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� وحصبه ٔ�مجعني؛  ﷽، امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �

حDEم،السيد رئ8س مجلس    املس*شار ن امل

حDEم=ن،   السيدات والسادة املس*شار ن امل

أود #" البداية أن أشكر السيدات والسادة املسaشار�ن املح67م�ن ع^[ تفضل)م بطرح 

موضوع اس67اتيجية ا&%$ومة #" مجال ت��يل الالترك�� �داري ملواكبة ا&()و�ة 

إ/[ 8ون الالتمركز �داري املتقدمة، وiو موضوع ال تخفى أiميتھ ا&gاصة بالنظر 

فيھ  تضطلعالذي ،و بالدنابpعد لبنة أساسية #" استكمال البناء الديموقراطي 

باعتبارiا رافعة أساسية للتنمية 0قتصادية  دور مركزي با&()و�ة املتقدمة 

  .الشاملة واملستدامة و0جتماعية

ة امللك دمحم السادس تخفى عليكم مدى العناية السامية الx> يولvwا صاحب ا&(اللوال 

نصره هللا لتفعيل ا&()و�ة املتقدمة والالتمركز �داري، حيث دعا جاللتھ #" خطابھ 

السامي بمناسبة افتتاح الدورة ألو/[ من السنة الaشر�عية ا&%الية إ/[ استكمال 

تفعيل ا&()و�ة املتقدمة وإخراج ميثاق متقدم لالتمركز �داري، وتحديد برنامج 

  .لتطبيقھزم=> دقيق 

و#" iذا �طار، فقد أولت ا&%$ومة أiمية اس67اتيجية ل)ذا �صالح النو�" وامل)ي$ل، 

حيث جعلت اعتماد ميثاق الالتمركز �داري وت��يلھ أحد ال�7اما�vا الرئ�سية 

 ا&%$امة وتكر�س املتقدمة ا&()و�ة ت��يل ال6Tنامج ا&%$ومي، وذلك #" إطار بمقت���

ال67ابية، وiو امليثاق الذي تنكب ا&%$ومة ع^[ إعداده حاليا #" أفق إصداره قبل متم 

  . السنة ا&(ار�ة بحول هللا

و�املوازاة مع ذلك، فقد حرصت ا&%$ومة منذ تنصي�vا، و#" إطار ت��يل ورش ا&()و�ة 

()ات با& التنظيمية املتعلقة لقوان�نل املراسيم التطبيقيةاملتقدمة، ع^[ استكمال 



�عميم الدور�ات التفس�6ية والدالئل التوجvwية الx> و  ا&(ماعات ال67ابية 4خرى و 

iمت املجاالت القانونية واملالية والتقنية ل�()ات وا&(ماعات ال67ابية 4خرى، وكذا 

، وذلك ح�x يaس=� توف�6 نمو�ة والنظام 4سا��> ملنتخبvwاآليات إعداد برامج)ا الت

، سواء مع �دارة املركز�ة أو مع مصا&%)ا اعات ال67ابيةل)ذه ا&(م طار املالئم� 

التمركز ميثاق الالالممركزة الx> س�تم تمكي�vا من اختصاصات فعلية #" إطار 

  .  �داري 

وتتو�[ ا&%$ومة من خالل اعتماد مشروع ميثاق الالتمركز �داري إحداث قطيعة 

خاذ القرار ع^[ مستوى حقيقية مع نظام املركز�ة من خالل ا&%د من تمركز ات

تصور بلورة �دارات املركز�ة وحصر Jشاط)ا #" الوظائف 0س67اتيجية املتمثلة #" 

السياسات العمومية، مع ترك تنفيذiا وت��يل)ا ع^[ املستوى ال67ا�ي إ/[ املصا&� 

  . الالممركزة

  الموجھة لالتمركز اإلداري المبادئ-أوال

 املصا&� لفائدة وقدرة املبادرة والوسائل السلط تخو�ل يروم الالتمركز �داري 

 ع^[ العمومية املقررة السياسات تنفيذ #" والنجاعة لفعاليةا لتحقيق الالممركزة

 ا&gدمات من لتقر�ب ال67ابية التغطية #" �نصاف ولضمان املركزي، املستوى 

 .املحلي�ن واملتدخل�ن املرتفق�ن

  :لالتمركز �داري فيما ي^" ملشروع وتتمثل املبادئ املوج)ة

ال67ا�ي،و#"  املستوى  ع^[ املركز�ة �دارة تمثيل #" الصدارة مركز ا&()ةتبويء  �

 الالممركزة، اعتبارا ل$ون املستوى  ومصا&%)ا املركز�ة �دارة ب�ن العالقات إقامة

العمومية  وال6Tامج السياسات والتقائية الJ£(ام املالئم ا&()وي يمثل �طار



 ا&(ماعات لفائدة التقنية واملساعدة لمواكبةل وكذا القطاعات، ملختلف

 .السيما ا&()ة 67ابية،ال

وiنا أود التأكيد بأن iذا 4مر يمثل اختيارا سياسيا حيو�ا بال¤سبة لتعز�ز ورش 

ا&()و�ة املتقدمة الx> ت¤شدiا بالدنا، حيث س�تم 0نتقال من الصيغة الx> 8ان 

فvwا مستوى العماالت و4قاليم pش$ل محور تجميع 0ختصاصات الالمتمركزة، 

تخول ا&()ة مركز الصدارة #" ت¤سيق 0ختصاصات إلىصيغة متقدمة 

 .الالمتمركزة ملصا&� الدولة

تصور وتأط�6 بلورة التوضيح أدوار �دارات املركز�ة الx> يجب أن تنحصر #"  �

السياسات وال6Tامج العمومية ع^[ املستوى الوط=> وتقييم وتaبع نجاعة أداء 

نية والتنظيمية، مع تخو�ل املصا&� الالممركزة، وكذا إعداد النصوص القانو 

املصا&� الالممركزة اختصاص تنفيذ السياسات العمومية وإنجاز املشار�ع 

  وال6Tامج، وكذا تقديم املساعدة والدعم التق=> ل�(ماعات ال67ابية؛

ت¤سيق أJشطة املصا&� الالممركزة من خالل إحداث إدارات ج)و�ة مش67كة  �

&()و�ة الx> �ستوجب تدخل عدة مصا&� وقو�ة ت$ون قادرة ع^[ إنجاز املشار�ع ا

وزار�ة متواجدة ع^[ املستوى ال67ا�ي بما يحقق وحدة تدخل الدولة ع^[ املستوى 

  ا&()وي؛

  مضامین مشروع میثاق الالتمركز اإلداري أھم-ثانیا

�داري ع^[ وضع منظور جديد لتدخل الدولة ع^[  يقوم مشروع ميثاق الالتمركز

ونقل ممركزة للدولة إعادة تنظيم املصا&� الال  املستوى ال67ا�ي، وال سيما من خالل

  . وت¤سيق تدخل الدولة ع^[ املستوى ال67ا�ي0ختصاصات إلvwا، وكذا 

  :ونقل Xختصاصات إلTUاإعادة تنظيم املصا%N الالممركزة للدولة - 1



عادة تنظيم مصا&� الدولة ع^[ املستوى ال67ا�ي ع^[ فكرة �عز�ز إدارة ج)و�ة ترتكز إ

قو�ة باختصاصا�vا ووسائل)ا ومواردiا، وتدارك نقائص املرسوم�ن السابق�ن لسنة 

تمركز حقيقي إلدارة الدولة  ن لم يمكن تطبيق)ما من ت��يل الا، واللذ2005و 1993

�دارات املركز�ة للدولة  ب�ن وسائللالختصاصات وال امتوازن اتوز�ع يحققبما 

  .الالممركزة ومصا&%)ا

 أJشطة ت¤سيق ضمان و#" iذا �طار، يروم املنظور املتقدم لالتمركز �داري 

ال67ا�ي، من خالل اعتماد iي$لة pش$ل  املستوى  ع^[ الالممركزة املصا&� مختلف

 ال67ا�ي، املستوى  ع^[ املركز�ة �دارة تمثيل #" مستوى ا&()ة فvwا مركز الصدارة

 ج)و�ة مدير�ات من ا&()وي، املستوى  املركز�ة،ع^[ �دارة تمثيليات حيث تتألف

 امل)ام واJ£(ام را�[ #" إحداvا ت$املي وزار�ة ب�ن قطاعية ومدير�ات ج)و�ة

ا&()وي، مع  املستوى  ع^[ الالممركزة املصا&� أداء وفعالية وعقلنة املوارد القطاعية

  :ما ي^"تخو�ل iذه التمثيليات جملة من 0ختصاصات امل)مة تتمثل في

 إشراف تحت ا&()وي، املستوى  ع^[ الدولة "عمل برنامج"إعداد #" املساiمة -

 وا/" ا&()ة،

العماالت  مستوى  ع^[ الالممركزة املصا&� أJشطة ع^[ و�شراف الت¤شيط -

 و4قاليم،

التنميةا&()و�ة  برنامج إعداد #"،ا&()ة السيما ال67ابية، ا&(ماعات مواكبة -

 الدولة عمل برنامج مع واJ£(ام ال67اب،بت$امل إلعداد ا&()وي  والتصميم

 ا&()وي، ع^[ املستوى 

 مجاالت مختلف #" ال67ابية وا&(ماعات الدولة ب�ن الشراكة عالقات تدعيم -

 .التنمية ا&()و�ة



�قليم الx> تتو/[  أو العمالة صعيد ع^[ الالممركزة iذا، باإلضافة إ/[ املصا&�

 الالزمة واملساعدة الدعم تقديم ، معةالعمومية ا&%$ومي وال6Tامج السياسات تنفيذ

  .وiيآ�vا 67ابيةال ا&(ماعات لفائدة

 لرؤساء يمنحوجدير بالذكر #" iذا الصدد أن مشروع ميثاق الالتمركز �داري 

 نطاق #" تدخل الx> الفردية �دار�ة القرارات اتخاذ صالحية الالممركزة املصا&�

 العمل،باست³ناء v²ا ا&(اري  و4نظمة القوان�ن بمقت��� ل)م املخولة 0ختصاصات

، وiذا تنظيمية أو �شر�عية مقتضيات بموجب ل)م تفو�ض)ا يمكن ال الx> تلك

توجھ م)م سيمكن من تفو�ض جزء م)م من اختصاصات �دارة املركز�ة إ/[ 

املصا&� الالممركزة بما يمكن من تخفيف العبء عن املصا&� املركز�ة الx> لن يبقى 

 .من اختصاص)ا إصدار مثل iذه القرارات

 :ت[سيق التدخل الDEا]ي للدولة- 2

تقت��> فعالية تدخل الدولة ع^[ املستوى ال67ا�ي تaبع ت��يل مشروع الالتمركز 

�داري ع^[ املستوى املركزي، من ج)ة، وت¤سيق عمل املصا&� الالممركزة ع^[ 

ومن أجل بلوغ iذه الغاية، فقد نص مشروع . املستوى ال67ا�ي، من ج)ة أخرى 

ري لدى رئ�س ا&%$ومة، و&(نة تمركز �داالليثاق ع^[ إحداث &(نة وزار�ة لامل

  .ا&()وي لدى وا/" ا&()ة  للتدب�6

  :تمركز ;داري لالالوزار ةال_$نة   -  أ

تمركز �داري لدى رئ�س اليثاق ع^[ إحداث &(نة وزار�ة للنص مشروع امل

ا&%$ومة، تناط v²ا م)مة اق67اح التوج)ات العامة للسياسة ا&%$ومية #" مجال 

  .[ تaبع تنفيذiا وتقييم نتائج)االالتمركز �داري، والس)ر ع^



v² ناط�السلطة ا&%$ومية امل$لفة  كال منالx> تضم #" عضو�·vا ، ذه ال�(نةو

السلطات ا&%$ومية القطاعية  بالداخلية، واملالية، والوظيفة العمومية، فضال عن

  :ع^[ ا&gصوص، امل)ام التالية، املعنية

ونجاعة أداء املصا&� اق67اح 8افة التداب�6 الكفيلة بالرفع من فعالية  ۔

  لالممركزة، ا

إبداء الرأي #" عملية نقل 0ختصاصات والوسائل إ/[ املصا&� الالممركزة،  ۔

و#" تجميع املصا&� الالممركزة ع^[ املستوى ا&()وي وتحديد قائمة 

املدير�ات ا&()و�ة واملدير�ات ا&()و�ة ب�ن الوزار�ة، وتقييم ا&%صيلة 

  .�داري  السنو�ة لسياسة الالتمركز

  %$نة التدب=D ا%$"وي   -  ب

ع^[ املستوى ا&()وي ينص مشروع  ة#" إطار ت¤سيق عمل املصا&� الالممركز 

تضم #" ميثاق الالتمركز ع^[ إحداث &(نة للتدب�6 ا&()وي لدى وا/" ا&()ة 

v·�رؤساء و عمال العماالت و4قاليم التا¹عة للنفوذ ال67ا�ي ل�()ة، ا كال من عضو

ل$اتب االالممركزة وا&gازن ا&()وي، وال$اتب العام للشؤون ا&()و�ة، و املصا&� 

   .العام للعمالة أو �قليم مقر ا&()ة

  :وتناط v²ذه ال�(نة امل)ام التالية

ممركزة ع^[ املستوى ال الس)ر ع^[ ضمان اJ£(ام والتقائية أJشطة املصا&� ال ۔

  ا&()وي؛

ق مقار�ة �شاركية فيما وضع برنامج عمل الدولة ع^[ املستوى ا&()وي وف ۔

  يخص تحديد 4ولو�ات و�رمجة 0عتمادات، وتaبع إنجازه وتقييمھ؛



مومية للدولة ع^[ املستوى إبداء الرأي حول مشار�ع السياسات وال6Tامج الع ۔

  ؛ا&()وي 

برامج ذات الطا¹ع ا&()وي الx> تر�ط الدولة با&(ماعات - دراسة وإعداد عقود ۔

  .ال67ابية، ال سيما ا&()ة

  لتنزیل مشروع الالتمركز اإلداري المصاحبةالتدابیر : لثاثا

ا&%$ومة ع^[ تمك�ن  ستعمل#" إطار مواكبة ت��يل مشروع الالتمركز �داري، 

املصا&� الالممركزة من املوارد الºشر�ة واملالية الضرور�ة لتمكي�vا من ممارسة 

  .الالمتمركز ل)ذه املوارداختصاصا�vا املوسعة ع^[ النحو 4مثل، مع �عز�ز التدب�6 

1 - D=شر ةالتدبaالالمتمركز للموارد ال  

من املعلوم أن مواكبة ت��يل الالتمركز�دري، يحتاج، باملوازاة مع نقل 

ك�ن iذه 4خ�6ة من موارد ¹شر�ة تمإ/[ 0ختصاصات إ/[ املصا&� الالممركزة، 

تدب�6 الشأن املح^" مؤiلة وع^[ درجة من الكفاءة وا&6Tgة وامل)نية، قادرة ع^[ 

وتحقيق أiداف التنمية ا&()و�ة، سواء فيما يتعلق باالستجابة &%اجيات 

تصور وتنفيذ باملواطن�ن #" ا&%صول ع^[ خدمات عمومية منتظمة وجيدة، أو 

  .0سaثمارات ذات القيمة املضافة ع^[ الصعيد ال67ا�ي

و4عوان ب�ن �دارة وiو ما تحرص ا&%$ومة ع^[ تنفيذه من خالل توز�ع املوظف�ن 

املركز�ة ومصا&%)ا الالممركزة ع^[ املستوى ا&()وي و�قلي«> بما يضمن ¹ش$ل 

&%اجيات iذه املصا&�، مع تخو�ل املصا&� الالممكزة ملختلف  االستجابةمعقلن

القطاعات الوزار�ة صالحيات تدب�6 املوارد الºشر�ة املعنية سواء فيما يتعلق 

  .فيما يخص حاجيا�vا إ/[ التأiيل والت$و�ن املستمربوضعي·vا �دار�ة أو 
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إن تخو�ل املصا&� الالممركزة اختصاصات واسعة #" مجال ت��يل السياسات 

وال6Tامج العمومية ع^[ املستوى ال67ا�ي يقت��>، بالضرورة، �عز�ز التدب�6 

منح صالحيات أوسع للمدير�ن ا&()و��ن �انية الدولة، من خالل �الالمتمركز مل

و�قليمي�ن فيما يتعلق بaنفيذ امل��انية وإحداث م��انيات ج)و�ة ع^[ أساس 

ن بالصرف، مع �عز�ز آليات يعدن مسا�ا&()و�ون آمر راءي$ون فvwا املد،ال6Tامج

  .املراقبة البعدية لتنفيذ iذه امل��انيات

عاقدة العزم ع^[ مواصلة ت��يل  وختاما ال يفوت=> التأكيد ع^[ أن ا&%$ومة

أجل مواكبة ورش ا&()و�ة املتقدمة الذي انخرطت فيھ  من الالتمركز �داري 

باعتباره خيارا ال رجعة فيھ، و�وصفھ �طار J4سب لتحقيق أiداف  ،بالدنا

الx> ت¤شدiا بالدنا #" ظل  الشاملة واملستدامة التنمية 0قتصادية و0جتماعية

  .يدة لصاحب ا&(اللة امللك دمحم السادس نصره هللالقيادة الرش

  .وهللا وBc التوفيق

 .والسالم عليكم ورحمة هللا jعاic وhرgاتھ

 


