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 مقدمة: 

الالممركزة.  املصا�ح  تجاه  والعمال  الوالة  ��ا  يقوم  ال�ي  املهمة  لوصف  املصط�حات  من  الكث��  استعملت 

�لمة التنسيق ال�ي اعتمدت ��   ،1962  ، استعمل دستور 1956مارس    20  فبعد اصطالح الوصل الذي ورد �� ظه��

ع��ا باصطالح التدب��، هذا    الذي استعاض  1996  عدة نصوص قانونية أخرى، إ�� غاية التعديل الدستوري لسنة

بمثابة   2018د�سم��    26ومرسوم    2011املصط�ح الذي توارى ليعود مرة أخرى مفهوم التنسيق �� �ل من دستور  

 . 1ميثاق وط�ي لالتمركز اإلداري 

ع��  والس�ان  املركز�ة  اإلدارة  ب�ن  وصل  حلقة  اإلقليم �شكالن  أو  والعمالة  ا�جهة  �انت �ل من  فإذا  هذا، 

التوترات املس لتقليص  �وسيلة  تـأ�ي  التنسيق  أهمية  فإن  الالممركزة،  املصا�ح  معظم  وتحتضنان  ال��ا�ي،  توى 

اال��جام  إحالل  خالل  من  القرب  لتحقيق  مالئما  و�طارا  الوزاري،  للتخصص  وعالجا  اإلداري،  ا�جهاز  داخل 

شأن من  القطاعية  إ��  امليول  أن  إال  اإلداري.  النشاط  أطراف  ب�ن  أن  والتعاون  ذلك  التنمية،  بأهداف  يضر  أن  ھ 

التنمية ع�� املستوى ال��ا�ي �� جميع متجليا��ا تقت�ىي مشاركة وثيقة من طرف املسؤول�ن عن املصا�ح الالممركزة 

�� إعداد مشاريع محلية. هذه املشاركة ت�ون أك�� فعالية بفضل ا��جام جميع املسؤول�ن اإلدار��ن ع�� املستوى 

يبد وهكذا  أن  ال��ا�ي.  من  تتمكن  ح�ى  عام  اختصاص  ذات  سلطة  ا��  املسؤولية  هذه  �سند  أن  الضروري  من  و 

 تفرض ع�� املصا�ح الالممركزة �عاونا ووحدة �� الرأي تتوقف عل��ما فعالية أعمالها. 

من هذا املنطلق، يدرك املغرب أهمية منح سلطة التنسيق للوالة والعمال الذين �ش�لون أمناءها وا�حائز�ن  

ا الالزمت�نع��  واألهلية  بطا�ع 2لصفة  الدولة  عمل  ليطبعوا  إما  ميادين  عدة   �� يتدخلون  تجعلهم  املهمة  هذه   .

 
بمثابة ميثاق وط�ي لالتمركز اإلداري   2018د�سم��    26املوافق ل  1440  اآلخرالصادر �� ر�يع    2.17.618من املرسوم رقم    34و   33و   32و   31و   30املواد  1

 .9887، الصفحة  6738ا�جر�دة الرسمية عدد 
ا�جهة �� ممارسة االختصاصات املو�ولة إليھ �� مجال تنسيق أ�شطة املصا�ح الالممركزة ال�ي تمارس مهامها ع�� مستوى ا�جهة   من أجل مساعدة وا��2

(املادة ا�جهة  ع�� صعيد  الالممركزة  املصا�ح  عمل  ووحدة  اال��جام  تحقيق  ع��  �عمل  �جنة جهو�ة  رئاستھ  وتحت  لديھ  الوط�ي    30تحدث  امليثاق  من 

 داري). لالتمركز اإل 
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اإلقدام واالستقرار والوحدة واال��جام والدوام واالستمرار �� مجتمع متنوع، و�ما ليقدموا الن�ح واملساعدة ��  

 .3ميادين ا�حياة ا�حلية.

الرئيسيون ل�ل العمليات املنجزة ع�� الصعيد ا�جهة والعمالة أو اإلقليم املنسقون    لوالة والعمال  إذا �انا

األول) فإن هذا التنسيق يظل مرهونا إ�� حد �عيد بمستوى وجود العالقات �حور من طرف املصا�ح الالممركزة (ا

بكيفي تتعلق  أساسية  إش�الية  تطرح  ��ذه  عالق��م  لكن  املصا�ح.  هذه  ب�ل  الدولة  ممثلو  تر�ط  تحقيق ال�ي  ة 

املصا�ح  هذه  فيھ  تزاول  الذي  الوقت  ففي  متناقض�ن.  الوقت  نفس   �� وهما  مشروع�ن  مبدأين  ب�ن  اال��جام 

ع��   لإلشراف  الدولة  ممثلو  �سلطة  الدفع  إ��  القانونية  املقتضيات  �س��  ا�ختص،  الوز�ر  سلطة  تحت  أ�شط��ا 

د اال��جام ب�ن سلطة الوالة والعمال واملصا�ح املصا�ح الالممركزة. هذه الوضعية تحد من عملية التنسيق وتفق

 الالممركزة (ا�حور الثا�ي).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3BasriDriss, L’agent d’autorité, Imprimerie Royale,1975, p.22. 
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 ا�حور األول: الوالة والعمال منسقون رئيسيون للمصا�ح الالممركزة

إن �عدد قيادات التمثيليات اإلدار�ة (حسب منطوق ميثاق الالتمركز ا�جديد) واملوظف�ن العامل�ن ��ا، كث��ا  

تمس العمل اإلداري، اعتبارا ملا يالحظ عادة من ميل هذه القيادات إ�� االمتثال لألوامر   ما ينتج عنھ صعو�ات قد

األخرى املمثلة داخل نفس الوحدة    وتجاهل أ�شطة املصا�ح الالممركزة، 4والتوج��ات الصادرة عن إدار��ا املركز�ة 

ال��ابية. األمر الذي قد يؤدي إ�� إبطاء عملية اتخاذ القرارات والتأث�� ع�� تناغم وا��جام األ�شطة اإلدار�ة. ومن  

للتنسيق وتقر�ب الرؤى وتوحيد ا�جهود �ان لزاما قيام قيادة إدار�ة فعالة تتو�� هذه   أجل بلوغ الهدف األسا�ىي 

ختلف الوحدات اإلدار�ة ا�حلية. وال شك أن مؤسسة الوالة والعمال �� القادرة ع�� لعب هذا الدور. املهمة، ب�ن م

استعدادا��م �انت  كيفما  والعمال  الوالة  أن  الو   إال  الفكر�ة  وطاقا��م  لوحدهم   قدرا��م  �عملوا  أن  يمك��م 

 و�راكمون املسؤوليات واملهام. 

ن وجھ أمدهم املشرع بآليات �شريعية (الفرع األول) وأخرى وح�ى يضطلعون بمهامهم التنسيقية ع�� أحس

 مؤسساتية (الفرع الثا�ي) �ساعدهم �� ال��وض ب�ل املسؤوليات امللقاة ع�� عاتقهم. 

 الفرع األول: األسس التشريعية لعملية التنسيق

وسلطات   وحدوده  تحدد مجالھ  للتنسيق،  هاما  إطارا  القانونية  القواعد  عرفت  �ش�ل  وقد  عليھ.  القائم�ن 

وجھ   ع��  ا�ح��  اإلداري  والنظام  عام  بوجھ  املغر�ي  اإلداري  النظام  تطور  جهة  من  عكست  م��ايدا  تطورا 

ا�خصوص، وما يرتبط بذلك من تطور مختلف األجهزة والتنظيمات اإلدار�ة. ومن جهة ثانية فقد �ان هذا التطور  

وتأهيل   التنمية  ملتطلبات  منطقية  القانونية استجابة  باآلليات  تزو�ده  خالل  من  ا�ح��  اإلداري  النسيج 

 
4RoussetMichel et autres, Droit administratif, 6emeédition, 2003, édition la Porte, P. 117. 
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ل��جمة التوجهات العامة لسياسة الدولة وضمان جهاز إداري كفء يتم�� بالسرعة والواقعية. وقد عرفت  5الالزمة 

 وظيفة التنسيق ع�� املستوى ا�ح�� سندين، سند دستوري (أوال) وآخر قانو�ي (ثانيا).

 أوال: السند الدستوري

املهمة  هذه  إسناد  خالل  من  قرب  عن  ال��ابية  التنمية  تحقيق  بضرورة  يرتبط  اإلداري  التنسيق  دوافع  إن 

للوالة والعمال القادر�ن ع�� ضمان اال��جام ب�ن �افة الفاعل�ن ع�� املستوى ا�ح��. وإلعطاء دالالت ك��ى لهذه 

و�� ه بالتنسيق.  الدسات�� مقتضيات خاصة  اإلطار، �عرض دستور  املهام، تضمنت مختلف    1962دجن��    14ذا 

) ع�� ما ي��: "ينفذ العمال �� العماالت واألقاليم مقررات 95لعملية التنسيق فنص �� فصلھ ا�خامس والتسع�ن (

القوان�ن." كما أكد  مجالس العماالت واألقاليم، وعالوة ع�� ذلك ينسقون �شاط اإلدارات ويسهرون ع�� تطبيق 

نفس املقتضيات. ما يالحظ ع�� هاتھ املقتضيات، أن    1972من دستور    89والفصل    1970من دستور    88الفصل  

 عملية التنسيق تبدو غامضة حيث لم يحدد ال مضمو��ا وال مداها وال كيفية ممارس��ا. 

الفصل   دستور    96أما  �شاط   1992من  تنسيق  واألقاليم  العماالت   �� العمال  "يتو��  ي��:  ما  ع��  فنص 

القانون وتنفيذ مقررات مجالس العماالت واألقاليم". إن الفصل  اإلدارات والس  ، حسب �عض 96هر ع�� تطبيق 

الرغبة   :، وقلب تركيبة العبارة �ع�ي 1972مارس    10من دستور    89الباحث�ن قلب صياغة العبارة الواردة �� الفصل  

مهمة ودعم  ال��كيب،  مقدمة   �� أصبح  الذي  ل�جزء  واألهمية  األولو�ة  إعطاء  .أما    ��  أساسية  وجعلها  التنسيق 

دستور    102الفصل   للعامل، 1996من  ا�خولة  التنسيق  مهمة  ليؤكد  فجاء  تر�ط   6،  جديدة  لعالقة  و�ؤسس 

  �� الدولة  يمثلون  "العمال  أن  ع��  بنصھ  التدب��  مفهوم  ع��  تقوم  ا�ح��  املستوى  ع��  الدولة  بمصا�ح  العمال 

�� تنفيذ القوان�ن، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات ا�ح�ومة، كما أ��م العماالت واألقاليم وا�جهات، ويسهرون ع 

الرغبة  عن  التدب��  مفهوم  ويع��  املركز�ة."  لإلدارات  التا�عة  ا�حلية  املصا�ح  تدب��  عن  الغاية  لهذه  مسؤولون 

 
5Boukhari(M) etLkhilifi (M), Les tensions internes de l’administration, R.A.A n°1 1983, p.186. 
6ELYaâgoubi(M),Le bilan de la décentralisation provinciale au Maroc, in Réflexions sur la démocratie locale au Maroc , Imprimerie 

ElMaarifAljadida, Rabat, 2006, p.228. 
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النو  التنسيقية  مهمتھ  جانب  إ��  واإلقلي�ي  ا�جهوي  املستوى  ع��  العامل  �جعل  الكب��ة  �� الدستور�ة  الصلبة  اة 

إذ لم تصدر نصوصا قانونية  التدقيق،  الغموض وعدم  التدب�� يطبعها  الالممركزة. غ�� أن فكرة  �شاط املصا�ح 

 7تب�ن فحواها، فبقي األمر يقتصر �� أحسن األحوال ع�� الر�ط والوصل ب�ن مصا�ح الدولة. 

��    2011يوليوز    29من دستور    145كما حظيت عملية التنسيق بأهمية من خالل التأكيد عل��ا �� الفصل  

الوالة "يقوم  منھ  الرا�ع  لإلدارة و   البند  الالممركزة  املصا�ح  أ�شطة  بتنسيق  املعني�ن  الوزراء  سلطة  تحت  العمال 

أجل  من  كب��ة  بأهمية  تحظى  التنسيق  وظيفة  أن  البند،  هذا  من  �ستفاد  س��ها".  حسن  ع��  ويسهرون  املركز�ة 

املستوى   ع��  التنمية  بأ��م تحقيق  �شعرهم  املركز�ة،  إدار��م  تجاه  الالممركزة  املصا�ح  قيادة  أن  إال  ا�ح��. 

القطاع  سياسة  تنفيذ  ع��  السهر  ��ا  منوط  ترابية  كمصا�ح  �شاطهم  ��م  ما  �ل   �� املركز�ة  لإلدارات  يخضعون 

والعمال للوالة  و�خضعون  بھ،  يرتبط  الذي  با  ا�ح�ومي  التنموي،  ا�ح��  �شاطهم  ��م  ما  �ل  �ش�لون ��  عتبارهم 

 �س�� إ�� معا�جة قضايا املواطن�ن االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية وغ��ها. أجهزة إدار�ة

 ثانيا: السند القانو�ي آللية التنسيق

الدولة  إم�انيات  ل�ل  العقال�ي  االستعمال  بضرورة  واعية  العمومية  السلطات  �انت  االستقالل،  بداية   ��

ع�� املستوى ا�ح�� لضمان نوع من اال��جام لتحقيق التنمية املتجا�سة. فقد �ان العامل يقوم بوصل املصا�ح 

عليھ ظه��   ينص  ما  وهذا  االقتضاء،  حالة  ببعضفي  �عضها  األسا�ىي   1956مارس    20ا�خارجية  بالنظام  املتعلق 

��ذه  وهم  األقاليم   �� التنفيذية  سلطتنا  يمثلون  العمال  إن  �التا��:  جاء  الذي  الثا�ي  فصلھ   �� بالعمال  ا�خاص 

الصفة �شرفون بوجھ خاص ع�� أعمال الباشوات والقواد و�راقبون مراقبة إدار�ة ا�جماعات اإلقليمية و�صلون 

 الوزارات. يث�� هذا الفصل مالحظت�ن: �خارجية �عضها ببعض التا�عة �ختلفعند االقتضاء املصا�ح ا

 : تتمثل �� الطا�ع االختياري لهذه املهمة؛ األو��

 
  .40، ص2013غشت، -،يوليوز 111،م م إم ت،عدد 2011،مركز وسلط الوالة والعمال �� دستور امل�ي السرا�� -7
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 : �ون املشرع استعمل مصط�ح االتصال ولم �ستعمل مصط�ح التنسيق. الثانية 

قلي�ي كسلطة م�لفة بضمان و�فسر �جوء املشرع إ�� االتصال �� مرحلة أو�� إ�� إرادتھ �� �عي�ن املستوى اإل

اإلدارات  مختلف  اختيارات  يح��م  تق�ي،  حيادي  موقف  اتخاذ  مع  للدولة  ا�خارجية  املصا�ح  ب�ن  التوافق  وتأم�ن 

املعينة �� سياق االستجابة ملتطلبات التنمية املندمجة، والبحث عن أفضل السبل �حل مشا�ل املواطن�ن �ش�ل 

دار�ة �� ع�ن امل�ان. ثم �عد ذلك توالت النصوص ال�ي تتحدث عن املهمة  ملموس من طرف السلطة السياسية واإل 

مارس   فاتح  ظه��  م��ا  نذكر  العامل،  يتوالها  ال�ي  باملتصرف�ن   1963التنسيقية  ا�خاص  األسا�ىي  النظام  �شأن 

ح ا�خارجة الذي أشار إ�� أن العمال بوسعهم أن يقوموا بمهمة تنسيق أعمال املصا�  29بوزارة الداخلية �� فصلھ  

 8املتعلق باختصاصات العامل.  1977ف��اير   15�� دائرة نفوذهم ال��ا�ي، ثم ظه�� 

اإلشارة   . وتجدر9مصا�ح الدولة  إال أن األمر اقتصر �� إطار مقتضيات هذا الظه�� ع�� الر�ط والوصل ب�ن

مرسوم   خالل  من  التنسيق  مفهوم  عن  تحدث  قد  الفر��ىي  املشرع  أن  اإلطار،  هذا  املتعلق    1964مارس    14�� 

العامل باملوجھ   �� ا�حافظات و�الالتمركز اإلداري، و�عداه �� وصف  �سلطات ا�حافظ�ن وتنظيم مصا�ح الدولة 

قانون   أن    1982مارس    2منذ  القانون ع��  وا�جهات. فنص هذا  وا�حافظات  ا�جماعات  �� شأن حقوق وحر�ات 

 10ا�حافظ يوجھ مصا�ح الدولة �� ا�حافظة. 

ا توجيھ إن  الهدف من  ألن  املغر�ي،  املشرع  خالف  ع��  املصط�ح  اختيار   �� جدا  دقيقا  �ان  الفر��ىي  ملشرع 

و�تار�خ   ا�حلية.  التنمية  و�حقق  القرب  سياسة  يخدم  الالممركزة  الراحل    1993نون��    19املصا�ح  امللك  وجھ 

ية التنسيق ب�ن مصا�ح الدولة �� العمالة أو ا�حسن الثا�ي رسالة إ�� وز�ر الدولة �� الداخلية واإلعالم أكد ف��ا أهم

اإلقليم جاعال من العامل املنسق ا�ختص �جموع �شاطها. و�� هذا الصدد، قرر إ�شاء مجلس ب�ل عمالة أو إقليم  

 
رقم   -8 قانون  بمثابة  شر�ف  باختصاصات)  1977ف��اير    15( 1327صفر  من    25بتار�خ    1.75.168ظه��  عدد:    يتعلق  الرسمية  ا�جر�دة  العامل.  

 .767 .. ص1977مارس  16املؤرخة ��  3359
 .40ص. سابق،امل�ي السرا��، مرجع  -9

 . 40نفس املرجع السابق، ص. -10
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وتنفيذا  والعماالت.  األقاليم   �� املوجودين  الوزارات  �افة  مندو�ي  و�ضم  الوا��،  أو  العامل  رئاسة  تحت  �عمل 

موجھ إ�� الوالة   1993نون��    22/د بتار�خ  519كية أصدر وز�ر الدولة �� الداخلية واإلعالم منشورا رقم  للرسالة املل

ال�جنة  ودور  العامل  اختصاص  موضوع   �� واألقاليم  العماالت  ومجالس  ا�جماعية  ا�جالس  رؤساء  و���  والعمال 

الدولة ع�� مستوى العمالة أو األقليم   عمل  قبةالتقنية للعمالة أو اإلقليم. هذه ال�جنة ال�ي أنيط ��ا تنسيق ومرا

 تحت قيادة الوا�� أو العامل �ساهم �� معا�جة مشا�ل املواطن�ن عن قرب. 

) من االنتظار س��ى النور مرسوم بمثابة ميثاق وط�ي لالتمركز اإلداري، والذي 14و�عد أر�عة عشر سنة (

رأسا   املفاهيم  من  مجموعة  مقتضياتھ  من  �عض  خالل  من  مرسوم  قلب  �ان  فإذا  عقب؛  قد  2005ع��  مثال،   ،

جاء  فقد  املندو�يات،  أو  والنيابات  األ�اديميات  عوض  اإلقليمية  واملدير�ات  ا�جهو�ة  املدير�ات  ملفهوم  أسس 

ا�جديد لسنة   �التمثيليات   2018املرسوم  لتسميات جديدة  تبنيھ  الالتمركز من خالل  لنظام  ليعطي دفعة قو�ة 

 مثيليات اإلدار�ة اإلقليمية.اإلدار�ة ا�جهو�ة والت

إ��   وصل  والذي  امليثاق   �� املذ�ور  العددي  الرقم  خالل  من  أهميتھ  تبدو  التنسيق،  مستوى  مرة.   22ع�� 

 فالعبارات ال�ي وردت ��ا �لمة التنسيق مختلفة �� ما بي��ا، فع�� سبيل املثال ال ا�حصر:

 ا�ح الالممركزة للدولة...؛ تكريس الدور ا�حوري لوا�� ا�جهة �� تنسيق عمل املص  -

 آليات التنسيق ب�ن التمثيليات اإلدار�ة...؛ -

ضمن    - املندرجة  واملشاريع  ال��امج  تنفيذ  تنسيق  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  أو  ا�جهة  وا��  السياسات يتو�� 

 العمومية للدولة ....؛ 

امل العمالة أو اإلقليم حسب ا�حالة... يتم تقييم أداء املصا�ح الالممركزة املعنية بتنسيق وا�� ا�جهة أو ع   -
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 الفرع الثا�ي: اآلليات املؤسساتية لعملية التنسيق

الوسائل   جانب  ا   القانونيةإ��  يتخذها  ال�ي  الذكر،  والعمالالسالفة  التنمية   لوالة  قضايا  ملواجهة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وال�ي تتطلب التعاون والت�امل ح�ى ال يبقى املسؤولون ا�حليون منكمش�ن ع��  

أنفسهم متجاهل�ن العمل املش��ك، هناك وسائل أخرى ال تقل أهمية �� هذا ا�جال، و�تعلق األمر بمجموع األجهزة 

ا�جهة أو العمالة أو اإلقليم.   العمال قصد التصرف ف��ا لتنسيق العمل ع�� صعيد  أو  املوضوعة رهن إشارة الوالة

حافظت ع�� نفس ، هذه األخ��ة  للتنسيق وكذا ال�جنة التقنية للعمالة أو اإلقليم  ال�جنة ا�جهو�ة لعل أهمها  و 

�انة هذا ا�جهاز كملتقى  ذلك بحكم مالصيغة السابقة، وال�ي تمثل اإلطار العام واألوحد إلنجاز العامل مهامھ، و 

�ذا �انت ال�جنة التقنية �� النواة الرئيسية ال�ي توحد ا�جهود عن قرب ��  ا�حلية األك�� واقعية (أوال). و للتيارات  

اإلقل املستوى  ع��  التنمو�ة  املشاريع  للتنسيقمجال  ا�جهو�ة  ال�جنة  فإن  ل�ونھ   ي�ي،  أهمية  من  بدورها  تخلو  ال 

الذي   ا�جسر  و   ير�طستش�ل  العمومية  السياسات  التنب�ن  و �رامج  ال��ابية  ا�جماعات  ا�جهو�ة  ع��  العمل  مية 

 ع�� املستوى ا�جهوي (ثانيا) ملا لها من وقع هام ع�� حياة املواطن�ن.  ممركزةال تنسيق عمل املصا�ح ال

 أوال: ال�جنة التقنية كنواة أساسية لتحقيق التنمية عن قرب 

ال�جنة   إحداث  اإلقليموسيل  التقنية�ش�ل  أو  العمالة  مستوى  ع��  التنسيق  عمليات  لتنفيذ  متم��ة  ، 11ة 

. و�� تحظى بأهمية كب��ة 12أو الالمركز�ة   ونتيجة حتمية لتطور تنظيم ا�حياة اإلدار�ة سواء ع�� مستوى الالتمركز

من   بھ  تقوم  ما  و نتيجة  املواطن�ن،  واحتياجات  ألما�ي  االستجابة  �س��دف  املرافق أدوار  خدمات  من  تمكي��م 

اإلقلي�ي. النطاق   �� مج  املوجودة   �� النظري  اإلطار  تجاوز  قد  املشرع  ي�ون  أداة  فبإحدا��ا  وضع  إ��  التنسيق  ال 

مدى قدر��ا ع�� االستجابة للمهام ا�جسيمة ال�ي و   عند إ�شا��ا  13رغم التحفظ الذي أبداه البعضمقننة ودائمة. و 

 
 �شأن الالمركز�ة وعدم ال��ك��.   1993نون��   22/د بتار�خ 519منشور وز�ر الدولة  �� الداخلية رقم  -11
 .294.، م م إ م ت، ص1998أكتو�ر  20-19ملنعقدة بالدار البيضاء الالمركز�ة الزمة الالتمركز، توصيات املناظرة السا�عة ل�جماعات ا�حلية ا -12
 .190 .ص  1993محمد أشر��، نظام التنسيق �� اإلدارة ا�حلية املغر�ية، املعهد العر�ي إلنماء املدن،   -13
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الصيغ  باملقارنة مع األسس و   14لك، و�فعل املمارسة، ثورة �� مجال التنسيق اإلداري أنيطت ��ا، فقد اعت��ت مع ذ

ما قد �سديھ من وظائف ملساعدة العامل ع�� أهمية هذا ا�جهاز التنسيقي و للوقوف  و ال�ي �انت سائدة فيما قبل.  

لتعامل مع املرافق ال�ي ��مھ منحھ االقتصاد والتسهيالت الالزمة �� اامھ قصد تلبية حاجيات املواطن، و �� أداء مه

ب�ن   التقر�ب  إ��  تدفع  ال�ي  اختصاصا��ا  نرصد  ثم  (أوال)  التقنية  ال�جنة  �شأة  ع��  الوقوف  بنا  يجدر  ف��ا،  األمر 

 ). مصا�ح الدولة ع�� مستوى العمالة أو اإلقليم (ثانيا

 إ�شاء ال�جنة التقنية للعمالة أو اإلقليم .1

معاينتھ للواقع ا�ح�� يرتبط أساسا بتار�خ مؤسسة ال�جنة التقنية  ، و دخل العامل �� مجاالت التنميةإن ت

للعمالة أو اإلقليم، ف�ي جزء ال يتجزأ من مسلسل التنسيق اإلداري، ولقد مر إ�شاؤها ع�� مراحل أساسية، يمكن 

 حصرها فيما ي��:

األو�� إ��  املرحلة  االستقالل  من  وتمتد  و 1963:  إسمقد  ،  تحت  عرف  جهوي  جهاز  اعتماد  "ال�جنة تم   :

قط من  واملؤلف  ا�جهوي"  للمكتب  وتنمية التقنية  الوط�ي  واإل�عاش  واالتصال  العمومية  واألشغال  املالية  اع 

قد لعب فيھ العامل، بصفتھ رئيسا، دورا التخطيط والفالحة وممثل�ن عن مجلس اإلقليم وا�جالس ا�جماعية. و 

ق قصد إعداد برامج اقتصادية تمس باألساس جميع القطاعات. إال أن دوره �ان ال يتعدى  �سبيا �� مجال التنسي

 15.االق��اح، أما التقر�ر ف�انت تتواله ال�جنة التقنية

توحيد ا�جهود، ظل العامل يقوم فقط  ي ش�لت البوادر األو�� للتنسيق و فباستثناء هاتھ ال�جنة التقنية ال�

 �رجع ذلك إ�� عدة أسباب نذكر م��ا:العمومية ع�� املستوى ا�ح��، و  امل�وناتبمهمة الر�ط أو االتصال ب�ن 

 
العامة لإلقليم،  -14 الكتابة  اليحياوي،  العا�� للمدرسة الوطنية    ادريس  النيل دبلوم السلك  ��   231:ص  1977/1978العمومية    لإلدارةرسالة  وارد 

،الر�اط، أكدال  العام  القانون   �� الدكتوراه  شهادة  لنيل  بخنوش،أطروحة  الكر�م  عبد  للدولة،  التا�ع  اإلقليمية  للمصا�ح  اإلداري  السنة  التنسيق 

 .179،ص .2002-2001ا�جامعية، 
15BenbachirSaid, L’administration locale au Maroc ,Imp royale, Casablanca,1969, p .62. 
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سلطة  أي  بإم�ان  و�ان  املناطق.  �عض   �� منعدمة  بل  الوقت،  ذلك   �� جنينية  �انت  ا�حلية  التمثيلية  أن 

مي�انزمات ع��  مبنية  بإم�ان   ضغطية   تنسيقية  �ان  املدى  �عيد  تنسيقا  أن  بل  اإلدارة؛  تطو�ر  توقف  �� أن  ھ 

والذين �ان   ا�خمسينات أن يؤدي بطبيعة ا�حال إ�� تمركز اإلدارة ا�حلية تحت سلطة العامل بال قيد وال شرط،

 16أغل��م ينتمون إ�� هيئة أعضاء جيش التحر�ر وضباط القوات املس�حة امللكية. 

� هذه املرحلة نظرا لقلة ومن األسباب األخرى املفسرة ل�ون التنسيق بمفهومھ ا�حا�� �ان أمرا سابقا ألوانھ � 

 .17قلة املوارد البشر�ة واملادية، وضعف البنيات التحتية األساسية و  املصا�ح ا�خارجية،

الناتج ال��ابية  الوحدات  عدد  مقا  ةو���ايد  عن  البحث  إطار  و��  اإلداري،  التقسيم  عمليات  �حل عن  ر�ة 

و  امل�ان  ع�ن   �� النمو  املشا�ل  ملتطلبات  يوماالقتصااالستجابة  املصادقة  تمت  واالجتما��،    1962دجن��    7  دي 

ا�خول للعامل، لكن من غ�� أي    بتصو�ت ساحق ع�� مشروع الدستور، والذي نص ألول مرة ع�� مهمة التنسيق

�عد ذلك ظه�� فاتح مارس   ليعقبھ  ا  1963توضيح،  النظام  بمثابة  و املعت��  الداخلية  الذي ألسا�ىي ملتصر�� وزارة 

ف  �� التنس  29صلھ  أشار  آلية  و إ��  ا�خارجية  املصا�ح  أعمال  ب�ن  كيفية يق  يحدد  أن  دون  العمومية  املؤسسات 

القيام ��ذه املهمة. ففي الوقت الذي �ان منتظرا اإلفصاح عن اآللية ال�ي �ساعد العامل أثناء اجتماعھ بالفاعل�ن  

تأم�ن التوافق ى سلطة العامل م�لفة بضمان و تبق  العمومي�ن ا�حلي�ن، بقي املشرع صامتا. فهو ال محالة أراد أن

تلك   مختلف  اختيارات  يح��م  حيادي  موقف  اتخاذ  مع  املتدخل�ن،  و�ا��  املركز�ة  لإلدارات  ا�خارجية  املصا�ح  ب�ن 

 اإلدارات. 

، لم تكن ال�جنة  1977ف��اير    15، فقبل صدور ظه��  1977إ�� سنة    1963تمتد من سنة  و   :املرحلة الثانية 

لل القانونية التقنية  النصوص  من  بالرغم  العصر�ة  بحل��ا  املغر�ي  اإلداري  التنظيم   �� معروفة  اإلقليم  أو  عمالة 

 ال�ي تنص ع�� الدور التنشيطي الذي يقوم بھ العامل �� عالقتھ بمختلف القطاعات التا�عة للدولة.  18املتتالية

 
 .75 .ص ،1993املؤسسات اإلدار�ة املغر�ية، الطبعة العر�ية، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء،  ي:�ىميشال رو  -16

17 -BasriDriss ,La décentralisation au Maroc, de la commune à la région, éd, Nathan, Paris 1994, P.57. 
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بإحداث   املرحلة  هذه  تم��ت  املغر�ي-وقد  اإلقليمي  -املشرع  للعمالة ال�جنة   ة 

يعت�� إحدا��ا بمثابة التحول الذي يجعلها ��  و   .197719  ف��اير  15تقو�ة عملية التنسيق بموجب ظه��  و   أو اإلقليم

ا�حل طاقا��ا  تنوع  خالل  من  �ساعد  إذ  متقدم  و وضع  الالزمة  التجه��ات  إنجاز   �� األساسية ية  ا�حاجيات  تلبية 

باإلضافة إ�� ذلك، التداخل ب�ن �ل املصا�ح.  ة، خالية من التكرار و لة ومتجا�س للمواطن ووضع برامج تنمو�ة مت�ام

القرب من فإن وضعي��ا و رئيسية لسياسة  �عت�� خلية  العامل، ف�ي  إ��  املعهود  التنسيق  بمهمة  ارتباطها  إطار   ��

إنج �� ا�خطط و خالل متا�ع��ا وسهرها ع��  والوقوف ع�� تقدم قليمية  دعمها لالستثمارت اإلاز املشاريع املقررة 

 املؤسسات العمومية ع�� الصعيد ال��ا�ي.و  البنيات التحتية ال�ي تقوم ��ا الدولةس��ها و�ل أشغال التجه�� و 

القلب النابض للشأن   –شري  ، أنھ غيب مساهمة العنصر الب1977وما يمكن مالحظتھ فيما يخص ظه��   

  �� اجتماعات ال�جنة التقنية رغم أ��م األك�� اتصاال بالواقع ا�ح��،   20أي ممثل�ن عن ا�جالس املنتخبة   –ا�ح�� 

 21الصعو�ات ال�ي �ع��ض املواطن�ن �� ع�ن امل�ان.� إدرا�ا وفهما �حقائق املشا�ل و األك�و 

الثالثة:   مهامهااملرحلة  بحكم  التنسيق  عمليات  ترا��ا   �� تجري  ال�ي  املنتخبة  ا�جالس  مشاركة  أهمية    إن 

، وتوج��ھ إ�� 1993نون��    22ر منشور بتار�خ  بالواقع اليومي للس�ان، جعلت وز�ر الداخلية يبادر إ�� إصدااملرتبطة  

 
 انظر �� هذا الصدد: -18

) �شأن النظام األسا�ىي ا�خصو�ىي للمتصرف�ن بوزارة 1963(فاتح مارس    1382شوال    5املؤرخ ��    1.63.038من الظه�� الشر�ف رقم    29الفصل    - 

 ؛ 1963-03-15املؤرخة ��  2629سمية عدد الداخلية، ا�جر�دة الر 

 ،نفس الظه�� الشر�ف؛  42و  41الفصالن  -

-    �� التقنية وم�اتب   1964ف��اير    25منشور صادر  املصا�ح  ب�ن مختلف  التعاون"  "ميثاق  بمثابة  اعت��  والذي  والعمال  الوزراء  السادة  إ��  املوجھ 

 . 57ص.  سابق، مرجع لطة،الس  رجل البصري، إدريس االسثمار والسلطات اإلقلي�ي،
) يتعلق  باختصاصات العامل.  ا�جر�دة الرسمية عدد:  1977ف��اير    15(  1327من صفر    25بتار�خ    1.75.168ظه�� شر�ف بمثابة قانون رقم    -19

 .767 .. ص1977مارس  16املؤرخة ��  3359
 .180  .مرجع سابق صعبد الكر�م بخوش، التنسيق اإلداري للمصا�ح اإلقليمية التا�عة للدولة،  -20
إن  رغم أن التجر�ة تدل ع�� أن املنتخب�ن ا�حلي�ن �ساهمون أحيانا �� اجتماعات ال�جنة التقنية عندما يتضمن جدول األعمال أمور ��مهم، ف   -21

واالعتبارات السياسية واالجتماعية هذه القاعدة ليست مبدأ عاما ومنتظما �شمل �ل العماالت واألقاليم، ف�ي مشاركة تتحكم ف��ا أساسا الظروف  

 .ة.وطبيعة املشا�ل املطروح



 
 الجھات والعمال وصالحیة التنسیق والة

 في ضوء المیثاق الوطني لالتمركز اإلداري

 

 

 

13 

و  ا�حلية  ا�جماعات  ورؤساء  والعمال  العماال الوالة  و مجالس  هذه ت  رؤساء  استدعاء  ضرورة  ع��  يحتم  األقاليم 

 ذلك قصد إشراكهم �� إنجاز مشاريع تنمو�ة. لتقنية �� اجتماعا��ا الشهر�ة، و ا�جالس إ�� اجتماعات ال�جنة ا

وتجدر اإلشارة �� هذا املضمار، أن مشاركة ممث�� ا�جماعات ا�حلية �� اجتماعات ال�جنة التقنية ال يمكن 

يدع  أن  و إال  التنسيق  فعالية  الثقم  من  جو  إرساء  ع��  و يساعد  الدولة  مصا�ح  عن  مسؤول�ن  ب�ن  السلطات ة 

كما أن حضورهم �عد ضرور�ا وذا أهمية، وذلك لتنسيق املشاريع املتداولة   .22ا�حلية  املنتخبة املمثلة ل�جماعات

و  لودراس��ا  األموال.  وتبديد  ا�جهود  لتفتيت  تفاديا  حولها،  و االتفاق  أو كن،  للعمالة  التقنية  ال�جنة  تبقى  ح�ى 

من هنا  غالها �� إطار قانو�ي، و �ن �� أشاإلقليم ذات م�انة حقيقية، البد من التنصيص ع�� حضور املمثل�ن ا�حلي

يبدو املزج ب�ن تمثيلية الس�ان، ومختلف املمثل�ن ا�حلي�ن للمصا�ح الالممكزة؛ هو الكفيل بإعطاء دينامية لعمل 

 ودون انتقاد. 23ال�جنة ح�ى تضطلع بممارسة مهامها �ش�ل �امل 

 اختصاصات ال�جنة التقنية للعمالة أو اإلقليم:  .2

. 24اختصاصات ال�جنة التقنية للعمالة أو اإلقليم  1977ف��اير    15) من ظه��  5ا�خامس (لقد حدد الفصل  

خاصة ما يتعلق بدور و   العمال �شرح فحوى الرسالة امللكيةو   وز�ر الداخلية املوجھ إ�� الوالة25كما ساعد منشور 

التجه� أشغال  تصادف  ال�ي  الصعو�ات  تدليل  ع��  بالعمل  تقوم  ال�ي  التقنية  واالستثماراتال�جنة  ال�ي   �  ا�حلية 

 املؤسسات العمومية. تقوم ��ا الدولة و 

 
22-Rousset Michel, La déconcentration : mythe et réalité REMALD, n°9 ,1994,p. 51. 

للمدرسة الوطنية لإلدار   -23 العا��  7719-ة العمومية  أحمد قيوض، العالقات ب�ن اإلدارات املركز�ة واملرافق ا�خارجية، رسالة لنيل دبلوم السلك 

 .165و  164 .، ص1976
 تتج�� اختصاصات ال�جنة التقنية �� مساعدة العامل �� املهمت�ن التاليت�ن: -24

 ؛إعداد جزء من مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ا�خاصة بالعمالة أو اإلقليم املع�ي باألمر -أ

 .القيام بمهمة التنسيق املعهود ��ا إ�� العامل -ب

 3359) يتعلق  باختصاصات العامل.  ا�جر�دة الرسمية عدد:  1977ف��اير  15(  1327من صفر    25بتار�خ    1.75.168ر�ف بمثابة قانون رقم  ظه�� ش

 .767.. ص1977مارس  16املؤرخة �� 
رقم  -25 الداخلية  وز�ر  بتار�خ519منشور  الصادر  اإلقليم  أو  للعمالة  التقنية  ال�جنة  دور  العامل:  اختصاصات  حول  �شأن  1993نون��    22/د   ،

 الالمركز�ة وعدم التمركز
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إعداد   �� تحدد  التقنية  ل�جنة  املو�ولة  االختصاصات  هذه  أهم  أن  الصالحيات  هذه  مجمل  من  �ستنتج 

 التخطيط هنا إذا �انت عملية بلورتھ صعبة، . و 26االجتماعيةقليم �� ا�جاالت االقتصادية و ا�خططات التنمو�ة لإل

ألن بكث��  أصعب  تنفيذه  و فإن  األولو�ات  تحديد   �� ينحصر  ال  م�او   األهدافھ  الضعفرصد  واالختالل   من 

ا�شغاالت الطبقات ا�جتمعية إ��  و  االجتما�� فقط، بل يمتد إ�� أ�عد من ذلك. فإذا لم ي��جم مشا�لاالقتصادي و 

ا�عدام الثقة ب�ن  و   املواطن، يؤدي إ�� نفور اإلدارة و تج ع��ا شرخ بنيوي ب�ن  حلول، تبقى مسألة إنجاحھ صعبة، ين

التخطيط �اختصاص   املستو��ن. تبسيط مفهوم  إذا حاولنا  لكن  أهدافها.   �� التناقض  إ��  ال�جنة  فتؤول وظيفة 

متطلبات الس�ان بجميع  ن أنھ مجرد أداة لتلبية حاجيات و من اختصاصا��ا، �ستنتج حسب أحد الفقهاء الفر�سي�

 27أ�انوا من فئة ا�حتاج�ن أو غ��هم. شرائحهم، سواء

بمثابة ميثاق وط�ي    2018د�سم��    26، فقد دعم مرسوم  1977و��� جانب الصالحيات ال�ي خصها ��ا ظه��  

لالتمركز اإلداري سلطات هذه ال�جنة �� إطار مجال أوسع والسيما إصدار �ل توصية من أجل إحداث تمثيليات 

اإلقليم تا�ع لقطاع وزاري مع�ن أو مش��كة ب�ن قطاع�ن وزار��ن أو أك�� ع�� مستوى إدار�ة ع�� مستوى العمالة أو  

 العمالة أو اإلقليم.

 ثانيا: ال�جنة ا�جهو�ة للتنسيق

مجال   �� إليھ  املو�ولة  االختصاصات  ممارسة   �� ا�جهة  وا��  مساعدة  أجل  املصا�ح    من  أ�شطة  تنسيق 

تمارس مهامها ع�� مستوى ا�جهة، والسهر ع�� حسن س��ها، تحدث   للدولة واملؤسسات العمومية ال�ي  الالممركزة

يحضر اجتماعا��ا ال�اتب العام للشؤون   ال�جنة ا�جهو�ة للتنسيق،  لديھ وتحت رئاستھ �جنة جهو�ة تحمل إسم

بحيث أن االجتماعات ال�ي تدور �� فلك هذا ال�جنة، �ش�ل مناسبة   ا�جهو�ة الذي �ع�ن من قبل وز�ر الداخلية،

 
 .182عبد الكر�م بخنوش، مرجع سابق، ص.  -26

27- Auby Jean Marie  Institution administrative, 6emeédition,Dalloz p . 513. 
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االلتقائية ووحدة العمل ب�ن �ل الوحدات الالممركزة ع�� املستوى ا�جهوي ة للتنسيق والعمل ع�� اال��جام و مهم

. 

تحيا املشاريع خدمة املص�حة من��ا أساسيا تلقى فيھ اآلراء و   فإ�� جانب اجتماعات ال�جنة ا�جهو�ة ال�ي �عد

مص  ب�ن  للتقر�ب  أخرى  محطة  �ش�ل  ال�جنة  فإن  الدالعامة،  و ا�ح  ا�جهو��نولة  �عمل  و   املنتخب�ن  األطراف  �ل 

اختصاصھ. ومن ب�ن أهم املهام ال�ي تناط ��ا  شاريع ال�ي �عدها �ل �� مجالھ و لهدف واحد هو املواطن من خالل امل

 ع�� وجھ ا�خصوص: 

العمومية    ما  تحقيق اال��جام وااللتقائيةالعمل ع��   -أ وال��امج واملشاريع  السياسات  ب�ن 

 والتصاميم ا�جهو�ة إلعداد ال��اب و�رامج التنمية ا�جهو�ة؛ 

 إبداء الرأي حول مشاريع السياسات وال��امج العمومية للدولة ع�� املستوى ا�جهوي؛ -ب

األداء   -ت نجاعة  وتقار�ر  سنوات  لثالث  امل��انياتية  ال��مجة  مق��حات  �شأن  الرأي  إبداء 

القطاعية ال امل��انيات  بإعداد مشاريع  املتعلقة  ا�جهوي  املستوى  ع��  املعدة  املق��حات  وكذا  قطاعية 

 وكذا مخططات الدولة لالستثمار املتالئمة معها، وذلك ا��جاما مع التوجهات العامة للدولة؛ 

  و�بداء الرأي �شأن مق��حات توزيع االعتمادات املالية حسب ا�حاجيات وال��امج ا�جهو�ة  -ث

 وذلك ا��جاما مع التوجهات العامة للدولة؛ 

املستوى  -ج ع��  إنجازها  املراد  التجه��  وأشغال  املقررة  االستثمار  ومشاريع  برامج  مواكبة 

 ا�جهوي، واق��اح التداب�� الكفيلة بتذليل الصعو�ات ال�ي قد �ع��ض إنجازها؛ 

ز�ز الالتمركز اإلداري  املصادقة ع�� التقر�ر السنوي ملنجزات ال�جنة واق��احا��ا �شأن �ع -ح

 والرفع من نجاعة وفعالية أداء املصا�ح الالممركزة ع�� املستوى ا�جهوي. 
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و  وظيفة رئيس ا�جلس �� القوان�ن السابقة عن القوان�ن التنظيمية ل�جماعات  وخالفا للدور الباهت ملركز 

، إذ �عمل ع�� إدماج عمل ا�جلس 28، �ان العامل يضطلع بم�انة مرموقة إزاء ا�جلس2015ال��ابية الصادرة سنة  

املعطيات ال�ي   حول   جيدثم �عدها يتم إخباره �ش�ل    اجتماعات ا�جلس،  مع أ�شطة مصا�ح الدولة خالل تحض��

 ��م اإلقليم.

ظه��   العماالت  1963شتن��    12ويش�ل  تنظيم  املصا�ح و   �شأن  تنسيق  ��م  ومرجعا  سندا  األقاليم 

الفصل   فبموجب  ه  66الالممركزة.  دورة  من  أول   �� العامل  يل��م  الظه��  عام  ذا  تقر�ر  بتقديم  للمجلس  عادية 

و  االقتصادية  ا�حالة  عن  و اوشامل  اإلقليم،  أو  للعمالة  خالل الجتماعية  الالممركزة  املصا�ح  مختلف  �شاط  عن 

�حض  للدولة  التا�عة  الالممركزة  املصا�ح  رؤساء  باستدعاء  للعامل  الفصل  هذا  �سمح  كما  الفارطة.  ور السنة 

أشغال اجتماعات ا�جلس، سواء أثناء ا�جلسات العمومية أو السر�ة بقصد تقديم �عض املعلومات واإليضاحات 

 بأمور تدخل �� اختصاصا��م.  الشفو�ة أو الكتابية إ�� ا�جلس عندما يتعلق األمر

أخرى من  و  املادة    ،جهة  املرسوم   27�سمح  الذكر  29من  والعمال  السالف  دائرة اخ  ،للوالة   �� تصاصھ، �ل 

ع�� اتخاذ جميع التداب�� املناسبة والالزمة لضمان مواكبة املصا�ح الالممركزة للدولة ل�جماعات ال��ابية �� إنجاز  

 برامجها ومشاريعها التنمو�ة.

املادة   الوالة والعمال السلطات ا�ح�ومية املعنية علما،29،30و�صفة منتظمة، وحسب  اإلجراءات ب  يحيط 

ب ضمان  أجل  من  القطاع املتخذة  أو  العمومية  املؤسسات  أو  الدولة  تتو��  ال�ي  التجه��  وأشغال  االستثمار  رامج 

ا�خاص إنجازها ع�� مستوى ا�جهة أو العمالة أو اإلقليم، حسب ا�حالة، و�وضعية تنفيذ هذه ال��امج واألشغال، 

�ع قد  ال�ي  الصعو�ات  لتذليل  ومق��حا��م  بمالحظا��م  االقتضاء،  دوعند  إنجازها  املقررة ��ض  اآلجال  إن اخل   .

املادت�ن   هاتھ  ��   28و  27مقتضيات  معا  ال�جنت�ن  متم��  تجعالن  أعمالهما   موقع  لتطو�ر  هاما  أساسا  �عط��ما 

 
28El YaâgoubiMohamed, précité, p .228. 

 من املرسوم بمثابة ميثاق وط�ي للالتمركز اإلداري  27املادة 29
 من نفس املرسوم 29املادة  30
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كب��ةو  و   فرصة  بي��ما  التعاون  من  جسر  الإلقامة  و ��ن  املعني�ن،  معوزراء  تام  بتعاون  ل�ي    لوا�� ا  ذلك  والعامل، 

 �شكال أخ��ا مركز�ن للتوفيق ب�ن اهتمامات املصا�ح التا�عة للدولة وتلك ا�خاصة با�جهة والعمالة أو اإلقليم. 

وار  ا�ح ملية أ�شط��ما من خالل التشاور و إذا ما أخذنا �ع�ن االعتبار مجال عمل �ل من املستو��ن، فإن ت�ا

�طور واطن�ن االجتماعية واالقتصادية و يخدم قضايا امل  الذي  ألمرا  الرؤى موحدة.تجعل أهدافهما غ�� متعارضة و 

ل�ل   و الفعالية  التشاور  هذا  املعنية.  و   هذااملؤسسات  اإلقليمية  ا�جالس  ب�ن  أصبح ا�حوار  الالممركزة،  املصا�ح 

ود �ل  ا�حيط ا�ح��، من خالل تظافر جه ملرتبطة باملواطن و ضرورة م�حة تفرضها سياسة القرب �� �ل أ�عادها ا

 و�قليمي�ن.  مسؤول�ن جهو��نو   املعني�ن باألمر من منتخب�ن
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 ا�حور الثا�ي: عوائق عملية التنسيق اإلداري 

دائرة   توسيع  إ��  و�س��  اإلداري،  التنسيق  �� مجال  هاما  إطارا  �ش�ل  واملادية  القانونية  القواعد  �انت  إذا 

ا والعمالتدخالت  ا�جهود  لوالة  �و   لتوحيد  بما  الرؤى  فإن تقر�ب  أك��،  بفعالية  الس�ان  مشا�ل  بمواجهة  سمح 

 األهداف املراد بلوغها ال تزال �عيدة. 

الوالة إ��  املو�ولة  اإلداري  التنسيق  منظومة  �عرفها  ال�ي  العوائق  �عض  �عرض  سنقوم    والعمال   وعليھ، 

ا العنصر  يتعلق  عنصر�ن:   �� غمن�خصها  من  بھ  تتسم  وما  و�شت��ا  القانونية  األسس  ضعف   �� و ألول  عدم وض 

 دوائر عمل املصا�ح الالممركزة. م التطابق ب�ن التقسيم اإلداري و الدقة. أما العنصر الثا�ي فيت�خص �� عد

 الفرع األول: ضعف األسس القانونية 

رغم �ل املقتضيات الدستور�ة املتعاقبة، وكذا النصوص القانونية والتنظيمية ا�ختلفة و�ل ا�حاوالت ال�ي 

من   للرفع  اإلداري بذلت  التنسيق  منظومة  تقو�ة  قصد  املصا�ح و   مستواها  لرؤساء  االنفرادي  العمل  تجنيب 

 الالممركزة، فإن هذه النصوص ال زالت �ع����ا الثغرات.

، إال أن التجر�ة ع�� مستوى 31بمثابة خطوة نوعية �� مجال التنسيق  1977ف��اير    15وهكذا �عت�� ظه��  

�عد   يصل  لم  أنھ  أظهرت  االواقع  املشا�ل  حل  و إ��  تحقيقها،  إ��  التنسيق  �س��  بانتظارات  ل�ي  أساسا  املرتبطة 

هشة  سلطة  ف�ي  مست  32املواطن�ن.  و ع��  التباعد  يجعل  مما  املمارسة،  لعالقة  وى  املم��  الطا�ع  اال��جام  غياب 

 العامل والوا�� باملصا�ح الالممركزة. 

متسما بالعمومية. هذه   أن مفهومھ بقي غامضا، و ، قد طور فعال آليات التنسيق، إال1977و�ذا �ان ظه��  

�بقا��م �� حالة و   هذا الغموض يتيحان الفرصة لرؤساء املصا�ح الالممركزة اإلفالت من تبعي��م للعاملالعمومية و 

 
املادة  31 ��    34لقد أحالت  أو اإلقليم  العمالة  إ�� عامل  املو�ولة  اإلداري، ممارسة االختصاصات  بمثابة ميثاق وط�ي لالتمركز  ا�جديد  من املرسوم 

 .1.75.168الظه�� الشر�ف بمثابة قانون رقم مكرر من   5مجال التنسيق،ع�� أح�ام الفصل 
32Elkaid Hamouda, Le gouvernement et la gestion des affaires locales, IDEALE, Casablanca 1996, p . 132. 



 
 الجھات والعمال وصالحیة التنسیق والة

 في ضوء المیثاق الوطني لالتمركز اإلداري

 

 

 

19 

مال �� تنسيق األعلوالة والعمال  تبعية لإلدارة املكز�ة، مما �عنيھ ذلك من بطء �� اتخاذ القرار والتأث�� ع�� وظيفة ا

 وتناغمها. و�التا�� �عطيل مصا�ح املواطن�ن.

يضع   لم  أخرى،  جهة  ا�جديدمن  واقعيا  املرسوم  الالممركزة و   حال  املصا�ح  ب�ن  التنسيق  ملش�ل  ملموسا 

السياسات   تنفيذ (تنفيذ  بتغي��    العمومية،  واكتفى  والقطاعية...)،  الطنية  االس��اتيجيات  تنفيذ  التوج��ات، 

املفاهيم،   من  املركز�ة    دون مجموعة  وطأة  من  يخفف  و أن  للتفك��  ذلك  ترك  بل  ال��اية 33التمعن اإلدار�ة،  و��   .

تتوقف األمور ع�� رغبات الوزراء. ومقت�ىى ذلك �� ا�حياة العملية، أن هناك من سيقبل اق��احات ال�جنة التقنية  

 . 34ن الوزارات وهناك من س��فض. األمر الذي ال يمكن تجاوزه، إال بإحداث جهاز تنسيق مش��ك ب�

 املش�لة أمر�ن: -نفهم من هذه الوضعية 

التشريعية  - النصوص  رغم قوة  فإنھ  األول:  �� مجو   األمر  الصالحيات التنظيمية  فإن ضعف  التنسيق،  ال 

ها غ�� قادرة ع��  من املرسوم ا�جديد) تجعل  15و  14االختصاصات املنقولة لرؤساء املصا�ح الالممركزة (املادتان  و 

دور   و لعب  لها مؤثر  ا�خول  للمؤسسة  ظهرها  فتدير  ا�حلية،  بالتنمية  املعني�ن  الشر�اء  با��  جانب  إ��  فاعل 

ب�ن  واالختصاصات  للمهام  وا�ح  توزيع  ع��  مبنية  جديدة  بنظرة  ره�ن  االنخراط  هذا  فإن  و�التا��  التنسيق. 

 الالممركز.و  املستو��ن املركزي 

األمر  - ا  :الثا�يأما  والعمالفإن  و بحكلوالة  م�ان��م،  عليھ  م  تنص  كما  التنسيق،  مجال   �� البارز  دورهم 

فإن   القانونية،  و النصوص  التقر�ر�ة  السلطة   �� ينقصهم  تزو�د ما  ضرور�ا  بات  فقد  لذا  الوز�ر.  بيد  تظل  ال�ي 

القرار ملا سيمكنم من �سريع و هؤالء �سل القضاء ع�� مظاهر املركز�ة املفرطة طة  الشأن ا�ح�� من خالل  تدب�� 

 ل�ي تكرسها املمارسة اليومية لإلدارات املركز�ة �� �عاملها مع مصا�حها الالممركزة. ا

 
 314ص،. ،1996، 6عبد هللا اإلدري�ىي،منطلقات من أجل إصالح البنيات اإلدار�ة ا�حلية، م م إ م ت، سلسلة مواضيع الساعة، عدد  -33

34  -ElYaâgoubiMohamed, Les grandes contradictions de la réforme administrative, publications REMALD, serie thèmes actuels n° 

28, 2001,p.162. 
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الال  القانونية  اآلليات  ضعف  من  �عا�ي  اإلداري  التنسيق  �ان  الدقة  و�ذا  عدم  مقتضياتھ  و�سود  زمة، 

ال��ا�ي، فإن ع اج و الغموض مما يضعف االندمو  الشأن  تنمية   �� املتدخلة  اال��ابط لعمل األجهزة  ب�ن  دم  لتطابق 

 دوائر عمل املصا�ح الالممركزة يز�د من �عميق الوضعية. التقسيمات اإلدار�ة و 

 دوائر املصا�ح الالممركزة و  الفرع الثا�ي: عدم التطابق ب�ن التقسيم اإلداري 

التدر�جية  الز�ادة  تواجدة ع�� مقر�ة من املواطن�ن و يؤدي الالتمركز اإلداري إ�� تقو�ة املصا�ح الالممركزة امل

و   .35لكثاف��ا لضمان وهكذا،  اإلداري  الالتمركز  مجال   �� مجهودات  بذلت  قد  العمومية  السلطات  �انت  �ذا 

يواكب   لم  ا�حضور  هذا  فإن  املركز�ة،  لإلدارة  الالممركزة  املصا�ح  من  شبكة  إحداث  طر�ق  عن  الدولة  ا�حضور 

املتتالية، ال��ابية  التقسيمات اإلدار�ة  الوث��ة  للمصا�ح  و   36بنفس  أولو�ة  الالممركزة ذات االختصاص ال�ي أعطت 

التعليم والفالحة �� ح�ن تبقى  �عض الوزارات املتخصصة �ال�حة و   لوزارة الداخلية، باإلضافة إ��   العام والتا�عة 

�� بروز إش�الية حقيقية تتج�� جموع ال��اب الوط�ي، ال�ىيء الذى يؤدي إقطاعات أخرى دون التغطية الشاملة � 

ب��   و التوفيق  املمركزة  غ��  املصا�ح  مواقع  و التقسيما�ن  م��ا.  ا�جديدة  خاصة  اإلدار�ة  األقاليم  ت  يجعل  ما  هذا 

 العماالت. و  ال�ي لم تتطور بنفس وث��ة عدد األقاليمشأة تفتقر إ�� املصا�ح الالزمة و ا�حديثة الن

، ى اإلدارة ا�جهو�ة أو اإلقليميةينعكس سلبا ع�� مستو   عف تمثيل املصا�ح التا�عة للدولةمن املؤكد أن ض

أمامهم �ل املمثل�ن عن    ال�ي تف��ض أن يجد هؤالء، و لوالة والعمالكما أنھ �عيق وظيفة التنسيق املعهود ��ا إ�� ا

 اإلدارات املركز�ة. و  مختلف الوزارات

 
35Zarrouk Najat ,La place de la déconcentration dans la réforme administrative, REMALD, n°28 juillet, septembre 1999, p. 35. 

ن36 سلسلة  ت،  م  إ  م  م  األجنبية"،  التجارب  ضوء  ع��  باملغرب  اإلداري  "اإلصالح  باملغرب،  اإلداري  لإلصالح  األو��  للمناظرة  العام  صوص التقر�ر 

 .46.، ص2008لطبعة األو��، ، ا195العدد ،ووثائق 
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أو اإلق للعمالة  الرئي�ىي  املقر  الوزارات عموما  إ�� ذلك، تختار  الالممركزة، و باإلضافة  ال ليم مقرا ملصا�حها 

با�� تراب األقاليم أو العماالت املعني�ن، ال�ىيء الذي ي��تب   تتوفر �� أغلب ا�حاالت ع�� م�حقات لها ع�� صعيد 

 عنھ �عد اإلدارة عن الس�ان، سيما �� ا�حاالت ال�ي �شمل ف��ا نطاق املصا�ح الالممركزة عمالت�ن أو أك��.

�جية التقسيم اإلداري �انت �س�� الدولة من ورا��ا إ�� االق��اب ما يمكن من الس�ان  ع�� الرغم من �ون من

. إال أن هذا التقسيم يظل ��  37املساهمة �� إيجاد ا�حلول املناسبة لهاحاجيا��م األساسية و و   ن مشا�لهمللتعرف ع 

عن فو�ىى ينم  املواطن�ن  العديد من  يو   اعتبار  �ان  إذ  عن قرب،  يخدم مصا�حهم  بإرادة منفردة من طرف ال  تم 

جعلھ   مما  املعني�ن،  للس�ان  مسبقة  استشارة  دون  املركز�ة  و السلطة  ا�حقيقية  رغبا��م  مع  يتما�ىى  يخدم  ال  ال 

�عض   يصاحب  �ان  ذلك  جانب  إ��  املواطن�ن"،  من  اإلدارة  "تقر�ب  سياسة  القبول فعليا  عدم  من  بنوع  األحيان 

 االستياء ال�ي تختلف حدتھ حسب الظروف.و 

كيلوم��ا للقيام بإجراء   60فمن غ�� املعقول مثال أن ي�ون أحد س�ان دوار مع�ن مضطرا إ�� التنقل ملسافة  

كيلوم��ات فقط �� املسافة ال�ي تفصلھ عن مقر قيادة   8إداري �� مقر املركز اإلداري الذي ينت�ي إليھ، �� ح�ن أن  

كيلوم��ا ملزم�ن   35بعيدة عن مدينة مكناس بمسافة أخرى قر�بة منھ. أو أن ي�ون س�ان مركز جماعة "مكس" ال

كيلوم��ا، �لما �انوا يرغبون �� قضاء حاجا��م بإحدى املصا�ح التا�عة   60بالتنقل إ�� مدينة فاس البعيدة ع��م ب 

 لعمالة فاس ال�ي تر�طهم ��ا.

األمث و إن هذه  التقسيمات  لة  تمثل �عض  أي مدى  إ��  ت��ز  للمرتفق مص أخرى عديدة  بالنسبة  درا اإلدار�ة 

كذا التأخ�� �� إنجاز معامالتھ اإلدار�ة مع �ل ما قد ينجم عن ذلك من  كب��ا لضياع الوقت وا�جهد والت�اليف، و 

اإلدارة،  و��ن  بينھ  حقيقي  تواصل  وجود  سبيل   �� مهما  عائقا  تراكمها  بفعل  �ش�ل  قد  وخيمة؛  نفسية  عواقب 

ب�ن  اال��جام  عدم  أن  عملية   والواقع  أمام  ع��ة  حجرة  يقف  الالممركزة،  املصا�ح  و��شاء  اإلداري  التقسيم 

سياسة  بروح  يمس  الذي  ال�ىيء  املصا�ح،  هذه  مستوى  عن  الصادر  القرار  �عد  ذلك  عن  في��تب  التنسيق، 

 
 .14، ص.1990، 23ابراهيم ز�ا�ي، التقسيم اإلداري: وظائفھ وتطبيقاتھ باملغرب، ا�جلة املغر�ية للقانون والسياسة واالقتصاد، العدد -37
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املوا من  اإلدارة  تقر�ب  تتو��  ال�ي  و الالتمركز  قرارا��اطن  و   جعل  وتحدياتھ،  املعيش  الواقع  و �عكس  جهود �تنا�� 

اإلداري إ�� وضع متقدم من خالل عملها ع�� ميالد ميثاق    السلطات العمومية ال�ي عملت ع�� االرتقاء بالالتمركز

 وط�ي لالتمركز اإلداري. 


