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التزاما مع الاختيارات المعبر عنها من خلال الدستور التي تمحورت على تدعيم خيار 

الجديدة التي تعرفها اللامركزية الترابية، فإن  اللاتمركز الإداري قصد مواكبة الدينامية

إعادة النظر في بعض محددات هذا اللاتمركز وكذا تنظيم المصالح اللاممركزة 

للقطاعات الوزارية تبدو ضرورية للتنزيل الكامل والفعال لورش الجهوية المتقدمة 

 في بلادنا.

ت الاقتصادية لقد عرفت سياسة اللاتمركز تحولات مهمة تناسبت مع التطورا

والاجتماعية والسياسية والديمغرافية التي ميزت بلادنا منذ الاستقلال. وشكل 

التقسيم الإداري في مرحلة ما بعد الاستقلال وسيلة مهمة لترسيخ وحدة الدولة 

وانسجام مكوناتها. إذ تم إحداث العديد من الوحدات الإدارية اللاممركزة من خلال 

، والذي تلته عدة مراجعات 1959القيام به في دجنبر  التقسيم الإداري الذي تم

حاولت دائما التكيف مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وحاجة السكان إلى 

الخدمات الحيوية والضرورية. ويبقى أهمها التقطيع الإداري الذي تم اعتماده سنة 

التقسيم الإداري ولاية لكي يتناسب  17إلى  12الذي رفع عدد الولايات من  2003

 16والذي قسم المغرب إلى  1997مع التقسيم الجهوي الذي عرفه المغرب سنة 

 جهة.

أما على صعيد البنيات الإدارية التابعة للوزارات أو ما يعرف بالمصالح الخارجية 

للوزارات، فقد أكدت معظم المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية في 

منظور للاتركيز وربطه بمسار اللامركزية وشكلت  توصياتها على ضرورة اعتماد

العمالات والاقاليم مجالا لعدم التركيز عبر استقطاب الإدارات الحكومية سواء كانت 

تتصل بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو العمراني أو السياسي، وإن كانت بعض 

 الوزارات لا تتوفر على تمثيليات مجالية.

، الذي أناط بهذه المصالح الخارجية مهام 1993أكتوبر  20 وحدد هذا التوجه مرسوم

تنفيذ السياسة الحكومية وجميع القرارات والتوجهات الصادرة عن السلطات 

 المركزية المختصة. كما نص على إحداث لجنة دائمة اللاتركيز الاداري تتولى:

 ـ إعداد جرد لجميع أعمال الإدارة التي يمكن تفويض الإمضاء فيها؛



التوفيق بين عمليات نقل الاختصاصات إلى المصالح الخارجية ونقل الوسائل ـ 

 اللازمة لتنفيذها؛

ـ التوفيق بين الشروط المتعلقة بمستوى التأهيل والدرجة المطلوبين لتعيين رؤساء 

 المصالح الخارجية.

وأنيطت باللجنة التقنية للعمالة أو الإقليم مهمة دراسة جميع التدابير المتعلقة 

باللاتركيز الإداري، ولا سيما منها إحداث المصالح الخارجية اللازمة لتلبية حاجات 

 المنضمين لدى العمالة أو الإقليم أو الجماعة واقتراحها على اللجنة الدائمة.

إن هذه المقتضيات المؤسسة لبنيات اللاتركيز الإداري سيتضح بعض مظاهر 

، وهو ما سيؤدي إلى اعتماد 1997نة محدوديتها، خاصة مع تعزيز خيار الجهوية س

مرسوم جديد يتعلق بتحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتركيز الإداري في 

، الذي حدد الهياكل المكونة للوزارات على المستوى المحلي، في 2005دجنبر

مديريات جهوية ومديريات إقليمية ومصالح والذي تتكلف بتنفيذ المقررات 

صادرة عن السلطات المركزية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة والتوجيهات ال

 للعامل.

ولضمان حسن سير المصالح اللاممركزة، يتعين على رؤساء القطاعات الوزارية 

تفويض الإمضاء ومسؤولية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية إلى رؤساء المصالح 

والأقاليم باستثناء تلك التي لا يمكن  اللاممركزة على صعيد الجهة والعمالات

 تفويضها.

ولتجسيد هذا المبتغى، ألزم المرسوم رؤساء القطاعات الوزارية ببعث تصاميم 

 مديرية اللاتركيز الإداري إلى لجنة الهياكل الإدارية واللاتمركز الإداري تتضمن:

ي تم فيها ـ الاختصاصات المزمع نقلها إلى المصالح اللاممركزة برسم السنة الت

 إعداد التصميم والتي سيتم نقلها لفائدتها خلال السنوات الموالية؛

 ـ عدد الموظفين المزمع إعادة انتشارهم لفائدة المصالح اللاممركزة؛

 ـ الوسائل المادية المخولة للمصالح اللاممركزة وتلك المزمع وضعها رهن إشارتها؛

بها من طرف الإدارات المركزية، وأيضا  ـ القرارات الإدارية الفردية المزمع الاحتفاظ

الإمكانات المتوفرة لدى القطاع المعين والإجراءات الضرورية والمدى الزمني لإنجاز 

 هذا التصميم.

لقد شكل المرسوم تحولا مهما في رؤية الحكومة لسياسة اللاتركيز الإداري التي 

دينامية ترابية يجب أن تنضوي في شكل مخططات مديرية؛ غير أن الانتقال إلى 

جديدة، كما كرسها الفصل الأول من الدستور من خلال نصه على "أن التنظيم 



الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة"، جعل الإطار 

القانوني للاتمركز الإداري لا يواكب الرغبة في دعم اختصاصات المنتخبين على 

 المستوى الترابي.

نين التنظيمية للجماعات الترابية اختصاصات مهمة إلى هذه لقد نقلت القوا

الجماعات وخاصة إلى الجهة، التي أسندت إليها مهام النهوض بالتنمية المندمجة 

والمستدامة، بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية 

تدابير المشجعة المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية واتخاذ ال

 للمقاولة والعمل على تسيير وتوطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل وغيرها.

ولتحقيق هذه الغايات، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، ومشتركة مع الدولة 

 ومنقولة إليها من هذه الأخيرة.

وتماشيا مع توجيهات الخطب الملكية الموجهة إلى الحكومة، قامت هذه الأخيرة 

( بمثابة ميثاق وطني للاتركيز الإداري تم 2.17.618عداد مشروع مرسوم )تحت رقم بإ

والذي  2018أكتوبر  25التداول بشأنه في المجلس الحكومي الذي انعقد بتاريخ 

أضاف فاعلا جديدا للمساهمين في صناعة القرار العمومي على المستوى الترابي 

 والمتمثل في الجماعات الترابية.

المشروع على البنية الأساسية للمرسوم السابق، باستثناء استحضار  وحافظ هذا

المستجدات المرتبط باختصاصات الجماعات الترابية وكذا تركيز تنسيق مهام البنيات 

 الإدارية اللاممركزة في يد الولاة والعمال.

فعلى الرغم من أن هذا النص تضمن إحداث آليات لضمان الحكامة وكذا تقييم 

لاتركيز، فإن الملاحظة الأولية التي يمكن إثارتها هنا تتجلى في تعزيز سياسة ال

وتوسيع صلاحيات الولاة في صناعة القرار العمومي الترابي، وكذا تعدد البنيات 

الإدارية المستحدثة والتي تشتغل تحت إشرافهم، أي الولاة، بشكل قد يؤدي إلى 

 إنتاج مركزية جديدة ولكن من نوع جهوي.

من هذه الملاحظة، يطرح التساؤل حول طبيعة العرض التدبيري الذي  انطلاقا

يقدمه هذا المرسوم من أجل ضمان فعالية تنفيذ البرامج والسياسات العمومية 

على المستوى الترابي، وحول مكانة الجماعات الترابية في ظل الهندسة الإدارية 

لية الكبرى التي تثار في التي تم وضعها وتعزيزها عبر هذا المرسوم؛ بل إن الإشكا

ارتباط بهذا النص تتعلق بالضمانات الكفيلة بعدم إعادة إنتاج مركزية من نوع جديد، 

 مما قد يجعل التفكير في تجاوزها ورشا مفتوحا يتطلب إصلاح الإصلاح.
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