
1 
 

 

 

 

 

 الحكامة المالية:الدستور وماستر 

  آليات الحكامة في الدستور المغربي مادة:

 

 عرض تحت عنوان:

 

 

 

                                         

 

                                 

 

 

 

  

  الالتركيز اإلداري والحكامة الترابية

 الموسم الجامعي:

2018/2019  

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 واالقتصاديةالعلوم القانونية كلية 

 االجتماعية، فاسو

 

  

 من أنجاز الطلبة:

 القيمينادية -

 س النجارياأن-

 دريسيمحمد -

 إدريس فهد-

 يأحمد الكنون-

 الطيب عبد العزيز -

 ايوب الفياللي االدريسي-

 محمد لفريندي-

 

 

 تحت إشراف:

 أحمد مفيد د.

 الواحد القريشي دد. عب



2 
 

 : تقديم

وجوده من  يرتبط التنظيم اإلداري للدولة باعتباره "نسق مترابط للمكونات يستمد

، إذ 1السياسية واالجتماعية"المتطلبات المجتمعية واالقتصادية لمجموعة بشرية بظروفها 

، بل كل دولة تأخذ بالنظام اإلداري 2باعه أو تطبيقهيلزم ات  ليس هناك أسلوب إداري واحد 

الذي يناسبها ألنه يمثل وسيلة لتحقيق عدة غايات تتحكم فيه عدة عوامل "منها نظامها 

ستوري والقانوني وحجمها ورقعتها الجغرافية، ودرجة نموها وتطورها ومدى مواكبتها الد

وإذا  ."3في المجال العلمي والتكنولوجي مللتطور الحضاري العالمي وما أحرزته من تقد

المركزية والالمركزية اإلدارية حيث  التنظيم اإلداري تقوم على نظامي كانت أساليب

ي اسيا، لكن في الحقيقة توجد قواسم مشتركة يتجلى منها باألساس فيبدوان مختلفين تقنيا وسي

 .4عقلنة تدبير الشأن العام عن طريق إدارة القرب

المركزية اإلدارية أسلوب من أساليب اإلدارة حيث تتجمع السلطات وإذا كانت 

واالختصاصات في أيدي اإلدارة المركزية وكون هذه األخيرة ال تستطيع أن تصل إلى 

وأطراف الدولة، فتلجأ إلى مصالح خارجية في إطار سياسة الالتمركز اإلداري عبر عمق 

اتخاذ القرار تبقى مركزة بشكل كبير في  بالرغم أن سلطة ،التواجد في األقاليم والجهات

المتمركز لإال أن ظهور رهان الجهوية في إطار الالمركزية يفرض قيام نظام  .العاصمة

عي إلعادة انتشار اإلدارة ة من صور المركزية. وكونه نمط طبيمتقدم باعتباره يمثل صور

كون الالتركيز  على الباحثون هنا، حيث يركز 5في المحيط بحد أدنى من سلط اتخاذ القرار

اإلداري سياسة تتغير بتغير نمط العالقة بين اإلدارة المركزية وممثليها في اتجاه نقل مزيد 

ن يرافقه مزيد من الوسائل واإلمكانات لتفعيل هذه من االختصاصات للمسؤولين الترابيي

 145دث في الفصل يتح 2011السياسة مما جعل المشرع المغربي في دستور فاتح يوليوز 

                                                           
عدم التركيز في إطار اإلصالح اإلداري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  ،عبد العزيز الهواري -1

 .22صفحة ، 2005-2006الرباط السنة  -واالجتماعية أكدال
 .37 ص، طالربا-طوب بريس ةمطبع 2011الطبعة األولى  ،اإلداري المغربي التنظيم ،لحرشكريم  -2
 .37ص  ،المرجع السابقنفس  -3
 .37ص  ،نفس المرجع السابق -4

5- Maurice Bourjol : la réforme de l’administration territoire : commentaire de la loi d’orientation 
du 6 février 1992 A.J.B.A20 avril 1992. 
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، التي يسهر على تنسيق أنشطتها وحسن سيرها الوالة والعمال 6عن المصالح الالممركزة

التمركز اإلداري من لتحت سلطة المعنيين. في حين يذهب بعض الباحثين إلى النظر ل

زاوية "تقنية إدارية تسمح بإعادة توزيع الصالحيات داخل جهاز الدولة ودعامة أساسية 

فهو آلية للتدبير  ،وبذلك ."7تسهيل مسارات التنمية االقتصادية واالجتماعية المندمجةوفعالة ل

العمومية  العمومي ينخرط في مسلسل إدارة الشأن العام عبر مساهمته في تقديم الخدمات

خلق جو عام من االستقرار األمني والسياسي، والذي بات بوتنظيم التصرفات بما يسمح 

ق التنمية، لذلك يعتمد الالتمركز اإلداري على عنصري التفويض مؤشرا من مؤشرات تحقي

أو نقل االختصاص وعنصر المراقبة، إذ مع التوجه إلى تفعيل الجهوية المتقدمة بات على 

ركزية أن تعمل على تفعيل التوجه الجهوي لمصالحها الالممركزة، التي تعتبر السلطات الم

إلى "ترسيخ فكرة التعددية في تدبير السياسات الزمة من لوازم الالمركزية وبشكل يؤدي 

"، ولتحقيق ذلك على الالتمركز اإلداري أن يتجاوز تواجد الجانب المؤسساتي 8العمومية

الذي يعتبر ضروريا لتحقيق اإلنصاف في تغطية التراب للمصالح الخارجية المختلفة و

" 9ئفها على الشكل المطلوببأداء وظا الوطني، إلى تقوية "القدرات الفعلية التي تسمح لها

خصوصا وأن الجهة انتقلت من إطار الالتمركز اإلداري في تجربة الجهات االقتصادية إلى 

دارة الترابية، مما يفرض العمل على أن صارت إطارا للمصالح الخارجية للوزارات واإل

نمط التدبير تطوير هذا األسلوب اإلداري ليواكب التحوالت األفقية والعمودية والتي يعرفها 

 العمومي.

عرف المغرب في تبنيه لنظام عدم التركيز  لهذا الموضوع،في اإلطار التاريخي و 

ابع المركزي، علما بوجود اإلداري عدة مراحل، حيث امتازت مرحلة ما قبل الحماية بالط

ول تمثيليته للسلطات في شخص العامل داخل المناطق التي كانت تابعة له، ومع دخ

عمد إلى تطبيق نمط عصري في اإلدارة المغربية التي عرفت ازدواجية في  ،المستعمر
                                                           

الوالة والعمال تحت  م.... يقوالمجالس الجهوية ء.... رؤساماعات الترابيةلعمال رؤساء الجيساعد الوالة وا" :من الدستور 145الفصل  -6
 ."سلطة الوزراء المعينيين بتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية ويسهرون على حسن سيرها

 أبريل ،الرباط -كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال ،الحقوقأطروحة لنيل الدكتوراه في  ،اإلداريالتركيز  عدم ،راجيمحمد  -7
 .3ص، 2001

 .3ص ، جع السابقنفس المر -8
مجلة مسالك "الفكر والسياسة واالقتصاد" عدد مزودج  ،نظام الالتمركز ورهانات تنظيم الدولة في أفق الجهوية المتقدمة ،زياتيابراهيم  -9

 .26ص  ،18/17/2011
ية واإلدارة سلسلة الالمركز منشورات ،الجهوية المتقدمة بالمغرب "المرتكزات والرهانات في ضوء تقرير اللجنة االستشارية" ،رشيد لصفر 

 .154ص، 2012، 19العدد  ،الترابية
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 (المخزن)تسييرها حيث إدارة شؤون اإليالة يتوالها السلطان الذي يعهد بأمورها للوزارات 

على تفويض منه، وإدارة تتولى الحماية تسييرها يطلق عليها باإلدارات الشريفة الجديدة  ءناب

أو الجهة إطار لعدم التركيز اإلداري وخولت سلطة التنسيق فيها التي جعلت من الناحية 

للمقيم العام وهو ما أكده أندري دولوبايير "بأن الناحية أو الجهة في المغرب كانت إطارا 

تركيز حيث وردت تدريجيا عدة نصوص تخول لرئيس الناحية مهاما تبعد عن مهام لعدم ال

" وكان الهدف هو التحكم بشكل أفضل في 10داريالمراقبة وتقترب من ممارسة النشاط اإل

اس تقسيم تدبير ثروات البالد، حيث قسمت إلى جهات مدنية وأخرى عسكرية على أس

القبلي دون المعايير  يث حضور المعطىخر غير نافع، حآالمغرب إلى مغرب نافع و

 ية وتمثيلية،الجغرافية و الديموغرافية، مع غياب منح الجهة أية سلطة مستقلة إدارية ومال

ليتغير أسلوب عدم التركيز اإلداري، بعد االستقالل، من خالل جعل العمالة أو اإلقليم كإطار 

الذي نظم  1977فبراير  15له، من الناحية الهيكلية فقط لينتقل بعد صدور ظهير 

اختصاصات العمال فأدرجت فيه مقتضيات تهم سلطة عدم تركيز القرار في الجانب المالي 

يتم توسيع المجال عبر اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تهتم بالجانب التنظيمي لعدم فقط، ل

دارة الذي ينظم االختصاصات اإلدارية ما بين اإل 1993أكتوبر  20التركيز مع مرسوم 

المركزية ومصالحها الخارجية، ثم بعد ذلك ظهرت الجهة التي كانت في فترة الحماية، ثم 

، 1971يونيو  16طار لعدم التركيز "اقتصاديا" بموجب ظهير ظهرت بعد االستقالل كإ

، مما 2011ثم جماعة ترابية في دستور  1996 و 1992 يوكجماعة محلية في دستور

اإلداري للتقدم الحاصل على مستوى الالمركزية الترابية،  يعكس عدم مواكبة الالتمركز

ة والتنظيمية مع ما جاء في لذي يفرض تدخل المشرع، لتتالءم النصوص التشريعيالشيء ا

الرسالة الملكية السامية التي تحث "الوزراء على االستمرار في إنشاء مندوبيات جهوية 

حياتها دونما اإلخالل بالسير الطبيعي مكثفة قدر المستطاع مع التوسع بما يكفي من صال

ين المركز "، إلى جانب العمل على تطوير الوسائل وأساليب التواصل والتنسيق ب11لإلدارة

 والالتمركز لكي يستجيب لتطلعات الساكنة المحلية.

                                                           
 .37ص مرجع سابق،  راجي:محمد  -10
 للنشر وبدون دار النشر. مركز بدون سنةصروخ، تأهيل التناسق بين الالمركزية وعدم الت مليكة -11
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 ضوء ما سلف، تطرح اإلشكالية التالية:  وعلى 

لتدبير العمومي والرفع من كيف السبيل إلى تأهيل نظام الالتمركز اإلداري كنمط ل

 للحكامة الترابية؟ة فعاليته ليشكل دعامة حقيقي

 :التالية األسئلةتتفرع هذه اإلشكالية، عن 

 تنظيم المصالح الالممركزة للدولة مع الرهانات الترابية الجديدة؟ حد يتناسبإلى أي  -

 لوية؟ات األوذزة على مهام اتجهت الدولة إلى تركيز المصالح الالممركهل  - -

 هل تتوفر المصالح الالممركزة على وسائل حديثة لتقوية التدبير العمومي الجهوي؟ -

 المتابعة والتقييم الموضوعة رهن إشارة المصالح الالممركزة؟   آلياتما طبيعة  -

 هل دينامية الدولة على مستوى الممارسة تعكس التفكير القائم حول الالتمركز؟  -

 ؟ن الالتمركز وباقي المتدخلين الترابيين متوازنةبية بيعة العالقهل ط -

الدستورية والقانونية لتقوية مستجدات الظل  ما هي أسس المقاربة اإلصالحية في -

 للجهة؟دور الالتمركز في دعمه 

 التالية:وعليه يمكن إعطاء الفرضيات 

 ميثاق الالتركيز اإلداري كآلية لتقوية سلطة القرار الالممركز   -

 حل من الحلول الناجحة لتحقيق حكامة ترابية  اإلدارييز الالترك -

االستقرائي والتاريخي من خالل ولمعالجة هذا الموضوع، سيتم اعتماد المنهج 

 .استخراج النصوص القانونية ومحاولة استقرائها للتأكد من مدى مطابقتها للواقع الحالي

 وبناء على ذلك، يمكن طرح التصميم وفق الشكل اآلتي:

 األول: واقع الالتمركز اإلداري بالمغرب بحثالم

 الميثاق الوطني لالتمركز اإلداريعلى ضوء  المبحث الثاني: الحكامة الترابية
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 :الالتمركز اإلداري بالمغربواقع المبحث األول: 

يجد أسلوب عدم التركيز اإلداري، اهتماما كبيرا في الخطب الملكية، والتي تمثل 

العام لسياسة الدولة عامة والتنظيم اإلداري خاصة، كونها من بين العوامل التي التوجه 

تكريس الالمركزية وعدم التركيز اإلداري، حيث دعا الملك الراحل الحسن  يساهمت ف

الثاني إلى اعتماده نظرا ألهميته في إنشاء العماالت واألقاليم كإطار لالمركزية وعدم 

ين جميع المصالح اإلدارية وتوزيع المسؤولية على ممثلي التركيز مع ضرورة التنسيق ب

وعلى نفس النهج سار  ،على إحداث المندوبيات الجهويةالوزارات باإلضافة إلى التشجيع 

خلفه الملك محمد السادس الذي انطلق من مفهوم جديد للسلطة، جاعال الجهة إطارا لتوسيع 

 الالمركزية وعدم التركيز اإلداري. 

األسلوبين في التنظيم اإلداري جاء لتحقيق الديمقراطية المحلية بين هذين إن الربط 

سلطات الالتمركز بين جميع المستويات واألصعدة وتحديد المسؤوليات الملقاة على كاهل 

 المحلية واإلقليمية ثم الجهوية.

 مراحل تطور الالتمركز اإلداري بالمغرب: :المطلب األول

المرتبطة بهذا األسلوب من خالل  المقارباتوياسية للدولة اإلشارة للتوجهات الس رجدت

  )الفقرة الثانية( في هذا الباب البرامج الحكومية كذاو )الفقرة األولى(، الخطب الملكية

 الفقرة األولى: مظاهر دعم المؤسسة الملكية لسياسة الالتمركز

ق الدستوري تمثل الخطب الملكية، من منطلق تموقع المؤسسة الملكية داخل النس

 وقدرة ناجزة يمكن اعتبارها إطارا موجها 12والسياسي وما يخول لها ذلك من مكانة سامقة

لتطوير اإلدارة وفق ما ينسجم مع متطلبات التغيير التي وصل إليها المغرب، حيث الغاية 

، أساسه امتالك بنيات وهياكل وأجهزة 13الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حداثي تنموي"

وبشرية قادرة على إنجاح  اختصاصات ومهام محددة مع تعزيزها بوسائل مادية إدارية ذات

برامجها سواء على مستوى الالتمركز أو في إطار الالمركزية، حيث ركزت الخطب 
                                                           

 .24، ص 1997-1996طبعة ، بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،النظام الدستوري المغربي المؤسسة الملكي ،مصطفى قلوش -12
 .2003ماي  29ماي في  16خطاب ملكي بعد أحداث  -13
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مركزة الملكية على ضرورة التالزم في تطوير أسلوب التنظيم اإلداري بينهما لتخفيف 

 .القرار في العاصمة

، وبعدها كذلك اإلشارة )أوال(الثاني  مين خطب الملك الحسنوسنحاول أن نبرز مضا

 .)ثانيا(إلى خطب الملك محمد السادس 

 خطب الملك الحسن الثاني-أوال

لقد سعى الملك الراحل الحسن الثاني إلى متابعة المسيرة التنموية التي شرع فيها الملك 

د الملكي بإجراء الخامس، حيث ركز على ضرورة "مواصلة تطبيق العه الراحل محمد

" وصوال إلى توطيد أركان الديمقراطية 1959بل نهاية االنتخابات القروية والبلدية ق

 :15في المقابل ارتبطت خطب الملك الحسن الثاني رحمه هللا بإبراز 14الحقة

 ؛أهمية عدم التركيز في تسيير دواليب الحكم ✓

 ؛الدعوة إلى إنشاء عماالت وأقاليم جديدة ✓

 ؛وى العماالت واألقاليم والجهاتلوزارات على مستضرورة تمثيلية ا ✓

 ؛ضرورة توزيع المسؤولية على ممثلي الوزارات ✓

 ؛إقامة التنسيق األفقي ووسائله ✓

 ؛سن حركية الموظفين ✓

 .مركزية وعدم التركيز اإلداريالدعوة للربط ما بين الال ✓

ي الذي ركز أسلوب عدم التركيز اإلداري، باهتمام تفكير الملك الحسن الثانلقد شمل 

لة في اتجاه تجاوز تركيزها في على ضرورة توزيع المسؤولية بين مختلف مكونات الدو

ؤدي إلى عقم في األفكار تية المطلقة كونها تحد من النمو والعاصمة وبالتالي رفض المركز

 16ان حجمها وقدرتها التي يتقرر كل شيء في عاصمتها،...."...وها نحن في البالد كيفما ك

أن البلد ال ...ر دواليب الدولة يطبيق عدم التركيز يمثل الوسيلة الناجعة في تسييد أن تبما يف

                                                           
 .157و 34 ص ،الخامسو الجزء الرابع ،ربيةملكية المغإصدار مديرية الوثائق ال أمة،انبعاث  مير،حسن   -14
 .96ص  ق،اب، مرجع سمحمدراجي  -15
يونيو  29أشغال المناظرة الوطنية الرابعة للجماعات المحلية بالدار البيضاء بتاريخ  ءبمناسبة انتها-رحمه هللا-تصريح الملك الحسن الثاني -16

1989. 
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يمكن أن يحكم من نقطة واحدة، كيفما كانت حيوية اإلدارة وكيفما كان حجم الرجال وكيفما 

" وعليه جاءت الدعوة إلى إحداث عماالت وأقاليم جديدة في إطار 17كانت قدرة الموظفين...

ماالت، اء الدولة وامتدادها تحقيقا لسياسة القرب إذ "....لذا قررنا أن نصغر العاستكمال بن

وبهذه الكيفية سيمكن لكل عامل أن يكون أقرب ما يمكن القرب من الرعايا الذين له 

"...الشيء الذي ال نريده.... وسوف نعطي  18م...مسؤولية النظر في شؤونهم واألخذ بيده

 .19"ة متوفرة على المصالح الخاصةأوامرنا...حتى تصبح العمال

احل إلى واستكماال لهذه السلسلة من اإلجراءات والتوجيهات الملكية دعا الملك الر

ي هو المفتاح الذ ز.... فالالتمركمركزية وعدم التركيز اإلداريضرورة خلق رابط بين الال

أوضح يمكن اإلنسان من أن يفتح باب التمتع بالالمركزية على مصراعيه وبعبارة 

زارات فالالمركزية هي الميدان والالتمركز هو الوسيلة.." ويجب أن يسود الو

  20واإلدارات...

وصوال إلى عقلنة التدبير العمومي وتحقيق التنمية المحلية ويبقى السؤال ما موقع عدم 

 السادس؟لملك محمد التركيز في خطاب ا

 خطب الملك محمد السادس -ثانيا

مؤسسة الملكية في العهد الجديد، لذا كيز اإلداري، اهتمام اللقد شكل موضوع عدم التر

لمحلية من خالل تطبيق سياسة جاء في خطابات ملكية، توجه نحو تدعيم الديمقراطية ا

االنتقال الديمقراطي مع حكومة التناوب مركزية وعدم التركيز اإلداري، ففي سياق الال

في وتجاوبا مع متطلبات العصر والتي برئاسة الوزير األول السابق عبد الرحمان اليوس

إطارا عاما  تعوات ملكية مثلفرضت إعادة هيكلة دور الدولة ووظائفها جاءت عدة د

 لتوجيه القرار السياسي واإلداري معا والذي برز من خالل:

                                                           
 .1992أبريل  21بمناسبة أشغال المناظرة الوطنية الخامسة للجماعات المحلية بالرباط في -تصريح الملك الحسن الثاني رحمه هللا -17
 .221ص  18المصدر انبعاث أمن الجزء  1973يوليوز  8خطاب الملك الحسن الثاني رحمه هللا بمناسبة عيد الشباب بالرباط في  -18
، 15الجزء  ة، المصدر: انبعاث أم1970ماي  25ماع مع رجال السلطة والهيئات المنتخبة بإقليم تازة بتاريخ ة اجتخطاب ملكي بمناسب -19

 .106ص 
 20الحسن الثاني رحمه هللا بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية بالدار البيضاء في  الملكمقتطف من خطاب  -20

 .1998أكتوبر 
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 وم جديد للسلطةدعوته إلى مفه ➢

 مركزية وعدم التركيز اإلداريدعوته إلى الجهة في إطار لتوسيع الال ➢

 مركزية وعدم التركيز اإلداريإلى الربط بين الالته دعو ➢

 دعوته إلى اإلسراع في وضع ميثاق لعدم التركيز اإلداري ➢

إطالق الجهوية المتقدمة في المناطق الصحراوية وربطها بضرورة  ➢

 تمركز كنموذج أولي.الال سياسةتطوير 

 الفقرة الثانية: البرامج الحكومية

 أوال: البرامج الحكومية

تمركز خصوصا موضوع اهتمام البرامج لت اإلدارة المركزية عموما والالشكد لق

الحكومية، حيث اتجه البعض منها إلى إرساء دعائم عدم التركيز سيما جانب االختصاصات 

 21لحكومة األولى للمغرب وهي حكومة الوزير األول أحمد أبا حنينيويتشكل من برنامج ا

ر المرافق التركيز على إصالح اإلدارة وتسيي في المقابل ذهبت بعض البرامج إلى

العمومية، على أن برنامج حكومة التناوب برئاسة الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي تبني 

العثماني التي عملت، بطلب  حكومة و إ صالح إداري قائم على عدم التركيز والالمركزية

 .  إلداريا لميثاق الوطني لالتمركزا من الملك على إصدار

برنامج حكومة  الخطب؟ لكن هل برامج الحكومات السابقة تنم عن نفس اهتمام

، (4)، وإدريس جطو (3)، وعبد الرحمان اليوسفي (2)، وعز الدين العراقي (1) باحنيني

 .(7)العثماني  حكومةو (6) بنكيران ةوحكوم (5)وعباس الفاسي 

 الحكومي للوزير األول أحمد أبا حنيني: البرنامج 1

نحو خلق مزيد من المصالح الخارجية في إطار دعم عدم  توجها برنامجال هذا عكس

ز اإلداري، ليشكل إطارا المتداد الدولة على ترابها ومنح مزيد من الصالحيات يالترك

                                                           
 114، مرجع سابق، صمحمد راجي -21
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افق اإلدارية للعمال ورؤساء المصالح اإلقليمية مع التركيز على التنسيق بين مختلف المر

 ير الخدمات الضرورية.وتزويدها بأطر قادرة على توف

 : البرنامج الحكومي للوزير األول أحمد عصمان2

 تم اعتمادفي إطار تعزيز التواجد الترابي لمصالح الدولة والتخفيف من ثقل التمركز، 

 جملة إجراءات حكومية همت عددا من القطاعات منها القضاء، التجهيز، النقل، االتصال.

 عبد الرحمان اليوسفي: البرنامج الحكومي للوزير األول 3

لقد شكل سياق وصول حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى الحكم فرصة، في إطار 

ضمن برنامجه إصالح اإلدارة  االنتقال الديمقراطي المعروف بالتناوب التوافقي، ألن يجعل

المغربية وتعزيز أسلوب عدم التركيز اإلداري من خالل تبني "...منهجية الحكومة ستكون 

ة إلعداد التراب، قائمة تبدأ من التعرف الدقيق على المجال في نطاق سياسة إداري شمولية

 ." مركزية والجهويةعلى الالتمركز والال

 األول ادريس جطو: برنامج حكومة الوزير 4

لقد تبنت حكومة الوزير األول ادريس جطو نهج سلفها وذلك بالتركيز على تعزيز 

نصر هام يتمثل في تفعيل المراكز الجهوية لالستثمار الديمقراطية المحلية، مع إبراز ع

يد لعدم التركيز وهو ، حيث ظهر توجه جد2002يناير  9بموجب الرسالة الملكية في 

  .االستثمار

 برنامج حكومة الوزير األول عباس الفاسي :5

بة لقد ساير هذا البرنامج التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك بمناس

تطوير لعلى العمل كد أبأكادير حيث  2006في شهر دجنبر  ملتقى الجماعات المحلية

الحكومة الجديد من خالل تمركز والجهوية وبذلك يتضح توجه وتوسيع الالمركزية والال

تمركز اإلداري في تدبير الشأن المحلي وبناء إدارة بط ما بين  "...ترسيخ سياسة الالالر

ما يفيد كا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية لإلدارة الترابية..." القرب التي أضحت خيار
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واالقتصادي على أن عدم التركيز كأسلوب في التنظيم اإلداري انخرط في القرار اإلداري 

 .22أساس تدبير تشاركي بين الدولة والجهات

 : برنامج حكومة رئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران6

ط بين التوجه نحو جهوية متقدمة د اإلله بنكيران على الربلقد حافظ برنامج حكومة عب

تمركز اإلداري إلى "...اعتماد مشروع طموح لال وتبني سياسة عدم التركيز حيث ذهب

 تمركزالميثاق الوطني لال عدادتعجيل بإاكب الجهوية المتقدمة والالمركزية من خالل اليو

فل تناسق عملها رة الترابية بما يكوإعادة تنظيم اإلدا لتطوير وتحديث هياكل الدولة

واالستجابة عن قرب للحاجيات المعبر عنها محليا وذلك بتخويلها السلط والصالحيات 

وبذلك تظهر هذه  23متمركزة..."أنها وضع نظام فعال لإلدارة الالواإلمكانيات التي من ش

تضخم المصالح السياسة عبر عقلنة وترشيد الهياكل اإلدارية لتفادي تداخل االختصاصات و

 اإلدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.

 لعثمانيسعد الدين ا: برنامج حكومة رئيس الحكومة 6

على تنزيل جملة من اإلصالحات البنيوية التي تصب في  الحالية الحكومةحرصت 

ظم لتسيير اتجاه دعم الحكامة الترابية، شملت، على الخصوص، اإلطار القانوني المن

الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، من خالل إقرار ترسانة متكاملة من القوانين 

ونصوصها التطبيقية، والتي تهدف في عمقها إلى  الترابيةالتنظيمية المتعلقة بالجماعات 

 إخضاع تدبير الشأن المحلي لقواعد الحكامة القائمة على المبادئ التالية:

فق العمومية التابعة للجماعات طنين في ولوج المراالمساواة بين الموا •

 الترابية؛

 االستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعات وضمان جودتها؛ •

 الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ تكريس قيم •

 ترسيخ سيادة القانون؛ •

                                                           
 .2007أكتوبر  24مقتطف من تصريح الوزير األول السيد عباس الفاسي أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي  -22
 .2012مقتطف من تصريح السيد رئيس الحكومة عبد االاله بنكيران أمام مجلس النواب لتقديم البرنامج الحكومي  -23
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 الت شارك والفعالية والنزاهة. •

لى مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح ويقوم تصور الحكومة لالتمركز اإلداري ع

لالممركزة في تنفيذ السياسات العمومية التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، وهو ا

وأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل اإلدارة المركزية على المستوى الترابي، تصور تتب

التقائية السياسات وبالنظر إلى كون المستوى الجهوي يمثل اإلطار المالئم النسجام 

والبرامج العمومية لمختلف القطاعات، وكذا دعم ومواكبة الجماعات الترابية، السيما 

 الجهة، في تدبير شؤونها.

الذي سيتم وضعه في مسطرة المصادقة  مشروع ميثاق الالتمركز اإلداري، مويرو

المصالح  نقريبا، تنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، من خالل تمكي

 من جملة من االختصاصات المهمة تتمثل فيما يلي: الالممركزة الجهوية

الجهوي، الدولة على المستوى  "برنامج عمل" المساهمة في إعداد •

 تحت إشراف والي الجهة؛

 تنشيط أنشطة المصالح الالممركزة على مستوى العماالت واألقاليم؛ •

التنمية الجهوية مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج  •

تراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة والتصميم الجهوي إلعداد ال

 على المستوى الجهوي؛

 24 .الشراكة بين الدولة والجماعات الترابيةتدعيم عالقات  •

 القانوني لالتركيز اإلداري اإلطار: مطلب الثانيال

 .)الفقرة الثانية( والمواثيق موالمراسيتناوله في الدستور )الفقرة األولى(  من خالل

 : الدستور وسياسة الالتمركزالفقرة األولى

، حيث 196225وسياديا بموجب أول دستور لقد شكلت الالمركزية خيارا دستوريا 

تطورت لتصل إلى الجهوية المتقدمة كأساس للتنظيم الترابي للمملكة بموجب دستور 

                                                           
24 - http://www.cg.gov.ma/details.60.1595.الحكامة+الترابية+وانعكاساتها+على+التنمية+المحلية VISITE LE 02/01/2019 

A 23H19 

 

http://www.cg.gov.ma/details.60.1595.الحكامة+الترابية+وانعكاساتها+على+التنمية+المحلية
http://www.cg.gov.ma/details.60.1595.الحكامة+الترابية+وانعكاساتها+على+التنمية+المحلية
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الجسيمة التي ورثها المغرب، عمل غداة ، في المقابل وأمام التركة االستعمارية 201126

ذلك واضحا في الفصول  استقالل على جعل اإلقليم إطارا لعدم التركيز اإلداري حيث بداال

والغاية فرض سلطة الدولة الفتية سياسيا وإداريا ليصبح  196227من دستور  95و 94

 ا ومحليا. اإلقليم والعمالة أهم التقسيمات اإلدارية للدولة يعكس امتدادها وطني

كما تمت دسترة منصب العامل كسلطة سياسية وإدارية وأمنية، والتي شكلت نقطة 

ات المركزية، حيث اختص بتنفيذ مقررات مجالس العماالت واألقاليم، عالوة استقبال للقرار

على تنسيق نشاط اإلدارات المتواجدة في إطارها مما جعله يحظى بمكانة متميزة عززتها 

شتنبر  13من دستور  101حقة، التي نصت على مهام جديدة منها الفصل الدساتير الال

ات مجالس الجهات باإلضافة إلى مسؤوليته عن الذي ينص على مسألة تنفيذ مقرر 1996

من نفس الدستور، بما  102تدبير المصالح المحلية التابعة لإلدارة المركزية طبقا للفصل 

لدى المصالح الخارجية في مقابل محدودية يفيد توسيع صالحيات ومجال تدخل العامل 

حدد  2011ستور فاتح يوليوز انخراطها في المجاالت المحلية، اإلقليمية والجهوية، إال أن د

، عبر مهام بوضوح حدود تدخل الوالة والعمال معا في إشارة إلى تعزيز مؤسسة الوالي

ولة، تأمين تطبيق القانون تمثيل السلطة المركزية في الجماعات الترابية بدل تمثيل الد

ة اإلدارية يمية ومقرراتها وممارسة الرقابوالعمل باسم الحكومة على تنفيذ النصوص التنظ

إلى جانب تنسيق أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية، بدل تدبيرها الذي كان يحد 

ومع تنصيص من هامش تدخالتها تم السهر على حسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين 

على عبارة "المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية يكون  145في الفصل  2011دستور 

ستوري قد خطى خطوة مهمة في تعزيز مسلسل اإلصالح التنظيمي اإلداري، المشرع الد

ليجمع بين ما هو محلي وجهوي تكريسا لتمثيلية متوازنة للدولة تواكب التحوالت الدولية 

صارت الجهة إطار تختزن فيه كافة الفاعلين الممثلين للدولة والجماعات واإلقليمية، إذ 

نظمات المجتمع المدني نحو تحقيق التنمية المندمجة، لذلك الترابية، المؤسسات العمومية وم

أصبح دور الوالة والعمال مساعدة رؤساء الجماعات الترابية المندوبون الفعليون، وخاصة 

                                                                                                                                                                                     
 .1962من دستور  93انظر ما ينص عليه الفصل  -25
 .2011من دستور  1انظر ما ينص عليه الفصل  -26
 .95و 94انظر ما ينص عليه الفصالن  -27
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تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، بما يفيد تعزيز  رؤساء المجالس الجهوية على

رؤساء الجهات والعماالت واألقاليم الديمقراطية المحلية عبر تقوية الدور التمثيلي ل

وتكريسا لمبدأ ربط  28والجماعات الحضرية والقروية بموجب القوانين التنظيمية الصادرة

نوطة بهم، إذ السياسة العامة للدولة المسؤولية بالمحاسبة بموجب المسؤوليات والمهام الم

ة األخرى العمل وفقه ؤساء الجهات والجماعات الترابيتمثل اإلطار العام الذي يجب على ر

مع االهتمام بخصوصيات كل جهة على حدة وإذا كان التضامن وسد العجز مبادئ مؤطرة 

األفقية والعمودية، متمركزة أساس العالقات للعالقات جهويا وأن تنسيق أنشطة المصالح الال

وتنفيذ يفيد نقل تركيز تجربة وخبرة الوالة والعمال في إنجاح مسلسل الجهوية من جهة  بما

سياسة الدولة عبر مصالحها الخارجية من جهة أخرى، لذلك إنجاح الديمقراطية المحلية 

بر يفرض نوعا من التوازن السياسي في إطار نسق سياسي ينفتح على الحريات العامة المع

عنها جهويا، إقليميا ومحليا، ويسعى إلى تحقيق نظام ال مركزي فعال لذلك ودعما لسياسة 

إلى التنصيص على جملة مبادئ منها مبدأ التفريع،  2011فقد ذهب دستور تمركز الال

حيث يقضي أن تنجز األعمال التي يمكن معالجتها محليا دون انتقالها إلى مستوى 

يم الجماعات الترابية بشكل ال يترك مجاال لحر الذي يحكم تنظ، ومبدأ التدبير ا29المركز

حدات الترابية والسلطة المركزية، كما ظهر متغير للشك في تحديد األدوار والمهام بين الو

ثاني تمثل في الوضع االعتباري الجديد للوالة والعمال عبر تمثيلهم للسلطة المركزية في 

عات الترابية بما يعزز من موقعها، أم المتغير الثالث، إشارة إلى التمييز بينها وبين الجما

يه الحكومة التي تعينهم حيث ينفذون فيتمثل في عمل الوالة والعمال تحت سلطة وتوج

نصوصها التنظيمية ومقرراتها، كما يباشرون دور المساعدة بدل الوصاية مما يسمح 

 لتوجه المحلي عموما.بالتركيز على جعل البرامج والمخططات الوطنية تتالءم مع ا

                                                           
 للحكومة:موقع األمانة العامة  -28
 المتعلق بالجهات 111.14ن التنظيمي رقم القانو-
 المتعلق بالعماالت واألقاليم 112.14القانون التنظيمي رقم -
 المتعلق بالجماعات. 113.14القانون التنظيمي رقم -

29 - Abdelhay Benabdelhadi/ Mariam chermao : 
Décentralisation et déconcentration : les règles de la bonne gouvernance, cas du ministre de 
l’équipement et du transport Remald, série thème actuels, numéros 90, 2015. 
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 :والمواثيق المراسيم: الفقرة الثانية

آلية من آليات  ،30اإلداري بالالتركيز المتعلق  1993أكتوبر  20مرسوم يعتبر

 باالستجابة المرتبطة األساسية أهدافها تحقيق على قادرة تكون حتى إلدارة تطويراو ديثتح

 حاول قانوني نص أول يعتبر بحيث ،لهم خدماتها بتقديمو للمواطنين األساسية للحاجيات

 خلقو الخارجية المصالح المركزية اإلدارات بين الوسائل تااالختصاص توزيع

 .بينها فيما بالتنسيق تهتم ميكانيزمات

 بتوزيع مرتبطة القانونية مقتضياته أن إذ السلبيات من مجموعة المرسوم تضمن فيما

 اإلدارات أن كما ،اإلمضاء في التفويض حدود تتجاوز لمو هشة ظلت االختصاصات

 بالقيام الخارجية المصالح اكتفاء مقابل والمراقبة والتوجيه التخطيط مهام تحتكر المركزية

 .31التنفيذ بمهمة

 توزيع وكذا الوزارية القطاعات بتنظيم المتعلق 2005 ربدجن 2 مرسوم نجد ،كذلك

 يعهد بموجب حيث الالممركزة، المصالحو يةركزالم اإلدارات بين الوسائلو االختصاصات

 السلطة عن الصادرة التوجيهاتو المقررات جميع بتنفيذ الالمركزية لمصالحل المرسوم هذا

 .32المركزية

 الدولة كتابو الوزراء إمضاء تفويض شأن في 2008 دجنبر 4 مرسوموكذلك، 

 الموظفين إلى همإمضاء تفويض الحكومية للسلطات يمكن بحيث الدولة كتاب نوابو

 33.الممركزة غير بالمصالح مهامهم يمارسون الذينو لسلطتها نالغير الخاضعي ألعواناو

 المتعلق بالميثاق الوطني لالتمركز اإلداري 2.17.618مرسوم رقم  ➢

آخر لبنة من اللبنات التي تأسس عليها بنيان عدم التركيز  2.17.618يعتبر مرسوم 

إلى  و يروم هذا الميثاق أو المرسوم ،2018أكتوبر  25ريخ اإلداري حيث رأى النور بتا

الجهوية  تدخل الدولة على المستوى الجهوي والتراب من خالل تمكين المصالح الالممركزة

على  من جملة من االختصاصات تتمثل في المساهمة في إعداد "برنامج عمل" الدولة

                                                           
  مرجع سابق ،2.93.625 المرسوم رقمالمادة الخامسة من   -30
 واالقتصادية القانونية العلوم كلية ،الترابية الجماعات تدبيرو قانون الماستر شهادة لنيل لةرسا ،بالمغرب اإلداري الالتمركز ،العيادي أشرف -31
 31 .بفاس، ص االجتماعيةو

 الالتمركزوة الوزاري القطاعات تنظيم قواعد تحديد بشأن  2005دجنبر  2بتاريخ الصادر -  2.05.1369رقم المرسوم من األولى المادة -32
 اإلداري

  الدولة كتاب نوابو الدولة كتابو وزراء مضاءإ تفويض بشأن  2008دجنبر  4بتاريخ -  2.05.768رقم مرسوم -33
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 على المصالح الالممركزة المستوى الجهوي، تحت إشراف وإلى الجهة وتنشيط أنشطة

 إعداد برنامج التنمية الجهويةو بيةومواكبة الجماعات الترا، 34مستوى العماالت واألقاليم

 مع عمل الدولة على المستوى الجهوي، وتدعيم عالقات انسجامإعداد التراب، بتكامل و

 .الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية

 المراكز الجهوية لالستثمار، وتمكينهايل إصالح كما أن هذا المرسوم يسعى إلى تفع

 من الصالحيات الالزمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية

 األعضاء الحاضرين، عوض االجتماع المعمول به سابقا، وتجٌمع كل اللجان المعينة

 .واالستثمار في لجنة جهوية موحدة

 بها بعض القطاعات الوزاريةلتي تدفع وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات ا 

 للرد على الطلبات اإلداراتويواكب ذلك، على تحديد أجل أقصاه شهر واحد، لعدد من 

 المتعلقة باالستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا األجل بعد بمثابة موافقة من

 .35هاقبل

 يل مبدأ المحاسبة، والوقوففعبتكما سيشكل هذا الميثاق دافعا إلصالح اإلدارة، وذلك 

 اإلجراءات، لذلك يتعين العمل على جعل هذه اإلصالحعلى أماكن التعثر التي تعاكس هذا 

 .أمرا واقعا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لالتمركز اإلداري الجديد الوطنيالمادة الثامنة من الميثاق  -34
 من نفس المرسوم 37لمادة ا -35
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الميثاق الوطني لالتمركز على ضوء  الحكامة الترابية الثاني: بحثالم

 اإلداري

 بناء على قادرة تجعلها ومقومات مبادئ عدة على الترابية الحكامةتنبني  

  . 36مستدامةو قارة صورة تعطي أن شأنها من والتي إيديولوجيتها،

، وانسجامها لونها تفقد بدونها أساسية وعناصر على أركان ترتكز الترابية فالحكامة

 .واألهدافالمبادئ حديث الصدور هذه  الميثاق الوطني لالتمركز اإلداريوقد حدد 

 رية لالتمركز اإلداالمبادئ التوجيهياألهداف والمطلب األول: 

  : األهدافالفقرة األولى

 :التاليةيهدف الالتمركز اإلداري لمصالح الدولة إلى تحقيق األهداف 

مصالحها على التطبيق األمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم  -

ه الجهة وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم، وتحديد المهام الموكولة إلى هذ مستوى

 المصالح؛ 

التوطين الترابي للسياسات العمومية من خالل أخذ الخصوصيات الجهوية   -

 االعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها؛  واإلقليمية بعين

ركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل مواكبة التنظيم الترابي الالم -

   نجاعته وفعاليته؛ على ضمان

راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح دعائم إرساء  -

ت الالمركزية، وال سيما منها الجماعات الترابية، من ئاهيوال الالممركزة للدولة

  على:خالل السهر 

 شراكة والتعاون بينها؛ آليات ال تفعيل  •

وهيآتها، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها   •

 برامجها ومشاريعها التنموية.  ومواكبتها في إنجاز

                                                           
 101ص ،2011 الرباط ،121دد الع ،والتنمية المحلية لإلدارة المغربية المجلة المحلية، الحكامة بوعشيق، أحمد -36
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ضمان التقائية السياسات العمومية وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى  -

 وسائل تنفيذها؛ أو اإلقليم، وتحقيق التعاضد في  مستوى العمالة

تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح  -

، اإلشراف مأو اإلقليالالممركزة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة  الدولة

 تنفيذها؛  عليها، أو إنجازها أو تتبع

ين كانوا ين، أشخاصا ذاتيتقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفق  -

 .37وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها أو اعتباريين،

 واآللياتالمبادئ  الثانية:الفقرة 

يستند الالتمركز اإلداري لمصالح الدولة، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو 

 |:المبادئ واآلليات التالية اإلقليم، إلى

 ئالمتكافلتوزيع الجغرافي التراب الوطني من خالل ضمان ااإلنصاف في تغطية  -

 الالممركزة؛  لمصالح الدولة

التفريع في توزيع المهام وتحديد االختصاصات بين اإلدارات المركزية والمصالح  -

 لها؛  الالممركزة التابعة

البيني في تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم اإلداري الترابي وجعلها المستوى  -

 مركزي وباقي المستويات الترابية؛بين المستوى ال تنظيم العالقة

تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح الالممركزة للدولة،  -

 سيرها، ومراقبتها، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها؛ والسهر على حسن

 لالتقائيةللنجاعة والفعالية، وتحقيقا  وحدة عمل المصالح الالممركزة للدولة، ضمانا -

االختصاصات الموكولة إلها، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في تقييم  والتكامل في

 أدائها؛

تبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات العمومية، والتعريف بها لدى المرتفقين،  -

 إنجاز هذه اإلجراءات في ظروف مالئمة؛ ومساعدتهم على

                                                           
جريدة ال( 2018دجنبر 27) 1440ربيع اآلخر  19، بتاريخ وطني لالتمركز اإلداري ميثاق بمثابة 2.17.618مرسوم رقم من  7المادة  -37
 . 6738رسمية عدد ال
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ان جودتها واستمرارية العمومية من المرتفقين واالرتقاء بها وضمتقريب الخدمات  -

 تقديمها؛ 

اقتران نقل االختصاصات إلى المصالح الالممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية  -

 االضطالع بالمهام والصالحيات المخولة لها؛ لتمكينها من

 الالممركزة؛ الكفاءة واالستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مسؤولية تدبير المصالح -

اإلدارات المركزية والمصالح الالممركزة من خالل إعادة انتشار الموظفين بين  -

اإلدارية، قصد تمكين المصالح المذكورة من التوفر على الكفاءات  تشجيع الحركية

 .38الالزمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف

يقترح العرض االكتفاء بعرض المبدأين لضيق المجال المتاح في البحث،  ونظرا -

 التاليين:

 التفريع: مبدأ -أ

يقوم مبدأ التفريع على إسناد االختصاص المناسب للمستوى الترابي المناسب الذي 

يمكن أن يمارسه بجودة وفاعلية، إذ يساهم بذلك في تنظيم القدرة على اتخاذ القرارات بشكل 

عنه األعلى وما يعجز عنه األدنى  عرفيتبه سريع وفوري حيث ما يستطيع األدنى القيام 

 على، وبذلك نجد أن المفهوم في مجال القانون اإلداري يشمل إحدى الصور التالية:يتواله األ

اعتبار "الفرعي" كل قاعدة ثانوية مجالها القانون اإلداري يشكل جزءا من إحدى  -

 .39النظريات الكبرى لهذا القانون

الفرعية أن السلطات الالممركزة تتوفر على اختصاص عام وأن اعتبار مبدأ  -

ات المركزية لن وال تمارس إال اختصاصات محددة، وبالتالي يصبح السلط

الالتمركز اإلداري "قاعدة عامة" لتوزيع االختصاصات ما بين اإلدارة المركزية 

 .40والمصلحة الالممركزة

                                                           
 ، مرجع سابق.وطني لالتمركز اإلداري ميثاق بمثابة 2.17.618 مرسوم رقممن  8المادة  -38
 .172ص ،مرجع سابقعدم التركيز في إطار اإلصالح اإلداري،  ،عبد العزيز الهواري -39
 .173ص  ،المرجع نفسه -40
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ة للتنازع بين اختصاصات الدولة إن هدف هذا المبدأ يكمن في القضاء كل إمكاني

تفادى تخبط المسؤولين في طبيعة االختصاصات  يمكن ماعات الترابية وبذلك والج

والسلطات المرتبطة بالتنظيم الذي يشرفون عليه حيث تتحقق إحدى أهم مبادئ الحكامة 

لمرتبطة الجيدة والمتمثل في مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبذلك يمكن معالجة اإلشكاالت ا

تالزم ما بين الديمقراطية سياسة إعداد التراب وسياسة القرب عبر ضمان التجانس وال

والمجال بالتأكيد على بعدي الحرية والتضامن والمساهمة في تدعيم الشريعة الديمقراطية 

لضمان اتخاذ القرارات في المستويات األكثر قربا ولضمان شفافية وفعالية نشاط السلطات 

 .41العمومية

 وحدة عمل المصالح الالممركزة للدولةب: مبدأ 

ة التابعة للدولة، أن تكون قادرة ليس فقط على تمرير سياستها يفترض في اإلدار

القطاعية عموديا، بل العمل أفقيا في تنسيق مع باقي المصالح الوزارية لتحقيق سياسات 

ذلك أن المشاكل  يها.االلتقائية في االختصاصات الموكولة إلتضمن التكامل و مشتركة

حاجة المستمرة، للعمل المشترك كمبدأ جوهري المعقدة التي باتت الدولة تواجهها، تظهر ال

، وبالتالي إشراك أكثر من قطاع يؤدي إلى 42البين وزارية على األرضاإلعمال يحكم 

 التفاعلوح العمومي بفعل التقارب بين المصالتحقيق التجانس والفعالية واالقتصاد للنشاط 

 يجابي مع باقي مكوناتها وهو ما يحقق:اإل

ة القطاعية على المستوى الترابي وذلك بإدماج المصالح ضمان وحدة التمثيلي -

التابعة لنفس القطاع في بنية إدارية واحدة كلما تعددت هذه المصالح  الالممركزة

 .43على مستوى نفس المجال الترابي

                                                           
 . عن:175نفس المرجع السابق ص  -41

Mustapha Mechechi Alami : région démocratie développement éd fondation sidi mchichi Alami 
1997 1ère édition p : 25. 
42 - le rapport    publié Mai 1994 sous le thème « l’état en France parle de la mission régionale 
instrument d’une véritable intermenistérialité de terrain dégagé des taches de gestion.  

 .018ص ،مرجع سابقعدم التركيز في إطار اإلصالح اإلداري،  ،عبد العزيز الهواري -43
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زارتين أو أكثر كلما افترضت الضرورة إحداث مصالح ال ممركزة مشتركة بين و -

لى مستوى الجهة أو العمالة أو اإلقليم للتقليص تعزيز انسجام تدخالت اإلدارات ع

 .44من المرافق والتنسيق فيما بينها

أيضا من تجميع الوسائل  يمكنالالممركزة ح المصالبين يجابي اإلتفاعل هذا الإن 

 ف المحددة.البشرية والمادية والتقنية وصوال لألهدا

 التمركز اإلداريالميثاق الوطني لضوء  تطبيقات الحكامة على المطلب الثاني:

اإلكراهات التي تواجه على العديد من  كإجابة اإلداريلقد جاء ميثاق الالتمركز 

المستويات اإلدارية  تعددفي  والمتمثلةالتنظيمية سياسة عدم التركيز اإلداري من الناحية 

جعل التدبير  آخر، مماوتضخمها واختالف أهدافها ومراميها التي تباينت من قطاع إلى 

بين المصالح  نفس التوجهيوازيه عرف نوع من التباين بين المتدخلين المحليين يلي المح

المركزية وتمثيلياتها الالممركزة، مما قد يعمق معه هذا التضارب من خالل هيمنة السلطة 

المركزية على جل اختصاصات مندوبيها، وبالتالي يجعلهم مجرد أداة تنفيذ لتوجيهات 

 .رؤسائهم المركزيين

 

 الترابيالعالقات بين المتدخلين على المستوى  توضيح األولى:فقرة ال

في إعادته النظر  لالتمركز اإلداريالميثاق الوطني  حملهاالمستجدات التي  أهمتكمن 

إضافة إلى مراجعة العالقة التي  ،على المستوى الترابي المتدخلينتربط في العالقات التي 

 المركزية. اتاالدارتربط المصالح الالممركزة مع 

ترتيب العالقة بين المصالح الالممركزة من ناحية اولى، هكذا نجد أن الميثاق أعاد 

بتحديد اختصاصات كل منها بشكل يضمن عدم التداخل بينها ويضمن المركزية  واالدارات

تكتسي طابعا  التي إليها بالمهامعهد  فاإلدارات المركزيةالعمل.  والمرونة فيالسالسة 

حين ان مهام المصالح  الالممركزة، فيتلك التي يتعذر انجازها من قبل المصالح  وطنيا او

الالممركزة تتحدد في السهر على تفعيل توجهات وقرارات السلطات الحكومية، تنفيذ 

                                                           
 .نفس المرجع والصفحة -44
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مشاريع ذلك تنفيذ السياسات والبرامج والاالستراتيجيات الوطنية المعتمدة من قبل الدولة، وك

 . 45مستوى الجهة العمومية المبرمجة على

الالممركز  بين المصالحالعالقة  ثانية، ترتيب، من جهة كما أن الميثاق الوطني أعاد

 وأنشطةلهؤالء بدور محوري يتمثل في تنسيق تدخالت  حيث عهد ،والعمال والوالة

في  مساعدة تتمثل، مع تمكينهم من آلية تقنية  46المصالح الالممركزة وضمان انسجامها

 .47م التنسيقية" تناط بها مجموعة من المهاهوية للتنسيقاللجنة الج"

التي تربط المصالح الالممركزة مع باقي  ةتم توضيح العالق ،مستوى ثالثفي     

جموعاتها ثم المؤسسات االخرى. حيث اسند ممن قبيل الجماعات الترابية و المتدخلين،

هذه العالقة  تأسيسقدراتها مع  وتقوية األطرافللمصالح الالممركز مهمة تقديم الدعم لهذه 

 .48 التعاقد والشراكة مبدأ يهعل

 االستراتيجي  تأسيس عمل المصالح الالممركزة على أساس التخطيط  :الثانيةالفقرة 

 ز السلطات الحكومية بضرورة إعداد تصاميم مديريةالزم الميثاق الوطني لالتمرك

 بمصالحها الالممركزة.  خاصة

تحديد االختصاصات الموكولة هذه المصالح والسيما منها يتم ذه التصاميم ه بموجبف

األهداف المراد تحقيقها من طرف هذه  . كما ان هذه التصاميم تحددذات الطابع التقريري

اختصاصات الموكولة إليها  من ممارسةاألخيرة مع تحديد الموارد البشرية والمادية لتمكينها 

 49مضمونها.تنفيذ البرمجة الزمنية المتعلقة ب إلىاضافة 

تخطيط مهمة تسمح بتحديد االختصاصات وتسمح بتحديد  تمثل هذه التصاميم آلية

إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يعتبر بالرجوع  مبدأما يسهل تفعيل م المسؤوليات

 .األول من الدستور أحد ركائز النظام الدستوري المغربي بعد مبدأ الحكامة الجيدة الفصل

 

                                                           
 .وطني لالتمركز اإلداري ميثاق بمثابة 2.17.618مرسوم رقم من  15المادة  -45
 .وطني لالتمركز اإلداري ميثاق بمثابة 2.17.618مرسوم رقم من  5المادة  -46
 ومنفس المرسمن 30 المادة  -47
 نفس المرسوممن  36المادة  -48
 نفس المرسوممن  19المادة  -49
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 :خاتمة

ن الدول المتقدمة، إذ باتت تعرف في فرنسا يتحستستمر سياسة عدم التركيز في 

 لمراجعة السياسات العمومية. إطارالترابي ة للدولة، حيث المقاربة بإصالح اإلدارة الترابي

مركزية أمام تعدد أنشطة تمركز أسلوبا لتكريس الالوبذلك يظل الوجود التقليدي لال

مع تطوير أساليب ووسائل تدخلها، قبل نقل االختصاصات للجماعات الترابية، الدولة، 

بمهام إستراتيجية وذات األولوية مما يمكنها من تحقيق الفعالية اإلدارية واكتفاء الدولة 

توظيف االعتمادات المالية وربطها باألهداف  ،كلفةتبتوزيع أنسب للموارد البشرية وبأقل 

لح اإلدارية الخارجية والتنسيق بينها، تقليص المساطر اإلدارية والنتائج، إدماج المصا

باعتماد نظام معلوماتي موحد، ومراجعة أنظمة التعويضات لمعالجة الفوارق القطاعية، 

مركزية تدبير الموارد رهانات تدفع إلى إصالح شمولي ترابي للدولة في ظل استمرار 

 مركزة اقتصاديا واجتماعيا.مالوالة في شبكات المصالح الال البشرية ودور

لتطويرها وإذا كانت التجربة المغربية تعزوها مقارنة بنظيرتها الفرنسية، إرادة حقيقية 

تتجاوز ، مازال قويا أمام حداثة التجربة الجهوية المتقدمة التي يتعين أن حيث حضور الدولة

رهان على التطور دور اإلقليم والوالية في معالجة األزمات السياسية واالجتماعية وال

االقتصادي، الذي يحتاج إلى تمويالت ضخمة في وقت ضعف الترسانة القانونية لالتمركز، 

 لتنظيم العالقات بين مختلف المستويات والمتدخلين ترابيا.

ة حول أهداف ومشاريع ذات األولوية، قابلة مركزميتعين تركيز المصالح الال ،لذلك

المقدمة، تمكن من ضمان الحفاظ على دور اإلدارة  للقياس بمؤشرات النتائج والخدمات

المركزية في المراقبة والتقييم، وتوزيع االختصاصات مع التمييز بين ما هو جهوي 

 ووطني.

تحقيق حكامة التدبير  إلى أي حد يمكن آلليات تطبيق الالتركيز اإلداري ان تساهم في

 الترابي بالمغرب؟
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