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 .1أهداف الدراسة
ترمً هذه الدراسة إلى تحقٌق مجموعة متكاملة من األهداف :
 .1المساهمة فً تطوٌر البنٌة التنظٌمٌة اإلدارٌة للجماعة الحضرٌة لوادي الو و ذلك عن طرٌق اقتراح منظام
 Organigrammeمالئم و فعال خاص بالجماعة.
 .2المساهمة فً تطوٌر و عصرنة منظومة تدبٌر الموارد البشرٌة المعتمدة على مستوى البلدٌة و ذلك عن طرٌق إبراز
جوانب القصور التً هً بحاجة ماسة إلى تطوٌر.
 .3دعم الجهود التً ٌبدلها المجلس البلدي لوادي الو و األجهزة اإلدارٌة التابعة له لتحسٌن الخدمات و االستجابة
لالحتٌاجات األساسٌة للسكان ،ال سٌما على مستوى تهٌٌئ الظروف و الشروط المساعدة لتعزٌز مسلسل التشغٌل و
تحسٌن ظروف السكن االجتماعً و الرفع من كفاءة تدبٌر الشؤن المحلً البلدي.
 .4تقدٌم خالصات تركٌبٌة تتعلق بمستوى الالمركزٌة على صعٌد الجماعة الحضرٌة لوادي الو مما سٌمكن المصالح
المركزٌة لوزارة الداخلٌة المعنٌة بمتابعة التطورات التً ٌشهدها تطبٌق الالمركزٌة على مستوى المنطقة الشمالٌة و
مقارنتها بالمستجدات التً تمت مالحظتها على مستوى باقً المناطق.
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المنهجٌة المتبعة
تتلخص المنهجٌة المتبعة إلعداد هذه الدراسة فً أربع ( )4محددات .و تروم هذه المحددات إلى نقل صورة حقٌقٌة مخلصة
عن نظام التدبٌر السائد.
و تتمثل هذه المحددات المنهجٌة فً المعاٌنة المٌدانٌة و استقصاء المعلومات من مصادر موثوقة و استغالل الوثائق
اإلدارٌة و البٌانات الجاهزة و أخٌرا مراعاة العناصر الخارجٌة المإثرة و المحٌطة بالعمل البلدي.
 .1.2المعاٌنة المٌدانٌة
استقٌت العدٌد من المعلومات و البٌانات المستخدمة فً هذه الدراسة من عٌن المكان .و قد أتاحت لنا الزٌارات المٌدانٌة
التً قمنا بها للجماعة الحضرٌة المعنٌة من تكوٌن فكرة محددة عن جوانب عدة منها ما ٌتعلق بنظام التدبٌر اإلداري و
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.2.2

منها ما ٌرتبط بالمجال العمرانً االقتصادي و االجتماعً .و بالطبع فإن التقرٌب بٌن نظام التدبٌر اإلداري و المستوى
العمرانً و االقتصادي و االجتماعً ٌشكل مإشرا داال لقٌاس قدرة البلدٌة على مواجهة مختلف التحدٌات .و قد تمت
المعاٌنة فً فترات متقاربة للوحدة الجماعٌة و خالل مدة مركزة و وجٌزة ( 3أٌام) ،و لكنها كافٌة لجعل األحكام أقرب إلى
واقع الحال و متطلباته.
استقصاء المعلومات من مصادر موثوقة
المقصود بالمصادر الموثوقة الفاعلٌن الجماعٌٌن المعنٌٌن مباشرة بالدراسة و هم فئتٌن  :المنتخبون من جهة و الموظفون
من جهة ثانٌة .إن اللقاءات التً تمت مع فئة المنتخبٌن سمحت لنا بالتعرف على األهداف و التصورات كما سمحت لنا
بالوقوف على مدى انخراط هإالء المنتخبٌن فً الصٌرورة الجدٌدة لحسن التدبٌر اإلداري التً تسعى الدولة إلى تفعٌلها
على نطاق واسع على الصعٌد الترابً .أما اللقاءات التً تمت مع فئة الموظفٌن و األطر اإلدارٌة و التقنٌة فقد أتاحت تقٌٌم
القدرات التنفٌذٌة للمصالح الجماعٌة و التؤكد من طبٌعة المشكالت التنظٌمٌة التً تعانً منها البلدٌة .و أخٌرا فإن اللقاءات
المباشرة الغرض منها أٌضا هو االستفادة من األفكار و التغٌٌرات التنظٌمٌة المقترحة من لدن العناصر المستجوبة للرفع
من تحسٌن مستوى األداء.

 .3.2استغالل الوثائق اإلدارٌة و البٌانات الجاهزة
وضعت رهن إشارتنا مجموعة من الوثائق اإلدارٌة و اطلعنا على العدٌد من البٌانات الجاهزة المتعلقة بنظام التسٌٌر و
التنظٌم الخاص ببلدٌة وادي الو.
و تختلف قٌمة و أهمٌة هذه الوثائق اإلدارٌة و لكنها تتضمن فً مجملها العدٌد من عناصر تكمل الصورة التً ٌسعى
الباحث إلى رسمها و نقلها للجماعة الحضرٌة المعنٌة .و أهم هذه الوثائق ككل تتعلق بالمجالس البلدٌة و بالمجلس الجماعً
و المنتخبٌن و الموظفٌن إلى جانب بٌانات أخرى ال تقل أهمٌة تتعلق بالوضعٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة السائدة و طبٌعة
العالقات القائمة مع األطراف االخرى.
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.3

مراعاة العناصر و المؤثرات الخارجٌة
ال ٌمكن النظر لنظام التدبٌر من الداخل فقط .ال بد من وضعه فً سٌاقه الجغرافً و العمرانً و الترابً الذي ٌندرج فٌه و
هكذا فإن المقاربة المنهجٌة التً أعدت على ضوئها هذه الدراسة تعطً أهمٌة قصوى للعالقات األفقٌة التً تقٌمها البلدٌة
موضوع الدراسة مع الجماعات المجاورة و مدى تؤثٌر هذه العالقات فً نظام التدبٌر المعتمد.
معطٌات عامة حول الجماعة الحضرٌة للمضٌق
تقع بلدٌة وادي الو فً الجنوب الشرقً إلقلٌم تطوان ،على بعد  45كلم من تطوان المدٌنة ،و على ضفاف نهر وادي الو
الذي تحمل اسمه ،بٌن سهل ذي مساحة  17كلم 2محاداة شاطئ البحر األبٌض المتوسط و قمم ٌتنوع ارتفاعها فً اتجاه
الشرق الغربً.
قدرت ساكنة وادي الو حسب إحصاء سنة  2004ب  982نسمة ،و هو ما ٌناهز  1317أسرة تقرٌبا ،بمعدل ٌتراوح ما
بٌن  4إلى  5أفراد لألسرة الواحدة ،و قد شهدت هذه المدٌنة نموا سكانٌا و عمرانٌا متوسطا محدد فً  %2,49فً السنة،
بسبب توافد األسر المغادرة للمناطق الجبلٌة و ارتفاع المإشر التركٌبً للخصوبة .لكن هذا المعدل ٌظل عموما أقل من
المعدل الوطنً للنمو الحضري  ، 3,5%ألن المدٌنة ال تتوفر إجماال على نقط جذب قوٌةٌ ،شهد على ذلك ،بنٌة النشاطات
االقتصادٌة و االجتماعٌة التً لم تشهد أي تطور ملحوظ ،إن لم نقل أنه عرف نوعا من التراجع ،الشًء الذي ٌطرح مشكل
فرص الشغل المنتجة بشدة ،و كمثال نشٌر إلى أن الكثٌر من البحارة ٌضطرون بسبب تقادم وسائل الصٌد و مشكل صٌانة
األساطٌل و غٌاب نواة مٌناء صٌدي بالمنطقة إلى مغادرة المدٌنة نحو موانئ أخرى قرٌبة كالمضٌق و الجبهة و طنجة.
و على العمومٌ ،تشكل االقتصاد المحلً للبلدٌة من قطاع الفالحة و الصٌد البحري و الصناعة التقلٌدٌة و السٌاحة .و ٌمكن
القول إن النشاط االقتصادي و االجتماعً فً هذه المدٌنة ٌقوم على ركٌزتٌن أساسٌتٌن ،هما الفالحة التً تستفٌد من
مساحة سقوٌة تقدر ب  697هكتار ( 8%من مجموع األراضً السقوٌة باإلقلٌم) و من توفر أراضً خصبة و مٌاه جوفٌة
و سطحٌة و ٌد عاملة وافرة ،ثم الصٌد البحري الذي ٌعد الركٌزة األساسٌة باعتباره النشاط السائد بعد الفالحة رغم
األسالٌب العتٌقة).
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فضال عن ذلكٌ ،تؤسس النشاط السوسٌو اقتصادي بوادي الو على ركٌزتٌن أخرتٌن أقل أهمٌة ،و هما على التوالً :
الصناعة التقلٌدٌة تعانً من مشكل التسوٌق و ضعف السوق المحلٌة ،ثم السٌاحة التً تتمٌز بطابعها الموسمً (فصل
الصٌف) و تعانً من عدة مثبطات أهمها  :عدم تنوع المنتوج ،غٌاب التنشٌط ،ضعف القدرة االستٌعابٌة حٌث ال تتوفر
المدٌنة إال على  3فنادق غٌر مصنفة و ال تشتغل إال فً فصل الصٌف ،كما أن الخدمات المقدمة فً المطاعم جد
متواضعة.
ٌمكن إجمال المشاكل التً تعانً منها بلدٌة وادي الو فً النقط التالٌة :
 هشاشة التجهٌزات العمومٌة ،حٌث هناك خصاص كبٌر على جمٌع المستوٌات  :مثال غٌاب التجهٌز بالمكتب الصحً
الذي ال ٌتوفر إال على طبٌب واحد و آلة واحدة و غٌاب مساعد تقنً علما أن بالمنطقة العدٌد من النقط السوداء (مٌاه
اآلبار) ،غٌاب بل و انعدام وسائل النقل ،التطهٌر و النظافة غٌر كافٌٌن (شاحنة واحدة) ،طرق (ٌكاد ٌنعدم التعبٌد)،
ضعف شبكات توصٌل المٌاه و الصرف الصحً و اإلنارة العمومٌة و وسائل المواصالت و التنقل داخل المدٌنة.
 ضعف المرافق العامة من مدارس (مجموعة مدرسٌة واحدة مقسمة إلى خمسة وحدات نموذجٌة تحتاج إلى اإلصالح) و
إعدادٌة وحٌدة (ٌإمها كذلك تالمٌذ من الجماعات القروٌة المجاورة) ،و ثانوٌة تؤهٌلٌة وحٌدة ،دار شباب ضعٌفة
التجهٌز ،غٌاب ملعب لممارسة الرٌاضة أو لتنظٌم أنشطة ترفٌهٌة ،غٌاب محطة طرقٌة ،انعدام للمساحات الخضراء و
لسوق بلدي فً المستوى و لخزانة بلدٌة ،المجزرة متهالكة....
 قلة الموارد المالٌة بالنظر لالحتٌاجات االجتماعٌة (جماعة فقٌرة جدا من حٌث الموارد و قد تراجعت بفعل منح
تراخٌص البناء للوكالة الحضرٌة ،لٌبقى االعتماد منحصرا اآلن فقط على الرخص الموسمٌة  :هناك طموح للرقً
بالتجهٌزات لكن اإلمكانٌات و الموارد ضعٌفة جدا بالبلدٌة) ،صعوبة تعبئة الموارد البشرٌة المتاحة (التذمر و عدم
الحماس) تعقد اإلجراءات و طول المساطر اإلدارٌة و االنحباس فً ظل انتظارٌات متعددة (طلب تموٌل المشارٌع
المسطرة من طرف جهات متعددة ،رسمٌة و مدنٌة).
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تشخٌص االختالالت التنظٌمٌة و تحلٌل نظام تدبٌر الموارد البشرٌة المعتمد من لدن الجماعة الحضرٌة لوادي الو

.1.4االختالالت التنظٌمٌة

سٌتم البحث فً االختالالت التنظٌمٌة باألساس على المستوى اإلداري ،و لكن ال بد أٌضا من إعطاء و لو لمحة مقتضبة
عن كٌفٌة اشتغال المستوى السٌاسً بالجماعة.
* على المستوى السٌاسً

ٌتكون المجلس الجماعً لوادي الو من  13عضوا و ٌتمٌز بقلة المشارب السٌاسٌة الممثلة فٌه ،حٌث ٌغلب على مجلسه
العنصر االشتراكً ( )10أعضاء ،و الٌساري ) (PPSعضو واحد .و االستقالل (عضوان) ،على هذا األساس ،فإن
الرئٌس ٌتمتع بؤغلبٌة جد مرٌحة إن لم نقل مطلقة ،مما ٌحول دون عرقلة المصادقة على البرامج المسطرة فً أجندته.
هذا و قد اختار الرئٌس اإلشراف على أعمال الجماعة بصفة شخصٌة ،بحٌث لم ٌمنح إال تفوٌض واحد لنائبه األول فضال
عن التفوٌض الممنوح لرئٌس مكتب الحالة المدنٌة و تصحٌح اإلمضاء لضرورات تسهٌل خدمات هذا المكتب لفائدة
المواطنٌن (هناك مطلب بدأ النقاش بخصوصه بٌن أعضاء المجلس ٌقضً بضرورة منح تفوٌضات جدٌدة ،و خاصة فً
قطاع التعمٌر الذي ٌتطلب السرعة فً منح التراخٌص ،مطلب فرضه التغٌب المتعدد للرئٌس عن الجماعة بالنظر إلى
ارتباطاته المتعددة ،فهو عضو فً المجلسٌن اإلقلٌمً و الجهوي فضال عن مسإولٌاته فً شركة أماندٌس).
و فٌما ٌخص عالقة المجلس بكل من السكان و الجمعٌات و السلطة المحلٌة و المصالح الخارجٌة ،فٌمكن إجماال تحدٌدها
على الشكل التالً :
بالنسبة للسكان فالعالقة عادٌة جدا ،تكتسً صبغة إدارٌة باألساس ،و لم ٌسجل هناك محاوالت حقٌقٌة لالنفتاح

على السكان و محاورتهم ،بل على العكس ٌعانً هإالء من نقص فً جودة الخدمات اإلدارٌة التً تقدمها البلدٌة ،بسبب
الغٌابات المتكررة للرئٌس و للموظفٌن الذٌن ٌضطرون إلى مغادرة مكان العمل قبل الوقت القانونً حتى ال تفوتهم
وسائل النقل القلٌلة (سٌارات أجرة) التً ستقلهم إلى تطوان ،إضافة إلى ذلك ،هناك استٌاء من بعض المواطنٌن على
قدم و تآكل و ضٌق بناٌة الجماعة و ضعف التجهٌز بالمكاتب (الحد األدنى من ظروف العمل غٌر متوفرة).
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الحدٌث مع الجمعٌات منعدم .لسبب بسٌط هو عدم وجود نسٌج جمعوي ،بحٌث تنعدم أي جمعٌة محلٌة فاعلة،

لذلك فقد تم التوجه نحو فتح جسور التعاون مع المجتمع المدنً الخارجً ،حٌث تم عقد عدة اتفاقٌات مع جمعٌات
أجنبٌة ،لتموٌل مشارٌع متعلقة باألساس بالتجهٌزات البنٌوٌة  ،لكن المالحظ أن الشراكات التً ٌتم عقدها فً هذا اإلطار
(بناء مكتبة عمومٌة ،إضافة أقسام تعلٌمٌة ،إعادة بناء مقر القٌادة ،بناء مراحٌض و أكشاك صغٌرة على طول
الشاطئٌ )....صعب تتبعها لعدم وجود األطر المإهلة لذلك ،خاصة على المستوٌٌن التقنً و اللغوي.
العالقة مع السلطة المحلٌة ٌسودها نوع من عدم الثقة (عكس الفنٌدق مثال) ،بحٌث ٌوجد من ٌآخذ على السلطة

المحلٌة إصرارها على عرقلة أعمال المجلس (كان باإلمكان تجاوز هذا الوضع لو كانت العالقات منفتحة بٌن
الجانبٌن).
* على المستوى اإلداري

تعد اإلدارة البلدٌة لوادي الو إدارة بسٌطة من حٌث تنظٌمها و من حٌث تجهٌزها ،و متواضعة من حٌث األداء و المردودٌة.
و ٌبلغ العدد اإلجمالً للموظفٌن العاملٌن بالبلدٌة من جمٌع التخصصات حوالً  53فردا وفق الئحة توزٌع المهام الموافقة
للهٌكل التنظٌمً المتبع فٌها (الوثائق التً سلمت لنا تشٌر إلى أن عدد الموظفٌن وفق قانون األطر لسنة  2004هو 58
عنصرا .و قد اعتمدنا الئحة الهٌكل التنظٌمً التً أمدنا بها الكاتب العام ألنها أكثر تفصٌال و هً المعتمدة من لدن البلدٌة
ساعة اشتغالنا علٌها بعٌن المكان) ،لكن البلدٌة فً حقٌقة األمر ،ال تتوفر على منظام (هٌكل تنظٌمً) حقٌقً ٌبٌن الهٌكلة
اإلدارٌة المتبعة بشكل واضح  :أي طرٌقة معٌنة لتوزٌع االختصاصات و المهام ،و قد كانت الدراسة المٌدانٌة فرصة
للمسإولٌن و أطر البلدٌة لرسم منظام ٌعكس التنظٌم اإلداري المعتمد فً الواقع ،و هذا المنظام هو على الشكل التالً :
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تعلٌق على المنظام ٌ :عكس هذا المنظام التنظٌم المعتمد فً الواقع  ،و من مٌزاته أنه أرسى أسسا مقبولة نسبٌا تتٌح
للمنتخبٌن تسٌٌر و إدارة البلدٌة و االستجابة الحتٌاجات السكان و انشغاالتهم ،و هو الشًء الذي كان مفتقدا فً هذه البلدٌة ،و
لكن و من جهة المقاٌٌس العلمٌة التنظٌمٌةٌ ،سجل على هذا المنظام العدٌد من المالحظات :
 انحسار الوحدات و انحسار مسمٌاتها فً ثالثة أسماء  :اللجنة ،المكتب ،الوكالة. انعدام وجود عالقات أفقٌة بٌن هذه المصالح. غٌاب كتابة خاصة للرئٌس. تركٌز تبعٌة كل المكاتب إلى السلطة المباشرة للكاتب العام ،الذي ٌغدو مركزه محورٌا وفق هذا المنظام.ما هً على ضوء المنظام المذكور و المالحظات المستقاة من الواقع و االتصاالت التً تمت مع الفاعلٌن المباشرٌن من
منتخبٌن و أطر إدارٌة و تقنٌة ،ما هً إذن أهم المعوقات ذات الصبغة التنظٌمٌة و التسٌٌرٌة التً تعانً منها الجماعة
الحضرٌة لوادي الو ؟
أوال  :لٌست هناك هٌكلة صحٌحة للبلدٌة ،بل هٌكلة مبعثرة ،و رغم المجهود الذي بذل من أجل ترمٌم الوضع عن طرٌق
إعادة توزٌع الموظفٌن و تحدٌد اختصاص لكل واحد منهم ،فإن افتقاد البلدٌة لألطر ٌصعب من هذه المؤمورٌة ،ال بد إذن من
إعادة النظر فً الهٌكلة المتبعة و وضع أخرى تتناسب و الوضع الجدٌد لوادي الو الذي انتقل من جماعة قروٌة إلى جماعة
حضرٌة دون أن توفر له المقومات الموضوعٌة لهذا التحول.
ثانٌا  :هشاشة التنظٌم و بساطتهٌ ،عطً االنطباع أننا أمام إدارة جماعٌة مفككة و غٌر متماسكة ،كل وحدة أو مصلحة فٌها
تعمل بمعزل عن األخرى و تحاول اعتمادا على مجهوداتها الذاتٌة مواجهة القضاٌا أو المشاكل التً تدخل فً دائرة
اختصاصها.
ثالثا  :التنسٌق بٌن المصالح غٌر مضبوط ،لوجود جو من عدم الثقة بٌن بعض أعضاء المجلس و بعض الموظفٌن من جهة و
الكاتب العام من جهة أخرى ،لذلك فهم ٌعتبرونه غٌر مإهل للقٌام بمسإولٌة التنسٌق ،فضال عن أن مقر سكناه الكائن بتطوان،
ٌجعله كثٌر التغٌب و ال ٌقوم بدوره بشكل منتظم ،إضافة إلى هذا كله ،لعب تكوٌن الكاتب العام الجامعً (إجازة فً األدب)
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دورا فً التقلٌل من كفاءته القانونٌة و اإلدارٌة رغم المجهود الكبٌر الذي ٌقوم به لتطوٌر إمكاناته ،هذا المشكل حرم رإساء
المكاتب من مساندة إطار ذو خبرة قانونٌة واسعة و رإٌة أفقٌة تإهله لتنسٌق الجهود و االضطالع بمهمة توزٌع المعلومات و
البٌانات التً ٌكونون فً حاجة ماسة إلٌها.
رابعا  :عدم تحدٌد إجراءات العمل ،من خالل غٌاب قواعد و مساطر محددة و معروفة سلفا و قارة و متداولة على نطاق
واسع بٌن مختلف المكاتب ،و هذا ٌعنً وجود نوع من الالستقرار للمساطر و التغٌٌر المتالحق فً قواعد إنجاز العمل
اإلداري.
خامسا  :تواضع وسائل العمل و انتفاءها أحٌاناٌ ،جعلنا أمام مصالح إدارٌة فقٌرة و عاجزة و غٌر مإهلة للنهوض باألعباء
المنوطة بها ،فالتطور التكنولوجً الذي بدأ ٌفرض نفسه على المجتمع المغربً ما زال لم ٌتسرب إلى اإلدارة الجماعٌة لوادي
الو ،فالحاسوب محدود االنتشار و أنظمة العمل الخاصة به كذلك ،كما أن وسائل االتصال الحدٌثة منعدمة تماما (وصفها
بعض الموظفٌن بالبدائٌة) ،كذلك وسائل النقل الخاصة به كذلك ،كما أن وسائل االتصال الحدٌثة منعدمة فعال (سٌارة مصلحة
وحٌدة ٌتناوب على ركوبها الجمٌع) ،مما ٌعقد كثٌرا إنجاز المهام و األشغال المقررة.
سادسا  :مقر البلدٌة ذاته إحدى المعوقات الكبرى المإثرة سلبا على سٌر العمل اإلداري بهذه الجماعة ،إذ البناٌة قدٌمة جدا و
ضٌقة ،الشًء الذي أدى إلى تكدٌس المكاتب مع بعضها البعض دون أن ٌكون أي رابط عضوي بٌنها( ،مثال حالة المكتب
التقنً مع مكتب الحالة المدنٌة) ،هذا إضافة إلى تآكل الحٌطان و تناثر طالئها ،و تدهور حالة الكراسً و المكاتب و النوافذ
الخ ،وضع لم ٌسلم منه مكتب الرئٌس ذاته.
و كٌفما كان الحال ،لوحظ وجود وعً بانعكاسات هذا المشكل على أداء المصالح بالبلدٌة و كذلك على عالقة الموظفٌن
ببعضهم البعض – صعوبة االتصاالت االفقٌة و استحالتها أحٌانا – و عالقتهم بالمرتفقٌن.
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 .2.4تحلٌل نظام تدبٌر الموارد البشرٌة المعتمد على صعٌد المضٌق
فً وادي الوٌ ،بلغ عدد موظفً الجماعة الحضرٌة  53عنصرا .و ٌتوزع هإالء الموظفون على الشكل التالً :
  1متصرف أي بنسبة  1,8%من العدد اإلجمالً  2متصرفٌن مساعدٌن أي بنسبة  3,7%من العدد اإلجمالً  1دكتور أي بنسبة  1,8%من العدد اإلجمالً  3مهندسٌن تطبٌقٌٌن أي بنسبة  5,6%من العدد اإلجمالً  2محررٌن ممتازٌن أي بنسبة  3,7%من العدد اإلجمالً  3محررٌن إدارٌٌن أي بنسبة  5,6%من العدد اإلجمالً  2كتاب ممتازٌن أي بنسبة  3,7%من العدد اإلجمالً  3كتاب إدارٌٌن أي بنسبة  5,6%من العدد اإلجمالً  4عون عمومً من الصنف الرابع أي بنسبة  7,5%من العدد اإلجمالً  24عون خدمة مإقت أي بنسبة  45,2%من العدد اإلجمالً  2عون تنفٌذ أي بنسبة  3,7%من العدد اإلجمالً  5تقنً من الدرجة األولى أي بنسبة  9,4%من العدد اإلجمالً  1تقنً من الدرجة الثانٌة أي بنسبة  1,8%من العدد اإلجمالًهذا ٌعنً باإلجمال أن فئة الموظفٌن على المجموعات الثالثة اآلتٌة :
 فئة األطر العلٌا ( 7إطار) أي بنسبة  13,2%من العدد اإلجمالً (سلم )10+ فئة األطر المتوسطة ( 16إطار) أي بنسبة ( 30,1%سلم )7-9 فئة األعوان و المستخدمٌن ( 30فرد) أي بنسبة ( 56,6%أقل من سلم  5و ٌد عاملة)و ٌبٌن الرسم التالً الوضعٌة العددٌة للموظفٌن حسب الفئات و مستوى التخصص :
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األطر ال متوسط ة
األطر ال علٌا
األعوان و ال مستخدمٌن








تثٌر بنٌة األطر كما هً موجودة حالٌا فً الجماعة الحضرٌة لوادي الو مجموعة من المالحظات و الخالصات :
ٌصل عدد الفئات الصغرى المكونة من األعوان و الموظفٌن الصغار ذوو التخصصات البسٌطة إلى ما ٌفوق نصف
العدد اإلجمالً للموظفٌن.
فً مقابل ذلك ال تمثل فئة األطر العلٌا إال نسبة قلٌلة جدا ،بحٌث ال تكاد تصل إلى ربع عدد الموظفٌن ( ) 13,2%و
تنقسم فئة الموظفٌن من الدرجة العالٌة إلى مجموعتٌن  :األطر العلٌا اإلدارٌة التً ٌصل عددها إلى  7إطار و فئة
األطر العلٌا التقنٌة التً ال ٌتجاوز عددها هً األخرى  16فرد.
مقابل تواضع نسبة األطر العلٌا و حتى المتوسطة رغم أن هذه األخٌرة تعتبر بحق قطب الرحى فً التدبٌر الجماعً
بالنظر لطبٌعة المهام التنفٌذٌة و اإلجرائٌة و الخدماتٌة التً تنهض بها هذه الفئة من األطر ،و هكذا فال ٌكاد عددها
ٌتجاوز ال  16إطار ،مع مالحظة عدم التوازن المسجل داخل هذه الفئة بٌن األطر المتوسطة اإلدارٌة ( 10إطار) و
األطر المتوسطة التقنٌة ( 6إطار) ،أي أن األطر اإلدارٌة تشكل ضعف نظٌرتها التقنٌة ،و لعل هذا ما ٌفسر التدنً
الموجود فً خدمات األشغال البلدٌة و سوء ضبط المرافق ذات الطابع التقنً ،علما أن غٌاب األطر من اإلشكاالت
العامة التً تعانً منها بلدٌة وادي الو برمتها ،و بغض النظر عن توزٌعها بٌن هذه المصلحة أو تلك .كما أن فقر
مٌزانٌة البلدٌة ٌحول دون فتح توظٌفات جدٌدة لسد الخصاص.
أما فً حالة األطر الصغرى أو الدنٌا ،فإن عددها ضخم للغاٌة مقارنة مع غٌرها من الفئات العاملة بالبلدٌة (كما هً
العادة فً جمٌع الجماعات الحضرٌة أو القروٌة) ،بعدد ٌصل إلى  30عون دائم أو مإقت بنسبة  56,6%من العدد
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اإلجمالً منهم  11فرد تقرٌبا ٌمكن تصنٌفهم فً خانة األعوان ذوو التكوٌن أو التخصص التقنً ،أما الباقون فؤغلبهم
ٌصعب تصنٌفهم حتى فً خانة القائمٌن بمهام إدارٌة ( 4مكلفٌن بحراسة المخٌم 2 ،تنظٌف مقر البلدٌة 3 ،مإقتٌن
مكلفٌن بالرقانة).
و على العموم ٌستنتج من هذه البٌانات أنه رغم قلة المورد البشري فً البلدٌة ،فإن هناك تضخم فً التوزٌع لفائدة المكاتب
اإلدارٌة على حساب الخدمات التقنٌة.
ٌ إكد هذا التضخم الوظٌفً الخرٌطة التقرٌبٌة لتوزٌع األطر بٌن الوحدات اإلدارٌة التً تتشكل منها اإلدارة البلدٌة ،فكما
هً العادة دائما هناك تكدس للموظفٌن التابعٌن لمكتب األشغال البلدٌة – أو المكتب التقنً  -ما ٌناهز  23فردا ،-فً
حٌن ٌتراوح عدد الموظفٌن التابعٌن لباقً الوحدات اإلدارٌة ما بٌن  6لمكتب التصامٌم و البناء و  5لمكتب الحالة
المدنٌة و  1لمكتب اإلشهاد على صحة اإلمضاءات و مطابقة النسخ ألصولها و  5لكل مكاتب  :الحسابات و المداخٌل و
الجباٌات و  3لكل من مكاتب  :الممتلكات و الشإون االقتصادٌة و شإون المجلس و مكتب شإون الموظفٌن ،ثم 2
لمكتب الضبط و طبٌب فً المكتب الصحً.
 هذا و تجدر اإلشارة إلى تسجٌل وجود عدد محدود من الموظفٌن الجماعٌٌن الموضوعٌن رهن إشارة بعض الهٌئات و
اإلدارات و المرافق المتواجدة فً الجماعة الحضرٌة لوادي الو ،حٌث ٌصل عدد هإالء الموظفٌن الموضوعٌٌن رهن
اإلشارة إلى أربعة ( )4موزعٌن على كل من والٌة تطوان و الدائرة و مقاطعة المصلى بتطوان و القباضة ،بمعدل
موظف لكل واحدة من هذه المإسسات.
ٌ الحظ من كل ما سبق أنه لٌست هناك سٌاسة حقٌقٌة لتدبٌر الموارد البشرٌة ،بل ٌمكن القول إن البلدٌة تكتفً بالحد
األدنى المتواجد لتؤمٌن تسٌٌر الموظفٌن و العاملٌن بها و التً تقوم باألساس على مسك الملفات اإلدارٌة للمعنٌٌن باألمر
و متابعة أوضاعهم النظامٌة و الوظٌفٌة وفق ما تقتضٌه مقتضٌات المرسوم المتعلق بهٌئة موظفً الجماعات ،و علٌه
فإنه ال ٌمكن الحدٌث فً هذا الشؤن عن وجود تصور لسٌاسة متكاملة لتدبٌر الموارد البشرٌة ،ألن مقومات هذه األخٌرة
غٌر متواجدة ،فالبلدٌة ال تتحكم إطالقا فً مسؤلة التوظٌف النعدام الموارد باألساس ،كما أن فرص التكوٌن المستمر
للموظفٌن شبه منعدمة ،أما مسؤلة التعٌٌن فً المناصب فهامش الحرٌة لدى الرئٌس ضٌق للغاٌة بسبب بنٌة األطر
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المتحدث عنها ،إضافة إلى غٌاب التحكم فً الحوافز و األجور و صعوبة استخدام اآللٌات و المناهج الحدٌثة المتبعة فً
تدبٌر الموارد البشرٌة ،و على كل فإن هناك إجماع داخل األوساط المسٌرة للبلدٌة و كذلك لدى فئة رإساء األقسام و
المصالح على األمور التالٌة :
-

هناك مشكل ضعف فً المردودٌة و تناقص فً أداء الموظفٌن
المشكل الرئٌسً ٌتمثل بالخصوص فً سوء توزٌع األطر اإلدارٌة و الحاجة الملحة لنهج سٌاسة إعادة االنتشار
بٌن المصالح البلدٌة
غٌاب التكوٌن المستمر ،ضعف الكفاءة ،عدم كفاٌة الموارد البشرٌة النوعٌة
غٌاب التنسٌق و التكامل انعكس بصورة سلبٌة فً مجال تسٌٌر الموظفٌن
تدهور وضعٌة بناٌة الجماعة ،الضٌق و االكتظاظ و غٌاب الحد األدنى من التجهٌزات المساعدة على العمل
انعدام الوسائل المعلوماتٌة (إدارة عتٌقة)
التغٌبات المتكررة للمسإولٌن لألسباب التً سبق ذكرها
غٌاب المحفزات.
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 .5مقترحات و توصٌات
فً هذا القسم سنتقدم بمجموعة من المقترحات الرامٌة إلى تحسٌن و تطوٌر الهٌكلة التنظٌمٌة للمصالح البلدٌة و كذا الرفع من
مردودٌة األداء لدى الموظفٌن و العاملٌن باإلدارة الجماعٌة لوادي الو .و هذه المقترحات مستوحاة من الواقع اإلداري المعٌش
بالجماعة .و بطبٌعة الحال هناك حرص شدٌد على استنباط الحلول المقترحة من الواقع الخاص و المعطٌات التنظٌمٌة
المتمٌزة المتعلقة بهذه الجماعة.
هذا و كٌفما كان الحال فقد توخٌنا فً اختٌار هذه المقترحات الموضوعٌة و كذلك الواقعٌة ،و نعنً بالموضوعٌة االستناد فً
التحلٌل و استنباط الحلول من المالحظات المباشرة و الحوارات التً أجرٌت مع الفاعلٌن الجماعٌٌن األساسٌٌن .أما الواقعٌة
فالمراد بها التقدم بمقترحات قابلة للتطبٌق و البلورة و تراعً اإلمكانٌات البشرٌة و المالٌة للجماعة المعنٌة.
تنقسم المقترحات و التوصٌات إلى نوعٌن  :مقترحات تتعلق بالجانب التنظٌمً و التدبٌري و مقترحات أخرى تركز على
الجانب المتعلق بتطوٌر نظام بدٌل لتدبٌر الموارد البشرٌة.

 .1.5هناك ثمان ( )8مقترحات تنظٌمٌة تروم إرساء قواعد تنظٌم و توزٌع األنشطة و المهام بهذه البلدٌة على أسس
صحٌحة و متٌنة.
أوال  :ضرورة إقرار منظام  Organigrammeجدٌد ٌسمح للمجلس البلدي و لرئٌسه على الخصوص بالتوفر على جهاز إداري
بلدي ٌتحكم بجدٌة فً جمٌع المهام التً ٌمارسها ،إدارة ٌشعر المنتخبون و السكان أنها قادرة على إنجاز الملفات باقتدار شدٌد
و مواجهة كافة تحدٌات العمل البلدي.
ٌلبً هذا المنظام الجدٌد الذي نقترحه على البلدٌة المواصفات التالٌة :
 تجمٌع و ضم العدد المتزاٌد من الوحدات البلدٌة المنفصلة فٌما بٌنها
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 تحقٌق التكامل و الترابط بٌن الوحدات المجمعة و بالتالً دعم التنسٌق و ثقافة التشاور و التعاون و التنسٌق بٌن أفراد
الجماعة
 توسٌع دائرة المسإولٌة لدى رإساء المصالح و إغناء مسإولٌاتهم بوظائف إشرافٌة جدٌدة ترفع من قٌمتهم المعنوٌة و
تجعلهم ٌشاركون فً التنسٌق و فً تحقٌق األهداف المسطرة
و فٌما ٌلً المنظام النموذجً الذي نقترحه على رئٌس بلدٌة وادي الو.
Xxx
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رئٌس المجلس الجماعً

الكتابة الخاصة

الكاتب العام

مكتب الضبط

مكتب شإون المجلس

مكتب التنسٌق و المتابعة
مصلحة تدبٌر الموارد

مصلحة الخدمات اإلدارٌة

مصلحة األشغال البلدٌة

مصلحة التعمٌر و الشؤون القانونٌة

مصلحة الخدمات
االقتصادٌة

و

االجتماعٌة و الثقافٌة و الصحٌة

 -وكالة المداخٌل

-البٌئة:النظافة و األغراس

 الحالة المدنٌةاالجتماعٌة و التضامن
 تتبع المنازعات القضائٌة اإلنارة العمومٌة و التشوٌر و السٌر المحاسبة و المٌزانٌة و الصفقات إثبات اإلمضاءات الشإون االقتصادٌة و الشراكة التنشٌط تدبٌر الموارد البشرٌة و التكوٌن  -الصٌانة و التجهٌزات و الحفالت  -الممتلكات الجماعٌة المستنداتالثقافً و الجمعٌات
 المكتب البلدي الشرطة اإلدارٌة و التقنٌن رخص الربط اإلحصائٌاتالصحً
 -المرأب البلدي

تعلٌق :
لهذا النظام مزاٌا متعددة منها :
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 -التصامٌم و الدراسات و المراقبة و

-

القضاٌا






عوض ال  12مكتبا المتواجدة فً الهٌكلة الحالٌة التً ال ٌكاد ٌحفظ مداخلها ومخارجها أحد من الموظفٌن ٌ ،قترح
تجمٌع ذلك فً  5أقطاب رئٌسٌة  ،وتجمٌع المهام واألنشطة فً وحدات – مصالح تراعً وجود ترابط وعالقة وطٌدة
فٌما بٌنها؛
هذا التجمٌع سٌسمح بخلق فرٌق عمل منسجم ٌتكون من  6مسإولٌن على أساس  5رإساء مصالح إضافة إلى الكاتب
العام للبلدٌة مما سٌعزز من التنسٌق وٌسهل االتصاالت وٌقلل من المشاكل التً تعرض على رئٌس المجلس البلدي ؛
ٌمكن هذا النظام من توسٌع دائرة المسإولٌة بالنسبة لرإساء المصالح وٌحقق نوعا من التوازن فً توزٌع القضاٌا
والملفات والوسائل كما ٌسمح بحصر المسإولٌات وتحدٌدها بدقة؛
ٌتجاوب هذا التنظٌم مع اإلمكانٌات البشرٌة المتخصصة القلٌلة المتاحة لدى البلدٌة وٌراعً كذلك مشكل ضٌق البناٌة
اإلدارٌة  ،كما ٌتفق مع الضوابط القانونٌة المعمول بها حالٌا  ،حٌث ال ٌمكن إحداث أقسام بالبلدٌات الصغرى وإنما
مصالح فقط.

ثانٌا  :تدعٌم مإسسة الكاتب العام  ،قد ال ٌكون من المستعجل استبدال الكاتب العام المتواجد اآلن فً دوالٌب اإلدارة الجماعٌة
بوادي الو  ،باعتبار الثغرة التً سدها وجوده بهذا الخصوص  ،إال أنه من الواجب على الرئٌس القٌام بتحدٌد اختصاصات
الكاتب العام بشكل أكثر وضوحا بغض النظر عن االختصاصات المسندة له بحكم القانون  ،حتى ٌتمكن من القٌام بمهامه
التنسٌقٌة على أحسن وجه  ،فضال عن ضرورة فتح نقاش بٌن هذا األخٌر وباقً رإساء المصالح لتجاوز حالة عدم الثقة
السائدة بٌن الجانبٌن .
ثالثا  :حصر مسإولٌات المنتخبٌن إزاء المصالح الجماعٌة والتخفٌف من تدخلهم فً التسٌٌر الٌومً لهذه المصالح  ،وهذا
األمر من مسإولٌة الرئٌس الذي علٌه أن ٌوضح عمل نوابه والمستشارٌن وأهمٌة المحافظة على استقاللٌة العمل اإلداري
الجماعً وعزله عن العمل السٌاسً  ،فمسإولٌة المنتخب الجماعً لٌست فً التسٌٌر والتدبٌر ولكن تتمثل فً االقتراح
والمراقبة والمتابعة على الخصوص فً تحدٌد األهداف وتعبئة الموارد لتحقٌق األهداف المسطرة  .إن التدخالت الٌومٌة
والمتكررة والمتواصلة تعوق التسٌٌر العادي للمصالح وتفضً فً نهاٌة المطاف إلى نتائج عكسٌة.
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رابعا  :إعادة النظر فً البناٌة الحالٌة للجماعة على وجه السرعة ،فً أفق تهٌئة فضاء مرٌح للموظفٌن من شؤنه خلق شروط
مادٌة ونفسٌة جٌدة تضع حدا لظاهرة االكتظاظ وتداخل المكاتب وتساعد الموظفٌن على القٌام بواجباتهم فً ظروف مالئمة ،
وإن اللجوء إلى بناٌة جدٌدة له ما ٌبرره كذلك من وجهة نظر السكان الذٌن ٌعانون من ضٌق وعدم مالءمة وإجرائٌة البناٌة
الحالٌة.
خامسا  :توفٌر أدوات العمل وتحدٌث التجهٌزات المكتبٌة واعتماد الكمبٌوتر كؤداة للعمل وتمكٌن المصالح العاملة من وسائل
االتصال ومن وسائل العمل الضرورٌة إلنجاز مهامهم فً ظروف وشروط جٌدة  ،والعمل بالخصوص على تزوٌد البلدٌة
بسٌارات مصلحة تسهل على الموظفٌن المؤمورٌات التً تتطلب التنقل إلى عٌن المكان.
سادسا  :تنظٌم اجتماعات عمل منتظمة للتنسٌق بٌن رإساء المصالح تحت رئاسة رئٌس المجلس الجماعً وبحضور نوابه
لخلق روح الفرٌق الجماعً لدى رإساء المصالح وتحفٌزهم للعمل فً إطار من التعاون والتنسٌق والتشاور لما فٌه من منفعة
لفائدة سكان الجماعة  ،إن هذه االجتماعات ضرورٌة أٌضا لتعزٌز سلطة رإساء المصالح فً أعٌن باقً الموظفٌن العاملٌن
تحت إمرتهم.
سابعا  :ضرورة العمل على وضع كراسة مساطر خاصة بالبلدٌة وذلك لعقلنة العمل اإلداري وتثبٌت المساطر البلدٌة وإضفاء
نوع من اإلستقرارٌة علٌها  ،منعا لكل تالعب أو تجاوز للتنظٌمات والضوابط الجاري بها العمل  ،إن تقنٌة "كراسة المساطر"
ستجعل بلدٌة وادي الو تدخل فً سٌاق جدٌد وهو القٌام بما ٌسمى المراقبة الداخلٌة للمساطر القائمة أو المعتمدة تمهٌدا
لتحسٌنها وتبسٌطها وتخلٌصها من اإلضافات الزائدة التً مبعثها اجتهادات األشخاص.
ثامنا  :التفكٌر فً طرٌقة تضع حدا للغٌاب المتكرر لبعض المسإولٌن أولمغادرتهم لمكان العمل قبل الوقت القانونً بحجة
انعدام المواصالت  ،الشًء الذي ٌترك فراغا داخل الجماعة وٌإثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنٌن (شدد عدد من
المستجوبٌن على ضرورة منح الرئٌس لتفوٌضات جدٌدة تسرٌعا إلٌقاع العمل وخاصة فً القطاعات المحتاجة إلى تراخٌص
من البلدٌة).
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 5-2فً مجال تدبٌر الموارد البشرٌة  ،هناك أٌضا خمس ( )5مقترحات تروم تحدٌث وتطوٌر نظام تدبٌر الموارد البشرٌة
من لدن البلدٌة :
أوال  :القٌام بإعادة انتشار وتوزٌع الموظفٌن حسب حجم وأهمٌة المسإولٌات المسندة لكل مصلحة من المصالح المقترح
إحداثها ،هناك بالفعل إجماع بٌن المنتخبٌن واألطر اإلدارٌة والتقنٌة أن توزٌع الموظفٌن بٌن الوحدات اإلدارٌة ال ٌخضع ألٌة
معاٌٌر موضوعٌة ،واألمثلة عن ذلك متعددة فً بلدٌة وادي الو ،لذلك وجب إحداث لجنة تحت إشراف أحد المنتخبٌن لتحقٌق
عملٌة إعادة االنتشار مبنٌة على أسس عقالنٌة وواقعٌة.
ثانٌا  :إعادة النظر فً سٌاسة التوظٌف وتوجٌهها حسب االحتٌاجات الحقٌقٌة للبلدٌة  ،فإدارة البلدٌة بحاجة إلى أطر علٌا
متكونة فً المجال القانونً وفً مجال تدبٌر المجال البحري أو الساحلً وكذا فً مجال التدبٌر المالً والمحاسبً والتنشٌط
الثقافً (المعول علٌه لتحرٌك النشاط السٌاحً للبلدٌة خالل فصل الصٌف على الخصوص )  ،وفضال عن ذلك  ،فالبلدٌة
محتاجة إلى أطر متمكنة من اللغات وذات تجربة فً مجال متابعة المشارٌع  ،بالنظر إلى األهمٌة البالغة التً تعلقها البلدٌة
على الشراكة مع الدول األجنبٌة (خاصة الجمعٌات اإلسبانٌة ،المعول علٌها فً ظل غٌاب االعتمادات المالٌة بتموٌل العدٌد
من المشارٌع االجتماعٌة والتنموٌة بالبلدٌة  ،وقد أقر الرئٌس أن العدٌد من الشراكات توقفت لكون البلدٌة مفتقدة إلى عناصر
باستطاعتها االضطالع بمسإولٌة المتابعة) عموما  ،فجمٌع هذه التخصصات ٌجب اإلفصاح عنها للسلطات العلٌا وتنظٌم
مبارٌات مفتوحة ونزٌهة فً شؤنها حسب برنامج متوسط المدى .كما ٌتعٌن على البلدٌة الكف عن توظٌف األطر الصغرى
اإلدارٌة التً ال تستطٌع أن تقدم أٌة قٌمة مضافة لسكان المدٌنة.
ثالثا  :إنجاز دراسة حول االحتٌاجات التدرٌبٌة للعاملٌن بالبلدٌة ورصد اعتمادات خاصة لتنفٌذ برنامج التكوٌن المستمر
المقترح قصد تحسٌن مستوى األداء الوظٌفً لدى هإالء العاملٌن .فعال هناك وعً لدى الجمٌع بهذه المسؤلة  ،لكن ٌجب تفعٌل
هذا الوعً على أرض الواقع  ،وٌمكن االستعانة بالمساعدة الخارجٌة فً هذا الصدد ،ذلك أن االستثمار فً تكوٌن الموظفٌن ،
إذا أحسن استخدامه ٌ ،ساعد على تحسٌن معدالت المردودٌة وذلك بالرفع من وتٌرة إنجاز الخدمات العمومٌة.
رابعا  :تعزٌز المراقبة ووضع ضوابط لقٌاس أداء العاملٌن بالبلدٌة  ،بالموازاة مع الشروع فً برنامج التكوٌن المستمر ٌجب
وضع مقاٌٌس ومساطر لتتبع أداء الموظفٌن ومكافؤة ذوي المردودٌة المرتفعة  ،وبالمقابل اتخاذ تدابٌر احترازٌة وزجرٌة ضد
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الذٌن ال ٌساٌرون تطلعات الهٌئة المنتخبة  ،وٌمكن فً بداٌة األمر أن تنحصر هذه العملٌة فً فئة معٌنة من الموظفٌن حتى تتم
فً أحسن الظروف وتعمٌمها بشكل تدرٌجً.
خامسا  :سن سٌاسة اجتماعٌة لفائدة العاملٌن بالبلدٌة  ،وذلك باالهتمام باألحوال االجتماعٌة للموظفٌن وجعل هذا االهتمام من
األسس التً تقوم علٌها سٌاسة تدبٌر الموارد البشرٌة وفق رإٌا متجددة قوامها وضع العنصر البشري فً صلب اهتمامات
المجلس البلدي.
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