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 : مقدمة

في ظل التحوالت العميقة التي يعرفها النظام الالمركزي بالمغرب، الذي عرف تطورا  

تدريجيا من الناحية البنيوية.أضحت  الجماعات الترابية عامال رئيسيا،    و شريكا أساسيا 

من القيام في العملية التنموية. مما حذا بالمشرع إلى التوسيع من اختصاصاتها ، لتمكينها 

باألدوار المنوطة بها. األمر الذي أدى إلى تشعب تدخالتها، و نسجها لشبكة من العالقات 

مع فاعلين آخرين، سواء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. هذه العالقة ، تفرز في بعض 

األحيان تضاربا في المصالح، و مسا بحقوق أطراف معينة. فتنتج عنها منازعات ترفع إلى 

و التي غالبا ما تنتهي بصدور أحكام ضد الجماعات الحضرية  و القروية، تلزمها القضاء، 

بأداء مبالغ مالية جد باهظة تثقل كاهل ميزانيتها. مما يحول بينها و بين قيامها بالمهام 

 .الرئيسية المنوطة بها في مجال التنمية المحلية

من الدوريات و المناشير.  أمام هذه الوضعية، تدخلت وزارة الداخلية من خالل مجموعة

حول ضبط المنازعات القضائية  1991ماي  22الصادرة بتاريخ  182أهمها دورية عدد 

للجماعات الترابية،و إحداث مصلحة جماعية للمنازعات.غير أنه بالرغم من إصرار السلطة 

الوصية على وضع حد لهذه الوضعية، الحظت تفاقم وضع منازعات الجماعات الترابية،  

ن خالل التقارير المرفوعة إليها من قبل هذه األخيرة. مما اضطر معه المشرع إلى إحداث م

مساعد قضائي لتقديم المساعدة القانونية  للجماعات الترابية و مجموعاتها ، و التدخل للدفاع 

 .عنها في جميع الدعاوى التي تكون فيها دائنة أو مدينة

 

أطير وضبط منازعات الجماعات الترابية، عملت ونظراً ألهمية الموضوع، وحتى يتأتى ت

تتبع إجراءات -، ألجل الوكيل القضائيالسلطة الحكومية المختصة على إحداث مؤسسة 

الدعوى و إطالع رئاسة المجلس الجماعي بجميع مراحلها بالتنسيق مع محامي الجماعة إن 

قدها المحكمة طبقا وجد ، وإثارة مسألة اإلذن بالتقاضي خالل الجلسة األولى التي تع

للقانون.والعمل على حيازة   نسخ من األحكام الصادرة في حينها إما من المحكمة مباشرة ، 

 .أو عن طريق محامي الجماعة إن وجد

 الوكيل القضائيومع صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تم نسخ مؤسسة 

  . لة الوكيل القضائي للمملكةعلى شاك وتعويضها بمؤسسة الوكيل القضائي للجماعات

و هل يبدو ؟ماهي االدوار التي خصها لها المشرع  ؟فماهي خصوصيات هده المؤسسة  

 ه المؤسسة وتفعيل مقتضياتها؟ذهجليا أن ً ارادة المشرع المغربي تتجه نحو ارساء دعائم 
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وعليه، سنتطرق في بحثنا عن مفهوم مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات، ونوعية 

 :االختصاصات الموكولة إليه .وفق التصميم التالي

 

 

 

 

القانوني والغائي الستحداث مؤسسة الوكيل  اإلطاراألول:  المبحث

 القضائي

 الترابية للجماعات القضائي الوكيل لمؤسسة القانوني اإلطار: األول المطلب

 الجماعي الميثاق خالل من :االولى الفقرة

 الترابية للجماعات التنظيمية القوانين :الثانية الفقرة

 القوانين في للجماعات القضائي الوكيل مؤسسة دواعي استحداث: الثاني المطلب

الترابية التنظيمية  

 القضائية الدعاوى عدد تزايد إشكالية :االولى الفقرة 

 المحلية الجماعات ضد م األحكا صدور: الثانية الفقرة

     القضائية األحكام تنفيذ:الثالثة الفقرة 

      

العملياتي لمؤسسة الوكيل القضائي للجماعات  اإلطار :الثاني المبحث

 الترابية

 القوانين في للجماعات القضائي الوكيل مؤسسة اختصاصات :االول المطلب

 للجماعات التنظيمية

 القضائية االختصاصات :االولى الفقرة 

 االختصاصات الغير القضائية الفقرة الثانية:

 الترابية الجماعات منازعات في الوكيل القضائي إسهامات :الثاني المطلب
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 ضد الصادرة األحكام تنفيذ إشكالية حل في الوكيل القضائي دور :االولى الفقرة

 الترابية الجماعات

 الترابية الجماعات مالية حماية في القضائي للمساعد الوقائي الدور: الثانية الفقرة

 خالصة

 

 

 

 المبحث األول :

التعرض لمفهوم مؤسسة الوكيل القضائي للجماعاتالترابية،  باعتبارها  ضرورة ملحة فرضتها ان 

الظروف االقتصادية والسياسية يحيلنا ال مجال من ذالك  بالرجوع. إلى المقتضيات القانونية المؤطرة 

 .لها

 الترابية للجماعات القضائي الوكيل لمؤسسة القانوني االطار المطلب األول :

  الفقرة االولى:من خالل الميثاق الجماعي

،)ميثاق 2002(،  و سنة 1976شتنبر  30)*ميثاق 1976وبالرجوع للميثاقين الجماعيين لكل من سنتي 

، ال نجد ما ينص على مؤسسة من هذا 2009*( كما تم تتميمه وتعديله بسنة 2002. لسنة 78.00رقم 

للجماعات المحلية، ولم يكن ذلك مشارا إليه  لوكيل القضائياالقبيل،  اللهم في إشارة إليها باسم مؤسسة 

من القانون المالي للجماعات  38بالميثاق الجماعي للجماعات المحلية، وإنما تمت اإلشارة إليه في المادة 

  المحلية،حيث نصت على ما يلي

 38المادة 

تقديم المساعدة القانونية يحدث، تحت سلطة وزير الداخلية، مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف ب

، في هذا الصدد، للتصرف لحساب الجماعات الوكيل القضائيللجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل 

المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح 

 . باستحقاق ديون على تلك الجماعات و مجموعاتها

في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما  الوكيل القضائيص على ضرورة إدخال كما التنصي

أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة. هذا و يمكن أن 

 تكون خدمات المساعدة المشار إليها في المادة موضوع اتفاقيات بين وزير الداخلية والجماعات المحلية

ومجموعاتها. وتحدد هذه االتفاقيات على الخصوص تحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحامين 

                  والخبراء والمصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء والمصاريف المختلفة
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 الفقرة الثانية:القوانين التنظيمية للجماعات الترابية

. لم يتردد المشرع 2015يوليو  15الصادر بتاريخ  113/14للجماعات رقم وبصدور القانون التنظيمي 

المغربي بتضمينها داخل مقتضياته ,والحقيقة أنه بذالك أبان عن حسن نيته في تفعيل وتثبيت دعائم 

مؤسسة ذات أهمية كبيره وإخراجها إلى حيز الوجود، على عكس ما كانت عليه في السابق، حيث ضلت 

 .األنفة الذكر 38ين قفص المادة حبيسة اآلفاق ب

وفي. ظل  غياب نص تنظيمي يعرف بمؤسسة الوكيل  45-08من قانون  38وهكذا وبالرجوع للمادة 

القضائي للجماعات الترابية وقياسا على ما تمت اإلشارة إليه في نفس المادة يمكن تعريف الوكيل 

وزير الداخلية  يكلف بتقديم المساعدة القضائي للجماعات، باعتباره موظف عمومي يعمل تحت سلطة  

القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل الوكيل القضائي للجماعات ، في هذا الصدد، للتصرف 

لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون 

 جماعات ومجموعاتهاالهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك ال

الزما إدخاله في الدعوى، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض  أصبحبحيث 

 .التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة

ان االختصاصات الواسعة التي  انيطت بالمجالس الترابية و رؤسائها في مختلف   الميادين ذات 

ر الشأن المحلي جعلتها تدخل في عالقات متعددة و متشعبة مع الغير .سواء عن طريق االرتباط بتدبي

تدخلها من اجل تنظيم نشاطات االفراد داخل الجماعات بواسطة مقررات فردية او تنظيمية او عن طريق 

ر التعامل مع االشخاص االعتبارية او المعنوية بواسطة االتفاقيات و العقود من اجل استغالل و تسي

داء خدمات و القيام بأشغال لفائدة هده الجماعات .االمر الذي ادى الى المس أمرافق عمومية جماعية او 

بالحقوق وتضارب المصالح و بالتالي كثرة المنازعات امام القضاء تكون فيه الجماعات طرفا مدعيا او 

 .مدعى عليها

وراء تضمين مؤسسة الوكيل القضائي في سوف نتطرق إلى االسباب الكامنة  االحاطة الوجيزةوبعد هذه 

 وألول جاء .التنظيمي للجماعات الترابية، ومدى رغبة المشرع في اخراجها لحيز الوجود صلب القانون

 268 المادة بمقتضى الترابية التنظيمية القوانين في الترابية للجماعات القضائي الوكيل مؤسسة ذكر مرة

 من 242 المادة بموجب وكذلك. والمقاطعات بالجماعات المتعلق 113/14 رقم التنظيمي القانون من

 بالعماالت المتعلق القانون من 212 المادة اخيرا تم بالجهات المتعلق 111/14 رقم التنظيمي القانون

 112/14 رقم تحت واألقاليم

 على صالتنصي تم حيت, بمضمونها االخد حيث من متشابهة الذكر السالفة المقتضيات جل جاءت وهكذا

 للجماعات القانونية المساعدة تقديم يتولى الترابية للجماعات قضائي وكيل الداخلية لوزير بقرار يعين انه

 امام للترافع يؤهل و الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات و هيئاتها و

 االمر اليها المحال المحاكم

 وفي القبول عدم طائلة تحت الترابية للجماعات القضائي الوكيل ادخال وجوب على التنصيص تم كما

 ومجموعات الجماعات بين التعاون مؤسسات و وهيئاتها الجماعات مطالبة تستهدف التي الدعاوي جميع

 عن الدفاع مباشرة امكانية. دالك على بناء له يخول كما, تعويض او دين بأداء الترابية الجماعات

 ,الدعوى مراحل مختلف في الجماعة
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 جميع في هيئاتها و الجماعات عن للنيابة الترابية للجماعات القضائي الوكيل يؤهل. ذالك على وعالوة

 و وهيئاتها الجماعة وبين بينه اتفاقيات موضوع خدماته تكون ان ويمكن, منها بتكليف االخرى الدعاوي

 .الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات

 عنق من القضائي الوكيل مؤسسة اخراج مبادرة إلنجاح كفيلة, اعاله اليها اشرنا التي تعددالمواد فهل

 الوكيل القضائي مؤسسة مع سابقا حدث كما, الوراء نحو اصالح الى بنا يعود االمر ان ام, الزجاجة

 .جديد اسم مالمح سوى الينا تحمل ال بمؤسسة نفسه التاريخ لنا ليعيد, المحلية للجماعات

 جديد مولود الى نتطلع كنا, الترابية بالجماعات المتعلقة التنظيمية القوانين صدور وبعد االمر واقع وفي

 والتي التنظيمية النصوص الى االحاالت كثرة نجد حيث,  ميتا خلق بمولود بنا فادا, قدومه انتظرنا طالما

 من واألغرب. قرارات و مراسيم و تنظيمية نصوص بين مفرقة نصا 33 يقرب ما زهاء الى وصلت

 سيحيل الذي الشيء.  شهرا 30 تفوق زمنية مدة يستدعى, الوجود حيز الى النصوص هذه فخروج ذلك

 من االنتهاء وشك على الحالية الحكومة فوالية, المستقبلية الحكومات النصوص هذه استصدار ويرهن

 .مسمى غير ألجل معلقة الذكر االنفة النصوص صدور  مناسبة من يجعل مما وظيفتها

 االدوار بخصوص المطروحة االشكالية عن الجواب في يهمنا ما وهذا, اخرى جهة ومن. جهة من هذا

 التي الجهة معرفة  ضرورة الى, بنا فاألمريحيلنا, الترابية للجماعات القضائي الوكيل لمؤسسة الممنوحة

 ,  المؤسسة تدبير مهمة ستتولى

 تقديم يتولى الترابية للجماعات قضائي وكيل الداخلية لوزير بقرار يعين انه الى تشير التنظيمية فالقوانين

 الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات و  وهيئاتها للجماعات القانونية المساعدة

 .االمر اليها المحال المحاكم امام للترافع يؤهل و الترابية

 من 268 المواد في عليها المنصوص االحالة تبقى.  اعاله اليه المشار الوزاري القرار غياب ظل وفي

 الى بنا يحيل مما. االن لحد غامضة 14/112 من 212 المادة و 111 /14 من 242 المادة و14/113

الوكيل ب المتعلق- 2009  مارس 13 بتاريخ الصادر 03 رقم الداخلية لوزير -الوزاري القرار الرجوع

 :يلي ما نقترح  عليه وقياسا. يةالتراب للجماعات القضائي

 رقم التنظيمي القانون من 268 المادة في اليه المشار الترابية للجماعات القضائي الوكيل مهام تسند

 رقم التنظيمي القانون من 242 المادة و 14/112 رقم التنظيمي القانون من 212 المادة و 14/113

 .الترابة للجماعات العامة بالمديرية التعاون و التوثيق و الدراسات و القانونية الشؤون مدير الى 14/111

 شان في  176/97/2  عدد مرسوم بموجب له المخولة االختصاصات الى باالضافة يباشر الغرض ولهدا

 مؤسسات و هيئاتها و للجماعات القانونية المساعدة تقديم مهام الداخلية وزارة وتنظيم اختصاصات

 االمر اليها المحال المحاكم امام للترافع يؤهل و الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون

 التي الدعاوي جميع في. القبول عدم طائلة تحت الترابية للجماعات القضائي الوكيل ادخال يجب كما

 الترابية الجماعات ومجموعات الجماعات بين التعاون مؤسسات و وهيئاتها الجماعات مطالبة تستهدف

 مراحل مختلف في الجماعة عن الدفاع مباشرة امكانية. دالك على بناء له يخول و تعويض او دين بأداء

 .الدعوى
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 جميع في هيئاتها و الجماعات عن للنيابة الترابية للجماعات القضائي الوكيل يؤهل. ذالك على وعالوة

 و وهيئاتها الجماعة وبين بينه اتفاقيات موضوع خدماته تكون ان ويمكن. منها بتكليف االخرى الدعاوي

 .الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات

 و والدراسات القانونية الشؤون بمديرية الجماعية المجالس لقسم التابعة المنازعات مصلحة وتقوم هذا

 .عليها تعرض التي القضايا وتتبع الترابية للجماعات القضائي الوكيل كتابة بمهمة التعاون و التوثيق

 القول فيمكن الترابية للجماعات القضائي الوكيل لمؤسسة منحها نرى التي االختصاصات حيث من اما

.  متنوعة و كثيرة فهي. الترابية للجماعات القوانين في عليها المنصوص المواد مضامين وبموجب أنه

.  لفائدتها استشارية مهام يمارس ان يمكنه كما,  لها مؤازرا اخرى ومرة الجماعة لحساب متصرف فمرة

 :عليها مدعى او مدعية بصفتها سواء فيها طرفا الجماعة تكون التي الدعاوي بخصوص ومتدخال

 

الكامنة وراء استحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات في  الثاني: االسبابالمطلب 

 القوانين التنظيمية الترابية

 عدد الدعاوى القضائيةإشكالية تزايد   الفقرة االولى:  1

ففيما يتعلق بالتزايد المستمر لعدد المنازعات القضائية ضد الجماعات المحلية، فقد تبين أن تصاعد عدد 

القضايا المرفوعة أمام المحاكم ، يرجع باألساس إلى عدة عوامل ذاتية وموضوعية سبق و أن تم 

 : ل هذه العوامل على الخصوص فيما يليمعالجتها في عدد من الدوريات و المناشير السابقة. وتتمث

  عدم إعداد دراسة مادية وقانونية للوقائع والظروف المحيطة بالعمل الذي أقدمت عليه الجماعة 

  عدم تقدير األسباب التي تم االستناد إليها وكذا 

  عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في كل موضوع تطلب تدخل أو عمل

اإلدارة مثل اإلقدام على احتالل ملك الغير دون اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة 

العامة ,باإلضافة الى االمتناع و ألسباب وحجج واهية عن التعويض عن نزع الملكية من اجل 

 نزع الملكية

 شغال و االمتناع عن أداء الديون المترتبة في ذمة الجماعة والناتجة عن عقود التوريد واأل

 الخدمات

  االعتداء على ملك الغير من أجل القيام بمشروعات جماعية دون اتباع مسطرة نزع الملكية و

 بدون تعويض

  التدخالت المادية لإلدارة التي تؤدي إلى إحداث أضرار مادية للغير نتيجة عدم اتخاذ اإلجراءات   

 اإلحترازية

 الجماعة نتيجة تعاملها مع الخواص داخل اآلجال  عدم االلتزام بالوفاء بالديون المترتبة في ذمة

 . القانونية

       ور األحكا م ضد الجماعات المحليةالفقرة الثانية: صد

يرجع ازدياد صدور األحكام و القرارات القضائية ضد الجماعات المحلية إلى عدة عوامل أساسية تم 

 :وتتمثل هذه العوامل خصوصا فيما يلي استقراؤها من حيثيات األحكام الصادرة من مختلف المحاكم .
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  اتخاذ رؤساء المجالس المحلية لقرارات بدون أن تكون مؤسسة على أسباب واقعية  وهو ما

 يعتبرها القضاء تصرفا مشوبا بعيب التجاوز في استعمال السلطة يبرر اإللغاء

 رتها على إثبات عدم إدالء اإلدارة بأي تعقيب عن المذكرات داخل اآلجال القانونية وعدم قد

 ادعاءاتها

  عدم تنفيذ األحكام في إبانها ، مما يجعل الجماعة عرضة لدعاوى أخرى يصدر بشأنها أحكام

بالغرامات التهديدية أو أوامر بالحجز على أموالها و عدم تتبع الدعوى في جميع مراحلها ابتدائيا 

 واستئنافيا وأمام المجلس األعلى

 الجماعة ممن تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة للدفاع واالستعداد  عدم وجود محامين متعاقدين مع

 .الدائم لتقديم االستشارة القانونية

وال يخفى عليكم ما تشكله هذه األحكام من مساس بمصداقية الجماعة وسمعتها إزاء مواطنيها ولما لها من 

 لحجز على أموالهااألمر إلى ا ويؤدي تأثير على ميزانيتيها خصوصا عندما تعجز عن التنفيذ 

 

          تنفيذ األحكام القضائيةالفقرة الثالثة:

إن ما يثير االنتباه هو أن معظم الجماعات المحلية المحكوم عليها ال تولي أهمية خاصة لتنفيذ أألحكام 

متذرعة بعدة مبررات ال سند لها في أغلب األحيان ، وهذا ما يشكل احتقارا لألحكام القضائية وخرقا 

دأ قدسية القضاء ودولة الحق والقانون،  وقد تفاقمت هذه اإلشكالية إلى حد أن أصبحت مثار عدة لمب

تساؤالت و شكايات ترد على هذه الوزارة، كما شكلت موضوع عدة اجتماعات مع عدد من اإلدارات 

 الحكومية وخاصة مع وزارة العدل من أجل تجاوز هذه المشكلة وإيجاد حل لها

تم نشر مجموعة من  المناشير صدرت عن الوزارة الوصية على القطاع  والتي يظهر أنها و الحقيقة انه 

 .لم تأخذ القسط األوفر من االهتمام من لدن المجالس الجماعية

 :ومن هذه المناشير والدوريات التي صدرت في الموضوع ما يلي

لقضائية الصادرة في مواجهة حول تنفيذ األحكام ا 1996أبريل  23م م م بتاريخ  55الدورية رقم   -

 الجماعات المحلية

 حول تنفيذ األحكام والقرارات النهائية 1/10/1998بتاريخ  3ق م م/  121منشور عدد 

حول ضرورة تنفيد االحكام و القرارات  2000غشت  9بتاريخ  3ق م م / 120منشور عدد      -

 القضائية

األحكام القضائية شكل في كثر من الحاالت مصدر  و المالحظ ان امتناع الجماعات المحلية عن تنفيذ

أحكام بالغرامات التهديدية أو مصدر أوامر بالحجز على أموالها .مما اثرا سلبا على عمل الجماعات 

الترابية ترتبت عليه  انعكاسات على   مصداقية الجماعة أوال وعلى أداء مرافقها العمومية ثانيا وهو 

عات المحلية إليه والعمل على تفاديه هذا، ويعود امتناع الجماعات المحلية األمر الذي يجب تنبيه الجما

عن التنفيذ باألساس إلى اعتقادها بعدم وجود وسائل جبرية تلزمها باالمتثال إلى األحكام القضائية 

 الصادرة ضدها من جهة وإلى استنادها إلى مبدأ عدم جواز الحجز على األموال العمومية من جهة
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ر أن هذا االعتقاد ينطوي على كثير من ألخطورة فالمحاكم المغربية دأبت على إصدار أوامر اخرى ,غي

بالحجز على أموال الجماعة كلما امتنعت عن تنفيذ أحكام بأداء دين لفائدة الغير بدون مبرر قانوني، 

لمتفق عليه فقها واعتبرت أن األمر بالحجز هو وسيلة لضمان استيفاء الدين المطلوب أداؤه . و إذا كان ا

و قضاء أنه ال يمكن حجز األموال العمومية إال في حالة ألتخصيص. فإن هذا المبدأ يتم استبعاده في حالة 

االمتناع دون مبرر قانوني عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي بهو نظرا 

اعات المحلية على ميزانياتها و ما لتداعيات عدد الدعاوى وعدد األحكام القضائية الصادرة ضد الجم

تخلفه من انعكاسات سلبية على السير العادي لمرافقها العمومية، فإن معالجة هذه اإلشكالية و الحد منها 

أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. وهذا لن يتأتى إال بتحسيس المجالس الجماعية بمدى 

 وذلك باتخاذها للتدابير القانونية والماديةخطورتها والعمل على ضبط منازعاتها القضائية 

اهم االسباب الكامنة من وراء اخراج مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الى بشكل مختصر تطرقنا و

 .الى حيز الوجود

 . تفعيل ادوارها مستقبال ةحقيقفهل فعال وبعد صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، نجد مايكفل 

 الثاني:المبحث 

الصادر بتاريخ  03رقم  الوكيل القضائيبالرجوع الى قرار وزير الداخلية بخصوص مؤسسة 

في شان  1997دجنبر  15الصادر بتاريخ  2/97/176.وبناء على المرسوم رقم  13/03/2000

 الوكيل القضائييالحظ ان اسناد مهام  45-19-18اختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية و السيما المواد 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات  45/08من القانون رقم  38للجماعات المحلية المشار اليه في المادة 

المحلية و مجموعاتها .هي من اختصاص مدير الشؤون القانونية و الدراسات والتوثيق و التعاون 

وجب مرسوم رقم بالمديرية العامة للجماعات المحلية .فباإلضافة الى االدوار الموكولة اليه بم

فانه يمارس مهام تقديم  المساعدة القانونية للجماعات و مجموعاتها و الدفاع عن مصالحها  2/97/176

المفوض له فيها.وذلك وفق االتفاقيات التي يمكن ان تبرم في هدا االطار بين وزير الداخلية و الجماعات 

 . المحلية و مجموعاتها

 القوانين في للجماعات القضائي يلالوك مؤسسة اختصاصات:االول المطلب

 للجماعات التنظيمية

 على التنصيص تم حيت, بمضمونها االخد حيث من متشابهة الذكر السالفة المقتضيات جل جاءت وهكذا

 للجماعات القانونية المساعدة تقديم يتولى الترابية للجماعات قضائي وكيل الداخلية لوزير بقرار يعين انه

 امام للترافع يؤهل و الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات و هيئاتها و

 االمر اليها المحال المحاكم

 وفي القبول عدم طائلة تحت الترابية للجماعات القضائي الوكيل ادخال وجوب على التنصيص تم كما

 ومجموعات الجماعات بين التعاون مؤسسات و وهيئاتها الجماعات مطالبة تستهدف التي الدعاوي جميع

 عن الدفاع مباشرة امكانية. دالك على بناء له يخول كما, تعويض او دين بأداء الترابية الجماعات

 ,الدعوى مراحل مختلف في الجماعة
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 جميع في هيئاتها و الجماعات عن للنيابة الترابية للجماعات القضائي الوكيل يؤهل. ذالك على وعالوة

 و وهيئاتها الجماعة وبين بينه اتفاقيات موضوع خدماته تكون ان ويمكن, منها بتكليف االخرى الدعاوي

 .الترابية الجماعات مجموعات و الجماعات بين التعاون مؤسسات

 عنق من القضائي الوكيل مؤسسة اخراج مبادرة إلنجاح كفيلة, اعاله اليها اشرنا التي تعددالمواد فهل

 الوكيل القضائي مؤسسة مع سابقا حدث كما, الوراء نحو اصالح الى بنا يعود االمر ان ام, الزجاجة

 .جديد اسم مالمح سوى الينا تحمل ال بمؤسسة نفسه التاريخ لنا ليعيد, المحلية للجماعات

 جديد مولود الى نتطلع كنا, الترابية بالجماعات المتعلقة التنظيمية القوانين صدور وبعد االمر واقع وفي

 والتي التنظيمية النصوص الى االحاالت كثرة نجد حيث,  ميتا خلق بمولود بنا فادا, قدومه انتظرنا طالما

 من واألغرب. قرارات و مراسيم و تنظيمية نصوص بين مفرقة نصا 33 يقرب ما زهاء الى وصلت

 سيحيل الذي الشيء.  شهرا 30 تفوق زمنية مدة يستدعى, الوجود حيز الى النصوص هذه فخروج ذلك

 من االنتهاء وشك على الحالية الحكومة فوالية, المستقبلية الحكومات النصوص هذه استصدار ويرهن

 .مسمى غير ألجل معلقة الذكر االنفة النصوص صدور  مناسبة من يجعل مما وظيفتها

 

 أنه القول فيمكن الترابية للجماعات القضائي الوكيل لمؤسسة منحها نرى التي االختصاصات حيث من 

 فمرة.  متنوعة و كثيرة فهي. الترابية للجماعات القوانين في عليها المنصوص المواد مضامين وبموجب

.  لفائدتها استشارية مهام يمارس ان يمكنه كما,  لها مؤازرا اخرى ومرة الجماعة لحساب متصرف

 :عليها مدعى او مدعية بصفتها سواء فيها طرفا الجماعة تكون التي الدعاوي بخصوص ومتدخال

 القضائية االختصاصات:االولى الفقرة

 الجماعة لحساب التصرف:اوال     

 هذا يكون و عليها، مدعى أو مدعية كانت سواء الجماعة لحساب يتصرف الوكيل القضائي أصبح

 تدبيرهاو و منازعاتها، في التواجد القضائي للمساعد تفوض الجماعة أن إذ. تفويض موضوع التصرف

. الجماعة على ديون باستحقاق المتعلقة الدعاوى في السيما القضاء، أمام تمثيليتها تعزيز و  عنها، الدفاع

 :حالتين في يكون الجماعة لحساب الوكيل القضائي تصرف إن

 المساطر تتبع و الجوابية، المذكرات تقديم خالل من  الجماعة عن مباشرة الدفاع: األولى الحالة  

 أثناء تقنية أو مسطرية مخالفات ألي التعرض و ، الجلسات حضور و الخصوم  مناقشة و القضائية،

 .التقاضي مرحلة

 غير دفاعا الجماعة محامي طريق عن دفاع هذا يعد و الجماعة؛ محامي طريق عن الدفاع: الثانية الحالة 

 الدفوعات، تحضير  ، الجوابية المذكرات تقديم و. الملف دراسة عند الوكيل القضائي يقف حيث ، مباشر

 األخير هذا يقوم و. مراسلته خالل من الجماعة لمحامي يبلغها ثم. الدعوى في الخلل مكامن جرد و

الوكيل  بإعالم يقوم مستجد استجد ما إذا و ، الخصوم مناقشة و الجلسة حضور و الجماعة عن بالترافع

 اطالع، على و تتبع على يكون حتى القضائي

 بدوره الذي  ،الوكيل القضائي وجود ضرورة توضح القضاء، أمام الترابية للجماعة الضعيفة فالتمثيلية

 مصلحة  بمساعدة. المنازعات تدبير مجال في الداخلية وزارة تجربة وينقل.  الجماعة عن للدفاع يتدخل

 .القضائية و اإلدارية المساطر مراقبة و الملفات، دراسة على ينصب و المنازعات



 

10 

 الدعوى مقال في اإلدخال:ثانيا

 كلما المقال قبول عدم طائلة ،تحت دعاوى في القضائي  الوكيل ادخال ضرورة  الترابية الجماعات

 . مجموعاتها أو محلية جماعة على ديون باستحقاق التصريح بغرض قضائية دعوى أقيمت

 غياب المستحقة،في الديون دعاوى في الوكيل القضائي تواجد  كيفية حول التساؤل للذهن يتبادر قد      

 ؟ المعنية الجماعة رئيس من تفويض

 تحت الدعوى في الوكيل القضائي إدخال يجب"   38 المادة من الثانية الفقرة  عليه نصت ما هو و  

 محلية جماعة على ديون باستحقاق التصريح بغرض قضائية دعوى أقيمت كلما المقال قبول عدم طائلة

 ."مجموعاتها أو

 قد و العام؟ النظام من الوكيل القضائي إدخال يعتبر كان إذا ما حول التساؤل تطرح اإللزامية هذه إن

 :موقفين بين القضائي االجتهاد تراوح

 تلقائيا أثاره القاضي لكان وإال العام، النظام من الوكيل القضائي إدخال يعتبر لم: األول الموقف 

 إدخال عدم حالة في المسطرة تصحيح إمكانية إلى وذهب للتقاضي، األساسية القواعد من انطالقا

 وإصالح بإنذار االلتزام منطلق من االبتدائية، المرحلة في اإلنذار خالل من. الوكيل القضائي

 : تنص والتي. المدنية المسطرة قانون من األولى المادة إلى استنادا المسطرة،

 كان إذا بالتقاضي اإلذن أو المصلحة أو واألهلية الصفة انعدام تلقائيا القاضي يثير" ...

 المسطرة تصحيح تم إذا...تحدده أجل داخل المسطرة بتصحيح الطرف ينذر و ضروريا،

 .الدعوى قبول بعدك القاضي صرح إال و صحيحة بصفة أقيمت كأنها الدعوى اعتبرت

 إدخال أن اعتبر الذي الموقف، هذا على اإلداري القضاء استقر  ما سرعان: الثاني الموقف 

 إجراءا اعتبره و العام، النظام من مستحق بدين للجماعة المطالبة الدعوى في الوكيل القضائي

 بإدخال يقم لم المستأنف إن حيث و"  372  عدد حكم حيثيات في جاء كما جوهريا، شكليا

 التصريح بقصد" ملول آليت" الحضرية الجماعة ضد الموجهة دعواه في الوكيل القضائي

 حيث و ، القبول عدم طائلة تحت قانونا مقرر جوهري شكلي إلجراء خرقا يشكل مما بمديونيتها

 قبل من المثارة االستئناف وسائل باقي لمناقشة حاجة هناك تكون أن دون و ، هذه الحالة و إنه

". الدعوى قبول بعدم التصدي و المستأنف الحكم بإلغاء الحكم يتعين بالموضوع، لتعلقها الطرفين

 الدعوى، مراحل مختلف في إثارته ويتعين العام، النظام من يعد الوكيل القضائي إدخال بالتالي

 .اإلداري القاضي طرف من به والتصريح بل

 الوكيل القضائي تمكن مستحق، بدين الجماعة مطالبة ترمي التي الدعوى في اإلدخال إلزامية إن      

 كل"  العام المبدأ إلى استنادا. الجماعة من لتفويض حاجة دونما القانون، بقوة والتدخل الدعوى تتبع من

 في والمناقشة الدفاع كيفية هو بشدة؛ يطرح قد الذي المشكل أن غير ،"الدفاع حق له الدعوى في مدخل

 المجلس حوزة في تكون والتي المدعي، مزاعم لدحض كدفوعات اعتمادها يمكن التي الوثائق غياب

 الجماعي؟

 المنازعات بمصلحة باالتصال للدعوى االفتتاحي بالمقال توصله فور الوكيل القضائي يقوم الحالة هذه في

 المساطر مباشرة من تمكنه التي وبالوثائق القضية، أو النزاع بتفاصيل مده فيها يطلب الجماعة، بإدارة

 المقال على للرد اآلجال ضيق أمام و لذلك، االستجابة عن الجماعة تماطل حالة في و. بالدفاع المتعلقة
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 سلطة ممارسة ستكون و المعنية، الجماعة لدى لتتدخل المحلية السلطة إخبار عليه وجب االفتتاحي

 لتحضيرالدفوعات و الوقت لتدارك الوحيدة الوسيلة هي الحلول

 القضائية غير االختصاصات: الفقرةالثانية

 الوكيل القضائي يتولى ، المحاكم أمام التدخل و الترابية الجماعات عن الدفاع مهمة على فضال       

 القضائية للمنازعات سجل مسك القانونيةو باالستشارة األمر ويتعلق.  أخرى قضائية غير مهام

 القانونية االستشارة:اوال: 

 القانونية المساعدة بتقديم يكلف"  عليه نص ما أول القضائي للمساعد المؤطر القانوني فالنص

 يمكن التي  االستشارة القانونية المساعدة هذه حول للذهن يتبادر ما أول و ،"المحلية للجماعات

 .الترابية للجماعات الوكيل القضائي يقدمها أن

 استكشاف هي القانونية، المساعدة إطار في الوكيل القضائي يقدمها التي القانونية االستشارة فإن

 أن ممكن نزاع أو القضاء، أمام جدي نزاع محل تكون قد معينة، مسألة بصدد القانوني الرأي

 مطابقة تصرفاتها و أعمالها تكون حتى. القانون حكم معرفة الحالتين في الهدف و.  مستقبال يقع

 التي االستشارة أن المتمرسين؛ أحد يرى.  القانونية المخاطر عن منأى في تكون و للقانون،

 ألنها. االختياري بالطابع تتسم ، اختيارية استشارة هي الترابية للجماعات الوكيل القضائي يقدمها

 الجماعة يلزم و يتدخل أن القضائي للمساعد يمكن ال و الجماعة، من طلب على بناء تكون

 الترابي التدبير مرتكزات مع ذلك لتعارض. اإلدارية تصرفاتها و أعمالها جميع في باستشارته

 القرار، اتخاذ مسلسل طبيعة حيث من تبرز خصوصية الترابية الجماعات لتدبير  أن معلوم

 دقيقة دراسة و. الالمركزي بالمجال واسعة معرفة الوكيل القضائي من يتطلب الذي  الشيء

 و الحضرية، الجماعات تنظيم بكل الخاصة القانونية بالمرجعية و  الحسابي، و المالي بالتدبير

الوكيل  كتابة ستساعد المرجعيات و المعطيات تلك  كل أن أساس على مجموعاتها، و    القروية

 خالل من استشاراتها جميع في الترابية الجماعات مساعدة و مواكبة، على محالة ال القضائي

 .الوكيل القضائي مكتب بها يتقدم التي المقترحات و ، التوصيات الدراسات،

 و الترابية للجماعات القانونية المساعدة إطار في الوكيل القضائي يقدمها التي االستشارة إن

 من وقايتها و فيها، تقع قد التي الهفوات و باألخطاء األخيرة هذه تحسيس تهدف. مجموعاتها

 الدور بالتالي.  الترابية الجماعات منازعات من للحد السعي إطار في. القانونية المخاطر

 . الترابية الجماعات قدرات يقوي و يعزز أن شأنه من القضائي للمساعد االستشاري

 استكشاف هي القانونية، المساعدة إطار في القضائي  الوكيل يقدمها التي القانونية االستشارة إن

 أن ممكن نزاع أو القضاء، أمام جدي نزاع محل تكون قد  معينة، مسألة بصدد القانوني الرأي

 مطابقة تصرفاتها و أعمالها تكون حتى. القانون حكم معرفة الحالتين في الهدف و.  مستقبال يقع

 بالطابع تتسم ، اختيارية استشارة فهي, القانونية المخاطر عن منأى في تكون و للقانون،

 و يتدخل أن القضائي للوكيل يمكن ال و الجماعة، من طلب على بناء تكون ألنها. االختياري

 مرتكزات مع ذلك لتعارض. اإلدارية تصرفاتها و أعمالها جميع في باستشارته الجماعة يلزم

 .الترابي التدبير

 فيما والنتنسيق التعاون يتعين فإنه أجلها من أحدثت التي بمهامها الموسسة هذه تضطلع وحتى

 على الواردة والتظلمات الشكايات عبراستقبال والمناوعات القانونية الشون مصالح وبين بينها

 رئيس وإعانة المختصة األخرى الجماعية المصالح مع بتنسيق عنها أجوبة وتهييء,   الجماعة
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 الجماعية المصلحة مع بالتنسيق المحاكم أمام الدعاوى رفع بإجراءات القيام على المجلس

 .. هدا وجد إن الجماعة ومحامي النزاع بموضوع المختصة

 القضائية للمنازعات سجل مسك:ثانيا 

 ملخص. الدعوى مراحل.  الدعوى موضوع.  الدعوى رافع.  التسلسلي الرقم: )التالية الخانات يتضمن 

 تبعا وتحيينه وترقيمه حدة على قضية كل عن ملف فتح و( مالحظات.  الحكم مآل.  النهائي الحكم

 إخبار مع المختصة المحاكم  لدن من االفتتاحية والمقاالت االستدعاءات استقبال و الدعوى لمراحل

 جمع و.المرفوعة الدعاوى شأن في يلزم ما اتخاذ قصد النزاع بموضوع الجماعي المجلس رئاسة

 ربط و الضرورية بالوثائق معززة المختصة األخرى الجماعية المصالح مع بتعاون الدفاع عناصر

 الترابية للجماعات القضائي الوكيل مع التعاون التنسيق ضرورة مع  الجماعة محامي مع االتصال

 إطالع و الدعوى إجراءات ؛وتتبع ةالوصاي سلطة إشراف تحت يطلبها التي والمعلومات بالوثائق وإيفاؤه

 اإلذن مسألة وإثارة ، وجد إن الجماعة محامي مع بالتنسيق مراحلها بجميع الجماعي المجلس رئاسة

 .  للقانون طبقا المحكمة تعقدها التي األولى الجلسة خالل بالتقاضي

 من إما حينها في الصادرة األحكام من نسخ حيازة على العمل المنازعات مصالح على هذاويجب

 لمحامي استفسار وتوجيه واستغاللها األحكام دراسة و الجماعة محامي طريق عن أو ، مباشرة المحكمة

 األحكام ونقض استئناف الى  ؛باإلضافة الجماعة حقوق عن الدفاع في تهاون أو تقصير ثبت إذا الجماعة

 المصالح مع بتعاون ذلك األمر اقتضى إذا جديدة دفاع عناصر إعداد و القانوني األجل داخل الصادرة

 ؛و المختصة الجماعية المصالح مع بالتنسيق النهائية األحكام تنفيذ عملية تتبع ؛و المختصة الجماعية

     المقبلة الجماعية الميزانية مشروع ضمن بها المحكوم المبالغ برمجة أجل من المجلس رئاسة استشارة

 ، المداخيل وكالة ، القابض)  النزاع بموضوع المعنية الجهات إلى الصادرة األحكام من نسخ توجيه و

 جداول مأل ذلك  جانب الى...(   المركزية اإلدارة ، المختصة الجماعية المصلحة ، المصاريف وكالة

 إلى سنة كل نهاية في وتوجيها 1990 مارس 22 بتاريخ 158 عدد لمنشور طبقا القضائية المنازعات

 ذلك إلى الضرورة دعت  كلما المركزية اإلدارة من استشارات طلب  امكانية المركزية؛مع اإلدارة

 الترابية الجماعات منازعات في الوكيل القضائي :إسهاماتثانيالمطلب ال

في منازعات الجماعات الترابية ومجموعاتها، ال يقتصر على اإلدخال في  الوكيل القضائيإن تدخل 

مقال الدعوى، والدفاع عن الجماعة أمام المحاكم.  بل يمتد إلى معالجة أهم الجوانب التي ترتبط بمجال 

منازعات الجماعات الترابية. وتعد إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية من أهم 

(. كما يهدف الفقرة االولىالتدخل في حلها )أ الوكيل القضائياليات التي لها تداعياتها، والتي حاول اإلشك

وقاية مالية الجماعة، وحمايتها من و من خالل تدخله وتدبيره لمنازعات الجماعة، الوكيل القضائي

الديون المستحقة، االستنزاف الذي تتعرض له جراء تزايد األحكام الصادر ضدها. والتي تقضي بأداء 

الفقرة وأداء تعويضات عن التماطل. من خالل مجموعة من المجهودات المبذولة في هذا المجال) 

 .الثانية(

في حل إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد الجماعات  الوكيل القضائيدور الفقرة االولى:

 الترابية

اإلشكاليات التي تثير مجموعة من النقاشات. تعد إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد الجماعات من أكبر 

وتفتح المجال للعديد من االجتهادات إلرغام اإلدارة على تنفيذ الحكم الصادر ضدها، التي ال تولي لها 
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أهمية خاصة متذرعة بعدة مبررات ال سند لها في أغلب األحيان.  وهو ما يشكل احتقارا لألحكام 

ء ودولة الحق والقانون. فال قيمة ألحكام القضاء بدون تنفيذها. وال القضائية، وخرقا لمبدأ قدسية القضا

قيمة لمبدأ  الشرعية في الدولة ، ما لم يقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام أحكام القضاء وضرورة تنفيذها. 

و إال فماذا يجدي أن يجتهد ويبتكر القاضي اإلداري في إيجاد الحلول الناجعة بما يتالءم وصون الحقوق 

والحريات والمشروعية ، إذا كانت أحكامه مصيرها الموت. فما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه 

لدى القضاء اإلداري، ليس هو إنماء االجتهاد القضائي في المادة اإلدارية، بل استصدار حكم لصالحه 

 يذهيحمي حقوقه المعتدى عليها من طرف اإلدارة. مع ترجمة منطوقه على أرض الواقع بتنف

أمام هذه الوضعية  حاولت المديرية العامة للجماعات المحلية التدخل، خاصة و أن الشكايات التي تتلقاها   

من طرف  المتضررين، من امتناع الجماعات الصادرة األحكام ضدها عن التنفيذ ارتفاعا مضطردا. 

حث  رؤساء   فعلمت  في عدة مناسبات،عن طريق مجموعة من الدوريات ورسائل مباشرة، على

الجماعات المعنية على تنفيذ هذه األحكام الصادرة ضدهم، احتراما لمبدأ المشروعية و لقدسية القضاء . 

ولتفادي ما يمكن أن يزيد من األعباء على ميزانيتها بمقتضى أحكام قضائية نهائية. كما جاء في منشور 

 :لوزارة الداخلية

نون لن تكتمل أسسها إال إذا التزمت السلطات العمومية بمختلف فالديمقراطية ال معنى لها ،ودولة القا "

 .مستوياتها  كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين بسيادة القانون . واحترام أحكام السلطة القضائية

ولذلك يتعين التقيد بتنفيذ األحكام القضائية كلما أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن. ونظرا لما لهذا األمر 

،  يتعين اعتبار التعويضات الصادرة في حق الجماعات المحلية بمثابة نفقات إجبارية حتى من أهمية

يمكن لقوة الشيء المقضي  به أن تكتسب مفهومها ودالالتها الحقيقية . بما يترتب عن ذلك من صيانة 

 وحماية حقوق المواطنين"

لية التقصيرية ،ال تصدر بإلغاء القرار الجدير باإلشارة أن األحكام الصادرة بشأن قضايا الديون والمسؤو

المطعون فيه، أو رفع الضرر والتعويض عنه بأداء الدين فقط. بل تضاف إليها الغرامات التهديدية 

والغرامات عن التماطل. مما يشكل عبئا آخر يضم إلى أصل الدين، لتصبح الجماعة عاجزة عن التنفيذ 

 .النعدام القدرة على الوفاء بما في ذمتها

إال أنه وبالرغم من مجهودات سلطة الوصاية المبذولة لحث الجماعات الترابية على تنفيذ األحكام 

الصادرة ضدها. فإن العديد من الجماعات ال زالت تتماطل في التنفيذ،  لعدة اعتبارات أهمها ؛ غياب 

تنفيذ األحكام الصادرة اعتمادات مالية لتنفيذ األحكام.  ويصح في بعض الحاالت؛أن عدم امتثال الجماعة ل

ضدها ليس امتناعا أو تحجرا،  وإنما لعجز فعلي تعاني منه الجماعة .أو لتراكم المبالغ المحكوم بها على 

ويرجع السبب في . الجماعة إلى درجة قد يتعذر معها برمجة تلك المبالغ المحكوم بها  بميزانية الجماعة

 .يكال الحالتين لغياب الطابع اإللزامي و الزجر

أمام هذه الوضعية؛ كيف يمكن للمساعد القضائي أن يساهم في حل إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد 

 الجماعات الترابية؟

إن أول إجراء ينبغي اتخاذه، لتفعيل نظام تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة ضد الجماعات يتمثل في النقاط 

 :التالية

 ات والمراسالت التي توجهها سلطة الوصاية للجماعات تفعيل وسائل اإلجبار واإللزام:فالدوري

الترابية يجب أن تغادر صيغة الحث والرجاء والطلب، إلى صيغة اإللزام واإلجبار.  ليكون 
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هناك ضغط من سلطة الوصاية على الجماعات الترابية ،وتأثير ذو طابع وصائي لتمتثل للتنفيذ . 

ه مجموعة من المشاكل في تنفيذ األحكام الصادرة مع األخذ بعين االعتبار أن الجماعات  تواج

ضدها، مما يتطلب إعطاء مهلة معينة لكي تقوم بالتنفيذ،  وتعد مدة ثالثة أشهر كافية لتوفير 

 .وسائل وماديات تنفيذ األحكام

  وضع مسطرة خاصة بتنفيذ األحكام: إن غياب مسطرة خاصة بتنفيذ األحكام الصادرة ضد

الجماعات، تزيد من تعقيد وتفاقم إشكالية تنفيذ األحكام.فقانون المحاكم اإلدارية ال يتضمن 

مسطرة للتنفيذ. حيث اكتفى بالتنصيص على أن التنفيذ يتم بواسطة كتابة الضبط للمحكمة 

أصدرت الحكم،  دون أن توضح المادة كيفية التنفيذ وبالتالي؛عدم وضوح النص اإلدارية التي 

 .القانوني يساهم في تعقيد إشكالية التنفيذ

  في  الوكيل القضائييعد تدخل  لتنفيذ الحكم خارج المخاصمة القضائية: الوكيل القضائيتدخل

الوكيل ضائي، ألن سلطة دفع الجماعات الترابية لتنفيذ األحكام الصادرة ضدها تدخال غير ق

تتوقف عند حل إشكال التنفيذ على المستوى اإلداري، ومحاولة التسريع به وال تتعداها  القضائي

 :إلى مناقشة الحكم .والتي قد تنشأ عنها منازعة أخرى. هذا التدخل يتم على مستويين

 :المحكوم له المدين للجماعة،  في إطار حبي يدعوه  الوكيل القضائييراسل  المستوى األول

إلعطاء مهلة محددة للجماعة لتنفيذ الحكم. دون اللجوء إلى  القضاء االستعجالي للوصول لتنفيذ 

في الحاالت االستثنائية  كامل الحكم اإلداري. أو يكتفي بتنفيذ غير كامل أي تنفيذ جزئي للحكم،

لكن هذا التنفيذ الجزئي يجب أن يكون برضا المحكوم .ن ذلكالتي ال يمكن الذهاب معها ألبعد م

 .له، و يقرر بذلك في محضر يصرح فيه بإكتفاءه  بالتنفيذ الجزئي

  بمراسلة  الوكيل القضائيالمستوى الثاني: بناء على االتفاق المعقد مع المحكوم له،  يقوم

تنفيذا جزئيا. والتي غالبا ما تتراوح بين الجماعة المعنية،  ويعلمها بالمدة التي أمامها لتنفيذ الحكم 

لكن هذا االتفاق غالبا ما يصطدم بعجز .أشهر ويدعوها لتنفيذ ماجاء في االتفاق 6أشهر إلى  3

في هذه الحالة ال يمكنه  الوكيل القضائيأو امتناع الجماعة عن التنفيذ،و تقديم وعود ومبررات. 

ة،  و السؤال الذي يطرح بشدة هو كيف للجماعة أن يتجاوز الدور االستشاري في هذه اإلشكالي

التي ال تحترم و ال تلتزم  بتنفيذ األحكام والقرارات اإلدارية الصادرة في مواجهتها والمتمتعة 

،التي ال تحمل أي صبغة الوكيل القضائيبقوة الشيء المقضي به كيف لها أن تلتزم بتوصيات 

 .إلزامية أو زجرية؟

 الوقائي للمساعد القضائي في حماية مالية الجماعات الترابيةالدور  الفقرة الثانية:

إن مطلب حماية المال العام على الصعيد المحلي أصبح يطرح بشكل ملح، بالنظر إلى التدبير الغير       

المعقلن لشؤون الجماعات الترابية، و الذي يترتب عنه صرف اعتمادات مالية كبيرة في غير المصالح 

 .المخصصة لها

المتعلق  45.08للجماعات الترابية و مجموعاتها بمقتضى قانون  الوكيل القضائييعد إحداث         

بالتنظيم المالي للجماعات الترابية، تعبيرا من المشرع عن الدور الجوهري للمساعد القضائي في الحفاظ 

تعلق األمر بمطالبة  على مالية الجماعة الترابية ، من خالل إلزامية إدخاله في مقال الدعوى كلما

الجماعة بأداء دين، و يأتي هذا الدور في إطار تعزيز أسس الحكامة في التدبير المالي للجماعات 

 .الترابية
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الوكيل إن هذا اإلحداث تترتب عنه عالقة قانونية جديدة بين سلطة الوصاية،  و الجماعات الترابية عبر 

 في مجال المالية الجماعية دورا رقابيا؟ يالوكيل القضائ].فهل يمكن اعتبار دور القضائي

في مجال الديون و التعويضات،  كطرف في الدعوى إللزامية إدخاله في  الوكيل القضائييعتبر تدخل 

المقال أو كمدافع عن الجماعة،  بهدف تعزيز الرقابة التي تمارسها سلطة الوصاية على مالية الجماعات. 

 .ال المنازعات، و أداء الديون و التعويضات و تنفيذ األحكامخصوصا االعتمادات التي تصرف في مج

على مالية الجماعة رقابة غير مباشرة ، في غياب نص صريح بذلك. على  الوكيل القضائيبالتالي رقابة 

خالف الرقابة التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات كهيئة قضائية،  تعمل على مراقبة التسيير و 

للجماعات الترابية. واالستعمال الجيد للمال العام على الصعيد المحلي. إلى جانب رقابة التدبير المالي 

القانون العام أي؛ رقابة المشروعية التي تختص بها المحاكم اإلدارية ، حيث تعد هذه األخيرة  اإلطار 

بيق المقتضى الموازي و المتمم الختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فالمحاكم اإلدارية تنظر في تط

المتعلق باالختصاص المحلي في جانيه اإلداري و المالي، في حين المجالس الجهوية يشمل اختصاصها 

 .الرقابة على التنفيذ المالي، و الموازناتي للجماعات الترابية

على مالية الجماعة ال تحمل في طياتها المفهوم القائم حول  الوكيل القضائيإن الرقابة التي يباشرها 

لرقابة كمبدأ، الذي يمارس من طرف جهاز إداري أو هيئة قضائية، وإنما هي تهدف في مضمونها ا

التعرض ألي تصرف سلبي للمال العام الجماعي، و من شأنها أن تعزز دور المجالس الجهوية في 

لية،  تكريس مبدأ الرقابة، و حفظ المال العام على الصعيد المحلي. و ضمان حسن استعمال الموارد الما

و تحسين مردودية التدبير المالي تحقيقا لألهداف التنموية و االقتصادية، و االجتماعية على الصعيد 

 .المحلي

على مالية الجماعة في مجال المنازعات  الوكيل القضائيإن الرقابة الغير المباشرة التي يمارسها       

 :اإلدارية تتسم بطابعين

 من خالل توفير الشروط الالزمة  الوكيل القضائيطابع في تدخل الطابع اإلستباقي: يتجلى هذا ال

للدفاع عن مصالح الجماعة، و االطالع على مستجدات الملف، مما يمكنه أوال من التعرض ألي 

 .تصرف سلبي لمالية الجماعة، ومن تتبع صرف المال العام في المنازعات ثانيا

  التي تتسم بالتدخل الوقائي في مالية  القضائيالوكيل الطابع الوقائي: يتجلى في طبيعة رقابة

 .الجماعة. التي تستنزف جراء تزايد المنازعات و الديون، و التعويضات و تنفيذ األحكام

جدير بالذكر أن هذه الرقابة الغير المباشرة التي تتسم بطابع  وقائي و استباقي، تعد من أهم اإلصالحات  

لمحلي. و إن كانت هذه الرقابة تؤكد على حقيقة أساسية، و هي البارزة على مستوى التدبير المالي ا

 .استمرارية وجود خلل معين في التدبير المالي للجماعات الترابية

على مالية الجماعة  تتعارض مع أسس التدبير  الوكيل القضائيأال يمكن القول بهذا الصدد أن رقابة      

تماشى مع منطقه، بل و تشكل تقاسما لدور التدبير اإلداري الترابي؟ و مع مبدأ الالمركزية نفسه، و ال ت

 .المحلي

إن األمر ذاته يطرح جدال  بشكل خاص،  حول الجانب الوظيفي لهذه الرقابة و مآلها و آثارها القانونية . 

 و وجودها بهذا الحجم و الثقل ، إلى جانب الرقابة على العمليات المالية وعلى تنفيذ الميزانية، و آليات

ممارسة الفعل الرقابي،  شكلياته و هيئاته ، و التي تطرح جدال بشكل عام. لمساسها المباشر بإشكالية 

 .االستقالل اإلداري و المالي للوحدات الالمركزية
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في أول األمر قد يتضارب هذا الدور مع استقاللية الجماعة في تدبير شأنها المحلي. خصوصا بتواجد 

اخل إدارة الجماعة، و تتولى مهمة استقبال الشكايات و التظلمات الواردة مصلحة تتكلف بالمنازعات د

 على الجماعة،

و اإلجابة عنها، و إعانة الرئيس على القيام بإجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم،  بالتنسيق مع محامي  

 .الجماعة ومسك سجل المنازعات

و المواكبة ، ويعيد لمضمون الوصاية الثقيلة. كما قد يتعارض هذا الدور الرقابي  مع فلسفة المصاحبة 

كما قد يعتبر المنتخبين المحليين أن التدخل الرقابي للمساعد القضائي على مالية الجماعة بمثابة عقاب في 

حد ذاته،  و يحد من هامش حريتهم في تدبير الشأن المحلي. مثلما اعتبر جانب من الفقه أن إحداث 

و اعتبروها منطلقا  .شكل عائقا سوسيولوجيا للمنتخبين المحليين عند إحداثهاالمجالس الجهوية للحسابات 

لواقع أن هذا التدخل؛ يعبر عن أساس قانوني متطور للعالقة .التحريك مسطرة و إجراءات شبه جنائية

ا التي يجب أن تربط الدولة بوحداتها المحلية، و يتعلق األمر بمبدأ المشروعية، و مع ذلك فإن اعتماد هذ

المبدأ و ممارسته و حدود طبيعته تظهر باستمرار ثقل التأثير المركزي على المستوى المحلي، و هو ثقل 

رغم توسع مجاالته مازال قاصرا عن تقويم التجربة المحلية، و خاصة في مجال المال العام الجماعي 

 .الذي طبع جانبا مهما من الشأن المحلي

ة الترابية، من خالل الدور الرقابي و الوقائي  للمساعد القضائي، يعد إن تعزيز الرقابة على مالية الجماع

محاولة من المشرع الحتواء منازعات الجماعات الترابية. انطالقا من مساطر الصلح الحبي لفض النزاع 

في الدعوى التي تطالب  الوكيل القضائيبشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، انتهاءا إلى إلزامية إدخال 

اعة بأداء دين مستحق، من شأنه أن يضمن تصرفا مشروعا في المال العام الجماعي. فأي نظام الجم

 مالي ال يشمل على رقابة حازمة فهو نظام مبثور.

 

 خالصة

لتدبير الجماعات الترابية خصوصية تبرز من حيث طبيعة مسلسل اتخاذ القرار، الشيء  الذي يتطلب من 

بالمجال الالمركزي. و دراسة دقيقة بالتدبير المالي و الحسابي،  و الوكيل القضائي معرفة واسعة 

بالمرجعية القانونية الخاصة بكل تنظيم الجماعات و المرجعيات التي  ستساعد مؤسسة الوكيل القضائي 

ال محالة على مواكبة، و مساعدة الجماعات الترابية في جميع استشاراتها من خالل الدراسات، 

 .قترحات التي يتقدم بها مكتب الوكيل القضائيالتوصيات ، و الم

تسعى سلطة الرقابة إلى تحسين عالقتها مع الجماعات الترابية. و ذلك بمساعدتها و إشراكها في جميع  

القضايا و اإلصالحات التي تهمها. و هكذا فإن مأسسة العالقة بين الدولة و الجماعات الترابية، في إطار 

عيدا عن الوصاية التقليدية الثقيلة،  يمكن أن تصبح اإلطار و المجال األنسب المواكبة و المصاحبة،  ب

 .لعقلنة مختلف تدخالت الجماعات الترابية

و عليه فإن سلطة الرقابة أعادت تركيز تدخلها في منازعات الجماعات الترابية ، وفق آلية قانونية         

بية. و تجسد هذه اآللية عالقة قانونية جديدة بين سلطة للجماعات الترا الوكيل القضائيجديدة.  تتمثل في 

الرقابة و الجماعات الترابية، تهدف من خاللها تدبير ومعالجة منازعاتها وفق مقاربة قانونية، ترمي إلى 

تعزيز تمثيلية الجماعة أمام القضاء. و تقديم المساعدة القانونية، و تكوين وتأطير موظفي الجماعات 
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العاملين بمصلحة المنازعات داخل إدارة الجماعة. لجعل هذه األخيرة تتقيد في تصرفاتها الترابية خاصة 

 .و أعمالها بالقواعد القانونية و التنظيمية ، و جعلها أكثر احتراما للقضاء   وللمتعاملين معها

اتها. و إلى جانب الجماعات الترابية سيساعد على تدبير فعال لمنازع الوكيل القضائيإن تعزيز دور  

يكون فرصة للجماعات الترابية لتدشين مرحلة جديدة، تقوم أساسا  على   قدرتها على التنبؤ ببعض 

األزمات التنظيمية، بمعنى أنها ستمارس وظائفها بعيدا عن التعقيد البيوقراطي، في إطار انتماءها إلى 

ممارسة التدبير العقالني محيطها بمتطلباته و تحدياته. و بذلك تدخل الجماعة مرحلة متطورة من 

 .لمنازعاتها، و هي مرحلة الحكامة القانونية

، الذي يجب أن يكون أكثر قربا من الجماعات الترابية، فمركزيته ال تساعد الوكيل القضائيأما من  جهة 

كثيرا في خلق تواصل منتظم بين الجماعات الترابية على مجموع التراب الوطني، و لو في حضور 

تقنية المتقدمة.فهذه المركزية تعمق من البيوقراطية، التي أصبحت متجاوزة بتجاوز اإلدارة الوسائل ال

على  الصعيد  الوكيل القضائيالكالسيكية إلى اإلدارة الحديثة. و هنا التساؤل عن إمكانية تواجد 

 قرب؟الالمركزي أو صعيد الالتركيز اإلداري أي بنقله من المركز إلى المحيط في إطار سياسة ال

األكيد أن القيام بهذه اإلجراءات سيساعد ال محالة على ترشيد منازعات الجماعات الترابية، كما ال يجب 

إغفال تعزيز دور القضاء اإلداري كسلطة مستقلة. تعمل على تحديد اختصاصات و تدخالت الجماعات 

 .الترابية، و منح ضمانات أكبر للمتقاضين

من دستور  159ضي بإحداث هيئة قضايا الدولة استنادا على الفصل لإلشارة ، يوجد مقترح قانون يق

. وكما جاء في المادة األولى منه" تتولى هيئة قضايا الدولة وجوبا تمثيل 2013/03، بتاريخ 2011

الدولة بجميع إداراتها العمومية، و جماعاتها الترابية ،و مؤسساتها العمومية .مهما كانت تسميتها و 

ي جميع المنازعات القضائية و اإلدارية،و التي تكون طرفا فيها سواء بصفتها مدعية أو طبيعة نشاطها ف

مدعى عليها، أمام المحاكم الوطنية و األجنبية، و أمام هيئات التحكيم الوطنية و األجنبية المؤسساتية و 

ة تمثيل تلك الخاصة. و يعتبر الغيا أي نص قانوني أو تنظيمي يعطي لغير هيئة قضايا الدولة صالحي

الهياكل أمام القضاء و هيئات التحكيم. ويعتبر الغيا كذلك كل نص قانوني يستثني نوعا خاصا من 

 ."...المنازعات من اختصاص هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة بشأنها أمام القضاء أو هيئات التحكيم

داخل البرلمان، السيما أنه لم و الزال موضوع مشروع قانون إحداث هيئة قضايا الدولة موضوع نقاش 

يحل على قانوني تنظيمي اعتبارا لكون هذا األخير لم يصدر بعد، بل اقتصر على اإلحالة على مقتضيات 

القانون األساسي للقضاة، الذي بدوره أصبح قانونا مؤقتا و انتقاليا بموجب الدستور الحالي، إلى حين 

 .من الدستور 112ة صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه بالماد

فإذا كان مصير مشروع قانون إحداث هيئة قضايا الدولة المصادقة و الخروج للوجود، فإن األمر يدفع 

 استقراء بعد وانه الحقيقة للجماعات الترابية؟ الوكيل القضائيللتساؤل عن مدى استمرارية وجود 

 :التالية المناشير و الدوريات مضامين الى بالرجوع و الوزاري القرار مضامين

 مواجهة في الصادرة القضائية األحكام تنفيذ حول 1996 أبريل 23 بتاريخ م م م 55 رقم الدورية-

 المحلية الجماعات

 النهائية والقرارات األحكام تنفيذ حول 1/10/1998 بتاريخ 3 /م م ق 121 عدد منشور-

 والقرارات األحكام تنفيذ ضرورة حول 2000 غشت 9 بتاريخ   3 /م م ق 120 منشور-
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 .القضائية

 المغربي المشرع ان لوحظ 78/00 رقم الجماعي الميثاق صدور من من سنة عشر من اكثر زهاء وبعد

 المشرع نية و ارادة كانت لو اد.  الترابية المنظومة في الوكيل القضائي لمؤسسة بالغا اهتماما يولي لم

 بالميثاق تضمينها على لعمل الوجود حيز الى اخراجها و المؤسسة هذه اقرار نحو تتجه المغربي

 . 2009 لسنة االخير التعديل في ادخلها االقل على او 2002 لسنة الجماعي

 الذكر السالف و المحلية للجماعات المالي القانون من 38 بالمادة الوكيل القضائي مؤسسة فإدراج

 بالميثاق ادراجها ثم لو فمادا.  داللة من اكثر له كان, مجموعاتها

 االدوار تفعيل في المغربي للمشرع اهتمام أي نلمس لم, الميدان هدا في طويلة تجربة وبعد انه الواقع و

 االختصاصات  مباشرة حيث من وال العملي الواقع في وجودها حيث من ال,  المؤسسة بهده المنوطة

 تكون التي النزاعات في ادخالها ضرورة على بالتنصيص ودالك عابرة اشارات في اللهم, لها الموكولة

 فيها طرفا الجماعات

 بعض ان ذلك من االدهى و المؤسسة مفهومل المنازعات اقسام جهل على ذلك من غرابة االكثر بل

 المنازعات في ادخاله لضرورة منها اشارة في للمملكة القضائي الوكيل تراسل الزالت الترابية الجماعات

 تكوينية دورات اعداد على الوصية الوزارة اشراف غياب ان كما, الجماعات ضد االغيار من  المرفوعة

 .بلة االمر من  يزيد الميدان هدا في

 يمكن,  بها المنوطة االدوار منحها باألحرى او مؤسسة تفعيل عدم بخصوص  الغموض كل نزيل وحتى

 اليه االشارة سبقت ما هو ذلك على والدليل. تفعيلها في يرغبون ال الترابية الجماعات رؤساء ان القول

 عوض.  08/45 للجماعات المالي القانون من 38 بالمادة سابقا الوكيل القضائي مؤسسة تمرير تم حينما

 بالجماعات المتعلقة التنظيمية والقوانين ذكره، االنف الجماعي الميثاق مقتضيات ضمن ادراجها

 العتبارات ربما و المؤسسة بفحوى المجالس رؤساء جهل الى مردها اعتبارات لعدة راجع الترابيةهذا

 .بالمحاسبة المسؤولية  بربط تتعلق
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