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يعيش المجتمع المغربي في اآلونة األخيرة على إيقاع تحوالت عميقة.تم خاللها اعتماد مجموعة من  

زها عل أبراجتماعية وتنموية ول،و إطالق عدة مشاريع بنيوية اقتصادية  ،اإلصالحات في شتى المستويات

 ورش الالمركزية. 

لى ي يرتكز عالتنظيم الجهوي و التراب  أصبححيث   ،افرد الباب التاسع للجماعات الترابية 2011فدستور 

طة لى السلعرؤساء الجماعات الترابية يتوفرون  أصبحو ،مبادئ التدبير الحر  و على التعاون والتضامن 

 وعمها حياتهم و هي قفزة نوعية في مجال الالمركزية لكن تبقى ناقصة دون دالتنظيمية لممارسة صال

ة ة التنميأنشط تطويرها و مساندتها  بالالتركيز اإلداري وخاصة وان المغزى منهما واحد وهو تفعيل وإنعاش

 المحلية و تحقيق الحكامة الترابية . 

 تركيز هون الالهي الغاية فا الالمركزيةا كانت فرهان الالمركزية مرتبط وظيفيا بالالتركيز  اإلداري فاد

 .الوسيلة

لبث في او رار فهو توزيع سلطة اتخاذ الق ،و الالتركيز اإلداري هو إحدى صور أسلوب المركزية  اإلدارية 

و  دارياإلتسلسل مع بقاء هؤالء خاضعين لل ،األقاليمالمركزية و ممثليها في  اإلدارةبين  اإلدارية األمور

 .1السلطة الرئاسية

 .ةبأنه تجزئة وتوزيع للوظيفة اإلدارية بين عدة سلطات إداريوقد عرفه الفقيه إيزنمان  

ة لحكوميقضي عدم التركيز اإلداري بمنح اختصاصات لمندوبي افي حين عرفه الدكتور محمد المرغيني "

الهم عن انتق دون أن يترتب عن ذلك المركزية على الصعيد المحلي مع بقاءهم تابعين لها معنيين من قبلها

 .اإلدارة المركزية"

يعهد صاحب االختصاص بممارسة  أن هويقصد ب ،عن طريق التفويض في االختصاص ماإيمارس وقد 

يض في تفو أو .2القانونية األوضاعطبقا لما تقتضيه  أخرىسلطة  أو أخر فرد إلى ،جانب من اختصاصه

اص الداخلة في اختص القراراتعلى بعض  إليهحيث يقتصر دوره على مجرد توقيع المفوض  ،اإلمضاء

 3رقابته.ولحسابه وتحت  األصيل

بر المدخل اذ يعت ونظرا ألهمية هذا األسلوب اإلداري والدور الذي يلعبه داخل المنظومة اإلدارية

 يتهألهمرا هياكل الدولة ونظ لمنظومة إصالحلإلصالح اإلداري فهو ليس مشكل ثقني بقدر ما هو  األساسي

 ، اإلشكالية اآلتية:ارتاينا دراسته  وفق 

 ما هي اآلليات القانونية لمبدأ الالتركيز اإلداري وآفاق إصالحها؟ -

 هميتهألرا ونظ .بالحكامة الترابيةولطرح إشكالية الالتركيز كعنوان لالصطالح اإلداري في عالقته .

 ارنسا وكذفوبين  على أساس االرتباط التاريخي والثقافي بيننا،دراسته ومقارنته بالنموذج الفرنسي  ارتأينا

 و ذلك وفق التصميم التالي .ل مؤسساته اإلدارية من النموذج الفرنسي جاستلهام المغرب ل

 

 ذ احمد أجعون–التنظيم االداري المغربي يبن المركزية و الالمركزية  -1

 د مليكة الصروخ-اإلداري دراسة مقارنة  القانون  -2
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   .مبحث تمهيدي

  .في النموذج الفرنسي اإلداري المسار التاريخي لالتركيز 

 . المغربيفي النموذج اإلداري المسار التاريخي لالتركيز        

 .اإلداريالقانونية و المؤسساتية لالتركيز  األسس:  األولالمبحث 

 .يلفرنسا نموذجاألسس القانونية و المؤسساتية لالتركيز اإلداري لل :األولالفرع 

 .القانونية األسس :األولىالفقرة 

 .المؤسساتية األسس:الفقرة الثانية 

 (لمغربيا نموذجلللالتركيز اإلداري  األسس القانونية والمؤسساتية :الفرع الثاني 

 )الفرنسيمقارنة بالنموذج 

 القانونية األسس :األولىالفقرة 

 المؤسساتية األسس:الفقرة الثانية 

 الجهة كرهان لتفعيل الالتركيز اإلداري. الثاني:المبحث 

 الجهة اإلطار األمثل لالتركيز اإلداري.: األول الفرع         

 الالتركيز اإلداري في الجهة على ضوء الخطب الملكية. الفقرة األولى:                

 دواعي اعتماد الجهة كفضاء جديد لالتركيز اإلداري. الثانية:الفقرة     

 آليات تنزيل الالتركيز اإلداري على المستوى الجهوي. : الفرع الثاني       

 مشروع ميثاق الالتركيز  اإلداري. الفقرة األولى:                

 .الالتركيز اإلداري  تقوية دور الوالة و العمال في مجال الفقرة الثانية:               

 خاتمة

 اعتبارب  ،اإلداري الالتركيزفي مجال  ،و التجربة الفرنسية ةالتجربة المغربي إلىسوف نتطرق 

   .فته فرنسا مقابل التعثر الذي عرفه المغربرالذي ع رالتطو

 .مبحث تمهيدي

  .المسار التاريخي لالتركيز في النموذج الفرنسي

 1946من نابليون  إلى دستور 

 اإلداريالنظام  أنحيث  بونا بارتعهد نابليون  إلى دارياإليرجع تاريخ عدم التركيز 

يتمتع بصالحيات واسعة ،ويرتكز على الوالي الممثل الوحيد للدولة ،الفرنسي كان منظم بشكل مركزي

 اإلقليم أصبح ،الذي بموجبه 1اإلداريبالتقسيم الترابي و  المتعلق 1800لسنة  28pluviôseفقانون  

انطالقا من قولة نابوليون التسيير   باإلدارةوالي هو المكلف الوحيد  هارأسعلى  األعلىهو الوحدة 

المجلس العام و مجلس و  ، اإلداريةح ليساعده كاتب عام وهو رئيس المصااإلداري هو عمل فردي،

ومع   .دون صالحياتوهو ب،معين من طرف الحكومة   والي فرعي  رأسهافعلى  الدائرة أما  اإلقليم

 بعد عننحكم أن  يمكنانه  ديباجتهتحدث في عزز صالحيات الوالي  الذي 1852مارس  25مرسوم 
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اليم و األق أعمالالوالة يقررون في جميع  أننص على  . فقد3عن قرب إال أحسنندير  أنلكن ال يمكن 

إما لعدم الشرعية أو لعدم  القبليةالسلطة المركزية التي تمتلك سلطة المراقبة  إلىبدون الرجوع  البلديات

المالئمة .وطيلة بداية فترة الجمهورية الثالثة إلى غاية الستينيات لم يحدث أي تغيير مهم في اإلطار 

 1926نونبر  5ل مرسوم بمثابة قانون المؤسساتي لإلدارة الترابية بل تم تعزيز صالحيات الوالي، ف

يراقب تنفذ  اإلقليمالوالي هو الممثل للسلطة التنفيذية في  أنعلى يعكس هذا التطور حيث ينص 

لتنفيذ  الالزمةملزمين بتقديم كل المعلومات و الجهة   اإلقليمرؤساء المصالح في  أن و القوانين،

 . 4مهمته

 .1992يثاق الالتركيز لسنة إلى م 1946من دستور 

 ين باإلداري ،حيث نص على أن التنسيق الالتركيز  أدمبألول مرة دسترة  تم 1946مع دستور

مبدأ  الوزاري و نص على أعمال موظفي الدولة يتم بواسطة مندوبين تعينهم الحكومة في المجلس

 لرئيساتنفذ مقررات مجالسها عن طريق العمدة أو  التدبير الحر للجماعات الترابية حيث أصبحت

ة، الخارجي ، ولم يعد الوزراء يفوضون اختصاصاتهم إلى الوالي بل إلى رؤساء المصالح1وليس الوالي

 نها تدرسيم فإحيث أصبح دور الوالي ينحصر في فض الخالفات الثانوية، أما المشاريع التي تهم اإلقل

لمشرع الذي أعاد فيه ا 19642مارس  14داخل هذه المرافق .ومع الجمهورية الخامسة صدر مرسوم 

لكل  العتبار للوالي  وذلك بمنحه اختصاصات واسعة .فهو مندوب الحكومة و الممثل المباشرا

 لويتضح من خال. االتجاه العام لنشاطهم  و يحددأعضائها. يقوم بدور التنسيق بين المصالح الخارجية، 

مدنية ال فقماتم عرضه أن المشرع الفرنسي كان هدفه هو أن يجعل من الوالي المتصرف الوحيد للمرا

اث ما تم إحدك دة.للدولة.  حتى يتحقق التنسيق ما بين المرافق الخارجية المتواجدة في كل إقليم على ح

 منصب والي الجهة ،بموجب نفس المرسوم و صدرت نصوص موازية عملت على تحديد اختصاصاته

 ة. وية مهم،حيث أصبح يمارس سلطة رئاسية على المرافق الجهوية كما يحظى باختصاصات اقتصاد

ي الجهة .ومع ، دوره التنسيق  و التكامل بين أنشطة الدولة ف 3المؤتمر اإلداري الجهويكذلك إحداث 

صبح أالذي وضع ألول مرة مبدأ عدم التركيز في موضع واسع النطاق حيث   1982ماي  10قانون 

صدر  1992فبراير  6الوالي المفوض الوحيد الذي تمنح له السلطات الغير الممركزة للوزراء. وفي 

ات إلداراقانون التوجيه المتعلق باإلدارة الترابية حيث حدد اختصاصات اإلدارات المركزية  و 

  .مشتركمبدأ العمل الومبدأ التفريع ومبدأ الترابية الالممركزة  بناء على ثالثة مبادئ هي 
 االداري بالمغربد.عبد الفتاح البجيوي :مؤسسة الوالي و العامل وافاق التمركز  -2

   1-Jean Benois Albertini : la déconcentration l’administration territorial dans la reforme de l’Etat 

صاصات مرسوم بمثابة ميثاق عدم التركيز اإلداري حيث حدد اخت 1992في فاتح يوليوز ثم صدر 

 اإلقليم ولجهة اكل مستوى من المستويات الترابية، حيث تم تقسيم المهام ما بين اإلدارة المركزية و 

ي و اإلدار  لالتركيزهتم بإعداد سياسة ا،ت  إحداث اللجنة الوزارية لإلدارة الترابيةوالدائرة . كما تم 

ماي  7ى خلق التطابق و التجانس الجغرافي  بين المصالح الالممركزة .ثم صدر مرسوم تعمل عل

ه في طرق لبمثابة ميثاق الالتركيز اإلداري   و الذي ألغى المرسوم السالف الذكر وسوف نت 2015

 الفرع الثاني.

 المسار التاريخي لالتركيز في النموذج المغربي
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 االستقاللالفرع األول : ماقبل الحماية إلى 

في المغرب،فمرحلة ماقبل  اإلداريانطالقا من تطور التنظيم  ،اإلداري الالتركيز نشأةيمكن مقاربة    

 أهمتلك ان يموكان السلط ،المركزية تتكون من عنصرين هما السلطان و الوزراء اإلدارةالحماية كانت 

 تشارينبينما الوزراء كانوا عبارة عن مس ،نا في تسيير شؤون البالدأو اكترها ش االختصاصات

حيث  ،زنخبالد الم جزئين إلىمقسمة  اإلدارةوكانت  ،يمارسون بعض المهام بتفويض من السلطان

ي المدن فف ،انيعينهم السلط أعوانكانت تخضع للسلطة المركزية ومن اجل تطبيق قراراتها كان يمثلها 

شيوخ و ن مع الالقرية فكان يمثلها القياد بتعاو أماين بتعاون مع المحتسب شاواتاالبكان العمال و 

نفسها بم نفسها نت تحكالن القبائل كا ،بسلطة روحية إالبالد السيبة فلم يكن يتمتع السلطان  اأمالمقدمين.

مركزية ب تتميز  هذه المرحلة كانت إذنيتم تعيينه كل سنة . أمغار رأسهاعلى -أجماعة -عن طريق

 1ة.لسلطان كان يمتلك جل السلط و نظرا لشبه انعدام المصالح الخارجين األنظرا  اإلدارة

كما  .كلدولة كوتطبيقه على مستوى ال اإلداريةعرفت تدعيم لنظام المركزية  الحماية فقدمرحلة  أما

ت المخزن وزارا إلىوكان يعهد بتسييرها  1يالةشؤون اإل إدارة، اإلدارةظهرت ازدواجية في تسيير 

طان و ن السلو الذي كان يتمتع بسلطة تنظيمية عامة بناء على تفويض م ،مظاألعالمتمثلة في الصدر 

 إلى هاأمر وكلأالتي كان يتولى تسيير شؤونها ممثل سلطة الحماية فقد  اإلدارة أما، الوزراءكذا من 

ييرها وفق طرق وكان يتم تس 2ة الجديدةالشريف باإلدارةوكان يطلق عليها  ،سلطة المندوب المقيم العام

اعية االجتم العامة و المالية و االقتصاد و الشؤون باإلدارةمديريات تختص  إحداثحيث تم  ،عصرية

جية افق خارو مددت على نطاق التراب الوطني بمر ،الحديثة اإلدارة،فنظمت تنظيما عصريا على نمط 

حيث تمكنت  ،بالمغرب اإلداريعدم التركيز  أسلوب إنشاء بوادر  .وفي هذه المرحلة يمكن الحديث عن

ركيز عدم التو اإلداريبمفهومها الحديث وذلك بنوعيها التركيز  إدارة أسسسلطات الحماية من ترسيخ 

 . اإلداري

 د مليكة الصروخ-القانون اإلداري دراسة مقارنة   -1         

 -نفس المرجع -2

 

 2011إلى دستور الفرع الثاني: مرحلة االستقالل

مع تكييفه ، الموروث عن عهد الحماية اإلداري حافظ المغرب على الجهاز مرحلة االستقالل فقد أما

من االستقالل ببناء  األولىولقد اهتم المغرب في المرحلة  ،مع الوضعية الجديدة الناتجة عن االستقالل

 أنكما  ،في العاصمة ركزتتجميع القضايا  الذي جعل الشيئ اإلداريةالدولة الوطنية و بالوحدة الترابية 

عن حالة  اإلعالنحيث تم ، اإلداريالالتركيز  أسلوبالوضعية السياسية لم تساعد على تطور 

منح للملك السلطة  1970دستور  أن كما ،كانت جميع السلطات بيد الملكف 1965االستثناء سنة 

حول  1959ومع ذلك تميزت هذه الفترة بصدور ظهير . مةلأل األسمىالممثل  وأصبح،التنظيمية 

غلب المصالح أ تثبيتمع  ،اإلقليم أوهو العمالة  إداريوميالد مستوى  ،للمملكة اإلداريالتقسيم 

الذي اعتبر بمثابة قفزة نوعية في مجال  1976ومع صدور الميثاق الجماعي لسنة   به.الخارجية 
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ظهير شريف  إصدارتم  ،ا التطورذلمواكبة هو ،اإلداري عدم التركيز إشكاليةظهرت  ،الالمركزية

ومع مرحلة التسعينات عرف  ،1977فبراير 15بمثابة قانون لتحديد اختصاصات العمال بتاريخ 

من اجل  ،و الترابي اإلداريالمغرب تحوال سياسيا كبيرا انعكس على تعاطي الدولة مع المجال 

اللجنة التقنية  بإحداثالخاص بالعمال  1977تعديل ظهير  فقد تم اإلداريةالتخفيف من حدة المعيقات 

و التي قدمت  ،2002 اي في م اإلداري لإلصالحالوطنية  المناظرةوتم عقد 1993سنة للعمالة 

 مجموعة من التوصيات حول الالتركيز 

 إخراج على ضرورة تأكيدهاموحدة و  أقطابهيكلة منظومة المصالح الخارجية في  كإعادة اإلداري

الستثمار لالمراكز الجهوية  إنشاء تم كذلك.الوجود  إلى اإلداريمشروع المرسوم حول الالتركيز 

ات حول اللجنة االستشارية للجهوية المتقدمة قدمت توصي أنكما ،2002 سنة بموجب رسالة ملكية

دستور   اوأم  .اإلداريالالتركيز  أسلوبورهنت نجاح مشروع الجهوية بتطوير  اإلداريالالتركيز 

 يدالتأك حيث تمت دسترة مؤسسة الوالي مع اإلداريفقد جاء بمقتضيات مهمة تهم الالتركيز  2011

 .  ةمركزم المصالح  إلىوتم االرتقاء بالمصالح الخارجية  ،ور التنسيقي للوالة و العمالدعلى ال

 اإلداري. القانونية و المؤسساتية لالتركيز األسس:  األولالمبحث 

 .الفرنسي لنموذجللالتركيز اإلداري و المؤسساتية  القانونية األسس :األولالفرع 

 .القانونية األسس: األولىالفقرة 

  لح الدولةأكد على مبدأ الالتركيز  لمصا ذيو ال 2015ماي  7بموجب ميثاق الالتركيز اإلداري ل

لذي الترابي : أي أن السلطات الالممركزة تتوفر على اختصاص عام في المستوى ا التفريعمبدأ  وعلى

 .يادةاختصاصات الس إال لهال يبقى   و تتواجد فيه حيث تدخل المركز يكون بصفة استثنائية 

1-décret n°510-2015 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration 

 قليم اإلجهة و ال على مستوىحدد ادوار كل من اإلدارة المركزية و الوحدات  الترابية كما ،

توجيه و و الة ودعم المصالح الالممركز التصور و التنشيطالمصالح المركزية تقوم بمهام والدائرة، ف

ض تنفيذ بعولدولة أما المستوى الجهوي فيقوم بدور التنشيط و التنسيق لسياسات ا ، التقييم و المراقبة

يذ جال لتنفهو المفأما اإلقليم  ،كالبحث و الثقافة و التنمية االقتصادية  ،السياسات في بعض القطاعات

حلي داري الماإل نشاطالتنشيط التنمية المحلية و  مهمتهاالدائرة  و أخيرا ،وربية السياسات الوطنية و األ

 للدولة .

صالح الم ت بيناة في مجالهم الترابي تنظيم تعاضدحيث يمكن للوال ،كما نص على مبدأ  التعاضد 

ا صاصاتهأو أن تقوم بمهام أو إجراءات تدخل في اخت ،صلحة الممركزة أن تكلف بمهمة فبإمكان م

 لصالح مصلحة أخرى خارجة عن النفوذ الترابي الذي تنتمي إليه.

يل اإلجراءات التي نص على دراسات تقييم األثر حيث قام بتنز الالتركيز اإلداريكما نص ميثاق 

أي مشروع قانون يجب أن يتوفر على دراسة أن  حيث   2009ابريل  15عليها القانون التنظيمي ل 
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التأكد من التكاليف المرصودة  و اإلرباح  يعني   ،تقييم األثر وأي نص تنظيمي على بطاقة تقييم األثر

 و الوسائل المتوفرة للمصالح الالممركزة . اتكراهالمعادلة بين األهداف المرجوة و اإل و كذاالمنتظرة 

 الثاني : األسس المؤسساتية  رعالف

ملة أو ات شايعتبر والي الجهة هو المسؤول عن تنفيذ سياسات الدولة في الجهة  ،و يمكنه اخذ قرار

مل ة العجزئية متعلقة بالشأن الجهوي، كما يقرر بعد التشاور مع اللجنة اإلدارية الجهوية خط

 فة برامجمختل تراتيجية للدولة في المنطقة كما يمكنه اقتراح على الوزراء المعنيين في قطاعاتاإلس

ص ميثاق ن،وقد  1ة الدولة لتسيير الشأن الجهوي في كل قطاع على حدةيعمل تدخل في إطار استراتيج

ر تسيي نوالي الجهة يمكن أن يتلقى تفويضات في االختصاص ،في ميدا الالتركيز اإلداري على أن

ن اجل م،  ريالموارد البشرية التي تعمل في نطاقه الترابي و هو مكلف بتطبيق مبدأ التعاضد الضرو

 2010فبراير  16مرسوم و بمقتضى  أداء أنجع للمصالح الالممركزة  الموضوعة تحت إشارته 

لدولة في المتعلق بسلطات العمال وبتنظيم نشاط مصالح ا 2004أبريل  29المعدل والمتمم لمرسوم 

طة على هة سلالج لواليالجهات واألقاليم الذي أعاد تحديد اختصاصات عمال الجهات واألقاليم، أصبح 

ألقاليم مال اعلسياسات العمومية أما األقاليم في إطار مهمته التنسيقية والتوجيهية وقيادة ا والة

حقوق ولعام افيستمرون في ممارسة االختصاص العام المرتبط ببعض الميادين الخاصة: األمن، النظام 

 األجانب.

ن األمن ول ع.أما والي اإلقليم  فهو ينفذ السياسات الوطنية و سياسات االتحاد األوربي وهو مسؤ

 االقتصادي الداخلي و السالمة العامة و األمن 

و الجهات الة :يرأسه األمين العام للحكومة ،و يجمع و1 المؤتمر الوطني لإلدارة الترابية للدولة

لمصالح ساء اممثلي اإلدارات المركزية ،وهو مؤسسة للحكامة و الحوار بين اإلدارات المركزية و رؤ

 الممركزةلح الركزية و المصاالالممركزة ، يشرف على  السير السليم وحسن العالقة بين اإلدارات الم

وي يرصد ير سنللدولة، كما أنه يضمن التناسق بينهم وبين التوجيهات الوطنية. كما يقوم بتقديم تقر

 خالصة أداء المصالح و السبل المتبعة من اجل تبسيط اإلدارة و تحقيق الفعالية. 

تقييم ق و الللتشاور و التنسيوهو هيأة يجتمع تحت إشراف والي الجهة  : المؤتمر اإلداري الجهوي

 تراب تحتئة الينظر في توجهات نشاط الدولة الجهوي في مجال التنمية االقتصادية و االجتماعية وتهي

 رئاسة والي الجهة.

لنموذج اقارنة مع م.المغربي نموذجلللالتركيز اإلداري القانونية و المؤسساتية  األسس :الفرع الثاني

 الفرنسي

البد من  ،القانونية و المؤسساتية للنموذج المغربي مقارنة بالنموذج الفرنسي األسس إلىقبل التطرق 

يتميز بأسلوب التركيز  منهماكان كال  فإذا،المسار التاريخي لكال النموذجين بخصوص مقارنة  إجراء

يير في فرنسا يتوفر على جميع الصالحيات انطالقا من مقولة نابوليون التس اإلمبراطورحيث  اإلداري

بدوره يتوفر على جميع االختصاصات فالوزراء و السلطان في المغرب الذي ،هو عمل فرد  اإلداري

تطور أسلوب  أنالفرنسي الحظنا  النموذجومن خالل رصد مراحل تطور  هفان،مجرد مستشارين 



7 
 

مارس  2خصوصا مع صدور قانون ،كان بشكل متواز مع أسلوب الالمركزية اإلداري  الالتركيز

و الجهات حيث أصبحت الجهة تتمتع  األقاليمالذي يحدد حقوق وحريات الجماعات و   ،1982

التدبير الحر و السلطة التنظيمية التي  مبدأوهي  لالمركزيةكما اقر المبادئ الكبرى  ،باالستقاللية 

 10وم بمرس  اإلداريتم تدعيم الالتركيز ،  الثالثأصبحت تتمتع بها الجماعات الترابية بمستوياتها 

الحديث  وأصبح  األولالوالي هو مندوب الحكومة و الممثل المباشر للوزير  أصبححيث ، 1982ماي 

مصالح الدولة ولم يستعمل المشرع مصطلح   dirigeعن مهمة التوجيه المخولة للوالي الذي يوجه 

التفريع  مبدأالذي نص على 1992فبراير  6ومع صدور قانون التوجيه في .   gèreيدير  أويسير 

على نص تنظيمي لتحديد شروط و كيفية  وأحالكقاعدة لتوزيع االختصاصات بين المركز و المحيط 

  . اإلداريمرسوم بمثابة ميثاق عدم التركيز  1992ليصدر في فاتح يوليوز ،تطبيقه 

ي عرفه يش الذالالمركزية باالهتمام المتزايد مقابل التهم حضتج المغربي فقد ذفيما يخص النمو أما

يثاق جماعي ، تم اعتماد أول م1960يونيو  23بتاريخ وفمنذ االستقالل  ،اإلداري زالالتركيأسلوب 
قد ية. ويعلن عن نظام تمهيدي لالمركزية، مع اختصاصات محدودة وجهاز تنفيذي مزدوج ووصاية قو

محلية ، الذي كرس وجود الجماعات ال1962ول دستور للمملكة سنة تزامن هذا المسلسل مع وضع أ

ماالت و ر بالعوذلك بإحداث جماعات محلية جديدة، ويتعلق األم،وفتح آفاقا جديدة لنظام الالمركزية 

  .األقاليم

وسيع تسامية في ، أعلن المغفور له جاللة الملك الحسن الثاني رحمه هللا عن رغبته ال1975ومنذ سنة  

 ،نلمحليياو ذلك بإعطاء المزيد من اإلمكانات للمسؤولين ،ل اختصاصات و مسؤوليات المنتخبين حق

ميثاق اء الواعدا بمرحلة جديدة في تدعيم الديمقراطية المحلية. وبعد مرور سنة على ذلك، تم إلغ

 1976سنة الجماعي األول ووضع إطار جديد للممارسة الجماعية. حيث شكل تبني الميثاق الجماعي ل

 78.00قانون   صدور تم  ،2002في سنة و .منعطفا تاريخيا و مرحلة جديدة في مجال الالمركزية

الجماعية عبر  شملت أهم هذه التعديالت تحسين الحكامة 17.08تم تعديله بقانون يثاق جماعي بمثابة م

ل لم يعرف مسار بالمقاب.واإلدارة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والشراكة،دعم دور المنتخب المحلي 

ما هنظيمين نصين ت إالأي تطور مواز للتطور الذي عرفته الالمركزية فلم يصدر  اإلداريالالتركيز 

 . 2005دجنبر  2و مرسوم  1993أكتوبر  20مرسوم 

  

 األسس القانونية: األولالقسم 

 وضعحيث  ،اإلدارينص تنظيمي يؤطر سياسة الالتركيز  أول 11993اكتوبر 20يعتبر مرسوم 

 توزيع  مبدأ

 لىإوزراء تفويض سلطات ال مبدأالمركزية و المصالح الخارجية  وكذا  اإلدارةاالختصاص ما بين 

 صها ق اختصااألعمال الداخلة في نطا المركزية تقوم بتخطيط فاإلدارات، رؤساء المصالح الخارجية 

   .و مراقبتها وبهذه الصفة تناط بها المهام التالية إدارتهاو  هاو تنظيم هاو توجيه

 ؛ سياسة الحكومة المتعلقة بقطاعات النشاط التابعة لها إعداد         -

 والتنظيمية؛إعداد مشاريع النصوص التشريعية          -

 التنظيم العام للمصالح التابعة للدولة ؛         -
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 ها مة لتسييرالالز تحديد برنامج عمل المصالح الخارجية التابعة للدولة وتقييم حاجاتها وتوزيع الوسائل         -

 تتبع أعمال المصالح الخارجيـة ومراقبتها.         -

ات لتوجهفدورها يقتصر على تنفيذ سياسة الحكومة وجميع القرارات و ا،المصالح الخارجية  أما

لتفويض انص المرسوم على توزيع االختصاص بناء على تقنية  كما  المختصة،الصادرة عن السلطات 

لى إم ورؤساء المصالح الخارجية التابعة له إلىيفوضوا  أنيجوز للوزراء  حيث نص على انه  ،

 اختصاصهم.باسمهم ضمن الحدود الداخلة في  ،العمال التصرف

انون التوجيه ق ع الفرنسي الذي كان قد اصدرواضح بالمشر تأثيرهناك  إنبقراءة هذه المواد نستنتج 

بموجب مرسوم  واتبعه بميثاق الالتركيز، 1992فبراير  6الترابية  للجمهورية في  باإلدارةالمتعلق 

 وو التنظيم  التصور و التوجيه التخطيط و المركزية في اإلدارةمهام  حدد  كما انه،  1992يوليوز 

ارات لقراميع ية و جبينما اختزلت مهام المصالح الخارجية في تنفيذ السياسة الحكوم،التدبير و المراقبة 

 بلورةفي  تساهم أنممكن  اقتراحيهالمصالح الخارجية كقوة  إقصاءحيث تم ،و التوجيهات المركزية 

سبب بتسجيل و ال للضبطفهي مجرد مصالح سياسة الحكومة في القطاع التابع لها  من خالل تجاربها . 

صالح الم إلىاللجوء في كل القضايا  إلى اضطرارهاعدم االعتراف لرؤسائها بسلطة التقرير و 

كس ظيفيا عوكانت المصالح الخارجية قريبة عضويا من المواطنين فهي بعيدة عنهم  فإذا ،المركزية 

 . التعاقد ء علىالنموذج الفرنسي الذي حدد العالقة بين المصالح المركزية و المصالح الالممركزة بنا

 في شان الالتركيز اإلداري)1993أكتوبر  20( 1414جمادى األولى  4صادر في  625-93-2مرسوم  -1

عددة المصالح الالممركزة بناء على توجهات مت أهداف  بتحديدحيث تقوم المصالح المركزية 

لم  نسي الذيالفر رياإلدا الالتركيزعكس ميثاق .وتم تقييم النتائج بناء على الوسائل المتوفرة  ،السنوات

لف م السامرسو أننجد  ،التفريع مبدأع االختصاصات بل اعتمد على ييستعمل تقنية التفويض في توز

لطة الس لىإبل تركه   اإلمضاءأي التفويض في  ،الذكر اعتمد على تقنية التفويض في معناها الضيق

ارجية مصالح الخإلى رؤساء ال ايفوضوويجوز للوزراء أن حيث نص في المادة الثالثة  ،التقديرية للوزراء 

ون يك نأال يعدو  فاألمرالتابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم.

ا تي يطرحهايا الكر لم يضع حال واقعيا و ملموسا لإلشكاالت و القضذفالمرسوم السالف ال  تقسيم للمهام

رؤساء لزمة له جاءت غير مماإلداري حيث لم يخفف من حدة المركزة المفرطة  كما أن أحكاالالتركيز 

 وي رغمأضف إلى دلك انه لم يتضمن أي بعد جه،اإلدارات ألنها صدرت بصيغة اإلمكان و الجواز 

ل اللجنة بل ركز على البعد اإلقليمي من خال ،1992االرتقاء بالجهة إلى جماعة محلية في دستور 

ركيز ئمة لالتالدا اللجنة لدىنية اقتراح ار في سياسة الالتركيز المحلية مع إمكظقنية التي أصبحت تنالت

ة إلداراكما انه اغفل مشكل التنسيق مابين المصالح الخارجية و .اإلداري إنشاء مصلحة خارجية

  المركزية .

 أهمفمن  اإلداريالمتعلق بتنظيم القطاعات الوزارية و الالتركيز 1 2005دجنبر  2مرسوم  أما

و  اإلمضاءيض وعلى انه يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية تف التأكيد ،المقتضيات التي جاء بها

كما حدد مستويين من  رؤساء المصالح الالممركزة . إلىالفردية  اإلداريةالقرارات  اذخاتمسؤولية 

– أقسام-مديريات مركزية–عامة  مفتشيه –مستوى مركزي و يتضمن  كتابة عامة  ، ةاإلداريالبنيات 
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كما نص المرسوم  ،مصالح – مديريات إقليمية - مديريات جهويةمصالح . ومستوى الممركز و يضم 

لدى السلطة المكلفة بتحديث القطاعات  ةاإلداريتمركز لالو ا اإلداريةلجنة تنظيم الهياكل  إحداثعلى 

 العامة حيث تقوم ب :

تعين التي ي وتتضمن هذه التصاميمو المصادقة عليها، اإلداري الالتمركزدراسة التصاميم المديرية 

 اعدادها من طرف رؤساء القطاعات الوزارية ما يلي :

ها يتم نقلسالجارية وتلك التي االختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح الالممركزة برسم السنة  -

 لفائدتها خالل السنوات الموالية ؛
إلطار ان حسب عدد الموظفين واألعوان العاملين باإلدارات المركزية وبالمصالح الالممركزة مصنفي -

 والدرجة ؛

 عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح الالممركزة ؛ -
 ؛ارتها لمخولة للمصالح الالممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشالوسائل المادية والمالية ا -

 القرارات اإلدارية الفردية المزمع االحتفاظ بها من طرف اإلدارات المركزية ؛ -

ي دى الزمنة والمالمعطيات الميدانية واإلمكانيات المتوفرة لدى القطاع المعني واإلجراءات الضروري -

 .إلنجاز هذه التصاميم

ة و بشان تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزاري)2005ديسمبر  2( 1426من شوال 29صادر في  1339-05-2رقم  مرسوم-1 

 .الالتمركز اإلداري

  .وزاريةالمراسيم و القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات ال مشاريعالبث في 

توافق  عدم ال على اجل شهر للبث في هذه المشاريع وفي حالة المذكورةتتوفر اللجنة  اإلطاروفي هدا 

ختلف مذلك يمكن للجنة ،بعد استشارة  إلى باإلضافة،يمكن اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة .

مشاريع  دإعداد بعين االعتبار عن أخذهاتقترح المعايير التقنية التي يتعين  أنالقطاعات الوزارية ،

 المراسيم و القرارات المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الوزارية 

  الوزير األول. إلىتقرير سنوي يوجه  إعداد

 ارية .ات الوزو االقتراحات التي تبديها القطاع المذكورةاللجنة  ألنشطةر جردا يويتضمن هذا التقر

المرسوم السالف الذكر فرغم تغييره  أما،ولم يتم تفعيلها و المالحظ أن دور هذه اللجنة بقي محدودا 

على غرار ما فعل المشرع الفرنسي في قانون التوجيه لعبارة المصالح الخارجية بالمصالح الالممركزة 

بالمصالح الالممركزة مهمة تنفيذ  أناطحيث انه  إالفظ ليس لفهو تغيير على مستوى ال، 1992لسنة 

المركزية   لإلداراتفقد اهتم بالجانب العضوي  ،سياسة الحكومة و قرارات وتوجهات السلطة المركزية

الفردية ال  اإلداريةمن اهتمامه بالجانب الوظيفي وعن تفويض القرارات  أكثرو المصالح الالممركزة  

الممركزة الن القرار الفردي بحكم تعريفه و طبيعته االختصاص التنفيذي للمصالح ال نيغير شيء م

 وإنماأي قرار محدود المدى يهم المواطنين ليس كجماعات  acte d’exécution- -هو قرار تنفيذ

 رأي قرا  acte de conceptionمنعزلين في حياتهم الخاصة الضيقة وليس قرار تصور  كأفراد

وهو ما جعل منه معينة في مجال التنمية المحلية  جيةإستراتيقرار رسم  أوالتنمية  ألفاقاستشراف 

 أنكما  ممركزة الالالمصالح ونظريا لم يساهم في توزيع االختصاصات بين اإلدارات المركزية  إطارا

لالتركيز  اإلقليميلم يتضمن أي بعد جهوي في مقتضياته بل نجده ركز كثيرا على البعد  2005مرسوم 
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وكونه  1997قانون الجهة لسنة  وكذلك 1996بعين االعتبار التعديل الدستوري لسنة  يأخذفلم  اإلداري

الجهوية  فلم يذكر أي خصوصية لهده المديريات مقارنة مع المديريات اإلقليمية  المديرياتتحدث عن 

ذه تمارسها والتي تميزها عن ه أنو المصالح المحلية مادام لم يحدد االختصاصات المتميزة التي يمكن 

 .   األخيرة حيث أناط بها جميعا تنفيذ القرارات و التوجهات الصادرة عن السلطة المركزية 

 األسس المؤسساتية: القسم الثاني  

 مؤسسة الوالي و العامل

مانية ثحيث لم يتضمن سوى  ،رجال السلطة لهيأة األولى األسس 11956مارس  20ظهير  أرسىلقد 

 طةأنشمثل ويشرف على يالعامل  أنكما نص على .للعمال اإلداريةالحياة  باألساسفصول تهم 

 و القواد  الباشاوات

 بحأص العمالالمتعلق باختصاصات  21977فبراير  15وبصدور ظهير  .المحلية اإلداراتويراقب 

 ممثل العامل 
 1956ابريل  16بتاريخ  2267ج.ر عدد  1956مارس  20ظهير  -1

 ( يتعلق باختصاصات العامل1977يبراير  15)1397 صفر 25بتاريخ  1.75.168ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -2

 

لح المصا لأعماويقوم تحت سلطة الوزراء المختصين بتنسيق  ،اإلقليم أوصاحب الجاللة في العمالة 

يحاط  و .2011.كما يسهر على حسن سيرها حسب دستور  المدنية التابعة للدولة لإلداراتالخارجية 

عن  لتوقيفاكما يجوز له ممارسة سلطة   .التي تقوم بها المصالح الخارجية باألعمالالعامل  علما

طير أتلبخصوص مؤسسة الوالي  فقد كانت تشكو من عدم ا أما.الوزير المختص  إخبارالعمل بشرط 

 لى غايةإكان يطرح إشكالية عدم وضع أسس دستورية وقانونية  ماو الفراغ القانوني  مالدستوري 

عد رئيس حيث أصبح يسا ،الوالي يلعب أدوارا اقتصادية مهمة في الجهة  أصبح  حيث  2011دستور 

 كزيةارة المرنشطة المصالح الالممركزة لإلدأ نسقيمخطط التنمية الجهوي كما انه  تنفيذالجهة على 

سن على ح و يسهر الجهويةبذلك يتولى مهمة التنسيق الالزمة للتنمية  وهو ويسهر على حسن سيرها 

والي سة المؤس إحداثفالهدف من  سير مختلف المصالح اإلدارية في النطاق الترابي الذي يشتغل فيه

الذين  جميع الفاعلين بإشراكالقرار على صعيد الجهة  اتخاذتوحيد العمل الجهوي و توحيد  هو

لجهة رار الجهوي و التنسيق بين مختلف هذه المكونات من اجل النهوض بافي صنع القيساهمون 

لمتقدمة وية اوتحقيق التنمية في شتى مجاالتها و التي تشكل الهدف الرئيسي و المحوري لسياسة الجه

 لمصالحمؤسساتي من اجل تنسيق عمل و نشاط ا إطارلكن وعكس نظيره الفرنسي فهو ال يتوفر على 

ان  نه ايظالدى والي الجهة في فرنسا و الدي يمك اإلداري الجهوي المؤتمرعلى شاكلة  الالممركزة

 مركزةيعين رئيس مشروع يشرف وينسق مجموعة من المشاريع تقوم بها مجموعة من المصالح الالم

كان  وبعدما والة االقاليم،أضف إلى ذلك  والي الجهة في فرنسا أصبح يمارس سلطة على داخل الجهة 

الوطني  مؤتمرا استشاريا في اللجنة الوزارية لإلدارة الترابية اصبح عضوا بقوة القانون في العضو

طرق جهة ولإلدارة الترابية كما يمكنه اقتراح تغيير مرسوم يهم تنظيم مصالح الممركزة داخل ال

تم يلترابية اة دارقتراح يقدم الى الوزير االول الذي بعد استشارة المؤتمر الجهوي لإلتسييرها هذا اال

 إقرار هذا التعديل 

 :  اإلداري لالتركيز   الدائمة اللجنة
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 ية ووزيرداخلبال  تتألف اللجنة الدائمة لالتركيز اإلداري برئاسة الوزير األول من الوزير المكلف

أن ن مر.ويمكن باألللحكومة والوزراء المعنيي المالية والوزير المكلف بالشؤون اإلدارية واألمين العام

 اللجنة المذكورة. تدعى شخصيات أخرى رعيا ألهليتها إلى المشاركة في أعمال

لغاية الهذه  وتتبع تنفيذها  و اإلدارينيطت بها مهمة اقتراح سياسة الحكومة في مجال الالتركيز أ

 تناط بها المهام التالية 

 ؛ إعداد جرد لجميع أعمال اإلدارة التي يمكن تفويض اإلمضاء في شأنها    -

العامة  اراتالتابعة لإلد السهر على التنسيق بين دوائر االختصاص الجغرافي للمصالح الخارجية    -

 إليها؛والتوفيق بين تقسيمها والمهام المسندة 

ما ل كيفالخارجية ونقل الوسائ الحرص على التوفيق بين عمليات نقل االختصاصات إلى المصالح  -

 لتنفيذها؛كانت طبيعتها الالزمة 

ح ء المصالرؤسا السهر على التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين -

 الخارجية.

رة ات لإلدالوزاراوتقابل اللجنة اإلدارية لالتركيز اإلداري في التشريع الفرنسي اللجنة المشتركة بين 

 و التي  الترابية

 لالتركيزافي عملية  األساسيينالفاعلين  إشراكفي  الفرنسي المشرع إرادة تظهرومن خالل تكوينها 
 زتين أيو كذا رئسي مصلحتين ال ممرك اإلقليماستشاري وهم والي الجهة ووالي  برأيو   اإلداري

طراف و جانب األ إلى اإلداري التمركز و تاطير و تتبع سياسة عدم بإعدادالمعنية  األطراف جميع

ص ة فلم ينلمشتركاللجنة االمرسوم لم يحدد طريقة اشتغالها على غرار  أنكما الجهات المعنية بتنفيذها .
جنة اختصاصات الل إنتاج إعادةفيما يخص االختصاصات فهي فقط  أمالجنة دائمة .  إحداثعلى 

 المشتركة بين الوزارات لإلدارة الترابية.

 اللجنة التقنية   

الذي تم بموجبه إحداث اللجنة التقنية للعمالة أو   1977فبراير  15 استنادا للفصل الخامس من ظهير 

اإلقليم لدى العامل وتحت رئاسته , فان هذه األخيرة أي اللجنة : " تتألف من الكاتب العام للعمالة أو 

اإلقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية لإلدارات المدنية للدولة , ومن مديري 

لعمومية . ويجوز للعامل أن يستدعي لحضور أشغال اللجنة المذكورة كل شخص من ذوي المؤسسات ا

  األهلية...

 ولة  علىتابعة للدمختلف المصالح ال لتنسيق و مراقبة عمل أداة اإلقليم أواللجنة التقنية للعمالة  إن

قع ، ض الواعلى ارباعتبارها الوسيلة المثلى لضمان تماسك تدخل مصالح الدولة   اإلقليميالمستوى 

 وألجل ذلك تقوم ب:  اإلقليمفي تفحص شروط تنفيذ سياسة الدولة  إلىفهي تسعى 

قليم.اإلالمصادقة على جزء من مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية الخاص بالعمالة أو  -  

ازها .انجحسن تنفيذ األشغال المقررة برسم مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنسيق  -  

  .القيام بمهمة التنسيق المعهود بها إلى العامل خاصة بموجب الفصل -

تنفيذ مقررات مجالس العماالت واألقاليم . -  
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تعلقة ابير المع التدأسندت المادة السادسة من المرسوم المذكور إلى اللجنة التقنية مهمة دراسة جمي ولقد

لدى  لمرتفقينااجات مصالح الغير الممركزة الالزمة لتلبية حبالالتركيز اإلداري , السيما منها إحداث ال

 .العمالة أو اإلقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة الدائمة لالتركيز اإلداري

ض االختالالت و السلبيات يمكن تحديدها في ضعف منهجية اشتغال هذه اللجنة من غير انه تعتريها بع

مالية غير متوفرة ،مما يجعل المناقشات  مواضيع تتطلب دراسة معمقة و إمكانيات  إلىخالل التطرق 

بخصوصها تدور حول الجوانب الثانوية دون الخروج بخالصات ملموسة .عدم تتبع مدى تطبيق بعض 

القرارات التي خرجت بها اللجنة في مواضيع مختلفة واتخاذ اجتماعات بعض اللجان الطابع الروتيني 

يمتلكون السلطة الحقيقية  رؤساء المصالح الالممركزة ال أنذلك  إلى أضففقدها كل إيجابية ، مما ي

 التخاذ القرار.

 الثاني:الجهة كرهان لتفعيل الالتركيز اإلداري.المبحث 

غياب  وإلدارية يات اأمام محدودية الدور التنموي للعمالة أو اإلقليم خاصة مع التزايد الكبير لهذه البن

ي ف، الداريا ركيزبين المصالح غير الممركزة، فقد أصبح التوجه نحو الجهة لتقوية دعائم الالت التناسق

ري يز اإلداالتركأفق جعل الجهة إطارا تنمويا. وهذا يستدعي منا الوقوف أوال عند الجهة كإطار أمثل ل

 ثم آليات تنزيل الالتركيز اإلداري على المستوى الجهوي .

 اإلطار األمثل لالتركيز اإلداريالجهة : الفرع األول

 .الفقرة األولى : الالتركيز اإلداري في الجهة على ضوء الخطب الملكية            

أصبحت الجهة تحتل مكانة متميزة في التقطيع الترابي للمملكة حيث أصبحت لها موقع الصدارة حسب 

الصدارة بالنسبة للجماعات  من الدستور  حيث تتبوأ تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة 143الفصل 

الترابية األخرى في عمليات إعداد و تتبع برامج التنمية الجهوية و التصاميم الجهوية إلعداد التراب  

لقد أصبحت تحتل الدور األساسي في التنمية االقتصادية و الحد من االختالالت المجالية و إعادة 

الجهة.فمجموعة من الخطب الملكية التي تأكد الربط بين التوازن في التنمية بين العماالت و األقاليم في 

 الجهوية و الالتركيز  

يناير  9و التي تعتبر  بمثابة اإلطار العام لالتركيز اإلداري و خصوصا في الجهة فالرسالة الملكية ل 

 فإننا نعتبر أن من شأن اإلطار الجهوي أنبشان إحداث المراكز الجهوية لالستثمار تنص على" 2002

يوفر المجال الترابي واإلداري األنسب نظرا لما إلدارتنا الترابية حاليا من وسائل لحل المشاكل 

"المتعلقة بإجراءات االستثمار  

بمثابة خارطة طريق  للجهوية المتقدمة أكد هدا التوجه حيث أعلن  2008نونبر  6كما ان خطاب 

ما لم تقترن بتعزيز مسار الالتمركز، لذلك، ومهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة، "جاللته 

يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم اإلدارة 

فقد  2009يوليوز  30أما خطاب "  المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب

وبموازاة تركيز اإلداري حيث أكد صاحب الجاللة   " ربط مصير الجهة ونجاحها بتطوير أسلوب الال

ذلك،نحث الحكومة على اإلسراع بإعداد ميثاق لالتمركز اإلداري. إذ ال جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما 
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بمناسبة تنصيب   2010يناير  3" اما خطاب يقتضيه األمر،من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة

لمتقدمة هو األخر  اعتبر الجهة بمثابة اإلطار األمثل لالتركيز اإلداري اللجنة االستشارية للجهوية  ا

نتهاج الالتمركز  احيث حدد المرتكزات األربع للجهوية المتقدمة  و حدد في المرتكز الرابع ان "

الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق 

".والتفاعل  

  

 

 .الفقرة الثانية: دواعي اعتماد الجهة كفضاء جديد لالتركيز اإلداري

ادية و اقتص إن ارتقاء الجهة إلى مستوى جماعة ترابية مر عبر تطور تحكمت فيه اعتبارات سياسية و

م ر المالئدي غياجتماعية ، سيجعلها مجاال اقتصاديا للدولة بامتياز. و هذا ناتج عن الطابع االقتصا

لتوازن اانعدام  واجهةللعمالة أو اإلقليم و لذلك فان التخطيط الجهوي سيساعد حتما األقاليم الفقيرة في م

ركزية ين الالمبفارق بينها و بين األقاليم الغنية و هذا ما سيؤهل الجهة لتصبح إطار للتنشيط و تذويب ال

 و الالتركيز.

ين المستوي ر بينابية على إعادة توزيع لسلطة القراو تستعمل الجهة بعد ارتقائها إلى مستوى جماعة تر

ح غير  لمصاللالمركزي والمحلي، و توفر بالتالي فضاءات مندمجة للتنمية . و هذا ما يتطلب تجميعا 

 الممركزة على مستوى الجهة .

 تراقب وبية  ولذلك يمكن لإلدارات المركزية أن تتحكم بسهولة في العدد المحدود من المحاور الترا

 . رابيةبفعالية تدخالتها المختلفة مع تحقيق االقتصاد في الوسائل التقنية و المالية و الت

حيث  كذلك تمكين الوزارات من التوفر على مصالح غير ممركزة على قدر كبير من التجهيز  من

 البنية التحتية في حين يبدو ذلك صعبا على مستوى كل عمالة أو إقليم .

إلقليمي استوى وي أن يكون إطارا مالئما لحل معضلة التشغيل أكثر منه على المكما يمكن للمجال الجه

و  برمجة. و هكذا يتضح بأن الجهة ، و لمختلف االعتبارات السابقة ستصبح مركزا للتقرير و ال

وية بيق الجهفق تطأالتخطيط و التنمية ، و هذا ما سيؤهلها لتصبح نواة  واعدة لتنسيق العمل المحلي في 

 لجهة.استوى ممتقدمة .و من أجل ذلك يجب اعتماد آليات لتزيل هذا النمط الجديد في التدبير على ال

 .اإلداري على المستوى الجهوي آليات تنزيل الالتركيز: الفرع الثاني

  .الفقرة األولى : مشروع ميثاق الالتركيز  اإلداري

كما –ص حيث ن  2008نونبر  6ومن اجل تفعيل الالتركيز فالحكومة مطالبة بناء على خطاب 

ل ركزة .يشكالمم نهيب بالحكومة ،ىإعداد ميثاق وطني ، لعدم التمركز .يتوخى إقامة نظام فعال ،إلدارة

 قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة .
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ركزية ح الموزيع االختصاصات  بين المصالفالنقطة األساسية لميثاق الالتركيز اإلداري هي ت

ل بين لوسائو المصالح الالممركزة حيث انه يجب اعتماد الالتركيز كقاعدة لتوزيع االختصاصات و ا

وزيع جميع المستويات الترابية لإلدارة  وذلك اعتمادا على مبدأ التفريع الذي سيمكن من ت

 ة . مركزية و مجموع المستويات الترابياالختصاصات بناء على الهدف الطبيعي للمستويات ال

يه التوج وفاإلدارات المركزية  بما انه لها مهمة االبتكار يجب أن تقوم بمهام  التصور  

وم بتنفيذ تسيير تقة بالوالتنظيم و التسيير  و التقييم و المراقبة أما المصالح الالممركزة  والتي هي مكلف

 لوحدةاصة  مع االحتفاظ للجهة بموقع الصدارة حيث هي سياسة الدولة و توجهات المصالح المخت

ب  اد التراو إعد لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية االقتصادية و االجتماعية الترابية األمثل

ين لتنسيق باذلك كال القروي و جوكذلك تنشيط و تنسيق سياسة الدولة في مجال البيئة ، و الثقافة ،و الم

 األقاليم التابعة للجهة . العماالت  أومختلف نشاطات 

اضح وتحديد   يمكن أن ينجح ويحقق النتائج المنتظرة  إال على ضوء ال اإلداري  زيالالترك إن

ة إحداث لجنف ارياإلد لسلطات الفاعلين الرئيسيين ، و يتعلق اآلمر هنا باألجهزة  المكلفة بالالتركيز

 وتركيز من اجل إعداد السياسة الحكومية في مجال الالاإلداري مشتركة بين الوزارات  لالتركيز

جنة كزة  و لالممرتقييمها  و كذلك لجنة دائمة مكلفة بتحديد االختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح ال

 يةت الترابسياساإدارية جهوية  تحت رئاسة الوالي من اجل مساعدته على مهام تنسيق  وتنفيذ وتقييم ال

 للدولة .

 . اإلداريلثانية : تقوية دور الوالة و العمال في مجال الالتركيز الفقرة ا

هود و ر الجتنبع أهمية التنسيق من الغاية و الهدف المحدد بلوغه باعتباره يساعد على تضاف

 ار.من خالل التوفيق بين مجموعة مراكز القر اإلداريةيقاوم الميول االنعزالية لألجهزة 

لعمال انب اج إلىيل السلطة المركزية داخل الجهة، و اضطالعهم و تبعا لوظيفة الوالة في تمث

مارسة ما ، و ، بمهمة تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراته األقاليمعلى مستوى العماالت و 

 رةلإلداعة ة التابمهمتهم في تنسيق أنشطة المصالح غير الممركز إلى، و بالنظر كذلك  اإلداريةالرقابة 

العمال  ولوالة ا إعطاءالتي أكد عليها الدستور تفترض  األساسيةلى سيرها . فهذه المهام ، و سهرهم ع

مان ضها و صالحيات حقيقية حتى يتمكنوا من تنسيق المصالح غير الممركزة و التأكد من حسن تسيير

 . االنسجام و التناغم للبرامج و المشاريع التي تضلع بها داخل حدود اختصاصهم الترابي

قيادة عمل تنسيقي للبرامج و المشاريع يفترض محاربة الميول االنعزالية لرؤساء المصالح  إن

عالقات عمودية  إطارغير الممركزة و الذين يكون لهم ميل تلقائي لرؤسائهم المباشرين بالعاصمة في 

هة و على و التي تفترض قيام تنسيق فاعل بين مختلف المصالح على مستوى الج األفقيةتغفل العالقات 

للجهة  أصبحتو العماالت المكونة لهذه الجهة . وتبعا لذلك فان المكانة التي  األقاليممستوى مختلف 

تفترض قيام الوالة و العمال بتنسيق أنشطة مختلف المصالح غير ممركزة من جهة و كذا أنشطة كل 

عن هذه المصالح و هذه الهيئات  الهيئات العمومية المعنية بالتنمية الجهوية . و هذا يعني أن المسؤولين



15 
 

الحصول على  إطاريجب أن يجدوا في الوالة و العمال المخاطبين المباشرين باسم الدولة و ذلك في 

 المعلومات و انجاز المشاريع و تقديم المساعدة التقنية للمجالس المنتخبة التي تقدم مصالح الدولة.

 ن خاللتصبح هذه الوظيفة أمرا فعليا مو تبعا لذلك يتعين تدقيق مقتضيات التنسيق حتى 

م ؤسائهالتوفيق بين مقتضيات العالقات التسلسلية التي تربط رؤساء المصالح غير الممركزة بر

عمال ة و الالوال إعطاءالتنسيق من  وظيفةالمباشرين بالعاصمة أي الوزراء ، و كذا بين ما تفرضه 

ء لة لهؤاللموكول هذه المصالح تماشيا مع الوظيفة اأدوات فعلية تمكنهم من تتبع و تنشيط و تقييم عم

رئيس  كأنه الوالي و إلىباعتبارهم ممثلين للدولة في دوائرهم الترابية ، و ذلك ألنه أصبح ينظر 

 حكومة جهوية مصغرة .

تجانس  حيد وو حتى ينجح الوالة و العمال في مهام التنسيق هذه لما لها من وقع كبير على تو

ة حتى لالزما باإلمكانياتغير الممركزة ، فالبد من تأهيل هذه األخيرة و تزويدها  أنشطة المصالح

 دعامة حقيقية للجهوية المراد اعتمادها ببالدنا. اإلدارييكون الالتركيز 

 ة :ــــاتمـــــخ

و  واطنينالمى المرامي الكبرى للجهوية المتقدمة و التي تتجلى خاصة في تعزيز  روح المبادرة لد إن

 قطاعات ،لف الحاربة العراقيل البيروقراطية و اعتماد سياسة القرب و نهج التنسيق الفاعل بين مختم

ن روح متعزيز و تتمين المشاركة بما يعزز من التدبير العقالني و الرشيد و يعلي  إلى إضافة

لهام و ورش الاالكبرى تفترض نهج كل الوسائل الكفيلة بتفعيل هذا  األهدافالمسؤولية. فان مثل هذه 

يقية زمة حقمدخال هاما في هذا االتجاه خاصة و أنه يعد ال اإلداريمن هنا يشكل نظام الالتركيز 

 . اإلداريةلسياسة الالمركزية 

تي وتيرة الساير اليبالمغرب و الذي يجعله ال  اإلداريالتعثر الذي يعرفه نظام الالتركيز  إلىو بالنظر 

مواكبا  سلوباسار عليها نظام الالمركزية ، فقد أصبح لزاما تطوير فعاليات الالتركيز و اعتماده أ

لحكم اليب اتصور شمولي للسياسات العمومية و تبني أس إطارالجهوية المتقدمة بالمغرب في  إلنجاح

 ما سيسمحبيري مالالزمة لتفعيل هذا النمط التد اإلمكانياتير كل الرشيد مع االجتهاد المتواصل لتوف

 داريةاإلت بكل تأكيد بالتنسيق األمثل و الناجح للعمل الحكومي على مستوى الجهة و كل التقسيما

 تنميةاألخرى. و هذا كله من شأنه المساعدة على بناء مغرب حائز على كل أسباب و مقومات ال

 بأبعادها المختلفة .
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