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  مقدمة

إن تسيير الشأن العام المحلي يعتبر من المواضيع التي تتناول مفهوم الالمركزية الترابية 

مجال التنظيم اإلداري وفي نظام الحكم بكل تجلياتها، والتي تعتبر مرحلة مفصلية في 

واإلدارة، انطالقا من مساهمة المواطنين في اتخاذ القرار وفي تسيير حياتهم العامة وذلك 

عن طريق ممثلين يعبرون عن إرادتهم ،فالالمركزية هي منح جزء من التراب الوطني 

دف إدارة المصالح االستقالل اإلداري والمالي في مباشرة االختصاصات الموكولة إليه به

.المحلية وتحقيق التنمية   

وألول مرة بمجموعة من المبادئ الضامنة لهذا  1122ولتحقيق ذلك جاء دستور 

المسعى، واالنتقال بتجربة الالمركزية أو باألحرى الجهوية المتقدمة التي هي مدخل أي 

رة للتنمية إصالح وجعلها تتبوؤ مركز الصدارة ضمن الجماعات الترابية األخرى كقاط

من  241الشاملة، ويأتي على رأس هذه المبادئ مبدأ التفريع الذي نصَّ عليه في الفصل 

فهو مبدأ يعمل على تأطير وضبط اختصاصات الجماعات الترابية سواء في  1122دستور 

عالقتها فيما بينها أو حتى في عالقاتها مع الدولة ،فهو مبدأ حديث ومتبع في كل األنظمة 

ية سواء بالنسبة لالمركزية اإلدارية أو الالمركزية السياسيةالالمركز   

لذلك يعتبر وعي المشرع بإشكالية االختصاصات وتفريده مبدأ التفريع كأساس للتوزيع 

االختصاصات أهم المستجدات التي اعترفت للجماعات الترابية باألدوار التنموية التي 

من اآلليات والمبادئ األخرى كالتشارك يمكن أن تقوم بها ، معززا هذا المبدأ بجملة 

والتوازن والتعاقد وغيرها ، وذلك لتحرير العمل الجهوي ، وبلوغ األهداف ومرامي 

الجهوية المتقدمة وتفعيلها في الممارسة مما سيجعلنا في الواقع بصدد عالقة جديدة بين 

، واالعتراف الدولة والجماعات الترابية ، ترمي إلى تحصين وتقوية التراب المحلي 

.بشؤونه وخصوصياته  

سريع وفوري والقضاء يساهم مبدأ التفريع في تنظيم القدرة على اتخاذ القرارات بشكل و

ع االختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية وتقوية المبادرة لدى على مشكل تناز

.المسييرين المحليين  

ويتميز مبدأ التفريع بالغموض وتعدد دالالته وعدم تحديدها، وإذا كان هذا الغموض 

وااللتباس يعود في جزء كبير منه إلى غموض ذهني ، فإن هذا المفهوم مفهوم حضاري 

وشمولي ، لكون مضمونه وليد تطور لمصطلح استعمل في سياق القانون الوضعي 

قله من النظام القانوني الفرنسي إلى نظم الفرنسي ، حيث هناك محاوالت عملت على ن

قانونية أخرى تأثرت في مشاريعها االصالحية به كما هو الشأن في النظام القانوني 

. المغربي  

كون أن عملية صناعة القرار الترابي أصبحت أكثر إلحاحا   وتظهر أهمية الموضوع في

بالشكل الذي يحقق إدارة القرب  عات الترابيةمالي واإلداري للجمالالدعم االستقالل  

والسرعة في اتخاذ القرار ، في أفق ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة 



،السيما وأن هذه االخيرة أصبحت لها مسؤوليات اقتصادية و اجتماعية ودولة القانون  

.واسعة  

 

 اإلشكالية الرئيسة

 

 فإلى أي حد ساهم مبدأ التفريع في تأطير اختصاصات الجماعات الترابية ؟

 

 األسئلة الفرعية.

 

 ماهي الجذور التاريخية لمبدأ التفريع؟.

 وماهي أهم األنظمة التي تطبق هذا المبدأ.

 وكيف عمل المشرع المغربي على تنظيمه؟. 

 

: ا الموضوع سنعتمد التصميم اآلتيولتحليل هذ  

 

  المبحث األول: مبدأ التفريع على ضوء الفكر والتشريع المقارن

                          في الفكر األوربي األساس الفكري والفقهي لمبدأ التفريع : المطلب األول    

نماذج من تطبيقات مبدأ التفريع في التشريع المقارن: المطلب الثاني     

 

 المبحث الثاني: مبدأ التفريع على ضوء التجربة المغربية 

لتطور التاريخي لمبدأ التفريع وتدقيق االختصاصات إ:  المطلب األول      

      الجماعات الترابية مبدأ التفريع في  إطار : المطلب الثاني      

 

 

 

 



 

 المبحث االول : مبدأ التفريع على ضوء الفكر والتشريع المقارن

مختلفة ، يعتبر مبدأ التفريع مفهوم متشعبا يصعب االحاطة به ، الحتوائه على مفاهيم  

كالالمركزية ، والحكامة المحلية ، واالدارة الحرة ، والديمقراطية والمواطنة وغيرها من 

طار عالقة الفرد بالمجتمع ، وعالقة المجتمع بالسلطة عن إ المفاهيم ، غير أنه ال يخرج

.االختصاصات بين القاعدة والقمة  والمؤسسات ، والتي تتحدد عن طريق توزيع
1
 

ه هذا المبدأ ، كثر لبذ من الوقوف عند األساس الذي ينبني عليموضوع أال ولمقاربة هذا

) لى التجارب المقارنة السباقة الى تطبيق هذا المبدأ، إضافة إلى التطرق إ(المطلب االول)

.(المطلب الثاني   

    المطلب االول : األساس الفكري والفقهي لمبدأ التفريع في الفكر االوربي   

د جذوره ضاربة في تاريخ الفكر مبدأ التفريع ليس وليد اللحظة وانما نجإن           

، وخاصة الفلسفي بحيث يعتبر أرسطو من االوائل الذين تناولوا ( الفرع االول)وربياأل

نما بشكل ضمني من خالل هو عليه الحال في الوقت الراهن وإهذا المبدأ لكن ليس كما 

.مؤثراته ووظائفه داخل المجتمع 
2

 

  الفرع األول: أصول مبدأ التفريع في الفكر االوربي   

صل مفهوم فلسفي وهذا ما يضفي عليه طابع الغموض ، بل فالتفريع في األ          

ن الفكرة حديثة العهد ، وهذا ال يدل على أ وحتى التعريفات الرسمية لكلمة التفريع الزالت

ه ظل غامضا بل ومقتصرا على التي تحملها حديثة بل هي قديمة ، فرغم قدمه ، فإن

النقاشات الفقهية والفلسفية الى أن ظهر في معاهدة روما ليعرف اهتماما متزايدا من 

لتي تعرف باسم معاهدة االتحاد وا 2991خالل تبنيه من طرف معاهدة ماستريخت لسنة 

.وربياأل  

ب طبيعة وقد تراوحت درجة األخذ بهذا المبدأ على المستوى األوروبي حس           

األنظمة السائدة فيها وأيضا لألبعاد السياسية التي يتخذها هذا المبدأ في الفكر األوروبي ، 

جده في مختلف الحركات الفكرية بالفعل فهو ينبني على التنظيم اإلجتماعي لألفراد ولهذا ن

 حرار ارسطو هي فن حكم الناس اال وربية فالسياسة حسباأل

رسطو كانت مؤثرات هذه الفكرة موجودة قبل أن مبدأ التفريع قديم جدا فمنذ إ         

تناولها من قبل من سان طوماس وجون لوك والتسيوس ، وبعد مرور السنين سوف 

                                                           
  
 
 
 
 

   
1
ة محمد الصابري ، مبدأ التفريع وتوزيع االختصاصات بالمغرب في أفق الجهوية المتقدمة، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، بكلي 

  .221ص  1121-1122جامعة محمد الخامس،  السنة الجامعية  -الحقوق سال 
2
راسة مقارنة ، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، كلية العلوم القانونية عبد الحي الغربة ، مبدأ التفريع في التنظيم االداري المغربي د  

 . 8ص  1122-1121جامعة   محمد بن عبدهللا فاس، السنة الجامعية  –واالقتصادية االجتماعية  



وربية ، الفلسفية من قبل مختلف المدارس الفكرية األيعرف مبدأ التفريع اهتماما واسعا 

الغموض  المبدأ فإنه ظل يلفه بغض االمتزايد بهذ والسياسية واالجتماعية ، ورغم االهتمام

لى الفكر الكنسي وخاصة إضا لجذوره التاريخية التي ترجعه يأنظرا لداللته المختلفة و

الكنيسة الكاثوليكية االجتماعية والتي تعتبره مهم في التعاليم االجتماعية ، والتي على 

.ألفراد أساسه يتم تنظيم العالقات التي تجمع بين الدولة وا
3

 

ن التفريع حاليا هو فكرة معاصرة بغض النظر على ما يعنيه وما حققه من نجاح إ          

وذلك لكون المفهوم يرجع في األصل الى ماض بعيد ، فهو شكل متكيف مع عالم يعرف 

أزمة إن على المستوى االقتصادي او على المستوى القيم ، هذا العالم يتميز بظهور أفكار 

 .نتشار للدراسات القانونية جديدة وا

سي والقانوني للعديد من الدول لى التقليد السياإومن الملفت ان المفهوم   ينتمي            

ن هذا المفهوم عاد من جديد أووربية ذات الثقافة الجرمانية على وجه الخصوص األ

كون هذه  للظهور بفضل النقاشات التي سبقت معاهدة ماستريخت حول االتحاد االوربي ،

وربي في ونوعية للدول األعضاء لالتحاد األاالتفاقية تؤشر لتحقيق قفزة نوعية جديدة 

إطار االندماج االكثر تقدما ، فاالكراهات التي يطرحها في العديد من التقاليد السياسية 

والقانونية أدى الى تفاوث درجات األخذ به ، وهكذا أصبح مبدأ التفريع مقبوال لمن 

ن تصبح اوروبا فيدرالية وآخرون ابدوا احترامهم الستقالل الدول ، وإذا كانت يريدون أ

كلمة تفريع توجد صراحة في نص معاهدة ماستريخت فهو ال يحمل اية نتيجة قانونية ، 

 .جراءات هذه المعاهدة إلتالي يتبين أنه دعوة الى تطبيق وبا
4

 

لإلجابة على مشاكل جديدة وعديدة لى مبدأ التفريع ظهر كمحاولة إإن اللجؤ            

إن السنوات . لتنظيم الدولة ، وخاصة الحاجيات المتزايدة للمواطنين في مراكز تواجدهم 

االخيرة كانت مميزة للتفكير في الدولة الموحدة المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية 

 .  .لضمان النهوض االقتصادي وتحقيق المصلحة العامة 

ا تدافع عنه فكرة التفريع هو أن السلطة السياسية ال تتدخل في المجتمع إن م          

وفي مختلف الخاليا والشخص والعائلة والمدينة ومختلف التجمعات المختلفة ألنها ال 

 .تتمكن من قضاء كل الحاجات 

كذلك وال في العالقات بين الفرد والمجتمع وأإن التفريع يذهب بعيدا فهو يطبق           

ن يشمل تقسيم المهام في السلم المؤسساتي بين القاعدة أن المجتمع والمؤسسات قبل بي

ال : مبدأ التفريع بقوله لتسيوس من بين الذين أعطوا الصياغة الكاملة لآوالقمة ، ويعتبر 

ن ننزع من أفي الفلسفة االجتماعية وال يمكن و نكسر هذا المبدأ الكبير أن نبدل أنستطيع 

لخاصة الن هذا يدخل ات لتحويلها للدولة لتمارسها لوحدها وبوسائلها افراد السلطاأل

خرى أكثر ألى إب التنظيم من الجماعات لتحويلها زعزعة النظام وسحوضمن الالعدل 

                                                           
.21عبد الحي الغربة ، نفس المرجع ، ص  
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االجتماعي هو مساعدة اعضاء موقة ، فهدف كل تدخل في الجانب شساعة وذات مكانة مر

 .الجسم االجتماعي وليس تدميره

التيارات التي تميزت بها هذه الحقبة  الزمنية، فقد اعتبر التسيوس إضافة  مقارنة مع هذه

إلى هذا أن جميع مكونات الدولة باعتبارها مترابطة تتحرك في وئام تنقسم إلى ثالث 

 :مستويات

والمستوى ( كالوحدات الخاصة والطبيعة مثل الجماعات المتطوعة ، االسرة : )القاعدة 

الذي يضم الواليات  )الجزء العلوي  اخيرأ، و( محافظات واألقاليملديات والالب) المتوسط 

 (.لى قارات إلى التي يمكن ان تتحول فيما بعد ومن الدرجة األ

ومن مزايا التفريع أنه يحمي المستويات الدنيا من شمولية المستويات العليا ومن          

مبرر  هذه االخيرة ال بد أن يكون لهأن تم فإن مبدأ التفريع له ارتباط وثيق بالسلطة بحيث 

للضرورة وأن يطبق في المكان المناسب وبالتالي يطرح تساؤل عن درجة تدخل الدولة 

في الشؤون االجتماعية ، وقد اعتمدت الفلسفة الليبرالية كمونتسكيو وجون لوك و توكفيل 

التفريع سوى عدم على التفريع  دون تسميته بحيث أن التيار الليبرالي لم يأخذ من مفهوم 

.تدخل الدولة 
5

 

فجون لوك يأخذ بثنائية التفريع بمعنى أنه يجب على الدولة االقتصار فقط على المهام 

التي أسست  من أجلها مثال كرفاهية الفرد وحماية حقوقه األساسية والسهر على احترام 

 .القانون 

تهديد الدولة المترامية  وعموما فإن خوف الليبرالين على حرياتهم الفردية من         

األطراف شكل موضوعا لمجموعة من النقاشات بحيث ركز التحليل على ضرورة تدخل 

 .الدولة بشكل ضعيف كلما سمحت الفرصة بذلك خاصة في الشؤون االجتماعية 

هذه الرؤية المتعلقة بوظيفة الدولة وعناصرها على مقربة من المبدأ الذي وضعته   

 .معاهدة ماستريخت 

 الفرع الثاني: دالالت وشروط تطبيق مبدأ التفريع

  الفقرة األولى: مبدأ التفريع في الفقه االوربي 

قليلة هي المراجع التي اهتمت بإعطاء تعريف دقيق لمبدأ التفريع فرغم              

الزوبعة التي اثارها ، وورود المبدأ في اتفاقية ماستريخت
6
، فإن أغلب المقاربات اهتمت  

. ، أكثر من اهتمامها بإيضاح جوانبه المختلفة(مع او ضذ)بتحليله واتخذت موقفا منه   

ولعل الطابع الفلسفي المتلون للمبدأ كان من أسباب هذه الندرة في التعريفات ،            

ضا يحتاج لمجهود ففي غياب نماذج لتطبيق حقيقي وكامل للمبدأ ، يبقى التفريع لفظا غام

أ متداول داخل النقاش يثير بشكل بل وحتى حاليا كمبد. إضافي لتدقيق جوانبه المختلفة 

                                                           
.21عبدالحي الغربة ، مبدا التفريع في التنظيم االداري المغربي دراسة مقارنة،مرجع سابق، ص  
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توماتيكي ردود فعل ومواقف ال زالت تخلق العديد من التأويالت والتفسيرات من قبل أ

.الحقوقيين والسياسيين والعلماء والفقهاء والمؤرخين   

السهلة ومجاالت التطبيق األساسية فإن مبدأ التفريع  غير أنه وراء التعريفات          

ولذلك . يكشف عن تعقد ليس فقط في توظيفاته السياسية بل وحتى في تفسيراته النظرية 

.سيتم في هذه الفقرة تقديم بعض التعاريف التي صيغت للمبدأ  

  تعريف سبينيلي

من معاهدة االندماج  41المادة قام هذا الفقيه بإدخال مفهوم مبدأ التفريع في            

ال يتدخل االتحاد إال للقيام باألعمال : " وعرف هذا المفهوم بقوله  4891وربي سنة األ

".التي يمكنه القيام بها بصورة أنجح من عمل الدول األعضاء منعزلة
7

 

دول "و" فيدرالي"إنه تعريف ينطلق من تصور فيدرالي من خالل حديثه عن         

كيفية اقتران مفهوم التفريع بمجتمع متعدد الوحدات ووجود هيئة عليا وهيئة و" أعضاء 

دنيا ، كما يركز التعريف على معيار الفعالية كأساس لتدخل السلطة العليا ، بمعنى أنه ال 

. يتدخل إال إذا كان ما ستقوم به سيحقق األهداف المتوخاة بصورة أفضل   

أنه ال ينظر : ص هذا التعريف هي كن صياغتها بخصووبالتالي فالمالحظات التي يم        

ج االتحاد االوربي ، وال يتحدث عنه كمفهوم عام إلى مبدأ التفريع إال من خالل نموذ

للتنظيم االجتماعي ، يمكن تصوره في كل المجتمات وأنه يغفل جوانب أخرى للمفهوم 

ط بمعيار الفعالية بل البد من و الضرورة ، فتطبيق مبدأ التفريع ال يرتبط فقأكمعيار العجز 

حاجة معبر عنها من قبل هيئة دنيا ، فتستلزم تدخال من السلطة العليا ، وأيضا فإن 

ال " التعريف يؤكد على الطابع االستثنائي للتدخل في إطار مبدأ التفريع توضحه عبارة 

صاص األصلي وهذا هو التصور األوربي للمبدأ ،بمعنى أن االخت.... " تحاداال.... يتدخل 

، فال يكون إال ( االتحاد)أما تدخل الهيئة العليا ( الدول األعضاء )يعود للهيئة الدنيا 

.استثنائيا ووفق شروط معينة والتي صاغ التعريف إحداها وهي الفعالية    

 تعريف دولور 

يرى دولور أن مبدأ التفريع يقتضي تدخل المنظمة بصورة أنجح من الدول            

ت اء خاصة إذا كانت األبعاد او اثار الدول العمل، المزمع القيام به ال تسمح للسلطااألعض

.هداف المرغوبة فيها بصورة أفضل الوطنية أو الجهوية أن تحقق األ  

والمالحظ أن هذا التعريف مستوحى في مضمونه من تعريف سبينيلي  وهذا ما          

أكده دولور نفسه في تقديمه لهذا التعريف ، وذلك من خالل تأكيده على معيار النجاعة ، 

وربي فقط ،وأيضا إبرازه للفيدرالية كأفضل مجال ذا تصوره للمبدأ في ظل البناء األوك

.لتطبيق المبدأ 
8
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أن تكون أبعاد او آثار هذا العمل " ما أن هذا التعريف يضيف شيئا جديدا وهو ك          

الذي ركز كما " وهذا معيار جديد لم يرد في تعريف سبينيلي  "  تستلزم تدخل المنظمة 

.سبق الذكر على معيار الفعالية فقط   

( ز او نجاعة عج)لى مبدأ التفريع فقط من منظور أطرافه وبذلك فدولور  ال ينظر إ        

بل أيضا من منظور طبيعة االختصاص هل هو اختصاص وطني صرف أم اختصاص بحكم 

( .البيئة ، حقوق اإلنسان ) أبعاده وآثاره يتجاوز المجال الترابي للدولة الواحدة   

والمالحظ أيضا أنه تعريف تجزيئي يقتصر على جانب واحد من المفهوم و الينظر        

وهذا األمر طبيعي على اعتبار أن دولور قدم تعريفا لمبدأ التفريع كما  إليه في شموليته ،

.هو في معاهدة ماستريخت وليس تعريفا مطلقا لهذا المفهوم   

"التفريع"إن المتفحص لحمولة مفهوم          
9
وداللته في األدبيات الفرنسية، غالبا ما  

ين على الرغم من التقارب يالحظ تنوع مضامينه وإن كانت تدور حول فكرتين متباينت

وتارة أخرى    la secondaritè الظاهر فيما بينهما ، فتجده تارة بمعنى الثانوية 

على أن حمولته القانونية تختلف  la supplètivitè ou la supplèance بمعنى

 .بالنظر إلى السياق الذي استعمل فيه

دالالت ضمن ثنائية التقسيم ويندرج مفهوم التفريع في هذه الخانة من ال            

الفرع ، إنه المعنى السائد في الخطاب .الثانوي ، األصل –التقليدي حيث يقابل األساسي 

اليومي وال شك أن هذه الداللة قد استعملت ، بطريقة ما في الخطاب القانوني كالقول مثال 

 ".argument subsidiares" بالحجج القانونية"

وبشكل عام فإن القيمة القانونية لمبدأ التفريع تكمن في التخلي وبشكل تلقائي عن          

نظام قانوني ، يعتبر المعالجة المركزية هي األصل ، حيث يكون رئيس االدارة حرا في 

االختيار مابين ممارسة االختصاص بشكل مباشر أو تفويضه لمختلف المستويات الترابية 

تمركز االداري قاعدة عامة لتوزيع االختصاصات مابين االدارة ، وتبني نظام يعتبر الال

.المركزية والمصالح الالممركزة ، وعامل إلعادة النظر في التنظيم االداري  

 الفقرة الثانية: شروط وضوابط مبدأ التفريع

من خالل استعراض بعض التعريفات لمبدا التفريع البد أن نشير إلى ضرورة توفر          

اعة نجوأيضا ( والأ)رة من الشروط من أجل تطبيق هذا المبدأ وهي الضرومجموعة 

درجة  هذا فضال عن مدى تناسب تدخل الهيئة المركزية مع( ثانيا)تدخالت الهيئات العليا 

(.ثالثا)عجز الهيئات المركزية   

شرط الضرورة: أوال  

ن مبدأ التفريع يفرض في حقيقة األمر على السلطات العامة في يمكن القول أ              

البالد المركزية أن تحاول تحقيق ما يستطيع األفراد والجماعات القيام به ، لكن هذا 
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التدخل يطالب به عندما يكون األفراد أو الجماعات عاجزين عن تحقيق األهداف المحددة 

فالتدخل في إطار مبدأ التفريع ال يأتي فقط  وعليه.والتي تعد ضرورية لبلوغ الصالح العام

ستجابة لمستلزمات الصالح ،بل يأتي كذلك ا نتيجة طلب الهيئة الالمركزية بفعل عجزها

الهيئة العليا المركزية، التي  ق عفوي ، بل هو وليد تفكيرالعام ، الذي ال ينتج عن اتفا

ال في حدود ولة ال يكون إتقوم إعادة تحديد مكوناته بصورة مستمرة وطبعا فتدخل الد

.الممكن ، الذي قد يكون أحد العناصر المكونة لضرورة التدخل الذي يتغير باستمرار   

إلى حد كبير ويختلف باختالف  من البديهي أن تقدير معيار الضرورة يبقى ذاتيا           

ق النظام وعلى هذا األساس فكلما تحق .الزمان والمكان وبحسب درجة تعقد وتقدم المجتمع

الترابي لمختلف المجموعات وفق مبدأ التفريع لكل جماعة أمكن تقوية السلطة والقوة 

وهنا يلتقي معيار النجاعة بمعيار الضرورة ، . االجتماعيتين لتحقيق أفضل لدور الدولة 

.الفاعل االجتماعي بتحقيق ما هو أقدر على تحقيقه ، فقد فاعليته ونجاعته يفإذا لم يكتف  

شرط الفعالية :ثانيا  

إن التدبير القائم على التفريع يجب أن يكون ناجعا، فضرورة نجاعة المستويات        

:الالمركزية تفترض الكفاءة والفعالية مع مسألة االستقاللية وذلك على الشكل التالي  

صرفي بالقدرة على معرفة العمل إن الكفاءة تحلل بالمفهوم ال: ة الكفاءة االستقاللي

والموارد، فالكفاءة كمطلب للفعالية تصاحب في مجال اإلقناع كل من القرب واألقدمية، 

أما الثانية فتحيل ( الفهم الدقيق إذا أمكن اليجاد الحل)فاألولى تعني معرفة دقيقة للمشكل ،

على تجربة تدبير مجال مجموعة أو تراب ، فهي تسلم باحترام بعض التقاليد والقيم التي 

الفاعلون المعنيون ، وإضافة إلى الكفاءة فإن شرط الفعالية ينطوي أيضا على يتشبث بها 

.مفهوم االستقاللية  

بما أن المهام تدار بطريقة قريبة من المعنيين فإن القرارات التي : الفعالية واالستقاللية

تتخذ يتم قبولها أكثر من أن يأتي من الخارج ، وبصيغة أخرى فإن هذه القرارات تكون 

فرص القبول بشكل إيجابي كلما كانت تعبر عن الرغبة في االستقاللية للجماعة  لها

.المعنية الشيء الذي يسمح لألفراد من إيجاد ذواتهم في هذه القرارات   

وعموما إذا كان هذا المنظور يتماشى مع مبدأ التفريع في وظيفته كضابط للنظام        

.ممارسة االختصاصات فإنه يتضمن تخوفا من بعض التجاوزات في   

شرط العجز : ثالثا   

لى الهيئات الالمركزية وإلى مدى قدرتها للقيام في هذا المقترب يتجه االهتمام إ        

باختصاصاتها ، ويفترض هذا المنظور أن التنظيم الترابي ينطلق من الفرد لينتقل تدريجيا 

صلية للتفريع ، ونجد هذه الفكرة إلى السلم األعلى في الدولة تماشيا مع روح النظرية األ

.ت في بعض األنظمة الفدرالية كألمانيا وسويسراصاكقاعدة لمبدأ منح االختصا
10
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فإنه عندما يقرر في مجال : فعلى مستوى الدستور الفدرالي السويسري مثال         

توزيع المهام بين الفيدرالية والكونطونات ال يمكن للسلطات الفدرالية أن تمنح لنفسها 

أحسن وجه ، وأن تكون  سلطات جديدة عندما يمكن للكونطونات أن تقوم أيضا بذلك على

.مكنها أن تمنح لنفسها اختصاصات أوسع من الالزم جعل ذلك  ، كما ال يقادرة على   

 المطلب الثاني : نماذج من تطبيقات مبدأ التفريع في التشريع المقارن

، فهو فلسفة فيدرالية أم موحدة  تختلف تطبيقات مبدأ التفريع باختالف شكل الدولة        

مختلف المؤسسات وأنتربولوجيا ، يتأثر بطريقة تنظيم الصالحيات واالختصاصات بين 

: والهيئات ، وفي هذا االطار هناك   

اتجاه أول يعتمد األسلوب التصاعدي لتوزيع االختصاصات ، بحيث ينطلق من القاعدة 

هذا من جهة ومن جهة ، ويتجلى في النظام الفيدرالي، للوصول الى المستوى االعلى

األدنى ، ويتجلى في أخرى هناك االتجاه التنازلي الذي ينطلق من القمة للوصول الى 

 كما يتأثر . (الفرع األول) نظامي الالمركزية والالتركيز في إطار الدولة الموحدة 

ها وهيئاتها ، ويعتبر سلوب المعتمد لتوزيع االختصاصات والسلط بين مؤسساتباأل

التوجهين الفرنكوفوني ، وكذلك األنكلوساكسوني من أهم األساليب المعتمدة في ذلك 

(.الثانيالفرع )  

 الفرع األول : تطبيقات مبدأ التفريع في األنظمة المقارنة

من خالل هذا الفرع سنحاول تناول بعض النماذج من تطبيقات هذا المبدأ بالتركيز أساسا 

ثم الوقوف عند تطبيقاته في ( الفقرة األولى)على تطبيقات المبدأ في الدولة الفيدرالية 

(.الفقرة الثانية)الدولة الموحدة   

     الفقرة األولى:  تطبيقات مبدأ التفريع في الدولة الفدرالية

تعرف األنظمة الفيدرالية كدول تحتوي على عدة جماعات لها ظاهر الدولة ،            

لى الدولة الفيدرالية إال الصالحيات التيرالية تعبر عن فكرة أنه ال يترك إفالفيد  

وافقت عليها جميع التجمعات االجتماعية الوسيطة دون ترك ، في نفس الوقت المهام  

الضرورية للمصلحة العامة ، فالجمعيات المعنية تتوفر على جل االختصاصات المخولة 

.للدولة ماعدا السيادة   

من بين تعتبر التجربة األلمانية، رائدة في هذا المجال ، إذ يعتبر مبدأ التفريع             

المبادئ األساسية التي ينبني عليها تنظيم الفدرالية
11
على المستوى المؤسساتي ، وكذلك  

على مستوى توزيع االختصاصات بين االتحاد والفيدراليات ، التي تتمتع بنظام التسيير 

.الذاتي ، وذلك حفاظا على تنوعها اإلقليمي   
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االختصاصات ، والذي يحدد لكل طرف درالي على مبدأ تدرج ييشمل النظام الف           

مجاالت عمله، وفي نفس الوقت يسمح للطرف األعلى بالتدخل لتنظيم الشؤون التي يعجز 

لى العائلة ، فالمدينة ، ثم ها ، ويمتد هذا التدرج من الفرد إالطرف األدنى عن تنظيم

لماني على األستور من الد 02الوالية ، ومنها االتحاد ، اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 

أن الشعب هو مصدر جميع السلطات الدولة ويمارس الشعب سلطته من خالل االنتخابات 

.والتصويت ، ومن خالل أجهزة خاصة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية   

بالرجوع الى االختصاصات التي ، وبخالف الدولة ، تتمتع بها الجماعات الترابية          

ي ، وتستمدها مباشرة من الدستور أو القانون وتحدد إما بصفة إجمالية أو بشكل أصل

بطريقة تعدادية ، فالواليات األلمانية تتمتع بالحق في تشريع القوانين ، وذلك بمقتضى 

من الدستور األلماني ، التي تنص على أن ممارسة صالحيات الدولة في  02المادة 

وطة بالواليات االتحادية   ، طالما لم يكن هناك الواليات ، وإنجاز المهام فيها ، من

.مقتضيات مخالفة   

وقد قسم الدستور الفدرالي الصالحيات التشريعية إلى صالحيات حصرية وإطارية ،         

من القانون األساسي ،  30وحدد المجاالت لتي تشملها هذه الصالحيات من خالل الفصل 

إن أهم ما يميز مسألة   .والدولة االتحادية  "ندرالال"وذلك بتوزيع  سلطة التشريع بين 

توزيع االختصاصات التشريعية بين االتحاد والواليات االلمانية وهو تمكين هذه االخيرة 

:من حق التشريع في المجاالت الخاصة بها والمتعلقة ب  

  .التنظيم الترابي للوالية

.تنظيم الجماعات المحلية   

  .اعداد التراب المحلي

.ية االجتماعية واالقتصادية المحلية التنم  

.الصحة العامة  

.النقل العمومي  

مع االخذ بعين االعتبار التشريع الفدرالي في هذه الحاالت تفاديا للتعارض بين كال   

.التشريعين المحلي والفدرالي   

وإذا كانت الواليات تتمتع باختصاصات تشريعية فإن الجماعات المحلية تتكلف        

ايا الموكولة لها وبصفة عامة فإن الدستور األلماني يكرس مبدأ حرية إداراة بالقض

تحت مسؤوليتها كل القضايا التي تهم  –الجماعات المحلية ويخول لها حق التسوية 

.المجموعة المحلية التابعة لها في إطار القوانين   

المحلية ، وهذه الفلسفة إذن فمبدأ حرية الجماعات يسمح بأن تتكفل كل جماعة بالقضايا 

:العامة لمجال نشاطها تخول لها الصالحيات العامة التالية   



  .السلطة الترابية

.السلطة المالية  

.سلطة عامة لتخطيط التنمية  

  .سلطة تخطيط واعداد المجال

.سلطة سن بعض القواعد القانونية   

  .سلطة توظيف وتسيير بعض الموظفين

.سلطة في المجال الثقافي   

وتجدر اإلشارة إلى أن التحديد التفصيلي لهذه االختصاصات يدخل ضمن مجال         

االختصاص التشريعي للواليات ، وفي هذا الخصوص يمكن التمييز بين ثالثة انواع من 

:اختصاصات الجماعات 
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 االختصاصات الخاصة التي تستشف من مبدأ االختصاص العام 

لجماعات بحكم القانون االختصاصات الخاصة التي خولت ل  

 اختصاصات الدولة الممارسة من قبل الجماعات بموجب تفويض 

ومن خالل ما سبق يالحظ ان النهج المعتمد في توزيع االختصاصات بين الفدرالية         

في المانيا يروم تحقيق االختصاص المختلط ، بمعنى انه ال يستمد االتحاد " الالندر"و

اء مثال من اختصاصه في التشريع ، بقدر ما يتم توزيع كل سلطة اختصاص التنفيذ والقض

.على حدة ، ارتباطا بمجاالت معينة  

وخالصة القول فإن الفدرالية االلمانية تعتمد التوزيع العمودي للصالحيات والسلط       

بما يكفل دعم الديمقراطية المحلية وادماج الفرد والجماعات في تسيير شؤونها وذلك 

لمبادئ الفدرالية التي تنبني على التطابق واالستقاللية والمشاركة، بمعنى أن  تطبيقا

سلطة الجماعات المحلية في تسوية شؤونها الترابية ال تتطلب اي تبرير وفي المقابل فإن 

صالحيات الفدرالية يجب أن تكون شرعية وأن السلطة الفدرالية ال توجد اال اذا كان هناك 

وية تبعا لمعياري الحرية والقرب اللذين يعطيان االولوية للمبادرة نقص في الهيئات الجه

.الفردية والجماعات المحلية
13

 

 الفقرة الثانية:  تطبيقات مبدأ التفريع في الدولة الموحدة

تتميز الدولة الموحدة عن الفدرالية ، من حيث توزبع السلط ، فإن كان النظام        

و الوطنية بسلطات اخرى محلية ، فإن ت المركزية أعترف إلى جانب السلطاالفدرالي ي

.األنظمة الموحدة ال تعترف إال بسلطة واحدة تقوم بتسيير شؤون الدولة   
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اال أنه والعتبارات سياسية واقتصادية وإجتماعية ، تلجأ معظم الدول البسيطة الى         

وبذلك فهذا النوع من تتبنى نظامي الالمركزية والالتركيز في تدبير شؤونها المحلية، 

 الدول يتميز بالتوزيع التنازلي لالختصاصات ، ومن أمثلة الدول التي تطبق هذا النظام

.،...، المغرب هناك فرنسا ،وانجلترا  

من مرجعية  ، لما تمثلهالفرنسيةصوصيات التي تميز التجربة ونظرا للخ         ثابتة   

.السبب كافي لدراسته,  من مكتسبات  راكمتهاري المغربي ، وما بالنسبة لالصالح االد  

مبدأ التفريع من  خالل الالمركزية      :   اوال       

تعتبر الالمركزية من أهم االليات التي تعتمد عليها الدول الموحدة لتحقيق           

الديمقراطية المحلية ، بإشراك االفراد والمجتمع في تسيير الشأن العام ، وهي تالمس 

مبدأ التفريع ، الذي يوحي بفكرة أساسية وهي ان السلطة السياسية ال يجب ان  بذلك

تتدخل ، اال اذا عجز المجتمع بمختلف خالياه ، من الفرد الى العائلة الى الحي والى 

.المجموعات المتنوعة ، عن تلبيىة حاجياته
14

 

عنه ، عندما تترك خرى تعبر فالالمركزية تلتقي مع التفريع ، أو بعبارة أإذن          

.مجاال للفرد والمجتمع والهيئات المحلية للمشاركة في تسيير الشأن العام   

بفرنسا" مبدأ التفريع"ويعود أصل           
15
،    « guichard  » إلى تقرير 

ليس من "وخالصة مضمون هذا    vivre ensembleوالمعروف أيضا بتقرير 

يا وإن كانت الدولة ، متى كانت جماعة ترابية الضروري إسناد أي اختصاص إلى هيأة عل

 .أدنى وقريبة من المواطن قادرة على ضمان الخدمة المتوخاة 

، المطبق منذ  لى دستور الجمهورية الخامسة، وبالرجوع إالتجربة الفرنسية ف لذلك        

ن المشرع الفرنسي قد خصص الباب الثاني عشر بكامله للتنظيم ، نالحظ أ 4899سنة 

الالمركزي، وتنص أول مادة من هذا الباب على أن الجماعات الترابية في الجمهورية هي 

الجماعات والعماالت والجهات والجماعات ذات الوضع الخاص والجماعات الواقعة فيما : 

وتخول للجماعات المحلية اتخاذ القرارات في كل االختصاصات التي يمكن . وراء البحار

.ضل طريقة ممكنة تطبيقها في إطارها بأف  

ولتمكين هذه الجماعات من مزاولة اختصاصاتها باستقاللية ، فقد خول لها         

30الدستور ، ودائما في اطار المادة 
16
، شخصية معنوية مستقلة ، عندما نص على انه  

تتولى مجالس منتخبة ادارة هذه الجماعات بحرية ، وتمتيعها بسلطة تنظمية لممارسة 

.، وكذا منحها الحرية في استخدام مواردها المالية اختصاصاتها   

كما لم يغفل المشرع الدستوري الفرنسي عن منح المواطنين ، في كل جماعة          

محلية حق تسيير شؤونهم بطريقة مباشرة ، عن طريق تقديم عرائض يطلبون من خاللها 

ن تكون هذه النقطة من ي بإدراج مسألة معينة في جدول األعمال ، على أمجلسهم المحل
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الدستور الفرنسي التي  ضمن اختصاصات المجلس ، عمال بمقتضيات المادة الثالثة من

.ن السيادة الوطنية ملك الشعب تنص على أ
17

 

 6من خالل ما سبق يالحظ ان التنظيم الفرنسي ، وخاصة بعد صدور قانون          

المتعلق باإلدارة الترابية للجمهورية ، أصبحت االدارة الالمركزية تتوفر  4880فبراير 

على اختصاصات واسعة ومهمة ، وبذلك فقد أصبحت فرنسا تتجه أكثر فأكثر نحو تبني 

العتراف بخصوصيات وقدرة االفراد والهيئات فكر وتوجه مبدأ التفريع الذي يعتبر ا

.المحلية على تسيير شؤونهم العامة  

ضا غير ان مبدأ التفريع ال يتجسد في الدول الموحدة فقط في نظام الالمركزية ، بل أي    

.في نظام الالتركيز اإلداري   

مبدأ التفريع من خالل الالتركيز االداري  :ثانيا    

كيز االداري أسلوب يقتضي االعتراف بسلطات واسعة، أي بسلطات يعتبر عدم التر         

تقديرية في عين المكان ، لمواطنين تابعين للسلطة المركزية ، وهم موظفون يتم تعيينهم 

من طرف هذه االخيرة على رأس مختلف المصالح الخارجية التي توجد على المستوى 

ويكون بإمكانهم اتخاذ التدابير الضرورية  .المحلي ، كالدوائر االدارية والمرافق العمومية 

وبعبارة . للتسيير على المستوى المحلي ، كما لو أن الحكم المركزي هو الذي يمارسها 

أخرى فعدم التركيز يتجلى في نقل سلطة القرار إلى المحليين الذين يبقون خاضعين دائما 

.لإلدارات المركزية   

وبالرجوع إلى التجربة الفرنسية ، ومن خالل دستور الجمهورية الخامسة لسنة         

، يالحظ أنه قد خصص العديد من المقتضيات لتحديد مبادئ ومالمح هذا التنظيم  4899

،من خالل الباب الحادي عشر مكرر المتعلق بممثل الدولة في األقاليم ، والذي يعتبر أعلى 

وى الجهات أو االقاليم في فرنسا ، ويتم تعيينه من قبل سلطة محلية متواجدة على مست

، وتكمن مهمته  34-4رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد طبقا للمادة 

.في تحقيق المصالح الوطنية والرقابة االدارية واحترام القوانين على مستوى المحلي   

وإن كان ال ينص في   لفرنسي ا من خالل ما سبق نالحظ أن النظامإذن و         

المشكلة من نظامي الالمركزية )الدستورية والتنظيمية المتعلقة باالدارة  مقتضياته

عمليا ، وإن كان بشكل أقل درجة مما  ، على مبدأ التفريع صراحة فهو يطبقه( والالتركيز

.درالية وبالخصوص في ألمانيا وسويسرايهو عليه الحال بالنسبة للدول الف  

     الفرع الثاني :مبدأ التفريع وشكل تنظيم السلطة

:ن فلسفة مبدأ التفريع في تنظيم السلطات تنبني على ثالث محددات رئيسيةإ          

.ممارسة  السلطة العمومية     

.للسلطة االكثر قربا من المواطنينمنح االختصاص     
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مراعاة حجم وطبيعة العمل ومتطلبات الجودة والفعالية واالقتصاد في تدخل السلطة   

.العليا  

ي المتبع في الدولة لى جانب نوعية النظام السياسإذن فتطبيق مبدأ التفريع يتأثر إ         

باالسلوب المعتمد لتوزيع االختصاصات والسلط بين ...( و النظام الموحدالفدرالية، أ)

، وكذلك (الفقرة األولى)ها وهيئاتها ، ويعتبر التوجهين الفرنكوفوني مؤسسات

.، من أهم األساليب المعتمدة في ذلك(الفقرة الثانية)األنكلوساكسوني   

   الفقرة األولى:  األسلوب الفرنكفوني لتوزيع االختصاصات    

ختصاصات ، إلى ن األسلوب الفرنكوفوني  يعتبر األسلوب الثاني في توزيع االإ         

جانب األنجلوساكسوني ، ويتميز هذا النوع من األساليب باعتماده المقتضى العام أو 

فهو ال يحدد االختصاصات بدقة بل يكتفي فقط إما بتحديد نوعها أو " الصيغة العامة"

المجال الذي تنصب عليه أو حتى إعطاء بعض األمثلة دون وجود حدود واضحة تبين 

قيام به ، وتعتبر فرنسا من أهم الدول التي تطبق هذا النوع من حصرا ما يتوجب ال

األساليب ، لذلك سنكتفي فقط باستعراض تجربتها للوقوف على معالمه ، من خالل معرفة 

كيفية تحديد أدوار ومهام كل من المستويين المركزي والالمركزي ومدى عملها بمبدأ 

.التفريع من خالل ذلك  

بذ من التذكير بأن االدارة الالمركزية أو الجماعات الترابية في فرنسا في البداية  ل         

لها أساس دستوري ، غير ان المشرع هنا لم يقم بإعطاء أو تحديد أي من اختصاصاتها  

، وترك أمر تحديدها للنصوص القانونية و التنظيمية ، واكتفى فقط بالتنصيص على 

همها حرية االدارة أو االستقالل االداري مجموعة من المبادئ التي ترتكز عليها، وأ

 .والمالي ، إسناد سلطة تحديد اختصاصاتها للبرلمان
18

 

وبالرجوع إلى قوانين الالمركزية ، نجد أن المشرع الفرنسي ،قد اعتمد على         

أساس حجم الهيئة المحلية ومدى إمكانياتها لتمتيعها بسلطات معينة، وبذلك فقد منحت 

:لى الشكل التالي االختصاصات ع  

.اختصاصات القرب التي تهم المواطنين مباشرة : الجماعات       

.ضمان التضامن داخل االقليم والتنسيق بين الجماعات : العماالت      

       دعم التهيئة التنمية الجهوية واعداد التراب :  الجهات    

فرنسا قام على أساس التكامل وتجدر االشارة إلى أن توزيع االختصاصات في            

،و منح  االختصاصات المناسبة لكل مستوى من المستويات الالمركزية ،وجعل الوحدات 

م فإن الدولة صغرى عن االضطالع بمهامها ، ومن تالعليا تتدخل فقط لما تعجز تلك ال

ف تتجه إلى نقل كل االختصاصات التي يمكن أن تنهض بها الجماعات الترابية على اختال

درجاتها ، كما أن التوزيع اعتمد المعيار الوظيفي بحيث تم تحديد االختصاصات حسب 
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ت والجهات الميادين والقطاعات ، فتم بذلك تخويل كل من الجماعات والعماال

:االختصاصات التالية  

..(النقل الحضري لألشخاص ، السكن ، التعمير)دارة القرب الجماعات مكلفة بإ  

تجهيز العالم القروي، الموانئ البحرية ) دبير المصالح وأعمال التضامن تقوم بت: قاليم ألا

...(للصيد والتجارة  

النقل الجوي ، محطات وقنوات المياه، )مكلفة بالمهام المتعلقة المستقبل : الجهات 

..(.المحافظة على االرث الثقافي  

ة في فرنسا هي وفي االخير نشير الى أن السمة المميزة لقوانين الالمركزي        

اعتمادها على مبدأ المقتضى العام لالختصاص ، الذي  اليرسم بدقة بداية ونهاية سلطات 

الهيئات الترابية بمختلف أشكالها ، رغم ما اتجه إليه المشرع الفرنسي بعد قوانين، 

من إصدار لنصوص أكثر دقة وتمفصال في مجال في اختصاصات ، سواءا  4890-4890

.لة او الجماعات الترابية المتعلقة بالدو  

إن القانون االداري الفرنسي ورغم ما يعرفه من بعض الغموض في توزيع       

االختصاصات اال أنه يمثل نمودجا آخر لتطبيق مبدأ التفريع ، فالقانون المتعلق باالدارة 

دارات ، استلهم واعتمد هذا المبدأ ، خاصة عند توزيع المهام بين اال 4880الترابية لسنة 

.المركزية والمصالح الالممركزة ، وإن كان بشكل محتشم–  

 الفقرة الثانية: األسلوب األنكلوساكسوني لتوزيع االختصاصات

تعتبر انجلترا من أهم الدول التي تطبق هذا األسلوب في توزيع االختصاصات ، خاصة   

ليب على قاعدتين في مجال إداراتها المحلية الالمركزية ، وينبني هذا النوع من األسا

:أساسيتين   

ضرورة تحديد جل االختصاصات التي يجب أن تظطلع بها هيئة أو : ولىالقاعدة األ

.مؤسسة معينة وذلك بشكل حصري بموجب دستور أو قانون   

منح الهيئات الكبيرة في المستويات العليا اختصاصات أكثر وأهم من : القاعدة الثانية 

.ألصغر حجما ووسائال غيرها من المستويات الدنيا ا
19

 

وبالرجوع الى التجربة االنجليزية يالحظ أن القوانين المنظمة لالمركزية فيها          

مجاالت تحدد وبدقة جميع اختصاصات مختلف الهيئات المحلية وال تكتفي فقط بتحديد 

كثر من ذلك نجدها تميز بين طبيعة كل هيئة ، حضرية أم تدخل هيئة على حدة ، بل وأ

.قروية
20

 

وبصفة عامة فإن الهيئات المحلية في النظام االنجليزي تقوم بانشاء المشروعات         

:وتقديم العديد من الخدمات في مختلف المجاالت ومنها على سبيل المثال  
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..(المطافئ، الشرطة ،الدفاع المدني)مرفق حماية المواطن من االخطار    

 خدمات الصحة العامة ورعاية االمومة والطفولة ومقاومة االمراض 

 الحفاظ على سالمة البيئة من التلوث 

..(التعليم ، تقديم الخدمات للمسنين والمعوقين)الخدمات االجتماعية   

 مشروعات التخطيط واالسكان وتهم المدن والقرى

 دعم المقاوالت

...اختصاصات فالحية وسياحية وغيرها  

وفي االخير نشير الى أن التنظيم االنجليزي ال يعتمد التوزيع العام لالختصاصات ،         

تبعا لطبيعة أو نوع الهيئة المحلية ، إذ قد نجد هيئتان محليتان من نفس المستوى او 

يات، كما نجد في معظم الدرجة ، غير انهما ال يمتلكان نفس االختصاصات والصالح

.خرى األنظمة األ  

إن فلسفة منح االختصاصات تختلف، اذ أن المشرع االنجليزي يقسم السلطة تبعا         

للوسائل والقدرات التي تتوفر عليها كل جماعة على حدة ، وليس تبعا لنوعها أو مستواها 

، وهذا النوع من التنظيم يحتوي على العديد من المميزات ، إذ انه ال يمكن أن نجد 

ت والوسائل والطاقات ، وتبعا لذلك  ال يمكن تخويلهما جماعتان تملكان نفس المؤهال

.نفس االختصاصات وتحميلها نفس االلتزامات   

أن الجماعة المحلية في النظام االنجليزي تتميز أيضا بالدينامكية والحركية ،  اكم        

لكونها تطمح دائما للترقي ، والحصول على اختصاصات أكبر ، اذ انه كلما نمت احدى 

ام واالنتقال بها ماعات وتطورت ، امكنها ان تطلب من البرلمان منحها المزيد من المهالج

.إلى مستوى أعلى  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 التجربة المغربية مبدأ التفريع على ضوءالمبحث الثاني  

 شأنه من الترابية، بالجماعات خاصا بابا 0244 لسنة المغربيالدستور  خصص لقد

 لتدبير واالختصاصات الصالحيات من مجموعة ومنحها الالمركزية الهيئات ذههب النهوض

 للجماعات التنظيمية القوانين أيضا أ به جاءت ما وهو ديمقراطية، بكيفية شؤونها

 مبدأ التفريع من خالل  توضيح نحاول وف س ذلك جلأل  و الثالثة، بأصنافها الترابية

 من التنظيمية القوانين هذه به أتت ما وفق األصناف هذه من فكل صن اختصاصات

 وذلك بعد إبراز تطور مبدأ التفريع في المغرب و تدقيق( .المطلب الثاني  ) مستجدات

  .(المطلب الثاني) االختصاصات

 االختصاصات  تطور مبدأ التفريع في المغرب و تدقيق:  المطلب األول 
 

من خالل هذا المطلب سنقوم بتسليط الضوء على التطور التاريخي لمبدأ التفريع         
) ، ثم كذلك التطرق إلى مسألة أساسية وهي مطلب تدقيق االختصاصات( الفرع األول)

 .( الفرع الثاني

 
 الفرع األول تطور مبدأ التفريع في المغرب

 
 الالمركزية قوانين خالل من البداية في التفريع مبدأ ظهر فقد للمغرب بالنسبة أما        

 القانون كان وقد ضمني، بشكل كان نإو مقتضياتها في إليه أشارت التي التركيز، وعدم

 اختصاصات إلى األخير هذا صنف حيث إليه، لمح من أول للجهة المنظم 2113.86 رقم

 الدولة، قبل من منقولة وأخرى ،استشارية ذاتية، اختصاصات إلى ،الجهوي المجلس

 رقم القانون كذلك حيث صنف الالمركزية، أنظمة باقي بعد فيما منه اقتبسته ما وهذا

 إلى اإلقليم أو العمالة مجلس إختصاصات واألقاليم، للعماالت المنظم 22  38.22
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 2211منشور بالجريدة الرسمية عدد , 2221أبريل  1الصادر في ,2-21-82الصادر بتنفيده الظهير رقم ,المنظم للجهات 21.23قانون ال 

 .2221أبريل 2بتاريخ ,
22

منشور ,0770أكتوبر 3الصادر بتاريخ ,9.70.0.0الصادر بتنفيده الظهير رقم ,واألقاليم للعماالت المنظم 00.77 رقم القانون 
 .0770نونبر  05بتاريخ ,5705بالجردة الرسمية عدد 

 



 للقانون بالنسبة نجده الشيء نفس منقولة، وأخرى ،استشارية ذاتية، اختصاصات

 .الجماعي بالميثاق المتعلق 39.2223رقم

 أن يالحظ بالمغرب، لالمركزية المؤطرة األساسية األنظمة مختلف خالل ومن إنه         

 وتوزيع السلطة لتنظيم كأساس التفريع مبدأ على صراحة ينص لم نإو المشرع

 من توجهاته، نفس وتبنى بل مبادئ، عدة منهأقتبس  فقد الدولة، داخل االختصاصات

 المواطنين من أقرب بشكل القرارتباتخاذ  وذلك الديمقراطية على إشكالية اإلجابة خالل

 تقديم في والجودة االقتصاد الفعالية، القرب، مراعاة معيار إلى باإلضافة وبمشاركتهم،

 .التفريع ومبدأ الالمركزية كل من فلسفة في نجدها مبادئ وهي العمومية، الخدمات

 مرة، وألول صريح، بشكل عليه التنصيص تم فقد المبدأ، هذا وايجابيات لمميزات ونظر

 لتوزيع كأساس اعتماده تم حيث ،24الصحراء لجهة الذاتي للحكم المغربية المبادرة في

 .25الذاتي الحكم وجهة الدولة بين اإلختصاصات

 المركزية اإلدارة من كل بين السلط لتوزيع كأساس التفريع مبدأ وضع قد فالمغرب        

أنه  على تنص التي عشر السابعة الفقرة خالل من أكثر يتأكد ما وهذا الذاتي، وهيئة الحكم

 بشكل منحها يتم لم التي اإلختصاصات أو إن السلطات المقابل، في" :أنه على تنص التي

 ."التفريع مبدأ أساس على بالتوافق، تمارس، سوف خاص

 في ، 0244 هذا و تم التنصيص الدستوري على مبدأ التفريع من خالل دستور       

 على التنصيص عند األخرى، بية والجماعات الترا بالجهات المتعلق التاسع الباب

 على ينص الذي 412 من الفصل األولى الفقرة في وذلك ابية، التر الجماعات اختصاصات

 ذاتية واختصاصات إختصاصات التفريع، مبدأ على وبناء بية،راالت للجماعات" :أنه

 ."األخيرة هذه من إليها منقولة واختصاصات الدولة مع مشتركة

قوانين تنظيمية للجماعات الترابية  إصدارحيث تم  0249الى سنة  االنتظارليتم          

 .440.41وكذلك الجماعات  440.41و العماالت واالقاليم  444.41متعلقة بالجهات 
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 ,0770أكتوبر  3الصادر في ,9.0.000 رقم الظهير بتنفيذه صادر الجماعي، بالميثاق المتعلق , 00.77 رقم القانون 
 موقع على منشورة ، 0770 أبريل في المتحدة األمم إلى المغربية المملكة بها تقدمت رء، ا الصح لمنطقة ذاتي حكم منح بشأن للتفاوض المغربية المبادرة نص 24

 :ويةراالصح للشؤون اإلستشاري الملكي المجلس
 بأنفسهم شؤونهم تدبير طي، ار ديمق وبشكل ء، راالصح سكان سيتولى ..." :أنه على تنص فهي المغربية المبادرة من الخامسة الفقرة 25
 الدولة تحتفظ" :أنه على نصت فقد السادسة الفقرة أما ،"...حصرية بإختصاصات تتمتع وقضائية، وتنفيذية تشريعية هيئات خالل من

 ."أميرالمؤمنين الملك، لجاللة والدينية الدستورية واإلختصاصات الخارجية والعالقات الدفاع السيما السيادة، ميادين في بإختصاصاتها
 



 

  اإلختصاصات تدقيقلكأساس  التفريع مبدأ ترسيخ  :الفرع الثاني 

 العالقة توضيح شروط أهم من النظر وإعادة االختصاصات تدقيق مطلب يعتبر           

 القانونية المقتضيات تكون أن يجب بحيث ،الجماعات الترابية بشكل عام الدولة بين

 توزيع على مستندة ،الجماعات الترابية  لتدخالت المنظمة أو الدولة الختصاصات المسندة

 على طرف كل تدخالت حدود يلف الذي الغموض معه ينجلي الذي بالشكل ودقيق محدد

 إتكال تفادي إلى باإلضافة شأن من فهذا ،واالختصاصات السلطات تداخل من ويحد حدة،

 وفي المجال نفس في تدخلهما أو آخرى، جهة أو مستوى على معينة جهة أو مستوى كل

 مختلف بين العالقة وتعزيز توضيح في يساهم أن ة،رابيالت الرقعة نفس وعلى الوقت نفس

 .تدخالتهم في وانسجاما تكاملهما يضمن الذي بالشكل المتدخلين

 فرري المتبرع العررام المقتضررى عرن بالعرردول مطالررب المغربري فالمشرررع إذن          

 مالئمرة أكثرر أخررى طررق عرن والبحرث الصرالحيات، وتوزيرع اإلختصاصرات تحديرد

الجماعررات  مجررالس سررواء بمقتضرراها تمكررن بحيررث العمليررة، للمتطلبررات ومسررايرة

 مررن تاراللرروز الخارجيررة المصررالح أو العموميرة والمؤسسرات الهيئرات أوالترابيرة 

 معرفرة مرن يمكنهرا الرذي بالشركل ومدققرة واضرحة إختصاصرات قائمرة علرى الوقروف

 يمكرن مرا إلرى وباإلضرافة اإلختصاصرات تردقيق شرأن مرن إن .سرلطتها ونهايرة بدايرة

 تحقيرق فري يسراهم أن ،الجماعرات الترابيرة  الدولرة لعالقرة توضريح مرن تحققره أن

 الالمركررزي الشررأن ترردبير مسررتوى علررى والمكتسرربات اإليجابيررات مررن مجموعررة

 إطارهررا فرري الترري المسررؤولية تحديررد إلررى يررؤدي اإلختصرراص فوضرروح ،المحلرري 

 التجرارب فرإن ولرذلك .المحلري الشرأن تردبير وتجويرد تطروير وبرذلك المحاسربة تتحقرق

 لمجرال قصروى أهميرة إبرالء إلرى الالمركرزي تنظيمهرا فري تسرعى مرا دائمرا المقارنرة

 علرىاعتمادهرا  ورغرم فرنسرا ففري فيهرا، والدقرة الوضروح يحقرق بمرا االختصاصرات

 بإصرردار قررام الفرنسرري المشرررع أن غيررر االختصرراص إلسررناد العررام المقتضررى

 االختصاصررات بدقررة وتوضررح تحرردد والتنظيميررة نيررةانوالق النصرروص مررن مجموعررة

 األمرر نفرس .العرام المقتضرى مبردأ أو قاعردة مرن للحرد خطروة الربعض اعتبرره مرا وهرذا



 تشرابك مشركل لحرل وسرائل عردة إلرى اإليطرالي المشررع لجرأ حيرث إليطاليرا، بالنسربة

 26الترابية والمجالس الدولة بين اإلختصاصات

  حقيقية نواةالجماعات الترابية  من تجعل أن اإلختصاصات توضيح شأن من أن كما        

 ما جانب إلى اإلختصاصات فتدقيق إذن الالمركزي المستوى على المحلية للديمقراطية

 ومجاالت طبيعة وتحديدالجماعات الترابية و الدولة لعالقة توضيح من يحققه أن يمكن

 أوالمحلية  اطيةرالديمق وتعزيز تكريس في سواء إيجابيات عدة له منهما كل تدخالت

 .العمومية لتدخالتا وترشيد المسؤوليات تحديد

 ترعى بحيث ، الترابية  الجماعات بين االختصاصات تتوزع سبق ما ضوء وعلى         

 يمارس أن أساس على يقوم األخير وهذا التفريع، و والتناسق التكامل مبادئ ذلك في

 غير هو كان إذا إال منه األعلى المستوى يتدخل وال األدنى المستوى قبل من االختصاص

 لممارسة مستوى أفضل تحديد هذا ويقتضي .له مالئم غير أنه أو به النهوض على قادر

  محددة اختصاصات

والجماعات  الدولة بين االختصاصات توزيع مستوى على التفريع مبدأ ويتمثل        

 اختصاصات لممارسة مستوى وأنسب أفضل عن بالبحث القاضي المبدأ ذلك فيالترابية 

الجماعات  فيها تعجز التي الحاالت في إال تتدخل أن الدولة على يجب ال بحيث معينة،

 أن يجب الدولة أن يعني وهذا بنفسها، واالختصاصات المهام تلك ممارسة عنالترابية 

 إلى ينصرف مبدأ فهو بها، االضطالع تستطيع التي اإلختصاصات كل عن للجهات تتخلى

 بإعطاء يسمح تطبيقه أن بحيث مالئمته، إلى يفضي العامة الشؤون تسيير في نظام وضع

 . أكبر ومالئمة أكثر مرونة اإلدارية, البنية

 المطلب الثاني : اختصاصات الجماعات الترابية و اإلشكاالت القانونية التي تطرحها 

في هذا المطلب سنحاول تناول بإيجاز شديد مجمل االختصاصات التي متع بها          

، (الفرع االول )المشرع الجماعات الترابية كاالختصاصات الذاتية والمشتركة ثم المنقولة 

مع ضرورة الوقوف عند أهم اإلشكاالت أو القصور التشريعية التي تطرحها هذه 

(الفرع الثاني.)االختصاصات   

 الفرع األول : اختصاصات الجماعات الترابية 
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 .. .ص سابق، مرجع "العملية والممارسة القانون بين المحلية والجماعات الدولة إختصاصات تداخل" بوجيدة، محمد - 1 . 



 في مفصلة نجدها ختصاصاتاال من مجموعة الترابية هات دائر داخل بالجهة تناط         

 السابق القانون عليه ناك ما بخالف بالجهات، المتعلق التنظيمي القانون من 92 المادة

 وهناك الذاتية االختصاصات فهناك :شكالأ ثالثة االختصاصات هذه وتأخذ 13.86 رقم

 والتمايز التدرج مبدأي وفق تمارس نأ يمكن والتي الدولة المشتركة مع االختصاصات

يع بتوس يسمح بما الجهة إلى الدولة تنقل من التي أي المنقولة االختصاصات هناك وأخيرا

 ليم والجماعات قالك األمر بالنسبة للعماالت أو األوكذ .تدريجي بشكل الذاتية االختصاصات

 اختصاصت الجهة ومبدأ التفريع : الفقرة األولى

ساسية والمحورية التي أصبحت تتوفر عليها الجهة مجموعة من االختصاصات األهناك 

   : في اطار مبدأ التفريع وهي كالتالي

 444.41 التنظيمي القانون في مفصلة للجهة الذاتية االختصاصات وردت لقد         

 الجم في ذاتية اختصاصات الجهة تمارس منه 94 المادة وحسب بالجهات، المتعلق27

 الجهوي والتصميم الجهوية التنمية برنامج وتتبع تنفيذ بإعداد تقوم كما الجهوية، التنمية

هو تطوير التنمية المحلية لذلك  الالمركزية  إنشاءالهدف العام من  إن .التراب إلعداد

تقوم الجهة داخل دائرتها الترابية  بالنهوض بالتنمية المستدامة من خالل عملية  التنظيم 

 والتنسيق والتتبع، كما  تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات العمومية

 .واالستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجاالت

لذلك تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد           

 جهوي إلعداد التراب وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم ال

كما يقوم مجلس الجهة بوضع ، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه         

الجهوية لمدة ست سنوات األعمال التنموية المقرر يحدد برنامج التنمية  .وتحيينه وتقييمه

برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية 

مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة 

 .المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية

 االختصاصات المشتركة
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،الجريدة ( 1121يوليو  1)  2.21.82الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   222.22رقم القانون التنظيمي للجهات   

 .،1121يوليو  12بتاريخ  3281الرسمية عدد 



في مجموعة من  الدولة وبين بينها مشتركة اختصاصات تمارس إضافة إلى أن الجهة   

 الثقافة-البيئة-االجتماعية التنمية-القروية التنمية-االقتصادية المجاالت  

 بشكل تمارس والدولة الجهة بين المشتركة االختصاصات أن بالذكر والسياحة وجدير 

 .تعاقدي

 االختصاصات المنقولة

 على اعتمادا تحدد والتي الجهة لىإ اختصاصاتها من بعض الدولة نقلت أن يمكن        

    :التالية  المجاالت  في خاصة مبدأ التفريع

 والتعليم والتجارة والصحة والصناعة الجهوي البعد ذات التحتية والبنيات التجهيزات

 التنظيمي القانون من 92 المادة وبموجب .والبيئة والماء والطاقة والرياضة والثقافة

 االختصاصات نقل عند الجهات بين والتمايز التدرجي أدمب فإنه يراعى بالجهات المتعلق

 ذاتية اختصاصات الى المنقولة تحويل االختصاصات يمكن وال الجهة، لىإ الدولة من

  28 التنظيمي القانون تعديل بمقتضى إال المعنية الجهات أو للجهة

 التفريع واختصاصات العمالة أو االقليممبدأ :الفقرة الثانية 

و اختصاصات مشتركة مع الدولة و  ذاتيةتمارس العمالة أو اإلقليم اختصاصات         

وكذلك ,لنهوض بالتنمية االجتماعيةة من أجل ااختصاصات منقولة إليها من هذه األخير

فير التجهيزات و حيث تقوم بتو, المتواجدة بترابها  التعاون بين الجماعات من خالل 

 .الخدمات األساسية

ن العمالة أو االقليم  تمارس فإ 2941-440من القانون   99و  92-38فمن خالل المواد 

 : ب ةمرتبط اختصاصات

وصيانة المسالك القروية ووضع برنامج تنمية  النقل المدرسي في المجال القروي؛ 

  ..العمالة وفي مجاالت حيوية أخرى

مجموعة و بين الدولة في بينها  المشتركةتمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات و      

تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة و التكوين و البنيات التحتية و ،كالمجالت من 

التجهيزات؛تنمية المناطق الجبلية و الواحات؛اإلسهام في تزويد العالم القروي بالماء 
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 المتعلق بالجهات  222.22من القانون التنظيمي  28-21-23لمزيد من االطالع أنظر المواد   

،الجريدة ( 1121يوليو  1)  2.21.82الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   221.22رقم القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم  

.1121يوليو  12بتاريخ  3281عدد  الرسمية 29
  



؛برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛المساهمة في إنجاز الصالح للشرب و الكهرباء

وصيانة الطرق اإلقليمية؛التأهيل االجتماعي في الميادين التربوية و الصحية و 

  .االجتماعية و الرياضية

إليها من الدولة في مجال التنمية  المنقولةمارس العمالة أو اإلقليم االختصاصات ت         

االجتماعية و إحداث و صيانة المنشآت المائية الصغيرة و المتوسطة خاصة بالوسط 

االختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للعمالة أو اإلقليم  مع امكانية تحويل,القروي

 .أو للعماالت أو األقاليم المعنية بموجب تعديل هذا القانون التنظيمي

  

 مبدأ التفريع من خالل اختصاصات الجماعة: الفقرة الثالثة 

دارية لها إد هيئات مجر مر في بداية األ  كما كان عليه الحاللم تعد الجماعات         

ذلك كيانا ترابيا له وجود  لىإبل أصبحت باإلضافة . و مؤسساتي فحسب أوجود قانوني 

ن مفهوم التدبير المحلي لم يعد محصورا في مجرد تمثيل السكان وتقديم أكما ,يضا أمادي 

مختلف الخدمات التقليدية واإلدارية الروتينية بل أصبحت الجماعات بفعل التطورات 

بعد أوم تلعب أدوارا أكثر أهمية تمتد لى اليإالتي عرفها المغرب منذ استقالله المتالحقة 

  . دية واالجتماعية والثقافيةلتشمل المجاالت التنموية االقتصا

فان  االختصاصات  30 440.41من القانون التنظيمي  90انطالقا من المادة و        

تشتمل على االختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين والتي تستطيع القيام   الذاتية

،والبرمجة وال سيما التخطيط  مواردها وداخل دائرتها الترابيةفي حدود ما تسمح به   بها

لتقديم   خاصة إحداث المرافق والتجهيزات الضرورية ،التدبير،والصيانةو ،واإلنجاز،

العمومية،  اإلنارةخدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي ، 

النقل الحضري، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ،تنظيف الطرقات 

المطارح  إلىات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها والساح

ومعالجتها وتثمينها، السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ 

 األسواقوصيانة المقابر ، إحداثوالدفن،  األمواتالصحة، نقل المرضى والجرحى،نقل 

بيع الحبوب،  أماكنالجماعية ،معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي، 
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وصيانة المنتزهات  إحداثالمحطات الطرقية لنقل المسافرين، محطات االستراحة، 

 .الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة ومراكز التخييم واالصطياف

 إالنجاعتها ال تتحقق  أنالتي يتبين  تشمل االختصاصات 93من خالل المادة و           

هذه االختصاصات تمارس بشكل  أنتمت بشكل مشترك وينص القانون التنظيمي على  إذا

بطلب من الجماعة ويمكن  أو  األخيرةبمبادرة من هذه  إما تعاقدي بين الجماعة والدولة 

 : ان تتم طبقا لمبدأي التدرج والتمايز وقد تشمل بعض المجاالت نذكر منهأ

وتشجيع  إلنعاشالقيام باألعمال الالزمة و .الشغل وإنعاشتنمية االقتصاد المحلي 

دور الشباب والحضانة ورياض  وإحداثالمساهمة في انجاز ،ثم االستثمارات الخاصة 

  . والمراكز النسوية  األطفال

ا واعتمادا على مواردها التعاقدي بمبادرة منه األسلوبكما يمكنها وفق ذات        

و تقديم خدمة أو تجهيز أنجاز مرفق إي تمويل المشاركة ف أون تتولى تمويل أالذاتية 

هذا التمويل يساهم في بلوغ  إنتبين  إذاعمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية 

 .31أهدافها

مع نقل ما يلزمها من  32هناك اختصاصات يتم نقلها من الدولة إلى الجماعةو           

وتحدد   414من الفصل  األولىألحكام الدستور خاصة الفقرة  موارد مالية وذلك تفعيال 

هذه االختصاصات اعتمادا على مبدأ التفريع وهو من المبادئ الدستورية المنصوص 

وقد أصبح التدبير الجماعي يعتمد على هذا المبدأ ( من الدستور  412الفصل )   عليها في

كما سبقت اإلشارة بغية إعادة توزيع االختصاصات بين الدولة والجهات والجماعات 

ويقوم هذا المبدأ على التوزيع الشريف لالختصاصات والموارد عمال   األدنىة الترابي

مما   في االلتزام بناء على نص قانوني واضح وتعاون وتعاقد شريف األصيلبالمبدأ 

ن ما ال تستطيع البلديات إعلى هذا المبدأ ف التمايز وبناءالتدرج و أيعني مراعاة مبد 

لس األقاليم وما ال تستطيع هذه األخيرة انجازه تقوم به والقرويات القيام به يسند لمجا

 .مجالس الجهات وما تعجز عنه هذه المجالس بمستوياتها الثالث تقوم به الدولة

  

 الفرع الثاني : اإلشكاالت القانونية التي تطرحها اختصاصات الجماعات الترابية
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إن القراءة البسيطة لمختلف االختصاصات المسندة لمختلف الوحدات الترابية          

توضح لنا عدم رسم الحدود و الغموض التي تطبعها مما يبين بجالء أن دورها غير 

واضح حيث يمكن القول بأنها يمكنها القيام بكل شيئ في حين أنها ال تستطيع القيام بأي 

تكامل واالنسجام فيما بينها، فالمشرع استعمل شيئ بشكل واضح ودقيق بشكل يضمن ال

في كثير من األحيان بخصوص االختصاصات الممنوحة لهذه الوحدات عبارات متكررة 

تنمية "، "تأهيل العالم القروي: "ووردت أكثر من مرة لدى مختلف الهيئات الترابية مثل 

تعميم "، "لى البيئةالحفاظ ع"، "الشغل "، "تنمية مناطق الواحات" ،"المناطق الجبلية

وهي اختصاصات مشتركة تمارسها الجهات كما " الماء الصالح للشرب والكهرباء

يمارسها اإلقليم كما قد تمارسها الجماعات فهذا بطبيعة الحال ال يسمح بالوقوف على 

كما أن بعض .بداية ونهاية تدخالت كل مستوى في مجال معين من المجاالت المختلفة

سها تقريبا تمارسها هذه الجماعات لكن تختلف من ذاتية إلى مشتركة االختصاصات هي نف

إلى منقولة فمثال قد نجد اختصاص معين ممنوح للجماعة كاختصاص ذاتي خاص بها ، 

وسنحاول من خالل هذا الجدول .  ونجده هو نفسه عند الجهة كاختصاص مشترك وهكذا

.اتمقاربة مختلف االختصاصات المتشابهة بين هذه الجماع  

               

 

 منقولة
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تحدداعتمادعلى مبدأ التفريع مجاالت 
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  إعادة االعتبار

للمدن واألنسجة 
 العتيقة

  إنعاش الرياضة
 والترفيه

  الحفاظ على
الطبيعية الموارد 
والتنوع 

البيولوجي 
ومكافحة التلوث 

 والتصحر
  المحافظة على

 المناطق المحمية
  المحافظة على

المنظومة المائية 
 الغابوية

  المحافظة على
 الموارد المائية

  االعتناء بثراث
الجهة والثقافة 

 المحلية 
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الخصوصيات 
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االختصاصات المنقولة إليها من الدولة 

:في   
  مجال
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 والتجهيزات
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  التأهيل االجتماعي
في الميادن 
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 والرياضية
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بالوسط 
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الصالح للشرب 

 والكهرباء

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع 
مجاالت االختصاصات المنقولة من 
الدولة إلى الجماعة ، وتشمل هذه 

 :المجاالت بصفة خاصة
  إحداث وصيانة المنشآت

الصغيرة والتجهيزات المائية 
 .والمتوسطة 

  الحفاظ على المواقع الطبيعية. 

  تنمية االقتصاد
المحلي وإنعاش 

 الشغل
  المحافظة على

خصوصيات 
الثراث الثقافي 
 المحلي وتنميته

  القيام باألعمال
الالزمة إلنعاش 

وتشجيع 
االستثماراث 

الخاصة السيما 
إنجاز البنية 

التحتية 
والتجهيزات 

والمساهمة في 
 إقامة مناطق

لألنشطة 
االقتصادية 

وتحسين ظروف 
 عمل المقاوالت

  إحداث المراكز
 النسوية 

  إحداث دور العمل
الخيري ومأوي 
العجزة إحداث 
مراكز لإليواء 

 االجتماعي
  إحداث مراكز

 الترفيه
  إحداث المركبات

الرياضية  
والميادين 
والمالعب 
الرياضية 

والقاعات المغطاة 

  توزيع الماء
 والكهرباء

  النقل العمومي
 الحضري

  إحداث وصيانة
المنتزهات 

الطبيعية داخل 
 النفوذ الترابي

 األسواق الجماعية 
  معارض الصناعة

التقليدية وتثمين 
 المنتوج المحلي

 حفظ الصحة 
  إحداث المرافق

 العمومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجماعات



 والمعاهد الرياضية
  المحافظة على

 البيئة
  صيانة

المستوصفات 
الصحية الواقعة 
في نفوذ تراب 

 الجماعة
  بناء وصيانة

الطرق والمسالك 
 الجماعية

  التأهيل والتثمين
السياحي للمدن 
العتيقة والمعالم 

السياحية والمواقع 
 التاريخية 

 

إذن فاإلشكال راجع كذلك إلى اعتماد المشرع للمقتضى العام المؤسس على فكرة           

القضايا المحلية التي تقوم عليها الالمركزية االدارية ، والذي يجعل من التنظيم الترابي 

قاصرا على النهوض بالفعالية المطلوبة، وهذا يستدعي تبني التعداد الواضح 

. ل هيئة وذلك بموجب نص قانونيلالختصاصات المستندة لك  

يرى أنه قد حان الوقت للدخول في مناقشة معمقة  33لذلك فاألستاذ محمد بوجيدة        

حول جدوى اإلبقاء على العماالت واألقاليم كجماعات ترابية ، بعد أن أصبحت الجهة 

بدورها جماعة ترابية ، فاعتماد ثالث مستوايات من الجماعات الترابية ال يتالءم البتة مع 

هدف التنظيم االداري المغربي  األوضاع االقتصادية والمالية الراهنة ، وال يتماشى مع

والتقليص من كثرة المتدخلين ، إذ يرى األستاذ أن تطبيق الالمركزية على مستويين فقط 

، أكثر إيجابية وذلك على غرار ما أتبتثه عدة تجارب مقارنة من (الجماعات–الجهات )

جلترا ، نجاح على مستوى تنظيمها الالمركزي رغم اعتمادها مستويين فقط ومثال ذلك ان

وغيرها من الدول المتقدمة .،...هولندا، الدنمارك ، السويد  

لذلك فإن ممارسة االختصاصات على المستوى الترابي يعرف العديد من             

اإلكراهات ، التي من شأنها اإلضرار بمصالح المواطنين ، لذلك فإن الوضع يستدعي 

يد من التوضيح والتدقيق والتفصيل وتبيان إعادة النظر في التنظيم الترابي من خالل المز

حدود كل جهة مع ضرورة تخويل هذه الهيئات خاصة الجهة والجماعة  أدوارا أكثر لما 

في ذلك من تعزيز للممارسة الديمقراطية وإشراك السكان في تسيير شؤونهم اليومية، 
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 وهذا ما يستدعي تبني مقاربات جديدة في مجال طرق ووسائل تحديد وتوزيع

 .االختصاصات لما يحقق تكامال وإنسجاما في أدوار مختلف المتدخلين

 

 خاتمة 

في الختام يبقى مبدأ التفريع من أنجع اآلليات القادرة على ضبط االختصاصات،      

وتنظيم المؤسسات داخل الدولة ، من خالل منح األسبقية للقاعدة على القمة ، واعتماد 

سبيل تحقيق الديمقراطية، والفعالية في تقديم الخدمات  مرجعية القرب من المواطنين، في

 .حاجيات المواطنينوالقدرة على الجواب ل.العمومية

ويخضع مبدأ التفريع لمنطق طبيعة الدولة، حيث يختلف تطبيقه من دولة إلى أخرى فهو 

فلسفة يتأثر بشكل الدولة، إذ يجد نفسه أكثر في األنظمة الفيدرالية أكثر من األنظمة 

 .البسيطة أي الدول الموحدة 

وكذلك  رعلى مستوى التجربة المغربية التي تتبنى اليوم هذا المبدأ بناء على الدستوو

تخويل مزيد من الحرية في تسيير الشأن العام المحلي والذي  القوانين التنظيمية ، بهدف

لم يكن باستطاعة الجهات والهيئات الترابية األخرى ، القيام به نظرا لقلة تجربتها 

و تكون لها  حيث أصبحت هذه الهيئات تتقاسم السلطة مع الدولة. وحداثتها آنذاك 

 .بمقتضى هذا المبدأ ولة في مناحي أخرىاألولوية على الد

هات التي ا، أظهرت مجموعة من اإلكر لها ولىن الممارسة العملية في البدايات األغير أ

من غموض وتداخل وتشابك ناتج عن تطبع اختصاصات الجماعات الترابية المختلفة 

 .القصور التشريعي والمناخ القانوني الذي ينظم بنية هذه االختصاصات 

ر إليها على أنها يمكن النظ فحداثة التجربة في النظام المغربي التزال تجربة فتية لتاليوبا

 .يحتاج إلى مزيد من الوقت وكذلك اإلرادة السياسية وصدق النوايا تمرين ديمقراطي
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 المجالت والمقاالت

  

منية بنلمليح، التنظيم االداري المغربي على ضوء مستجدات الدستور الجديد، منشورات المجلة  

1129المحلية ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية الطبعة األولى المغربية لالدارة   

منشورات  بالمغرب، لعامل وآفاق عدم التمركز االداريعبد الفتاح البجيوي ، مؤسسة الوالي وا 

1122الطبعة األولى ، 211العدد  سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية ، المجلة المغربية لالدارة المحلية،   



اختصاصات الدولة والجماعات المحلية ، بين القانون والممارسة العملية ، محمد بوجيدة ، تداخل 

الطبعة  .2سلسلة أعمال ومؤلفات جامعية ، منشورات المجلة المغربية لالدارة المحلية والتنمية ، عدد 

  .111األولى 

منشورات  البناء الدستوري الجديد لتوزيع االختصاص بين الدولة والجهات علي قاسمي التمسماتي

1121غشت  9الموقع اإللكتروني للعلوم القانونية مروك دروة ،   

ليات حماية الديمقراطية من خالل المثال األلماني، مواضيع وأبحاث سياسية، الحوار آ حاتم بن رجيبة،

.1122 ماي  1المتمدن   

  الندوات

  ،سلسالت حلقات  1122 رشيد كديرة ، ندوة حول الوصاية والجماعات الترابية في ظل دستورد،    

بتعاون مع المجلس  و دراسية حول الفاعل المدني والسياسات العمومية، من تنظيم مركز مدينتي

.1122يوليوز  29البلدي آليت ملول، أكادير   

 وثائق ومعاهدات رسمية

  1112مشروع الحكم الذاتي ألقاليم الصحراء بالمغرب لسنة. 

   2991معاهدة ماستريخت لإلتحاد األوربي لسنة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


