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  :ةـــــــــــــــــمقدم        

دستور السياسات العمومية بامتياز ، ففي اطاره تم فسح  2011يعتبر دستور 

كما تم  مشاركة العديد من الفاعلين في بلورة السياسات العمومية ،المجال أمام 
اعتماد عدة مفاهيم في ذات السياق كالسياسات العامة و السياسات العمومية و 

قطاعية و السياسات الترابية ، و تم ربطها بالتنسيق و المراقبة و  لالسياسات ا
مفاهيم و تبيان ماهيتها و  التقييم ، و هو األمر الذي يستدعي الوقوف عند هذه ال

 1الفروقات بينها . 

تتحدد عندما تحاول سلطة   السياسة العامةفان  " pierre mulle)و حسب )

محلية أو وطنية ، بواسطة برنامج عملي منسق تعديل البيئة  الثقافية أو  
االجتماعية أو االقتصادية للفاعلين االجتماعيين في االطار العام للتقسيم القطاعي  

و  التوجه السياسي العام للدولة" فالسياسات العامة تعد تعبير عن  2للمجتمع .
السياسات العمومية  ، أما  الوطني و المحلي و الترابيالشأن العام  التي تهم تدبير

بهدف حل اإلشكاالت   البرنامج و محاور السياسة العامةتعتبر مجاال لتنزيل 
 االقتصادية و االجتماعية و التنموية . 

فالسياسات العامة تعبر عن مواقف و برامج سياسية يتم تبنيها من قبل  
اتخاد القرارات السياسة  الحكومة أو الدولة ، و تتم أجرأتها و تنزيلها عبر 

يهم الدولة   صياغة نظام أو منظومة ذات بعد أفقيأو  اصدار القوانينأو  الكبرى
شكاالت القائمة ، فهي بكاملها أو يشمل منهج عمل الحكومة و تعاطيها مع اإل

، و التي تلخص نظرة الحكومة  ذات البعد السياسيتعبير عن التصورات العامة 
حين أن  في ،  ترتبط بالبرنامج الحكوميبشكل عام لطريقة تسيير الدولة وعادة ما 

و يتم   التخطيط التنموي داخل الدولةالسياسات العمومية تعتبر مستويات أعلى في 
و يتم  انسجاما مع السياسات العامة المحددة في البرنامج الحكومياعدادها 

تنزيلها لحل اإلشكاالت التي تعاني منها الدولة ، سواء ضعف في التنمية أو النمو  
االقتصادي أو هشاشة اجتماعية أو ضعف التشغيل ...و تسعى عملية صياغتها  

 
 

1 

على أنه  ) يتداول مجلس الحكومة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، في القضايا و النصوص التالية : 2011من دستور  92ينص الفصل    

السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري    
لسياسات العمومية ا   

 السياسات القطاعية 
)... 

  
Pierre muller que sais –je ? les politiques publiques , direction de recherche ( CNRS) au centre d’études 
européennes de sciences-po, dixième édition mise à jour.                                                                                2  
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، و عادة ما   لبرامج المرتبطة بهاالوضع األهداف العملية المرجوة منها و 
  .3 التي تتضمنها هذه البرامج و المخططات القطاعية األفقيةتتضمن اإلجراءات 

تاريخيا ال ترتبط ترتبط السياسات العمومية كفعل فقط بظاهرة الدولة  
الحديثة و المعاصرة ، بل تمتد الى األشكال التقليدية للسلطة السياسية في 

مة ، فقد مارست تلك المجتمعات أشكاال مختلفة من السياسات المجتمعات القدي
 كفرض الضرائب و تنظيم اإلدارة و الدفاع و بناء المدن و األمن ...

كما أن المعرفة حول السياسات العامة ترجع الى أعمال الفالسفة القدماء ، اذ 
 "، "أفالطونطالما وجد الفيلسوف نفسه في صلب الحياة العامة ، فقد سعى 

للبحث عن أفضل نظام للحكم في سبيل تحقيق سعادة االنسان ، مقترحا إيالء  
الحكم للفالسفة ، و محاربة جهل رجال السياسة ، و الغاء الملكية الفردية لتقليل 

الفوارق بين سكان المدينة ، و توجيه التعليم نحو الصالح العام ، كما يعتبر  
، اذ اعتمد منهج المالحظة و  الممنهج األول للمعرفة السياسية، "أرسطو"

المقارنة لتصنيف أنواع الحكومات ، مرتكزا على معايير منها عدد السكان و 
 4تفاوت درجات الثروة و حجم المدن و نوع السياسة العمومية التي يتبعها النظام. 

وقد ارتبط ظهور السياسات العمومية في المغرب بسياق التغيرات الوطنية و  
الدولية بعد االستعمار الفرنسي ، فعلى المستوى الخارجي ) انهيار جدار برلين ،  

انتهاء نظام القطبية الثنائية ،  انكماش المد اليساري، انتشار مظاهر و قيم 
( ، و على المستوى الداخلي ) تقوية  الليبرالية و العولمة و الثورة التكنولوجية

تدخل الدولة في المجاالت االقتصادية و االجتماعية ، تنامي حضور الفاعل 
المجتمعي داخل النظام السياسي المغربي كالحركات االجتماعية و هيئات المجتمع 

و المؤسساتية في فترة التسعينات وما تالها(  القانونية المدني ، اإلصالحات 
بروز حقل السياسات العمومية مقاربة جديدة في حقل العلوم السياسية  .حيث شكل

الوطنية التي كانت حبيسة مؤسسات الدولة و نخبها ، و لم تستفد من التراكم 
، أي أنماط   L’éTAT EN ACTIONالمعرفي العالمي حول الدولة أثناء العمل 

فأخدت األبحاث تتجه  العمومية و تتبعها و تقييمها ،السياسية و انتاج القرارات 
 5خدمة للدولة. FAIRE  -SAVOIRحول معرفة 

و اذا كانت السياسات العمومية هي البرنامج أو الحلول المبرمجة لحل 
المشاكل انطالقا من التشخيص و تحديد المشكلة أو المشاكل ثم برمجة السياسة أو 

دها انتهاءا  جدول األعمال مرورا بصياغة و بلورة السياسة العمومية و اعتما
 

  تقييم السياسات العمومية  ، "االطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية " ، منشورات مجلس النواب  )1(  ص 33 -34 .3

يونيو –، ماي  146عز الدين بن عبد هللا " التطور التاريخي للسياسات العمومية " المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنمية ، عدد 

 2019 ، ص 319 -320 .4 
 عز الدين بن عبد هللا ، مرجع سابق ص 327 . 5



4 
 

فان التقائية السياسات العمومية هي تلك العملية الدينامية  بالتنفيد و التقييم ، 
  التي تؤدي الى تحقيق التطابق و التقارب بين هذه البرامج و الحلول المقترحة

و قد حظي هذا المفهوم باهتمام خاص بدءا من الدستور ثم القوانين التنظيمية  
، على اعتبار  2018ميثاق االتمركز اإلداري لسنة  للجماعات الترابية و كذلك

انه تم ابراز مجموعة من المتدخلين في صياغة السياسة العمومية من جماعات 
ترابية )عبر السياسات الترابية ( و مؤسسات و هيئات المجتمع المدني ) في اطار 

عمومية . و قد تضمن االطار المرجعي  لتقييم السياسات الالتعاون و التشاور ( 
على أن التقييم البرلماني ينطلق من التكامل الجيد بين األهداف المختلفة لنفس  

، كما   ) االتساق الخارجي (السياسة و بين التأزر بين مشاريعها أو إجراءاتها 
مع األعمال التي تندرج في اطار السياسات العمومية  االلتقائيةيشمل تحليل أوجه 

األخرى ذات الصلة ، و التي يتم تنفيدها في نفس الوقت أو في نفس القطاع   
 6. ي (لاالتساق الداخ)

ية على اعتبار  و من هنا تبرز لنا أهمية موضوع التقائية السياسات العموم
راحلها و تجلياتها ، كما  يشمل السياسات العمومية في مختلف مني ضوع آوأنه م

أنه يحظى باهتمام الباحثين في حقل السياسات العمومية و العلوم السياسية لكونه 
 مدخال لتقييم نجاح سياسة عمومية وطنية أو محلية .

 و من هذا المنطلق نطرح بدورنا  اإلشكالية التالية :  

مومية  الى أي مدى يمكن اعتبار عنصر االلتقائية مدخال لضمان سياسة ع •
 منسجمة و ناجحة وطنيا و محليا ؟؟ 

و لمقاربة اإلشكالية و التفاعل معها و لدواعي منهجية يمكن االستعانة في 
 تناول الموضوع على خطة العمل اآلتي ذكرها : 

 

المطلب األول : الدولة و الجماعات الترابية و مطلب  
 االلتقائية في نهج السياسات العمومية 

 المطلب الثاني : االلتقائية في السياسات العمومية الترابية 

 

 

 
 تقييم السياسات العمومية ، مرجع سابق. 6
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     المطلب األول : الدولة و الجماعات الترابية و مطلب االلتقائية 
 في نهج السياسات العمومية 

  ان صياغة سياسة عمومية تستدعي وضع مقاربة للتنسيق و التكامل    
سواء في مرحلة التشخيص أو صياغة الحلول أو التنفيد أو التقييم و ابراز  

 على  مختلف المستويات  يبلور  النتائج ، كما أن هذا التنسيق يستدعي ان
ية )  ات الوزارسواء بين القطاعفي عالقتها بالمحلية  اإلدارية الوطنية 

الفقرة األولى ( والمصالح االممركزة ) الفقرة الثانية ( و أيضا على  
   المستوى الجهوي ) الفقرة الثالثة(.

الفقرة األولى : االلتقائية على مستوى البرامج القطاعية و المخططات  
 االستراتيجية  

تبنى المغرب مقاربة جديدة للتنمية تتمثل في اعتماد التخطيط     
من خالل اعداد و تنفيذ مجموعة من االستراتيجيات و  االستراتيجي 

البرامج القطاعية ، تتوخى هذه االستراتيجيات باألساس ، انعاش االستثمار  
الوطني و األجنبي ، من أجل خلق الثروة و احداث مناصب جديدة للشغل 

ف القطاعات اإلنتاجية الواعدة ، و كذلك تحسين ظروف عيش  في مختل
السكان ، خاصة الفئات المعوزة ، و تحسين ولوجهم للخدمات االجتماعية . 

 و تعمل منهجية التقائية االستراتيجيات القطاعية الى :

 التكامل بين المشاريع و انسجام برمجتها .  •
ترشيد استغالل تكامل و تناسق االستراتيجيات القطاعية من أجل  •

 الموارد .

  عبر التنسيق الشموليو يتم األن العمل على تحقيق االندماجية و االلتقائية 
الذي يتضمن الخطوط الرئيسية   بالبرنامج الحكوميمن خالل االلتزام 

للعمل في مختلف مجاالت النشاط الوطني و في جميع القطاعات ، و 
رات رقمية في اطار تعاقد يتضمن اجراءات تطبيقه مرفوقة بأهذاف و مؤش

حول قضايا تشكل قضايا تشكل المحاورالرئيسية  للبرنامج ، و يتم تنزيل 
أهذاف هذا البرنامج الى برامج قطاعية مع وضع نظام لتتبع  البرنامج 

الحكومي و لتقييم عمل مختلف القطاعات ، و تجدر اإلشارة أن للمجلس 
بين جميع القطاعات ، السيما  الحكومي دورا رئيسيا في التنسيق الشمولي 

 7فيما يخص الجانب االستثماري . 

 
جواب رئيس الحكومة في  ) الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العمومية ( المحور الثاني بعنوان  "التقائية السياسات العمومية و  7

. 2017غشت  2الموافق ل  1438ذو القعدة  8بمجلس المستشارين في يوم الثالثاء  عية " المنعقدة أثرها على تنفيد االستراتيجيات القطا  
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ال يخفى أن التقائية السياسات العمومية الزالت تعاني من  غير أنه
 اختالالت نذكر من آثارها و تجلياتها : 

 .ضعف مردودية االستثمارات العمومية  -
التقائية بعض  عدم االستجابة لطلبات المواطنين بشكل ناجع بسبب عدم  -

تذخالت الدولة في المجاالت الحيوية مقل التعليم ، الصحة ، فك العزلة 
 الخ..

 ضياع بعض الفرص التنموية .  -
الوزارية مع -كثرة االستراتيجيات و المخططات القطاعية و اللجان بين -

النقص أحيانا في مستوى االنسجام و التكامل فيما بينها ، مما يؤثر سلبا  
 عمومي .على األداء ال

و فيما يخص تعزيز التقائية السياسات العمومية مركزيا ، فقد جاء في      
العرض الذي قدمه رئيس الحكومة )سعد الدين العثماني( المتعلق بالحصيلة  

بتعزيز التقائية و نجاعة السياسات  المرحلية لعمل الحكومة في النقطة المتعلقة 
على أنه  لة اصالح المالية العمومية و ترسيخ الحكامة الجيدة ومواص العمومية 

تم العمل على تعزيز تدخالت اإلدارات و المؤسسات العمومية على الصعيد 
االستراتيجي و القطاعي و المجالي ، و لتحقيق هذا الهذف باإلضافة الى المنهجية 

 الجديدة لتنسيق و تنزيل  البرنامج الحكومي و آلياته عملت الحكومة على :

تنسيق و تقييم السياسات العمومية : من خالل جملة من التدابير  مأسسة  -
تتمثل في اعداد مشروع المرسوم المحدث و المنظم للجنة الوطنية  

للتنسيق و تقييم السياسات العمومية ، ووضع دالئل مرجعية موحدة في 
مجال التقييم السياسات العمومية ، و كذا الشروع في وضع نظام 

تبع و تقييم السياسات و اعتماد آليات تفعيل البرامج  معلوماتي مندمج لت
 األفقية .

 تعزيز االلتقائية مجاليا   -
 تطوير حكامة المؤسسات العمومية  -
 لقانون المالية   13-130صلة تنزيل القانون التنظيمي رقم موا -

 مواصلة اإلصالح الضريبي   -
-12-86للقانون المعدل و المتمم  18-46المصادقة على مشروع قانون  -

 لمنظم للشراكة بين القطاع العام و الخاص  ا
تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام أجل األداء من طرف  -

 الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية  
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اطالق البوابة االلكترونية المخصصة الستقبال و معالجة شكايات مموني  -
 ... مية مع الزامية اإلجابة عليها المؤسسات و المقاوالت العمو

بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري  2.17.618اصدار المرسوم رقم  -

و الشروع في تنزيله تدريجيا وفق خارطة طريق محددة بقيادة اللجنة 
 8 الوزارية لالتمركز التي يترأسها رئيس الحكومة ...

 تقائية على المستوى  اإلداري االممركز لالفقرة الثانية : اال

ف االتمركز اإلداري الى أجرأة السياسات العمومية بشكل أكثر نجاعة  يهد
مع تحسين أداء المرافق العمومية على المستوى المجالي الترابي ، و ذلك 

ى المجال من خالل نقل السلطة التقريرية ووسائل العمل من المركز ال
لتقديم الخدمة على أساس مبدأ القرب من المرتفق  الترابي و اتخاد القرار

 أفضل كلفة .ببسرعة و جودة و 

يخص اإلدارة المغربية ، هناك مجموعة من العوامل الموضوعية و فيما 
التي جعلت هذا التوجه ينحصر خالل فترة زمنية طويلة نسبيا و حتى بداية  

و تتمثل هذه  التسعينات في مجرد ال تمركز تنظيمي و جغرافي لإلدارة ،
العوامل في اتساع المجال الترابي و محدودية الموارد البشرية ، و قد 
تواصل هذا النمط مع مرور السنين على حساب على حساب التمركز 
السلطات التقريرية و ظل منحصرا في مجال اآلمر بصرف النفقات و  

 الوصاية المخولة للعمال على المجالس المحلية .

ل االتمركز اإلداري وجود مفارقة حقيقية على هذا و يكشف تحليل مسلس
المستوى فاالتمركز عوض أن يبسق اطالق الجهوية فانه أتى كنتيجة لها ،  

مما جعله أقرب ما يكون الى اجراء للمواكبة و ليس كاصالح ضروري 
 9للحكامة اإلدارية .

( بمثابة ميثاق وطني لالتمركز 2018ديسمبر  26و قد صدر مرسوم )

االتمركز اإلداري   )يعتبر في المادة الثالثة منه على أنه   اري و اعتبراإلد
لمصالح الدولة تنظيميا إداريا مواكبا لتنظيم الترابي االمركزي للمملكة  

القائم على الجهوية المتقدمة و أداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للدولة  
على المستوى الترابي ، قوامه نقل السلط والوسائل و تخويل االعتمادات  

 
من الدستور (  101عرض الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ) في اطار الفصل  

 بتاريخ االثنين 7 رمضان 1440 الموافق ل ) 13 ماي 2019 ( .8 

 تقرير المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي ، إحالة ذاتية رقم 2016/22 .9 
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توى الترابي من أجل تمكينها من  لفائدة المصالح االممركزة على المس
 ( القيام بالمهام المنوطة بها و اتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية و النجاعة .

و جاء من بين أهذافه ضمان التقائية السياسات العمومية و تجانسها و تكاملها 
على مستوى الجهة و على مستوى العماالت و األقاليم ، و تحقيق التعاضد في 

 تنفيدها . وسائل 

 و تقوم سياسة االتمركز اإلداري على المرتكزين األساسيين : 

باعتبارها الفضاء الترابي المالئم لبلورة السياسة الوطنية  الجهة  -
االمركزية  لالتمركز اإلداري و اعتماد منهجية التعاقد بين المصالح 

 .االممركزة و 
  في تنسيق أنشطة المصالح و الدور المحوري لوالي الجهة -

االممركزة و السهر على حسن سيرها  ، بما يحقق النجاعة و 
الفعالية و االلتقائية المطلوبة في تنفيد السياسات العمومية على 

 مستوى الجهة و تتبعها .

 الفقرة الثالثة : االلتقائية على المستوى الجهوي 

ال يمكن الحديث عن اندماج السياسات العمومية كعنصر أساسي ال مناص منه   
في مختلف مشاريع الدولة و عملياتها التنموية دون استحضار مجموعة من 

مندمجة لهذه السياسات ، و من بين  التحديات الواجب رفعها من أجل وضع رؤية 
اليوم تتحلى بمركز  هذه التحديات ضمان االلتقائية على المستوى الجهوي فالجهة

الصدارة على مستوى الجماعات الترابية األخرى و هي البوابة لضمان التقائية  
الساسات العمومية مع باقي الجماعات التربية األخرى خاصة مع االختصاصات 

 المهمة التي تحضى بها الجهات لتحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية . 

ري الجهة الفضاء الترابي المالئم لبلورة السياسات  كما اعتبر ميثاق االتمركزاالدا
الوطنية لالتمركز اإلداري ، و في الوقت عينه نص على آلية جديدة للتنسيق و 

 هي الجنة الجهوية للتنسيق تحت رئاسة الوالي و من بين مهامها :

العمل على انسجام و التقائية ووحدة المصالح االممركزة على  -
 المستوى الجهوي .

ء الرأي حول مشاريع السياسات و البرامج العمومية للدولة على ابدا -
 المستوى الجهوي .

 مواكبة برامج و مشاريع االستثمار المقررة و أشغال التجهيز .  -
 تتبع تنفيد السياسات العمومية و القطاعية على المستوى الجهوي ... -
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ع اإلدارة و من جهة أخرى ، فان اعتماد التنظيم الجديد مع العمل على تجمي
الترابية على شكل أقطاب سيساهم في تقوية تنسيق السياسات العمومية و تعزيز 
نجاعة تدخالت الدولة على المستوى الترابي بما يستجيب لطلبات الساكنة ، كما  

أن ادراج الجهة في التبويب الميزانياتي الجديد سيساهم أيضا في التقائية  
 ابي . السياسات العمومية على المستوى التر

كما اعتبرت الجهة االطار األمثل لتطبيق الخطط االقتصادية ذات البعد الجهوي   
في ميدان التنمية المحلية ، لذا تم اعتبارها عنصر ترابط في دولة موحدة ترتكز 

على وجود حد أدنى من التجانس بين المجال الجغرافي و معايير سوسيو 
وحدة ، و هي من هذا المستوى تساهم اقتصادية و ثقافية بإمكانها صيانة هذه ال

مثلها في ذلك مثل باقي الجماعات الترابية في األنظمة المقارنة في السياسات  
العامة للدولة و في اعداد السياسات الترابية من خالل ممثليها في مجلس 

 المستشارين . 

و في سياق الحديث عن البعد االقتصادي للجهة و دوره في ضمان التقائية   
اسات العمومية االقتصادية ، تبرز أهمية التدبير المتمركز لالستثمار الذي السي

من خالل توجيهات الرسالة الملكية الموجهة الى الوزير األول دعى له الملك 
التي اعتمدتها السلطات   و التي يعد من بين اآلليات  2002يناير  9بتاريخ 

 وطني و الجهوي .العمومية من أجل تشجيع االستثمار على الصعيدين ال

بتاريخ   2.03.727و قد تبلور هذا التدبير من خالل احداث بموجب مرسوم رقم 

و التي اعتبرت الشباك الوحيد المراكز الجهوية لالستثمار  2003دجنبر 26

لمشاريع االستثمار من خالل تزويد المستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات بشأن 
الترخيص اإلداري و دراسة مشاريع العقود  الستثمار الجهوي ، و دراسة طلبات

و االتفاقيات التي تبرم  مع الدولة من أجل منح منح المستثمرين امتيازات خاصة  
بالنسبة للمستثمرين المتعلقة بالقطاعات المحددة و كذلك اقتراح الحلول التوافقية 

 10لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين و اإلدارات .

و بعد مضي مدة ال بأس بها على اشتغال هذه المراكز أبانت الممارسة على   
ضعفها  ووجود اختالالت على مستوى بنيتها و كذا على مستوى الوظائف 

و القوانين التنظيمية للجماعات   2011المقررة لها ، خاصة مع صدور دستور 

ادية على المستوى الترابية و األدورا المنوطة بالجهات لتحقيق التنمية االقتص 
الجهوي ، مما يفرض اصالح جدري لهذه المراكز ، و هو ما تجسد في قانون 

 
نادية جامع ، " المراكز الجهوية لالستثمار كمطلب للتنمية الجهوية " المجلة المغربية للقانون اإلداري و العلوم اإلدارية تحت عنوان  10

. 2018السنة الثالثة  5-4نمية و االستثمار ، عدد مزدوج إدارة الت  
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المتعلق ياصالح المراكز الجهوية لالستثمار و باحداث اللجان  11 18-47رقم 

من القانون على أنه   4، و في هذا السياق تنص المادة الجهوية الموحدة لالستثمار 

ود نفوذه الترابي المساهمة في تنفيذ سياسة  )تتولى المراكز كل واحد في حد
الدولة في مجال تنمية االستثمارات و تحفيزها و انعاشها و جلبها على الصعيد  
  الجهوي و المواكبة العامة للمقاوالت الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا ...(

ي  ) يتعين على السلطات الحكومية المعنية ف منه على أنه  5. كما  تنص المادة 

اطار تنفيد السياسات العمومية المتعلقة باالستثمار أن تطلع المراكز على كل 
استرتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية و على التوجهات العامة و برامج و 

 مشاريع التنمية التي تقررها النعاش االستثمار .

ابية  و يتم اطالع المراكز أيضا على مقررات األجهزة التداولية للجماعات التر
 ( التي تتعلق بتحفيز االستثمارات و التنمية االقتصادية للجماعات المذكورة .

و هو ما يبين بجالء دور هذه المراكز في ضمان التقائية المشاريع االستثمارية  
 في المجال االقتصادي . على المستوى الجهوي و ضمان تنزيل سياسة الدولة 

 

 . اإللتقائية في السياسات العمومية الترابية :المطلب الثاني

بالعودة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،نجد أنها ال تتضمن ضمن     
مقتضياتها ما يشير إلى تعبير السياسات العمومية الترابية،إنما فقط على برنامج  

  التنمية الجهوية على المستوى الجهوي والذي ينبغي أن يواكب التوجهات
اإلستراتيجية لسياسة الدولة،وعن برنامج عمل الجماعة الذي ينبغي بدوره أن 
يكون في إنسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية،كذلك عن برنامج تنمية  

العمالة أو اإلقليم الذي لم يتم ربطه وال ضرورة إنسجامه مع البرنامجين 
هام المنوطة بها،السيما النهوض السالفين،غير أن اإلقليم أو العمالة وهي تقوم بالم

بالتنمية اإلجتماعية على المستوى القروي وكذا في المجاالت الحضرية وخاصة 
ما يتعلق بتوفير التجهيزات والخدمات األساسية الخاصة بالعالم القروي 

بالخصوص،وما يرتبط بتفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات وذلك بالقيام بأعمال 
از المشاريع أو األنشطة ذات البعد اإلجتماعي زيادة على وتوفير الخدمات وإنج

محاربة اإلقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات اإلجتماعية،فإنه ينبغي عليها أن  
تقوم بهذه المهام مع مراعاة سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه 

نشاط عمومي يتضمن السياسات العمومية الترابية يمكن إعتبار ..المجاالت
وعة من القرارات المتخدة من قبل السلطات التي توجد في درجة أدنى من مجم

 
 الصادر بتاريخ 15 جمادى األخرة 1440 الموافق ل ) 21 فبراير 2019 ( . 11



11 
 

الدولة وذلك في عالقة مع الفاعلين العموميين والخاصيين المعنيين،بغرض 
الوصول إلى تحقيق هدف مشترك في مجال ترابي محدد،إنطالقا من هذا األساس 

حلية؛المنتخبة أو  ت حينما يتم تحديدها من قبل السلطات الم. ع. نكونوا أمام س
المعينة على مستوى الجماعات الترابية والتي تستمد قوتها من القوانين المؤطرة 

 12. لسياسات الالمركزية

السياسات العمومية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات  :ولى الفقرة األ  
 . الترابية

تساهم ” من الدستور الذي ينص على أنه؛ 137يستشف من مقتضيات الفصل   

الجهات والجماعات الترابية األخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة،وفي إعداد 
أنه لم يرد تعبير ،“السياسات الترابية من خالل ممثليها في مجلس المستشارين

وبالتالي إسناد صياغة السياسات  السياسات العمومية الترابية،إال في هذا الفصل 
الترابية وبلورتها على مستواها وإن لم يتم ذلك يصعب العمومية للجماعات 

التصور لتأسيس تنظيم ال مركزي لتراب المملكة تتبوأه الجهة ويقوم على الجهوية 
المتقدمة هذا ما يتعلق بظاهر األمر،غير أن باطنه يبوح بواحد من األسئلة الشائكة 

انينها  التي أعلنت عنها الوثيقة الدستورية وفصلت فيها مقتضيات قو
هل تمكنت الدولة من خالل القوانين التنظيمية   التنظيمية،والمتجسد فيما يلي؛

المتعلقة بالجماعات الترابية من إحداث قطيعة مع المقاربة المتحكمة في العمل 
الالمركزي،وبالتالي اإلقتناع باعتماد سياسة ال مركزية واضحة المعالم تكون 

في صياغة سياسات عمومية ترابية يشعر مدخال إلنخراط الوحدات الالمركزية 
بها المواطن،أي تتميم ال مركزية العمل العمومي التي تم إقرارها في المغرب 

 13! بشكل متدرج مع تبني الالمركزية الترابية؟

 .  برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب :أوال  

المتعلق بالجهات  111.14من القانون التنظيمي  83يستفاد من مقتضيات المادة  

يضع مجلس الجهة،تحت إشراف رئيسها خالل السنة األولى من مدة إنتداب أنه؛ 
يحدد برنامج ..المجلس برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه

نموية المقرر برمجتها أو إنجازها التنمية الجهوية لمدة ست سنوات األعمال الت
بتراب الجهة إعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة ووفق 

 
الحنودي علي:”الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية “،م م ل م  ،عدد مزدوج                                                                12

                                                                                 .             ،بتصرف186_ 182،ص2017غشت_ ،ماي135_134

آبالغ يونس:”السياسات العمومية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية“،مجلة المنارة للدراسات القانونية    13

اإلدارية عدد     

.                                                                                                      ،بتصرف239،ص14،2016  
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منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح  
يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات  ..الالممركزة لإلدارة المركزية

جية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن اإلستراتي
يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي إلعداد التراب واإللتزامات 

المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية األخرى وهيئاتها والمقاوالت 
لى جانب مقتضيات المادة إ“.العمومية والقطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية بالجهة

يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيسها التصميم منه والتي يستفاد منها أنه؛ 88

الجهوي إلعداد التراب وفق القوانين واألنظمة الجاري بها العمل في إطار 
توجهات السياسة العامة إلعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور 

خرى واإلدارات والمؤسسات العمومية وممثلي القطاع مع الجماعات الترابية األ
يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ  ..الخاص المعنيين بتراب الجهة

يعتبر التصميم الجهوي إلعداد التراب وثيقة ..التصميم الجهوي إلعداد التراب
 14. مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي

 . برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم: ثانيا  

يضع  ”المتعلق بالعماالت واألقاليم على أنه؛ 112.14من ق ت  80تنص المادة    

مجلس العمالة أو اإلقليم تحت إشراف رئيسها خالل السنة األولى من مدة اإلنتداب 
برنامج يحدد ..برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه

ع أو إ لمدة ست سنوات األعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب  . ت
العمالة أو اإلقليم إعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة ووفق 

منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة  
يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو  ..ة المركزيةالمصالح الالممركزة لإلدار

اإلقليم حاجيات وإمكانيات ع أو إ وتحديدا ألولويتها وتقييما لمواردها ونفقاتها  
التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى وأن يأخذ بعين اإلعتبار مقاربة  

 15.النوع

 . عمل الجماعة برنامج  :ثالثا  

 
ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436)7يوليوز2015( بتنفيذ القانون التنظيمي 111.14 المتعلق  14

.2015يوليوز23،بتاريخ 6380بالجهات،الجريدة الرسمية عدد   

ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 رمضان 1436)7 يوليوز2015( بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت  15

.2015يوليوز  6380،23األقاليم ،الجريدة الرسمية،عدد   
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المتعلق بالجماعات  113.14من مقتضيات ق ت  78يستفاد من مقتضيات المادة  

يضع مجلس الجماعة تحت إشراف رئيسها برنامج عمل الجماعة ويعمل على أنه؛
 16..تتبعه وتحيينه وتقييمه

من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل  3فضال عن المادة    

يحدد برنامج عمل الجماعة تطبيقا ألحكام المادة  نه؛  الجماعة التي يستفاد منها أ
م بالجماعات لمدة ست سنوات األعمال التنموية المقرر  113.14من ق ت  78

 :برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة مع يلي

 .  تحديد برنامج عمل الجماعة لألولويات التنموية بالجماعة_

اإلنسجام واإللتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية  السعي إلى تحقيق _

 . وبرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم عند وجودها

 .إعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة_

األخد بعين اإلعتبار اإلمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها  _

االلتزامات المتفق بشأنها بين الجماعة والجماعات الترابية األخرى وكذلك 
 17. وهيئاتها والمقاوالت العمومية والقطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية بالجماعة

 . آليات ضمان إلتقائية السياسات العمومية الترابية :الفقرة الثانية 

 .  المشاريع التنمويةاللتقائية التعاون والشراكة كآلية :أوال      

جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعدة تعديالت همت تحديث آليات  
جديدة للتعاون والشراكة تستهدف الفعالية والمردودية في مجال التنمية الترابية  
عن طريق توسيع إمكانيات التعاون،إن على مستوى األطراف أو على مستوى 

للشراكة والتعاون تشمل إبرام مختلفة مجاالت التعاون وآلياته وميز بين أشكال 
 .  إتفاقيات وتأليف وإحداث مجموعات الجماعات الترابية أو إحداث شركات التنمية

يعد التعاون والشراكة آلية أساسية في نجاح أي تجربة محلية أو جهوية،نظرا     
لما تقدمة من حلول للنقص المسجل على مستوى األداء التنموي للجماعات  

هذه التقنية فرضت ضرورة وجود إطار قانوني متطور يكون في الترابية وأهمية 
مستوى المكانة التي أضحى يحتلها التعاون والشراكة كوسيلة تستخدمها 

 
ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 )7يوليوز2017( بتنفيذ القانون التنظيمي 113.14 المتعلق  16

.2015يوليوز  23 6380ماعات  الجريدة الرسمية عدد بالج  

المرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1437)29يوليوز2016( بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل  17

.          .                                                              2016يوليوز  14 6482الجماعة ويعمل الجريدة الرسمية عدد   
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و  الجماعات الترابية لمواجهة حاجياتها المتزايدة أمام عدم كفاية مواردها الذاتية
 . لتحقيق التقائية المشاريع على المستوى الترابي 

 . التسويق الترابي :ثانيا 

يشكل التسويق الترابي دعامة أساسية للتنمية الترابية،إذ يمكن الجماعات    
الترابية من الترويج لمختلف العناصر المكونة لترابها عبر تقديم تشخيص واقعي 
لمجالها الترابي واإلمكانيات التي يتيحها هذا المجال وتحفيز المقاوالت الوطنية  

تقرار بترابها إلقامة مشاريعها اإلقتصادية والسياحية وغيرها  واألجنبية على اإلس
كما يعد التسويق الترابي أداة لبلورة الحكامة .من المجابات المكونة للمجال الترابي

الترابية وترسيخ الديمقراطية التشاركية من خالل اإلنفتاح على المواطنات 
تهم ومن تم توجيه  والمواطنات وخلق قنوات للتواصل معهم قصد تحديد جاجيا

   جهود الفاعلين داخل التراب لتلبية المتطلبات،مما يفرض على الجماعات الترابية 

إجراء بحث عمومي قبل إتخاد أي قرار حتى يكون المواطن في صلب إتخاد 
القرار على المستوى المحلي،ويصبح فاعال ومشاركا في تدبير شؤون الجماعات 

ترابي الذي يتيحه التسويق الترابي آلية لتحقيق  الترابية وبذلك يكون التواصل ال
 . التنمية المنشودة

يمكن توجيه التعاون الالمركزي لدعم التسويق الترابي،فدفع الجماعات الترابية     
المغربية إلى الدخول في إتفاقيات التعاون الالمركزي،السيما مع جماعات ترابية  

الترابي،يمكنها من اإلستفادة من خبرات تلك أجنبية رائدة في مجال التسويق 
كما يمكن .األخيرة وتجاربها وتبادل المعلومات فيما يخص التقنيات والكفاءات

التعاون الالمركزي من إرسال وفد من المسؤولين المحليين للتكوين والتدريب  
بالخارج من أجل إكتساب تقنيات حديثة في مجال التسويق وأنماط أخرى من  

كالجودة الشاملة والشهادات باإلضافةإلى أنظمة المعلوميات،التدبير التدبير،
اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي المحلي ثم التواصل الترابي وكذلك مساطر 

 .تحسن من جودة جودة الخدمات

إن إستثمار التعاون الالمركزي في مجال التسويق يمكن الجماعات الترابية من    
من خالل  تتضح فاعليته رابي،ودان التسويق التتحقيق تجارب مهمة في مي

وبذلك يكون التسويق الترابي آلية لتحقيق اإلنسجام  .بخبرات رائدة همتطعي
والتناغم بين السياسات العمومية مع األخد بعين اإلعتبار للخصوصيات الوطنية  

 18.والمحلية للمغرب والعمل بذكاء ترابي لإلستثمار في طاقتها ومؤهالتها

 
حشوش وداد:”السياسات العمومية الترابية بين التخطيط وسؤال اإللتقائية“،رسالة لنيل ماستر في القانون العام،كلية العلوم  18

. بتصرف 137_ 119ص  2019/2018القانونية واالقتصادية واالجتماعية بمراكش،السنة الجامعية  
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  ة   خاتم

ان عنصر االلتقائية في نهج و تبني سياسة عمومية ما هو مطلب ال بد من   
تحققه الرتباطه الوثيق بنجاح تلك السياسة المبرمجة اما في شكل مشاريع أو 

برامج أو مخططات ، و هذه االلتقائية ال تنحصر على المستوى الوطني بل يجب 
، على اعتبار هذه أن تربط بين  السياسات المبرمجة على المستوى الترابي

األخيرة أصبحت فاعال المركزيا في نهج السياسات العمومية الترابية و ذلك  
، و المطلوب  األن هو تفعيل مقتضيات ميثاق االتمركز  2011بمقتضى دستور 

اإلداري و كذا مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  لضمان التقائية  
ز و المحيط و تجاوز النظرة الفوقية و المتفردة التي السياسات العمومية بين المرك

جاء  طبعت العالقة بين الدولة و الهيئات االمركزية ، و نذكر في هذا السياق ما 
يوليوز  29لتربعه على العرش يوم  18 رىفي خطاب جاللة الملك في الذك

" فاذا كنا قد نجحنا في الكثير من المخططات القطاعية كالفالحة و  2017

لصناعة و الطاقات المتجددة ، فان برامج التنمية البشرية و الترابية ، و التي  ا
لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين ، ال تشرفنا و تبقى دون 
طموحنا ، و ذلك راجع باألساس في الكثير من الميادين ، الى ضعف المشاركة  

دل التناسق و االلتقائية و  و غياب البعد الوطني و االستراتيجي و التنافر ب
 .التبخيس و التماطل بدل المبادرة و العمل الملموس "
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 المراجع المعتمدة : 

 المقاالت :  

عز الدين بن عبد هللا " التطور التاريخي للسياسات العمومية " المجلة 
 .2019يونيو -ماي 146المغربية لإلدارة المحلية و التنمية ، عدد 

لالستثمار كمطلب للتنمية " المجلة المغربية  نادية جامع " المراكز الجهوية 
 .2018السنة الثالثة  5-4للقانون اإلداري و العلوم اإلدارية ، عدد مزدوج 

الحنودي علي "الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية " المجلة المغربية  
 .2017غشت  –ماي  135-134لإلدارة المحلية و التنمية ، عدد مزدوج 

آبالغ يونس " السياسات العمومية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات  
 . 2016، 14الترابية " مجلة المنارة للدارسات القانونية و اإلدارية ،  عدد 

أجانا حسن ،" السياسات العمومية مقاربة مفاهيمية "، مجلة المنارة 
 .2018خاص بالجماعات الترابية للدراسات القانونية و اإلدارية ، عدد 

 الرسائل الجامعية :

حشوش حسناء " السياسات العمومية الترابية بين التخطيط و سؤال 
االلتقائية" رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام ، كلية العلوم القانونية  

 .2018- 2019 و االقتصادية و االجتماعية بمراكش ، السنة الجامعية ،

 التقارير و الدراسات : 

حول الحصيلة المرحلية عرض الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة 
)  1440رمضان 7من الدستور (، االثنين  101للحكومة ) في اطار الفصل 

 (.2019ماي 13

تقييم السياسات العمومية " االطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية ( 
 . (1منشورات مجلس النواب )

جواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة 
من الدستور(  في المحور الثاني المتعلق  100بلسياسات العامة ) المادة 

بالتقائية السياسات العمومية و أثرها على تنفيد االستراتيجيات القطاعية في 
 ( 2017غشت  2) 1438ذو القعدة  8مجلس المستشارين بتاريخ 
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تقرير المجلس االقتصادي و االجتماعي و البيئي ، إحالة ذاتية رقم 
22/2016. 

 القوانين  : 

 . 2011دستور المملكة لسنة 

 . 2015القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 

المتعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار و اصالح   17-47قانون 

 (.2019فبراير  21لالستثمار) المراكز الجهوية الموحدة 

( بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة و  2017يوليوز 29مرسوم)  

 تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور العداده .تتبعه و 

(  بمثابة ميثاق  2018ديسمبر  26الصادر في)  2.12.618مرسوم عدد 

 وطني لالتمركز اإلداري .

 : مرجع باللغة الفرنسية 

Pierre muller , les politiques publiques  que sais 
–je ?; direction de recherche (cnrs) au centre 
d’études européennes de sciences –po, 
dixième édition mise à jour . 
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