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 : مـــقديـت

تعتبر قضية تدبير الشأن العام المحلي قضية مركزية مند حصول المغرب على       

ارتبطت بوسائل تحقيق التنمية وبدمقرطة العالقات بين المركز  ،1956سنة  استقالله

والمحيط ، لذلك استدعت من المقرر السياسي كما من المشرعين الدستوري والعادي سلوك 

في  2011سبل اإلصالح ومراكمة التجارب لعل أهمها وآخرها ما نص عليه دستور 

مركزي يقوم على الجهوية  التنظيم الترابي للمملكة تنظيم الالفصل األول من أن" 

" فاسحا المجال أمام المتدخلين في السياسات العمومية المرتبطة بالشأن المحلى المتقدمة

 .1لمالئمة القوانين والتدابير واألسس الدستورية المتصلة بالديمقراطية والحكامة

ر بابا وقد خصص الدستو،دستوريا الشؤون المحلية موكول بها إلى الجماعات الترابية     

إلى  135هو الباب التاسع وذلك انطالقا من الفصل ،كامال  خاص بالجماعات الترابية 

شؤونها بكيفية ديمقراطية   تسيرللقانون العام  وهي أشخاص اعتبارية خاضعة 146الفصل 

وهي الجهات والعماالت  2العام المباشر باالقتراعوتنتخب مجالس الجهات والجماعات 

 واألقاليم والجماعات.

هذه  ،الجهات وبطبيعة الحال فإن لهذه الجهات أعمال ،وما يهمنا نحن في موضوعنا      

وسنقتصر على الرقابة اإلدارية .األعمال تحتاج إلى رقابة إدارية وقضائية وسياسية ومالية 

مية كبيرة في الرقي بالجهة حتى ال لما لها من آثر جيد في تحسين وتقويم سلوك الجهة وأه

، وبمعنى 3الجهات من فلسفتها التي وجدت من أجلها أال وهي التنمية الجهوية المحلية نفرغ

أدق الرقابة اإلدارية على شرعية أعمال الجهة هذه الرقابة التي كانت تعرف من قبل باسم 

 الوصاية  .
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 :  ومن هنا يمكن صياغة اإلشكال اآلتي      

 يمكن فهم الرقابة اإلدارية علىف كي

 ؟الجماعات الترابية الجهة نموذجا

 

 : لإلجابة على اإلشكالية السالفة الذكر نقترح التصميم اآلتي     

 

 للرقابةالمفاهيمي  واإلطارالتطور التاريخي  : المبحث التمهيدي

 .على الجهة اإلدارية                                 

 .اإلدارية على الجهة للوصايةالتطور التاريخي  : األولالمطلب      

 المفاهيم المركزية للرقابة اإلدارية على شرعية أعمال الجهة. :الثانيالمطلب      

 

 .على شرعية أعمال الجهة اإلداريةلرقابة ا :األولالمبحث 

 .لجهةاإلدارية ل ذات الصبغة األعمالعلى  اإلداريةلرقابة ا :األولالمطلب       

 .بالجهات األشخاصعلى  اإلدارية: الرقابة  المطلب الثاني     

 .الجهةبالمالية  ذات الصبغة  األعمالعلى اإلدارية لرقابة ا :الثالثالمطلب      

 

 .على أعمال الجهة وتحديثها اإلداريةلرقابة عيوب ا :الثانيالمبحث 

 .على أعمال الجهة اإلداريةلرقابة عيوب ا :األولالمطلب     

 .على أعمال الجهة اإلداريةلرقابة ا تحديث :الثانيالمطلب     

 

  خاتمة

 

 رواإلطا : التطور التاريخي المبحث التمهيدي

 للرقابة اإلدارية على الجهة المفاهيمي        
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نحاول من خالل هذا المبحث التطرق للتطور التاريخي لمفهوم الرقابة اإلدارية         

م الحاضر دون التطرق للماضي وذلك )المطلب األول( حيث ال يمكن معرفة وفه

المستقبل،كما سنتطرق لإلطار المفاهيمي الستيعاب ماهية الرقابة اإلدارية على  الستشراف

 )المطلب الثاني(. الجهة

 الجهةاإلدارية على  للوصايةالتطور التاريخي  :األولالمطلب 

 

سنتناول الشق التاريخي للرقابة اإلدارية على شرعية أعمال الجماعات الترابية الجهة        

 نموذجا انطالقا من ثالث نقط أساسية:

  ةـ: قبل الحمايأوال
 

قبل الحماية الفرنسية كان المغرب مقسم إلى بالد السيبة ، بحيث تعتبر بالد المخزن        

هي األراضي التي يبسط فيها السلطان سلطته ورقابته ويمثله في المناطق البعيدة خلفاء 

السلطان والبشوات والقواد والمحتسبون، بحيث يعتبر الخليفة أو السلطان هو الممثل 

ية، أما بالد السيبة هي تلك القبائل  البربرية  التي ال تعترف الرئيسي للسلطة المركز

له بالسلطة الروحية وتشارك معه في  تعترفللسلطان بالسلطة الدنيوية إداريا وضريبيا لكن 

( الذي الشيخ) أمغارأي عدوان خارجي وهذه القبائل كانت تحكم نفسها بنفسها بواسطة  صد

"، إلى أن السلطان كان أجماعةإليه من طرف " سندةالمكان يعين كل سنة وتبعا للسلطات 

" إلجبار قبائل السيبة على الحركة"ـ ، فيخرج بالسيبةدائما يراقب األوضاع في أراضي 

 للسلطة المركزية إداريا وضريبيا وسياسيا . ثالتاالم

 

 

 

  ةـالحماي : إبانثانيا
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نظام المخزن مع  تكييفلى سعت سلطات االحتالل إ 1912مع فرض الحماية سنة      

 ، ية، حيث تم استحداث الجهات أسلوب  بناء اإلدارة التراب آنذاكوانتهجت  ،أهدافها

كوحدات إدارية جديدة ، وإلى جانب ذلك فقد عرفت اختصاصات البشوات والقياد تطورا 

كبيرا بحيث فوضت لهم العديد من المهام واالختصاصات، ويرى بعض الباحثين أن تطبيق 

ذاك لم يكن يرمز إلى مظاهر التحديث اإلداري والرقابة بل كانت إستراتيجية  االجهوية آن

 استعمارية محضة .

  : بعد االستقاللثالثا
 

وجدت الدولة نفسها أمام صعوبات  1956بعد حصول المغرب على االستقالل سنة      

وهو األمر الذي كان له تأثير كبير ومباشر على تعامل الدولة مع ،كثيرة سياسية وأمنية 

تم إحداث المجلس األعلى، حيث بمقتضاه تم االعتراف  1957ففي سنة المحلية.اإلدارة 

بحق الطعن باإللغاء ضد قرارات اإلدارة المسومة بالشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة 

اإلدارية، والجماعات الترابية باعتبارها أشخاص معنوية فإن أعمالها تعتبر أعماال إدارية 

بادر المشرع المغربي إلى إحداث المفتشية  1960كلما تدخلت باعتبارها سلطة ، وفي سنة 

الية كهيئة عليا للتفتيش تمارس رقابة إدارية تحت إشراف مفتش عام يخضع العامة للم

مباشرة لنفوذ الوزير ، في نفس السنة كذلك تم إرساء اللبنات األولى في تجربة الالمركزية 

بشأن نظام الجماعات وظهور مفهوم الوصاية بحيث  1960الترابية حيث صدر ظهير  

على األشخاص.بنفس السنة كذلك  على األعمال أو كانت تشمل مجاال واسعا وفسيحا سواء

الوثيقة درت ص1962وطنية للحسابات ،وفي سنة ن تأسيس لجنة أبش صدر ظهير

ت الدستورية التي أعطت صفة الجماعات المحلية للعماالت واألقاليم ، ومع بداية السبعينا

عمومية ر مرسوم ملكي سن نظام عام للمحاسبة الصد 1967من القرن الماضي ،سنة 

قد  1972والدستور المراجع لسنة  1970الخاصة بالجماعات المحلية ، وإذا كان دستور 

بادر إلى إحداث المناطق  1971حافظ على نفس الجماعات المحلية ، فإن المشرع سنة 

الشخصية لتشكل النواة األولى للجهات عبر ظهير رغم أن الظهير لم يؤسس لجهات تتمتع ب

ر صد 1976ع لعدد من األقاليم .سنة ث مناطق كانت عبارة عن تجمأحد المعنوية فإنه 
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ر ظهير بمثابة قانون يتعلق صد 1977بالتنظيم الجماعي ، سنة  شتنبر المتعلق 30قانون 

وذلك في إطار تكريس الرقابة اإلدارية على الجماعات المحلية .هذا ،باختصاصات العامل 

بفاس خالل دراسة اجتماع  1984توبر أك 10باإلضافة إلى خطاب الحسن الثاني في 

"....وأطمح كذالك إلى وضع المجلس االستشاري الجهوي للمنطقة الوسطى الشمالية قائال 

" وعلى ذلك األساس وانطالقا من الخطاب الملكي هياكل جهوية تكون أساسا لذلك كله ...

 متمم ر ظهيرصد 1993 بدأت مسألة الجهوية تأخذ بعدا سياسيا ومؤسساتيا ملحوظا، سنة

بالميثاق  المتعلق  78-00ر القانون صد 2002ق باختصاصات العامل .سنة يتعل

 78-000المغير والمتمم بموجب القانون  17-08ر القانون صد 2009، سنة الجماعي

ر دستور جديد للمغرب رسم الخطوط صد 2011لميثاق الجماعي، وفي سنة المتعلق با

بحيث تم التأسيس الفعلي النتقال هذه  ،الحر دبيروذلك من خالل مبدأ الت العريضة للجهوية

صدور القوانين  201،وفي فاتح يوليوز اإلدارية من الوصاية اإلدارية إلى الرقابةالوحدات 

 .4للجماعات الترابيةالثالث التنظيمية 

 المفاهيم المركزية للرقابة اإلدارية على شرعية أعمال الجهة :الثانيالمطلب 
 

للمفاهيم  رغم الحديث عن التطور التاريخي للرقابة اإلدارية إال أنه البد من التطرق      

 هيم :، لذلك سنحاول في هذا المطلب إعطاء تعاريف حول هذه المفاموضوعالاألساسية لفهم 

  ات على الهيئ هي تلك الرقابة المتعددة األشكال التي تمارسها الدولة :اإلداريةالرقابة

 وجدت،.. عن الهدف الذي من أجله االنحراف.المحلية، وذلك بهدف منعها من 

ويكون القصد من ذلك هو استباق الهيئات المحلية في حدود الصالح العام 

 .والسياسيةوالمشروعية القانونية 

 الدكتور محمود حافظ في مؤلفه " القضاء اإلداري " مبدأ عرف  :  ةــــــــــالشرعي

 الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا وهو : " يقصد بمبدأ الشرعية ، مبدأ الخضوع

للقانون " كما  عرفه  سليمان الطماوي  في  كتابه  القضاء  اإلداري  بأنه  "  سيادة 

اإلدارة في  تصرفاتها   حكم القانون " ، ويترتب على األخذ  بهذا المبدأ ، التزام

                                                             
 .31و30: " نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات المالئمة " مرجع سابق، صعماد أبركان . 4
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جميعها الحدود  المرسومة  لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة ، 

 . 5  وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد

 

  جماعة ترابية خاضعة للقانون العام ، تتمتع بالشخصية االعتبارية  :ةـــــــــــــالجه

أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة ،  واالستقالل المالي واإلداري، وتشكل

 .6باعتباره تنظيما ال مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارية على شرعية المراقبة األولالمبحث 

 الجهات أعمال 
 

                                                             
، يرجع لهذا المقال للتمييز أكثر  maroc.com-WWW.pressمقالة بعنوان مبدأ الشرعية في  القانون اإلداري  على الموقع اإللكتروني :  - 5

 بين  مبدئي  الشرعية والمشروعية 
الموافق  1436شوال  6الصادر بتاريخ  6380، المنشور في الجريدة الرسمية عدد   111.14التنظيمي للجهات رقم  القانونمن  3. أنظر المادة  6

 .2015يوليو  23لـ 

 

http://www.press-maroc.com/
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إن االعتراف بالجماعات الترابية وتمتعها بشخصية معنوية مستقلة  في إطار          

التنظيم الالمركزي ، ال يعني  بأي  حال  من األحوال  استقالليتها عن الدولة  بشكل  مطلق  

والفصل التام  بين المصالح المحلية  والمصلحة  الوطنية ، وإنما  يعني  ذلك  منح هذه  

الحرية  التامة  في  اختيار  الوسائل  المناسبة  إلشباع  الحاجات  المحلية  الهيئات المستقلة 

دون  اإلضرار أو المساس بالمصلحة الوطنية، بمعنى أن العالقة  بين المصلحة الوطنية  

والمصالح المحلية  هي عالقة تكاملية وليس عالقة تنازع ، وبهذا فإن الرقابة بمختلف 

دارية تشكل الضمانة األساسية التي من خاللها يسمح للسلطات  أنواعها ومنها الرقابة اإل

المختصة المكلفة بالرقابة، التدخل لمنع الجماعات الترابية من إلحاق الضرر بالمصلحة 

 . 7الوطنية   وذلك  من خالل إلزامها بالنصوص  القانونية  

تنظيم الترابي للحمله الدستور المغربي  الجديد الذي مع التصوروهذا ال يتعارض   

  : من خالل الحر لشؤونها تدعم التدبيرخصها بمبادئ  ولمكانة الجماعات الترابية إذ

 ية  ها  التنمو:  بلورة  المجالس  المنتخبة بعد تشكيلها  ، الختياراتها  ولتوجهات  أوال   

 والتدبيرية  بكيفية مستقلة .        

 المحلية.إقرار السلطة التنظيمية   :ثانيا  

 8تكريس تنفيذ مقررات المجالس الترابية لرؤسائها :ثالثا. 

من الدستور، و في  136يمثل  مبدأ  التدبير الحر المنصوص عليه  في  الفصل        

بالقانون التنظيمي للجهات أحد أهم تجليات الحكامة الترابية  الخاصة تالمقتضيامن العديد 

منعطفا هاما في مسار تعزيز االمركزية التي  اقرها الدستور إضافة إلى كونه يشكل 

الترابية من تدبير شؤونها، وتحديد وبلورة اختياراتها   اإلدارية باعتباره يمكن الجماعات

وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة وال يسمح بتدخل ممثلي السلطة  المركزية  في  أنشطتها 

 .9ومهامها إال في الحدود التي يتيحها  القانون

                                                             
 . 320و  319الصفحتين    2016يونيو  -ماي   128العدد  :   المجلة  المغربية  لإلدارة المحلية والتنمية  - 7
 .  بتصرف  52إلى    41من  ص   33/34الدار البيضاء  العدد –السنة الحادية عشرة  مطبعة النجاح الجديدة   مجلة  مسالك - 8

 .  50ص  /34/33العدد  مجلة مسالك -7



 

8 
 

 

 للجهة اإلداريةذات الصبغة  األعمالعلى  اإلداريةرقابة ال: األولالمطلب 
 

الجهات على احترام  إلزام هدفهاالرقابة اإلدارية على شرعية أعمال الجهات،      

النصوص الشريعة والتنظيمية المختلفة وبأداء صالحيتها كما هو مطلوب  وعدم  التعارض 

مع توجهات السياسة  العامة  للدولة  ومع  المتطلبات  اآلنية  المستقبلية  للساكنة  

 .10المحلية

ميز  نالجهات  فما  هي  تجليات  وتمظهرات  الرقابة  اإلدارية  على شرعية أعمال       

ى دارية علبين : الرقابة  اإلدارية على أعمال المجالس الجهوية )فقرة أولى ( والرقابة اإل

 أعمال رؤساء المجالس الجهوية ) فقرة ثانية ( .

 

  : المراقبة  اإلدارية  على شرعية أعمال  المجالس  الجهويةالفقرة  األولى

 

التي يمارس بها مجلس الجهة الصالحيات المخولة له المقررات اآللية القانونية تعتبر       

 . 11في الباب األول من القسم الثاني من القانون التنظيمي للجهات

والمقرر هو ما يتم اتخاذه بصفة تداولية، وغالبا ما يتجه القصد منه إلى التقرير في أمور     

من الناحية  دمااالصطالح أ تنظيمية وليس مراكز قانونية فردية، وهو مجرد فرق في

 . 12القانونية فليس هناك فرق بين القرار والمقرر

لحكومية  افما هي تمظهرات  وتجليات  المراقبة  اإلدارية  لمؤسسة  الوالي  والسلطة       

 المكلفة  بالداخلية  على  مقررات  المجلس  الجهوي  ؟  

                                                             
 بتصرف. 64مرجع سابق   الصفحة   عماد ابركان - 10
 oop.comwww.atlasscالموقع االلكتروني -مؤسسة والي الجهة في القانون التنظيمي الخاص بالجهات   -مقالة بعنوان  خالد االزهري - 11
 مقال بعنوان  : الجماعات الترابية من الوصاية إلى رقابة القضاء اإلداري .منشور على الموقع اإللكتروني:  حفيظة بوطة - 12

    WWW.CERCAN .ma  
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مي  للجهات  (  من القانون  التنظي112هذه  التجليات  ما  جاءت  به  المادة  )  أولى      

ارية: قبة اإلدفي الباب  الثالث من القسم الثالث من القانون التنظيمي للجهات المعنون  بالمرا

لى عوالي  الجهة  يمارس  المراقبة  اإلدارية  إنحيث جاء في الفقرة األولى منها  " 

لفقرة  اوفي   الجهة ، وكل نزاع في هذا الشأن تبث فيه المحكمة اإلدارية ". شرعية مقررات

ات مجلس  التي  ال تدخل  في  صالحي …الثالثة  "  تعتبر  باطلة  بحكم  القانون  المقررات

ل وقت  الجهة ، وتبث  المحكمة  اإلدارية في  طلب  البطالن بعد إحالة األمر إليها في ك

 طة  الحكومية المكلفة بالداخلية  ".وحين  من قبل  السل

مظاهر و تجليات المراقبة  اإلدارية للوالي على مجلس الجهة ما تنص  عليه   ثاني       

والي الجهة يتلقى نسخة من  أنحيث  ،من القانون التنظيمي المتعلق  بالجهات 35المادة 

رفقة  بمقرر مداولة النظام الداخلي  للمجلس  يقدمها  له  رئيس  المجلس  الجهوي  م

 .13المجلس القاضي بالموافقة على النظام

وقد منح المشرع للوالي مدة ثمانية أيام لدراسة النظام  الداخلي   للمجلس  الجهوي  ،       

ومالحظة ما إذا كان  يحتوي  على بعض  المقتضيات  المخالفة  للقوانين  واألنظمة  

إذا  ظهر له أن  هذه النظام  مخالف  للقانون  بمعناه  الجاري  بها  العمل  ، وفي  حالة  ما 

الواسع أو به بعض  المقتضيات  التي  ال تدخل  في  اختصاص  المجلس  الجهوي فإنه 

المادة    مقتضيات يقدم  تعرضه  على  النظام  الداخلي  للمجلس  وفي  هذه الحالة  تطبق

 .  14من  نفس  القانون  التنظيمي   114

رئيس  مجلس الجهة داخل أجل ال يتعدى ثالثة  إلىغ  والي  الجهة  تعرضه  معلال ويبل     

أيام من أيام  العمل ابتداء  من  تاريخ التوصل  بالمقرر، قصد  قيام المجلس بتعديل المقرر 

موضوع التعرض، وإذا رفض  المجلس  تغيير ذلك  المقرر، فإن السلطة الحكومية  المكلفة 

                                                             
، 1620الطبعة األولى  14مي : "الوالي في إطار الجهوية  المتقدمة "  منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة البحث األكادي سعيد نازي - 13

 .  . مطبعة األمنية بالرباط
 .94ص  ، مرجع ال  نفس - 14



 

10 
 

يل  األمر  على  القضاء اإلستعجالي لدى المحكمة اإلدارية للبث في طلب في  الداخلية  تح

 .15إيقاف تنفيذ النظام الداخلي 

  (115دة )في ما تنص  عليه الما يات  المراقبة   اإلدارية  تتجلىمظاهر  وتجل  ثالث      

مكلفة القانون التنظيمي للجهات من خالل سلطة  التأشير ، تأشير السلطة الحكومية ال من

رر المق –بالداخلية على عدد من المقررات كالمقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية 

تحديد والمقرر  القاضي  بتنظيم إدارة الجهة  –المتعلق بالتصميم الجهوي إلعداد التراب 

 إلخ .اختصاصاتها .... 

ة  ن قبل  السلطحيث  ال تكون  هذه  المقررات  قابلة  للتنفيذ إال بعد  التأشير  عليها  م     

من  ( يوما من التاريخ التوصل بها20الحكومية  المكلفة  بالداخلية داخل أجل عشرون) 

 من المقررات المذكورة بعد شأن مقرررئيس المجلس. و يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في 

 تأشيرة.م األجل المنصوص عليه أعاله بمثابة انصرا

(من 44)الجهات ما نصت عليه المادة أعمالعلى  اإلداريةمظاهر وتجليات المراقبة :  رابع

القانون التنظيمي للجهات ، حيث يمكن لوالي الجهة التعرض على كل نقطة مدرجة في 

تعرضه معلال صالحيات المجلس،ويبلغ  أوفي اختصاصات الجهة  تدخل ، الاألعمالجدول 

 مأيا(8( وهو ثمانية )42المنصوص عليه في المادة ) األجل،داخل إلى رئيس مجلس الجهة

ضاء ،وعند االقتضاء يحيل الوالي تعرضه الى الق األعمالمن تاريخ توصل الوالي بجدول 

وصل به.  ن تاريخ التم ابتداء( ساعة 48للبث فيه داخل اجل ) اإلداريةاالستعجالي بالمحكمة 

انت يتداول مجلس الجهة،تحت البطالن في النقط التي ك الفقرة الرابعة انه ال أضافتو 

الى القضاء  إحالتهرئيس المجلس من قبل و الى الجهة و  إلىموضوع تعرض تم تبليغه 

 و لم يتم بعد البت فيها.  اإلداريةاالستعجالي بالمحكمة 

 

 إلدارية على أعمال رؤساء المجالس الجهويةالمراقبة ا: الفقرة الثانية
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س أفرد القانون التنظيمي للجهات إحدى عشر نصا مباشرا لصالحيات رؤساء المجال     

الجهوية  ناهيك عن بعض النصوص المتفرقة من نفس القانون، و يتضح أن مجال تدخله 

واسع جدا من خالل الدور المحوري الذي يلعبه على صعيد الجهة حيث يقوم بتنفيذ 

و  األمر بقبض مدا خيل الجهة و صرف نفقاتها مداوالت المجلس الجهوي  ومقرراته و هو

هو رئيس مجلس الجهة و يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية و 

بالجهة  اإلدارية...إلخ وهو رئيس السلطة  التنظيمية بالجهة و الرئيس التسلسلي للعاملين

 (. التنظيمي للجهاتمن القانون 111 إلى 101......الخ )المواد من 

 .16اآللية القانونية التي يمارس بها رئيس الجهة الصالحيات المخولة له القراراتتعتبر      

و مفهوم القرار اإلداري الذي لم يضع المشروع له تعريفا يحيل على إفصاح اإلدارة      

عن إرادتها المنفردة و الملزمة بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين و المراسيم 

إنشاء أو تعديل أو إلغاء احد المراكز القانونية متى كان دلك ممكنا و جائزا  قانونا و بقصد 

 .17كان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة

أشيرة تتجليات المراقبة اإلدارية على أعمال رئيس الجهة تتمثل في  ومظاهر أولى       

انون كان الق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية على التعيين في المناصب العليا بالجهة و إن

ر يتعلق بمدي أنالتنظيمي لم يحدد  على سبيل الحصر هده المناصب إال أن األمر يمكن 

 ة شؤون الرئاسة .مديرية المصالح و مدير مديري

( من القانون التنظيمي للجهة 112ه المظاهر و التجليات ما جاء في المادة )ذه ثاني      

حيت يمارس والي الجهة المراقبة اإلدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس وكل نزاع 

في هدا الشأن ثبت فيه المحكمة اإلدارية. و تعتبر باطلة القرارات التي ال تدخل في 

الحيات رئيس المجلس الجهوي خرقا ألحكام القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و   ص

التنظيمية الجاري بها العمل و تبت المحكمة اإلدارية في طلب البطالن بعد إحالة األمر إليها 

 في  كل وقت و حين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
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ات تبليغ نسخ من قرار للجهات يتعيننون التنظيمي ( من القا113و حسب المادة)       

أجل ال  الجهة داخل إلى واليذات الطابع العام الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية 

القرارات  ( أيام من العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ10يتعدى عشرة )

 وصل.المذكورة و ذلك مقابل 

                      بالجهات  األشخاصعلى  اإلدارية: الرقابة  المطلب الثاني

 ألعضاء أعطىالمؤطر للجهات ، تنظيميالمغربي من خالل  القانون  ال المشرع

في  انه إالن العام المحلي ،مهمة، فيما  يتعلق بتسيير الشأ  سلطات جلس  الجهوي الم

الجهوي  استعمال المجلس  إساءةت المقابل  ، ومن  اجل  منع   انحراف و تخاذل وتعن

ممارسة  المركزية و ممثليها بالجهةالسلطة  لسلطات  ،خول  المشرع  المغربيلهاته ا

 .18على  المنتخبين بالجهة  اإلدارية الرقابة

 بينختنالمى عل ن  بالجهة  في فقرتين ، الرقابةعلى المنتخبي اإلدارية نتناول هذه المراقبة

 ثانية(. قرةو الرقابة  على المنتخبين بصفتهم الجماعية )ف  (أولىالفردية  )فقرة   بصفتهم  

 

  ة:    الرقابة  اإلدارية على المنتخبين  بصفتهم  الفرديالفقرة  األولى  

 :  إلىتهدف  هاته  الرقابة   

  مةاألنظو بالمجالس الجهوي  للقوانين  عضاءاأل:  السهر على تطبيق  المنتخبين  أوال

 المعمول  بها .

 ضد التجاوزات المحتملة  .  تأمينه:   ضمان  حماية الصالح  العام  و  ثانيا

 بصفة  عامة .  اإلدارية:  تخليق الحياة   العامة   ثالثا

 :  ضمان  سير الجماعة الترابية كمرفق عام بانتظام و اضطراد. رابعا

 لجهوية  ؟المنتخبين  بالمجالس ا على يةاإلدارالمراقبة    فما هي تجليات و تمظهرات
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الختيارية ا : االستقالة  األولى صورتين  ،   تتخذو   : :  االستقالة  االختيارية أوال

س لمجل عضاءبأ: االستقالة االختيارية  المتعلقة  الثانية والمتعلقة  برئيس  المجلس الجهوي 

 الجهوي و نواب رئيس مجلس الجهة .

 جبالمجلس الجهوي، في حالة رغبته  التخلي عن مهام رئاسة المجلس وبالنسبة لرئيس 

  بعدالة لرساالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و يسري اثر هذه  إلىيقدم استقالته  أنعليه 

من  62(خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل باالستقالة .) المادة 15انصرام  اجل  )

 القانون التنظيمي  للجهات (.

 إذا رغب احدهم في التخلي عن مهامهمالمجلس ،  أعضاءسبة لنواب الرئيس و بالن

 لطابة السوجب عليهم تقديم  استقالتهم   الى رئيس مجلس الجهة  الذي يخبر فورا و كت

م  عد انصراالحكومية المكلفة  بالداخلية  ،عن طريق والي الجهة ،ويسري اثر هذه االستقالة ب

 .من تاريخ توصل رئيس مجلس الجهة باالستقالة   ابتداء   (  يوما15اجل خمسة عشرة)

 من القانون التنظيمي  للجهات (. 63)المادة 

   ةــالحكمي ةـــاإلقال:  ثانيا 

بالجهة  ،  بالمواظبة و النزاهة و   قانوني زجري هدفه  الزام المنتخبين  إجراء    

 .  19المصداقية   و بمقتضاها  يتم  فقدان العضو لعضويته في المجلس بحكم القانون

  إقالةالة حرؤساء المجالس الجهوية   و الثانية  إقالةحالة    األولى: نميز بين حالتين  

 المجلس الجهوي . أعضاءعضو من 

يعتبر مقاال بحكم القانون في حالة وقوعه في حالة بالنسبة لرئيس المجلس الجهوي ، 

تتم معاينة هذه   (من القانون  التنظيمي  للجهات ،17التنافي المنصوص عليها في المادة )

قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . و كذلك  يعتبر رئيس المجلس  بموجب اإلقالة

بالخارج،  بعد انتخابهما  مقيمان   أنهمابوت نائبه  مقاال بحكم القانون في حالة ث أوالجهوي 
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المادة من طرف والي الجهة ) إليها األمربقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية  عند رفع 

 (. من القانون التنظيمي للجهات 72

، إجبارياالمجلس الجهوي ، فيعتبر حضورهم لدورات مجلس الجهة  ألعضاءبالنسبة 

خمس دورات بصفة  أوستدعاء للحضور ثالث دورات متتالية و كل عضو لم يلبي  اال

، ئيس مجلس الجهةرمتقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقاال بحكم القانون. حيث يقوم 

( بعد  انتهاء 5) أياموالي الجهة ،داخل اجل خمسة  إلىبتوجيه نسخة من سجل الحضور 

 إليهاالمشار   باإلقالةنفسه  ،  األجلداخل  باألمردورة المجلس  كما يخبر العضو المعني 

 من القانون التنظيمي للجهات (. 70. )المادة  أعاله

 

 :: العزل و التوقيف ثالثا

  إليها األمر حيث يكون العزل في هذه الحالة  من  طرف المحكمة اإلدارية  بعد إحالة   

قام عضو من   إذاوالي الجهة . حيث  أومن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، 

ا العمل ، تضر بأخالقيات مخالفة للقوانين و األنظمة الجاري به بأفعالمجلس الجهة  أعضاء

العمومي و مصالح  الجهة ،قام والي الجهة عن طريق رئيس  المجلس بمراسلة  المرفق

يتعدى  داخل اجل ال إليهالمنسوبة  األفعالبإيضاحات  كتابية حول  لإلدالء باألمرالمعني 

من تاريخ التوصل . و بالنسبة لرئيس المجلس الجهوي ففي  ابتداء( 15خمسة عشرة يوما )

ته  مخالفة للقوانين  ، قامت السلطة الحكومية المكلفة  بالداخلية بمراسل أفعالحالة ارتكابه 

 أيامدى عشرة يتع داخل اجل ال إليهالمنسوبة   األفعال،حول كتابية بإيضاحات اإلدالءقصد 

 من تاريخ التوصل . ( ابتداء10)

 باإليضاحاتلوالي الجهة ،بعد التوصل  أويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 

 األجلبها بعد انصرام  اإلدالءعند عدم  أو،حسب الحالة ، أعاله  إليهاالكتابية المشار 

 باألمروذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني   اإلداريةالمحكمة  إلى األمر إحالةالمحدد ، 

المجلس . و تبث  أونوابه من عضوية المكتب  أوعزل  الرئيس  أومن مجلس الجهة 
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. و في باإلحالةيتعدى شهرا  من تاريخ توصلها  في الطلب داخل اجل ال اإلداريةالمحكمة 

( 48فيه داخل اجل )الذي يبث  اإلداريةالمحكمة  إلى األمر إحالةحالة االستعجال يمكن 

توقيف المعني  اإلداريةالى المحكمة   األمر إحالةساعة من تاريخ توصله بالطلب . يترتب 

 عن  ممارسة  مهامه الى حين البث  في طلب العزل . مرباأل

قتضاء . دون المتابعات القضائية ،عند اال اإلداريةالمحكمة  إلى األمر  إحالةال تحول 

انون (من الق44من المادة) األخيرةمن القانون التنظيمي للجهات( و الفقرة  67)المادة 

 .التنظيمي للجهات

 . على  المنتخبين بصفتهم  الجماعية اإلدارية:  الرقابة الفقرة  الثانية 

ب  التي تشمل  الرؤساء و اتتتكون الوحدات  المحلية  المنتخبة  عالوة  على المك

، من مستشارين  يتغير عددهم بحسب الكثافة  السكانية للجماعة الترابية ، و هم نوابهم

رابية . حيث أنهم مطالبين جميعا بالمساهمة في يشكلون مجتمعين مجالس الجماعات الت

. و الهدف  إنجاحهاو العمل على  بير شؤونهم المحلية و الرفع من مستوى التنمية المحليةتد

الجماعية هو التمحيص و الضبط لمنتخبي   بصفتهم المنتخبينعلى   اإلداريةمن الرقابة 

الجماعات الترابية بشكل جماعي ، و السعي للحفاظ على صحة و سالمة تصرفاتهم كلما 

غيرها .و لعل ذلك  أولجنة  أوهيئة جماعية مكتبا كان  أوجهاز  أيتصرفوا  مجتمعين في 

المختلفة للجماعات  الترابية وضرورة سيرها   باألجهزةترام  النظام  قصد فرض اح

بانتظام  وباضطراد، و التزامها بالقواعد  و النصوص القانونية و قيامها بمهامها كما هو 

 يتواجد فيها أنالتي يمكن  األجهزةجانب المجلس ككل ، نجد الكثير من  إلىمنتظر منها . و 

المكتب و اللجان المتخصصة ، فان   أبرزهاالتي نجد من المنتخبون بشكل جماعي ،  

المشرع خص المجلس الجهوي كغيره من مجالس الجماعات الترابية  دون غيره باجراين 

 .  20مهمين لمراقبته و هما التوقيف و الحل
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واجباته و  أداءعلى ما سبق ، يعد تهاون و تقاعس المجلس الجهوي عن  تأسيساو 

الحاالت التي تجعله  عاجزا عن القيام بتلك الواجبات من اخطر  إحدىوقوعه في  أومهامه ،

 األعضاءالنتائج  و الوضعيات التي يمكن ان تهدد المصالح  العامة للسكان ، بخالف تهاون 

الى الشلل التام لمصالح  الجماعة الترابية المعنية ، بل  بصفتهم الفردية ، حيث يؤدي حتما

 .21أصالتلك الجماعات الترابية  إيجادو الغايات التي من اجلها تم  فاألهدايضرب عمق 

مجلس من المجالس الجهوية يعتبر  اخطر عقوبة ،يمكن ان تمس جميع  أيحل  إن

غربي لم المجالس الجهوية المنتخبة ، و تنهي انتدابهم  بصفة جماعية . فالمشرع الم أعضاء

 ة في القانون التنظيمي  للجهات .يشر الى دواعي و موجبات تطبيق هذه  العقوب

 عن طريق القضاء ،حيث إاليتم  أنمجلس جهوي فانه ال يمكن  أيبالنسبة  لحل  أما

اجل حل  من اإلداريةالمحكمة   إلى األمر إحالةيجوز للسلطة الحكومية المكلفة  بالداخلية 

 لجهة مهددةكانت مصالح  ا إذاالقانون التنظيمي  للجهات (،  من75المجلس .)المادة 

انون ( من الق76الواردة في المادة ) الحالة  أماتمس بحسن سير مجلس الجهة  .  ألسباب

لس  حل المج أمر إحالةالحكومية المكلفة  بالداخلية ، التنظيمي للجهات ، فيحق للسلطة

 لية :التنظيمي للجهات  في الحاالت التا (من القانون75الجهوي طبقا لمقتضيات المادة )

القانون التنظيمي  المنوطة به بمقتضى باألعمالالقيام & رفض المجلس الجهوي 

 الجاري بها العمل .  األنظمةللجهات و القوانين و 

لعمومية ابتدبير المرافق  أوالمقرر المتعلق بالميزانية  اتخاذ& رفض المجلس التداول و 

 في سير مجلس الجهة . إخاللوقع  إذا أوالتابعة للجهة 

السلطة الحكومية  إلىيتقدم بطلب  أنذه الحاالت يتعين على  رئيس مجلس الجهة  في ه

 إذاعذار الى المجلس للقيام بالمتعين. و عن طريق والي الجهة ، لتوجيه إ المكلفة بالداخلية

من تاريخ توجيه   ابتداءاستمر االختالل بعد مرور شهر  إذا أورفض المجلس القيام بذلك ،

                                                             
 .60جع سابق ،صفحة عمادابركان،مر- 21
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لذلك    اإلشارةكما  تمت    اإلداريةالى المحكمة  األمر إحالةسلطة الحكومية لل أمكنعذار اإل

 .أعاله

(من القانون التنظيمي للجهات 44من المادة) األخيرةبالنسبة لتوقيف المجلس ،فالفقرة 

 اإلجراءات( يوجب تطبيق 44هذه المادة )اي بأحكامبشكل متعمد  إخاللكل  أنتنص على 

حل للمجلس المنصوص عليها،حسب الحالة ، في  أوتوقيف  أو لألعضاءمن عزل  التأديبية

 (من هذه القانون التنظيمي.76( و)67المادتين )

المشرع المغربي  في القانون التنظيمي للجهات، و قصد  أن إلى اإلشارةتجدر           

من المجالس الجهوية  و بسبب الفراغ الذي يتركه  أيتفادي حالة الشلل التام في حالة حل  

غيرها  من  أوفي حالة انقطاعه عن مزاولة مهامه نتيجة الستقالة جماعية  أوذلك الحل 

اوجد  األشخاصعلى  اإلداريةالوارد ذكرها في  الفقرة المتعلقة  بالمراقبة  األسباب

القانون التنظيمي  إلىن الرجوع  لملئ  هذه  الثغرات القانونية  يمك اإلجراءاتمجموعة من 

 للجهات قصد  االطالع  عليها .

   

 ذات الصبغة  األعمالعلى  اإلداريةرقابة ال :الثالثالمطلب 

 المالية للجهة                             

 

، إداريةفي الميزانية المحلية لرقابة  المتمثلةالمالي  الطابعتخضع أعمال الجهة ذات       

الحكومية المكلفة بالداخلية )الفقرة األولى(، وكذا  السلطةوقد أناط القانون بهذه المهمة إلى 

 )الفقرة الثانية(. بوزارة المالية

 الحكومية المكلفة بالداخلية للسلطة اإلداريةرقابة ال :الفقرة األولى

 

الحكومية المكلفة بالداخلية  السلطةمن طرف  اإلدارية للرقابةتخضع الميزانية المحلية      

والوالة في جميع مراحلها، وذلك حفاظا على وحدة االتجاه المالي العام لكي ال تخرج الجهة 
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الحكومية  السلطةأثناء إعداد ميزانيتها على توجهات السياسة العامة للدولة، لذلك تعمل 

ت ودوريات تتناول تعليمات تأتي في شكل مناشير ومذكرا إصدارعلى ،المكلفة بالداخلية 

ضوابط وقواعد وضع توقعات وتقديرات المداخيل والنفقات وبعض شروط برمجة  باألساس

 السلطةالمشاريع التنموية قصد احترامها في صياغة مشروع الميزانية ليتم عرضها على 

 اإلجراء، هذا 22نونبر قصد التأشيرة عليها 10الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 

أي خطأ مالي  إيقاففه ضمان التنسيق واالنسجام بين التوجه المالي للدولة والجهة وكذا هد

 قد يحدث أثناء إعداد الميزانية.

الحكومية  السلطةبد من أن تراقب فلتصبح الميزانية قابلة لتنفيذ بعد التأشيرة عليها ال      

تنظيمي والقوانين واألنظمة المكلفة بالداخلية ثالث شروط وهي: احترام أحكام القانون ال

وكذا توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات ثم ،الجاري بها العمل 

، ففي حالة تعذر التأشير بسبب عدم احترام هذه الشروط الثالثة 23اإلجباريةتسجيل النفقات 

صرف مرفقة بأسباب بال لألمرالحكومية المكلفة بالداخلية مشروع الميزانية  السلطةتعيد 

يوما من تاريخ التوصل بمشروع الميزانية وفي هذه الحالة يتوفر  15الرفض داخل أجل 

دراسة الميزانية وتصويت عليها داخل المجلس  إلعادةأيام  10على مدة  األخيرهذا 

دجنبر ليتم  20الحكومية المكلفة بالداخلية قبل  السلطةالجهوي ليتم عرضها من جديد على 

الحكومية المكلفة بالداخلية أن تجبر  للسلطةدجنبر، ويمكن كذلك  30عليها قبل  التأشير

، بل ال 24إذا لم يتم تضمينها داخل مشروع الميزانية إجباريةرئيس المجلس أن يضيف نفقة 

حيث يحق للوالي عند ،تقف هذه الرقابة عند هذا الحد بل تمس كذلك مرحلة تنفيذ الميزانية 

ذار إلى هذا عإ بإرسالمجلس من تنفيذ نفقة معينة مدرجة في الميزانية أن يقوم منع رئيس ال

بالصرف، وفي حالة تمسك  األمرمن  استفساراتقصد صرف النفقة بعد طلب  األخير

 اإلداريةللقضاء االستعجالي بالمحكمة  األمربالصرف بهذا المنع يمكن للوالي إحالة  األمر

                                                             
 ، مرجع سابق .111.14من قانون التنظيمي للجهات رقم  198. أنظر المادة  22
 ، من نفس المرجع.202أنظر المادة .  23
 ، من نفس المرجع.205أنظر المادة .  24
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هناك منع أمكن للوالي أن يقوم بصرف النفقة دون الرجوع  فإذا تبث أن،لنظر في المسألة 

 .25لرئيس المجلس

 لوزارة المالية اإلداريةرقابة ال : الفقرة الثانية
 

مما يمنحها  بقوتها ،تتميز الرقابة اإلدارية على الجماعات الترابية في المجال المالي       

عداد تأثير كبيرا على مالية المجالس المنتخبة، فتدخل سلطات المراقبة ال ينتهي عند إ

 ذوبعد التنفي الميزانية وال عند المصادقة عليها وإنما يتجاوز ذلك في مرحلة تنفيذ الميزانية،

 وذلك من خالل رقابة إدارية مواكبة ورقابة إدارية الحقة .

 اإلدارية المواكبة : الرقابةأوال

 

ا المالية تخضع ميزانيات الجماعات الترابية لرقابة متزامنة مع التنفيذ على تصرفاته      

 خاصة في جانب اإلنفاق والهدف من هذه المراقبة هو التأكد من سالمة ما يجري عليه

وبغض  العمل في حينه وبهدف تطوير العمل المالي ، أما بالنسبة ألهم جهة مكلفة بمزاولة

بر ة إذ تعتالنظر عن اإلجراءات التنفيذية لوزارة الداخلية ، فهم المحاسبين العموميين للجه

ول ؤمن أبرز اختصاصاتهم وصالحياتهم ، فالمحاسب العمومي مس،المراقبة أثناء التنفيذ 

 ون حريصاعن التنفيذ التقني والمحاسبي للميزانيات ، فإنه يتعين عليه بحكم القانون أن يك

تعين لى مراقبة صحة المداخيل وسالمتها وعلى احترامها للنظم والقواعد المحددة حيث يع

ن عليه أن يقوم سلفا بمراقبة مشروعية عملية القبض والتنزيل المالي وكذا التحقق م

التحصيل المستندات المثبتة . باإلضافة على أن الرقابة التي يجريها المحاسب على اآلمر ب

 شمولي وتفصيلي في نفس الوقت حيث يقوم بإجراء رقابة عامة على هي رقابة ذات طابع

بر لجهة تعتاالمداخيل من خالل التأكد من قانونيتها وطابعها السنوي. وبالنسبة لرقابة نفقات 

حلة من اإلجراءات التنفيذية وأكثرها حساسية ، ذلك ألن عملية صرف األموال تمثل المر

 األخيرة والمهمة .

                                                             
 ، من نفس المرجع.79و  211.  أنظر المادة  25
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 ة اإلدارية الالحقةالرقاب ثانيا:
 

يقصد بالرقابة اإلدارية الالحقة هي تلك المراجعة والفحص للمعطيات الحسابية       

ومستندات التحصيل والصرف والحساب ، حيث تخضع الجهة لرقابة المفتشية العامة للمالية 

التي تمارس رقابة  للمملكةلخزينة العامة االتي تتمتع باختصاص عام ومن جهة أخرى 

تكتسي طابعا خاصا، فمن حيث الظهير المحدث للمفتشية العامة للمالية ، يظهر أنها مكلفة 

بإجراء تحقيقات في التسيير وبمراقبة المحاسبين العموميين ، واآلمرين بالصرف وكذا 

ع هذه مستخدمي الجهة وبصفة عامة يمتد عملها إلى كل ما يهم الشؤون المالية المحلية وتتمت

وتقوم  ،المفتشية بسلطة تفتيش واسعة تشمل مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة وغيرها

بممارستها على شكل حيث تختم بتقارير مكتوبة تبلغ إلى المعنيين باألمر قصد اإلدالء 

بالتوضيحات ، بحيث تعكس تلك التقارير الكيفية التي تم بها تنفيذ الميزانية ، أما بالنسبة 

العامة للمملكة فهي تمارس رقابة تسلسلية مدققة على تنفيذ ميزانيات الجماعات للخزينة 

الترابية بشكل عام والجهات بشكل خاص فالخازن يعتبر بمثابة الرئيس التسلسلي لمحصلي 

أكتوبر  23المالية اإلقليميين والجهويين ، وكذلك بالنسبة للقباض الجماعيين إذ أن مرسوم 

اسبي الدولة والجماعات نظيم وزارة المالية أسند له مراقبة محالمتعلق باختصاصات وت

 .الترابية 
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           اإلداريةعيوب الرقابة  :الثانيالمبحث 

 على أعمال الجهة وتحديثها            

 

ضمن بها تعتبر الرقابة اإلدارية على أعمال الجهة من أهم العناصر البنيوية التي ت      

ستوى من حركة التنمية المحلية وتحسين م الرفعالدولة وحدتها وإشرافها، حيث تهدف إلى 

ب التي األداء على مستوى الترابي، لكنها تبقى معيبة )المطلب األول(، وبالتالي هذه عيو

 ابة اإلدارية لبد من تحديثها ومعالجتها )المطلب الثاني(.تعتري منظومة الرق

 : عيوب الرقابة اإلدارية على أعمال الجهةالمطلب األول

 

إذا كانت منظومة الرقابة اإلدارية تعتريها عيوب ومساوئ كثيرة ومتنوعة، فإن       

اإلدارية على  ، هي تضخم أجهزة الرقابة26أبرزها وأكثرها وقعا وتأثيرا على الحياة المحلية

أعمال الجهة )الفقرة األولى(، ثم تدخالت المفرطة للرقابة اإلدارية على أعمال الجهة 

 )الفقرة الثانية(.

 : تضخم أجهزة الرقابة اإلدارية على أعمال الجهةالفقرة األولى
 

من االستعراض السابق ألهم مظاهر وتجليات الرقابة اإلدارية على أعمال الجهة،       

بوضوح أن هناك تعدد وتضخم في أجهزة الرقابة اإلدارية، فالقانون التنظيمي  سيظهر

، 28اظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتهبن المتعلق والمرسوم 27للجهات

نصا على هذه األجهزة الرقابية بصريح العبارات، حيث تمثلت في الدرجة األولى بالسلطة 

الحكومية المكلفة بالداخلية وتمثلت في الدرجة الثانية بوزارة المالية لذلك تم إحداث مجموعة 

من األجهزة تابعتين لهذه الوزارتين هدفها الرقابة اإلدارية على أعمال الجهة، ففي ما يخص 

العامة لإلدارة  المفتشية لسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية فنجد وزير الداخلية أو الوالة و ا

العامة للمالية والخزينة العامة للمملكة  المفتشية، وفي ما يخص وزارة المالية فنجد الترابية
                                                             

 .249" نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات المالئمة "، مرجع سابق، ص عماد أبركان،.  26
 ، مرجع سابق.111.14. القانون التنظيمي للجهات رقم  27
 5811  عدد  الجريدة الرسمية ، المنشور في بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها المتعلق  2.09.441مرسوم رقم .  28

 .2010فبراير  8الموافق لـ  1431صفر  23صادرة بتاريخ ال
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، ميزانياتيالمالي وال التنفيذالعمليات المالية أثناء  بمراقبةوالمحاسبون العموميون المكلفون 

كما هناك رقابة تمارس من طرف جهاز دستوري مستقل أال وهو المجالس الجهوية 

في الحسابات وكذا  التدقيقللحسابات التي تمارس رقابتها على أعمال الجهة من حيث 

تقارير عن كل خلل أو تلبس وتحيلها لرئيس الحكومة  بإصدار، حيث تقوم 29مراقبة التسيير

 .إلى النيابة العامةيلها بدوره حالذي ي

فظة على فبرغم من أن هدف أجهزة الرقابة اإلدارية هو حماية المصلحة العامة والمحا      

بي إال االتر المستوىالمالي المحلي وعقلنته وكذا ضمان وحدة العمل اإلداري على  التدبير

 تقل عنبينها فهي تمارس عملها بشكل مس في ما للتنسيقهذه الرقابة تفتقر أجهزة أن 

بعضها البعض، مما يؤذي إلى تكرار العملية الرقابية على نفس التصرف أو الجهاز 

 جهزة يفرغ المنظومة الرقابية من مضمونالمحلي، فالتعدد وتضخم في هياكل هذه األ

قابة فلسفتها حيث تمس بفعالية وجودة ونجاعة العمليات الرقابية، فمثال في ما يخص الر

ناك بعض علما أن ه،ة للجهة فإن جميع األجهزة  تمارس رقابتها عليها على الميزانية المحلي

 ها. من هذه األجهزة تمارس رقابتها على نفس العملية المالية للتي خضعت لرقابة نظيرت

ومن هنا نؤكد أن العبرة ليست بكثرة األجهزة والوسائل الرقابية وإنما بمدى نجاعة       

 وتحقيق الحكامة الجيدة. 30الحفاظ على المصلحة العامةوفعالية المنظومة الرقابية في 

 : تدخل المفرط للرقابة اإلدارية على أعمال الجهةالفقرة الثانية

قام بإشراك القضاء اإلداري في العديد من 31رغم أن القانون التنظيمي للجهات       

إال أن تدخل الرقابة في أعمال الجهات مازال قويا ومفرطا وذلك لما ،تمظهرات هذه الرقابة 

الحكومية  السلطةجاء به القانون التنظيمي للجهات من صيغ عامة وفضفاضة، جعلت من 

المكلفة بالداخلية أو الوالي تفوق سلطة رئيس المجلس الجهوي حيث يتحكم الوالي في جدول 

ة من القرارات والمقررات والمشاريع المجلس، كما يكون من صعب تمرير مجموع

                                                             
التحول الكبير " مقال منشور في الجريدة االلكترونية هسبريس على الموقع:  – 2011، " المجلس االعلى للحسابات في دستور محمد براو.  29

http://www.hespress.com/opinions/36448.html  2017يناير  03اطلع عليه في تاريخ. 
، " تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية والقروية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد والنصوص الخاصة"، محمد بوجيدة.  30

 . 47، ص 2005غشت، -، ماي62-63منشورات المجلة المغربية لالدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 
 ، مرجع سابق.111.14. القانون التنظيمي للجهات  31
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التنموية دون تأشيرة عليها من طرف سلطة الرقابة في حين أن هذه األخيرة يمكن لها أن 

، كما أن 32تنفذ مقرراتها ومشاريعها دون الرجوع إلى موافقة من الهيئات المنتخبة نفسها

تعيين في المناصب  الميزانية المحلية تخضع لرقابة في جميع مراحلها باإلضافة إلى أن

 العليا يخضع لسلطة وتأشيرة الوالي، هذه بعض تدخالت الرقابة اإلدارية على أعمال الجهة. 

مصطلح  تغييرالمصطلحات أي  بتغييرفالتخفيف من سلطة الرقابة اإلدارية ليس        

حتفاظ بنفس الوصاية بالمراقبة و الوزارة الداخلية بالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مع اال

وإن تم تغيير طفيف على مستواها، بل العبرة تكمن في تخفيف وإصالح ،آليات التدخل 

الواقعي  التكريسالحقيقي يتمثل في تقليص هذه الرقابة إلى حد أدنى وذلك لتشجيع المبادرة 

 .33للشخصية المعنوية للجهة

 على أعمال الجهة : تحديث الرقابة اإلداريةالثاني المطلب
 

لجهة تعد مسألة تحديث الرقابة اإلدارية على أعمال الجماعات الترابية عموما و ا     

الرقابة والجهوية الموسعة. ف المتطورةنحو الالمركزية  للتقدم ،بالخصوص ذات أهمية بالغة

إطار  عنها في اإلدارية تعتبر من أركان الالمركزية اإلدارية الترابية التي ال يمكن االستغناء

ذلك مفرطة ل الموحدة، لكن هذه الرقابة يمكن أن تشكل عائقا أمام هذا التقدم إذا كانت الدولة

تطلب وجب أن تتسم بنوع من المرونة في تطبيقها، ومما الشك فيه أن تحقق هذه المرونة ي

مال تحقيق مسألتين أساسيتين: األولى تتمثل في تقليص أجهزة الرقابة اإلدارية على أع

ل ة على أعمااإلداري الرقابة التدخالتمن  التخفيفقرة األولى(، والثانية تتمثل في الجهة )الف

 الجهة )الفقرة الثانية(.

 

 : تقليص أجهزة الرقابة اإلدارية على أعمال الجهةالفقرة األولى
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ة المحلية تقتضي المصلحة العامة وتحقيق النجاعة الرقابية وتجنب عرقلة وإعاقة التنمي     

ابة ن عدد األجهزة المراقبة اإلدارية التي تراقب أعمال الجهة وجعل هذه الرقتقليص م

ها تقتصر على المساعدة والمواكبة لألشخاص الالمركزية بدل التدخل المباشر في أعمال

 وضرورة الحصول على التأشيرة لتمرير بعض القرارات ومقررات الجهة وميزانيتها مما

 يتنافى مع مبدأ المبادرة.

فمسألة تقليص أجهزة المراقبة اإلدارية على أعمال الجهة ليست قضية إلغاء وحذف        

األجهزة الرقابية فقط بل يجب وضع تخطيط وإستراتيجية ودراسة معمقة لتحديد األجهزة 

الواجب التخلص منها واالستغناء عن خدماتها، فبالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن هناك 

عض األجهزة لذلك وجب التخلص من أقلها أهمية، وذلك لتجنب تقارب كبير بين مهام ب

في العمل الرقابي الذي  للتكرارضياع الجهود والوقت في مسلسل التنمية المحلية وتفاديا 

باإلضافة إلى إعادة النظر في نظام الالتركيز وتفويض جميع ، 34يكون أحيانا بدون جدوى

لية ن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخاالختصاصات الرقابية للوالة بدل المراقبة م

فالملك محمد السادس ما فتئ يؤكد على ضرورة تطوير  .بحكم أنها األقرب إلى الجهات

حلية وبلوغ مستوى الحكامة الترابية، فقد جاء في خطابه مالالتمركز الواسع للرقي بالتنمية ال

الالمركزي، ال يعادله إال حرصنا على " إن اعتزازنا بالخطوات الهامة التي قطعها نظامنا 

تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة والالتمركز اإلداري ....و مهما يكن تقدمنا في مجال 

ترسيخ النظام الالمركزي، فإنه سيظل ناقصا، ما لم يدعمه إصالح نظام الجهات، وبناء 

حلي، لذا نعتبر أنه قد آن أقطاب جهوية متجانسة، واعتماد التدبير غير المتمركز للشأن الم

األوان، للعمل على تسريع مسلسل الالتمركز اإلداري وتوسيع صالحياته، باعتباره الزمة 

. فإذا كان الخطاب الملكي يتحدث عن أهمية 35ضرورية، لمواكبة الجهوية الواسعة......"

ألولى هو الالتركيز اإلداري في مسار الجهوية والالمركزية، فإن المقصود هنا بالدرجة ا

 الالتركيز للمراقبة اإلدارية.

                                                             
 .351. نفس المرجع ، ص  34
، 2006. مقتطف من الخطاب الملكي للملك محمد السادس الموجه إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير، سنة  35

 .505، ص2006، ، القسم الثاني، المطبعة الملكية، الرباط51انبعاث أمة، الجزء 
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اقبة وفي ما يخص الوزارة المالية فينبغي عليها بدورها أن تقلص من أجهزة المر       

محاسبين والخزينة العامة للمملكة وال العامة للمالية المفتشية -اإلدارية التابعين لها 

زم رة، لذلك أصبح من الالالمتكر االختصاصاتلكون هناك تقارب في المهام  –العموميين 

حديد تبالعقلنة في  وتتقيدتعمل على إدماج تلك األجهزة الثالثة  نعلى وزارة المالية أ

 اختصاصاتها.

كلتا ومن هذا المنطلق فإن الالتمركز وتقليص أجهزة الرقابة اإلدارية التابعة ل      

رات بالسهولة الوزارتين سيمكن الجماعات الترابية وخصوصا الجهة من اتخاذ قرا

 والسرعة المطلوبتين، وكذا تحقيق نجاعة رقابية أفضل.

 

 من تدخالت الرقابة اإلدارية على الجهة التخفيف: الفقرة الثانية

قد جعل القضاء اإلداري هو المختص ببطالن  36إذا كان القانون التنظيمي للجهات       

مداوالت المجالس الجهوية وكذا توقيف تنفيذ قرارات والمقررات التي قد تشوبها عيوب 

 الميزانيةقانونية فإنها في المقابل وسعت بشكل كبير من نفوذ الوالة خاصة في مصير 

ة الصارمة تمس المحلية وفي بعض المقررات عبر آلية التأشير عليها، فهذه الرقاب

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري للجهة حتى وإن تدخل القضاء اإلداري في 

الخط، فهذه الرقابة الصارمة يستنتج منها بأن الدولة لم تستطع بعد التخلص من عقدة التحكم 

 في المجال الترابي وهذا ما يبدوا بوضوح على المستوى المالي.

نونية التي كما ال تقبل بطول اآلجال القا ،المحلية ال تقبل بهذه األمور فالديمقراطية     

وضعت لألجهزة الرقابة التخاذ قرار بخصوص المقررات ومشاريع الميزانية المحال 

وص عليها، فبرغم من أن القانون التنظيمي للجهات قلص من هذه اآلجال مقارنة مع النص

 ا أكثر.ل عمل الجهة وبالتالي حبذ  لو يتم تقليصهالسابقة إال أنها تبقى طويلة وقد تعرق

  :ةــمتخا
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لية أو الحكومية المكلفة بالداخ للسلطة، يتضح أن المشرع المغربي قد أعطى ختاما       

ه هذه على أعمال الجهة إلى درجة تحولت في اإلدارية الرقابةصالحيات واسعة في  ،الوالي

ية في األخيرة إلى مجرد جهاز صوري ال يتمتع بأي استقالل حقيقي في التسيير وال أية حر

 اتخاذ القرارات المهمة التي تراها ضرورية من أجل القيام بشؤونها المحلية.

ية قيقي لالمركزالح التطبيقفرغم أن المؤسسة الملكية ما فتئت تؤكد على ضرورة       

على  بقدرة المنتخب المحلي نيرهوالمحلية للحصول على تنمية فعالة، هذا كله  الترابية

ي ما باستقاللية وبجودة وفعالية ونجاعة ورقابة مخففة، وفي هذا الصدد يستحضرن إدارته

 حيث قال " وإذا كان 2015غشت  20أشار إليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة 

 خبين لكل مرحلة رجالها ونساؤها، فإن الثورة التي نحن مقبلون عليها لن تكون إال بمنت

 الرقابة إال أن 37ة بلدهم، والمواطنين الذين صوتوا عليهم..."هو خدم األولصادقين، همهم 

 اإلدارية على أعمال الجهات على المستوى الواقع تبقى رقابة صارمة تفرغ منظومة 

لجهات  الرقابية  من فلسفتها  ومضمونها التي أنشأت من اجله أال وهو مساعدة ومواكبة  ا

 ضعفي مصير ميزانياتها وبوتقرير  وليس تدخل في مهامها،  في  تسيير  أعمالها 

 ا .مقرراته

 

 

 

 

 

                                                             
، وكالة المغرب العربي لألنباء 2015غشت  20لثورة الملك والشعب  62الخطاب الملكي بمناسبة الذكر  - 37-
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 27الصادر في  1.11.91ر شريف رقم ظهي 2011المملكة المغربية لسنة   دستور -

، الصادر بالجريدة  الرسمية عدد  2011يولويز   29الموافق ل  1432شعبان 

  . 3600الصفحة   2011يليوز   30مكرر الصادرة في   5964

 6380في  الجريدة  الرسمية  عدد   المنشور  11.14مي  للجهات  رقم التنظي القانون -

 . 2015يوليوز  23الموافق  ل   1436شوال   6الصادر  بتاريخ  

 ةالخطب الملكي  

لوطني  محمد السادس الموجه  لى المشاركين  في  الملتقى  ا الخطاب  الملكي  للملك  -

 . 2006، سنة  حول  الجماعات  المحلية بأكادير 

لثورة  الملك    62الخطاب  الملكي  للملك  محمد  السادس  بمناسبة  الذكرى    -

 لألنباء.،  وكالة المغرب العربي  2015غشت   20والشعب  

                       . royales-.ma/ar/activités http://www.mapnews 

 :    بـالكت

داري  المغربي  الجزء  الثاني  " الطبعة  الثالثة ، مطبعة  القانون اإلكرم  لحرش  :  "  

 .  2015، الرباط  ،    األمنية

http://www.mapnews/
http://www.mapnews/
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 :   الرسائل

عة  والمالئمة  في  بين رقابة المشرو اإلدارية"  :  "  القرارات   اإلدريسيعبد هللا  

ي القانون العام ، كلية العلوم القانونية سالة لنيل  دبلوم الدراسات العليا فالمغرب "  ، ر

 .  1982 -1983،  جامعة محمد الخامس الرباط  ،    واالجتماعيةواالقتصادية 

 :   التــالمج -

 مطبعة  النجاح ، الدار البيضاء  . السنة  الحادية  عشرة 33/34لعد  مجلة  مسالك  ا  -

منشورات مجلة  العلوم  القانونية   سعيد نازي " الوالي في  إطار الجهوية  المتقدمة " ، -

 . 2016، األولىبالرباط ، الطبعة  األمنية مطبعة،  14عدد   البحث  األكاديمي سلسلة 

عماد  أبركان  ، " نظام الرقابة  على الجماعات  الترابية  ومتطلبات المالئمة  "  ،   -

،  مطبعة    13دد  ع  القانونيةسلسلة البحث  األكاديمي  ، منشورات  مجلة  العلوم  

 . 2016  األولىالرابط  ، طبعة  األمنية

بين الدولة  المركزية   االختصاصاتنجيب  الحجيوي  ،  "  مبدأ التفريع  وتوزيع   -

  2015،    1والجهات  "  ،  مجلة  حوارات  العدد  

  محمد بوجيدة " تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية  والقروية  على ضوء -

  المغربيةالخاصة  ،  "  منشورات  المجلة    والنصوصالميثاق  الجماعي  الجديد  

 .  2005غشت   -،  ماي    62-63لإلدارة  المحلية  والتنمية  ،  عدد  مزدوج  

 :    االتـــــالمق

داري  ،  " حفيظة  بوطة ، " الجماعات  الترابية  من الوصاية  الى رقابة  القضاء  اإل -

  MA WWW.CERCAN.مقالة  منشورة  على الموقع  اإللكتروني  : 

خالد  األزهري  ، "  مؤسسة والي  الجهة  في القانون التنظيمي  الخاص  بالجهات "،  -

      com W.atlasscoopWW. مقالة منشورة في الموقع اإللكتروني

التحول الكبير " مقال  – 2011محمد براو ، " المجلس األعلى للحسابات في دستور  -

  www:// hespress .comمنشور في الجريدة اإللكترونية هسبريس على الموقع 

http://www.cercan/
http://www.cercan/
http://www.atlasscoop/
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