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«( )...ويظل طموحنا الوطني ،االرتقاء من جهوية نا�شئة� ،إىل جهوية متقدمة ،ذات جوهر دميقراطي وتنموي».
«وهي حلظة قوية ،نعتربها انطالقة لور�ش هيكلي كبري ،نريده حتوال نوعيا يف �أمناط احلكامة الرتابية»
«(� )...إن اجلهوية املو�سعة املن�شودة ،لي�ست جمرد �إجراء تقني �أو �إداري ،بل هي توجه حا�سم لتطوير وحتديث هياكل الدولة،
والنهو�ض بالتنمية املندجمة»
« نتوخى �أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة ،للإ�صالح امل�ؤ�س�سي العميق»
مقتطفات من اخلطاب امللكي ال�سامي مبنا�سبة تن�صيب اللجنة اال�ست�شارية للجهوية يف الثالث من يناير

2010

«وت�شكل اجلهوية املتقدمة التي �أطلقناها ،وكر�سها الد�ستور اجلديد ،ور�شا كبريا يتعني تدبريه بكامل الت�أين والتب�صر ليكون
تفعيلها كفيال ب�إحداث تغيري جوهري وتدريجي ،يف تنظيم هياكل الدولة ،ويف عالقات املركز باجلماعات الرتابية.
ولك�سب رهانات هذا امل�سار ،يتعني ف�سح املجال لتجديد النخب ،وامل�شاركة الوا�سعة واملكثفة للن�ساء وال�شباب ،وفتح
الآفاق �أمام املواطنات واملواطنني امل�ؤهلني ،املتحلني بروح امل�س�ؤولية والنزاهة.
كما نهيب باحلكومة ال�شروع يف �إ�صالح الإدارة العمومية ،لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الر�ؤية الرتابية اجلديدة .وهو
ما يطرح م�س�ألة الالمتركز ،الذي ما فتئنا ندعو �إليه منذ �أزيد من ع�شر �سنوات.
ومن هذا املنطلق ٬فاحلكومة مطالبة باعتماد ميثاق لالمتركز ،مبا ميكن الإدارة من �إعادة انت�شار مرافقها ،وم�ساعدتها على التجاوب
الأمثل مع حاجيات امل�صالح الالمتمركزة ،وجعلها ت�ست�شعر امل�س�ؤولية احلقيقية ،يف و�ضع امل�شاريع وح�سن ت�سيريها ،وذلك مبوازاة
مع االنكباب على الور�ش الكبري للإ�صالحات الالزمة ،لتفعيل التنظيم الرتابي اجلديد ،يف �إطار حكامة جيدة ٬ت�ضع التنمية
الب�شرية يف �صلب اهتمامها� .إذ ال �سبيل �إىل رفع التحديات التي تواجه هذه احلكامة �إال بتحقيق تنمية ب�شرية عادلة ومن�صفة،
كفيلة بالت�صدي للعجز احلا�صل يف املجال القروي ،واخل�صا�ص الذي يعيق النمو يف الو�سط احل�ضري».
مقتطف من اخلطاب امللكي ال�سامي �إىل الأمة مبنا�سبة عيد العر�ش املجيد  30يوليوز
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بناء على القانون التنظيمي رقم 60-09المتعلق بالمجل�س االقت�صادي واالجتماعي؛
ا�ستنادا �إلى قرار الجمعية العامة بتاريخ  22دجنبر  2011ب�إبداء ر�أي في �إطار �إحالة ذاتية حول تدبير وتنمية
الكفاءات الب�شرية في �إطار الجهوية المتقدمة ؛
ا�ستنادا �إلى قرار مكتب المجل�س بتاريخ  5يناير  2012ب�إحالة مو�ضوع "تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية :رافعة
�أ�سا�س لنجاح الجهوية المتقدمة " �إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا البيئية والتنمية الجهوية ؛
ا�ستنادا �إلى الم�صادقة بالإجماع على التقرير حول "تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية :رافعة �أ�سا�س لنجاح الجهوية
المتقدمة" بتاريخ  28فبراير .2013
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ملخ�ص
مقدمة

يف  31مار�س  ،2012كلف اجلمع العام للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي و البيئي ،يف �إطار م�سطرة
الإحالة الذاتية ،جلنة ال�ش�ؤون البيئية والتنمية اجلهوية بدرا�سة مو�ضوع «تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية
يف �إطار اجلهوية املتقدمة» .وقد جاء اختيار هذا املو�ضوع بعد �صدور تقرير اللجنة اال�ست�شارية للجهوية
 CCRاملكلفة من قبل ملك البالد باقرتاح منوذج متالئم مع خ�صو�صيات البالد ،وتبني د�ستور  30يوليوز
 ،2011الذي و�ضع القواعد واملبادئ الد�ستورية التي �سي�سري وفقها تنظيم اجلهات وغريها من اجلماعات
الرتابية.
ويف هذا االطار يهدف هذا التقرير �إىل الإجابة على ال�س�ؤال التايل� :أي تدبري و تنمية للكفاءات الب�شرية
من �أجل �إجناح اجلهوية املو�سعة املرتقبة؟ وهو يربز ال�س�ؤال املركزي حول قدرة اجلهة املرتقبة على املمار�سة
التامة والكاملة لل�صالحيات التي �ستناط بها مبوجب القانون التنظيمي القادم .واملجل�س االقت�صادي
واالجتماعي و البيئي ينبه ،عرب هذا التقرير� ،إىل �ضرورة �أن ت�سارع جميع الأطراف املعنية� ،أي الدولة
واجلهات على وجه اخل�صو�ص� ،إىل جعل م�س�ألة تنمية كفاءات املوارد الب�شرية يف �صميم ان�شغاالتها ،كما
�أنه ي�سرتعي االنتباه �إىل �ضعف م�ستوى الالمتركز يف جمال تدبري املوارد الب�شرية ،وي�شري �إىل �أن الإطار
اجلهوي يوفر �إمكانية للتوفيق ب�صفة �أمثل بني احلاجات يف جمال تنمية كفاءات املوارد الب�شرية امل�ستخدمة
على امل�ستوى الرتابي وبني الربامج وخطط العمل املر�سومة لتلبية تلك احلاجات.
يقوم امل�سعى املنهجي املعتمد من قبل اللجنة املذكورة على الإ�شراك املبا�شر للجهات املعنية ،وذلك
عرب تنظيم عدد من جل�سات اال�ستماع ،وا�ستغالل وثائق وم�ؤلفات لها ارتباط ب�إ�شكالية تنمية الكفاءات
الب�شرية يف عالقتها باجلهوية املتقدمة ،وعرب �إ�سهامات �أع�ضاء اللجنة من خالل جل�سات النقا�ش و التحليل
العديدة التي جرى تخ�صي�صها للمو�ضوع.
I

حال الالمركزية والالمتركز ع�شية اجلهوية املتقدمة

ع�شية تبني نظام جديد للجهوية املتقدمة ،يتبني �أن التنظيم الرتابي للبالد يتميز بالمركزي ٍة تتح�سن باطراد،
والمترك ٍز �ضعيف يعي�ش حالة من الركود.
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�سارت الالمركزية وفق تطور مي�ضي يف �صعود ونزول .فقد كانت �أكرث دينامية وتطوعية على امل�ستوى
اجلماعي ،منتقلة عرب ثالث مراحل ي�صفها التقرير على التوايل مبرحلة امل�أ�س�سة ( )1960-1975ومرحلة
التطوير ( )1976-2001ثم مرحلة العقلنة (� 2002إىل اليوم).غري �أنها يف مقابل ذلك بقيت ،على
امل�ستوى الإقليمي ،جامدة على �شكلها الأول الذي مت ت�صوره لها يف  ،1963والذي مل ي�ستطع الإ�صالح
الأخري الذي مت �إدخاله يف � 2002أن يغري منه �شيئا� .أما على امل�ستوى اجلهوي فقد حققت الالمركزية،
بف�ضل قانون � 2أبريل  ،1996تقدما ال جدال فيه بالقيا�س �إىل نظريتها املتبناة يف  .1971غري �أن املخطط
الالمركزي املر�سوم للجهة احلالية يبقى يف عمومه م�ستلهما من الالمركزية الإقليمية� ،إذ يجعل اجلهة
على وجه العموم حتت رقابة الدولة ،التي يتكفل ممثلها� ،أي الوايل ،بالإ�شراف على تنفيذ ما تف�ضي �إليه
مداوالت املجل�س اجلهوي.
على عك�س ال�ش�أن مع الالمركزية� ،أ�ساءت الدولة التقدير يف ما تعلق بالالمتركز ،وخانها يف �ش�أنه ُبعد النظر
واالن�ضباط .فال�سلطات التي مت نقلها �إىل امل�صالح الالممركزة كانت حمدودة جدا ،نف�س ال�شيء ميز و�سائل
العمل التي مت و�ضعها حتت ت�صرفها .فدور هذه امل�صالح ،يف جمال تدبري املوارد الب�شرية عموما ويف ما يخ�ص
تنمية كفاءات تلك املوارد على وجه اخل�صو�ص ،يبقى متوا�ضعا جدا .وبالتايل ف�إن هذه امل�صالح تبقى �إىل
حد بعيد رهينة املبادرات واخلطوات التي تقررها امل�صالح املركزية التي ترتبط هي بها.
�إن �إطالق الإ�صالح اجلهوي املرتقب قد جرى على �أ�سا�س مقاربة منهجية جديدة ،من خالل اخلطاب
امللكي ال�سامي ليوم  30يوليوز  ،2009الذي �أعلن فيه جاللة امللك عن قرار «فتح ور�ش �إ�صالحي
�أ�سا�سي ،ب�إقامة جهوية متقدمة ،حتقق نقلة نوعية يف م�سار الدميقراطية املحلية» .وقد مت �إحداث جلنة ا�ست�شارية
للجهوية� ،أدلت بتقرير ير�شد �إىل �سبل هامة للإ�صالح ،ميكن اخت�صارها يف خم�سة اقرتاحات كربى ،هي
انتخاب املجل�س اجلهوي عن طريق االقرتاع العام املبا�شر ،وتخويل �سلطة تنفيذ قرارات املجل�س اجلهوي
�إىل رئي�س املجل�س ،وقيام الدولة بنقل �صالحيات وا�سعة �إىل اجلهات على �أ�سا�س مبد�إ التفريع ،والدعم
امل�ؤ�س�سي للجهات عرب �إحداث �صندوقني للتمويل هما �صندوق الت�أهيل االجتماعي و�صندوق التكافل
اقرتاح ب�إعادة ر�سم التقطيع اجلهوي بالرجوع
االجتماعي و�إحداث وكالة جهوية لتنفيذ امل�شاريع  ،AREPثم ٌ
�إىل اثنتي ع�شرة جهة عو�ض �ست ع�شرة .و�أغلب هذه االقرتاحات ي�ستعيدها د�ستور يوليوز  ،2011الذي
ين�ص الف�صل  146منه على �إ�صدار قانون تنظيمي يحدد بالتف�صيل جمموع القوانني واملبادئ والتدابري
التي تنظم ت�سيري اجلهات و�أي�ضا ت�سيري باقي اجلماعات الرتابية.
�أيا كان حمتوى القانون التنظيمي ،ف�إن النتائج املرجوة من اجلهوية املتقدمة كبرية .فمن من حيث طبيعتها
ومداها ،متثل اجلهوية املتقدمة �إ�صالحا هاما ذا �أثر يف كل مناحي حياة املجتمع ،و كل �أبعاد حكامة �ش�ؤون
بالدنا معني بها ،من ال�سيا�سي �إىل االجتماعي فالثقايف فالبيئي فاملجايل .ومن ثمة ميكن حتليل النتائج
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املرجوة من اجلهوية املتقدمة ،على امل�ستويني فوق وحتت اجلهوي ،على �أ�سا�س �أربع نقاط� ،أوالها حتديث
دواليب الدولة ،والثانية �إعادة �إطالق الالمركزية عرب تو�ضيح جماالت اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سات الالمركزية،
والثالثة �إعادة التوازن �إىل نظام اقت�سام املوارد املالية لفائدة املجاالت الرتابية على وجه اخل�صو�ص ،والرابعة
نقل الكفاءات الب�شرية ال�ضرورية و املنا�سبة كما و كيفا باجتاه امل�ؤ�س�سات الالمركزية.
II

اجلهوية املو�سعة وتنمية الكفاءات الب�شرية :حتليل كمي ،نوعي وقانوين ،وتقييم
لأمناط العمل اجلارية

 .1الجوانب الكمية و الكيفية
يف �إطار هذا التقرير ،ي�شمل مفهوم «تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية» كل املبادرات والتدابري الرامية �إل
دعم قدرات وتكوين وا�ستكمال تكوين وتثمني �أداء الكفاءات الب�شرية التي تتحمل م�س�ؤولية �إدارية و�/أو
تدبريية على م�ستوى املجال الرتابي .ويهم هذا املفهوم على وجه اخل�صو�ص املكونات الرئي�سة الثالثة� ،أي
املنتخبني املحليني ،وم�ستخدمي اجلماعات الرتابية ،وم�ستخدمي امل�صالح الالممركزة ،وهي الفئات الثالثة
من املوارد الب�شرية التي ينبغي �أن ترتكز عليها جهود تدبري و تنمية الكفاءات ،من �أجل االرتقاء بامل�ستوى
العام لأداء وفعالية اجلهات املرتقبة.
يف  31دي�سمرب � ،2009إثر االنتخابات املحلية الأخرية – من جماعية و�إقليمية وجهوية – �أ�صبح جمموع
املنتخبني املحليني يقدر بنحو � 30250شخ�صا ،منهم  27743م�ست�شارا جماعيا ،مبا ن�سبته  92باملائة،
و 1287م�ست�شارا والئيا و�إقليميا ،مبا تقارب ن�سبته  4باملائة لهاتني الفئتني الأخريتني من املنتخبني.
وتعك�س هذه الأرقام بطبيعة احلال ال�شكل العام للتقطيع الرتابي للبالد ،الذي يق�سمها �إىل  16جهة و75
والية و�إقليما و 1503جماعة ترابية.
يف  31دي�سمرب  ،2008كان العدد الإجمايل مل�ستخدمي اجلماعات الرتابية يقدر بنحو
من الأعوان والأطر� ،أي ما ن�سبته  25باملائة من جمموع م�ستخدمي الدولة ،املقدر عددهم وقتئذ بنحو
 442263عونا .واجلماعات هي التي ت�شغل بطبيعة احلال �أكرب عدد ،مبا يناهز � 126355إطارا وعونا� ،أي
ما ن�سبته  83باملائة ،تليها الواليات والعماالت مبا جمموعه  24877عونا و�إطارا� ،أي مبا ن�سبته  16باملائة.
�أما اجلهات فتحتل املركز الأخري يف جمال �أعداد امل�ستخدمني� ،إذ ال ت�ستخدم منهم �إال  ،378مبا ن�سبته
 0.25باملائة.
151610

يف  ،2012ارتفع جمموع عدد امل�ستخدمني املدنيني لدى الدولة �إىل  571890موظفا ،منهم 99109

ميار�سون ن�شاطهم املهني يف جهة الرباط�-سال-زمور-زعري ،مبا يف ذلك م�ستخدمو الإدارة املركزية –� أي
الدولة –� ،أي مبا ن�سبته  17.34باملائة .من جهة �أخرى ،ميار�س ما ن�سبته  9.86باملائة من امل�ستخدمني
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ن�شاطهم املهني يف جهة الدار البي�ضاء الكربى ،مقابل �ساكنة ال تفت�أ �أعدادها يف تزايد ،ويف جهة ح�ضرية
ت�شهد طفرة اقت�صادية واجتماعية كبرية .فاملالحظ �أن هناك تركيزا كبريا ملوظفي الدولة املدنيني على
م�ستوى حمور الدار البي�ضاء-الرباط-القنيطرة ،مبا ن�سبته  37باملائة من جمموع العاملني ،على حني جند �أن
جهة مثل جهة طنجة-تطوان على �سبيل املثال ،وهي التي تعترب قطبا اقت�صاديا �صاعدا ،ال ت�سجل �سوى
ن�سبة �ضعيفة من امل�ستخدمني الإداريني ،ال تتجاوز  6.73باملائة .وهذه الأرقام ،التي تربز الفوارق القائمة
يف جمال �أعداد امل�ستخدمني بني اجلهات ،تعطي مزيدا من الأهمية للأعمال الرامية �إىل تنمية الكفاءات
الب�شرية ب�صفتها و�سيلة للرفع من �أداء ومردود ومهارة امل�ستخدمني العاملني يف خمتلف اجلهات.
هناك �أنواع �أخرى من العاملني الذين يتدخلون �إىل جانب الفئات الثالث املذكورة من امل�ستخدمني.
وينتمي ه�ؤالء العاملون �إىل م�ؤ�س�سات و�إدارات خمتلفة ،ومتثل �أهمية ال�صالحيات التي ميار�سونها فيما
يتعلق باال�ستثمار و م�س�ؤولية االجناز حتديا بالن�سبة �إىل املنتخبني املحليني وامل�صالح الالممركزة ،التي حتتم
�ضرورة توفر م�ؤ�س�سات اجلهة على �أطر لهم كفاءات و مهارات معادلة للكفاءات امل�ستخدمة من قبل تلك
امل�ؤ�س�سات الأخرى.
من ناحية �أخرى ال تتمتع مقاربة النوع ب�أي معاجلة خا�صة يف �إطار املمار�سات اجلاري بها العمل حاليا يف
جمال تنمية الكفاءات الب�شرية� ،سواء على امل�ستوى املركزي �أم الرتابي .وعلى �سبيل املثال ف�إن من النادر
العثور على �آثار لأعمال تكوين �أو ا�ستكمال تكوين موجهة خ�صي�صا للن�ساء من �أجل االرتقاء مبهاراتهن
يف جماالت تتعلق بالتدبري العمومي .كما �أن متثيل املر�أة يف الوظيفة العمومية ب�صفة عامة ال يبعث على
االطمئنان ،و�سواء منها كذا متثيلها باملراكز االنتخابية املحلية .فمن جمموع  27.779م�ست�شارا جماعيا،
ال جند �سوى  3.428م�ست�شارة� ،أي مبا ن�سبته  12.38باملائة فقط .وتقدر ن�سبة الن�ساء يف الإدارة العمومية
واجلماعات الرتابية يف  2009مبا يناهز  26باملائة (مقابل  23باملائة فقط يف .)2005
 .2الجوانب القانونية
يتميز الإطار القانوين ،الذي يحدد مبادئ وقواعد ت�سيري وتنمية الكفاءات املتعلقة بالفئات الثالث املذكورة
من العاملني ،على العموم بعدم االن�سجام و التباين ،غري �أن هذه اخلا�صيات تبقى يف �آخر املطاف عادية،
بحكم اختالف الو�ضعية القانونية لكل فئة من املجموعات الثالث:
•فاملنتخبون املحليون يخ�ضعون لنظام حديث ،تتحدد قواعده على �أ�سا�س احلقوق والواجبات املرتبطة
مبمار�سة املهام االنتخابية؛
•�أما م�ستخدمو اجلماعات الرتابية املحلية ،فلهم نظام خا�ص بهم ،ال تنطبق قواعده عليهم جميعا؛
•و�أما م�ستخدمو امل�صالح اخلارجية فخا�ضعون للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،املطبق على
موظفي الدولة.
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بالتايل ميكن القول �إن الإطار القانوين الذي ينظم عمل م�ستخدمي اجلماعات املحلية هو �أبعد ما يكون عن
االن�سجام والتوحيد .فبا�ستثناء ما يتعلق بامل�ستخدمني اجلماعيني ،الذين يخ�ضعون لقواعد تدبري حمددة،
ف�إن قواعد التدبري اخلا�صة مب�ستخدمي العماالت والواليات لي�ست حمددة حتديدا دقيقا ،با�ستثناء بع�ض
التدابري العامة املخ�ص�صة للوظائف ال�سامية يف الن�صو�ص الأ�سا�سية املنظمة لهاتني الفئتني من اجلماعات
الرتابية.
�أما باقي م�ستخدمي امل�صالح الالممركزة مبختلف �أنواعهم ،فيخ�ضعون يف عمومهم للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة
العمومية والن�صو�ص اخلا�صة بتطبيقه .واحلال �أن الآلية القانونية املذكورة تتميز ب�صفة عامة بطابعها املمركز،
حيث �إنها ال ت�أخذ يف اعتبارها خ�صو�صيات تلك امل�صالح ،و خ�صو�صا متطلبات تنمية الكفاءات و املهارات.
� .3أهم خا�صيات منظومة تدبير وتنمية الكفاءات الب�شرية
�أ .هناك �أربع خا�صيات كبرى تمثل خ�صائ�ص عامة في «منظومة» تدبير الموارد الب�شرية الجاري بها العمل �سواء في
الجماعات الترابية �أم في الم�صالح الالممركزة:

•كل �أعمال التدبري اجلاري للم�ستخدمني املذكورين – �أي التوظيف والرتقية والتقييم و�أداء الأجور –
تتم بطريقة ممركزة؛
•ت�ؤثر العوامل و املتغريات ال�سيا�سية املحلية �سلبا يف م�ساطر تنظيم وت�سيري املوارد الب�شرية العاملة على
امل�ستوى الرتابي؛
•متثل االعتبارات االجتماعية ثقال هاما يف �سيا�سات تدبري املوارد الب�شرية املذكورة؛
•و�أخريا ،ف�إن الإطار القانوين الذي ينظم الفئات املختلفة من العاملني ي�شكو من غياب االن�سجام.
ب .تتميز برامج الدولة تجاه الجماعات الترابية في مجال تنمية الكفاءات الب�شرية بثالث خا�صيات كبرى

فهي من جه ٍة تهم �أ�سا�سا اجلماعات املحلية ،و من جهة �أخرى تعنى ح�صريا بالتكوين امل�ستمر ،وهي من جهة
ثالثة تعترب عمال يكاد يعود الف�ضل فيه كله �إىل قطاع وزاري واحد ،هو وزارة الداخلية� .أما امل�صالح الالممركزة فال
ت�ستفيد يف �أف�ضل الأحوال �سوى من جمموعة من اخلطوات العملية املتنافرة يف جمال التكوين امل�ستمر ،يطلقها
قطاعها الوزاري ،ويتم حتديد حمتواها ح�سب ان�شغاالت وحاجات البنيات املركزية لذلك القطاع .و�أخريا ف�إن
�أعمال تنمية الكفاءات التي يجري �إطالقها من قبل اجلماعات الرتابية ل�صالح العاملني لديها نادرة جدا .ففيما
تعلق بدعم قدرات ومهارات م�ستخدميها ،تركن اجلماعات الرتابية على وجه العموم انتظار مبادرات الدولة
وال�شركاء الأجانب.
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III

�ضرورة �إقرار �سيا�سة عمومية �إرادية لتنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى
اجلهوي

�إن التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للمجاالت الرتابية تربر �ضرورة �أن تتزود البالد ب�سيا�سة
عمومية �إرادية لتنمية الكفاءات الب�شرية ،تركز باخل�صو�ص على املنتخبني املحليني وم�ستخدمي اجلماعات
الرتابية وم�ستخدمي امل�صالح الالممركزة ،بالنظر �إىل الدور الهام والأ�سا�سي الذي ي�ضطلع به ه�ؤالء الفاعلون
املجاليون يف م�سل�سل قيادة وتطوير تلك التنمية .و�إن من �ش�أن هذه ال�سيا�سة �أن تكون �أكرث جناعة �إذا ما مت
ت�صورها وتنفيذها على امل�ستوى اجلهوي .كما �أنه ينبغي دعمها بتدابري ا�ستعجالية و�إ�صالحات موازية ال منا�ص
منها ،و�أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ما يقدمه فاعلون �آخرون عموميون و�شبه عموميني وخوا�ص من �إ�ضافات ،عالوة
على الدولة واجلماعات الرتابية.
عديدة هي امل�ؤهالت الواعدة املرتبطة بامل�ستوى اجلهوي ،وعلى ر�أ�سها �أن الد�ستور اجلديد قد جعل مركز
ثقل التنمية الرتابية ينتقل من اجلماعة �إىل اجلهة .من جانب �آخر ،تعد م�ؤ�س�سة اجلهة خري من ميكنه حتديد
احلاجات احلالية وامل�ستقبلية للم�ستويات الرتابية الأخرى يف جمال تدبري و دعم الكفاءات والتكوين
امل�ستمر .ثم �إن اجلهة هي الإطار املالئم واملنا�سب الذي يتيح التحكم يف م�سل�سل تنظيم و�سري �أعمال
تنمية الكفاءات ،واحلد من مظاهر اخللل التي تطبع التنظيم احلايل لتلك الأعمال ،من برجمة ممركزة
وغري مالئمة ،و عدم تقييم لنتائجها على تطور كفاءات متلقيها وت�أخر يف نقل املعلومات ،وحاالت الغياب
والتهرب من العمل املتكررة ،و�أمكنة غري مالئمة ل�سري تلك الأعمال ،وغري ذلك.
هناك ثالثة �أنواع من التدابري الالزمة� ،إن مل نقل ال�ضرورية ،التي يتعني اتخاذها .فاحلكومة ينبغي لها
�أن تفكر عاجال يف تدابري ا�ستباقية ترمي �إىل �إعداد الظروف املالئمة لقيام امل�ؤ�س�سات اجلهوية اجلديدة،
و�إجراءات للإ�صالح والتكييف تعنى بتحديث وحت�سني منظومة تنمية الكفاءات الب�شرية العاملة على
امل�ستوى الرتابي ،وتدابري للمواكبة ،على املدى املتو�سط ،ذات طابع داعم لإجراءات الإ�صالح.
يجب �أال تبقى م�س�ألة تنمية الكفاءات ،يف �إطار اجلهوية املتقدمة� ،ش�أنا خا�صا بال�سلطات العمومية� ،أي
الدولة واجلماعات الرتابية على وجه التحديد .فهناك فاعلون �آخرون لهم دور ال ي�ستهان به ،ب�إمكانهم �أن
ي�ضطلعوا به يف تهيئة الظروف املالئمة لنجاح ال�سيا�سة العمومية التي يو�صي هذا التقرير باعتمادها ،ونعني
بها الأحزاب ال�سيا�سية وال�شركاء االجتماعيني واملجتمع املدين واملواطنني واجلامعات ومعاهد ومدار�س
التكوين العليا.
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IV

التو�صيات

يقدم هذا التقرير ثالثة �أنواع من التو�صيات ،وهي ترمي �إىل جعل تنمية الكفاءات الب�شرية رافعة
رئي�سة يف خدمة اجلهوية املتقدمة .وال حاجة �إىل القول ب�أن تفعيل هذه التو�صيات ينبغي �أن مي�ضي
على مراحل ،اعتبارا للفوارق القائمة بني اجلهات ول�ضرورة �إعطاء مزيد من الوقت واالهتمام
لبع�ض املجاالت الرتابية �أكرث من غريها.
تدابري املواكبة
الهدف
تنظيم متحكم فيه
وحم�سن
�إ�ص
الحا
ت
مو
ازية
�
ض
ر
ورية

تنظيم �أعيد ت�شكيله
لكنه غري متحكم فيه

تنظيم متحكم فيه

�إعادة ر�سم هيكلة
تنظيم اجلهة

الو�ضعية الأ�صل

تدابري ا�ستباقية
التحكم يف م�سارات تنمية الكفاءات الب�شرية يف اجلهة

 .1التو�صيات ذات الطابع اال�ستباقي
نظرا �إىل الآمال الكثرية املعلقة على امل�ؤ�س�سات اجلهوية امل�ستقبلية – مما يحتم على هذه امل�ؤ�س�سات �أن تبني
عن فعالية يف ممار�سة �سلطاتها كيال تت�سبب يف خيبة �أمل – يقرتح التقرير هاهنا بع�ض التو�صيات التي لها
ب�شكل من الأ�شكال طبيعة ا�ستعجالية ،من �ش�أنها �أن متكن من ا�ستباق و�ضع الهيئات املذكورة ب�أبعد ما
ميكن اال�ستباق .وهي خم�س تو�صيات:
.i

العمل على �أن ين�ص القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية على تنمية الكفاءات الب�شرية ب�صفتها
من بين ال�صالحيات الخا�صة بالجهات

اعتبارا للأهمية اال�سرتاتيجية للجهة كما كر�سها د�ستور  2011وخال�صات تقرير اللجنة اال�ست�شارية
يو�صى ب�إحلاح باالعرتاف للجماعة اجلهوية مب�س�ؤولية كاملة وتامة يف جمال تنمية الكفاءات
للجهوية َ ،CCR
الب�شرية على امل�ستوى الرتابي ،وذلك لتمكينها من امتالك الو�سائل ال�ضرورية لتوجيه وتدبري الر�أ�سمال
الب�شري املتوفر يف اجلهة ح�سب خ�صو�صيات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لتلك اجلهة.
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.ii

ال�شروع منذ الآن في توظيف عدد من الأطر عالية الم�ستوى لفائدة المجال�س الجهوية،
و�إعدادها لممار�سة مهام التدبير والإدارة وت�سيير الهياكل الجهوية المرتقبة

�ستخ�ضع تلك الأطر ذات امل�ؤهالت والكفاءات املختلفة واملتكاملة لربنامج تكويني مكيف مع متطلبات
منا�صب الت�أطري والإدارة على امل�ستوى الرتابي ،وعلى اخل�صو�ص منها مقت�ضيات تدبري املوارد الب�شرية.
ويتم تخ�صي�ص تلك الأطر للجهات على وجه احل�صر ،وتوزيعها عليها ب�أعداد كافية ،على �شكل فرق
متعددة االخت�صا�صات متكونة من � 5إىل � 6أطر على الأقل لكل جهة� .أما الهدف فهو تقوية الت�أطري يف
الإدارات اجلهوية ،ومتكني الهيئات اجلهوية املنتظرة من ال�شروع مبا�شرة يف ممار�سة وظائفها يف ظل �أف�ضل
ال�شروط املمكنة .ويجب �أن يتم تكليف �أع�ضاء الفريق مبهمة حمددة ،يف ارتباط بالوظائف اجلديدة التي
�ستناط باجلهة ،كما �سيكون من �أولويات ذلك الفريق العمل على قيادة م�شروع �إر�ساء �أ�س�س التنظيم
الإداري اجلديد للجهة.
.iii

ا�ستكمال تمثيلية الدولة على الم�ستوى الجهوي �أخدا بعين االعتبار الحاجيات االقت�صادية و
االجتماعية الملحة للجهات و �أهمية الم�صالح الخارجية على م�ستوى الجهة

�إن القطاعات الوزارية التي ال تتوفر على متثيلية على امل�ستوى اجلهوي مدعوة �إىل تنظيم م�صاحلها الالممركزة
على �أ�سا�س جهوي و حول مفهوم «�أقطاب جهوية للكفاءات» ..وتهم هذه التو�صية حاليا نحوا من اثني
ع�شر قطاعا وزاريا ،وهي ترمي �إىل دعم ان�سجام عمل الدولة على امل�ستوى اجلهوي ،وتوفري ال�شروط املالئمة
لتحقيق المركز ٍة �أكرث جتان�سا و�أمثل تن�سيقا .ويجب �إيالء اهتمام خا�ص ،من بني تلك الإدارات ،لوزارة
املالية ،التي ميثل طابعها املركزي عائقا حقيقيا يعوق تقدم الالمركزة يف جمال تدبري امل�ستخدمني على وجه
اخل�صو�ص.
.iv

تمكين الجهات من الموارد المالية ال�ضرورية للقيام بت�شخي�ص للكفاءات الب�شرية المتوفرة
لديها

يجب على هذا الت�شخي�ص ،املنجز على �ضوء ال�صالحيات التي �ستناط باجلهات اجلديدة� ،أن ينب ،بالن�سبة
�إىل كل جهة على حدة ،احلاجات يف جمال املوارد الب�شرية كميا ونوعيا ،على املدى املتو�سط والبعيد ،و�أن
يتيح للهيئات امل�سرية املعنية تكوين �صورة دقيقة عن امل�ستوى العام لكفاءة الإدارة اجلهوية ،ويف الآن ذاته
حتديد جماالت التدبري التي تتطلب تدابري للتكييف يف جمال التكوين امل�ستمر و�إعادة انت�شار امل�ستخدمني
وحتديث �أدوات التوقع والتخطيط.
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.v

ال�شروع في تجريب اقتراح اللجنة اال�ست�شارية للجهوية  CCRفي مو�ضوع الوكالة الجهوية
لتنفيذ الم�شاريع AREP

�إن تو�صية اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،املتعلقة مبو�ضوع �إحداث وكالة لتنفيذ امل�شاريع يف كل جهة ،حتت
�إ�شراف ومراقبة املجل�س اجلهوي ،تكون مهمتها الرئي�سة العمل على تنفيذ امل�شاريع والربامج التنموية اجلهوية
وتقدمي احل�ساب عن ذلك �إىل الهيئات امل�سرية للجهة ،هي تو�صية �صائبة ويف حملها .فمن الوا�ضح �أن و�ضعها
القانوين ب�صفتها م�ؤ�س�سة عمومية �سيتيح لها ا�ستخدام و�/أو اجتذاب �أف�ضل الكفاءات الب�شرية ،مما �سينعك�س
�إيجابا على ت�أهيل وفعالية البنيات اجلهوية .لكن ومن �أجل اتخاذ �أق�صى قدر ممكن من االحتياط ،يو�صى
بالقيام ،يف مرحلة �أوىل ،مبحاوالت جتريبية لإن�شاء وكاالت لتنفيذ امل�شاريع تقت�صر على جهة �أو جهتني ،وذلك
قبل اتخاذ القرار ،ح�سب النتائج املح�صل عليها ،ب�ش�أن تعميم تلك الوكاالت على جمموع جهات اململكة من
عدمه.
 .2تو�صيات تخ�ص تدابري لإ�صالح منظومة تنمية الكفاءات

ترمي هذه التو�صيات �إىل حتديث املناهج واملمار�سات اجلاري بها العمل يف جمال تدبري وتنمية الكفاءات
الب�شرية على امل�ستويني اجلهوي والرتابي .وهي تهم يف الآن ذاته �إ�صالحات ذات طابع قانوين وتدابري
ذات �صبغة تنظيمية ،وكذا اجلوانب املت�صلة بحكامة الإ�صالحات املذكورة .وهي خم�سة ع�شرة تو�صية:
.i

تبني �سيا�سة عمومية �إرادية في مجال تنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى الجهوي

يجب �أن تكون هذه ال�سيا�سة �شاملة ،وان تعنى يف �آن معا بثالثة مكونات �أ�سا�س من مكونات منظومة املوارد
الب�شرية على امل�ستوى الرتابي ،ونعني املنتخبني املحليني وم�ستخدمي اجلماعات الرتابية وم�ستخدمي
امل�صالح الالممركزة و�أن يكون هدفها حتقيق م�صاحلة الإدارة مع حميطها ،والرفع من م�ستوى �أدائها ،وجعلها
�أداة حقيقية يف خدمة التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد.
.ii

و�ضع �ألية وا�ضحة لقيادة و تن�سيق م�شروع تغيير الهيكلة التنظيمية للجماعات الترابية و
الم�صالح الخارجية و كذا للتتبع و تقييم مختلف برامج ت�سيير و تنمية الكفاءات الب�شرية
المقبلة

.iii

ال�شروع في تفعيل الالمركزة الجهوية لأعمال تدبير الم�ستخدمين الالممركزين

ينبغي �أن تف�ضي هذه الالمركزة �إىل تفوي�ض املديرين اجلهويني �سلطة القرار ،وخ�صو�صا يف جمال توظيف
وترقية وتقييم �أداء امل�ستخدمني املذكورين ،بحيث يف�ضي ذلك فيما بعد �إىل جعل تدبري وتتبع امل�سار املهني
لكل موظفي الدولة العاملني يف خمتلف امل�ستويات الرتابية يجري على امل�ستوى اجلهوي� .أما امل�صالح
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املركزية فينبغي لها �أن تكتفي بالتحقق من احرتام القواعد واحلر�ص على ات�ساق وان�سجام �إجراءات وطرق
تدبري العاملني املطبقة من قبل الإدارات اجلهوية.
.iv

ال�شروع في المالئمة بين النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ون�صو�صه التطبيقية ،وبين
متطلبات الجهوية المتقدمة

يبقى النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية حمكوما �إىل درجة كبرية مبنطق تدبريي مغرق يف املركزية،
مما يجعله ميثل على حاله هذه عائقا رئي�سا يقف يف وجه كل تطوير ل�سيا�س ٍة المركزية والممركزة حقيقية
يف جمال تدبري املوارد الب�شرية على امل�ستوى اجلهوي .ولذلك ف�إن تكييف هذا النظام يبدو �ضروريا ،من
�أجل جعله يت�ضمن البعد اجلهوي ويفتح الأبواب �أمام حتديث مناهج التدبري اجلاري بها العمل حاليا على
امل�ستوى الرتابي.
.v

�إقرار �إجبارية التكوين بالن�سبة �إلى المنتخبين المحليين

هذا النوع من التكوين ،املتوجه �إىل املنتخبني املحليني الذين ي�ضطلعون بوظائف متعلقة باتخاذ القرار �أو
بامل�ساعدة على اتخاذه – وعموما �إىل �أع�ضاء مكاتب اجلماعات الرتابية – �سيفيد كثريا �إذا جرى تنظيمه
يف بداية ممار�سة الوظائف االنتخابية� .أما الغاية املن�شودة من وراء ذلك فهي متكني �أ�صحاب تلك الوظائف
من الت�أقلم �سريعا مع م�س�ؤولياتهم اجلديدة وتقدير �أهميتها ،وامل�ساهمة يف حت�سني حكامة اجلماعات الرتابية.
.vi

و�ضع اجراءات عملية و فعالة من �أجل تعزيز م�شاركة المر�أة في م�سل�سل �إعادة هيكلة
الم�ؤ�س�سات الجديدة لت�سيير �ش�ؤون الجهة

من املهم اغتنام فر�صة �إ�صالح اجلهة من �أجل ت�صحيح التناق�ضات واخللل املالحظ يف منظومة تدبري وتنمية
املهارات الب�شرية ،وخا�صة يف ما يتعلق مبقاربة النوع .وبالتايل اقرتاح ،وفقا لأحكام املادة  19من الد�ستور
ا�سرتاتيجيات و �إجراءات لتعزيز م�شاركة �أكرب للن�ساء يف ال�سيا�سة املحلية والهيئات الإدارية للجماعات
الرتابية .للقيام بذلك ،ينبغي احلر�ص على تنفيذ برامج حمددة للتنمية والتدريب والدعم لتعزيز قدرات
الن�ساء املنتخبات حمليا وتطوير الدور القيادي للمر�أة يف �إدارة ال�ش�ؤون اجلهوية.
.vii

دعوة الأحزاب ال�سيا�سية �إلى المزيد من اال�ستثمار في تكوين منتخبيها على م�ستوى
الجماعات الترابية

يجب �أن تتم ترجمة هذا االلتزام بتخ�صي�ص ن�سبة مئوية معينة من الدعم املايل املقدم �إىل الأحزاب
ال�سيا�سية مبوجب القانون رقم  36-04املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،تخ�صي�صها لتكوين وا�ستكمال
تكوين املنتخبني املذكورين .وهذه التو�صية على كل حال ال تخرج عن نطاق املهمة املوكلة �إىل الأحزاب
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ال�سيا�سية ،املكلفة بالإ�سهام «يف تكوين نخب قادرة على حتمل امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية وتن�شيط احلقل
ال�سيا�سي» (الف�صل الثاين من القانون  36-04املذكور).
.viii

�إ�شراك ال�شركاء االجتماعيين في التنزيل التطبيقي لم�سارات ومناهج تنمية كفاءات
الم�ستخدمين على م�ستوى الجماعات الترابية ،وكذا تحديد برامج التكوين وا�ستكمال
التكوين لفائدة ه�ؤالء

يقوم هذا الربط يف �آن واحد على تلك امل�سارات واملناهج ،وعلى عالقة القرب التي تربط ال�شركاء
االجتماعيني مبختلف فئات امل�ستخدمني العاملني على امل�ستوى الرتابي.
.ix

�إ�شراك الجمعيات والمواطنين في تقييم الخدمات المقدمة من طرف ادارات الجماعات
الترابية و الم�صالح الخارجية

يعنى هذا التقييم باملوارد الب�شرية العاملة يف امل�صالح الالممركزة والإدارات الالمركزية .والغاية من هذا
اجلمع بينهما هي التحقق لدى املواطنني من �أثر �أعمال تنمية الكفاءات املنجزة على نوعية اخلدمات
املقدمة لهم.
.x

�إ�شراك م�ؤ�س�سات التربية والتكوين في المجهود الرامي �إلى تنمية كفاءات الموارد الب�شرية
العاملة في المجاالت الترابية

�إن انخراط هذه امل�ؤ�س�سات� ،أي اجلامعات واملعاهد ومدار�س التكوين العليا ومراكز التكوين العاملة يف
جمال التكوين املهني ،يتطلب �أن تقبل تلك امل�ؤ�س�سات ال�شروع يف �إدخال الإ�صالحات ال�ضرورية على
�أنظمتها الداخلية والربامج وامل�ضامني واملناهج التعليمية املتبعة ،وذلك كي تكون قادرة على اال�ستجابة
للحاجات املعرب عنها من قبل اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية يف جمال تنمية كفاءات م�ستخدميها.
.xi

�إعطاء الأولوية في التطبيق التف�صيلي لمخططات التكوين المديرية الوزارية الخا�صة بالتكوين
الم�ستمر ،لأعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع االلتقائي

يجب العمل على م�ضاعفة وت�شجيع �أعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع االلتقائي� ،أي تلك التي تتوجه
�إىل امل�ستخدمني العاملني يف امل�صالح الالممركزة .وفتح �أبواب مثل تلك املبادرات �أمام امل�ستخدمني العاملني
يف خمتلف القطاعات الوزارية ،والعاملني يف غريها من الكيانات التي ت�شتغل على امل�ستوى الرتابي� ،أي
الوكاالت والأكادمييات وغريها من امل�ؤ�س�سات العمومية الرتابية .و�أما الهدف فهو خلق مزيد من �شروط
التعاون والت�آزر بني املوظفني املنتمني مل�صالح الممركزة خمتلفة ،ومتكينهم من مقارنة جتاربهم وتوطيد روابط
التبادل والتعاون يف ما بينهم.
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.xii

تقديم الدعم المنهجي و التقني الالزم �إلى الإدارات الالممركزة والالمركزية

�إن القطاعات الوزارية مدعوة �إىل �أن تعد – و�إذا اقت�ضى احلال �أن توحد وت�ضع رهن �إ�شارة الإدارات الرتابية،
الالممركزة منها والالمركزية ،ومب�ضمون مكيف وكميات كافية – الدالئل الإر�شادية املنهجية واملراجع الأ�سا�سية
والأدوات والو�سائل وغريها من احلامالت يف جمال تدبري امل�ستخدمني ،لدعم تلك الإدارات يف اجلهود التي
تبذلها من �أجل متلك املناهج احلديثة يف جمال تدبري املوارد الب�شرية والتحكم يف تطبيقها.
يتوجب كذلك على امل�صالح املركزية للدولة �إعادة حتديد دورها و �أهدافها لتتحول �إىل داعم تقني للجهات
من حيث اخلربة واملهارات الفنية مثل تطوير مناذج ال�شركات االقت�صادية املختلطة املحلية ،و منوذج التدبري
املفو�ض من �أجل حت�سني �إدارة امل�شاريع اجلهوية الكربى ،حتى يت�سنى لها كذلك ا�ستعمال �أف�ضل
املمار�سات و التقنيات وتوحيد املقايي�س و امل�ساطر بني اجلهات.
.xiii

تثمين المنا�صب والمهن والوظائف التي تتم ممار�ستها على الم�ستوى الترابي ،من �أجل جعلها
�أكثر جاذبية ،وذلك عبر تدابير تحفيزية �إيجابية ومحددة الأهداف

يجب الأخذ بعني االعتبار هذه التدابري يف �إطار خمتلف القوانني املنظمة لتلك املنا�صب واملهن والوظائف.
ويجب �أن تكون مو�ضوعا للتعميم والتف�سري للأ�شخا�ص املعنيني ،و�أن تواكبها �آليات حتفيز تكميلية ميكن �أن
حتركها املجال�س املحلية املعنية ،من �أجل الرفع من جاذبية املنا�صب واملهن والوظائف املذكورة.
.xiv

�إيالء عناية خا�صة ،في برامج تنمية الكفاءات التي يجري �إطالقها على الم�ستوى الجهوي،
للتقنيات الحديثة في مجال الإعالم واالت�صال NTIC

يجب �أن تكون املوارد الب�شرية امل�ستخدمة من قبل اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية ،وكذا م�ستخدمو
امل�صالح الالممركزة ،قادرين على ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة يف الإعالم واالت�صال ،وذلك من �أجل
بلوغ هدفني اثنني� ،أولهما خارجي ،ويتعلق بتح�سني نوعية اخلدمات املقدمة �إىل املرتفقني ،والثاين داخلي،
ويخ�ص حتديث مناهج العمل والتوا�صل وجتميع ومعاجلة املعلومات ،امل�ستعملة من قبل تلك امل�صالح.
.xv

دعوة الهيئات الم�سيرة للم�ؤ�س�سات الجهوية �إلى اال�ستفادة من التجربة والمهارات المتوفرة
في الم�ؤ�س�سات العمومية الترابية

لقد اجتمع للم�ؤ�س�سات العمومية الرتابية الكث ُري من التجربة واملهارة يف جمال تدبري وتنمية الكفاءات
الب�شرية .ومن ثمة ف�إن تلك امل�ؤ�س�سات غالبا ما تكون متقدمة على الإدارات الالممركزة ،بل و�أي�ضا على
�أغلب امل�صالح الالممركزة .ولذا يو�صى لتلك الإدارات وامل�صالح املعنية بان ترتبط مع امل�ؤ�س�سات املذكورة
بعالقات م�ستدامة من التبادل والتعاون ،تعنى باملناهج والو�سائل امل�ستعملة من قبل هذه امل�ؤ�س�سات
املختلفة يف جمال تدبري وتنمية كفاءات املوارد الب�شرية.
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 .3تو�صيات تخ�ص تدابري املواكبة

تعنى تدابري املواكبة هذه مبيادين ،و�إن مل تكن لها عالقة مبا�شرة مبو�ضوع تنمية الكفاءات� ،إال �أن لها ت�أثريا
كبري يف ا�ستدامة مبادرات الإ�صالح والتح�سني التي يو�صي بها املجل�س .وهي ثالث :جعل املجاالت
الرتابية �أكرث جاذبية ،وتطوير التعاون والتوا�صل بني اجلماعات ،وا�ستلهام التجارب الأجنبية.
.i

جعل المجاالت الترابية �أكثر جاذبية

تعترب قدرة االجتذاب لدى املجاالت الرتابية عامال بالغ الأهمية ،وهي ت�أتي نتيج ًة للجمع بني عدد من
العوامل ،من بينها على اخل�صو�ص تفعيل �سيا�سات �إعداد الرتاب ،وتطوير برامج حماربة الفوارق بني
اجلهات ،وتعميم جتهيزات البنية التحتية الأ�سا�سية ،مثل الطرقات واملدار�س وامل�ستو�صفات وال�سكن
وجتهيزات الرتفيه .و الهدف املن�شود من وراء ذلك هو ت�سهيل تدابري �إعادة انت�شار امل�ستخدمني يف املجاالت
الرتابية واجلهات الأكرث عوزا.
.ii

تطوير التعاون والتوا�صل بين الجهات

حث اجلماعات الرتابية على تطوير م�شاريع و عالقات تعاون فيما بينها ،و خ�صو�صا مبادرات وتدابري لتنمية
الكفاءات الب�شرية ،يف �إطار من اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل والت�ضامن بني املجاالت الرتابية.
لتحقيق هذه الغاية ،يتعني على الدولة و كذلك اجلهات يف عالقتها مع اجلماعات القروية تعزيز الدعم
املايل للجماعات التي تقرر العمل والتعاون فيما بينها من �أجل تطوير البنية التحتية للتح�سني جاذبية
جمالها الرتابي وا�ستقطاب و احلفاظ على املهارات الب�شرية التي يحتاجون �إليها.
.iii

ا�ستلهام التجارب الأجنبية

�إن التجارب الأجنبية يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى اجلهوي هامة وغنية بالدرو�س والعرب(
امللحق رقم  VIمن التقرير) وب�إمكانها �أن تلهم اجلهات وال�سلطات العمومية على وجه العموم .والدولة
مدعوة من �أجل ذلك �إىل ت�شجيع برامج التعاون الدويل الرامية �إىل دعم الهيئات الرتابية الالمركزية يف
جمال تقوية القدرات وحت�سني م�سارات تدبري وتنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى الرتابي� .أما اجلهات،
فب�إمكانها اال�ستفادة من النماذج الناجحة يف تنمية الكفاءات ،املعتمدة من قبل نظرياتها الأجنبية ،على �أن
ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صيات منطها اخلا�ص يف احلكامة الرتابية.
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مقدمة

يف  31مار�س  ،2012كلف اجلمع العام للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي و البيئي ،يف �إطار م�سطرة
الإحالة الذاتية ،جلنة ال�ش�ؤون البيئية والتنمية اجلهوية بدرا�سة مو�ضوع «تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية
يف �إطار اجلهوية املتقدمة».
ولي�س اختيار هذا املو�ضوع اعتباطيا ،بل �إنه جاء �أ�شهرا قليلة بعد �أن �شهدت البالد حدثني هامني مرتبطني
بامل�س�ألة اجلهوية� ،أولهما �صدور تقرير اللجنة اال�ست�شارية للجهوية  CCRاملكلفة من قبل ملك البالد
باقرتاح منوذج طموح ولكن متالئم مع خ�صو�صيات البالد ،وثانيهما �صدور د�ستور  30يوليوز ،2011
الذي ُيح�سب له �أنه �أخذ بعني االعتبار �أهم خال�صات التقرير املذكور ،وو�ضع القواعد واملبادئ الد�ستورية
التي �سي�سري وفقها تنظيم اجلهات وغريها من اجلماعات الرتابية.
ر�سم هذان احلدثان مبعنى من املعاين معامل اجلهة امل�ستقبلية ،ككيان ترابي متمتع ب�سلطات حقيقية للقرار،
تقوم على �صالحيات مو�سعة ت�شمل كثريا من امليادين التي توجد اليوم بيد الدولة .وبتعبري �آخر ،ف�إن
امل�س�ؤولية املعرتف بها للجهة �سيجري تو�سيعها ،وكذا قدرتها القانونية وقدراتها على اتخاذ القرار .فموقع
اجلهة على الرقعة الرتابية الوطنية �سيتم دعمه �إىل درجة �أن حتل حمل اجلماعة ،بحكم �أن اجلهة �ست�صبح
حمور التنظيم الرتابي للبالد ،كما ي�ؤكد ذلك الف�صل الأول من الد�ستور ،الذي ين�ص على �أن «التنظيم
الإداري للمملكة تنظيم ال مركزي ،يقوم على اجلهوية املتقدمة».
من االكيد �أن القانون التنظيمي املفرو�ض فيه �أن يحدد على وجه اخل�صو�ص «ال�شروط الدميقراطية لتدبري
ال�ش�ؤون اجلهوية» و»ال�صالحيات اخلا�صة وتلك امل�شرتكة مع الدولة وتلك التي يجري نقلها �إىل اجلهات»،
مل ير النور بعد ،غري �أن غيابه ال ينبغي له �أن مينع من موا�صلة التفكري يف �ش�أن امل�س�ألة اجلهوية ،التي ال �شك
�أنها متثل رهانا هاما يف م�ستقبل بالدنا .ومن جهته يرى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي و البيئي �أنه ال
ينبغي انتظار بلورة وتبني ذلك القانون من �أجل التفكري يف كل التدابري التي من �ش�أنها �أن تر�سي الهيئات
اجلهوية اجلديدة على قواعد �صلبة وم�ستدامة و ت�ضمن جناحه.
وبالتايل ف�إن عملية التفكري التي �أطلقها املجل�س يف �إطار التقرير احلايل تندرج بالذات يف هذا املنظور،
الذي يقوم على معاجلة امل�س�ألة اجلهوية عرب الرتكيز على جانب هام وا�سرتاتيجي مل�ستقبلها ،اال و هو دور
الر�أ�سمال الب�شري يف جناح م�شروع اجلهوية املو�سعة يف �شموليته.
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الهدف
تنظيم متحكم فيه
ومطور

تنظيم �أعيد ت�شكيله
وغري متحكم فيه

تنظيم متحكم فيه
وم�ضبوط

الو�ضعية الأ�صل

�إعادة ت�شكيل
تنظيم اجلهة

التحكم و�ضبط تنظيم اجلهة

لذلك يهدف هذا التقرير �إىل الإجابة على ال�س�ؤال التايل� :أي تدبري و تنمية للكفاءات الب�شرية من �أجل
�إجناح اجلهوية املو�سعة؟ وهو �س�ؤال يزداد �أهمية وح�سما حني نعلم �أن املوارد الب�شرية العاملة اليوم يف املجال�س
اجلهوية تعاين من نق�ص �شديد ،حيث تقت�سم اجلهات ال�ست ع�شرة احلالية ما جمموعه  378عامال و�إطارا،
�أي مبا معدله  24موظفا لكل جهة فكيف �سيكون احلال غدا متى �أ�صبحت لهذه اجلهات �صالحيات �أكرب
بكثري و�أ�شد تنوعا؟ �إن هذا ما يبني �أهمية املو�ضوع املختار وراهنيته ،التي تكمن يف اجلوانب التي يرمي
التقرير �إىل �إبرازها ،بغاية حتقيق �أهداف منها على اخل�صو�ص ا�سرتعاء انتباه ال�سلطات العمومية �إىل �أهميتها
اال�سرتاتيجية يف �إجناح امل�شروع النهائي ،املتمثل يف �إر�ساء م�شروع جهوي ذي م�صداقية و�إجرائي وفعال
ومندمج يف حميطه الرتابي .واجلوانب املذكورة �أربعة وهي:
.i

ي�شدد التقرير على امل�س�ألة املركزية املتمثلة يف قدرة اجلهة امل�ستقبلية على املمار�سة التامة لل�صالحيات
واالخت�صا�صات التي �ستناط بها مبوجب القانون التنظيمي ،كما ينبه �إىل �ضرورة �أن ت�سارع الأطراف
املعنية� ،أي على اخل�صو�ص الدولة واجلهات� ،إىل جعل م�س�ألة تنمية كفاءات املوارد الب�شرية يف
�صميم ان�شغاالتها؛

 .iiينظر التقرير �إىل مفهوم «تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية» بطريقة دقيقة ومو�ضوعية وواقعية ،ت�شمل
كل اخلطوات العملية والتدابري الرامية �إىل دعم القدرات والتكوين وا�ستكمال التكوين وتثمني الأداء
يف ما يخ�ص املوارد الب�شرية التي تتحمل م�س�ؤوليات �إدارية و�/أو ت�سيريية على امل�ستوى الرتابي .وتهم
تلك النظرة على اخل�صو�ص ثالثة مكونات رئي�سة :املنتخبون املجاليون ،وم�ستخدمو اجلامعات الرتابية،
وم�ستخدمو امل�صالح الالممركزة .تلك هي فئات املوارد الب�شرية الثالث التي ينبغي �أن تن�صب عليها
جهود تنمية الكفاءات ،من �أجل دعم امل�ستوى العام لأداء وفعالية اجلهات امل�سقبلية؛
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.iii

يربز التقرير امل�ستوى ال�ضعيف لالمتركز يف جمال تدبري املوارد الب�شرية ،وما لذلك من �أثر �سلبي يف
قيادة �أعمال تنمية الكفاءات الب�شرية ،التي تعاين هي �أي�ضا من م�شاكل املَركزة ،تلك امل�شاكل التي
ت�سعى اجلهوية املو�سعة �إىل التخفيف منها �أو حلها؛

.iv

و�أخريا ،ف�إن التقرير ي�شري �إىل �أن الإطار اجلهوي يوفر �إمكانية للتال�ؤم الأمثل بني احلاجات يف
جمال تنمية كفاءات املوارد الب�شرية امل�ستخدمة على امل�ستوى الرتابي وبني الربامج وخطط العمل
حني حت�س َني نوعية امل�صالح
الرامية �إىل �سد تلك احلاجات .و�إن من �ش�أن هذا التال�ؤم �أن ي�سهل بعد ٍ
واخلدمات املقدمة من قبل الإدارات الرتابية ،وهو ما ميثل عامال هاما من عوامل تغيري وحتديث طرق
احلكامة على امل�ستوى الرتابي.

المنهجية
تقوم املقاربة املنهجية التي تبنتها اللجنة املكلفة من قبل املجل�س بدرا�سة املو�ضوع املذكور ،باخل�صو�ص
على الإ�شراك املبا�شر للأطراف املعنية ،عرب تنظيم عدد من جل�سات اال�ستماع ،وحتليل الوثائق واملراجع
املت�صلة مبو�ضوع تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية يف عالقتها باجلهوية املتقدمة ،عالوة على جل�سات اللجنة
املخ�ص�صة للنقا�ش الداخلي يف املو�ضوع.
وينبع هذا االختيار املنهجي بدوره من جمهود للت�أطري النظري امل�سبق ،الذي كان الهدف منه حتديد معامل
املو�ضوع  ،وذلك باخل�صو�ص عرب تدقيق مفهوم تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية ،وتعريف املجموعات
امل�ستهدفة املعنية مب�سل�سل تنمية الكفاءات  ،ور�سم حدود مفهوم اجلهوية املو�سعة ،التي مل يكن مفعولها
الت�شريعي حمددا يف �أثناء �أ�شغال اللجنة التي �أف�ضت �إىل بلورة هذا التقرير.
�أما جل�سات اال�ستماع فتم تنظيمها بغاية بلوغ ثالثة �أهداف� ،أولها التعرف على الأ�ساليب املتبعة من
قبل الإدارات املركزية الرئي�سة يف جمال دعم قدرات العاملني لديها ،والثاين حتديد التوجهات الكربى
التي تف�صح عنها املمار�سات احلالية ،والثالث ا�ست�شراف �سبل للإ�صالح �أو التح�سني يكون من املمكن
اقرتاحها على ال�سلطات العمومية .وقد مكنت جل�سات اال�ستماع �أي�ضا من ا�ستقاء وجهات نظر �شخ�صيات
بعد نظر ورجاحة ر�أي يف
قد �أكملت جتربتها يف ميدان العمل وغادرت ذلك امليدان ،مكت�سبة من �أثر ذلك َ
احلكم على املو�ضوع قيد الدرا�سة.
كما قامت اللجنة ،يف تواز مع جل�سات اال�ستماع ،ب�إعادة جرد للوثائق املتعلقة بها ،وهي عملية �شملت
باخل�صو�ص درا�سة م�ستفي�ضة ودقيقة للن�صو�ص القانونية ،وحتليال للم�ؤلفات واملن�شورات احلديثة والراهنة
املخ�ص�صة للجهوية املو�سعة ولتدبري املوارد الب�شرية على وجه العموم .وقد مكن ا�ستغالل هذه امل�صادر
املختلفة من الولوج على اخل�صو�ص �إىل املعطيات الكمية املتوفرة ،ومقارنة امل�ؤ�شرات املتعلقة بها ،وا�ستكمال
املعلومات امل�ستقاة يف �إطار جل�سات اال�ستماع املذكورة.
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و�أخريا ،ف�إن �إعداد هذا التقرير قد اقت�ضى تنظيم �سل�سلة من جل�سات النقا�ش والتبادل الداخلي ،بهدف
متكني �أع�ضاء اللجنة ،وكذلك باقي �أع�ضاء املجل�س ،من الإ�سهام ب�أفكارهم وجتاربهم اخلا�صة يف �إغناء نتائج
التقرير ،وخ�صو�صا يف ا�ستكمال ر�سم معامل تدابري التغيري والإ�صالح التي يعتزم املجل�س تو�صية ال�سلطات
العمومية بها.
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 .Iالجهوية المو�سعة ب�صفتها رافعة لتحديث
نظام الحكامة الترابية

يندرج اختيار املغرب للجهوية املو�سعة يف �إطار البحث عن نظام للحكامة الرتابية يكون فعاال ومالئما .وهو
يعك�س �شعورا مزدوجا وم�شرتكا بعدم الر�ضا� ،سواء لدى ال�ساكنة والطبقة ال�سيا�سية �أو لدى ال�سلطات
العمومية نف�سها :عدم الر�ضا عن اجلهود املبذولة من قبل م�صالح الدولة من �أجل �إطالق �سيا�سة حقيقية
لالمتركز ،تتيح ا�ستجابة �أمثل حلاجات ال�ساكنة من جهة ،وعدم الر�ضا ،من جهة ثانية ،عن الدور الذي
ت�ضطلع به اجلماعات املحلية يف جمال التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمجاالت الرتابية
التي يعود �إليها �أمر تدبريها .لذلك يبدو �أن اجلهوية املو�سعة هي الوحيدة التي ب�إمكانها �أن حتدث مفعول
رافعة لتحديث منظومة احلكامة الرتابية اجلاري بها العمل ،عرب تخلي�صها من طابعها املركزي ومن وجوه
االختالل وغياب االن�سجام املتعددة التي تعاين منها.
�سنخ�ص�ص هذا الق�سم الأول من التقرير ال�ستك�شاف و�ضعية الالمركزية والالمتركز ،وذلك قبل �صياغة
العنا�صر الأوىل من تعريف منظومة اجلهوية املو�سعة ،ثم نديل بعد ذلك بتو�صيف �سريع ملعامل اجلهوية
املو�سعة كما يقدمها التقرير ال�صادر عن اللجنة اال�ست�شارية للجهوية وتن�ص عليها مقت�ضيات د�ستور ،2011
قبل �أن نف�ضي يف الأخري �إىل حتليل للآثار و االنعكا�سات االيجابية التي ال بد �أن حتدثها اجلهوية املو�سعة
يف منط ا�شتغال الدولة واجلهات واجلماعات الرتابية.
1

حالة الالمركزية والالمتركز ع�شية اجلهوية املو�سعة

يتميز التنظيم الرتابي للبالد على وجه العموم بخا�صيتني اثنتني تعمان امل�شهد الوطني� ،أوالهما المركزي ٌة
يف حت�سن م�ستمر ،والثانية المترك ٌز يالزم مكانه ،و يعاين من ركود .غري �أنه ال بد من االعرتاف ب�أن ال�سياق
التاريخي واالعتبارات االجتماعية-االقت�صادية والثقافية ،وكذا ما يطر�أ من م�ستجدات �سيا�سية ،قد �أثرت
كلها �سلبا يف �أداء املنظومة املذكورة ،وكانت م�صدرا للعديد من ال�صعوبات التي عرقلت تطورها.
� .1.1سيا�سة الالمركزية الترابية
لقد مثلت الالمركزية الرتابية ،طيلة عهد اال�ستقالل ،اختيارا ا�سرتاتيجيا و�أ�سا�سيا ذا �أهمية بالغة .وقد
متت ترجمة هذا االختيار عرب تبني منظومة الالمركزية الرتابية على م�ستويني خمتلفني ولكن متكاملني،
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هما م�ستوى القاعدة امل�سمى جماعيا ،وم�ستوى و�سيط هو امل�ستوى الإقليمي �أو الوالئي .بعد ذلك ،يف
 ،1992التحق امل�ستوى اجلهوي بدوره ب�إطار الالمركزية الرتابية ،م�شكال بذلك امل�ستوى املكاين الثالث
املتمتع بهذا الو�ضع.
أ� .الالمركزية الجماعية
هي �أكرثها حيوية �إىل حد بعيد ،و�أكرثها �أهمية يف تاريخ البالد .وقد مرت هذه الالمركزية بثالث مراحل
ميكنها و�صفها تتابعا مبرحلة امل�أ�س�سة ومرحلة التطوير ومرحلة العقلنة.
 متيزت مرحلة امل�أ�س�سة باالن�شغال ال�صائب ببناء امل�ؤ�س�سة اجلماعية على �أ�س�س ع�صرية ،والقطع الباتوالنهائي على اخل�صو�ص مع كل االعتبارات العرقية و�/أو ال َق َبلية .هكذا �صارت اجلماعة ،طبقا لظهري 23
يونيو  ،1960مبثابة اخللية الأ�سا�س للتنظيم الإداري للبالد ،و�صارت �إطارا للم�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني،
ويف الآن ذاته مكانا للتعبري عن االنتظارات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لل�سكان ومعاجلة تلك
االنتظارات .وقد كانت تلك اجلماعات ،املتمتعة بال�شخ�صية املدنية واال�ستقالل املايل ،ت�ستجيب قبل
�أي �شيء �آخر للإرادة احلازمة لل�سلطات العمومية وقتها ،الرامية �إىل جعل تلك اجلماعات �إطارا لإ�شراك
ال�ساكنة يف تدبري �ش�ؤون القرب التي تخ�صها .غري �أنه �إذا كانت امل�ؤ�س�سات اجلماعية التي مت �إحداثها يف
تلك املرحلة قد �أبانت عن كونها �إطارا مثاليا ملمار�سة الدميقراطية املحلية وتع ُّلم قواعد ال�سلوك الفردي
واجلماعي يف املجالني ال�سيا�سي والتمثيلي ،ف�إنها على م�ستوى التدبري كانت على العك�س من ذلك ال
تتمتع ب�أي �سلطة حقيقية للقرار .وكانت النتيجة �أنَّ الهيئات امل�سرية لتلك امل�ؤ�س�سات كانت على وجه
العموم عاجزة عن الت�أثري يف جمريات الأحداث �أمام ممثل الدولة الذي ُفو�ضت �إليه ال�سلطات التنفيذية
و�إدارة امل�صالح اجلماعية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانت �سلطة الو�صاية املمار�سة من قبل وزارة الداخلية وقتها
على اجلماعات من القوة بحيث مل تكن هذه الأخرية تتمتع ب�أدنى قدر من احلرية ،مما حد �إىل درجة كبرية
من حظوظها يف الت�أثري يف م�سل�سل التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ملجاالتها الرتابية� .أما على
م�ستوى الكفاءات الب�شرية ،فال منا�ص من االعرتاف ب�أن هذا اجلانب قد مت �إهماله متام الإهمال .فلم يجر
يف الواقع اتخاذ �أي تدبري ا�سرتاتيجي وال حتى مو�ضعي حقيقي لفائدة اجلماعات خالل مرحلة امل�أ�س�سة
هذه ،لفرط ما كانت الدولة وقتها من�شغلة ب�إعادة تركيب وت�أ�سي�س جهازها الإداري اخلا�ص.
 �أما مرحلة التطوير ،ف�أطلقها الإ�صالح اجلماعي ل�سنة  ،1976الذي �أعطى دفعة هامة للالمركزية الرتابية،وا�ضعا بذلك حدا للمنظومة القانونية العائدة �إىل  ،1960والتي �أ�صبحت مبرور الزمن متجاوزة و عتيقة.
وقد جاء ظهري � 30سبتمرب  1976يف �سياق �سيا�سي-اقت�صادي واجتماعي مالئم ،يطبعه انفتاح املجال
ال�سيا�سي ،ودعم الدولة لالقت�صاد واملبادرة الفردية ،وتزايد االهتمام بامل�شاكل االجتماعية التي تواجهها
ال�ساكنة ،وخ�صو�صا منها �ساكنة الو�سط القروي واملناطق احل�ضرية الهام�شية .وقد جاء ليهيئ العمق الرتابي
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والدميقراطي ال�ضروري لعمل ال�سلطات العمومية ،عرب دعم دور اجلماعة يف م�سل�سل التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية للبالد .واحلق �أن النقاط الإيجابية التي جاء بها الإ�صالح اجلماعي ل�سنة 1976
كثرية وبالغة الأهمية .فقد جرى تو�سيع �صالحيات اجلماعة تو�سيعا كبريا ،و�إ�سناد ال�سلطة التنفيذية على
امل�ستوى اجلماعي لرئي�س املجل�س ،الذي مت تو�سيع �صالحياته لت�شمل جماالت اخت�صا�ص كانت من �ش�أن
الدولة ،وجرى �إحداث �إدارة جماعية م�ستقلة ،منف�صلة عن �إدارة الدولة ومو�ضوعة حتت �إ�شراف رئي�س
املجل�س اجلماعي ،وو�ض ُع �آليات جديدة للتمويل وامل�ساعدات املالية رهن �إ�شارة اجلماعات التي تعاين
عجزا مزمنا ،من �أجل م�ساعدتها على مواجهة انتظارات �ساكنتها ،ومت اقرتاح �آلية تنظيمية خا�صة متالئمة
مع متطلبات ت�سيري اجلماعات احل�ضرية ،مت تطبيقها على املدن الكربى.
لكن هذه اخلطوات �صاحبها ت�شديد يف مراقبة الدولة على اجلماعات ،وتو�سيع مواز ل�سلطات عمال
الأقاليم ،ممثلي القوة العمومية يف الأقاليم والواليات.كما �أنها �شابتها �شوائب من �أثر الظروف التي متر يف
ظلها العمليات االنتخابية ،املطبوعة على اخل�صو�ص بغياب لل�شفافية وانت�شار املمار�سات املنافية للأخالق
الدميقراطية ،من �شراء للأ�صوات ،وا�ستعمال للقوة و�أ�ساليب االبتزاز ،وتزوير للنتائج وما �إىل ذلك.
لكن ورغم هذه املالحظات ،فال منا�ص من االعرتاف ب�أن اجلماعات قد ا�ستطاعت ،بف�ضل �إ�صالح
� ،1976أن تفر�ض نف�سها يف عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية على امل�ستوى املحلي ،حتى
و�إن بد�أت بع�ض �أوجه االختالل الكربى تربز مع مرور الزمن .وتعود �أوجه االختالل تلك �إىل عوامل
عدة ،منها انعدام الكفاءات و املهارات التدبريية لدى �أغلبية الأطراف القيادية ،وا�ستفحال االن�شقاقات
ال�سيا�سية ،وحاالت االنح�صار املتكررة التي يعانيها م�سل�سل ا�شتغال هيئات القرار ،وتردي حال امل�صالح
العمومية املحلية ومعها اخلدمات املقدمة �إىل ال�ساكنة ،والرتاجع امل�ستمر حلالة التجهيزات العمومية
اجلماعية ،وتراكم العجز املايل ،وان�صراف املواطنني ان�صرافا �شبه كلي عن احلياة ال�سيا�سية املحلية.
�أما يف جمال املوارد الب�شرية ،فقد متتع البعد الب�شري ،عك�س املرحلة ال�سابقة ،مبكانة الئقة يف املقاربة ال�شاملة
للإ�صالح اجلماعي ل�سنة  ،1976كما ت�شهد به الآلية الهامة من املعاهد ومراكز التكوين وا�ستكمال التكوين
التي ن�شرتها الدولة لفائدة اجلماعات والآالف من الأطر من كل الفروع وكل االخت�صا�صات ،من املعينني لدى
الهيئات اجلماعية �أو املو�ضوعني رهن �إ�شارتها .غري �أن اجلماعات �ستجد نف�سها مدعوة ،يف بداية الت�سعينات
من القرن املن�صرم� ،إىل الإ�سهام يف املجهود الرامي �إىل امت�صا�ص بطالة حاملي ال�شهادات العليا العاطلني ،عرب
التوظيف املكثف لفئات خمتلفة من العاملني ،مما ت�سبب على وجه العموم يف ت�ضخم كبري يف كتلة الأجور
الواقع عبئها على اجلماعات ،دون �أن يف�ضي ذلك �إىل �أي حت�سن ملمو�س يف م�ستوى الت�أطري لديها وال يف
م�ستوى مرافقها وخدماتها .وباملوازاة مع ذلك ،بد�أ تكوين املنتخبني يفر�ض نف�سه ب�صفته عن�صرا ا�سرتاتيجيا
من عنا�صر تثمني الكفاءات الب�شرية املحلية ،ولكن �أي�ضا مبا هو �شرط ال منا�ص من حتقيقه من �أجل حت�سن �أداء
البنيات اجلماعية و كذا فيما يخ�ص �إجناز امل�شاريع.
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 و�أما مرحلة العقلنة ،التي بد�أها الإ�صالح اجلماعي ل�سنة ( 2002القانون  ،)78-00ومتمتها عملياتالتكييف التي جرت يف  ،2009فكان هدفها يتمثل يف �سد ما يعاين منه البناء اجلماعي لسنة 1976
من ثغرات و�إ�صالح ما يعرتيه من نقائ�ص ،وذلك على �أ�سا�س املالحظات وعمليات التقييم املرتاكمة
خالل ال�سنوات اخلم�س والع�شرين املن�صرمة حينها من عمر التجربة .وقد مت بذل هذا املجهود ،الرامي �إىل
دعم القواعد الأ�سا�س للمنظومة اجلماعية القائمة ،يف خم�سة اجتاهات رئي�سة:
•�سد الثغرات التي تعاين منها تركيبة وا�شتغال الآليات اجلماعية ،عرب حماربة �أوجه النق�ص الكربى ذات
الطابع القانوين والتنظيمي ،التي كانت ت�ضع تلك الآليات يف و�ضعية عدم ا�ستقرار وغياب فعالية مزمنني؛
•�إر�ساء الو�ضع القانوين للمنتخب املحلي ،من �أجل متكني النخب املحلية من كل ال�ضمانات ال�ضرورية
لت�أدية مهامها يف �أف�ضل الظروف املمكنة؛
•�إعطاء مزيد من الو�ضوح مل�س�ؤوليات املجال�س اجلماعية ،عرب جتميع ال�صالحيات املعرتف لها بها يف
ثالث فئات رئي�سة ،هي ال�صالحيات اخلا�صة وال�صالحيات املخولة وال�صالحيات اال�ست�شارية ،مع
احلر�ص ،عك�س ظهري  ،1976على �صياغة مف�صلة ودقيقة لتلك ال�صالحيات؛
•اقرتاح �آلية تنظيمية جديدة على املدن الكربى ،تقوم على اعتماد وحدة املدينة ،والتخلي النهائي
بالتايل عن نظام املجموعة احل�ضرية ،الذي �أحدث يف الدار البي�ضاء يف  1976ومت ا�ستن�ساخه يف ما بعد
يف التجمعات احل�ضرية الكربى بالبالد؛
•دعم الإطار امل�ؤ�س�سي املتعلق بتوا�صل وتعاون اجلماعات  ،intercommunalitéعرب اقرتاح �صيغ
مرنة ومتالئمة مع حاجاتها ،ح�سب التحديات التي يتعني عليها مواجهتها.
لكن ال بد من االعرتاف ب�أنه ،ورغم �أهمية �إجراءات العقلنة هذه ،ف�إن الأهداف املر�سومة وجدت �صعوبة
يف التحقق على م�ستوى واقع ا�شتغال املنظومة اجلماعية ،حيث �إن العديد من البلديات ،يف املدن الكربى
عل اخل�صو�ص ،وجدت نف�سها يف و�ضعية انح�صار يطول �أمدها �أو يق�صر ،كما �أن ال�صيغ امل�ؤ�س�سية لتوا�صل
وتعاون اجلماعات ،وكذا الو�سائل التدبريية والتجديدية املقرتحة يف �إ�صالحي  2002و ،2009مل يتم
ا�ستيعابها من قبل النخب امل�سرية املحلية .وقد نتج عن ذلك ،مبعنى من املعاين� ،شعور عام ب�أن �أزمة
الالمركزية اجلماعية ال تزال قائمة رغم اخلطوات التي مت حتقيقها على امل�ستويني الت�شريعي والتنظيمي.
�أما يف جمال تدبري و تنمية الكفاءات الب�شرية ،ف�إن هذه املرحلة متيزت بالرتكيز على مو�ضوع تدعيم قدرات
العاملني يف الت�أطري ،وتنظيم دورات �إعالمية وحت�سي�سية لفائدة املنتخبني املحليني يف جمال �ش�ؤون احلكامة
والتدبري اجليد ،و�إطالق �سل�سلة من الدرا�سات ذات الطابع اال�سرتاتيجي وال�شامل – املخطط املديري
للتكوين ودليل املنا�صب والكفاءات – بهدف تكوين معرفة دقيقة بالعاملني امل�ستخدمني من قبل
اجلماعات الرتابية ،وخ�صو�صا يف ما تعلق بحاجات التوظيف والتكوين وا�ستكمال التكوين.
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ب .الالمركزية الإقليمية
م ّرت الالمركزية الإقليمية املعروفة با�سم الالمركزية الو�سيطة عرب مرحلتني من التطور :مرحلة �إقالع
تعود �إىل بداية ال�ستينات من القرن املا�ضي ،مع ظهري � 12سبتمرب  ،1963ومرحلة �إ�صالح حديثة العهد
ن�سبيا ،انطلقت يف  ،2002مبوجب القانون  .79-00وب�صفة عامة ،فقد بقيت القواعد الأ�سا�سية التي تنظم
الالمركزية على امل�ستوى الإقليمي على حالها دون تغيري� ،إذ بقي الإقليم ،حتى بعد �إ�صالح  ،2002يف
و�ضعية مت�أخرة بالن�سبة �إىل اجلماعة ،يف حني �أن اال�ستقاللية القانونية التي يتمتع بها تبقى �صورية ونظرية.
وكل ما ميكن �أن يح�سب له هو �أنه موجود ب�صفته �إطارا قائما و و�سيطا قانونيا يتيح تعليل النفقات اجلارية
التي يقوم بها ممثل الدولة –� أي العامل املتمتع بال�سلطة التنفيذية – �أمام املجل�س الإقليمي .ومعنى ذلك
�أن الإقليم يبقى �إطارا للالمركزة �أكرث منه جماعة ترابية المركزية حقيقية ،وهي مالحظة يدعمها عدد من
�أوجه النق�ص القائمة:
•�أوال نق�ص ال جدال فيه يف املجال الدميقراطي ،يعود �إىل طريقة االقرتاع غري املبا�شر املعتمدة يف تعيني
�أع�ضاء املجال�س الإقليمية والوالئية؛
•ثانيا ،مهمة الإقليم غري وا�ضحة ،حيث �إن �صالحياته حمددة بعبارات عامة تخلق تداخال مع امل�س�ؤوليات
املعرتف بها للجماعات واجلهات .ونذكر على اخل�صو�ص ما �أف�ضى �إليه ا�ستفحال ظاهرة التعمري من
جعل املجال�س الوالئية والإقليمية مبثابة جمال�س جماعية «فائقة» للمدن عوا�صم الواليات والأقاليم،
وذلك على ح�ساب التنمية القروية؛
•كذلك تفوي�ض ال�سلطة التنفيذية للعامل �إزاء املجل�س الإقليمي �أف�ضى �إىل ن�شوء نوع من الالمباالة
لدى املنتخبني الإقليميني حيال املهام املوكلة �إىل جمل�سهم ،مما ا�ستتبع غيابا يكاد يكون تاما للحركية
ال�سيا�سية على امل�ستوى الإقليمي؛
•و �أخريا فالإقليم – ومعه الوالية – ب�صفته جماعة ترابية قد بقي ،على م�ستوى الكفاءات الب�شرية،
ول�سنوات عديدة ،دون موارد ب�شرية خا�صة ،وبالتايل دون جهاز �إداري م�ستقل .ومل ي�أت �إ�صالح 2002
يف هذا املجال بال�شيء الكثري« :ي�ساعد رئي�س املجل�س الإقليمي والوالئي رئي�س ديوان ومكلفان اثنان
مبهمة ،يتم انتدابهما من قبل الإدارة طبقا للت�شريعات والقوانني اجلاري بها العمل� ،أو يجري توظيفهما
مبا�شرة من قبله عرب التعاقد».
ج .ارتقاء اجلهة �إىل م�ستوى اجلماعة الرتابية

يعود هذا االرتقاء �إىل املراجعة الد�ستورية ل�سنة  ،1992غري �أن التف�صيل القانوين لهذا الرت�سيخ مل
يقع �إال يف  ،1997مبوجب قانون � 2أبريل ،املتعلق بتنظيم اجلهة .فقد نظر هذا القانون �إىل اجلهة من
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زاوية الالمركزية الرتابية ،مع تزويد اجلهة بال�صالحيات القانونية وامل�ؤ�س�سية املالئمة لو�ضعيتها اجلديدة،
من �شخ�صية معنوية حمكومة ب�أحكام القانون العام ،وهيئة تداولية – املجل�س اجلهوي – تت�ألف �أ�سا�سا
من منتخبني حمليني يتم تعيينهم عرب االقرتاع غري املبا�شر ،ورئي�س للمجل�س يتمتع ب�صالحيات خا�صة
لكن حمدودة جدا ،و�صالحيات خا�صة �أكرب ،موجهة باخل�صو�ص �صوب التخطيط والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،و�صيغة جنينية لإدارة جهوية م�ستقلة ،تتكون من بع�ض املنا�صب العليا.
�صحيح �أن التنظيم اجلهوي الذي �أر�ساه قانون � 2أبريل قد مثل خطوة �إيجابية بالقيا�س مع اجلهوية التي مت
تبنيها يف  .1971غري �أن املخطط الالمركزي املر�سوم بقي يف عمومه م�ستل َهما من الالمركزية الإقليمية،
حيث ُجعلت اجلهة عموما حتت مراقبة الدولة ،التي يتكفل ممثلها� ،أي الوايل ،بالإ�شراف على تنفيذ نتائج
مداوالت املجل�س اجلهوي.
لكن ورغم هذه املالحظة ،يجب الإ�شارة �إىل �أن �صالحيات اجلهة يف املجال االقت�صادي واالجتماعي
هامة ،حيث �إن املجل�س اجلهوي ير�سم خمطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية للجهة ،وميكنه �أن يقرر
على وجه اخل�صو�ص يف �ش�أن كل التدابري املرتبطة بحماية البيئة والتكوين املهني وت�شجيع اال�ستثمارات
اخلا�صة والنهو�ض بالت�شغيل والريا�ضة والأن�شطة االجتماعية-الثقافية وكل عمل من �أعمال الت�ضامن
االجتماعي.
غري �أن الواقع يبني �أن �أغلب االخت�صا�صات مل تتم ممار�ستها .فغياب الن�صو�ص التطبيقية ،وغياب مواكبة
ودعم الإدارة املركزية ،وانعدام جتربة النخب اجلهوية وثقل م�ساطر الو�صاية ،متثل كلها عوامل تف�سر �أوجه
النق�ص املالحظة يف هذا املجال.
من جانب �آخر ،وعلى م�ستوى الكفاءات الب�شرية ،يالحظ �أن هناك نق�صا وا�ضحا يف االهتمام لدى
الدولة بهذا البعد .فلي�س هناك من تدابري ا�ستباقية ،وال من خمطط لدعم املوارد الب�شرية العاملة يف
الواليات وامل�صالح الالممركزة التي يتم �إحداثها على امل�ستوى اجلهوي .وقد اعتمدت املجال�س اجلهوية
ل�سنة  1997على م�صالح الواليات ،التي هي يف الواقع م�صالح واليات عوا�صم للجهات ،مما ال ي�ؤهلها
�إال قليال ملمار�سة امل�س�ؤوليات على امل�ستوى اجلهوي .ال بل �إن رئي�س املجل�س اجلهوي ال ي�ستطيع الولوج
املبا�شر �إىل هذه امل�صالح« :يلج�أ الرئي�س ،من �أجل ممار�سة �صالحياته� ،إىل م�صالح الدولة يف اجلهة ،وذلك
عرب عامل عا�صمة اجلهة» (الف�صل  50من القانون املتعلق باجلهة)� .أما املنا�صب العليا القليلة التي ميكنه
االعتماد عليها� ،أي الأمني العام وبع�ض املكلفني مبهام ودرا�سات ،فهي حم�صورة يف �أ�شغال �أمانة اللجان
املنبثقة عن املجل�س اجلهوي.
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� .1.2سيا�سة الدولة في مجال الالتمركز
على عك�س ما فعلته الدولة مع الالمركزية ،فقد �أ�ساءت التقدير يف ما تعلق بالالمتركز ،فخانها يف �ش�أنه ُبعد
النظر واالن�ضباط ،علما �أن فوائد الالمتركز كثرية وذات �أهمية بالغة .فالالمتركز هو رديف �سيا�سة القرب
يف م�سل�سل القرار ،وهو يتيح توفيقا �أمثل بني القرارات وانتظارات املرتفقني ،ويف�ضي �إىل عقلنة للموارد
املخ�ص�صة لأعمال التنمية املحلية ،وي�ساهم يف تخفيف �ضغط العمل عن امل�صالح املركزية .وبالتايل فهو
مبثابة رافعة ت�سهل القيادة اجليدة ل�سيا�سات الالمركزية واجلهوية الرتابية.
�إن اخلطوات التي حققتها البالد يف هذا املجال ال ي�ستهان بها ،غري �أنها ،قيا�سا �إىل احلاجات القائمة ملواكبة
اخلطوات امل�سجلة يف جمال الالمركزية اجلماعية على اخل�صو�ص ،تبقى غري كافية بتاتا .ف�إذا كان التقريب بني
املجاالت الرتابية ،وكذا التوزيع اجلغرايف للإدارات الالممركزة قد حتققا واكتمال ،وخ�صو�صا على امل�ستوى
الإقليمي ،فال ي�صدق القول نف�سه يف حق م�سل�سالت نقل �سلطات القرار والو�سائل الالزمة لذلك �إىل
امل�صالح الالممركزة ،التي لقي كل منها حظا خمتلفا ،ح�سب الوزارات وح�سب املبادرات القطاعية املتخذة
يف هذا املجال� .أما يف ما تعلق بالكفاءات الب�شرية ،فينبغي الإ�شارة �إىل �أن م�ستوى الت�أطري والت�أهيل واملهارة
يف الإدارات الالممركزة مرتفع على وجه العموم قيا�سا �إىل نظريتها الالمركزية ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل
عالقة القرب القوية الرابطة بني هذه الأخرية والإدارة املركزية ،التي تعد هذه الإدارات امتدادات لها.
لكن ونظرا �إىل كون القدرة الفاعلة لدى هذه الإدارات – يف جمال اتخاذ القرار ،وتعبئة الو�سائل ،من �أجل
اال�ستجابة الناجعة لالنتظارات املعرب عنها من قبل املنتخبني املحليني والوايل والعمال وال�ساكنة وغريهم
من ال�شركاء املحليني – تبقى غري كافية ،ف�إن الأثر املن�شود من وراء م�ضاعفة �أعدادها مل يتحقق بال�شكل
الذي كان منتظرا.
فهل يعني هذا �أن التدابري التي اعتمدتها ال�سلطات العمومية من �أجل دعم الالمتركز مل تكن كافية؟
هذا ما يراه كثري من املتخ�ص�صني يف جمال احلكامة الرتابية يف البالد ،الذين يعتربون �أن الآليات القانونية
التي مت اعتمادها يف تفعيل الالمتركز كانت يف عمومها غري فعالة .فالالمتركز ال ميكنه �أن يعتمد بالأ�سا�س
على تفوي�ض التوقيع ،وبخا�صة حيال العمال ،عالوة على �أن اللجوء �إىل تفوي�ض ال�سلطات بقي نادرا جدا،
والتدابري املر�سومة يف �إطار ظهري � 20أكتوبر  ،1993املتعلق بالالمتركز الإداري� ،أبانت عن عدم كفايتها،
و�أخريا ف�إن التدابري التي جرى اتخاذها طبقا ملقت�ضيات الر�سالة امللكية �إىل الوزير الأول يف  9يناير ،2002
املتعلقة بالتدبري الالممركز لال�ستثمارات ،كان لها ف�ضل الإف�ضاء �إىل قيام بنيات الممركزة– املراكز اجلهوية
لال�ستثمار – مزودة ب�سلطات خا�صة ،لكن باخت�صا�صات ال تتعدى تقدمي امل�ساعدة �إىل امل�ستثمرين يف
جمال �إن�شاء املقاوالت .وقد كان لتلك التدابري كذلك الف�ضل يف «�إجبار» الوزراء على نقل �سلطات �إىل
والة اجلهات ،تخول لهم �أن يربموا �أو يدر�سوا ،با�سم الدولة ،العقود املتعلقة بالقطاعات االقت�صادية (عقود
بيع �أو �إيجار البنايات الواقعة يف ملك الدولة اخلا�ص ،والإذن باحتالل امللك العام �أو امللك الغابوي،
والإذن با�ستغالل الأن�شطة ال�صناعية وال�سياحية وما �إىل ذلك).
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يتبني من هذا �أن التدابري القانونية والتنظيمية ل�صالح الالمتركز مل تكن منعدمة ،غري �أنها مل ت�ستطع
جتاوز التوجه املركزي الذي ال يزال غالبا يف ت�سيري �إدارة الدولة .واحلال �أن م�شروع اجلهوية املو�سعة �إمنا
جرى التفكري فيه للق�ضاء على املركزية بالذات ،بكل �أبعادها ال�سيا�سية-الإدارية واالقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية.
ذلك �أن اجلهوية املو�سعة ،باعتبارها �إطارا جديدا للتق�سيم اجلهوي لل�سلطات ،تطرح م�س�ألة الالمتركز من
منظور جديد ،حيث �ستعنى عمليات نقل االخت�صا�صات نحو امل�ستوى اجلهوي مبا يف ذلك االخت�صا�صات
ذات الطابع التدبريي ،التي بقيت حتى ال�ساعة بيد ال�سلطة املركزية ،مما �سيف�ضي �إىل دعم �صالحيات
اجلهات .وبالتايل ف�سوف ي�ضطلع الالمتركز بوظيفة مزدوجة ،ي�شمل ال�شق الأول منها �صالحيات التقييم
والتتبع واملراقبة ال�ضرورية ملمار�سة مهمة مواكبة ال�سلطات اجلهوية اجلديدة ،ويتعني يف ال�شق الثاين ،بالنظر
�إىل الهيئات اجلهوية اجلديدة� ،أن يويل الالمتركز الأولوية ل�صالحيات التدبري ،التي من الأف�ضل �أن جتري
ممار�ستها على م�ستويات حتت-جهوية ،كي تكون �أقرب �إىل املتطلبات امللحة للواقع املحلي.
2

اجلهوية املو�سعة :تو�صيات اللجنة اال�ست�شارية للجهوية املو�سعة وما جاء به
الد�ستور اجلديد

كان م�شروع اجلهوية املو�سعة ،من بدايته ،يتجاوز ب�أهدافه �إطار الالمركزية الإدارية التقليدية .فامل�شروع
الذي مت �إطالقه على �أ�سا�س مقاربة منهجية جمددة من خالل اخلطاب امللكي ال�سامي للثالثني من يوليوز
 ،2009جاء امتدادا خلطاب املغفور له احل�سن الثاين ،الذي �ألقاه امللك الراحل يف فا�س يف  ،1985معطيا
يف ذلك اخلطاب التاريخي للجهوية عمقا ا�سرتاتيجيا و�أ�سا�سيا ،حيث ذهب رحمه اهلل �إىل حد �أن متنى
للجهة املغربية ا�ستقاللية وا�سعة يف التدبري الذاتي.
هذا الطموح هو ذاته الذي كان يف �صميم خطاب  30يوليو  ،2009الذي �أعلن فيه جاللة امللك عن
قرار «فتح ور�ش �إ�صالحي �أ�سا�سي ،ب�إقامة جهوية متقدمة» حتقق «نقلة نوعية يف م�سار الدميقراطية املحلية».
يقر خطاب � 2009إذن مبحدودية املنظومة اجلهوية املنبثقة عن الإ�صالح املزدوج ،الد�ستوري ل�سنة 1992

والت�شريعي ل�سنة  ،1997فيتبنى بذلك ر�أي الغالبية العظمى من القوى احلية يف الأمة .فذلك النظام كان
ي�شكو من عيب كبري يتمثل يف افتقاره �إىل الطموح واندراجه يف �سياق الالمتركز الإداري ولي�س يف �أفق �إر�ساء
جهوية ترابية حقيقية .وبتعبري �آخر ،ف�إن مغرب � 2009أ�صبح يتطلب م�ؤ�س�سات جهوية جديدة غري تلك التي
اعتمدتها البالد بكل حرية قبل ذلك باثني ع�شر عاما .ثم �إن الأحداث �سوف تت�سارع بعد ذلك .فما �أن
قامت اللجنة اال�ست�شارية للجهوية املكلفة من قبل ملك البالد بر�سم ت�صور عام و طموح ملا ميكن �أن يكون
عليه النموذج املغربي جلهوية مو�سعة ،تقودها جمال�س دميقراطية ،يف �إطار توزيع من�سجم لل�صالحيات بني املركز
واجلهات ،حتى جاء الد�ستور اجلديد ل�سنة  2011ليعطي بعدا د�ستوريا لأهم تو�صياتها يف هذا املجال.
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 .2.1الخال�صات التي خرجت بها اللجنة اال�ست�شارية للجهوية المو�سعة
هي خال�صات غنية و�صائبة بدرجة ت�ستحق التنويه .و�سنقت�صر هاهنا على تقدمي اخلطوط العري�ضة للإ�صالح
الذي �أو�صت به اللجنة ،والذي ميكن اخت�صاره يف خم�سة اقرتاحات كربى:
•انتخاب املجل�س اجلهوي عن طريق االقرتاع العام املبا�شر؛
•تخويل �سلطة تنفيذ قرارات املجل�س اجلهوي �إىل رئي�س املجل�س؛
•قيام الدولة بنقل �صالحيات وا�سعة �إىل اجلهات على �أ�سا�س مبد�إ التفريع ،والدعم امل�ؤ�س�سي للجهات
عرب �إحداث �صندوقني للتمويل هما �صندوق الت�أهيل االجتماعي و�صندوق التكافل االجتماعي؛
اقرتاح ب�إعادة ر�سم التقطيع اجلهوي بالرجوع
•�إحداث وكالة جهوية لتنفيذ امل�شاريع  ،AREPثم �أخريا ٌ
�إىل اثنتي ع�شرة جهة عو�ض �ست ع�شرة.
ت�ستجيب هذه االقرتاحات ب�شكل عام لثالثة متطلبات كربى هي املتطلب الدميقراطي ومتطلب امل�س�ؤولية
ومتطلب الفعالية.
ف�أما التدبريان الأوالن فيرتجمان االن�شغال املتمثل يف الت�أ�سي�س لبناء اجلهوية على �أ�س�س من
الدميقراطية وامل�شاركة املواطنة .فاملجل�س اجلهوي ينبغي �أن ينبثق عن اقرتاع عام حر و�شفاف ،ورئي�سه
�سيجري تزويده ب�سلطة تنفيذية و�سوف يتمتع مب�شروعية �سيا�سية ال جدال فيها ،بهدف تدعيم موقعه
اال�سرتاتيجي وتخويله ال�سلطة القانونية وال�سيا�سية الكفيلة ب�أن متكنه ،ب�صفته �سلطة جهوية عليا ،من
ممار�سة كامل �صالحياته و�سلطاته.
و�أما التدبري املتعلق بنقل �صالحيات الدولة �إىل اجلهة ،في�شي باالن�شغال املتعلق بجعل اجلهات م�ؤ�س�سات
م�س�ؤولة بالفعل ،وهيئات تتلقى من الدولة املركزية ،مبوجب مبد�إ التفريع ،كل ال�صالحيات ال�ضرورية
لقيادة التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للجهة ،وهي ال�صالحيات التي يجب �أن تتمتع
تلك الهيئات ب�ش�أنها ب�سلطة تداولية وتقريرية ح�صرية وم�ستقلة.
و�أخريا ،ف�إن متطلب الفعالية يدعمه التدبريان الأخريان املتعلقان على التوايل بنظام الو�سائل –� إحداث
ال�صندوقني املذكورين �أعاله ووكالة تنفيذية – و�إعادة النظر يف التقطيع اجلهوي ،بهدف �إعطاء الكيانات
اجلهوية امل�ستقبلية �أكرب حجم ممكن .فاجلهات اجلديدة �سيكون عليها ،مبعنى من املعاين� ،أن تبني عن كفاءة
وفعالية يف ممار�سة �سلطاتها ،و�إال ف�إنها �ستخلق لدى اجلميع �إح�سا�سا عميقا بخيبة الأمل .وبتعبري �آخر ،ف�إن
التدبريين الأخريين املو�صى بهما من قبل اللجنة اال�ست�شارية للجهوية يندرجان يف امل�سعى الرامي �إىل
تهيئة الظروف املالئمة الكفيلة ب�أن متكن الكيانات اجلهوية اجلديدة من اال�ستجابة ملتطلب الفعالية.
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 .2.2د�ستور  2011والجهوية المو�سعة
على عك�س الد�ستورين الأخريين ل�سنتي  1992و  ،1996ر�صد د�ستور  2011عددا من املقت�ضيات
للجهات ،التي خ�ص�ص لها بابه التا�سع املعنون با�سم «اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى» ،املف�صل
�إىل اثني ع�شر ف�صال .غري �أن مقت�ضيات �أخرى للن�ص الد�ستوري تنري وتدعم وتتمم القواعد واملبادئ
املن�صو�ص عليها يف الباب املذكور.
يف املقام الأول من هذه املقت�ضيات هناك املتعلقة منها باجلملة الأخرية من الف�صل الأول من د�ستور
 ،2011الذي ين�ص على �أن «التنظيم الرتابي للمملكة تنظيم ال مركزي ،يقوم على اجلهوية املتقدمة».
هذا الإجراء ذو البعد الد�ستوري له �أهمية كبرية� ،إذ يقبل ت�أويال مزدوجا ،يفيد من جه ٍة �أن التنظيم الرتابي
للمملكة يقوم على الالمركزية ،مما يقت�ضي �أن توىل �إعادة انت�شار ال�سلطات الأولوي َة �إىل امل�ؤ�س�سات املندرجة
يف الالمركزية الرتابية ،ومن جهة �أخرى �أن اجلهوية املو�سعة �أ�صبحت اليوم متثل القاعدة الأ�سا�س التي
يقوم عليها التنظيم الرتابي للبالد.
كما �أن مقت�ضيات الف�صل  63من الد�ستور جتعل من اجله ِة الدائر َة االنتخابية الأ�سا�س النتخاب �أع�ضاء
جمل�س امل�ست�شارين ،مما يبني الدور احلا�سم الذي يريد الد�ستور اجلديد �إعطاءه للجهة يف جمال ا�شتغال
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية للدولة.
لكن مقت�ضيات الباب التا�سع من الد�ستور هي التي ت�ضع بطبيعة احلال املبادئ والقواعد الأ�سا�س التي �سي�سري
وفقها تنظيم وا�شتغال اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية .هذا الق�سم من الد�ستور هو الذي ي�شتمل على تف�صيل
وتبني االقرتاحات الرئي�سة التي تقدمت بها اللجنة اال�ست�شارية للجهوية يف مو�ضوع اجلهوية املو�سعة:
•�ضرورة �أن يقوم تنظيم وا�شتغال اجلهوية على �أ�س�س من مبادئ الدميقراطية واحلوار وامل�شاركة واحلكامة
اجليدة؛
•تخويل ال�سلطة التنفيذية �إىل رئي�س املجل�س اجلهوي ور�ؤ�ساء باقي اجلماعات الرتابية؛
•الن�ص على مبد�إ التفريع باعتباره مرجعية د�ستورية �أ�سا�سا يف توزيع �صالحيات اجلماعات الرتابية،
واالعرتاف للجهات وغريها من اجلماعات الرتابية بال�سلطة القانونية ملمار�سة �صالحياتها يف جمال
اخت�صا�صها الرتابي؛
•حتديد القواعد الد�ستورية الأ�سا�س التي ت�سري وفقها مالية اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية ،مبا يف ذلك
مبد�أ �إحداث �صناديق للت�أهيل االجتماعي و�صندوق الت�ضامن بني اجلهات؛
•االعرتاف ب�أ�سبقية اجلهة على باقي اجلماعات الرتابية يف جمال �إعداد الرتاب ،وحث اجلماعات الرتابية
على تكوين جتمعات بهدف اال�شرتاك و التعاون يف الو�سائل والربامج و البنيات التحتية.
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و�أخريا ،وطبقا ملنطوق الف�صل  ،146يحيل د�ستور  2011على قانون تنظيمي لتحديد تفا�صيل القواعد
واملبادئ والتدابري التي ين�ص عليها يف مو�ضوع تنظيم وا�شتغال اجلهات وغريها من اجلماعات الرتابية.
وهي يف الواقع �أول مرة يف تاريخ اململكة ي�صبح فيها القانون العام للجماعات الرتابية من �ش�أن القانون
التنظيمي .ومعلوم �أن اللجوء �إىل القانون التنظيمي يوفر �ضمانات قوية يف جمال الأمن القانوين ،تقوم على
القواعد امل�سطرية املن�صو�ص عليها للدرا�سة والت�صويت و�إ�صدار قانون تنظيمي على وجه العموم ،وقانون
تنظيمي �آخر متعلق باجلماعات الرتابية بوجه خا�ص.
�	3آثار و انعكا�سات اجلهوية املو�سعة

لي�س تبني منظومة للجهوية املو�سعة هدفا يف حد ذاته ،بل �إن مزايا ذلك النظام العديدة والفوائد العظيمة
املنتظرة منه هي ما يف�سر االهتمام الذي يحظى به هذا املو�ضوع .فال جدال يف �أن اجلهوية املو�سعة ،من
حيث طبيعتها ومفعولها ،متثل عمال �إ�صالحيا كبريا له ت�أثري يف كل مناحي حياة املجتمع .فما من بعد
من �أبعاد حكامة ال�ش�ؤون املحلية لبالدنا �إال وهو معني بها ،من ال�سيا�سي �إىل االجتماعي فالثقايف فالبيئي
فاملجايل .لذلك �سيكون من املغامرة االدعاء �أن بالإمكان ا�ست�شراف الآثار العامة املتوقعة من اجلهوية
املو�سعة ،يف جمموع البالد .لكن يف مقابل ذلك ف�إن من املمكن متاما قيا�س �آثارها املمكنة يف اثنني من
الفاعلني امل�ؤ�س�سيني املعنيني ب�صفة مبا�شرة� ،أي الدولة وباقي اجلماعات الرتابية .ووفق هذا املنظور ي�صبح
من املتاح حتليل النتائج املنتظرة من اجلهوية املو�سعة على امل�ستويني فوق وحتت اجلهوي ،حتليلها من زاوية
الآفاق املحتملة ،وذلك ح�سب �أربعة �سبل ا�ست�شرافية� ،أولها حتديث دواليب الدولة ،والثاين �إعادة �إطالق
الالمركزية عرب تو�ضيح جماالت اخت�صا�ص الكيانات الالمركزية ،والثالث �إعادة التوازن �إىل نظام اقت�سام
املوارد املالية لفائدة املجاالت الرتابية ،والرابع نقل املهارات و الكفاءات الب�شرية باجتاه الهيئات الالمركزية.
 .3.1الجهوية المو�سعة ،فر�صة لتحديث الدولة
يتميز التنظيم واال�شتغال احلاليان جلهاز الدولة بطابع من البطء الذي ي�شل �أو على الأقل يعوق عمل ذلك
اجلهاز .فرتكيز ال�سلطات يف يد الإدارة العمومية يعوق اجلهود املبذولة لتكييف هذه الأخرية� ،إذ يجعل من
ال�صعب� ،إن مل نقل من امل�ستحيل ،جناح �أي مبادرة تروم حتديث دواليب اجلهاز املذكور.
يف �إطار اجلهوية املو�سعة� ،سيجري نقل عدد من �أعمال و�أن�شطة التدبري على اخل�صو�ص ،ولكن �أي�ضا عدد
من الربامج والو�سائل وال�سلطات� ،إىل اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية ،وهو ما �سيف�ضي �إىل تخفيف
العبء عن �إدارة الدولة ،والتخفي�ض من حجم امل�صالح املركزية ،ونوع من احلمية املخففة للوزن بالن�سبة �إىل
التنظيمات املركزية .وتلك و�ضعية من الوا�ضح �أنها مالئمة للقيام ب�إعادة �صياغة عميقة لبنيات القطاعات
الوزارية ،بهدف تخفي�ض عددها وحجمها ،وحتديث �سبل ا�شتغالها .فالبنيات الإدارية للدولة تقوم اليوم
على منوذج تنظيمي عمودي وهرمي ،واجلهوية املو�سعة متثل بالن�سبة �إىل الدولة فر�صة للتحرر من هذا
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النموذج غري املالئم ،الذي ينعك�س عجزه يف جمال التن�سيق واملالءمة واالن�سجام �سلبا على مبادرات
التنمية التي تقودها الدولة على الأر�ض.
من جانب �آخر ف�إن اجلهوية املو�سعة �ستدفع الدولة �أخريا �إىل الإقدام على فتح ور�ش �إ�صالح و�إعادة
تنظيم م�صاحلها الالمركزية .ذلك �أن جتميع تلك امل�صالح يف �أقطاب لل�صالحيات ميثل ،يف �أفق التغيريات
التنظيمية املزمعة� ،ضرورة ال منا�ص منها لتمكني الدولة من مواكبة ودعم اجلهات امل�ستقبلية ،و�إطالق
�سيا�سة جديدة لالمتركز ،قادرة على اال�ستجابة لالنتظارات واملطالب املعرب عنها �سواء من قبل اجلهات
وباقي اجلماعات الرتابية �أم من قبل املجتمع يف عمومه.
 .3.2الجهوية المو�سعة ،فر�صة لتو�ضيح �أدوار الفاعلين االجتماعيين
�إن االخت�صا�صات وال�صالحيات املمار�سة اليوم من قبل ثالثة م�ستويات من الالمركزية –� أي امل�ستوى
اجلهوي وامل�ستوى الإقليمي وامل�ستوى اجلماعي – ترتاكب وتت�شابه وتتداخل �إىل درجة جتعل من ال�صعب
معرفة من يفعل ماذا .والنتيجة هد ٌر جلهو ٍد وموار َد غالبا ما تكون خم�ص�صة ملجاالت تدخل مت�شابهة،
و�صعوب ٌة متزايدة يف حتديد امل�س�ؤوليات عند وقوع ق�صور ،وا�ستحالة التمييز ا�ستحالة حقيقية ،بالن�سبة �إىل
تدخل هذه وتلك تكاد تكون متطابقة.
الناخب ،بني �أداء جمموعة معينة و�أداء الأخرى ،بحكم �أن جماالت ُّ
عند الت�سا�ؤل عن �أ�صل هذه اخلا�صية ال�سلبية ،ت�شري �أ�صابع االتهام �إىل اللجوء املفرط �إىل مفهوم البند العام
لالخت�صا�ص يف حتديد االخت�صا�صات اجلماعية على اخل�صو�ص ،ولكنها ت�شري كذلك �إىل عجز الدولة عن
حتديد دور وا�ضح ودقيق للمجل�س الإقليمي والوالئي الذي تتقاذفه اجلهة واجلماعة ،دون ن�سيان ا�ستعمال
عبارات عامة وتعابري تقريبية لتو�صيف االخت�صا�صات املخولة يف ميادين هامة و�شا�سعة مثل التنمية
االقت�صادية واال�ستثمار وال�شغل وحماية البيئة والتنمية امل�ستدامة والتجهيزات االجتماعية-الثقافية.
وبالتايل ف�إن الدولة مطالبة ،اعتمادا على القانون التنظيمي للجهات وباقي اجلماعات الرتابية املن�صو�ص
عليه يف الف�صل  146من الد�ستور ،باحلر�ص قدر اال�ستطاعة على حتديد دقيق ومر�سوم الأهداف لفئات
ال�صالحية الثالث التي تنا�سب كال من امل�ستويات الثالثة ملنظومة احلكامة الرتابية .ويو�صى من �أجل
ذلك باعتماد مبد�إ التفريع ،الذي يتمثل يف تخويل كل واحد من م�ستويات الالمركزية جمموعة من
ال�صالحيات املطابقة ملهماته والنتظارات ال�ساكنة منه وللو�سائل التي تتوفر عليها اجلماعة الرتابية على
امل�ستوى املعني ،وذلك من �أجل حتديد �أمثل لأنواع ال�صالحيات اخلا�صة.
 .3.3الجهوية المو�سعة ،فر�صة لإ�صالح نظام توزيع الموارد المالية
توفر اجلهوية املو�سعة لل�سلطات العمومية فر�صة مراجعة املنظومة احلالية لتوزيع املوارد ،من �أجل الرفع من
ح�صة املداخيل املخ�ص�صة للجهات وباقي اجلماعات الرتابية .والد�ستور ين�ص على هذا املبد�إ يف الف�صل
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 ،141الذي ين�ص على ما يلي« :تتوفر اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى على موارد مالية ذاتية ،وموارد
مالية مر�صودة من قبل الدولة .كل اخت�صا�ص تنقله الدولة �إىل اجلهات واجلماعات الرتابية الأخرى يكون
مقرتنا بتحويل املوارد املطابقة له ».ومعلوم �أن املوارد اخلا�صة للجماعات الرتابية احلالية ناق�صة �إىل حد كبري،
بحيث �إنها ال تتيح لها حتى تغطية جمموع ال�صالحيات املخولة لها حاليا.
مع اجلهوية املو�سعة وما �سينجم عنها من تو�سيع ال منا�ص منه مل�س�ؤوليات الكيانات الرتابية التي �ستخلقها،
ف�إن القواعد الأ�سا�س التي حتكم نظام توزيع املوارد املالية بني الدولة املركزية وبني باقي اجلماعات الرتابية،
هي التي ينبغي لها �أن تتطور وتتغري .فعلى الدولة �أن تقوم ب�إرجاع ق�سم هام من املداخيل ال�ضريبية
– وخ�صو�صا منها التي تدرها ال�ضرائب الرئي�سة ،كال�ضريبة على القيمة امل�ضافة وال�ضريبة على الدخل
وال�ضريبة على ال�شركات ور�سوم الت�سجيل وما �إىل ذلك – �إىل املجاالت الرتابية ،لتمكني اجلهات وباقي
اجلماعات الرتابية من ممار�سة �صالحياتها وتفعيل �سيا�ساتها.
فاجلهوية املو�سعة تقت�ضي �إطالق عملية وا�سعة من �أجل ال مركزة املوارد املالية ،ذلك �أن اجلهات امل�ستقبلية
لن يتعني عليها فح�سب التوفر على الو�سائل الالزمة لال�ضطالع مب�س�ؤولياتها اخلا�صة ،بل وكذلك التوفر على
حد �أدنى من ال�سلطة امل�ستقلة يف جمال ر�صد موارد امليزانية ،كي ت�ستطيع الت�أثري يف اختيارات وتوجهات
باقي اجلماعات الرتابية .واخلال�صة �أن مثل هذا التدبري ل�صالح اجلهة يندرج متاما يف �إطار مقت�ضيات الف�صل
 143من الد�ستور ،التي ُتب ِّوئ اجله َة «مكان ال�صدارة بالن�سبة للجماعات الرتابية الأخرى يف عملية �إعداد
وتتبع برامج التنمية اجلهوية والت�صاميم اجلهوية لإعداد الرتاب».
 .3.4الجهوية المو�سعة ،فر�صة لنقل المزيد من الكفاءات الب�شرية �صوب الجهات وباقي الجماعات
الترابية
يجب �أن تواكب َ
نقل الأن�شطة وال�صالحيات ،خ�صو�صا �صوب اجلهات اجلديدة ،عملي ٌة موازية تعنى
بنقل االعداد و الكفاءات الب�شرية القادرة على ممار�سة ال�سلطات املنقولة .فعلى عملية �إعادة انت�شار
املوارد الب�شرية �أن ت�ضع يف ح�سبانها طبيعة ال�صالحيات املخولة للجهات يف ما تعلق بامل�ؤهالت والقدرات
واملهارات ال�ضرورية ملمار�سة تلك ال�صالحيات .كما ينبغي �أن ي�سبق تلك العملية م�سل�سل للإعالم حول
نوعية املنا�صب اجلديدة والآفاق املهنية ومواقع امل�س�ؤولية التي توفرها الإدارة اجلهوية ،وينبغي لها �أن جتري
وفق روح من الإقناع والت�شاور وال�شفافية ،و�أن تكون مو�ضوعا لإجراءات حتفيزية و�آليات مواكبة ،على
اخل�صو�ص لفائدة اجلهات النائية التي تبقى قدرتها االجتذابية بطبيعة احلال حمدودة.
و جلي �أن جناح عملية نقل الكفاءات الب�شرية هذه �صوب اجلهات اجلديدة يقت�ضي �أن ت�شرتك فيها كل
القطاعات الوزارية واجلماعات الرتابية ،و�أن يجري ا�ستعمال كل الرافعات و املحفزات لتفادي العوائق
التي قد حتول دون حتقيقها.
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وهذا يقت�ضي العمل كذلك على �إعداد وجتهيز املجال اجلهوي والرفع من جاذبيته ،وكذا ت�أهيل اجلهات
الفقرية واملعزولة والأكرث عوزا – التي ال تتمتع بامتيازات جهات ترتكز فيها �أماكن �إنتاج الرثوة ،وتقع يف
مناطق جغرافية ذات ظروف �أقل ق�سوة – ت�أهيلها ت�أهيال اجتماعيا ،يتيح امت�صا�ص �أوجه العجز الكربى
يف جماالت ال�صحة والرتبية والبنيات التحتية والولوج �إىل اخلدمات الأ�سا�سية والتجهيزات االجتماعية-
الثقافية وغري ذلك .ويفر�ض هذا و�ض َع نظام للت�ضامن الرتابي يج�سد التكامل والتما�سك بني اجلهات،
َ
ونقل موارد الدولة نحو اجلماعات الرتابية من �أجل تقلي�ص الفوارق ما بني اجلهات ،وت�أم َني كرام ٍة و� ٍ
إن�صاف
جهوي ملجموع املواطنني� ،أيا كان مكان �إقامتهم ،ورفع م�ؤ�شرات اجلهات التي تعاين ت�أخرا يف املجاالت
املرتبطة باحلقوق الأ�سا�سية للمواطنني.
كما ينبغي خلق ال�شروط ال�ضرورية لتمكني كل جهة من اال�ستغالل الأمثل مل�ؤهالتها و�إمكاناتها الطبيعية
و االقت�صادية ،و�إطالق حركية اال�ستدراك يف املجاالت املرتبطة بالتنمية الب�شرية و خ�صو�صا يف قطاعي
التعليم و ال�صحة.
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 .IIالجهوية المو�سعة و�سيا�سة تنمية
الكفاءات الب�شرية :من �أجل تن�سيق �أمثل
في خدمة التنمية الترابية

1

تو�صيف و حتليل وتقييم �أمناط تدبري املوارد الب�شرية وتنمية ال�سارية على
امل�ستوى الرتابي

يف �إطار �أ�شغالها حول مو�ضوع التقرير حاولت اللجنة االجابة على اال�سئلة التالية:
•كيف يتم تدبري املوارد الب�شرية امل�ستخدمة من طرف اجلماعات الرتابية وامل�صالح الالممركزة؟
•هل تقوم �أمناط التدبري تلك على �أ�سا�س منطق تدبري املوارد الب�شرية� ،أم هل تختزل �إىل ت�سيري عادي
و�إداري للعاملني ال غري؟
•ما املكانة التي تعطيها هذا الأمناط ملقاربة « تدبري و تنمية الكفاءات» ،بالنظر على اخل�صو�ص �إىل الدور
احلا�سم والراجح الذي �سيكون على املنتخبني اال�ضطالع به يف �إطار اجلهوية املو�سعة؟
تف�ضي هذه الت�سا�ؤالت �إىل ارت�سام معامل مقاربة حتليلية تقوم على ثالثة مداخل:
 .1مدخل زاوية التدبري �أوال ،وذلك عرب فح�ص اجلوانب املتعلقة ب�أعداد و نوعية املنتخبني املحليني
وم�ستخدمي اجلماعات الرتابية وامل�صالح الالمتمركزة ،والإطار القانوين املنظم له�ؤالء جميعا؛
 .2ثم مدخل من منظور تنمية الكفاءات ،مع االجتهاد يف حتليل مبادرات الدولة التنموية حيال
املنتخبني املحليني وكذا حيال العاملني يف اجلماعات الالمركزية والعاملني الالمتمركزين؛
 .3و�أخريا مدخل �أكرث �شموال ،عرب �إجراء تقييم �إجمايل للأمناط ال�سارية ،بالنظر �إىل االلتزامات
العملية ومتطلبات التنمية االقت�صادية التي يقع عب�ؤها على كاهل الإدارة الرتابية يف جمملها.
واملق�صود هنا من «منظومة تدبري املوارد الب�شرية على امل�ستوى الرتابي» جمموع املناهج والأن�ساق والقواعد
اجلاري بها العمل يف اجلماعات الرتابية وامل�صالح الالمتمركزة ،يف جمال تدبري خمتلف فئات العاملني
امل�ستخدمني من قبل هذه الكيانات الرتابية ،مبن يف ذلك املنتخبون املحليون .ومفهوم املنظومة له ميزات
منها �أنه يتيح مقاربة املمار�سات التدبريية املتبناة من حيث ما يجمعها ،مع عدم �إغفال جوانب التدبري
45

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

اخلا�صة بكل مكون من مكونات املنظومة .كما �أن من ميزات مفهوم املنظومة �أنه يتيح اخلروج بخال�صات
�شاملة و�صائبة ،وذلك بالرتكيز خ�صو�صا على ال�صفات العامة للمنظومة ،من مكامن قوة وفعالية ولكن
كذلك من مواطن �ضعف ونق�ص ،ويتيح بالتايل �إي�ضاح الر�ؤية حول �إجراءات الإ�صالح التي من �ش�أنها �أن
تعني على خلق الظروف املواتية لنجاح اجلهوية املو�سعة .لكن تقييم خوا�ص املنظومة يقت�ضي البدء ب�إعطاء
فكرة عن املعطيات الكمية و النوعية للموارد الب�شرية املتوفرة ،ثم التذكري بالإطار القانوين والتنظيمي
الذي يحكم م�سارات تدبري تلك املوارد كما يحكم كل جوانب تنمية كفاءاتها.
 .1.1تحليل لأعداد و نوعية الكفاءات الب�شرية العاملة في مختلف الم�ستويات الترابية
�إن �أعداد العاملني يف خمتلف امل�ستويات الرتابية املعنيني ب�إ�شكالية تنمية الكفاءات �أعداد كبرية وهامة.
والتحليل ي�شمل هاهنا ثالثة جمموعات من العاملني الذين يتقلدون م�س�ؤوليات هامة وذات طابع
مهيكِ ل:
•املنتخبون املحليون؛
•العاملون يف اجلماعات الرتابية؛
•العاملون يف امل�صالح اخلارجية.
وعلى العك�س من ذلك ف�إن دور الفاعلني الآخرين �ستتم مقاربته بعبارات �أكرث عمومية ،من �أجل الإ�شارة
�إىل م�ساهماتهم يف م�سل�سل التنمية الرتابية .كما �سيتم تخ�صي�ص تطويرات نوعية ملكانة املر�أة يف �إ�شكالية
تنمية الكفاءات يف �إطار اجلهوية املتقدمة.
�أ .المنتخبون المحليون
فئات املنتخبني املحليني
امل�ست�شارون اجلماعيون
امل�ست�شارون الوالئيون والإقليميون
امل�ست�شارون اجلهويون
املجموع

العدد

27743
1287
1220
30250

الن�سبة املئوية
 92باملائة
 4باملائة
 4باملائة
 100باملائة

يف  31دي�سمرب  ،2009وعلى �إثر االنتخابات املحلية الأخرية  -من جماعية و�إقليمية وجهوية  -ارتفع عدد
املنتخبني املحليني �إىل ما يناهز  30260منتخبا ،منهم  27743م�ست�شارا جماعيا� ،أي بن�سبة  92باملائة،
و 1287م�ست�شارا والئيا و�إقليميا و 1220م�ست�شارا جهويا� ،أي مبا ن�سبته  4باملائة على وجه التقريب لكل
واحدة من هاتني الفئتني .وهذه الأرقام تعك�س بطبيعة احلال ال�شكل العام للتقطيع الرتابي للبالد ،الذي
يق�سمها �إىل  16جهة و 75والية و�إقليما و 1503جماعة ترابية.
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وميكن اللجوء ،يف حتديد احلاجات يف جمال تنمية كفاءات هذه الفئة� ،إىل م�ؤ�شرين دقيقني� ،أولهما م�ؤ�شر
�شامل يتمثل يف ن�سبة جتديد العاملني ال�سيا�سيني املحليني ،وهي الن�سبة التي تقدر ،يف ما تعلق باقرتاع 12
يونيو  ،2009مبا يناهز  60باملائة ،وهو ما ميثل رقما مرتفعا ارتفاعا كبريا باملقارنة مع الأرقام الأدنى منه
امل�سجلة يف بلدان �أخرى .و تبلغ تلك الن�سبة  56باملائة لدى فئة ر�ؤ�ساء املجال�س اجلماعية 10 ،باملائة فقط
منهم يف الو�سط احل�ضري و 46باملائة يف الو�سط القروي.
ومتثل ن�سبة تغيري العاملني ال�سيا�سيني املحليني م�ؤ�شرا هاما .فهي من جهة ترتجم عدم ر�ضا ال�ساكنة عن
«كفاءات» املنتخبني املحليني املغادرين ،الذي تتم معاقبة الأغلبية منهم بعدم الت�صويت عليهم من جديد،
وهي من جهة �أخرى تنطق مبدى اجلهد الكبري الذي ينتظر ال�سلطات العمومية يف ما تعلق ب�إعداد املنتخبني
اجلدد« ،املقبلني على مهامهم» ،ملمار�سة م�س�ؤولياتهم.
�أما امل�ؤ�شر الثاين ،وهو ذو طبيعة نوعية ،فيتعلق بكل واحدة من فئات املنتخبني املحليني الثالث .وهو يعطي
فكرة عن امل�ستوى التعليمي للعاملني ال�سيا�سيني املحليني .فهذا امل�ؤ�شر ي�ستقر عند ثالثة م�ستويات درا�سية هي
العايل والثانوي واالبتدائي ،بن�سب تبلغ على التتابع  23باملائة و 31باملائة و 25باملائة بالن�سبة �إىل امل�ست�شارين
اجلماعيني� .أما يف ما تعلق بامل�ست�شارين الإقليميني ،فتبلغ تلك الن�سب على التوايل  41و 36باملائة يف ما يخ�ص
امل�ستويني العايل والثانوي ،يف حني ال تتجاوز ن�سبة ذوي امل�ستوى التعليمي االبتدائي  16باملائة .و�أما لدى
امل�ست�شارين اجلهويني ،فتبلغ تلك الن�سب على التوايل  39و 36و 20باملائة.
الم�ستوى الدرا�سي لم�ست�شاري الجماعات الترابية
جهويون

بدون

�إقليميون

ابتدائي

جماعيون

ثانوي

عال
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امل�ستوى الدرا�سي
عال
ثانوي
ابتدائي
بدون

اجلماعيون

الإقليميون

اجلهويون

31%
25%
21%

36%
16%
7%

36%
20%
5%

23%

41%

39%

يبني امل�ؤ�شر الثاين على العموم كيف �أن ن�سبة كبرية من النخب املحلية تتمتع بامل�ؤهالت ال�ضرورية
لال�ستفادة من م�سل�سل لنقل املعارف واملهارات وفنون العي�ش ،يف �أفق تنمية الكفاءات.
ب .العاملون في الجماعات الترابية
يف  31دي�سمرب  ،2008بلغ عدد العاملني يف اجلماعات الرتابية ما يناهز  151610من الأعوان والأطر� ،أي
ما ن�سبته  25باملائة من جمموع م�ستخدمي الدولة ،الذي قدر عددهم يف التاريخ نف�سه مبا قدره 442263
م�ستخدما .واجلماعات الرتابية هي التي ت�ستخدم بطبيعة احلال �أكرب عدد من العاملني ،مبا قدره 123355
عونا و�إطارا� ،أي ما ن�سبته  83باملائة ،تليها الواليات والعماالت ،مبا جمموعه  24877عونا و�إطارا� ،أي ما
ن�سبته  16باملائة ،على حني ت�أتي اجلهات يف حمل الأخري مبا قدره � 378إطارا فقط� ،أي بن�سبة �ضئيلة ال
تتجاوز  0.25باملائة.
نوع اجلماعة الرتابية

عدد العاملني

الن�سبة املئوية

اجلماعات
الواليات والأقاليم
اجلهات
املجموع

126355
24877
378

83%
16%
0,25%

151610

 100باملائة

وميكن تقييم حاجيات العاملني يف اجلماعات الرتابية يف جمال تنمية الكفاءات اعتمادا على ثالثة
م�ؤ�شرات:
•�أما امل�ؤ�شر الأول فذو طبيعة عامة ،وهو يعنى بالبنية العامة لفئات منا�صب ال�شغل يف «الوظيفة
العمومية الرتابية» ،دون متييز بني خمتلف فئات اجلماعات الرتابية .وح�سب هذا امل�ؤ�شر ف�إن املنا�صب
العليا ال متثل من جمموع عدد العاملني املقدر بنحو  151610عامال �سوى ن�سبة ال تتجاوز  11باملائة،
على حني متثل املنا�صب املتو�سطة حوايل  20باملائة ،واملنا�صب املرتبطة ب�أعمال التنفيذ  22باملائة ،بينما
يقارب تعداد منا�صب اليد العاملة ن�صف جمموع العاملني ،بن�سبة تناهز  47باملائة.
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البنية العامة لفئات منا�صب
ال�شغل يف اجلماعات الرتابية

العايل
املتو�سط

11%

20%

اليد العاملة

47%

�أعمال التنفيذ
22%

•�أما امل�ؤ�شر الثاين ،فيك�شف عن بنية فئات منا�صب ال�شغل قيا�سا �إىل الأنواع الثالثة من الأن�شطة الرتابية
تبني الأرقام امل�سجلة التفاوت الكبري بني م�ستوى كفاءات العاملني واملنا�صب على م�ستوى امل�ؤ�س�سات
الثالث للجماعات الرتابية:
نوع املن�صب

اجلهات

عال
املنا�صب املتو�سطة
�أعمال التنفيذ
اليد العاملة

52
19
15

19
25
25

14

32

اجلهات

اليد العاملة

()%

الواليات والأقاليم ()%

اجلماعات
9
19
20
50

الواليات والأقاليم

�أعمال التنفيذ

املنا�صب املتو�سطة

()%

اجلماعات

عال
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يت�ضح من هذا �أن ن�سبة املنا�صب العليا يف اجلماعات ال تتجاوز عتبة  10باملائة ،بينما تقف ن�سبة املنا�صب
املتو�سطة عند  19باملائة ،واملنا�صب املرتبطة مبهمات التنفيذ  20باملائة ،على حني �أن منا�صب اليد العاملة
متثل ن�سبة قدرها  50باملائة� ،أي ن�صف العاملني يف اجلماعات الرتابية� .أما لدى الواليات والأقاليم ،وكذا
اجلهات ،ف�إن التوزيع يتغري ب�صفة ملمو�سة� ،إذ تبلغ ن�سبة املنا�صب العليا يف هذين امل�ستويني من الالمركزية
على التوايل  19باملائة و 52باملائة ،ون�سبة املنا�صب املتو�سطة  25باملائة و 19باملائة ،على حني ترتفع ن�سبة
اليد العاملة �إىل  32باملائة يف الواليات والأقاليم ،وتنخف�ض �إىل  14باملائة يف اجلهات.
•و�أما امل�ؤ�شر الثالث فيعنى ببنية املنا�صب يف اجلماعات الرتابية ،من حيث ت�أثرها بتقاعد بع�ض عامليها
خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة
من ال�صعب جدا القيام حاليا بتقدير �أعداد تلك املنا�صب ،ب�سبب ت�شتت املعطيات املتعلقة بفئات العاملني
يف جمال التدبري املبا�شر للجماعات ،علما �أن ه�ؤالء هم الذين ميثلون �أكرب فئة من حيث الأعداد .ويدق
القول نف�سه على املنا�صب اجلماعية العليا ،التي ال تتوفر ب�ش�أنها معلومات موثوقة عن جمموع الأعداد
املعنية بالإحالة على التقاعد .غري �أن من امل�ؤكد �أن اجلماعات املحلية �ستجد يف غ�ضون ال�سنوات القادمة
�صعوبة يف ملء املنا�صب ال�شاغرة بفعل خروج العاملني الذي �سيبلغون �سن التقاعد .و�ستجد نف�سها
م�ضطرة على اخل�صو�ص �إىل و�ضع برامج لتنمية الكفاءات و�إعادة ن�شر التكوين امل�ستمر من �أجل تعوي�ض
النق�ص يف �أعداد العاملني.
ج .العاملون في الم�صالح الالممركزة
يف ،2010ارتفع العدد الإجمايل مل�ستخدمي الدولة �إىل ما قدره  490595موظفا ،ميار�س  30775منهم
�أن�شطتهم على امل�ستوى املركزي� ،أي مبا ن�سبته  6.27باملائة .غري �أننا �إذا ما ا�ستثنينا العاملني يف الرتبية
الوطنية والتعليم العايل جند �أن ن�سبة امل�ستخدمني العاملني يف امل�صالح املركزية تناهز  15باملائة (بل وبلغت
ما يقارب  19باملائة يف .)2006
توزيع م�ستخدمي الدولة ح�سب التعيين
موظفو الدولة
امل�صالح املركزية
امل�صالح الالممركزة
م�صالح غري حمددة
املجموع

50

العدد

الن�سبة املئوية

30775

6,27

459343

93,63

477

0,10

490595

 100باملائة
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م�ستخدمو الدولة
ح�سب مكان التعيني

الن�سبة املئوية
6,3%

الن�سبة املئوية
0,1%

امل�صالح املركزية
امل�صالح الالممركزة
م�صالح غري حمددة

الن�سبة املئوية
93,6%

من جانب �آخر ،يبني توزيع العاملني – الذين يناهز �إجمايل تعدادهم  459343موظفا – ح�سب فئات
الأطر �أن ما يقارب  60باملائة من جمموع العاملني هم �أطر عليا ،و 22.5باملائة �أطر متو�سطة ،و 17.8باملائة
�أعوان تنفيذ .وال�شيء نف�سه ي�صدق على بنية الأطر بني العاملني يف امل�صالح املركزية ،حيث متثل الأطر
العليا ما ن�سبته  46.5من جمموع العاملني ،والأطر املتو�سطة ما ن�سبته  19.6باملائة ،على حني ميثل �أعوان
التنفيذ ما يقارب ثلث تعداد العاملني ،مبا ن�سبته  32.6باملائة .ولنالحظ باملنا�سبة �أن ن�سبة �أعوان التنفيذ يف
الإدارة املركزية ( 32.6باملائة) تفوق ن�سبتهم يف الإدارة الالممركزة ( 17.8باملائة)!
الفئة
�أعوان التنفيذ
الأطر املتو�سطة
الأطر العليا
غري حمدد
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من جهة �أخرى ،من املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن وزارة املالية قد ن�شرت ،مبنا�سبة النقا�شات الربملانية املتعلقة
بقانون املالية ل�سنة  ،2013معطيات حديثة يف مو�ضوع تعداد م�ستخدمي الدولة .ويتبني من تلك الأرقام
�أن جمموع تعداد م�ستخدمي الدولة املدنيني بلغ يف  2012متا جمموعه  571.890موظفا ،منهم
 99.109موظفا ميار�سون ن�شاطهم املهني يف جهة الرباط�-سال-زمور-زعري ،مبن فيهم م�ستخدمو الإدارة
املركزية (�أي الدولة) ،مبا ن�سبته  17.34باملائة من جمموع امل�ستخدمني .كما �أن ن�سبة  9.86باملائة من
جمموع امل�ستخدمني ميار�سون عملهم يف جهة الدار البي�ضاء الكربى ،مع �ساكنة تتزايد �أعدادها با�ستمرار،
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يف جهة ت�شهد حتوال اقت�صاديا واجتماعيا .فاملالحظ �أن هناك تركيزا كبريا ملوظفي الدولة املدنيني على
م�ستوى حمور الدار البي�ضاء-الرباط -القنيطرة ،مبا ن�سبته  37باملائة من جمموع امل�ستخدمني املدنيني ،يف
حني �أن جهة طنجة-تطوان على �سبيل املثال ،وهي التي تعترب قطبا اقت�صاديا �صاعدا ،ال ت�سجل �إال تركيزا
�ضعيفا للم�ستخدمني ،ال �ستجاوز ن�سبة  6.73باملائة من جمموع امل�ستخدمني املدنيني .هذه الأرقام ،التي
تربز التفاوت بني اجلهات يف جمال تعداد العاملني ،تعطي املزيد من الأهمية ملبادرات تنمية الكفاءات
الب�شرية ب�صفتها و�سيلة �إىل حت�سني مردود ومهارة امل�ستخدمني العاملني يف خمتلف جهات البالد.
توزيع م�ستخدمي الدولة ح�سب اجلهات وغريها من اجلماعات

جهة  :1وادي الذهب لكويرة
جهة  : 2العيون  -بوجدور -
ال�ساقية احلمراء
جهة  : 3كلميم (ال�سمارة)
جهة � : 4سو�س  -ما�سة  -درعة
جهة  : 5الغرب� -شرادة  -بني ح�سني
جهة  : 6ال�شاوية  -ورديغة
جهة  : 7مراك�ش  -تان�سيفت  -احلوز
جهة  : 8ال�شرق
جهة  : 9الدار البي�ضاء الكربى
جهة  : 10الرباط � -سال  -زمور  -زعري
جهة  : 11دكالة  -عبدة
جهة  : 12تادلة � -أزيالل
جهة  : 13مكنا�س  -تافاللت
جهة  : 14فا�س  -بوملان
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جهة  :15تازة  -احل�سيمة -تاونات
جهة  :16طنجة تطوان
اجلنوب
اخلارج

امل�صالح اخلارجية
امل�صالح املركزية
غري حمدد
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د� .أنواع �أخرى من العاملين
هناك �أنواع �أخرى من العاملني �إىل جانب الفئات الثالث املذكورة �سالفا ،وهم ينتمون �إىل كيانات �إدارية
وم�ؤ�س�سية خمتلفة:
•العاملون يف امل�ؤ�س�سات العمومية التي تتوفر على فروع ترابية؛
•العاملون يف امل�ؤ�س�سات العمومية الرتابية ،وباخل�صو�ص :الوكاالت اجلهوية للتنمية ،والأكادمييات
اجلهوية للرتبية ،وغريها،
•العاملون يف ال�شركات التي تقدم خدمات عمومية حملية (الوكاالت و م�صالح التدبري املفو�ض)؛
•العاملون امللحقون باحلركة اجلمعوية ،وغريهم.
وتعترب الأعداد الهامة للعاملني املنتمني �إىل هذه الكيانات املختلفة ،وم�ستوى ت�أهيل م�سرييها و�أطرها،
وخ�صو�صا عالقات القرب التي تربط بني تلك الكيانات وبني اجلماعات الرتابية وم�صالح الدولة
الالممركزة ،كلها عوامل جتعل منها فاعال ال غنى عنه يف عملية التنمية الرتابية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
وجود تلك الكيانات على امل�ستوى املحلي وكذا �أهمية ال�صالحيات التي متار�سها والأعمال التي تقوم بها،
كلها عنا�صر متثل حتديا بالن�سبة �إىل املنتخبني املحليني وامل�صالح الالممركزة� ،إذ جتد هذه و�أولئك �أنف�سهم �أمام
�ضرورة التوفر على عاملني لهم كفاءة معادلة للكفاءات امل�ستخدمة من قبل تلك الكيانات� ،إن مل تكن
متفوقة عليها .وتلك هي احلال اليوم بالن�سبة �إىل �إدارات املدن الكربى على وجه اخل�صو�ص ،التي عليها �أن
تواجه متطلبات التتبع واملراقبة املتعلقة باخلدمات املقدمة من قبل ال�شركات املحلية والأجنبية التي ت�ؤ ِّمن
الت�سيري املفو�ض لعدد كبري من امل�صالح العمومية املحلية.
موقع المر�أة في �إ�شكالية تنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى الجهوي
ال تتمتع مقاربة النوع ب�أي معاجلة خا�صة يف �إطار املمار�سات اجلاري بها العمل حاليا يف جمال تنمية الكفاءات
الب�شرية� ،سواء على امل�ستوى املركزي �أم الرتابي .وعلى �سبيل املثال ف�إن من النادر العثور على �آثار لأعمال
تكوين �أو ا�ستكمال تكوين موجهة خ�صي�صا للن�ساء من �أجل االرتقاء مبهاراتهن يف جماالت تتعلق بالتدبري
العمومي .هذا على حني �أن و�ضعية املر�أة يف الوظيفة العمومية ب�صفة عامة ال تبعث على االطمئنان ،وكذلك
و�ضعيتها يف ما تعلق باملراكز االنتخابية املحلية .فمن جمموع  27.779م�ست�شارا جماعيا ،ال جند �سوى 3.428
م�ست�شارة� ،أي مبا ن�سبته  12.38باملائة فقط .وكانت ن�سبة الن�ساء يف الإدارة العمومية واجلماعات الرتابية تقدر
يف  2009مبا يناهز  26باملائة (مقابل  23باملائة فقط يف .)2005
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وح�سب الأرقام احلديثة التي ن�شرتها وزارة املالية ،فقد بلغت ن�سبة الرجال من جمموع م�ستخدمي الدولة
املدنيني يف  2012ما قدره  69باملائة ،مقابل  31باملائة من الن�ساء .و�إذا كانت ن�سبة الن�ساء يف الوظيفة
العمومية تبقى �ضعيفة ن�سبيا� ،إال �أنها قد حت�سنت بني  2003و ،2012منتقلة من � 29إىل  31باملائة.
ويت�ضح من بنية �أعداد الن�ساء امل�ستخدمات ح�سب القطاعات الوزارية �أن هناك تركيزا ن�سائيا كبريا يف �ستة
من تلك القطاعات ( 90باملائة) .فقطاع الرتبية الوطنية ي�ستخدم وحده  60باملائة من الن�ساء املوظفات،
يليه قطاع ال�صحة العمومية مبا ن�سبته  14باملائة .من جانب �آخر ن�شرت وزارة حتديث القطاعات العمومية،
يف  ،2009معطيات هامة عن املر�أة يف الإدارة العمومية ،يتبني منها �أن الن�ساء �أكرث ح�ضورا يف الإدارة
املركزية (مبا ن�سبته  39.3باملائة) منهن يف امل�صالح الالممركزة ( 33.9باملائة) .ويف مقابل ذلك ،ف�إن ن�سبة
الن�ساء الأطر (من ال�سلم  10فما فوق) يف امل�صالح الالممركزة �أعلى منها يف امل�صالح املركزية ( 44باملائة)،
وعلى العك�س من ذلك تبقى ن�سبة الن�ساء يف منا�صب امل�س�ؤولية يف الإدارة العمومية تبقى على العموم
منخف�ضة ( 15باملائة يف  ،2009مقابل  10باملائة يف  .)2001و�أخريا ف�إن ن�سبة الن�ساء امل�ستخدمات يف
اجلهات ترتاوح بني  19.8و 40.77باملائة ،حيث تبلغ  40.77باملائة يف الدار البي�ضاء الكربى ،و40.65
باملائة يف جهة الرباط�-سال-زمور-زعري ،و 38.89باملائة يف جهة دكالة-عبدة� .أما اجلهات التي ت�سجل
�أدنى الن�سب فهي اجلهات اجلنوبية من البالد.
 .1.2تحليل الإطار القانوني
يتميز الإطار القانوين ،الذي يحدد مبادئ وقواعد ت�سيري وتنمية الكفاءات املتعلقة بالفئات الثالث املذكورة
من العاملني ،على العموم بنوع من عدم التجان�س ،غري �أن هذه اخلا�صية تبقى يف �آخر املطاف عادية ،بحكم
�أن الو�ضعية القانونية لكل واحدة من املجموعات الثالث تختلف عن و�ضعية �صاحبتيها:
•فاملنتخبون املحليون يحكمهم «نظام» حديث ،تتحدد قواعده على �أ�سا�س احلقوق والواجبات املرتبطة
مبمار�سة املهام االنتخابية؛
•�أما م�ستخدمو اجلماعات الرتابية املحلية ،فلهم نظام خا�ص بهم ،ال تنطبق قواعده عليهم جميعا؛
•و�أما م�ستخدمو امل�صالح اخلارجية فخا�ضعون للنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،املطبق على
موظفي الدولة.
�أ .المنتخبون المحليون
القواعد التي تنظم املنتخبني املحليني من�صو�ص عليها يف الن�صو�ص الأ�سا�سية املتعلقة بتنظيم و�صالحيات
اجلماعات والأقاليم والواليات واجلهات .واملنتخبون املحليون ال ي�شملهم بالتايل جمال تدبري امل�ستخدمني
�أو تدبري املوارد الب�شرية .واحلقوق وال�ضمانات التي يتوفرون عليها ،وكذا الواجبات التي تقع على عاتقهم،
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ترمي كلها �إىل متكينهم من الظروف املالئمة ملمار�سة �أن�شطتهم املهنية .وبا�ستثناء القانون رقم ،47-96
اخلا�ص بتنظيم اجلهة ،والذي يلزم ال�صمت حول هذه امل�س�ألة ،ف�إن القانونني  78-00و ،79-00املتعلقني
على التوايل بامليثاق اجلماعي وتنظيم الأقاليم والواليات ،يخ�ص�ص كل منهما بابا كامال للو�ضعية القانونية
لل�شخ�ص املنتخب.
ويت�ضح من حتليل مقت�ضيات هذين القانونني الأخريين �أن احلقوق وال�ضمانات املمنوحة للمنتخبني
املحليني – كالعطل اال�ستثنائية �أو الت�صريحات بالغياب القانوين �أو احلق يف الو�ضع رهن الإ�شارة �أو احلق
يف الأولوية يف االنتقال الوظيفي �أو احلق يف تعوي�ضات الوظيفة والتمثيل والنقل – كلها �إجراءات �إيجابية
من �ش�أنها �أن تف�ضي على املدى البعيد �إىل الرفع من جاذبية الوظائف االنتخابية املحلية.
غري �أن هذه التدابري ينبغي ا�ستكمالها عرب �إقرار �إجبارية التكوين امل�ستمر على كبار املنتخبني املحليني،
�أي �أع�ضاء املكتب امل�سري ،وخ�صو�صا يف بداية ممار�ستهم ملهامهم .فمن �ش�أن مثل هذا الإجراء �أن يدعم �آلية
تنمية كفاءات النخب املحلية� ،إذ �سيرتجم �إرادة ال�سلطات العمومية على العمل من �أجل حتديث م�سارات
تدبري وحكامة ال�ش�ؤون املحلية.
ب .م�ستخدمو الجماعات الترابية
�إن الإطار القانوين الذي ينظم م�ستخدمي اجلماعات الرتابية هو �أبعد ما يكون عن االن�سجام والتوحيد.
فبا�ستثناء م�ستخدمي اجلماعات املحلية ،الذين تنظم عملهم قواعد وا�ضحة ،ف�إن �صالحيات التدبري
اخلا�صة بالفئتني الأخريني تكاد تكون غري موجودة ،كما هو احلال يف الأقاليم والواليات� ،أو هي حمدودة
جدا ،كما هو احلال يف اجلهات.
 �أما م�ستخدمو اجلماعات –� أي ما يناهز  126355من الأعوان والأطر – فينظمهم قرار � 27سبتمرب ،1977املتعلق بالنظام اخلا�ص مب�ستخدمي اجلماعات .وت�ستلهم القواعد التنظيمية املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار ب�شكل كبري تلك التي تنظم موظفي الدولة .فاملوظفون اجلماعيون خا�ضعون ملقت�ضيات
ظهري  24فرباير  ،1958املتعلق ب�سن القانون العام للوظيفة العمومية ،والن�صو�ص الت�شريعية اخلا�صة
بتطبيقه ،فيما تخ�ضع باقي فئات الأعوان للقواعد اجلاري بها العمل يف تنظيم الفئات املقابلة من الأعوان
العاملني يف الإدارة اخلا�صة بالدولة .غري �أنه ينبغي التذكري على اخل�صو�ص ،يف ما يتعلق باملقت�ضيات
اخلا�صة بهذه الو�ضعية القانونية ،ب�سلطة التعيني التي مت يف البداية �إ�سنادها �إىل رئي�س املجل�س اجلماعي،
طبقا ملقت�ضيات الف�صل  48من امليثاق اجلماعي ل�سنة  .1976فال تزال هذه ال�سلطة بطبيعة احلال
متار�س مبقت�ضى امليثاق اجلماعي ل�سنة  2002يف ما يخ�ص الأطر امل�صنفة يف �سالمل الأجور � 1إىل ( 9مع
�إدخال الغايتني) ،غري �أن الرئي�س ميار�س ال�سلطة الإدارية على جمموع العاملني يف اجلماعة ،مبن فيهم
الأطر التي متار�س وظائف عليا ،والتي ميار�س عليها الرئي�س �سلطة تعيني يتقا�سمها مع وزارة الداخلية،
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التي تعد موافقتها �ضرورية للتعيني يف كل مواقع امل�س�ؤولية على م�ستوى الإدارة اجلماعية� ،أي ر�ؤ�ساء
امل�صالح ور�ؤ�ساء الأق�سام والكاتب العام .ومن جانب �آخر ف�إن هناك تدابري جديدة ،متعلقة بالإدارة
اجلماعية عموما واملوارد الب�شرية امل�ستخدمة من قبل اجلماعات على وجه اخل�صو�ص ،ن�ص عليها امليثاق
اجلماعي ل�سنة  ،2002كما مت تغيريه وتعديله بالقانون رقم  17-08ال�صادر بتاريخ  18فرباير .2009
ولي�ست هذه التدابري بغري ذات �أثر ،بل �إن لها تداعيات مبا�شرة على تنمية الكفاءات الب�شرية ،حتى
و�إن مل يكن لبع�ضها طابع عام .ونذكر من التدابري اجلديدة والإيجابية ،لكن التي لي�س لها طابع
عام ،تلك الواردة يف الفقرة الأخرية من الف�صل  ،54التي تن�ص على �أن «لر�ؤ�ساء املجال�س املكونة
من  25ع�ضوا �أو �أكرث �أن يحدثوا من�صب رئي�س ديوان املجل�س اجلماعي» .كما �أن «ر�ؤ�ساء املجال�س
املكونة من  43ع�ضوا �أو �أكرث هم وحدهم الذين لهم �أن يعينوا مكلفا مبهمة»� .أما التدابري املجددة التي
لها مدى �أكرث �شموال ،فين�ص عليها الف�صل  54مكرر« :يقوم الكاتب العام ،حتت م�س�ؤولية ومراقبة
رئي�س املجل�س ،بالإ�شراف على الإدارة اجلماعية ،التي يتوىل �إدارتها وتنظيمها وتن�سيقها .وهو يتخذ
لهذا الغر�ض ،طبقا ملقت�ضيات الف�صل  ،54كل القرارات املتعلقة بتدبري املوارد الب�شرية .ويقوم كذلك
بتحديد مهام الأعوان واملوظفني املعينني من قبل رئي�س املجل�س وتدبري م�ساراتهم املهنية ،ويقرتح على
الرئي�س تنقيط جمموع م�ستخدمي اجلماعة».
 و�أما الأطر والأعوان البالغ عددهم � 24.877إطارا وعونا ،امل�ستخدمون من قبل الأقاليم والوالياتب�صفتها جماعات ترابية ،فال يتوفرون على �إطار قانوين خا�ص مثل نظرائهم العاملني يف اجلماعات .وهم
لي�سوا حتى خا�ضعني لت�سيري العمال ب�صفة ه�ؤالء ممثلني لل�سلطة التنفيذية يف جمال�س الأقاليم والواليات،
وهم �أقل خ�ضوعا لت�سيري ر�ؤ�ساء تلك املجال�س ،الذين جرى تقلي�ص �سلطاتهم �إىل احلد الأدنى .فم�س�ألة
التدبري الإداري لهذه الفئة من الأطر والأعوان تعد من �ش�أن امل�صالح املركزية لوزارة الداخلية (الإدارة
العامة للجماعات املحلية) ومل ي�أت قانون  ،79-00ال�صادر يف  ،2002ب�أي تدبري يتيح ت�صحيح هذه
الو�ضعية املتجاوزة التي تعود �إىل �سنة  ،1963تاريخ �صدور �أول ن�ص ينظم الالمركزية الإقليمية.
 و�أما القاعدة القانونية الأ�سا�س التي تنظم م�ستخدمي اجلهات املحدثة مبوجب القانون رقم ،47-96ال�صادر بتاريخ  2ابريل  ،1997فين�ص عليها الف�صل  51من هذا القانون .فهذا الن�ص يدرج الإدارة
اجلهوية يف منظور �إدارة ذات مهمة ،ال �إدارة مكلفة بالتدبري ،حيث �إنها تتكون من مكلفني مبهمة �أو
بدرا�سات ومن كاتب عام يقوم ،ب�صفته �شخ�صية حمورية يف الإدارة اجلهوية ،بتن�شيط وتن�سيق �أ�شغال
املكلفني مبهمة �أو بدرا�سات ،حتت �إ�شراف رئي�س املجل�س اجلماعي ،بل وي�ستطيع ه�ؤالء ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،احل�صول من الرئي�س على تفوي�ض بالإم�ضاء يف جمال تدبري ال�ش�ؤون الإدارية للجهة .و�إذا كان مما
ال �شك فيه �أن الإ�ضافات التي جاء بها قانون اجلهات اجلاري به العمل حاليا هامة – من حيث �أنه زود
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اجلهات بنواة من العاملني من م�ستوى عال يخ�ضعون لل�سلطة املبا�شرة لرئي�س املجلي اجلهوي –� ،إال �أن
التدابري القانونية ال تكفي وحدها لو�ضع قاعدة منا�سبة تقوم على �أ�سا�سها اجلهوية املتقدمة.
ج .م�ستخدمو الم�صالح الالممركزة
الإطار القانوين الذي ينظم م�ستخدمي امل�صالح الالممركزة هو اجلاري به العمل يف تدبري م�ستخدمي
الدولة ،ويتعلق الأمر بالنظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية والن�صو�ص املتعلقة بتطبيقه .ولنذكر هاهنا
ب�أن النظام الأ�سا�سي هو الن�ص املرجعي الذي يحدد القواعد القانونية الرئي�سة املنطبقة على املوظفني ،على
اخل�صو�ص يف ما تعلق باحلقوق والواجبات ،و�سياق �أو �إنهاء امل�سار املهني ،وكذا العقوبات الت�أديبية .وميثل
هذا النظام للإدارة ما ميثله الد�ستور للدولة .وي�شتمل النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ،اجلاري به
العمل منذ  ،1958على � 7أبواب و 96ف�صال.
ين�ص هذا القانون الأ�سا�سي على تبني نظام امل�سار املهني ب�صراحة وو�ضوح ،وهو التبني الذي يتح�صل من
جممل مقت�ضيات الف�صلني الثاين والثالث منه .فالف�صل الثاين يحدد �صفة املوظف ب�شرط مزدوج :التعيني
يف «من�صب قار» ،والرت�سيم يف «رتبة من تراتبية الأطر»� .أما الف�صل الثالث فيحدد طبيعة العالقة التي تربط
بني املوظف والإدارة� ،إذ ين�ص على �أن املوظف يوجد بالن�سبة �إىل الإدارة «يف و�ضعية قانونية وتنظيمية
( .»)pour situation statutaire et réglementaireوبتعبري �آخر ف�إن هذين الف�صلني ي�ضعان
اللبنات القانونية الأ�سا�س لنظام امل�سار املهني الذي ي�سري وفقه تنظيم وا�شتغال الوظيفة العمومية ،وهي
�أربع لبنات :كون من�صب ال�شغل قارا ،والرت�سيم ،ومتيز الرتبة والوظيفة ،ثم الطابع العام وغري ال�شخ�صي
للقواعد املنطبقة على الو�ضعية القانونية للموظف .وباملقابل ف�إن النظام الأ�سا�سي يويل مكانة هام�شية لنظام
ال�شغل� ،إذ ي�أتي ذكره ب�صفة عابرة يف الفقرة الثانية من الف�صل ال�ساد�س ،التي تن�ص على وجود بع�ض
املنا�صب العليا ذات الطابع غري القابل للإلغاء ،التي يتم �شَ غلها بظهري بطلب من الوزير املعني .والتعيني يف
هذه املنا�صب ال يف�ضي بال�ضرورة �إىل الرت�سيم فيها على ال�سالمل الإدارية.
يتحدد جمال تطبيق النظام العام طبقا للف�صل الرابع ،الذي ين�ص على �أن هذا القانون الأ�سا�سي يطبق
على «�سائر املوظفني بالإدارات املركزية للدولة وبامل�صالح اخلارجية امللحقة بها» ،وذلك با�ستثناء العاملني
اخلا�ضعني لنظام خمالف ،والذين يوجدون من �أثر ذلك بطبيعة احلال خارج جمال تطبيق النظام العام.
ومن جانب �آخر ف�إن النظام الأ�سا�سي يذكر �أي�ضا نحوا من �أربع ع�شرة هيئة وم�صلحة تخ�ضع لقوانني �أ�سا�سية
خ�صو�صية «ميكنها �أن ت�أتي مبخالفات لبع�ض مقت�ضيات هذا النظام الأ�سا�سي التي ال تتفق والتزامات تلك
الهيئات �أو امل�صالح»� .أ�صف �إىل ذلك �أن القانون الأ�سا�سي ي�سمح ،طبقا ملقت�ضيات ف�صله اخلام�س ،ب�أن يتم
تدقيق كيفيات تطبيقه مبوجب مرا�سيم ت�صدر مبثابة قانون �أ�سا�سي خا�ص مبوظفي كل �إدارة �أو م�صلحة� ،أو
عند االقت�ضاء ب�سن القانون للأ�سالك امل�شرتكة بني عدة �إدارات.
57

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

 .1.3الخا�صيات الكبرى لمنظوم تدبير الموارد الب�شرية
هناك �أربع خا�صيات كربى ت�شرتك فيها «�أنظمة» تدبري املوارد الب�شرية اجلاري بها العمل �سواء يف اجلماعات
الرتابية �أم يف امل�صالح الالممركزة:
•كل �أعمال التدبري اجلاري للم�ستخدمني املذكورين جتري بطريقة ممركزة؛
•تتدخل متغريات �سيا�سية حملية يف م�سل�سالت تنظيم وت�سيري املوارد الب�شرية العاملة على امل�ستوى
الرتابي؛
•متثل االعتبارات االجتماعية ثقال هاما يف �سيا�سات تدبري املوارد الب�شرية املذكورة؛
•و�أخريا ،ف�إن الإطار القانوين الذي ينظم الفئات املختلفة من العاملني ي�شكو من غياب االن�سجام.
�أ .تدبير ممركز
كل الأعمال املتعلقة بالت�سيري اجلاري للعاملني املذكورين – �أي التوظيف والرتقية والتعيني يف مواقع
امل�س�ؤولية والتقييم والأجر – جتري على امل�ستوى املركزي .فبا�ستثناء الأطر اجلماعية امل�صنفة يف �سالمل
الأجور � 1إىل  9ب�إدخال الغايتني ،ف�إن �أعمال تدبري امل�ستخدمني الالممركزين –� أي امل�ستخدمني اجلماعيني
امل�صنفني يف ال�سلم العا�شر فما فوق ،وجمموع امل�ستخدمني الذين يتم �أداء �أجورهم من امليزانية الإقليمية �أو
الوالئية ،وكذا م�ستخدمي اجلهات – كلها تتقرر وجتري على امل�ستوى املركزي (الإدارة العامة للجماعات
الرتابية) .وتلك �أي�ضا هي حال �أغلب م�ستخدمي امل�صالح الالممركزة ،حتى و�إن كان الو�ضع يف امليدان
يتغري من قطاع �إىل �آخر ح�سب الأهمية التي يوليها القطاع املعني لالمركزة م�سارات تدبري امل�ستخدمني.
�أما عن امل�صالح الالممركزة ،ف�إن كثريا من القطاعات الوزارية ت�شري ب�أ�صابع االتهام ،يف ما تعلق بال�سبب
الأ�سا�س يف الطابع املركزي الذي يطبع تدبريها مل�ستخدميها� ،إىل م�صالح وزارة املالية ،التي تبقى يف عمقها
ممركزة ،مما يجعل م�صالح الوزارات الأخرى جمربة على �أن تتبنى بدورها تدبريا ممركزا يف هذا املجال.
�إن لتمركز تدبري املوارد الب�شرية تداعيات �سلبية ذا �أوجه متعددة .فهي تكون �سبب يف عدد من حاالت
الت�أخري الكبرية يف عالج و�/أو حتيني ملفات الفئات املختلفة من امل�ستخدمني ،فتخلق من جراء ذلك
حالة من ال�سخط ومن تدين الإنتاج واملردود يف داخل خمتلف امل�صالح .كما �أنها م�صدر لرفع امل�س�ؤولية
عن امل�سريين املحليني ،الذين ينتق�ص من �سلطتهم على م�ستخدميهم كونُ ه�ؤالء امل�ستخدمني يخ�ضعون
لهيئات ت�سيريية مركزية .و�أخريا ف�إن التمركز ي�ؤثر �سلبا يف برامج وتدابري تنمية كفاءات املوارد الب�شرية
الرتابية ،فت�أتي النتائج املنتظرة من تلك الربامج والتدابري ناق�صة عما كان متوقعا لها ،وذلك ب�سبب �ضيق
هام�ش املناورة الذي يتوفر عليه امل�سريون املحليون حيال م�ستخدميهم �أنف�سهم.
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ب .تداخل العوامل والمتغيرات ال�سيا�سية
كما �أن م�سارات تدبري امل�ستخدمني على امل�ستوى الرتابي تتميز كذلك بتداخل كبري بني املتغريات
ال�سيا�سية .وتلك على اخل�صو�ص هي احلال على امل�ستوى اجلماعي ،حيث تعمل الأغلبية من امل�ستخدمني،
علما �أن هذا التوجه ال ينجو منه متاما م�ستويا الالمركزية الآخران –� أي الإقليمي واجلهوي – كما �أنه
مي�س ،و�إن بن�سب حمدودة ،م�ستوى امل�صالح الالممركزة� .إن تدخل العوامل ال�سيا�سية يقف عائقا يف وجه
القوانني العقالنية واملو�ضوعية وذات املنفعة العامة ،التي من املفرو�ض �أن تكون هي وحدها ما يوجه
ويلهم تدبري املوارد الب�شرية يف امل�صالح العمومية على م�ستوى املجاالت الرتابية .و�إذا كان ال �شك يف
كون املفعول ال�سلبي لهذه الظاهرة يجد ما يخفف من �أثره يف مركزة م�سارات التدبري ،وخ�صو�صا منه
التوظيف� ،إال �إن امل�ؤكد �أن جتاذبات احلياة ال�سيا�سية املحلية بني �أغلبية ومعار�ضة ينتهي بها الأمر �إن عاجال
�أم �آجال �إىل الت�أثري يف الإدارة اجلماعية ،كما �أن تعدد « ُم�صدِ ري الأوامر» اليوميني –� أي �أع�ضاء املكتب
امل�سري وامل�ست�شارين العاديني – يزيد من الفو�ضى يف جمال ت�سيري وتدبري امل�صالح .والنتيجة ظهور نوع من
ال�سلوكات الدفاعية التي جت�سدت يف تف�شي ظاهرة ت�سيي�س امل�ستخدمني ،وذلك على امل�ستوى اجلماعي
على وجه اخل�صو�ص.
ج .الثقل الزائد لالعتبارات االجتماعية
تتدخل االعتبارات االجتماعية بن�صيب وافر يف م�سار تدبري امل�ستخدمني على امل�ستوى الرتابي .واملق�صود
باالعتبار االجتماعي �أخذ الو�ضعية االجتماعية للموظف باالعتبار عند اتخاذ قرار تدبريي يخ�صه فرديا
�أو ب�صفة جماعية .واالعتبارات االجتماعية تتدخل على وجه اخل�صو�ص يف قرارات التعيني يف املجاالت
الرتابية النائية �أو يف الأقاليم �أو املناطق الفقرية .وكثريا ما ي�شار �إليها باعتبارها �سببا يف �إخفاق �سيا�سات
احلركية بني اجلهات �أو �إعادة االنت�شار اجلغرايف �أو بع�ض التدابري الفردية املتعلقة بالتنقيل .ومعلوم �أن
كل هذه التدابري كثريا ما تكون �ضرورية ،متليها اعتبارات تهم التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية للمجاالت الرتابية املعنية .كما �أنها متثل و�سيلة لعقلنة وتدبري املوارد الب�شرية ،و�آلية هامة لتنمية
و�إغناء كفاءات امل�ستخدمني الذين ُيخ�ضعون لها.
كما �أن من ال�ضروري �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار عامل التجمع العائلي ،والعمل على عدم التفريق بني
الأزواج حني تكون املر�أة عاملة لكنها ال تتمتع بحرية احلركة التي يتمتع بها زوجها �أو العك�س ،ومراعاة
ظروف متدر�س الأطفال واجلوانب املرتبطة بال�صحة ،مبا ي�ضمن جودة مردود املوظف و�أدائه ،ومواكبة هذه
احلركية برتقيات �أو تدابري حتفيزية ،خ�صو�صا متى تعلق الأمر مبناطق فقرية.
من جهة �أخرى ،يالحظ �أن االعتبارات االجتماعية لي�ست �ش�أنا ال يهم �سوى م�ستخدمي اجلماعات
الرتابية وحدهم ،بل هي تهم �أي�ضا بدرجات كبرية م�ستخدمي امل�صالح الالممركزة امل�سرية من قبل م�صالح
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مواقف ال�شركاء االجتماعيني (النقابات) يف
الدولة التي تواجه �إدارات املوارد الب�شرية لديها با�ستمرا ٍر َ
هذا املجال .ولنالحظ �أي�ضا �أن االعتبارات االجتماعية يزيد من �أثرها حجم م�شاكل �إعداد الرتاب� ،إذ
جتد تف�سريها �أحيانا يف احلالة املرتدية لتجهيزات البنية التحتية يف بع�ض املجاالت الرتابية و عدم جاذبيتها.
د .عدم ان�سجام الإطار القانوني
يخفف من �أثر عدم ان�سجام الإطار القانوين كونُ الأنظمة القانونية اجلاري بها العمل على امل�ستوى الرتابي
ت�ستلهم يف عمومها القواعد واملبادئ املن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية .غري
�أن ت�شتت الإطار القانوين ميثل عائقا كبريا �أمام تطوير �سيا�سة مالئمة و�صائبة لتدبري املوارد الب�شرية املتوفرة
على امل�ستوى اجلهوي ،كما �أنه ميثل عقبة ك�أدا َء �أمام �أعمال تنمية الكفاءات الب�شرية يف منظور اجلهوية
املتقدمة.
فاملجموعات الثالثة من املوارد الب�شرية العاملة على امل�ستوى الرتابي تخ�ضع لأنظمة قانونية خمتلفة،
وهذا التداخل بني الأنظمة القانونية يف�ضي �إىل غياب لالن�سجام يف م�سل�سل التدبري ،حيث �إن فئات
من املوظفني العاملني يف املجال الرتابي الواحد� ،أو الذين يواجهون م�شاكل مت�شابهة ،يجدون �أنف�سهم
خا�ضعني لأنظمة قانونية خمتلفة ،وجمربين على ا ِّتباع م�سارات مهنية خمتلفة �أو على اخل�ضوع لتدابري
فردية �أو جماعية متناق�ضة.
2

الأعمال الرامية �إىل تنمية الكفاءات :الداللة ومدى املفعول و املحتوى

�إن تنمية الكفاءات م�س�ألة ت�أتي نتيج ًة لعدد من اخلطوات العملية حمددة الأهداف واملكيفة ،التي ت�ستجيب
يف �آن واحد ل�صعوبات التدبري والتنفيذ التي تواجهها الإدارات الرتابية ،وملا ي�ست�شعره م�ستخدمو تلك&
الإدارات من حاجات �إىل دعم الكفاءة و اخلربة و املهارة .وال ينح�صر الهدف من تنمية الكفاءات يف احلد
من الفوارق التي تتم مالحظتها بني الكفاءات املتوفرة بالفعل وتلك املطلوب توفرها ،بل �إنه يطمح �إىل جتاوز
ذلك نحو الهدف املتمثل يف تهيئة ال�شروط املالئمة للكيانات التي ت�ستفيد منها ،كي ت�ستطيع �أن تواجه
بطريقة م�ستدامة وفعالة متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ملجاالتها الرتابية.
و �سن�ستعر�ض يف هذا الق�سم من التقرير �أعمال تنمية الكفاءات التي �أطلقتها ال�سلطات العمومية ،وذلك
عرب فح�ص النقاط التالية:
•الأعمال التي تقوم بها الدولة لفائدة اجلماعات الرتابية؛
•والأعمال التي تقوم بها الدولة لفائدة م�صاحلها الالممركزة؛
•ثم الأعمال التي تقودها اجلماعات الرتابية من �أجل حت�سني مردود وفعالية مرافقها وخدماتها.
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� .2.1أعمال الدولة لتنمية الكفاءات الموجهة �إلى الجماعات الترابية
يتمثل الهدف العام املتوخى من هذه الأعمال يف دعم اجلماعات الرتابية يف ممار�سة امل�س�ؤوليات املوكلة
�إليها .وهي ترمي يف �آن واحد �إىل دعم قدرات املنتخبني يف جمال التداول واتخاذ القرار والتدبري ،ودعم
قدرات الإدارات يف جمال تنفيذ وتفعيل ال�سيا�سات والتدابري التي يقرها املنتخبون.
ويتميز عمل الدولة على هذا امل�ستوى بثالث خا�صيات كربى .فهو من جه ٍة ُيعنى �أ�سا�سا باجلماعات
املحلية ،وهو من جهة �أخرى يجري ح�سب منهج يكاد يكون ح�صريا ،هو التكوين امل�ستمر ،وهو من جهة
ثالثة يعترب عمال يكاد يعود الف�ضل فيه كله �إىل قطاع وزاري واحد ،هو وزارة الداخلية.
فال ميكن �أن ننكر �أن عمل قطاع الداخلية يف هذا املجال ينم عن وعي الفت للنظر بالأهمية اال�سرتاتيجية
التي تكت�سيها مقاربة تنمية الكفاءات لإجناح الالمركزية الرتابية ،وخ�صو�صا على امل�ستوى اجلماعي .لذلك
تزود القطاع املذكور بتوجهات ا�سرتاتيجية وحقيبة من خمططات التكوين الرامية �إىل اال�ستجابة لتحديات
تدبري و تنمية الكفاءات واملهن على امل�ستوى املحلي .وهناك ما ال يقل عن خم�سة تكوينات خمتلفة،
تقرتح خم�سة ع�شر برناجما للتكوين ،منها برامج تكوين املكونني ،التي مت و�ضعها بالتحديد ل�سد حاجات
اجلماعات القروية يف هذا املجال .وقد مت قبل ذلك حتديد �ستة م�سالك ب�صفتها ميدان عمل ذا �أولوية
بالن�سبة �إىل �أعمال تنمية الكفاءات .وبديهي �أن تلك امل�سالك تخ�ص�ص ح�صة الأ�سد للم�ستوى اجلماعي،
على ح�ساب امل�ستويني الآخرين ،الإقليمي واجلهوي ،الذين ال يحظيان ب�صفتهما هذه ،يف جمال تنمية
الكفاءات� ،سوى بفر�ص نادرة .من جهة �أخرى ،تويل تلك امل�سالك �أهمية كبرية ملوا�ضيع التدبري والتفعيل،
التي تتوجه بالدرجة الأوىل �إىل الفئات املختلفة من امل�ستخدمني اجلماعيني� .أما املوا�ضيع التي تعنى
باملنتخبني فتبقى قليلة ،عدا تلك املتعلقة بالتوا�صل والتعاون بني اجلماعات � intercommunalitéأو
احلكامة اجليدة ،والتي يبقى عددها رغم ذلك حمدودا جدا� .أ�ضف �إىل هذا �أن حجم ومدى خمطط العمل
الذي بلورته وزارة الداخلية يف هذا املجال يثري �أ�سئلة حول �شروط تفعيله� ،إذا ما �أخذنا بعني االعتبار
قلة مقدمي اخلدمات العموميني واخلوا�ص الذين ب�إمكانهم اال�ستجابة لطلبات تنمية الكفاءات النوعية
املقرتحة من قبل القطاع املذكور �أو املعرب عنها من قبل اجلماعات الرتابية نف�سها .و�أخريا ف�إن من املنا�سب
الت�شديد على �أهمية برامج التعاون الدويل ،التي جنحت وزارة الداخلية يف جتنيدها لفائدة اجلماعات
الرتابية .وميزة هذه الربامج – وخ�صو�صا منها برنامج  PLG-USAIDوبرنامج  ART GOLDمل�ؤ�س�سة
برنامج الأمم املتحدة للتنمية  – PNUDتتمثل يف كونها تفرد مكانة خا�صة لأعمال دعم قدرات خمتلف
فئات م�ستخدمي اجلماعات الرتابية واملنتخبني املحليني.
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� .2.2أعمال تنمية الكفاءات الموجهة �إلى الم�صالح الالممركزة
على عك�س اجلماعات الرتابية ،ال ت�شكل امل�صالح الالممركزة فئة قانونية منف�صلة عن الإدارة املركزية،
التي متثل هذه امل�صالح امتدادات لها .و النتيجة �أن امل�صالح �إياها ال ت�ستفيد من �أي �سيا�سة �شاملة لتنمية
الكفاءات ،وال من �أعمال من�سقة �أو نوعية يف جمال تقوية قدرات امل�ستخدمني الذين تتوفر عليهم .و
با�ستثناء بع�ض القطاعات الوزارية القليلة التي ا�ستطاعت التو�صل �إىل بلورة �أعمال حمددة الأهداف
موجهة �إىل م�صاحلها الالممركزة ،ف�إن �أغلب امل�صالح «اخلارجية» ال ت�ستفيد يف �أف�ضل الأحوال �سوى من
جمموعة من اخلطوات العملية يف جمال التكوين امل�ستمر ،يطلقها قطاعها الوزاري ،ويتم حتديد حمتواها
ح�سب ان�شغاالت وحاجات البنيات املركزية لذلك القطاع واحلق �أن هذه الو�ضعية لي�ست يف جممل
الأمر �إال نتيجة طبيعية الفتقار الدولة �إىل �سيا�سة حقيقية �شاملة ومدجمة لالمتركز ،وهو ما عمل هذا التقرير،
يف ق�سمه الأول على �إي�ضاح �آثاره ال�سلبية يف التنمية الرتابية.
على �أن امل�صالح الالممركزة معنية ،ب�صفتها جزءا ال يتجز�أ من الإدارة املركزية ،بتدابري ذات طابع عام
تتخذها الدولة بهدف الرفع من م�ستوى الإدارة ودعم قدرة م�صاحلها على مواجهة متطلبات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وعلى مواكب ٍة �أكرث فعالية و�صرامة مل�سل�سل حتديث البالد .وميكن جتميع تلك
التدابري يف ثالث فئات:
•تدابري الإ�صالح ال�شامل املتخذة على م�ستوى الإدارة ،مثل حظر التوظيف يف �سالمل الأجور امل�صنفة
من � 1إىل  ،4ودعم �إطار احلركية و�إعادة االنت�شار ،و�إىل حد ما ،الت�شجيع على املغادرة الطوعية؛
•متكني الإدارات من عدد من الأدوات والتقنيات وكتيبات الإر�شاد الرامية �إىل م�ساعدتها على االنخراط
يف م�سعى حديث لتدبري املوارد الب�شرية ،وذلك على اخل�صو�ص عرب التخطيط امل�سبق لأعداد العاملني
ومنا�صب ال�شغل والكفاءات؛
•الإلزام القانوين للإدارات بتنظيم مبادرات نوعية للتكوين امل�ستمر لفائدة امل�صالح الالممركزة .ولئن
كانت هذه اخلطوات ،امل�سماة �أعماال للتكوين االلتقائي ،من�صو�صا عليها يف الن�ص اخلا�ص بالتكوين
امل�ستمر� ،إال انه قليال ما يتم حتقيقها على �أر�ض الواقع.
وبخ�صو�ص الفئة الثانية من االجراءات ،ف�إن دورية الوزير الأول بتاريخ  1يونيو  ،2004قد �أحدثت جلنة
بني وزارية للقيادة برئا�سة وزير حتديث القطاعات العمومية ،حتث كل القطاعات �إىل االنخراط بعزم يف بلورة
مرجعية ملنا�صب ال�شغل والكفاءات  .RECوقد دعمت وزارة حتديث القطاعات العمومية هذا التوجه
ب�إطالقها عددا من املبادرات الرامية لتحفيز القطاعات .فبالإ�ضافة �إىل تعميم مرجعية لنماذج منا�صب
ال�شغل والكفاءات ،م�شرتكة بني الغدارات العمومية ،قامت الوزارة املذكورة بو�ضع دليل منهجي ملرجعية
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منا�صب ال�شغل والكفاءات ،ونظمت دورات متخ�ص�صة للتكوين يف هذا املجال ،بل وقبلت بامل�ساهمة يف
متويل الدرا�سات الهادفة �إىل �إعداد مرجعيات منا�صب ال�شغل والكفاءات ،وذلك من خالل �صندوق
حتديث الإدارة العامة  .FOMAPولنذكر بهذا ال�صدد ب�أن �إعداد مرجعية ملنا�صب ال�شغل والكفاءات
تعد العمل امل�ؤ�س�س الرئي�س لتجديد القطاع العمومي ولكل �سيا�سة رامية �إىل تثمني املوارد الب�شرية.
ذلك �أنها مبثابة الأداة الرئي�سة والآلية املرجعية لتدبري �أمثل للموارد الب�شرية ،مرتكز على التنظيم الفعال
للعمل والتنمية ال�صائبة واملنا�سبة للكفاءات .وهي تتمتع مبوا�صفات تتيح ن�شرها الفوري يف خمتلف حماور
تدبري الكفاءات الب�شرية ،من تدبري ا�ستباقي ملنا�صب العمل والكفاءات ،و�إعادة تنظيم للعمل ،والتوظيف
ال�صائب ،واحلركية الوظيفية ،واحلركية اجلغرافية الداخلية واخلارجية ،والتقييم ،والرتقية ،والتكوين،
واالرتقاء بالكفاءات املتوفرة للإدارات العمومية.
لكن فيما يتعلق مبرجعيات منا�صب ال�شغل والكفاءات فقد انخرطت العديد من القطاعات يف بلورة
مرجعيات من هذا النوع ،لكن دون ت�أمني التحكم التام فيها على م�ستوى الدقة املنتظرة من هذه الآلية
يف تدبري املوارد الب�شرية .فدفاتر التحمالت التي مت تفويت �أمر �إعدادها على عجلة �إىل مكاتب درا�سات،
جاءت يف كثري من الأحيان ت�شكو من نق�ص يف التعميق وحتديد م�ستوى املتطلبات املرتقبة .وهكذا
ف�إن عددا من مرجعيات الكفاءات التي مت �إعدادها ت�شكو من �أوجه نق�ص على م�ستوى حتليل ال�شغل
واملتطلبات املهنية التي ينبغي العمل على بلوغها ،وكذا حتديد غري دقيق حلاجيات التكوين.
� .2.3أعمال دعم الكفاءات التي تطلق بمبادرة من الجماعات الترابية
هي �أعمال بالغة الندرة .فاجلماعات الرتابية ،ورغم وعيها ب�أهمية مقاربة الكفاءة من �أجل ممار�سة م�س�ؤولياتها،
�إال �أنها تف�ضل يف هذا املجال الركون �إىل ا�سرتاتيجية تتمثل يف انتظار مبادرات الدولة وال�شركاء الأجانب.
معدة ومنفذة من قبل جمموعة من
ولذلك فمن ال�صعب احلديث هنا عن برامج حمددة الأهدافّ ،
اجلماعات الرتابية ،بهدف دعم ت�أهيل وقدرات م�ستخدميها �أو دعم منتخَ بيها يف ممار�ستهم ملهامهم .ولعل
هذا الق�صور لي�س �إال نتيجة طبيعية للموقف املمركِ ز للدولة ،التي و�إن جعلت التكوين امل�ستمر من �ضمن
ال�صالحيات القابلة للنقل �إىل الفئات الثالث من اجلماعات الرتابية� ،إال �أنها مل تقدم �أبدا على �أي نقل
لل�صالحيات يف هذا املجال.
غري �أن غياب كل نقل لل�صالحيات مل مينع ظهور مبادرات ذات �أهمية .ومن ذلك مثال «دار املنتخب»
الذي مت �إحداثه م�ؤخرا يف جهة مراك�ش-تان�سيفت ( ،)2011مما يبني �أن املنتخبني املحليني يعتزمون
االنخراط ب�شكل �أكرب يف جمال دعم قدراتهم التدبريية ،والتكفل بالتكوين امل�ستمر ملوظفيهم .و�إنه لأمر ذو
داللة وا�ضحة �أن تفعيل �آلية العمل هذه من قبل اجلماعات الرتابية املعنية قد مت �إدراجه يف الإطار اجلهوي،
وهو اختيار ينبئ بن�شوء الوعي لدى اجلهات بامل�س�ؤوليات اجل�سيمة التي تنتظرها يف هذا املجال.
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3

مزايا و نواق�ص نظام تدبري وتنمية الكفاءات على امل�ستوى الرتابي

ال �شك �أن تدبري الكفاءات املتوفرة على امل�ستوى الرتابي ،وكذا التدابري املتخذة من �أجل �ضمان تنميتها،
تعد كلها جوانب �إيجابية ت�ستحق التنويه؛ غري �أن املمار�سات اجلاري بها العمل يف هذا املجال تمُ يط اللثام
عن جوانب �أخرى تبني حدودها.
 .3.1مزايا المنظومة الحالية
للمنظومة احلالية ميزتان ال ميكن جتاهلهما:
.i

فهي قد �أبانت عن مرونة يف اال�شتغال بالنظر �إىل متطلبات الالمركزية اجلماعية التي �أتاحت لها،
بف�ضل قدرتها على التكيف� ،أن حتقق بع�ض الأهداف املر�سومة لها .فمنظومة تدبري املوارد الب�شرية
التي مت و�ضعها يف  1977رهن �إ�شارة اجلماعات الرتابية قد �أتاحت على وجه العموم لهذه اجلماعات
التزود بالو�سائل الب�شرية ال�ضرورية ملواجهة م�س�ؤولياتها يف جمال التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ملجاالتها الرتابية .و�إن وجودها ودميومتها ميثالن يف حد ذاتيهما عامال �إيجابيا بالنظر �إىل
اخلطوات التي مت حتقيقها يف جمال التنمية املحلية.

.ii

وهي قد �أتاحت بروز نخبة حملية مل يكن لها من قبل وجود ،تتكون من منتخبني م�سيرِّ ين خرباء
بحكامة ال�ش�ؤون العمومية املحلية ،ومن �أطر متخ�ص�صة يف ت�سيري خمتلف امل�صالح العمومية املحلية.
فبف�ضل منظومة تدبري وتنمية الكفاءات القائمة ،تتوفر البالد اليوم على كفاءات ترابية هامة ميكن
للجهوية املو�سعة ،عرب �سيا�سة ن�شطة لتنمية الكفاءات� ،أن تعتمد عليها لل�سري ُق ُدما.

 .3.2نواق�ص المنظومة الحالية
النواق�ص بطبيعة احلال كثرية ،لكن ميكن �أن نح�صر احلديث ب�ش�أنها يف ثالثة �أبعاد جوهرية:
.i

�أما �أولها فيتمثل يف كون منظومة تدبري الكفاءات اجلاري بها العمل اليوم تفتقر �إىل االندماجية
واالن�سجام والتكامل .فتداخل الإطارات القانونية املختلفة ،والتدخل الكبري للدولة على امل�ستوى
الإقليمي ،وكذا امل�ستوى ال�ضعيف لالمتركز م�صاحلها ،متثل كلها خ�صائ�ص جوهرية �أفقدت املنظومة
جتان�سها وان�سجامها.

.ii

و�أما الثاين ،فهو ما كان لأعمال تنمية الكفاءات من �أثر �ضعيف يف ا�شتغال املنظومة احلالية .فتلك
الأعمال التي جرى �إطالقها مت�أخرة وتركزت بالأ�سا�س على امل�ستوى اجلماعي ،مل تنجح يف احتواء
الآثار ال�سلبية للعجز الثقيل الذي خلفته عمليات املغادرة ،وال يف التخفيف من التداعيات ال�سلبية
كذلك لعملية التوظيف املكثف الكربى التي �شهدتها بداية الت�سعينات من القرن املن�صرم.
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.iii

و�أما الثالث فهو �أن املنظومة تبقى على وجه العموم قليلة اجلاذبية ،حيث �إنها ال جتتذب �أف�ضل
الكفاءات ،وال ت�ستثري �إال قليال اهتما َم ال�شباب من خريجي اجلامعات وكربيات املدار�س ،وهي فوق
هذا وذاك ال جتتذب مطلقا الأطر العليا وم�س�ؤويل الإدارة املركزية وامل�ؤ�س�سات العمومية.

وباخت�صار ف�إن منظومة تدبري وتنمية الكفاءات اجلاري بها العمل على امل�ستوى الرتابي ،كما ت�شتغل حاليا،
تتطلب تغيريات جوهرية ترمي �إىل جعلها رافعة حقيقية للجهوية املتقدمة.
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� .IIIضرورة �إقرار �سيا�سة عمومية �إرادية
لتنمية الكفاءات الب�شرية على الم�ستوى
الجهوي

�إن التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية للمجاالت الرتابية تربر �ضرورة �أن تتزود البالد
ب�سيا�سة عمومية �إرادية لتنمية الكفاءات الب�شرية ،تركز باخل�صو�ص على املنتخبني املحليني وم�ستخدمي
اجلماعات الرتابية وم�ستخدمي امل�صالح الالممركزة ،بالنظر �إىل الدور الهام والأ�سا�سي الذي ي�ضطلع به
ه�ؤالء الفاعلون املجاليون يف م�سل�سل قيادة وتطوير و�/أو �إعداد ال�شروط ال�ضرورية لتحقيق تلك التنمية.
وهذه ال�سيا�سة ،التي �سنقت�صر هنا على تقدمي م�سعى لتعريفها ،من �ش�أنها �أن تكون �أكرث جناعة �إذا ما
مت ت�صورها وتنفيذها على امل�ستوى الرتابي .كما �أن من املهم �أن يتم دعمها بتدابري ا�ستعجالية وكذا
ب�إ�صالحات موازية ال منا�ص منها.
ويجب �أن ت�ضع هذه ال�سيا�سة يف ح�سبانها البعد املتعلق مبقاربة النوع وذاك املتعلق بالتنمية امل�ستدامة،
و�إدماجهما بطريقة منهجية يف �إعداد وتفعيل وتتبع وتقييم ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات اجلهوية ،وكذا يف
ت�صور �آليات و�أدوات احلكامة اجلهوية.
ف�إحدى �أهم تو�صيات التقرير الوطني حول تتبع تفعيل �أهداف الألفية للتنمية تكمن يف «�إدماج البعد
املتعلق بالنوع يف املخططات التنموية» .وعالوة على ذلك ،يبني بحث �أجرته الإدارة العامة للجماعات
املحلية مقدار امل�ساهمة النوعية للن�ساء يف احلياة اليومية لل�ساكنة ،بحكم �أنهن يولني �أهمية �أكرب للم�سائل
املتعلقة بالأمن ،والبنيات التحتية الأ�سا�سية ،وال�صحة ،والنقل العمومي ،وجمانية التجهيزات العمومية،
وريا�ض الأطفال ،والرتفيه ،والتوفيق بني �أوقات العمل و�أوقات الدرا�سة ،وما �إليه .و بالإ�ضافة �إىل ذلك
تتمتع الن�ساء املنتخبات بقرب �أكرب حيال ال�ساكنة ،كما �أنهن ي�ستطعن دخول البيوت واالت�صال بالأ�سر
ب�أ�سهل مما ي�ستطيع نظرا�ؤهن من الرجال .وعالقة الن�ساء هذه مب�سائل القرب عالقة ت�ؤكدها التجارب على
امل�ستوى الدويل .فالن�ساء لهن �إ�سهام كبري الفائدة للجماعة ،وبخا�صة حني يتمتعن بتمثيلية كافية على
م�ستوى اجلماعات الرتابية.
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يجب من جهة �أخرى حث الأحزاب ال�سيا�سية ،وخ�صو�صا عرب قنوات متويلها العمومي ،على ت�شجيع
امل�شاركة ال�سيا�سية والولوج �إىل امل�س�ؤوليات االنتخابية والت�سيريية للن�ساء وال�شباب ذوي امل�ستوى التعليمي
العايل.
1

الأهمية اال�سرتاتيجية للم�ستوى اجلهوي

كثرية هي امل�ؤهالت التي متيز امل�ستوى اجلهوي يف ما تعلق بتنمية الكفاءات الرتابية:
.i

فمقت�ضيات الد�ستور اجلديد جعلت مركز ثقل التنمية الرتابية ينتقل من اجلماعة �صوب اجلهة .وهل
ينبغي التذكري بهذا ال�صدد باملقت�ضى الأ�سا�س من الفقرة الأخرية من الف�صل الأول من الد�ستور،
الذي ين�ص على �أن «التنظيم الرتابي للمملكة تنظيم ال مركزي ،يقوم على اجلهوية املتقدمة»؛

.ii

كما �أن اجلهة ،بحكم كونها �أعلى مرتبة من باقي اجلماعات الرتابية ،هي �أقدر على حتديد احلاجات
احلالية لتلك اجلماعات يف جمال دعم الكفاءات والتكوين امل�ستمر .فاجلهة ٌّ
حمل للتخطيط والتن�سيق
ور�سم �سيا�سات التنمية للمجال الرتابي املعني ،وهي لذلك تتوفر على امل�سافة الكافية لتحديد
املتطلبات واحلاجات يف جمال القدرات واملهارات والكفاءات الالزمة لتدبري وت�سيري �سيا�سات
التنمية املن�شودة ،وهي بهذه ال�صفة تتيح ربطا �أمثل بني مبادرات دعم الكفاءات التي يتم �إطالقها
على الأر�ض وبني ال�ضرورات احلقيقية والقائمة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية؛

.iii

و�أخريا ف�إن اجلهة هي الإطار املنا�سب واملالئم الذي يتيح التحكم يف م�سار تنظيم وتفعيل �أعمال تنمية
الكفاءات ،واحلد من �أوجه االختالل التي تطبع الكثري من مظاهر التنظيم احلايل لتلك الأعمال ،من
برجمة ممركزة ،وحاالت ت�أخر يف نقل املعلومات ،والتهرب من العمل والغياب املتكرر ،والأماكن غري
املنا�سبة التي جتري فيها تلك الأعمال ،وما �إىل ذلك .كما �أن اجلهة متثل امل�ستوى املالئم لقيا�س �أثر
�أعمال تنمية الكفاءات يف مردود امل�صالح املعنية ،والتحقق من نوعية اخلدمات املقدمة �إىل ال�ساكنة.

هذا ما يبني باخت�صار مدى الأهمية اال�سرتاتيجية للم�ستوى اجلهوي ،ومن ثمة �ضرورة التفكري يف منح
اجلهة يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية – كاخت�صا�ص حقيقي ،ال على �سبيل نقل االخت�صا�صات كما
هو ال�ش�أن حاليا – م�س�ؤولية كاملة يف جمال تنمية الكفاءات الرتابية .ويتعني على الدولة من �أجل ذلك
�أن تعمل على دعم �سيا�سة ا�ستقاللية اجلهات يف جمال تكوين الكفاءات الب�شرية اخلا�صة بها ،وذلك عرب
متكينها من تطوير جتهيزات يف جماالت الرتبية والتكوين امل�ستمر والتعليم العايل وال�صحة ،ب�شراكة مع
القطاع اخلا�ص .فمن �ش�أن مثل هذه التدابري �أن تتيح رفع قدرة االجتذاب لدى اجلهات النائية ،والتوطني
املحلي لكفاءات نادرة ولأ�سرها ،خ�صو�صا منها القادمة من املدن الكربى واملناطق احل�ضرية ال�ساحلية.
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ينبغي �أن تتوفر اجلماعات الرتابية على الآليات والو�سائل ال�ضرورية لتنظيم وتدبري �صالحياتها ،على �أن
ي�ؤخذ بعني االعتبار مبد�أ التفريع وكذا مدى ا�ستعداد اجلماعات الرتابية املعنية للتكفل بطريقة مقبولة
وفعالة بال�صالحية �أو ال�صالحيات املق�صودة .وينبغي حتديد هذه ال�صالحيات بدقة ،من �أجل تفادي
كل تراكب ،مع تو�ضيح مهمات وم�س�ؤوليات اجلماعات الرتابية .كما ينبغي توفري املوارد املالية والو�سائل
ال�ضرورية لتمكني تلك اجلماعات من حتمل م�س�ؤولياتها وتفعيل التدابري املقررة .ويجب �أن حتر�ص
اجلماعات الرتابية من جانبها على احلد من م�صاريف الت�سيري واال�ستفادة املثلى من الو�سائل العمومية
واال�شرتاك يف اال�ستفادة منها والتعاون ما بني اجلماعات من �أجل مزيد من الفعالية.
و يف جميع احلاالت ف�إن دعم دور اجلهات يف جمال التنمية االقت�صادية واالجتماعية �سيكون رهينا
بالو�سائل التي �ستو�ضع رهن �إ�شارة تلك اجلهات.
2

التدابري امل�ستعجلة والإ�صالحات املوازية ال�ضرورية

 .1.2التدابير الم�ستعجلة
هي التي يتعني على احلكومة التفكري يف اتخاذها عاجال وبال �إبطاء .وهي ثالثة:
.i

فهناك �أوال �ضرورة ا�ستباق تفعيل اجلهوية املو�سعة ،بو�ضع برنامج لإعداد الأطر وامل�س�ؤولني الذين
�سيتكفلون ب�ش�ؤون الإدارة اجلهوية� ،إذ �إن هناك عددا معينا من الأطر العليا املخ�ص�صة لكل جهة،
ينبغي البدء منذ الآن يف تكوينها و�إعدادها مل�ساعدة املنتخبني اجلهويني القادمني على �أن ميار�سوا،
يف �أف�ضل الظروف ،امل�س�ؤوليات وال�صالحيات التي �سيتم نقلها �إليهم �أو �إناطتها بهم طبقا للقانون
التنظيمي اجلديد املن�صو�ص عليه يف الد�ستور؛

.ii

ينبغي بعد ذلك احلر�ص على �أن ي�شتمل م�شروع القانون التنظيمي املن�صو�ص عليه يف الد�ستور
على تنمية الكفاءات الرتابية ب�صفتها من �صميم �صالحيات اجلماعة الرتابية .ويجب �أن ي�شمل هذا
التخويل كذلك تكوين املنتخبني املحليني ،و�أن تتم ممار�سته ب�ش�أن الأطر العليا للجماعات الرتابية
الأخرى ،التي ينبغي التفكري يف ا�ستكمال تكوينها ح�سب مقاربة مندجمة و�شاملة ،بهدف �إعطاء
ال�سيا�سة العمومية التي يو�صي بها هذا التقرير ما يلزمها من االن�سجام والتكامل؛

.iii

و�أخريا فمن املهم �أن تتخذ الدولة التدابري الفعالة ال�ضرورية من �أجل حث القطاعات الوزارية املرتددة،
حثها على ا�ستكمال تنظيم م�صاحلها الالممركزة على �أ�س�س جهوية (يف  ،2012ال يزال نحو اثني
ع�شر قطاعا وزاريا من ذات التوجه العمودي ال تتوفر بعد على متثيلية على امل�ستوى اجلهوي ،ونذكر
من بينها على اخل�صو�ص قطاعات ال�صحة وال�شباب والريا�ضة وال�شغل وال�صناعة والتجارة وال�سياحة
وال�صيد البحري واملالية وغريها) .وبديهي �أنه لي�س من ال�ضروري �إجبار جميع القطاعات الوزارية على
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�أن تكون ممثلة من قبل مندوب جهوي خا�ص .فقد حان الوقت كي تعمل الدولة ،يف �إطار اجلهوية
املتقدمة ،على �إعادة هيكلة م�صاحلها الالممركزة حول مفهوم «القطب اجلهوي للكفاءات» .فمن �ش�أن
هذا امل�سعى �أن يف�ضي �إىل جتميع امل�صالح اجلهوية الالممركزة حول الوايل ،على �شكل خم�سة �أقطاب
�أو �ستة ،ي�سري كل منها مندوب جهوي له رتبة مدير مركزي ،يجري تعيينه من قبل املجل�س احلكومي،
ويكون ه�ؤالء املندوبني مرتبطني كال بواحد من الوزراء الذين تتم ممار�سات �صالحياتهم يف �إطار
القطب.
 .2.2الإ�صالحات الموازية ال�ضرورية
يتعلق الأمر بتدابري التغيري التي ال غنى عنها من �أجل جناح م�شروع اجلهوية املو�سعة ،وهي تتطلب وقتا
�أطول ب�سبب طبيعتها اجلوهرية والآثار امل�ستدامة املنتظرة من تفعيلها .وهي �أربعة:
.i

ال بد يف املقام الأول من العمل على التوفيق بني القانون الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية والن�صو�ص
التنظيمية اخلا�صة بتطبيقه ،وبني املتطلبات اجلديدة للجهوية املتقدمة .فذلك القانون قد �صيغ يف
البداية من �أجل �سد حاجات دولة مركزية ،واحلال �أن البالد تدخل ،مع اجلهوية املو�سعة ،عهد تطور
م�ؤ�س�سي جديد ،يعطي للجهات دورا هاما �إىل جانب الدولة يف تدبري ال�ش�أن العمومي .وبالتايل فمن
ال�ضروري ،يف ما تعلق بتنمية الكفاءات الب�شرية العاملة على امل�ستوى اجلهوي والرتابي� ،أن يت�ضمن
القانون الأ�سا�سي البعد اجلهوي يف مقت�ضياته كما يف فل�سفته العامة؛

.ii

والدولة مدعوة ،يف املقام الثاين� ،إىل تعريف الإطار القانوين املرجعي املنظم لتدبري وتنمية الكفاءات
يف اجلماعات الرتابية يف �إطار اجلهوية املو�سعة .وتعد هذه اخلطوة �ضرورية لتحديد امل�س�ؤوليات يف جمال
تدبري وتنمية الكفاءات الب�شرية يف ما بني الدولة واجلماعات الرتابية من جهة ،وما بني اجلماعات
الرتابية يف عالقتها بع�ضا ببع�ض من جهة ثانية .ويجب �أن يويل الإطار القانوين املذكور الأولوية
للقوانني املنظمة للجوانب املتعلقة بتوظيف وحركية وتقييم امل�ستخدمني العاملني يف اجلهة ،نظرا �إىل
االنعكا�سات الهامة لهذه اجلوانب من تدبري املوارد الب�شرية ،انعكا�ساتها على �أداء امل�صالح اجلهوية.

.iii

من املهم ،يف املقام الثالث ،العمل على فح�ص الآلية القانونية والتنظيمية التي ت�سري وفقها منظومة
الرتبية التكوين العايل القائمة ،بهدف تكييفها مع متطلبات اجلهوية املو�سعة .و�إذا كان ال جدال يف
�أن جهودا كبرية قد مت بذلها من �أجل توطني جهوي وترابي ملعاهد الرتبية والتكوين العايل والتكوين
املهني ،ف�إن املالحظ يف مقابل ذلك �أن الربامج واملناهج التكوينية املتبعة من قبل تلك املعاهد ال
ت�ستجيب ب�شكل جيد حلاجات وانتظارات اجلماعات الرتابية� ،إذ ال تدمج بطريقة كافية �آفاق النمو
والتطوير التي تفتحها اجلهوية املتقدمة؛
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.iv

3

�أخريا ،ويف املقام الرابع ،يتعني �أن يقوم تنظيم م�صالح الدولة على �أ�س�س جديدة ،ح�سب مبد�إ الأقطاب
التناف�سية .فالإدارة اجلهوية مطالبة ب�أن تغري جلدها لت�صبح �أقل ت�شتتا وتعقيدا وبريوقراطية ،و�أكرث
�إن�صاتا �إىل حاجات الدعم واال�ست�شارة لدى الإدارة اجلهوية الالممركزة وباقي اجلماعات الرتابية.
وذاك ٌ
ور�ش �إ�صالحي هام يتطلب من ال�سلطات العمومية عزما و�إرادة وت�صميما.
عنا�صر لتحديد �سيا�سة عمومية

تبدو بلورة �سيا�سة �إرادية لتنمية الكفاءات الب�شرية الرتابية م�س�ألة �ضرورية من �أجل دعم فر�ص جناح
م�شروع اجلهوية املو�سعة .ويرجع �إىل ال�سلطات العمومية املعنية �أمر حتديد �أهداف تلك ال�سيا�سة وم�ضمونها
وحماورها .و�سنكتفي يف هذا الق�سم من التقرير ،اعتبارا حلجم املهمة املعنية ،باقرتاح عنا�صر امل�سعى الذي
من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف بلورة هذه ال�سيا�سة .وامل�سعى املقرتح هنا ذو طبيعة منهجية ،وهو ينبني حول ثالثة
متطلبات� ،أولها متطلب معريف والثاين متطلب ت�شاوري والثالث متطلب يف منح الأولويات.
�أما املتطلب الأول فهو متطلب املعرفة مبا هو متوفر� ،سواء يف ما تعلق بالإمكانات املتوفرة يف جمال
الكفاءات� ،أم ب�آفاق التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اخلا�صة باملجاالت الرتابية املعنية،
�أم بالكفاءات وامل�ؤهالت ال�ضرورية الآن و�/أو يف امل�ستقبل ملواجهة احلاجات اجلديدة لتنمية تلك املجاالت
الرتابية .واحلق �أن نق�ص املعرفة يف هذا املجال يبلغ درجة جتعل من ال�ضروري القيام بدرا�سات ميدانية من
�أجل الإحاطة بالو�ضع �إحاطة مثلى ،تكون يف �آن واحد عامة (�شاملة ملجموع اجلماعات الرتابية وامل�صالح
الالممركزة) وخا�صة حمددة (تعنى بالو�ضع اخلا�ص بكل م�ستوى من م�ستويات اجلماعات الرتابية ،وكذا
كل فئة من فئات امل�صالح الالممركزة) .فاملعرفة اجليدة بحال الواقع امليداين �شرط �ضروري وم�سبق لكل
جمهود يتوخى ر�سم معامل �سيا�سة عمومية يف هذا املجال الذي يتميز بالتغري والتطور الدائمني .لذلك فال
منا�ص من توفري موارد مالية هامة من �أجل متكني اجلهات من التوفر على درا�سات لتحديد احلاجات يف
جمال دعم الكفاءات ،ولكن �أي�ضا من �أجل القيام بدرا�سات لتحديث مناهج تدبري املوارد الب�شرية التي
تتوفر عليها؛
و�أما املتطلب الثاين فهو متطلب الت�شاور ،وهو ذو طبيعة مالزمة لطبيعة الهدف املر�سوم� ،إذ ينبغي �أن
يتم ر�سم ال�سيا�سة العمومية املقرتحة يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى الرتابي بت�شاور
مع الفاعلني املعنيني ،ال �أن يتم �إعدادها لهم ب�أيدٍ غري �أيديهم .ويجب �أن يتم يف �أثناء م�سل�سل �إعداد
تلك ال�سيا�سة تخ�صي�ص الكثري من املكان والزمن مل�ساعي الإعالم وال�شرح والإن�صات والتبادل مع
املنتخبني املحليني وال�شركاء االجتماعيني ومرتفقي املرافق العمومية املحلية الكربى ،ولكن كذلك مع
�أهم م�س�ؤويل امل�صالح اجلهوية واملركزية .فمن الهام جدا �أن يكون �إعداد ال�سيا�سة العمومية يف هذا املجال
مبثابة ثمرة ملجهود من امل�شاركة اجلماعية ،ال نتيج ًة ملقاربة عمودية منحدرة من القمة �إىل القاعدة ،وال
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ملقاربة تكنوقراطية حم�ضة .واملقاربة الت�شاركية التي تتيح ممار�سة تامة ون�شطة للموا َطنة تقت�ضي مت ُّلكا �أمثل
للم�شاريع ،و�سبيال �أف�ضل يف اتخاذ القرار من قبل امل�س�ؤولني خالل �إعداد الت�شخي�صات ،وتقدمي خدمات
�أكرث تال�ؤما مع احلاجات؛
و�أما املتطلب الثالث فيتمثل يف القدرة على حتديد الأولويات� ،أي القدرة على تف�ضيل خيار معني على
غريه ،بحكم �أنه لي�س من املمكن يف هذا املجال القيام بكل �شيء يف �آن ،وبالتايل فال بد من �إيالء الأولوية
لبع�ض الأعمال على غريها .والأعمال ذات الطابع اال�سرتاتيجي� ،أي التي لها �أثر يف البنية �أو لها مفعول
تغيري قوي ،ينبغي �أن تو�ضع على ر�أ�س الأهداف املطلوب بلوغها .وال�شيء نف�سه ي�صدق يف حق �أعمال
تنمية الكفاءات التي يجري �إطالقها �أو قيادتها من قبل اجلهات ،وكذا الأعمال الرامية �إىل دعم االن�سجام
والتكامل يف ما بني التدابري التنموية التي تتخذها خمتلف اجلماعات الرتابية.
4

منهجية التفعيل

�أيا كان م�ضمون ال�سيا�سة املذكورة ،ف�إن تفعيلها ينبغي �أن يقوم على م�سعى مالئم ،ي�أخذ بعني االعتبار كل
عوامل املقاومة التي من �ش�أنها �أن حتد من فعاليتها �أو �أن تنحرف بها عن الأهداف املر�سومة .ويجب �أن
يعتمد ذلك امل�سعى على �أربعة مكونات �أ�سا�س ،هي التوا�صل ،والأدوات والآليات ،والتف�صيل التطبيقي
التدريجي ،و�أخريا التقييم.
ف�أما التوا�صل فيكت�سي �أهمية بالغة خالل مرحلة تفعيل كل �سيا�سة عمومية� ،إذ ِّميكن من �شرح �أهدافها،
ولكن فوق ذلك من ا�ستثارة اهتمام املجموعات امل�ستهدفة املعنية بالأعمال التي يجري �إطالقها.
والتوا�صل ي�صبح �أكرث �ضرورة عند تفعيل تدابري �أو �أعمال تتوجه �إىل كفاءات ب�شرية منتمية �إىل كيانات
خمتلفة وخا�ضعة لأنظمة قانونية خمتلفة.
و�أما الأدوات والآليات ،فهي الدعامات ال�ضرورية للتفعيل ،التي تتيح �إعطاء فكرة ملمو�سة عن الأعمال
والتدابري املر�سومة يف �إطار ال�سيا�سة العمومية املعنية .و يزيد هذه الدعامات فائدة �أنها متتاز بكونها يف غالب
الأحيان حمررة بلغة ب�سيطة �سهلة الفهم ،وحر�صها على �إبراز �أهمية و�صواب خمتلف تقنيات تدبري وتنمية
الكفاءات الب�شرية التي ترمي ال�سيا�سة املتبعة �إىل ن�شرها �أو ت�شجيعها يف �أو�ساط املجموعات امل�ستهدفة.
و�أما التف�صيل التطبيقي التدريجي ،فهو مبد�أ مالزم للتفعيل ،وهو بتلك ال�صفة يرتجم قدرة التكيف لدى
ال�سيا�سة العمومية املر�سومة يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى الرتابي .وهو يعني �أن تفعيل
بع�ض مكونات هذه ال�سيا�سة ميكن �إرجا�ؤه ،من �أجل اعتبارات مو�ضوعية خمتلفة� ،إىل مراحل الحقة ،دون
�أن يف�ضي ذلك ب�أي وجه من الوجوه �إىل امل�س بالأهداف ال�شاملة والنهائية لل�سيا�سة املعنية.
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و�أما التقييم فهو عن�صر �أ�سا�س من عنا�صر التفعيل .ف�سيا�سة تنمية الكفاءات على امل�ستوى الرتابي ينبغي
لها �أن تكون ،على امتداد م�سار تفعيلها� ،سهلة التقييم� ،سواء على م�ستوى الأثر الذي حتدثه �أم يف ما
تعلق ب�صواب وجناعة الو�سائل امل�ستعملة يف تطبيقها .غري �أن هذه النتيجة ال ميكن حتقيقها �إال متى �أدمج
م�سعى التفعيل مبد�أ التقييم ،ب�صفته مكونا رئي�سا من املكونات التي تفيد يف معرفة مدى التقدم يف حتقيق
الأهداف املُ َّ
�سطرة يف �إطار ال�سيا�سة املذكورة.
5

العمل على الو�سط اخلارجي وانخراط ال�شركاء

ال ينبغي �أن تبقى تنمية الكفاءات يف �إطار اجلهوية املو�سعة �ش�أنا خا�صا بال�سلطات العمومية� ،أي الدولة
واجلماعات الرتابية على وجه اخل�صو�ص ،بل �إن هناك فاعلني وم�ؤ�س�سات �أخرى لها دور هام يجب �أن
ت�ضطلع به يف �إعداد ال�شروط املالئمة لنجاح ال�سيا�سة العمومية التي يو�صي هذا التقرير ب�صياغتها ،ونعني
الأحزاب ال�سيا�سية وال�شركاء االجتماعيني واملجتمع املدين واملواطنني واجلامعات واملعاهد واملدار�س
العليا للتكوين.
 .5.1دور وم�س�ؤولية الأحزاب ال�سيا�سية وال�شركاء االجتماعيين
ت�ضطلع الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات النقابية بدور ملفت يف جمال تنمية كفاءات املوارد الب�شرية
امل�ستخدمة من قبل اجلماعات الرتابية وامل�صالح الالممركزة.
ذلك �أن الأحزاب ال�سيا�سية �أوال تتحمل م�س�ؤولية ثالثية:
.i

فالأحزاب هي التي تقوم بانتخاب واختيار املنتخبني املحليني ،الذين ميار�سون كما هو معلوم ،طبقا
للن�صو�ص املتعلقة بالالمركزية اجلهوية ،م�س�ؤوليات و�سلطات هامة على خمتلف امل�ستويات الرتابية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك فال يجهل �أحد �أن جناح املبادرات الرامية �إىل تنمية الكفاءات يبقى رهينا مب�ستوى
التكوين الأويل للنخب املحلية ونوعية تلك النخب ،التي تبقى بدورها رهينة م�سل�سل تعيني املر�شحني
لالنتخابات اجلماعية من قبل الهيئات القيادية للتنظيمات ال�سيا�سية .وبالتايل فمن املهم ،من �أجل
�ضمان جناح �سيا�سة تنمية الكفاءات الب�شرية امل�ستخدمة على امل�ستوى الرتابي� ،أن تقبل الأحزاب
ال�سيا�سية بجعل عامل الكفاءة يف جمال احلكامة يف مقدمة معايري اختيار املر�شحني املطلوب منهم
اال�ضطالع مب�س�ؤوليات انتخابية على امل�ستوى املحلي ،وبخا�صة امل�ستوى اجلهوي؛

.ii

ثم �إن الأحزاب ال�سيا�سية تتحمل كذلك م�س�ؤولية ال ي�ستهان بها يف تكوين املنتخبني املحليني
ودعم قدراتهم يف جمال تدبري ال�ش�ؤون وامل�صالح املحلية.واحلال �أن مبادرات الأحزاب يف هذا املجال
ا�ستثنائية �إن مل نقل �إنها منعدمة متاما ،وذلك رغم �أن هذه الأحزاب كثريا ما ت�ضم بني �صفوفها
�شخ�صيات تتوفر على كفاءات ومهارات وجتربة ال جدال يف قيمتها يف جمال احلكامة املحلية .ومعلوم
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�أن انخراط الأحزاب يف م�سل�سل تكوين وا�ستكمال تكوين املنتخبني املحليني من �ش�أنه �أن ميثل
و�سيلة ناجعة للأحزاب نف�سها كي ت�ضطلع بدورها الت�أطريي وحت�سن �صورتها داخل املجتمع؛
.iii

و�أخريا ،ف�إن تنمية كفاءات الإدارة الرتابية الالمركزية وكذا كفاءات امل�صالح الالممركزة ينبغي لها �أن
تندرج �ضمن �أهداف وخمططات الأحزاب ال�سيا�سية ،لأن من �ش�أن ذلك �أن يربز الأهمية التي توليها
الت�شكيالت ال�سيا�سية للتح�سني امل�ستمر لقدرات الإدارات الرتابية ،ونيتها يف اقرتاح �إ�صالحات
مالئمة من �أجل االرتقاء مب�ستوى مردود وفعالية هذه الإدارات القريبة من املواطنني.

�أما ال�شركاء االجتماعيون ،ف�إن لهم دورا بالغ الأهمية ،ال فح�سب يف تطبيق مناهج تدبري خمتلف فئات
العاملني يف اجلماعات الالمركزية وامل�صالح الالممركزة ،ولكن �أي�ضا يف اال�شرتاك يف �إعداد وتفعيل مبادرات
رامية �إىل دعم وحت�سني كفاءات �أولئك العاملني .فمعلوم �أن م�صري العديد من �أعمال التدبري اجلاري
للم�ستخدمني يتحدد على �أ�سا�س املوقف املعلن عنه من قبل النقابات .كما �أن جعل النقابات م�س�ألة
تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى الرتابي يف �صميم ان�شغاالتها من �ش�أنه �أن ميثل عامال فعاال وعن�صرا
�ضروريا لنجاح املبادرات التي يتم �إطالقها يف هذا املجال� ،سواء من قبل الدولة �أم من قبل خمتلف فئات
اجلماعات الرتابية.
 .5.2االنخراط ال�ضروري من قبل الجمعيات والمواطنين
ال ميكن اال�ستمرار يف النظر �إىل تنمية كفاءات املوارد الب�شرية امل�س�ؤولة عن التنمية الرتابية ،مثلما ُينظر �إليها
اليوم ،خارج كل اعتبار لر�أي اجلمعيات واملواطنني .ولنذكر بهذا ال�صدد ب�أن الغاية النهائية املتوخاة من وراء
دعم قدرات احلكامة لدى املنتخبني املحليني ومن وراء االرتقاء بقدرات تدبري وت�سيري م�ستخدمي اجلماعات
الرتابية وامل�صالح الالممركزة ،هي �إر�ضاء مرتفقي املرافق العمومية املحلية ،عرب الرفع من م�ستوى وجودة
اخلدمات التي تقدمها تلك املرافق .ويف هذا الإطار ف�إن الق�سم املنظم من املجتمع� ،أي جمعيات مرتفقي
امل�صالح العمومية املحلية ،ب�إمكانها �أن متثل حامالت هامة لتجنيد املواطنني من �أجل �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار
معيار الكفاءة عند اختيار املواطنني/الناخبني للمنتخبني املطلوب منهم حتمل م�س�ؤولية ت�سيري جماعتهم �أو
جمالهم الرتابي .وميكن �إ�شراك هذه اجلمعيات� ،أو على الأقل ا�ست�شارتها� ،أثناء ت�صور �أو ر�سم برامج التكوين
التي تتوجه على املنتخبني املحليني كما تتوجه �إىل خمتلف فئات م�ستخدمي اجلماعات الرتابية وامل�صالح
الالممركزة .ومن جانب �آخر� ،سيكون من املفيد �إيجاد طريقة لإ�شراك املواطنني واجلمعيات املحلية على وجه
العموم يف م�سل�سالت تقييم �أعمال تنمية الكفاءات ،من �أجل قيا�س تقييم املرتفق النهائي للأثر احلقيقي
لتلك الأعمال واملبادرات الرامية �إىل االرتقاء باخلدمات املحلية ،التي ي�ستفيد منها املوظفون.
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 .5.3دور المنظومة التربوية ومعاهد التكوين
ترتطم مبادرات تنمية الكفاءات التي تقوم بها وزارة الداخلية اليوم لفائدة اجلماعات الرتابية بعائق كبري
يتمثل يف �إيجاد مقدمي خدمات متخ�ص�صني يعرفون معطيات الواقع املحلي ،ومتوفرين على القدرات
املنهجية والبيداغوجية املنا�سبة ،وقادرين متام املقدرة على ت�أمني تطبيق برامج التكوين املقرتحة .وال
ت�ستثني هذه املالحظة – و�أنى لها – منظومة الرتبية والتكوين القائمة ،التي يتعني على جامعاتها ومعاهدها
ومدار�سها التكوينية العليا املتخ�ص�صة �أن تبذل جهودا كبرية من �أجل مواكبة تفعيل اجلهوية املو�سعة.
وال�سبل والإمكانات املتوفرة لكيانات الرتبية والتكوين يف هذا املجال عديدة متنوعة ،حيث ميكنها تنظيم
مناهج تكوينية متخ�ص�صة ودقيقة ،ت�ستجيب ب�صفة نوعية حلاجات الإدارات الرتابية ،كما �أن با�ستطاعتها
اقرتاح برامج حمددة الأهداف ال�ستكمال التكوين ،ترمي �إىل دعم كفاءات املنتخبني املحليني ،وتنظيم
نف�سها من �أجل اال�ستجابة لطلبات العرو�ض يف جمال التكوين امل�ستمر مل�ستخدمي اجلماعات الرتابية
وامل�صالح الالممركزة .و�أخريا ف�إنها يف املوقع الأف�ضل لإجراء� ،أو القرتاح �إجراء ،درا�سات ميدانية ترمي �إىل
تعريف �أمثل للحاجات يف جمال تنمية الكفاءات ،بهدف حتديد �صائب لربامج حت�سني الكفاءات القائمة
وا�ست�شراف احلاجات امل�ستقبلية �إىل الكفاءات .غري �أنه ال منا�ص من االعرتاف ب�أن كل هذه امل�س�ؤوليات
تبقى رهينة �إىل حد بعيد بالإرادة احلقيقية لدى املنتخبني املحليني والإدارات الالممركزة يف �إ�شراك الهيئات
اجلامعية واملعاهد واملدار�س العليا للتكوين يف �أعمال تنمية الكفاءات املزمع تنفيذها.
 .5.4تجارب ودعم ال�شركاء الأجانب
متثل تنمية الكفاءات جماال مالئما للتبادل والتعاون .ولذلك فمن املفيد والهام بالن�سبة �إىل ال�سلطات
العمومية ،يف الوقت الذي ت�ستعد فيه البالد للتزود بتنظيم جهوي جديد ،ا�ستلها ُم التجارب الأجنبية
يف جمال �إجراءات املواكبة التي ترمي باخل�صو�ص �إىل دعم كفاءات املنتخبني املحليني ،بهدف �إعدادهم
ملمار�سة ال�صالحيات اجلديدة املوكلة �إليهم .وبهذا ال�صدد ف�إن من املمكن التفكري يف تنظيم زيارات
ميدانية لفائدة املنتخبني املحليني ،وكذلك لفائدة الأطر العليا للإدارات الرتابية وامل�صالح الالممركزة،
من �أجل متكينهم من االطالع يف عني املكان على املناهج والو�سائل املعتمدة يف تفعيل �أعمال تنمية
الكفاءات ،والطريقة التي جتري بها هذه الأعمال .فمن فوائد مثل تلك الزيارات ت�شجيعها للم�س�ؤولني
املحليني على االنخراط يف التدابري املر�سومة من قبل الدولة يف هذا املجال ،وحثهم على جعل التكوين
امل�ستمر مل�ستخدميهم يف �صميم ان�شغاالتهم .ومن جهة �أخرى ،ال ينبغي ا�ستبعاد طلب �إ�سهام بع�ض
ال�شركاء اجلهويني الأجانب يف دعم ومواكبة اجلهات امل�ستقبلية يف بلورة وتفعيل خمططات نوعية لدعم
الكفاءات ،موجهة باخل�صو�ص �إىل املنتخبني املحليني وم�ستخدمي اجلماعات الرتابية وامل�صالح الالممركزة.
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 .IVتو�صيات

يقدم هذا التقرير ثالثة �أنواع من التو�صيات ،وهي ترمي �إىل جعل تنمية الكفاءات الب�شرية رافعة رئي�سة
يف خدمة اجلهوية املتقدمة .وال حاجة �إىل القول ب�أن تفعيل هذه التو�صيات ينبغي �أن مي�ضي على مراحل،
اعتبارا للفوارق القائمة بني اجلهات ول�ضرورة �إعطاء مزيد من الوقت واالهتمام لبع�ض املجاالت الرتابية
�أكرث من غريها.
تدابري املواكبة
الهدف
تنظيم متحكم فيه
�إ
وحم�سن
�
ص
الحا
ت
مو
ازية
�
ض
ر
ورية

تنظيم �أعيد ت�شكيله
لكنه غري متحكم فيه

تنظيم متحكم فيه

�إعادة ر�سم هيكلة
تنظيم اجلهة

الو�ضعية الأ�صل
تدابري ا�ستباقية

التحكم يف م�سارات تنمية الكفاءات الب�شرية يف اجلهة

1

التو�صيات ذات الطابع اال�ستباقي

نظرا �إىل الآمال الكثرية املعلقة على امل�ؤ�س�سات اجلهوية امل�ستقبلية – مما يحتم على هذه امل�ؤ�س�سات �أن تبني
عن فعالية يف ممار�سة �سلطاتها كيال تت�سبب يف خيبة �أمل – يقرتح التقرير هاهنا بع�ض التو�صيات التي لها
ب�شكل من الأ�شكال طبيعة ا�ستعجالية ،من �ش�أنها �أن متكن من ا�ستباق و�ضع الهيئات املذكورة ب�أبعد ما
ميكن اال�ستباق .وهي خم�س تو�صيات:
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.i

العمل على �أن ين�ص القانون التنظيمي املتعلق باجلهوية على تنمية الكفاءات الب�شرية ب�صفتها من
بني ال�صالحيات اخلا�صة باجلهات

اعتبارا للأهمية اال�سرتاتيجية للجهة كما كر�سها د�ستور  2011وخال�صات تقرير اللجنة اال�ست�شارية
يو�صى ب�إحلاح باالعرتاف للجماعة اجلهوية مب�س�ؤولية كاملة وتامة يف جمال تنمية الكفاءات
للجهوية َ ،CCR
الب�شرية على امل�ستوى الرتابي ،وذلك لتمكينها من امتالك الو�سائل ال�ضرورية لتوجيه وتدبري الر�أ�سمال
الب�شري املتوفر يف اجلهة ح�سب خ�صو�صيات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لتلك اجلهة.
.ii

ال�شروع منذ الآن يف توظيف عدد من الأطر عالية امل�ستوى لفائدة املجال�س اجلهوية ،و�إعدادها
ملمار�سة مهام التدبري والإدارة وت�سيري الهياكل اجلهوية املرتقبة

�ستخ�ضع تلك الأطر ذات امل�ؤهالت والكفاءات املختلفة واملتكاملة لربنامج تكويني مكيف مع متطلبات
منا�صب الت�أطري والإدارة على امل�ستوى الرتابي ،وعلى اخل�صو�ص منها مقت�ضيات تدبري املوارد الب�شرية.
ويتم تخ�صي�ص تلك الأطر للجهات على وجه احل�صر ،وتوزيعها عليها ب�أعداد كافية ،على �شكل فرق
متعددة االخت�صا�صات متكونة من � 5إىل � 6أطر على الأقل لكل جهة� .أما الهدف فهو تقوية الت�أطري يف
الإدارات اجلهوية ،ومتكني الهيئات اجلهوية املنتظرة من ال�شروع مبا�شرة يف ممار�سة وظائفها يف ظل �أف�ضل
ال�شروط املمكنة .ويجب �أن يتم تكليف �أع�ضاء الفريق مبهمة حمددة ،يف ارتباط بالوظائف اجلديدة التي
�ستناط باجلهة ،كما �سيكون من �أولويات ذلك الفريق العمل على قيادة م�شروع �إر�ساء �أ�س�س التنظيم
الإداري اجلديد للجهة.
.iii

ا�ستكمال متثيلية الدولة على امل�ستوى اجلهوي �أخدا بعني االعتبار احلاجيات االقت�صادية و
االجتماعية امللحة للجهات و �أهمية امل�صالح اخلارجية على م�ستوى اجلهة

�إن القطاعات الوزارية التي ال تتوفر على متثيلية على امل�ستوى اجلهوي مدعوة �إىل تنظيم م�صاحلها الالممركزة
على �أ�سا�س جهوي و حول مفهوم «�أقطاب جهوية للكفاءات» ..وتهم هذه التو�صية حاليا نحوا من اثني ع�شر
قطاعا وزاريا ،وهي ترمي �إىل دعم ان�سجام عمل الدولة على امل�ستوى اجلهوي ،وتوفري ال�شروط املالئمة لتحقيق
المركز ٍة �أكرث جتان�سا و�أمثل تن�سيقا .ويجب �إيالء اهتمام خا�ص ،من بني تلك الإدارات ،لوزارة املالية ،التي ميثل
طابعها املركزي عائقا حقيقيا يعوق تقدم الالمركزة يف جمال تدبري امل�ستخدمني على وجه اخل�صو�ص.
.iv

متكني اجلهات من املوارد املالية ال�ضرورية للقيام بت�شخي�ص للكفاءات الب�شرية املتوفرة لديها

يجب على هذا الت�شخي�ص ،املنجز على �ضوء ال�صالحيات التي �ستناط باجلهات اجلديدة� ،أن ينب ،بالن�سبة
�إىل كل جهة على حدة ،احلاجات يف جمال املوارد الب�شرية كميا ونوعيا ،على املدى املتو�سط والبعيد ،و�أن
يتيح للهيئات امل�سرية املعنية تكوين �صورة دقيقة عن امل�ستوى العام لكفاءة الإدارة اجلهوية ،ويف الآن ذاته
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حتديد جماالت التدبري التي تتطلب تدابري للتكييف يف جمال التكوين امل�ستمر و�إعادة انت�شار امل�ستخدمني
وحتديث �أدوات التوقع والتخطيط.
 .vال�شروع يف جتريب اقرتاح اللجنة اال�ست�شارية للجهوية  CCRيف مو�ضوع الوكالة اجلهوية لتنفيذ
امل�شاريع AREP
�إن تو�صية اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،املتعلقة مبو�ضوع �إحداث وكالة لتنفيذ امل�شاريع يف كل جهة ،حتت
�إ�شراف ومراقبة املجل�س اجلهوي ،تكون مهمتها الرئي�سة العمل على تنفيذ امل�شاريع والربامج التنموية
اجلهوية وتقدمي احل�ساب عن ذلك �إىل الهيئات امل�سرية للجهة ،هي تو�صية �صائبة ويف حملها .فمن الوا�ضح
�أن و�ضعها القانوين ب�صفتها م�ؤ�س�سة عمومية �سيتيح لها ا�ستخدام و�/أو اجتذاب �أف�ضل الكفاءات الب�شرية،
مما �سينعك�س �إيجابا على ت�أهيل وفعالية البنيات اجلهوية .لكن ومن �أجل اتخاذ �أق�صى قدر ممكن من
االحتياط ،يو�صى بالقيام ،يف مرحلة �أوىل ،مبحاوالت جتريبية لإن�شاء وكاالت لتنفيذ امل�شاريع تقت�صر على
جهة �أو جهتني ،وذلك قبل اتخاذ القرار ،ح�سب النتائج املح�صل عليها ،ب�ش�أن تعميم تلك الوكاالت على
جمموع جهات اململكة من عدمه.
2

تو�صيات تخ�ص تدابير لإ�صالح منظومة تنمية الكفاءات

ترمي هذه التو�صيات �إىل حتديث املناهج واملمار�سات اجلاري بها العمل يف جمال تدبري وتنمية الكفاءات
الب�شرية على امل�ستويني اجلهوي والرتابي .وهي تهم يف الآن ذاته �إ�صالحات ذات طابع قانوين وتدابري
ذات �صبغة تنظيمية ،وكذا اجلوانب املت�صلة بحكامة الإ�صالحات املذكورة .وهي خم�سة ع�شرة تو�صية:
.i

تبني �سيا�سة عمومية �إرادية يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى اجلهوي

يجب �أن تكون هذه ال�سيا�سة �شاملة ،وان تعنى يف �آن معا بثالثة مكونات �أ�سا�س من مكونات منظومة املوارد
الب�شرية على امل�ستوى الرتابي ،ونعني املنتخبني املحليني وم�ستخدمي اجلماعات الرتابية وم�ستخدمي
امل�صالح الالممركزة و�أن يكون هدفها حتقيق م�صاحلة الإدارة مع حميطها ،والرفع من م�ستوى �أدائها ،وجعلها
�أداة حقيقية يف خدمة التنمية االقت�صادية واالجتماعية للبالد.
.ii

و�ضع �ألية وا�ضحة لقيادة و تن�سيق م�شروع تغيري الهيكلة التنظيمية للجماعات الرتابية و امل�صالح
اخلارجية و كذا للتتبع و تقييم خمتلف برامج ت�سيري و تنمية الكفاءات الب�شرية املقبلة

.iii

ال�شروع يف تفعيل الالمركزة اجلهوية لأعمال تدبري امل�ستخدمني الالممركزين

ينبغي �أن تف�ضي هذه الالمركزة �إىل تفوي�ض املديرين اجلهويني �سلطة القرار ،وخ�صو�صا يف جمال توظيف
وترقية وتقييم �أداء امل�ستخدمني املذكورين ،بحيث يف�ضي ذلك فيما بعد �إىل جعل تدبري وتتبع امل�سار املهني
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لكل موظفي الدولة العاملني يف خمتلف امل�ستويات الرتابية يجري على امل�ستوى اجلهوي� .أما امل�صالح
املركزية فينبغي لها �أن تكتفي بالتحقق من احرتام القواعد واحلر�ص على ات�ساق وان�سجام �إجراءات وطرق
تدبري العاملني املطبقة من قبل الإدارات اجلهوية.
.iv

ال�شروع يف املالئمة بني النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية ون�صو�صه التطبيقية ،وبني
متطلبات اجلهوية املتقدمة

يبقى النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية حمكوما �إىل درجة كبرية مبنطق تدبريي مغرق يف املركزية،
مما يجعله ميثل على حاله هذه عائقا رئي�سا يقف يف وجه كل تطوير ل�سيا�س ٍة المركزية والممركزة حقيقية
يف جمال تدبري املوارد الب�شرية على امل�ستوى اجلهوي .ولذلك ف�إن تكييف هذا النظام يبدو �ضروريا ،من
�أجل جعله يت�ضمن البعد اجلهوي ويفتح الأبواب �أمام حتديث مناهج التدبري اجلاري بها العمل حاليا على
امل�ستوى الرتابي.
.v

�إقرار �إجبارية التكوين بالن�سبة �إىل املنتخبني املحليني

هذا النوع من التكوين ،املتوجه �إىل املنتخبني املحليني الذين ي�ضطلعون بوظائف متعلقة باتخاذ القرار �أو
بامل�ساعدة على اتخاذه – وعموما �إىل �أع�ضاء مكاتب اجلماعات الرتابية – �سيفيد كثريا �إذا جرى تنظيمه
يف بداية ممار�سة الوظائف االنتخابية� .أما الغاية املن�شودة من وراء ذلك فهي متكني �أ�صحاب تلك الوظائف
من الت�أقلم �سريعا مع م�س�ؤولياتهم اجلديدة وتقدير �أهميتها ،وامل�ساهمة يف حت�سني حكامة اجلماعات الرتابية.
.vi

و�ضع اجراءات عملية و فعالة من �أجل تعزيز م�شاركة املر�أة يف م�سل�سل �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
اجلديدة لت�سيري �ش�ؤون اجلهة

من املهم اغتنام فر�صة �إ�صالح اجلهة من �أجل ت�صحيح التناق�ضات واخللل املالحظ يف منظومة تدبري وتنمية
املهارات الب�شرية ،وخا�صة يف ما يتعلق مبقاربة النوع .وبالتايل اقرتاح ،وفقا لأحكام املادة  19من الد�ستور
ا�سرتاتيجيات و �إجراءات لتعزيز م�شاركة �أكرب للن�ساء يف ال�سيا�سة املحلية والهيئات الإدارية للجماعات
الرتابية .للقيام بذلك ،ينبغي احلر�ص على تنفيذ برامج حمددة للتنمية والتدريب والدعم لتعزيز قدرات
الن�ساء املنتخبات حمليا وتطوير الدور القيادي للمر�أة يف �إدارة ال�ش�ؤون اجلهوية.
 .viiدعوة الأحزاب ال�سيا�سية �إىل املزيد من اال�ستثمار يف تكوين منتخبيها على م�ستوى اجلماعات
الرتابية
يجب �أن تتم ترجمة هذا االلتزام بتخ�صي�ص ن�سبة مئوية معينة من الدعم املايل املقدم �إىل الأحزاب
ال�سيا�سية مبوجب القانون رقم  36-04املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ،تخ�صي�صها لتكوين وا�ستكمال
تكوين املنتخبني املذكورين .وهذه التو�صية على كل حال ال تخرج عن نطاق املهمة املوكلة �إىل الأحزاب
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ال�سيا�سية ،املكلفة بالإ�سهام «يف تكوين نخب قادرة على حتمل امل�س�ؤوليات ال�سيا�سية وتن�شيط احلقل
ال�سيا�سي» (الف�صل الثاين من القانون  36-04املذكور).
�.viiiإ�شراك ال�شركاء االجتماعيني يف التنزيل التطبيقي مل�سارات ومناهج تنمية كفاءات امل�ستخدمني
على م�ستوى اجلماعات الرتابية ،وكذا حتديد برامج التكوين وا�ستكمال التكوين لفائدة ه�ؤالء
يقوم هذا الربط يف �آن واحد على تلك امل�سارات واملناهج ،وعلى عالقة القرب التي تربط ال�شركاء
االجتماعيني مبختلف فئات امل�ستخدمني العاملني على امل�ستوى الرتابي.
� .ixإ�شراك اجلمعيات واملواطنني يف تقييم اخلدمات املقدمة من طرف ادارات اجلماعات الرتابية و
امل�صالح اخلارجية
يعنى هذا التقييم باملوارد الب�شرية العاملة يف امل�صالح الالممركزة والإدارات الالمركزية .والغاية من هذا
اجلمع بينهما هي التحقق لدى املواطنني من �أثر �أعمال تنمية الكفاءات املنجزة على نوعية اخلدمات
املقدمة لهم.
� .xإ�شراك م�ؤ�س�سات الرتبية والتكوين يف املجهود الرامي �إىل تنمية كفاءات املوارد الب�شرية العاملة
يف املجاالت الرتابية
�إن انخراط هذه امل�ؤ�س�سات� ،أي اجلامعات واملعاهد ومدار�س التكوين العليا ومراكز التكوين العاملة يف
جمال التكوين املهني ،يتطلب �أن تقبل تلك امل�ؤ�س�سات ال�شروع يف �إدخال الإ�صالحات ال�ضرورية على
�أنظمتها الداخلية والربامج وامل�ضامني واملناهج التعليمية املتبعة ،وذلك كي تكون قادرة على اال�ستجابة
للحاجات املعرب عنها من قبل اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية يف جمال تنمية كفاءات م�ستخدميها.
� .xiإعطاء الأولوية يف التطبيق التف�صيلي ملخططات التكوين املديرية الوزارية اخلا�صة بالتكوين
امل�ستمر ،لأعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع الإلتقائي
يجب العمل على م�ضاعفة وت�شجيع �أعمال تنمية الكفاءات ذات الطابع االلتقائي� ،أي تلك التي تتوجه
�إىل امل�ستخدمني العاملني يف امل�صالح الالممركزة .وفتح �أبواب مثل تلك املبادرات �أمام امل�ستخدمني العاملني
يف خمتلف القطاعات الوزارية ،والعاملني يف غريها من الكيانات التي ت�شتغل على امل�ستوى الرتابي� ،أي
الوكاالت والأكادمييات وغريها من امل�ؤ�س�سات العمومية الرتابية .و�أما الهدف فهو خلق مزيد من �شروط
التعاون والت�آزر بني املوظفني املنتمني مل�صالح الممركزة خمتلفة ،ومتكينهم من مقارنة جتاربهم وتوطيد روابط
التبادل والتعاون يف ما بينهم.
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 .xiiتقدمي الدعم املنهجي و التقني الالزم �إىل الإدارات الالممركزة والالمركزية
�إن القطاعات الوزارية مدعوة �إىل �أن تعد – و�إذا اقت�ضى احلال �أن توحد وت�ضع رهن �إ�شارة الإدارات الرتابية،
الالممركزة منها والالمركزية ،ومب�ضمون مكيف وكميات كافية – الدالئل الإر�شادية املنهجية واملراجع الأ�سا�سية
والأدوات والو�سائل وغريها من احلامالت يف جمال تدبري امل�ستخدمني ،لدعم تلك الإدارات يف اجلهود التي
تبذلها من �أجل متلك املناهج احلديثة يف جمال تدبري املوارد الب�شرية والتحكم يف تطبيقها.
يتوجب كذلك على امل�صالح املركزية للدولة �إعادة حتديد دورها و �أهدافها لتتحول �إىل داعم تقني للجهات
من حيث اخلربة واملهارات الفنية مثل تطوير مناذج ال�شركات االقت�صادية املختلطة املحلية ،و منوذج التدبري
املفو�ض من �أجل حت�سني �إدارة امل�شاريع اجلهوية الكربى ،حتى يت�سنى لها كذلك ا�ستعمال �أف�ضل
املمار�سات و التقنيات وتوحيد املقايي�س و امل�ساطر بني اجلهات.
 .xiiiتثمني املنا�صب واملهن والوظائف التي تتم ممار�ستها على امل�ستوى الرتابي ،من �أجل جعلها �أكرث
جاذبية ،وذلك عرب تدابري حتفيزية �إيجابية وحمددة الأهداف
يجب الأخذ بعني االعتبار هذه التدابري يف �إطار خمتلف القوانني املنظمة لتلك املنا�صب واملهن والوظائف.
ويجب �أن تكون مو�ضوعا للتعميم والتف�سري للأ�شخا�ص املعنيني ،و�أن تواكبها �آليات حتفيز تكميلية ميكن �أن
حتركها املجال�س املحلية املعنية ،من �أجل الرفع من جاذبية املنا�صب واملهن والوظائف املذكورة.
� .xivإيالء عناية خا�صة ،يف برامج تنمية الكفاءات التي يجري �إطالقها على امل�ستوى اجلهوي،
للتقنيات احلديثة يف جمال الإعالم واالت�صال NTIC
يجب �أن تكون املوارد الب�شرية امل�ستخدمة من قبل اجلهات وباقي اجلماعات الرتابية ،وكذا م�ستخدمو
امل�صالح الالممركزة ،قادرين على ا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة يف الإعالم واالت�صال ،وذلك من �أجل
بلوغ هدفني اثنني� ،أولهما خارجي ،ويتعلق بتح�سني نوعية اخلدمات املقدمة �إىل املرتفقني ،والثاين داخلي،
ويخ�ص حتديث مناهج العمل والتوا�صل وجتميع ومعاجلة املعلومات ،امل�ستعملة من قبل تلك امل�صالح.
 .xvدعوة الهيئات امل�سرية للم�ؤ�س�سات اجلهوية �إىل اال�ستفادة من التجربة واملهارات املتوفرة يف
امل�ؤ�س�سات العمومية الرتابية
لقد اجتمع للم�ؤ�س�سات العمومية الرتابية الكث ُري من التجربة واملهارة يف جمال تدبري وتنمية الكفاءات
الب�شرية .ومن ثمة ف�إن تلك امل�ؤ�س�سات غالبا ما تكون متقدمة على الإدارات الالممركزة ،بل و�أي�ضا على
�أغلب امل�صالح الالممركزة .ولذا يو�صى لتلك الإدارات وامل�صالح املعنية بان ترتبط مع امل�ؤ�س�سات املذكورة
بعالقات م�ستدامة من التبادل والتعاون ،تعنى باملناهج والو�سائل امل�ستعملة من قبل هذه امل�ؤ�س�سات
املختلفة يف جمال تدبري وتنمية كفاءات املوارد الب�شرية.
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تو�صيات تخ�ص تدابري املواكبة

تعنى تدابري املواكبة هذه مبيادين ،و�إن مل تكن لها عالقة مبا�شرة مبو�ضوع تنمية الكفاءات� ،إال �أن لها ت�أثريا
كبري يف ا�ستدامة مبادرات الإ�صالح والتح�سني التي يو�صي بها املجل�س .وهي ثالث :جعل املجاالت
الرتابية �أكرث جاذبية ،وتطوير التعاون والتوا�صل بني اجلماعات ،وا�ستلهام التجارب الأجنبية.
 .iجعل املجاالت الرتابية �أكرث جاذبية
تعترب قدرة االجتذاب لدى املجاالت الرتابية عامال بالغ الأهمية ،وهي ت�أتي نتيج ًة للجمع بني عدد من
العوامل ،من بينها على اخل�صو�ص تفعيل �سيا�سات �إعداد الرتاب ،وتطوير برامج حماربة الفوارق بني
اجلهات ،وتعميم جتهيزات البنية التحتية الأ�سا�سية ،مثل الطرقات واملدار�س وامل�ستو�صفات وال�سكن
وجتهيزات الرتفيه .و الهدف املن�شود من وراء ذلك هو ت�سهيل تدابري �إعادة انت�شار امل�ستخدمني يف املجاالت
الرتابية واجلهات الأكرث عوزا.
 .iiتطوير التعاون والتوا�صل بني اجلهات
حث اجلماعات الرتابية على تطوير م�شاريع و عالقات تعاون فيما بينها ،و خ�صو�صا مبادرات وتدابري لتنمية
الكفاءات الب�شرية ،يف �إطار من اال�ستعمال امل�شرتك للو�سائل والت�ضامن بني املجاالت الرتابية.
لتحقيق هذه الغاية ،يتعني على الدولة و كذلك اجلهات يف عالقتها مع اجلماعات القروية تعزيز الدعم
املايل للجماعات التي تقرر العمل والتعاون فيما بينها من �أجل تطوير البنية التحتية للتح�سني جاذبية
جمالها الرتابي وا�ستقطاب و احلفاظ على املهارات الب�شرية التي يحتاجون �إليها.
 .iiiا�ستلهام التجارب الأجنبية
�إن التجارب الأجنبية يف جمال تنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى اجلهوي هامة وغنية بالدرو�س والعرب(
امللحق رقم  VIمن التقرير) ،وب�إمكانها �أن تلهم اجلهات وال�سلطات العمومية على وجه العموم .والدولة
مدعوة من �أجل ذلك �إىل ت�شجيع برامج التعاون الدويل الرامية �إىل دعم الهيئات الرتابية الالمركزية يف
جمال تقوية القدرات وحت�سني م�سارات تدبري وتنمية الكفاءات الب�شرية على امل�ستوى الرتابي� .أما اجلهات،
فب�إمكانها اال�ستفادة من النماذج الناجحة يف تنمية الكفاءات ،املعتمدة من قبل نظرياتها الأجنبية ،على �أن
ت�أخذ بعني االعتبار خ�صو�صيات منطها اخلا�ص يف احلكامة الرتابية.
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التجارب الم�ستقاة من الدرا�سة المقارنة على الم�ستوى الدولي

ا�ستقينا التفا�صيل التالية من درا�سة قام بها االحتاد الأوربي ،تعنى ب�أداء وظيفة «املوارد الب�شرية» يف �أحد
ع�شر بلدا متقدما ،هي �أملانيا و�أ�سرتاليا وبلجيكا وكندا والدامنرك و�إ�سبانيا والواليات املتحدة و�إيطاليا
ونيوزيلندا وهولندا واململكة املتحدة .وقد مت �إ�سناد تلك الدرا�سة �إىل معهد التدبري العمومي والتنمية
االقت�صادي  ،IGPDEوقام بها فريق يتكون من عدد من الباحثني ،على �أ�سا�س فح�ص الوثائق �إجراء
لقاءات وعدد من جل�سات احلوار ،التي جمعت نتائجها جميعا يف تقرير تركيبي ا�ستقينا منه �أهم الدرو�س
املت�ضمنة يف هذا امللحق.
ولنذكر بداي ًة ب�أن الدرا�سة املعنية تقارب م�س�ألة تدبري املوارد الب�شرية من منظور �شامل� ،أي يف عالقتها
مع �أنظمة التدبري العمومي املتبناة من قبل الدول املعنية .وبالتايل فهي تركز على «تدبري الأداء» ،وت�سعى
�إىل التحقق من املكانة املخ�ص�صة يف تلك الأنظمة لوظيفة تدبري املوارد الب�شرية ،مما يجعلها تتجاوز جمرد
�إ�شكالية تنمية الكفاءات الب�شرية ،لكن لها ميزة تتمثل يف معاجلتها للجانب املتعلق باقت�سام حكامة وظيفة
تدبري املوارد الب�شرية بني خمتلف م�ستويات التنظيم الرتابي يف الدول مو�ضوع الدرا�سة ،وهو جانب يدخل
يف �صميم املو�ضوع الذي يعاجله املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف �إطار هذا التقرير.
و�سنقدم يف هذا العر�ض الرتكيبي على التوايل التوجهات الكربى للإ�صالحات اخلا�صة بالتدبري العمومي واملوارد
الب�شرية يف البلدان املذكورة ،وال�سبل املتبعة هناك يف تطبيق مبد�إ التفريع يف م�س�ألة وظيفة تدبري املوارد الب�شرية.
التوجهات الكبرى لإ�صالحات التدبير العمومي وتدبير الموارد الب�شرية في البلدان المتقدمة
يف الدول املتقدمة ،تلتقي �أغلب �إ�صالحات تدبري ال�ش�أن العمومي واملوارد الب�شرية عند هدف واحد،
يتمثل يف �إر�ساء �أ�س�س وظيفة عمومية ذات طبيعة مهنية .غري �أن الطريقة املتبعة يف ذلك تختلف من بلد
�إىل �آخر� ،إذ مت�ضي من �إلغاء الو�ضع الوظيفي كما يف الدامنرك و�إيطاليا� ،إىل توحيد الأعوان العموميني الذين
كان ت�سيريهم م�شتتا كما يف �إ�سبانيا ،مرورا ب�إخ�ضاع الوظيفة العمومية لرت�سانة من املعايري والأنظمة امل�سماة
«�ضوابط التوحيد» كما يف هولندا .لكن ويف كل احلاالت ،ف�إن التوجه �إىل �إ�ضفاء �صبغة مهنية على الوظيفة
العمومية ي�ستجيب لالنتظارات املتزايدة للمرتفقني ،الذين يطالبون بخدمة عمومية �أف�ضل .فذلك ميثل
�ضمانة ،بالن�سبة �إىل «املواطنني-املرتفقني» ،ب�أن يجدوا يف مواجهتهم ،يف كل امل�ستويات الرتابية� ،أعوانا
عموميني قادرين على الإن�صات �إليهم وتكييف الإجابات مع انتظاراتهم ،والإف�ضاء بالتايل �إىل حت�سن نوعية
اخلدمة املقدمة.
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هناك خم�سة توجهات كربى ميكن اخلروج بها من درا�سة الإ�صالحات املتعلقة بتدبري ال�ش�أن العمومي
وتدبري املوارد الب�شرية ،التي يجري تطبيقها يف الدول املذكورة:
•احلد من الكلفة عرب التخفي�ض من �أعداد امل�ستخدمني
يف �أغلب الدول مو�ضوع الدرا�سة ،وجدت احلكومات نف�سها م�ضطرة لتقدمي خدمات �أكرث عددا و�أجود
نوعية ،مع احلر�ص يف الآن ذاته على احلد من النفقات العمومية .وملا كانت �أهم وجوه النفقة يف الإدارات
العمومية هي املرتتبة على �أداء �أجور الأعوان ،فقد تبنت �أغلب تلك الدول اخليار املتمثل يف التخفي�ض
من �أعداد امل�ستخدمني .ومعلوم �أن تخفي�ض حجم القطاع العمومي من �ش�أنه �أن يف�ضي� ،إذا يتم التعامل
معه بحذر� ،إىل خطر حرمان الإدارة من الكفاءات.
ونظرا �إىل كون الدول املذكورة واعية بهذا اخلطر ،ف�إنها قد عملت على بلورة ا�سرتاتيجية ت�ضمن للمرفق
العمومي �أن يبقى فعاال دون �أن يفقد من كفاءاته ،ودون الإف�ضاء �إىل �إحباط الأعوان العموميني ،مع
ا�ستهداف احلفاظ على الكفاءات العالية.
•تدبري الأفراد ال الو�ضعيات القانونية
لقد تطورت انتظارات امل�سريين يف البالد املتقدمة .ويرى بع�ض علماء االجتماع �أن امل�سريين مل يعودوا
اليوم يبحثون عن ال�شغل مدى احلياة قدر بحثهم عن «ا�ستغالل �إمكاناتهم ال�شخ�صية» ،لتطوير م�سار مهني
والتمكن من التعبري بحرية .من ثمة ف�إن التوجه اليوم ،يف القطاع العمومي كما يف اخلا�ص ،ينحو �صوب
تدبري �أكرث تركيزا على الفرد.
وينجم عن هذه التغيريات يف الآن نف�سه نوع من �شخ�صنة العقود ،وتدبري للأداء الفردي واجلماعي ،لأنه
من املمكن �أي�ضا النهو�ض بالفرد ب�صفته ع�ضوا يف فريق.
•�إ�ضفاء �صبغة املهنية على تدبري املوارد الب�شرية
يف املا�ضي ،كانت فعالية امل�سريين العاملني يف �إدارات املوارد الب�شرية تقا�س مبدى �صرامتهم يف تطبيق الن�صو�ص
التنظيمية .وبالتايل فقد كانت امل�ؤهالت الأ�سا�س املطلوبة يف من ي�شغل ذلك املن�صب م�ؤهالت قانونية بالأ�سا�س.
�أما اليوم ،ومن �أجل تدبري م�سارات مهنية �أطول وفوق ذاك �أكرث تنوعا ،فيتعني تطوير مهن للإن�صات
وتقدمي اال�ست�شارة ،وقدرات على التدبري التوقعي للم�سارات املهنية للم�ستخدمني وحاجات املرافق ،وبلورة
�سيا�سات تكوينية من�سجمة مع املهام املتطورة للمرافق العمومية.
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•التقريب ما بني امل�سري واملرتفق الداخلي
طبقت �أغلب دول منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OCDEالفكرة التي مفادها �أن الأداء من �ش�أنه �أن
يتح�سن كلما كان امل�سريون �أكرث حتمال للم�س�ؤولية ،وكان الالمتركز �صوب امليدان �أقوى ،و�صار امل�س�ؤولون
يتحملون يف �آن معا م�س�ؤولية امليزانية التي يدبرونها واملوارد الب�شرية التي ي�سريونها .وقد تلت ذلك عملية
وا�سعة لنقل م�س�ؤوليات «املوارد الب�شرية».
وبتعبري �آخر ،وبهدف االرتقاء باخلدمات املقدمة واجتذاب عاملني م�ؤهلني ،يتم تفوي�ض امل�سريين �أم َر
تخطيط وتدبري حاجاتهم يف جمال املوارد الب�شرية .فهم الذين يقررون متى ينبغي لهم توظيف م�ستخدمني
جدد ،ومتى يكفيهم اللجوء �إىل املناولة .وتتمثل النتائج امليدانية يف المركزة التكوين وكذا �إقرار �سلطة
«مكاف�أة وعقاب وحتفيز» الأعوان.
•ممار�سات و�إ�صالحات يف جمال تدبري املوارد الب�شرية ،م�ستوحاة من القطاع اخلا�ص
�إن �أ�صل النموذج املعتمد يف �أنظمة الوظيفة العمومية املعتمدة من قبل البلدان املذكورة يف جمال قيا�س
الأداء ،يعود �إىل القطاع اخلا�ص .وقد �شهدت �أنظمة تقييم الأداء يف املرفق العمومي منذ البدء يف تطبيقها
�إ�صالحات متوا�صلة ،مما يدل على ال�صعوبة اخلا�صة التي تكت�سيها عملية تقييم �أداء الإدارات العمومية.
غري �أن املالحظ �أن التوحيد بني �شروط العمل يف القطاعني العمومي واخلا�ص ،و�إمكان ف�صل امل�ستخدمني
(لأ�سباب غري الأ�سباب الت�أديبية) ،و�إدخال العقود املبنية على الأداء يف العمل ،وحتديد الأجور ب�صفة
فردية ،قد �أف�ضت جميعها على وجه العموم �إىل حت�سني م�ستوى الأداء ،لأن امل�ستخدمني العموميني �صاروا
�أكرث حتفزا للعمل خ�شية فقدان عملهم يف حال ح�صولهم على نتائج غري مر�ضية (يف احلاالت الق�صوى).
•التف�صيل التطبيقي ملبد�إ التفريع يف جمال تدبري املوارد الب�شرية يف الدول املتقدمة
منحت �أغلب تلك الدول مزيدا من اال�ستقاللية ،مبا يف ذلك يف جمال املوارد الب�شرية ،للوكاالت (مثل
احلال يف البالد الأنغلو �سك�سونية) �أو املقاطعات امل�ستقلة (�إ�سبانيا) �أو اجلهات (�إيطاليا) .وجت�سدت تلك
تفوي�ض للم�س�ؤولية املتعلقة بكتلة الأجور والتوظيف
اال�ستقاللية ،يف جمال تدبري املوارد الب�شرية ،يف
ٍ
والرتقيات الداخلية .وقد �أف�ضى ذلك �إىل تعاي�ش عدد من الوظائف العمومية التي تتم قيادتها من قبل
م�ستويات و�سيطة �أو حملية ،وتنويع للو�ضعيات القانونية و�أ�ساليب و�أطر التدبري.
يف كل البلدان التي تناولتها الدرا�سة ،وبف�ضل تطبيق جيد ملبد�إ التفريع� ،أ�صبحت الكيانات املجالية تتمتع
بكل ال�سلطات يف جمال تدبري املوارد الب�شرية .والوظائف الوحيدة التي يتم �إ�سنادها �إىل الهيئة املركزية
لتدبري الوظيفة العمومية هي التي يقرر الفاعلون الالممركزون �إ�سنادها �إليها.
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ومن ذلك مثال �أن �أ�سرتاليا ونيوزيلندا كانتا تعتمدان وكالة بيوزارية ال وظيفة لها �إال التكوين وتقدمي
اال�ست�شارة ،وذلك ما بني  1988و� ،1990أيام كانت حركية «التدبري العمومي اجلديد» ترى �أن مناهج
العمل امل�ستعملة يف هذا ال�ش�أن يف القطاع اخلا�ص قابلة للتطبيق يف عامل الوظيفة العمومية.لكن وبعد جتربة
ا�ستمرت عقدا من الزمن ،غيرَّ هذان البلدان من توجههما ،اقتناعا منهما ب�أن ال�شغل يف القطاع العمومي
يختلف عن نظريه يف القطاع اخلا�ص .ومبد�أ التفريع مطبق هناك ،حيث �إن ال�شخ�ص «امل�س�ؤول عن النتائج»
هو امل�س�ؤول �أي�ضا عن تدبري موارده الب�شرية اخلا�صة ،ف�إذا تدخلت امل�ستويات الأخرى وجب عليها �أن تربر
تدخلها .ويتعني على كل مركز للم�س�ؤولية �أن يوازن ح�ساباته و�أن يخ�ضع للمراقبة الرامية �إىل تقييم �أدائه.
يف �إيطاليا ،يتم الربط بني التفريع والتعا�ضد يف الو�سائل والربامج .فمبد�أ التفريع حا�ضر بقوة يف املمار�سات
الإيطالية ،كما �أن الالمتركز قوي وفعلي .غري �أن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية التي ت�ؤمن وظائف
م�شرتكة على �أ�سا�سمبد�إ التعا�ضد ،ت�سندها �إليها وزارات �أو كيانات حملية ،مع �صالحيات حمددة.
يف الأرا�ضي الواطئة �أي�ضا ،ومنذ ت�سعينات القرن املا�ضي� ،شُ رع يف تطبيق المركزية قوية يف جمال تدبري
املوارد الب�شرية .واملفاو�ضات حول العقود اجلماعية التي حتدد �شروط العمل و�شبكات الأجور وما �إىل
ذلك ،جتري على امل�ستوى املركزي وعلى خمتلف امل�ستويات الأخرى ،من البلديات �إىل الأقاليم فالدول ِة
املركزية .وتختلف االتفاقات اجلماعية من �إدارة �إىل �أخرى ،بل �إنها قد تختلف من بلدية �إىل �أخرى.
وبالتايل ف�إن اتفاقات جماعية متعددة تنطبق على املوظفني ،مف�ضية �إىل �سيا�سات خمتلفة كذلك يف جمال
تدبري املوارد الب�شرية .وعلى م�ستوى الدولة املركزية ،قامت وزارة ال�ش�ؤون الداخلية والعالقات مع اململكة
بتق�سيم �أف�ضى �إىل متييز اثني ع�شر قطاعا ،لكل منها م�ستوى �أجور خمتلف ،هي الدولة ،والرتبية
الهولندية
ٍ
(مق�سمة �إىل خم�سة قطاعات فرعية) ،وامل�ست�شفيات ،وال�سلطة الق�ضائية ،وال�شرطة ،والأقاليم ،والبلديات،
والإدارات العمومية للمياه .كما �أن املفاو�ضات جتري كذلك يف داخل كل قطاع.
واخت�صارا نقول يف اخلتام �إن امل�ستوى الوطني ،يف �أغلب البلدان التي �شملتها الدرا�سة ،يحتفظ بدور
يقف به عند احلد الأدنى ،يتمثل يف كونه ال�ضامن للحفاظ على القيم امل�شرتكة للإدارة .ولئن كانت
الطريقة التي تتم بها ممار�سة هذا الدور وكذا ال�سلطات احلقيقية يف هذا املجال تبقى جميعها متنوعة� ،إال
�أن هذا الدور يبقى ،يف البلدان التي يطبع الوظيفة العمومية فيها طابع الت�شتت (كحال الواليات املتحدة،
بثمان وع�شرين منطقة �أجور خمتلفة ،وا�ستقاللية كبرية جدا يف التدبري) �شانا من �ش�ؤون امل�ستوى املركزي.
وباملقابل ف�إن هناك در�سا ثمينا ي�ستخل�ص من هذه الدرا�سة املقارنة ،هو �أن امل�ستويات ما حتت الوطنية،
وخ�صو�صا منها امل�ستوى اجلهوي ،ت�ضطلع يف �أغلب الدول املتقدمة بدور حا�سم وهام يف جمال قيادة
�سيا�سات تدبري املوارد الب�شرية.
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الئحة �أع�ضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا البيئية والتنمية الجهوية

فئة اخلرباء
�إدري�س الإياليل
�أمينة العمراين
عبد اهلل موق�صيط
احجبوها الزبري
فئة النقابات
�أحمد بابا �أعبان
خليل بن�سامي
حممد بوجيدة
بو�شتى بوخالفة
علي بوزع�شان
نور الدين �شهبوين
حممد دحماين
حممد عبد ال�صادق ال�سعيدي
عبد ال�صمد مرميي
مينة الرو�شاطي
�إبراهيم زيدوح
فئة الهيئات واجلمعيات املهنية
ادري�س بلفا�ضلة
عبد الكرمي بن�شرقي
عبد احلي ب�سة
حممد فيكرات
عبد اهلل متقي
حممد ريا�ض
من�صف الزياين
95

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

فئة الهيئات واجلمعيات الن�شيطة يف جماالت االقت�صاد االجتماعي والعمل اجلمعوي
نزهة العلوي
حممد بنقدور
�سيدي حممد كاوزي
عبد الرحيم ك�سريي
حكيمة ناجي
طارق ال�سجلما�سي
فئة ال�شخ�صيات املعينة بال�صفة
�سعيد �أحميدو�ش
�إدري�س اليزمي
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الئحة الم�ؤ�س�سات والهيئات التي تم الإن�صات �إليها
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الئحة الم�ؤ�س�سات والهيئات التي تم الإن�صات �إليها

•املجل�س االقت�صادي و االجتماعي اال�سباين يف �إطار يوم درا�سي مع جمعية جهات املغرب
•املجل�س االقت�صادي و االجتماعي جلهة الأندل�س( زيارة تعاون)
•وزارة الفالحة وال�صيد البحري
•وزارة الرتبية والتعليم
•وزارة التجهيز والنقل
•وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة،
• وزارة الداخلية� ،إدارة التكوين و التدريب
•بوزارة الداخلية ،وايل بالإدارة املركزية
• دار املنتخب جهة مراك�ش
•برنامج  / ART GOLDبرنامج الأمم املتحدة للتنمية
•وكالة التنمية االقت�صادية و االجتماعية للأقاليم اجلنوبية
•االحتاد املغربي لل�شغل
•الفيدرالية الدميقراطية لل�شغل
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الملحق 4

مراجع بيبليوغرافية
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مراجع بيبليوغرافية

التوجيهات الملكية
•خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى العا�شرة لرتبع جاللته على عر�ش اململكة ،يف  30يوليو 2012
•خطاب جاللة امللك مبنا�سبة تن�صيب اللجنة اال�ست�شارية للجهوية  3يناير 2010
•خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة واخلم�سني لثورة امللك وال�شعب ،يف  20غ�شت 2010
•خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى الثالثة والثالثني للم�سرية اخل�ضراء ،يف  6نوفمرب 2008
•خطاب جاللة امللك مبنا�سبة الذكرى العا�شرة لرتبع جاللته على عر�ش اململكة ،يف  30يوليو 2009

المراجع
•اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،تقرير حول اجلهوية املتقدمة ،الكتاب الأول ،الت�صور العام2011 ،

•اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،تقرير حول اجلهوية املتقدمة ،الكتاب الثاين  ،جتميع التقارير
املو�ضوعاتية2011 ،
•اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،تقرير حول اجلهوية املتقدمة ،الكتاب الثالث  ،درا�سة عن اجلهوية املتقدمة
يف خدمة التنمية االقت�صادية واالجتماعية2011 ،
•املعهد الدويل للتدبري العمومي والتنمية االقت�صادية � ،إجناز وظيفة «املوارد الب�شرية» 2007 ،
•وزارة الداخلية  ،املديرية العامة للجماعات الرتابية  ،اجلماعات الرتابية يف �أرقام 2011 ،
•وزارة االقت�صاد واملالية ،تقرير حول املوارد الب�شرية ،تقرير القانون املايل لل�سنة املالية 2012 ،2013
•وزارة حتديث الوظيفة العمومية ،موظفو القطاعات العمومية بالأرقام بر�سم �سنة 2012 ،2009

مواقع �إلكترونية

•اللجنة اال�ست�شارية للجهوية
• وزارة االقت�صاد و املالية

www.regionalisationavancee.ma

www.finances.gov.ma

•وزارة حتديث الوظيفة العمومية

www.mmsp.gov.ma

•املديرية العامة للجماعات الرتابية

www.pncl.gov.ma
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