوجب تبني معيار النوع 

 ثالثا : اعتماد معيار النوع يف تحديد األهداف واملؤشرات

إذا كان الهدف من التدبير بحسب األهداف ىلع مستوى الجهات، يهدف لضمان أثر ومردودية أكبر 
لتدخالتها التنموية، فإن ذلك يتوقف ىلع ضرورة األخذ بعين االعتبار معيار النوع يف تحديد األهداف 

ؤشرات، أثناء إعداد السياسات والبرامج واملشاريع أو العمليات التي تسعى لتنزيلها، فمعيار النوع يساعد وامل
ىلع تحقيق تدخالت عمومية ناجعة وفعالة بالنسبة للمواطنات واملواطنين، دون تمييز وبشكل عادل 

ت املالية املرصودة يف ومنصف، مهما اختلفت وضعياتهم االجتماعية، إذ سيمكن من قياس أثر االعتمادا
 .1ميزانيات الجهات ىلع أوضاع عيش الساكنة املستهدفة

وبالتالي املساهمة يف التوزيع املتكافئ للموارد املالية قياسا ىلع وضعيات املواطنين واملواطنات  
االجتماعية، يف شكل موارد ونفقات مالية موجهة لفئات محددة بدقة، بغية إنصافها وضمان حقها من 

خدمات التي تقدمها الجهات، خاصة وأنها توجد يف وضعيات ال تسمح لها باغتنام نفس الفرص التنموية ال
كباقي الفئات األخرى، مما يحرمها من حقها يف التنمية ىلع غرار باقي الفئات االجتماعية املستفيدة من 

 الشروط التنموية املقررة بميزانية الجهة.

كمحدد أساسي يف وضع األهداف، بميزانية النوع التي  2نوع أو الجنسيف هذا اإلطار، يرتبط معيار ال
تشكل نمطا جديدا من التدبير امليزانياتي، ذلك أن تقديم ميزانيات الجهات وفق ملنظور مقاربة النوع، يرتبط 

                                                      
 .822و 821محمد الغالي، الرشدي الحسن، م س، ص  - 1
اء، إنه مصطلح يقدم تمييزا واضحا يرجع تاريخ كلمة "جنس" إلى أوائل السبعينات مع مطالب اإلنصاف واملساواة بين الرجال والنس - 2 

Iبين الجنس البيولوجي والجنس االجتماعي، إلى جانب البناء االجتماعي ألدوار الرجال والنساء يف املجتمع، ووفقا ل  sabel l e 
J ACQUET ي يؤديها ، فإن النوع "يشير إلى الجوانب الثقافية واالجتماعية، الطبيعة املكتسبة وغير الفطرية لألدوار واملهام الت

النساء والرجال يف أنشطتهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا املفهوم يختلف جوهرًيا عن أي حتمية بيولوجية، 
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ومية يف األصل بتحديد األهداف الرئيسية التي تريد الجهات بلوغها، خاصة وأن الحاجة لبلورة السياسات العم
الجهوية ىلع قاعدة مرجعية لحقوق اإلنسان، أصبحت أمرا ملحا يستدعي وضع أهداف ذات أولوية، خاصة 
يف مجال تقليص التفاوتات االجتماعية، حيث يجب أن تعطي هذه األهداف األفضلية ملنطق اإلدماج 

لى ضرورة وضع أنظمة واإلشراك واملساءلة خدمة آلليات الديمقراطية التشاركية، ويف هذا االتجاه، تتج
، ومقروءة بشكل واضح 1للتقييم واملتابعة تكون غنية باملؤشرات املركبة والحساسة للنوع االجتماعي

 ومستندة ىلع معطيات مضبوطة، ومؤطرة يف شكل ميزانية قائمة ىلع أسس النوع االجتماعي.

زانية النتائج السالفة الذكر، وعليه، فمعيار النوع يف تحديد األهداف واملؤشرات يرتبط بشكل وثيق بمي
حيث يستوجب األمر يف هذا اإلطار، أن تبرمج ميزانية الجهة ىلع أساس النتائج املقرونة بأهداف ومؤشرات، 
يشكل فيها معيار النوع مرجعا أساسيا لقياس أثارها تجاه مختلف الفئات االجتماعية، مما يعني تالزم معيار 

ت، بميزانية للنوع قائمة ىلع النتائج، يراد منها تحقيق أثر مباشر ىلع النوع يف تحديد األهداف واملؤشرا
الفئات االجتماعية املحرومة أو التي ال تتوفر ىلع نفس الفرص، وذلك يف شكل مقاربة شاملة تجمع بين 
ميزانية قائمة ىلع النوع وىلع النتائج ومبرمجة ىلع أسس متعددة السنوات، مما يشكل يف األصل 

تدبير بحسب األهداف، كآلية تدبيرية حديثة عزز من حضورها القانون التنظيمي للجهات لسنة منظومة لل
81022. 

وبالتالي، فإن حضور معيار النوع يف تحديد األهداف واملؤشرات ذات الصلة بتدخالت الجهات التنموية، ال 
نوات، بما يسمح برسم يستقيم إال بمنظور إستراتيجي تخطيطي مليزانيات الجهات وفق أسس متعددة الس

وتخطيط وتحديد الفئات االجتماعية املعنية باألهداف املرسومة، وذلك ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تحدد 
عناصر التدبير بحسب األهداف ىلع مستوى شؤون الجهات والجماعات الترابية األخرى، ذلك إن التدبير بحسب 

ثة السالفة الذكر يف إطار مقاربة متداخلة الغرض منها األهداف يف هذه الحالة، يجمع بين العناصر الثال
التخطيط يف وضع أهداف الجهات التنموية واإلدارية واملالية، وكذا تنفيذها وتتبعها وتقييمها ارتباطا 
باملستجدات ذات الصلة بالتدبير الحر يف إدارة شؤونها التنموية من جهة، وبالديمقراطية التشاركية من 

عني ىلع أن التدبير بحسب األهداف لشؤون الجهات إنما يشكل منظومة متداخلة تجمع جهة أخرى، مما ي
عناصر مختلفة، الغرض من التأسيس لبعد تخطيطي ولرؤية إستراتيجية يف تدبير أدوارها واختصاصاتها 

 الذاتية واملشتركة واملنقولة إليها.

 خاتمة:

                                                                                                                                                                      
بالنسبة لكل قطاع من مجاالت الحياة يف املجتمع، ويحدد هذا الجندر توزيع املهام واألدوار والحقوق التي يمارسها كل فرد، وهو 

م تحديد أنشطة البعض وتحليلها وفقا ألنشطة اآلخرين "، ويضيف نفس الباحث "بالنسبة لكل قرار، مفهوم تفاعلي، حيث يت
نقوم بتقييم تأثيراته وتداعياته ىلع وضع الرجال والنساء، مع أن األخذ يف االعتبار النوع االجتماعي، يعني االعتماد ىلع تحليل 

  خصوصياتهم وتفاعالتهم "، أنظر :شامل للمجتمع يأخذ جميع األفراد بعين االعتبار يف 
-  Mi ni st ère de l ’Economi e et  des Fi nances  "Examen exhaust i f  des st at i st i ques  sensi bl es au genre au Maroc", Mohamed 

CHAFI KI , Di rect eur  des Et udes et  des Prévi si ons Fi nanci ères, Page 10. 
 .0، ص 8101"، ملحق بمشروع قانون املالية القائمة ىلع النتائج من منظور النوع تقرير حول امليزانيةوزارة املالية " - 1

 من القانون التنظيمي للجهات. 842املادة  - 2 
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ن أهم اآلليات التدبيرية الحديثة التي تحتاجها ختاما، يمكن اعتبار منظومة التدبير بحسب األهداف، م
الجهات اليوم، خاصة ىلع مستوى تدبيرها للبرامج واملشاريع املتفرعة عن برنامج التنمية الجهوية، الذي 
يحدد اإلطار العام للتدخالت التنموية للجهات، ويستوجب بغية تنزيل مضامينه، التوفر ىلع بنية تدبيرية 

، بالنظر 8102النتائج، وهو املعطى الذي كرسه القانون التنظيمي للجهات لسنة قائمة ىلع األهداف و
، والذي أعاد رسم 001.00للتطورات التي همت بنية امليزانية العامة للدولة من خالل القانون التنظيمي للمالية 

 تدخالت مصالح الدولة بناءا ىلع النتائج بدل الوسائل.

ملنظومة التدبيرية يف القيام بأدوارها الهادفة لحسن أداء الجهات إال أنه مع ذلك، فإن نجاح هذه ا
لتدخالتها املالية واإلدارية والتنموية، يتوقف أوال، ىلع وجود نخبة سياسية تدبيرية واعية بقيمة هذه اآللية 
 التدبيرية الحديثة، إلى جانب وجود موظفين مؤهلين للسهر ىلع تتبع تنفيذ مختلف البرامج واملشاريع
املقررة، وثانيا، ىلع خضوع هذه الهيئات التدبيرية لتكوين مكثف حول عناصر هذه البنية التدبيرية، خاصة ما 
يرتبط بتبويب امليزانية ىلع أساس النتائج، وكذا اعتماد معيار النوع أو ميزانية النوع عند قياس األهداف، إلى 

متعددة السنوات، وثالثا، توفر الجهات ىلع بنية جانب تعزيز مكانة التوقع يف برمجة امليزانية ىلع أسس 
ووسائل تدبيرية تساعد ىلع حسن اعتماد منظومة التدبير بحسب األهداف، ىلع غرار مؤشرات للتتبع 

 والتقييم، واملقاربة التشاركية للميزانية ومختلف البرامج واملشاريع.
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