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بنعمة الإميان والعمل واذلي أ هدان  نعم عليناأ  حنمد هللا س بحانه وتعاىل صاحب املنة والنعمة اذلي 

 ابلصرب والقوة لإمتام هذا البحث.

س تاذ الفاضل ادلكتور "  اذلي تكرم  " أ يت حو محمدعظمي الشكر والامتنان والتقدير والاحرتام لل 

ىل هنايته، مرشدا وانحصا وموهجا، جزاك هللا عنا أ س تاذان  ابلإرشاف عىل هذا البحث من بدايته اإ

 أ ن أ كون قد وفيت كل حقك يف تقدمي معل يليق ابمسك وماكنتك.لك خري وأ رجو 

 شكر وعرفان
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ىل وادليت اليت مل تبخل عليا بدعاهئا املتواصل واملالزم لاكفة  اأ هدي هذ العمل املتواضع اإ

ىل وادلي الغايل اذلي حض ومازال يضحي من أ جلنا.  أ طوار حيايت واإ

ىل مجيع الإخوة وال خوات   اإ

ىل اكفة ال هل وال قارب  اإ

ىل  مجيع ال صدقاء اذلين عرفهتم خالل املشوار ادلرايس أ و خارجه اإ  

ىل اكفة زماليئ الطلبة وخاصة طلبة الإجازة املهنية  التدبري الرتايب والتمنية اجملالية.  –اإ  
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 مقدمة

تعتبر الموارد البشرية عنصرا هاما وحيويا في المؤسسات، فبقاء هذه األخيرة يتوقف     

وتحقيق أهدافها على الطريقة التي استخدمت في الحصول على هذه الموارد وطريقة 

تعتني بصفة مستمرة بالموارد البشرية وبالطريقة  استغاللها، لذلك وجب على المؤسسة أن

التي تستخدم وتنمي بها هذه الموارد، كذلك من المهم أن تستغل الموارد المتاحة أحسن 

 استغالل ممكن.

فعلى الرغم من أهمية باقي الموارد المؤسسة األخرى )المالية والمادية...( إال أن الموارد 

ؤسسة وهذا باعتبارها الركيزة التي تقوم عليها المؤسسة البشرية تأتي في صدارة اهتمام الم

من قيمة هرمها التنظيمي إلى قاعدته، فهي المسؤولة عن تسيير جميع الموارد األخرى 

  ومنبع كل تطوير وتغيير بالمؤسسة.وكذلك باعتبارها محور اإلبداع 

داف والسياسات وتعرف الموارد البشرية بأنها " مجموعة األفراد المشاركة في رسم األه

  1المؤسسة" بها تقوم يوالنشاطات وإنجاز األعمال الت

كما تعرف أيضا بأنها " جميع الناس الذين يعملون في المؤسسة رؤساء ومرؤوسين 

الموظفين فيها للقيام بكافة أعمالها ووظائفها ضمن ثقافتها التنظيمية التي توضع وتضبط 

ة والسياسات واإلجراءات التي تنظم أداء أنماطهم السلوكية ومجموعة الخطط واألنظم

مهامهم وتنفيذهم لوظائف المؤسسة في سبيل تحقيق رسالتها وأهداف استراتيجيتها 

 2المستقبلية."

وعلى مستوى المرافق العمومية يمكن تعريف الموارد البشرية، على أنها مجموع الموظفين 

لشخص العمومي أو الدولة هي من الذين يعتمد عليهم المرفق العمومي في أداء وظائفه، فا

يقوم بتعيين هؤالء الموظفين واألعوان، الذين يخضعون ألنظمة مختلفة حسب نوع العالقة 

التي تربطهم بالمرفق الذي عينهم، بمعنى أنهم قد يحملون صفة موظف عمومي ويخضعون 

لمتدربين أو لقانون الوظيفة العمومية، وقد ال يخضعون ألحكام هذا القانون شأن األعوان ا

المؤقتين الذين يوجدون في وضعية تعاقدية مع اإلدارة ويخضعون شأن الموظفين ألحكام 

                                                      
 .17، ص 2002حسن إبراهيم بلوط: إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي، دار النهضة العربية لبنان  - 1
 .30ص  2الطبعة  2005خالد عبد الرحمان الهيني: إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع  األردن  - 2
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القانون اإلداري، والمستخدمين في المحافظة العقارية والغرف والبلديات، كما أن اإلدارة أو 

المرفق العام قد يعين أشخاصا بناء على قواعد القانون الخاص، وبذلك يخضعون لقانون 

 1المنظمة لوضعية األجراء.شغل وغيرها من النصوص القانونية ال

وحتى يتم استغالل الموارد البشرية أحسن استغالل، البد من تدبير فعال وجيد، وهذا ما 

يقودنا إلى الحديث عن تدبير الموارد البشرية وهو مصطلح الذي سنحاول التأصيل له 

 .وإيضاح معناه بتفصيل

، حيث نجد أن علماء  من الباحثين من المفاهيم التي كتب حولها الكثيرفتدبير الموارد البشرية 

اإلدارة واالجتماع قد أولوها عناية كبيرة، نظرا لما لها من دور مهم في إنجاز وتحقيق 

، وهناك شبه إجماع على الدور الالمتناهي لتدبير الموارد 2سياسات مختلف المنظمات

لمؤسسات، كما أن هناك اتجاه نحو زيادة إيالء األهمية البشرية الذي يشكل مفتاح نجاح لكل ا

 للموارد البشرية ولقيمتها داخل المنظمة.

والتدبير في اللغة العربية من فعل دبر، نقول دبر األمر بمعنى تفكر فيه ونظر في عاقبته، 

واعتنى به ونظمه، ودبر الحديث، نقله عن غيره، ودبر على هالكه، احتال وسعى فيه، ودبر 

 3ألمر، نظر في أدباره أي عواقبه وتفكر فيه.ا

وفي االصطالح يعرف التدبير بأنه: مجموعة من التقنيات والمناهيج أو األساليب المستعملة 

في توسيع دائرة تشغيل الموارد المنتشرة في أفق تحقيق أهداف المنظمة، كما يعرف بأنه 

ية بغية تحقيق نتائج ملموسة من نشاط يختص به اإلنسان يمارسه في حياته المهنية واليوم

خالل أهداف محددة ومعينة مسبقا، ويمكن إدراكها بواسطة نخبة من األشخاص يشكلون 

  4مجموعة أو فرقة متخصصة تتمتع بالكفاءات والمهارات الالزمة.

فمن بينها يمكن تعريف تدبير  ،ريف التي اهتمت بمفهوم تدبير الموارد البشريةاوقد تعددت تع

ليات التي بواسطتها يمكن تطوير قدرات الموارد البشرية بأنها: " مجموعة من اآل الموارد

                                                      
 .191-190ص 2000النشاط اإلداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة  –كرامي: القانون اإلداري، التنظيم اإلداري  محمد - 1
ة هشام بوكفوس: أساليب تنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية، رسالة مكملة لنيل شهادة الماجستر تخصص تنمي - 2

 2006-2005بشرية، جامعة اإلخوة متنوري قسنطينة، كلية العلوم القانونية والعلوم االجتماعية، قسم علم االجتماع والديمغرافيا، سنة الموارد ال

 . 6ص
 .188ص  1986منجد الطالب: دار المشرق، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة واألربعون سنة  - 3
أكتوبر -فهوم اإلدارة والتدبير، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد يوليوزعبد الملك أحمد العصري: التأصيل النظري لم - 4

 .190، ص 2012
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البشرية، التي يجب االعتماد عليها لتنظيم العمل وذلك من أجل بلوغ األهداف المتوخاة من 

 1هذه اإلدارة".

 ويعتبر تدبير الموارد البشرية من التخصصات القديمة والحديثة في آن واحد، فيعد قديما من

حيث ارتباطه بالبشرية وتطور العلوم اإلنسانية، كعلم النفس وعلم االجتماع، وهو تخصص 

حديث لكونه أقيم على أسس جديدة من خالل استفادته مما وقع من تحوالت تمثلت في الثورة 

الصناعية والتكنولوجية، وتأثيرها على حياة العمال والموظفين، ما دفع المنظرين في مجال 

رد البشرية إليجاد قواعد ومبادئ وحلول تنظم أداء العنصر البشري، ويمكن تدبير الموا

 21اعتبار البداية الحقيقية لتطور تدبير الموارد البشرية كتخصص قائم بذاته إلى بداية القرن 

وما صاحب ذلك من أبحاث ودراسات  2 أين بدأ االهتمام بالعنصر البشري كمحرك لإلنتاج،

ر البشري الذي أصبح العنصر األهم داخل المنظمات قبل الحديث مكثفة حول دراسة العنص

 .عن اإلمكانيات المادية والتقنية 

انطالقا مما سبق البد من محاولة ربط مفهوم تدبير الموارد البشرية بالالمركزية اإلدارية 

 باعتبار هذا البحث يهدف إلى دراسة الجانب البشري في إطار الالمركزية اإلدارية، كأسلوب

 سارت على نهجه الدولة المغربية.

وقد عرف المغرب تحوالت سياسية مهمة عبر تاريخه، كان لها تأثير على اإلطار القانوني 

لتدبير الجماعات الحضرية والقروية، فاإلدارة المحلية بمعناها الحديث لم تبرز إلى الوجود 

محاولة وضعه لنصوص إال مع دخول االستعمار الفرنسي للمغرب ونهجه لنظام الحماية، و

 3جماعي، هذه النصوص وجهت بالرفض نظرا لخلفيتها االستعمارية.قانونية لتنظيم الشأن ال

وبعد االستقالل عرف التنظيم الجماعي في المغرب مجموعة من النصوص القانونية 

المتعددة، محاولة من المشرع للبحث عن الذات في تدبير الشأن المحلي، فكان من النصوص 

المنظم النتخاب المجالس الجماعية، وظهير  1959ونية األولى صدور ظهير فاتح شتنبر القان

شتنبر  30ثم ظهير  1 1960يونيو  23ليأتي بعد ذلك ظهير  4للجماعات، 1959شتنبر  2

                                                      
 .6، ص 2005حميد أبوالس: تدبير الموارد البشرية، نموذج اإلدارة الجماعية، دار القلم ، الرباط الطبعة األولى سنة  - 1
 .19-18، ص 2011لبشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الطبعة األولى سنة : إدارة الموارد ا زاهد محمد ديري - 2
السويسي، كلية العلوم -سعيد الميري: التدبير االقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوره في الحقوق، جامعة محمد الخامس  - 3

 . 83ص  2007-2006لجامعية القانونية واالقتصاية واالجتماعية، الرباط  السنة ا
 . 139ص  1991عبد القادر باينة: التنظيم اإلداري المغربي، دار النشر المغربية الدار البيضاء الطبعة الثانية  - 4
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تتميمه وكما تم تغييره  3المتعلق بالميثاق الجماعي 78-00رقم وبعده القانون  2 1976

 .4المتعلق بالجماعات 113.14را القانون التنظيمي رقم ، وأخي17-08بموجب القانون

مجال تدبير الموارد البشرية باإلدارة العمومية الترابية، رهانا كبيرا في مسيرة التنمية ويشكل 

المحلية بالمغرب، العتبارات عدة منها دورها الفعال في النهوض باإلدارة وتأهيلها وتفعيل 

ذي تنفرد به هذه اإلدارة عن نظيرتها العامة، والمتمثل في قراراتها، وكذا الوضع المتميز ال

وفي تعدد الفاعلين  -وإن لم توف حقها –كونها تشكل الوجه الثاني للنظام اإلداري المغربي 

   5لسلطة شخص مستقل منتخب.)الوزارة الوصية، الهيئة المنتخبة...( وخضوع موظيفها 

جوانب قانونية ومالية وبشرية، غير أن هذا  وتدبير الشأن الجماعي تتعدد جوانبه، فهناك

الجانب األخير يبقى أهمها، ألن العنصر البشري على مستوى تدبير الشأن الجماعي يعاني 

العديد من المعيقات، التي تحول دون ترشيد تدبيرها  مجموعة من المشاكل وتعترضها

 ة األولى وعالقته بمحيطهوتطويرها واالستفادة منها، األمر يتعلق بالموظف الجماعي بالدرج

 والظروف التي تؤثر فيه.

وقد عرف المشرع المغربي الموظف العمومي من خالل الفصل الثاني من النظام األساسي 

العام للوظيفة العمومية على أنه " يعد موظف كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في 

  التابعة للدولة."إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة 

على أنه " يعد موظفا عموميا في تطبيق  224ما نص القانون الجنائي المغربي في الفصل ك

أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة 

وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح 

 ت البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.العمومية أو الهيئا

                                                                                                                                                                      
 2487بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية عدد  1960يونيو  23/  1379ذي الحجة   28. الصادر في 1.59.315الظهير الشريف رقم  - 1

 . 1960يونيو  24 /1379ذي الحجة  29در في  صا
بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي الجريدة الرسمية عدد  1976شتنبر  30 /1396شوال  5الصادر في  1.76.583الظهير الشريف رقم  - 2

 .1976فاتح أكتوبر  /1396شوال  6مكرر الصادر في  3335
 المتعلق بالميثاق الجماعي ،2002أكتوبر  3/ الموافق ل  1423من رجب  25. الصادر في 2971.02.الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  - 3

 . 2002نوفبر  21/  1423رمضان  16بتاريخ  5058الجيدة الرسمية عدد 
ماعات، الجريدة المتعلق بالج 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز 7/  1436رمضان  20صادر في  1.15.85طهير شريف رقم  - 4

 .2015يوليوز  23 /1436شوال  6بتاريخ  6380الرسمية عدد 
ية، نجيب جيري: الوظيفة العمومية الترابية بالمغرب والحاجة إلى اإلصالح، سؤال التأطير ورهان التأهيل، سلسلة المعارف القانونية والقضائ - 5

 .147،ص  2017سنة  45صدار المنازعات اإلدارة والقضائية، قضايا الوظيفة العمومية، اإل
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ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له  ،وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة

 بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها."

البحث على الجانب المتعلق بتدبير  نا من خالل هذامن خالل ما سبق سوف نركز اهتمام

 جماعة النيف نموذجا. -الموارد البشرية في الجماعات 

 أهمية الموضوع.

تتجلى أهمية الموضوع في كونه يعالج إحدى الجوانب األساسية المتعلقة بتدبير الشأن 

 ثابةالجماعي أال وهو الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية، لكون هذه األخيرة تعتبر بم

المحرك األساسي للتنمية المحلية، ألن الموارد المالية ومختلف التجهيزات ال قيمة لها بعيدا 

عن وجود موارد بشرية متمتعة بالكفاءة المطلوبة وبروح القيام بالواجب المهني واإلبداع 

 وتحمل المسؤولية.

ر هذه األخيرة كما أن معالجة هذا الموضوع على مستوى الجماعات له أهمية خاصة باعتبا

تحتاج إلى اهتمام بالغ من قبل الباحثين في الشأن المحلي بهدف  تعاني من عدة إشكاالت

ف على مختلف الصعوبات التي تواجهها إليجاد حلول كفيلة بالمساهمة في تنمية حقيقية والوق

 على مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 دواعي اختيار الموضوع

التدبير الترابي والتنمية مسلك " في مي لنيل شهادة اإلجازة المهنية الدافع األكاديبجانب 

تدبير الموارد موضوع " هناك دوافع ذاتية وأخرى موضوعية دفعت إلى دراسة "  المجالية

 جماعة النيف نموذجا" -بالجماعات البشرية 

 األسباب الذاتية  -

  .لجماعة النيف أنتمي كوني •

 مختلف مهارات البحث العلمي. الرغبة في تحصيل •

 اإلعجاب بالموضوع كونه يتوافق مع السياق العام للدراسة. •
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حديث منظومة الموارد الرغبة في دراسة إلى مدى تسعى الدولة إلى تطوير وت •

 جل خدمة اإلدارة المحلية بهدف تحقيق التنمية المحلية.البشرية من أ

 األسباب الموضوعية  -

 تدبير الموارد البشريةن )موضوعيموضوع لكونه يجمع بين هذا الل يلقد جاء اختيار •

حيث يعالج دور الموارد البشرية في تحقيق التنمية على المستوى ( والتنمية المحلية

 المحلي.

         المالية  إلى جانب اإلكراهات األخرى –نظرا لكون ضعف كفاءة الموارد البشرية  •

التي تعاني منها اإلدارة المحلية والتي تحول  من بين أهم المشاكل الكبرى -والقانونية 

 دون تحقيق تنمية محلية.

 إشكالية الموضوع

انطالقا مما سبق ارتأينا البحث في الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية في الجماعات 

وبالخصوص الجماعات القروية اعتمادا على نموذج جماعة النيف في محاولة لإلجابة على 

 تالية:اإلشكالية ال

في تطوير اإلدارة و تحقيق  جماعيةإلى أي حد يساهم تدبير الموارد البشرية باإلدارة ال :

 ؟التنمية المحلية 

 وتتفرع على هذه اإلشكالية األسئلة التالية:

 كيف هو التدبير المالي للجماعات في عالقته بتدبير الموارد البشرية؟ -

 كيف تتم أنماط تدبير الموارد البشرية؟ -

 ي بعض الوسائل التي يمكنها مساعدة العنصر البشري في أداء دوره؟ما ه -

 ما هي بعض جوانب تحسين أداء الموارد البشرية في اإلدارة الجماعية؟ -
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 منهجية البحث.

لإلجابة عن اإلشكالية السابقة تقتضي الضرورة اعتماد المنهج اإلحصائي من خالل اعتماد 

مقابالت للوقوف على واقع التدبير الجماعي، هذا إلى  لى جانب إجراءإ، استجوابية استمارات

 جانب اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في محاولة الستعراض وتحليل مختلف

 المعطيات القانونية والواقعية لتدبير الموارد البشرية الجماعية.

 تقتضي اإلجابة على إشكالية هذا البحث تقسيمه إلى مبحثين كالتالي:

 تشخيص واقع الموارد البشرية بجماعة النيفاألول:  المبحث

 المبحث الثاني: سبل االرتقاء بتدبير الموارد البشرية للجماعة
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تشخيص واقع الموارد البشرية بجماعة المبحث األول: 

 النيف

م من الجماعات التي تتوفر على إمكانيات بشرية مهمة تستدعي االهتما 1تعد جماعة النيف    

بتنمية حقيقية تلبي مختلف حاجيات الساكنة، فمن خالل هذا المبحث سنحاول إعطاء معطيات 

هذا إلى جانب الحديث  ،عامة وشاملة حول امكانياتها من حيث عدد السكان والموارد البشرية

عن الجانب المالي لهذه الجماعة باعتباره جانبا مهما يساهم في التنمية المحلية إلى جانب 

 د البشرية.الموار

والجانب المالي الذي يضل من بين اإلشكاالت الحقيقية في تدبير الشأن الجماعي ويبقى    

حد اآلن  إلىوالجماعات الترابية ككل ال زالت تعتمد  ،منتقدا من طرف الباحثين والمهتمين

 . 2على إعانة الدولة

ين الجماعيين من خالل المبحث أيضا على الجانب المتعلق بتعيين الموظف هذا كما سنقف في

المقتضيات القانونية نص عليها المشرع بخصوص كيفية تعيينهم والجهة المختصة في ذلك، 

 كما سنتطرق أيضا إلى كيفية توزيع الموظفين الجماعيين لجماعة النيف.

 وفق الشكل التالي:من خالل ما سبق سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين 

 جماعة النيفالمطلب األول: معطيات عامة حول 

 المطلب الثاني: أنماط تدبير الموارد البشرية بجماعة النيف

 

 

 

 

 

 
                                                      

، وتفرعت عنها كل من جماعة حصيا وجماعة امصيسي سنة 1959-12-2بتاريخ  2.59.1884أحدثت جماعة النيف بموجب مرسوم رقم  - 1

1992  . 

ليات، مقال منشور بالمجلة محمد الشريف بنخي: رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير المالي للجماعات، تحليل ألدوار وتحديد للمسؤو - 2 

 .103ص  2016المغربية  لإلدارة المحلية والتنمية، العدد األول 
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 المطلب األول: معطيات عامة حول جماعة النيف

كلم، تابعة إداريا لقيادة  65لنيف القروية جنوب مدينة تنغير على بعد حولي اتقع جماعة     

حدها جغرافيا جماعة أيت الفرسي النيف، دائرة النيف، إقليم تنغير، جهة درعة تافياللت، وت

شماال، وجماعة حصيا جنوبا، وجماعة مصيسي شرقا، وجماعة إكنيون غربا، وتبلغ 

يبلغ ، ومن المساحة اإلجمالية إلقليم تنغير 13.9أي ما يعادل % 2كلم 1820مساحتها حولي 

 نسمة 18بكثافة سكانية بلغت نحو  2014نسمة حسب إحصاء  22724عدد سكانها حولي 

واللغة السائدة في الجماعة هي اللغة األمازيغية، كما تعتبر ضمن تراب  1ومتر مربع.ليفي ك

 هذه الجماعة الدواوير التالية:

مركز النيف، تاركاولوف، أشبارو، تمرغوت، تمرزيت، تجوهرت، وحالن، توفسمام، 

، أيت تسمامت، أيت بن سعيد، أيت زكان، تشعوفيت، ممارغن، أمكان، تاعاللت، تبوريكت

 أمساعد، عمار، ،الجرف حمو، أيت صرود، مغنية، أزقور، توغزة، أيت الحبيب، تيزي،

أزرك، تنفيفت، تلغازيت، أفرو، تعمارت، تغوشت، تنوت نمردول، إمينزرو، تايشوت، 

 تكرنة.

تعتمد جماعة النيف في الحصول على مواردها المالية على خزينة الدولة بالدرجة      

ر الجماعة على مصادر دخل ذاتية كافية تمكنها من تغطية مختلف نفقاتها األولى، وال تتوف

 من تسيير وتجهيز.

كما تتوفر هذه الجماعة أيضا على إمكانية بشرية مهمة تعلق أمالها على تنمية محلية     

يجب أن يحققه أسلوب الالمركزية اإلدارية في تدبير فاعلة، تمكن من إبراز الدور الذي 

 نة.مصالح الساك

 وللحديث عن هذه الجوانب بتفصيل سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين كالتالي:

 

 

                                                      
 معطيات تم الحصول عليها من اإلدارة الجماعية لجماعة النيف. - 1
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ضعف الموارد المالية وانعكاسها على التوظيف بالجماعاتالفقرة األولى:   

حدد المشرع المغربي إطارا قانونيا يحدد كيفية حصول الجماعة على مصادر دخلها، حيث   

تتوفر الجهات والجماعات الترابية األخرى  على أنه " 20111من دستور 141نص الفصل 

 ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. مالية على موارد

والجماعات الترابية يكون مقترنا بتحويل الموارد كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات 

 المطابقة له".

عات على أنه " المتعلق بالجما 113.142من القانون التنظيمي رقم  173كما تنص المادة 

تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد ترصدها لها الدولة 

 .قتراضاتإلوحصيلة ا

وقد حدد المشرع بتفصيل مصادر دخل الجماعات من خالل وضع صيغة دقيقة توضيحا لما 

 .3لق بالجماعاتالمتع 113.14نص عليه الدستور والمادة السابقة من القانون التنظيمي رقم 

أين تنفق المداخيل التي تحصل عليها الجماعات بهدف حماية المال كما بين المشرع أيضا 

من القانون التنظيمي  177العام وتحقيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ نجد المادة 

 تنص على أنه " تشتمل تكاليف الجماعة على: 113.14

 نفقات الميزانية.

 ة الملحقة.نفقات الميزاني

 نفقات الحسابات الخصوصية."

 4كما تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.

كما نص المشرع أيضا على إلزامية بعض النفقات التي تعتبر من األولويات خاصة تلك 

المتعلقة بالرواتب والتعويضات وأقساط التأمين الممنوحة للموارد البشرية والمساهمة في 

 .1صندوق التقاعد الخاص بهم

                                                      
مكرر  5964دد، الجريدة الرسمية ع2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  2011الدستور المغربي لسنة  - 1

 3600، ص2011يوليوز  30بتاريخ 
 6660ص  2015يوليوز  23بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد  2015يوليوز  7بتاريخ  1.15.58الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم   - 2
 113.14من القانون التنظيمي  174راجع المادة  - 3
 113.14من القانون التنظيمي  179و 178المادة  - 4
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انطالقا من هذه المعطيات القانونية التي البد من إيرادها حتى تتضح الصورة بخصوص 

لنيف، هذه األخيرة التي االتدبير المالي للجماعات قبل الخوض في الواقع المالي لجماعة 

تملك إمكانيات تعتمد من ناحية المداخيل المالية على ميزانية الدولة بالدرجة األولى و ال 

مالية تتيح لها استقاللية حقيقية في تدبير شؤونها لتغطية مختلف حاجيات الساكنة، فمن خالل 

المرافق التابعة للجماعة كالسوق األسبوعي الكائن بمقر الجماعة، حيث يعرف هذا السوق 

تيجي أيام في األسبوع( وموقعه االسترا  3)  هرواجا تجاريا مهما بالنظر إلى ديناميكيت

سنوية مهمة تنعش مالية الجماعة، المتميز بين جماعة حصيا و مصيسي ويدر مداخيل 

إضافة إلى أهمية المنتوجات المحلية التي تعرض به و خاصة المالبس واألواني  المنزلية 

 والتي تستقطب مستهلكين من خارج المنطقة.

ية نظرا إلمكانيات الساكنة كما أن مداخيل كراء المحالت التجارية بهذا السوق شحيحة للغا

الضعيفة وللمداخيل الضئيلة التي قد تدرها هذه المحالت على مكتريها، زيد على ذلك أن هذه 

 المحالت ال ترقى إلى الجودة المطلوبة، فهي محالت مهترئة غير مجهزة.

كما تعتبر الفالحة بصنفيها )الزراعة وتربية الماشية( أهم نشاط اقتصادي ومؤهال رئيسي 

من السكان الناشطين، وأهم  %27.7 شغل نسبة ت النيف، لكونهابالجماعة القروية 

تتمثل أساسا في النخيل، الحبوب، الزيتون، الحناء،  المعروفة في المنطقة المزروعات

الكمون، اللوز وبعض الخضروات الموجهة أساسا لالستهالك الذاتي، حيث تتميز المساحات 

 : ية وذلك راجعالمزروعة منها بضعف المردود

 لضعف المستوى الدراسي ألغلب الفالحين ▪

ضيق المساحات الصالحة للزراعة، إذ أن أغلب الضيعات الفالحية ال تتجاوز  ▪

 هكتار  0.5مساحتها 

 ضعف استعمال التقنيات الفالحية واألسمدة ▪

 أنظمة السقي التقليدية ▪

 ضعف التأطير واإلرشاد الفالحي  ▪

 .توالي سنوات الجفاف ▪

                                                                                                                                                                      
  113.14من القانون التنظيمي  181راجع المادة  - 1
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فر الجماعة على مؤهالت سياحية طبيعية جد مهمة وجديرة بالزيارة واألبحاث كما تتو

كولوجية، خاصة الوحات والكثبان الرملية، كما تعتبر ممرا أساسيا بين قطبين سياحيين ياإل

 كبريين هما أرفود وتنغير.

بنى التحتية إال أن هذه المؤهالت الطبيعية المتنوعة وهذه المادة الخام تبقى محدودة إذ تفتقر لل

 السياحية العصرية ومراكز االستقبال السياحي من فنادق ومطاعم ومخيمات.

وفي غياب االستثمار في هذا المجال وقلة عدد الفنادق التي يبلغ عددها أربعة فنادق غير 

، كما أن عدم تثمين الثروة الطبيعية والثقافية المتوفرة بالمنطقة ةمصنفة بطاقة استيعابي

 ريف بهذه المؤهالت والهادفة إلى استقطاب الفاعلين السياحيين.ببرامج للتع

 متحشمة مما يتحتم على الجماعة وباقي الفاعلين المحليينتبقى السياحة بالجماعة في وضعية 

العمل على تنمية النشاط السياحي من خالل إدماج بنيات االستقبال في مشروع الجماعة  

ة والدولية لخلق مأوي سياحية ومخيمات حتى ال تبقى وكذا دعم المبادرات المحلية والوطني

  الجماعة مجرد منطقة عبور سياحي.

وقد عرفت جماعة النيف خالل السنوات األخيرة على مستوى التدبير المالي المعطيات 

 1التالية
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من خالل الرسم المبياني أعاله يمكن تسجيل مجموعة من المالحظات، فالمالحظة األساسية 

سجال فائضا  2014-2013ون الفرق بين مداخيل التسيير ونفقات التسيير لسنتي تتعلق بك

 .2017-2015ضئيال بينما لم يسجل أي فائض ما بين سنتي 

كما ان مداخيل التجهيز ال تشكل مداخيل كافية لتلبية حاجيات الجماعة، إذ يتم إنفاقها في 

مومية من بنيات تحتية وطرق بعض مصاريف تجهيز الجماعة البسيطة، بينما االشغال الع

 وإنارة عمومية ومختلف المشاريع اإلنتاجية تظل بعيدة عن إمكانية هذه الجماعة. 

فمن خالل استطالع للرأي العام قمت به عن طريق استجواب عينة من ساكنة الجماعة التي 

مستجوبا من الجنسين من مختلف الفئات العمرية، يتضح أن أغلب مطالب  60شملت نحو 

لساكنة هي مطالب اجتماعية مرتبطة بتوفير خدمات صحية تليق بحاجيات السكان إلى ا

 ...كاإلنارة العمومية والماء الصالح للشرب األخرى جانب مختلف الحاجيات

 لنيف االفقرة الثانية: اإلمكانيات البشرية لجماعة 

 30.998.000قد األخير ارتفاعا نسبيا حيث انتقل من شهد عدد سكان المغرب خالل الع

 3.854.000، أي بزيادة أكثر من 2017نسمة سنة  34.852.000إلى  2007نسمة سنة 

 . %1.18نسمة وبمعدل نمو سنوي بلغ 

حولي  2017سنة فما فوق برسم سنة  15لمغرب الناشطين )البالغين اويقدر عدد سكان 

سبة أي بزيادة سنوية بن 2016خالل سنة  11.890.000نسمة مقابل  12.062.000

و  %1.84مسجال بذلك زيادة العرض في سوق الشغل بالوسط الحضري بنسبة   1.45%

 بالوسط القروي. 0.92%

عرف عدد سكان المغرب الناشطين نمو ديمغرافيا بمتوسط  2017 – 2007وخالل الفترة 

 (.1بالوسط القروي  -%056الحضري و بالوسط   %1.76+)  %0.7سنوي ناهز 

                                                      
 . 6-5، تقرير حول الموارد البشرية، ص 2018وزارة االقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية لسنة  - 1
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إلى ما يشهده عدد السكان من دد السكان القرويين الناشطين ويمكن تفسير انخفاض ع

انخفاض في الوسط القروي سنة بعد أخرى لكونهم يبحثون عن حياة أفضل داخل المدن 

للظروف الصعبة التي يشهدها العالم القروي مقارنة بالمدن. من ندرة فرص الشغل وغياب 

ها، لذلك أصبح السكان في وضعف مختلف الخدمات االجتماعية من صحة وتعليم وغير

القرى بحاجة إلى تنمية حقيقية لدعم استقرارهم وتفادي المزيد من الهجرة التي تفقد القرى 

وتغرق المدن باكتظاظ سكاني يصعب التعامل معه، ويولد هو األخر  ثروة بشرية حقيقية

 .ةالحاجة إلى البحث عن حياة أفضل عن طريق الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجي

إذ عرف المغرب موجات كبيرة من الهجرات الخارجية بسبب البحث عن الشغل وانتشار 

 البطالة نتيجة السياسة التنموية التي ال ترقى إلى تطلعات المواطنين.

نسمة بكثافة  22724حولي  2014لنيف حسب إحصائيات سنة او قد بلغ عدد سكان جماعة 

   ع.نسمة في الكيلومتر المرب 18سكانية بلغت 

منتخبات،  4منتخبا، من بينهم أربع  27وبالنسبة لعدد المنتخبين الجماعيين فيقدر بحوالي 

وهو تحول ملحوظ في الفترة األخيرة إذ كانت الحياة السياسية من قبل حكرا على فئة الرجال 

فقط دون النساء، فلم يكن للمرأة أن تقتحم هذا المجال ألسباب عديدة من أبرزها النظرة 

لبية للمرأة باعتبار اقتحامها للجانب السياسي يحط من قيمة الرجل، الذي ال يتقبل منافسة الس

المرأة له، كما أن خوف المرأة وعدم ثقتها بمدى استيعاب المجتمع وتقبله لها كممثلة له في 

 تدبير شؤونه، من بين األسباب األخرى التي تبعدها عن المشاركة السياسية.

الجماعي موردا بشريا نابعا من اختيار المواطن، ومن تم فهو يكمل  يشكل المنتخبوهكذا 

عمل الموظف الجماعي من خالل ما يناط به من المهام ال يمكن للموظف الجماعي أن يقوم 

طة بالموظف الجماعي، كما يعتبر وبها مثلما ال يمكن للمنتخب الجماعي أن يقوم بالمهام المن

األقرب إلى المواطنين والمعبر عن احتياجاتهم وهمومهم المنتخب الجماعي بمثابة الممثل 

نه سيكون على دراية بكل ما يتعلق أومشاغلهم، وهو يأتي من الوسط الذي يمثله وال شك 

 .1بحاجيات بلدته الساكنة التي يمثلها في صناديق اإلقتراع

                                                      
ماعة مستكمار القروية نموذجا، رسالة لنيل دبلوم ماستر قوانين التجارة واألعمال، جامعة محمد الطالبي: تدبير الموارد البشرية في الجماعات، ج - 1

 .45ص  2017-2016محمد األول بوجدة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية،الموسم الجامعي 
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هدف األسمى والدور األهم الذي يتعين على المنتخب الجماعي القيام به يتمثل في تحقيق ال

المطلوب من الجماعات، والذي يروم تحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

ضاء مصالح الساكنة اليومية ومتطلباتهم التي ال تنتهي ما دام أنهم قرروا قوالثقافية والبيئية، و

 نخراطواالاختياره كممثل لهم، األمر الذي يستدعي الرضوخ للضوابط القانونية واإلدارية 

   1في دواليب اإلدارة والحرص على التمسك بما يمنحه إياه القانون من صالحيات.

واإلدارة الجماعية تحتاج في مباشرة مهامها والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة 

وإشباع مختلف حاجيات السكان، إلى موارد بشرية متمثلة في الموظفين العموميين وأعوان 

موارد مالية للقيام بذلك وإلى وسائل قانونية، واإلدارة تستخدم العنصر البشري اإلدارة وإلى 

لتحقيق أهدافها، بحيث تمارس الدولة نشاطها الضبطي أو المرفقي من خالل الموظف 

 2العمومي.

والمتصرف والمساعد اإلداري والموظف في اإلدارة الجماعية متعدد المهام فهو المحاسب 

ومن هذا المنطلق فهو يكمل أعمال المنتخب،  خيل ومدير المصالح...والتقني ووكيل المدا

 وهذا ما يشكل عالقة تكامل أساسية لتيسير سير المرفق العام بانتظام واضطراد.

لنيفاالمطلب الثاني: أنماط تدبير الموارد البشرية بجماعة   

لموظفين الجماعيين، تتمثل أهم أنماط تدبير الموارد البشرية فيما يتعلق بكيفية تعيين ا   

والجهة التي تسهر على ذلك )الفقرة األولى( كما ترتبط أيضا بكيفية توزيع الموظفين ) الفقرة 

 الثانية (

 الفقرة األولى: تعيين الموظفين

فإن تعين الموظفين يخضع  113.14من القانون التنظيمي رقم  96حسب مقتضيات المادة 

خير الذي خوله له القانون صالحيات التعيين في لسلطة رئيس المجلس الجماعي، هذا األ

، وهو نفس المقتضى جميع المناصب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

                                                      
المتعلق بالجماعات، منشورات مجلة العلوم القانونية،  113.14سعيد بوفتيل: دور المستشار الجماعي في التدبير من خالل القانون التنظيمي رقم  - 1

 .104ص  2016مطبعة األمنية 
 402ص 2012كريم لحرش:القانون اإلداري المغربي، مطبعة طوب بريس الرباط الطبعة الثانية  - 2
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منه بأنه " تسند سلطة  5الذي جاء في المادة  1 1977شتنبر 27الذي نص عليه مرسوم 

 التعيين إلى رئيس المجلس الجماعي المعني باألمر..."

ن تعيين الموظفين الجماعيين من قبل رئيس المجلس الجماعي محط انتقاد في أغلب وقد كا

تعيين الموظفين الجماعيين لسلطة ، غير أن إخضاع 2المناظرات الوطنية حول الجماعات

نها الضرب في مبدأ الالمركزية، واستقاللية تدبير الموارد البشرية من أغير الرئيس من ش

المركزية، وما يجب التفكير فيه ال يرتبط بنزع صالحية تعيين قبل الجماعات عن السلطات 

الموظفين من يد رئيس المجلس الجماعي، وإنما هو محاولة وضع نص قانوني يحدد مستوى 

تعليمي كافي لتقلد مهمة رئيس المجلس الجماعي، مع الحرص على إيجاد سبل حقيقية لرقابة 

من خالل توفير جو نزيه ومالئم إلجراء  الدولة على كيفية تعيين الموظفين الجماعيين

 3المباراة تفاديا لكل ما من شأنه عرقلة اختيار الموارد البشرية الجماعية بالشكل المناسب.

ويتم تعيين الموظفين الجماعيين بناء على إجراء مباراة، عكس ما كان عليه األمر في السابق 

تخلي عن هذا النظام بهدف وضع حد إذ يتم التعيين في نظام التوظيف المباشر وقد تم ال

 للولوج إلى الوظيفة العمومية عبر أسلوب االحتجاج، وبهدف تبني مبدأ تكافئ الفرص.

وبخصوص التوظيف بناء على المباراة فقد ورد في قانون الوظيفة العمومية على أنه " يجب 

المترشحين  أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع

 4لولوج نفس المنصب، وال سيما حسب مسطرة المباراة..."

شروط وكيفيات تنظيم المباريات، ومن بين ما أشار إليه  5 2.11.621وقد حدد المرسوم رقم 

المرسوم أن المباريات تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط الواردة في 

مومية وفي النظام األساسي الخاص المحدث نصوص النظام األساسي العام للوظيفة الع

                                                      
 3387الجماعات، الجريدة الرسمية عدد  بمتابة النظام األساسي لموظفي 1977شتنبر  27 /1397شوال  13بتاريخ  2.77.738مرسوم رقم   - 1

 .2728ص 
 196-195حميد أبوالس: تدبير الموارد البشرية، نموذج اإلدارة الجماعية، مرجع سابق ص  - 2
 .69محمد الطالبي: تدبير الموارد البشرية في الجماعات، جماعة مستكمار القروية نموذجا، مرجع سابق، ص  - 3
 مرات ( من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. 5) مكرر  22القرة األولى من الفصل  - 4
بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب  2011نونبر  25 /1432من ذي الحجة  28صادر في  2.11.621مرسوم رقم  - 5

 العمومية.
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اشتراط الكفاءة والمهارة العلمية الالزمة لممارسة درجة المتبارى عليها، هذا إلى جانب لل

 1الوظائف كلما أمكن ذلك.

كما جاء في نفس المرسوم على أن السلطة التي لها صالحية التعيين في الوظائف هي التي 

لمباراة بقرار إلى جانب السلطة الحكومية الوصية من تحدد شروط وإجراءات وبرامج ا

بالنسبة للجماعات الترابية، ويتم التأشير على هذا القرار من طرف السلطة الحكومية 

 ، ويجب أن يتضمن ما يلي:2بالوظيفة العمومية

نوعية وعدد االختبارات ووسائل إجرائها وكيفيات التنقيط ومعامالت التنقيط، والنقط  -

 د االقتضاء بالنسبة لالختبارات األساسية.اإلقصائية عن

 كيفية تأليف لجنة المباراة واللجان المتفرعة عنها. -

كيفيات إجراء االختبارات وشروطها، بشكل يؤدي إلى تكافؤ الفرص وتساوي  -

 الحظوظ بين الجميع بدون تمييز.

 أجل الترشيحات وكيفيات اإلعالن عن المباراة ونتائجها. -

على نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية، والبوابة الوطنية كما نص المشرع أيضا 

 للتشغيل العمومي.

 3كما يتعين االعتماد في إجراء المباراة على الشهادات العلمية المعترف بها من طرف الدولة،

والتخصصات المطلوبة والكفاءات والمهارات المهنية عند االقتضاء، هذا إلى جانب اختيار 

رات تتالءم مع المهارات والمتطلبات المرتبطة بالوظيفة المطلوبة، وإمكانية مواضيع اختبا

 أو على المستوى المركزي إن تعذر ذلك،  يإجرائها على المستوى الالمركز

كما نص النظام األساسي العام للوظيفة العمومية على أنه يمكن لإلدارات العمومية أن تشغل 

ر أنه ال ينتج عن التشغيل حق الترسيم في أطر أعوانا بموجب عقود عند االقتضاء، غي

، الذي نص في 1 2.15.770، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المرسوم رقم 4اإلدارة

                                                      
 .2.11.621من المرسوم  2المادة  - 1
 من نفس المرسوم  3المادة  - 2
و المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج  2012أبريل  30 /1433جمادى األخيرة   8الصادر في  2.12.90اجع المادة األولى من المرسوم رقم ر - 3

 مختلف الدرجات المحدثة بموجب األنظمة األساسية.
العمومية عند االقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب  المكرر من النظام األساسي العام للوظيفة العمومية على أنه: " يمكن لإلدارات 6نص الفصل  - 4

 عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.

 ال ينتج عن هذ التشغيل في أي حال من األحوال حق الترسيم في أطر االدرة."
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مادته الثالثة على أنه" يتم التشغيل بموجب عقود وفق أحكام هذا المرسوم، في حدود 

 المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.

 في جميع األحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر اإلدارة." وال يمكن

أو تقديم عقود بالنسبة لخبراء إنجاز مشاريع أو دراسات  بموجبويمكن اللجوء إلى التشغيل 

االستشارات والخبرات أو القيام بمهام محددة ال تستطيع اإلدارة القيام بها، بما تتوفر عليه من 

ات ذاتية، كما يمكن التشغيل بموجب عقود أيضا بخصوص األعوان عند القيام إمكاني

 .2بوظائف ذات طابع عرضي ومؤقت

 الفقرة الثانية: توزيع الموظفين

لنيف سنحاول ربط توزيع ايرتبط توزيع الموظفين بعدة جوانب، فعلى مستوى جماعة  

مقاربة النوع بالجماعة  الموظفين إما بحسب المهام أو التخصص )أوال( وإما من خالل

 )ثانيا(.

 3أوال: توزيع الموظفين الجماعيين حسب التخصص

 العدد الموظفين الجماعيين حسب التخصص

 1 المتصرفون الممتازون

 1 المتصرفون من الدرجة الثانية

 2 المحرر من الدرجة الثالثة

 2 المحرر من الدرجة الرابعة

 1 التقني من الدرجة الرابعة

 5 التقني من الدرجة الرابعةمساعد 

 1 تقني من الدرجة الثالثة

 1 تقني من الدرجة الثالثة مساعد

 9 مساعد إداري من الدرجة الثالثة

 23 المجموع

 

                                                                                                                                                                      
جب عقود باإلدارات العمومية، ( بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بمو2016أغسطس  9) 1437ذي القعدة  5صادر في  2.15.770مرسوم رقم  - 1

 .6052(، صفحة 2016أغسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491جريدة رسمية عدد 
 من نفس المرسوم. 2المادة  - 2
 معطيات تم الحصول عليها من مصلحة الموارد البشرية لجماعة النيف . - 3
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دارة الجماعية لجماعة النيف نقصا على مستوى الموارد البشرية فيما يخص تعرف اإل   

حيث  ،بالجماعة وارد البشريةعن تدبير الم ةالمسؤول مختلف التخصصات حسب تصريح

في عدد الموظفين بسبب الوفاة وإلحاق بعض الموظفين إلى  ترجعاعرفت الجماعة مؤخرا 

تلبي مختلف األمر الذي يستلزم الحرص على توفير موارد بشرية كافية  أخرى، تإدارا

 حاجياتها، من خدمات إدارية تليق بمستوى أداء اإلدارة المحلية.

اعات الترابية تعاني من نقص في الموارد البشرية، من أطر فنيين وتقنيين أن أغلب الجم اكم

 1متخصصين في الجانب المالي.

 لنيف حسب الجنساثانيا: توزيع الموظفين الجماعيين بجماعة 

 الذكور اإلناث الجنس

 19 4 العدد

 

  %17.39من خالل األرقام الواردة في الجدول أعاله يتضح أن نسبة اإلناث يشكلن نسبة 

من مجموع عدد الموظفين، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بعدد الموظفين من فئة الذكور 

 من مجموع عدد الموظفين.  %82.60الذين يمثلون نسبة 

عموما تعتبر مشاركة العنصر النسوي في مختلف المجاالت التنموية من القضايا األساسية 

ك التزامات المغرب بصفته دولة موقعة وأملتها كذل 2011التي نصت عليها أحكام دستور 

على العديد من المعاهدات الدولية في مجال حقوق االنسان بما في ذلك اتفاقية القضاء على 

أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على 

 مستوى الفرص وكذلك الرواتب واألجور.

لتحسن الذي عرفه معدل ولوج المرأة للوظيفة العمومية، إال أن توطيد وعلى الرغم من ا

المساواة بين الجنسين ال يزال هدفا ذا أولوية للحكومة، يتعين أن ترتكز عليه جهود مختلف 

 1الجهات الفاعلة.

                                                      
، 13ات المالئمة ، منشورات مجلة العلوم القانونية سلسلة البحث األكاديمي العدد عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلب - 1

 79،ص 2016الطبعة األولى سنة 
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المبحث الثاني: سبل االرتقاء بتدبير الموارد البشرية 

 للجماعة

د البشرية التركيز على بعض الجوانب األساسية، والتي يقتضي االرتقاء بتدبير الموار    

تبقى من أبرزها مستوى اختيار الموارد البشرية الذي يجب أن يكون بطريقة تقتضي الكفاءة 

المطلوبة في اختيار المترشحين لتقلد مختلف الوظائف والمهام باإلدارة الجماعية، كما أن 

عمله التي تعد من الضروريات في الوقت الموظف الجماعي يحتاج إلى توفير بعض وسائل 

الراهن والمتمثلة في تطوير الجانب المتعلق باإلدارة االلكترونية، باإلضافة إلى توفير موارد 

 بشرية كافية وبنيات تحتية كافية الشتغال هذه الموارد.

كما يجب التركيز على بعض الجوانب المهمة لتحسين أداء الموظف الجماعي من خالل 

ام بالتكوين المستمر، وبتحفيز الموظف في سبيل دفعه إلى المزيد من اإلنتاجية مما االهتم

يمكن من رفع مستوى أداء اإلدارة الجماعية، كما يتعين االهتمام بالجانب التشاركي الذي يعد 

من مظاهر اإلدارة الحديثة إيمانا بما يحققه هذا األسلوب من فعالية في سبيل تطوير أداء 

خل التنظيم، هذا باإلضافة إلى ضرورة االهتمام بالرقابة كأسلوب تقييمي تقويمي االفراد دا

 ألداء الموظف.

 إلى مطلبين كالتالي:ومن هنا سوف نقسم الدراسة في هذا المبحث 

المطلب األول: على مستوى اختيار الموارد البشرية وتوفير 

 بعض وسائل عملها

ص على احترام مجموعة من الضوابط التي تستلزم عملية اختيار الموظف الجماعي الحر

تساهم في الحصول على أطر مؤهلة قادرة على أداء المهام المنوطة بها )الفقرة األولى( كما 

يستدعي تطوير أداء الموظف الجماعي االهتمام بالجانب المتعلق باإلدارة االلكترونية وتوفير 

 ية(قة بموارد بشرية كافية )الفقرة الثانفبنيات تحتية مر

 

                                                                                                                                                                      
 .22تقرير حول الموارد البشرية، ص   2018وزارة االقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية لسنة  - 1
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 مستوى اختيار العنصر البشريالفقرة األولى: 

تؤهل الموظف الجماعي  1تفترض المصداقية التوفر على مؤهالت علمية وكفاءة جيدة    

للقيام بالمهام المنوطة به، والمصداقية تقتضي تبني طريقة فعالة للحصول على الموارد 

مسؤولية فيما يقومون به من أدوار البشرية المطلوبة، من موظفين أكفاء قادرين على تحمل ال

 داخل اإلدارة الجماعية.

ويعتبر انتقاء الموظفين أول عملية في إطار سلسلة تدبير الموارد البشرية، وهي الخطوة     

األساسية قبل تهيئة الموظف وتدريبه وتطوير أدائه وفهم قيم المؤسسة والتناغم مع النسيج 

إلدارة انتقاء موظفين يلتقون مع رؤية القيادة والقيم ألفرادها، ما يتطلب من ا االجتماعي

والثقافة السائدة داخل المنظمة، وبذلك مواكبة التطورات، الشيء الذي يفرض على اإلدارة 

 .2قدرات خاصة واستراتيجية واضحة، للحصول على موارد بشرية مؤهلة وصالحة

ب المالية الشاغرة بدل قد ربط المشرع المغربي مسألة اختيار الموظفين بالمناص    

دته مقتضيات النظام األساسي العام للوظيفة العمومية الحاجيات الفعلية لإلدارة، وهذا ما أك

وخاصة الفصل السادس منه الذي أكد على أنه يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى الدرجة إذا لم 

       وم رقم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر، وهو نفس المقتضى الذي نص عليه المرس

في مادته الثالثة حيث جاء فيها " يتم التشغيل بموجب عقود وفق أحكام هذا 2.15.770

المرسوم في حدود المناصب المالية الشاغرة المحدثة بموجب قانون المالية..." وهذا األمر 

يشكل عائقا في سبيل الحصول على الموارد البشرية الكافية، ويبرز الدور األساسي الذي 

عبه الجانب المالي في سبيل التدبير الجيد للموارد البشرية، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي يل

يواجه الجماعات ويمنعها من التدبير الفعال لشؤونها، األمر الذي يستدعي التفكير في إيجاد 

 .سبل تكفل الحصول على موارد مالية كافية تضمن استقاللية في تدبير شؤونها

                                                      
مية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  عبد العزيز أشرقي: الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمو - 1

 28، ص 2014الطبعة األولى 
 .78محمد الطالبي: تدبير الموارد البشرية في الجماعات، جماعة مستكمار القروية نموذجا، مرجع سابق، ص - 2
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ارات ال تتوفر على استراتيجية يتم من خاللها تحديد حاجياتها اآلنية كما أن معظم اإلد

والمستقبلية من الموارد البشرية، مثلما يغيب تحديد حاجياتها من الوظائف والكفاءات بشكل 

 ما يؤدي إلى مزيد من سوء التدبير. 1دقيق

نه أن يفتح أش وفي إطار طرق التوظيف فهناك من يرى أن التوظيف بناء على التعاقد من    

كما أن اتجاه  2المجال للمحسوبية والزبونية عوض المساواة واالستحقاق وتكافؤ الفرص

إلى اعتماد أسلوب التعاقد من شأنه أال يدعم استقرار الموظف العمومي، المشرع المغربي 

ليته لك فقدان استقالذفالمتعاقد مع اإلدارة قد ال يشعر براحة نفسية، فهو مهدد بفقدان عمله وب

داخل المجتمع، ما يؤثر على مستوى أدائه داخل اإلدارة خصوصا و أن الحصول على 

منصب شغل قد يكون مهمة شاقة في الكثير من األحيان، واتجاه الباحث عن العمل إلى 

حاجيات القطاع الخاص ال يشكل بديال في كل األحيان لضعف هذا القطاع وعدم تلبيته ل

 افية للشغل، المواطنين من توفير فرص ك

ويعد نظام التوظيف بناء على المباراة شيئا إيجابيا من شأنه دعم مبدأ تكافئ الفرص أمام     

الجميع ومساواة الكل أمام الحق في ولوج الوظيفة العمومية، غير أن اإلشكال يطرح في 

ز إجراء المباريات، ففي بعض األحيان تغيب النزاهة في إجراء المباراة ببعض مراكطرق 

ما يستدعي محاربة الغش  ،االمتحانات، مما يؤدي إلى غياب تكافؤ الفرص بين مركز وأخر

وتحمل الكل للمسؤولية بجدية سواء من طرف الممتحنين المرشحين للحصول على الوظائف 

 أو من قبل المشرفين على هذه االمتحانات.

المؤهالت المهنية  كما يتعين وضع اختبارات مرتبطة بالتخصصات المطلوبة الختبار   

لمراد شغلها، بدل المواضيع العامة، هذا على جانب وضع مشرفين أكفاء المتعلقة بالوظيفة ا

 3ومتخصصين في مجال التوظيف

كما يجب التفكر في عنصر مهم وهو ضرورة اختيار العنصر البشري من الوسط الذي    

على وجه الخصوص الذي تؤدي فيه اإلدارة وظيفتها، فالموظف ككل والموظف الجماعي 
                                                      

، 2011الطبعة األولى 89، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية العدد بشرى الوردي: تقييم األداء في الوظيفة العمومية المغربية - 1

  111-101ص 
، تقرير حول هذه 2013أحمد بهنيس: مداخلة في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية، بتاريخ يونيو  - 2

 .23العمومية وتحديث اإلدارة، ص  المناظرة صادر عن وزارة الوظيفة
ارة المحلية سالم قناص علي العامري: القيادة اإلدارية واستراتيجية إدارة الموارد البشرية في التدبير الحديث، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلد- 3

 226-225ص   2015أبريل  -والتنمية، عدد مارس
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يكون تواصله مع مواطني ومرتفقي تلك الجماعة  ينتمي إلى جماعة حضرية أو قروي،

أفضل من غيره، بحكم اختالف الثقافات من منطقة إلى أخرى، كما قد يكون أكثر حرصا 

على خدمة شؤون بلدته من غيره، ويكون على دراية تامة بحاجياتها أكثر من غيره بحكم 

 محيطها.احتكاكه ب

كما أن اختيار الموظف المناسب يستدعي توفير بعض وسائل عمله والتي أصبحت     

ضرورية في الوقت الراهن، من قبيل توفير الخدمات االلكترونية والبنيات التحتية الالزمة 

وتوفير العدد الكافي من األطر اإلدارية في سبيل أداء خدمات في المستوى المطلوب، وهذا 

 إليه في الفقرة الموالية.ما سنتطرق 

  الفقرة الثانية: توفير بعض أدوات اشتغال الموارد البشرية

إحدى األساليب اإلدارية الحديثة والمساهمة في دعم أداء تشكل اإلدارة االلكترونية     

يعتبر النهوض بجودة االستقبال واإلرشاد ركيزة العنصر البشري داخل اإلدارة )أوال( كما 

 )ثانيا(  التقارب بين اإلدارة والمواطن أساسية لخلق

 اإلدارة االلكترونيةأوال: 

الورقية التقليدية إلى  والخدمات هي تحويل كافة األعمال ،اإلدارة االلكترونية أو الرقمية

للوقت والتكلفة ورفع من الجودة  أخرى رقمية تتم عبر الوسائل التكنولوجية في اختصار

 .1والفعالية

االلكترونية مدخل من المداخيل التي باتت أساسية ومهمة لتحديث تدبير  وتعتبر اإلدارة 

 الموارد البشرية داخل اإلدارة الجماعية.

 2وقد تم تعريف اإلدارة االلكترونية بأنها:

" االستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات ومرافق الدولة  -

الخدمات المرفقية على المستوى الداخلي وبالتالي مكننة عمل األنشطة اإلدارية و

 والخارجي لهذه المؤسسات والمرافق" 

                                                      
  142ورهان التحديث، مرجع سابق ص أحرموش جمال: اإلدارة الجماعية بالمغرب  - 1
اب عبد الحكيم زروق: المعلوميات ورهان تحقيق التحديث اإلداري والتنافسية االقتصادية بالمغرب، نشر وتوزيع الشركة المغربية لتوزيع الكت - 2

 .38ص 2014الدار البيضاء، الطبعة األولى 
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تعريفها أيضا بأنها: " قدرة اإلدارة العمومية على تبادل المعطيات وتقديم تم  كما -

الخدمات بشكل الكتروني فيما بينها وبين كل القطاع الخاص بالمواطنين بشكل عام، 

 كلفة مع ضمان سرية وأمن المعطيات المتبادلة"وذلك بسرعة ودقة متناهيتين وبأقل ت

انطالقا من التعريفين السابقين يتضح أن اإلدارة االلكترونية تمكن مختلف المؤسسات 

العمومية والخاصة من تحقيق غاية تبادل المعلومات فيما بينها وبين المواطنين بالسرعة 

  ارية.والدقة المطلوبتين ما يؤدي إلى تطوير مستوى الخدمات اإلد

وتهدف اإلدارة االلكترونية إلى تحويل العمل اإلداري من إطاره اليدوي التقليدي إلى أسلوب 

يعتمد على الجانب المعلوماتي، المتمثل في استخدام الحاسوب وشبكة االنترنيت للقيام بالمهام 

وقت اإلدارية دون الحاجة إلى التنقل من مكان ألخر، لما يتطلبه هذا األمر من إهدار لل

 1والمال.

 ولإلدارة اإللكترونية عدة مزايا من بينها:

تحقيق مبدأ الفعالية والشفافية التي توفير المعلومات الدقيقة في أوانها، مما يتيح  -

، كما تتمثل الشفافية والفعالية 2للجميع فرص االطالع عليها وتداولها ونشرها

مواطنين بالسرعة والدقة االلكترونية في تنفيذ المهام اإلدارية وقضاء أغراض ال

المطلوبتين من خالل جمع وتصنيف المعطيات بالسرعة الالزمة، مما يكفل تدبيرا 

 جيدا للوقت وتخفيضا من روتين العمل وتحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

الرفع من مستوى التواصل اإلداري عن طريق التنسيق السريع بين مختلف أقسام  -

 ة.اإلدارة الواحد

، ما يخول جعل اإلدارة تبسيط المساطر واإلجراءات واقتصاد الجهد والوقت والمال -

أكثر قربا للمواطنين ما يجعلهم أكثر رضا على ما تقدمه من خدمات كما يتيح لإلدارة 

 إمكانية تلقي استفسارات وتساؤالت المرتفقين.

م أداء اإلدارة تتضح أهميتها من خالل المزايا التي توفرها اإلدارة االلكترونية في سبيل دع

 في مساعدة الموظف الجماعي على القيام بمسؤوليته بشكل أكثر إنتاجية.

                                                      
نية في مركز نظم المعلومات التابع للحكومة االلكترونية في دولة قطر، دراسة لنيل شهادة كلثم محمد الكبيسي: متطلبات تطبيق اإلدارة االلكترو - 1

 30ص  2008الماجستير في إدارة األعمال، الجامعة االفتراضية الدولية سنة 
ص  2016ة الدار البيضاء، طبعة عبد العزيز أشرقي: الجماعات الترابية اآلفاق المستقبلية وتحديات التنمية المستدامة، مطبعة النجاح الجديد - 2
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ومن خالل استقراء واقع إدارتنا المغربية يتضح أنها في بدايتها من حيث تفعيل الجانب 

اإللكتروني، ويختلف مدى تفعيله من إدارة ألخرى، وفيما يتعلق بالجماعات فهي في طور 

لكتروني في القيام بمجموعة من الخدمات سواء من حيث دم من حيث استخدام الجانب اإلالتق

العالقات داخل اإلدارة الواحدة أو بين اإلدارات المختلفة، إال أن الجانب المهم والغائب يتمثل 

لكتروني دون في غياب استفادة المواطن من بعض الخدمات عن بعد بواسطة التواصل اإل

 تنقل إلى عين المكان.الحاجة إلى ال

الخدمات االلكترونية  تقديمفي  افقد عرفت تحسن ملحوظفعلى مستوى جماعة النيف كمثال 

حيث يمكن للمواطن أو  ،وخاصة على مستوى بعض المصالح كمصلحة الحالة المدنية

المرتفق الذي يريد الحصول على إحدى الوثائق اإلدارية يكفي فقط اإلدالء برقم الحالة 

 ية ويتم الحصول على وثائقه في أقرب وقت.المدن

 ى جميع المجاالت.هذه الخدمات على مستوإال أنه يتعين بدل المزيد من المجهودات لتوسيع 

تتوفر على موقع إلكتروني يمكن من المرتفق والراغب في االطالع على اعة ال كما أن الجم

كل ما يتعلق بهذه الجماعة من معطيات ومعلومات عن واقعها وكل ما يتعلق بتدبير شؤونها، 

روني لهذه الجماعة في طور اإلنجاز ناهيك عن غياب تقديم الخدمات زال الموقع اإللكت إذ ال

  لكتروني.  إعن بعد للمرتفقين بشكل 

من شأنه تسهيل الخدمات على المواطنين خاصة فتوفير الخدمات للمرتفقين بشكل إلكتروني 

أولئك المقيمين خارج الوطن، أو داخل الوطن ولكنهم يوجدون في وضعية ال تسمح لهم 

 تحاق بعين المكان للحصول على خدمات إدارية معينة.االل

كما أن اإلدارة اإللكترونية تجعل الموظف في غنى عن المقابلة بالشكل المباشر مع المرتفق، 

والتي قد تنتج عنها في بعض األحيان معيقات قد ترتبط بغياب التواصل وضعفه بين 

 الموظف والمرتفق.

إلدارة اإللكترونية فإنها قد تكون عائقا أمام تحقيق التواصل لكن رغم كل المزايا التي تتيحها ا

الفعال بين اإلدارة والمواطن في بعض األحيان، فالتواصل المباشر ال يمكن مقارنته 

بالتواصل اإللكتروني نظرا لما يتيحه النوع األول من إمكانيات لتلقي االستفسارات واإلجابة 

، كما أن المواطنين الذين ال يحسنون ية من األولىعنها بشكل مباشر وهي طريقة أكثر فعال

 استخدام الوسائل اإللكترونية يجدون صعوبة في التعامل مع اإلدارة إلكترونيا.
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ثانيا: النهوض بجودة االستقبال واإلرشاد كأساس لخلق التقارب بين اإلدارة 
 والمواطن

 
يحكم المواطن على اإلدارة، ألنه  االستقبال يعد بمثابة بطاقة تعريف اإلدارة، فبموجبه   

وبالتالي فما أهمية االستقبال؟ وكيف  (المواطن)يشكل أول اتصال بين اإلدارة والمرتفق 

 يساهم في تطوير وتحديث اإلدارة؟

األول  االنطباعن أهمية االستقبال تكمن في كونه المرحلة األساسية التي يكون فيها المواطن إ

نطالقا من هذا التصور سيحكم على اإلدارة بانفتاحها أو حول الجهاز اإلداري، إنه ا

كما أن أهمية هذا االستقبال تتمثل في  ،انكماشها، بتنظيمها المحكم أو فوضويتها العارمة

القضاء على التخلف اإلداري ومن وراءه كل أشكال االنحراف عن القانون، وهذه األهمية 

تؤثر على عالقة اإلدارة بالمواطنين، فتوفر  من شأنها أن تدفع بكل المؤثرات السلبية التي

بذلك نوع من االستقرار والطمأنينة في نفسية المرتفقين اتجاه سير المصالح العمومية 

 .1لإلدارة

وإذا كان االستقبال يعد مدرسة للحياة االجتماعية ومصلحة حيوية وضرورية للمواطن، فمن 

دارة والمواطنين، ألنه يساهم فعال في بناء نسنة العالقة بين اإلأهذا المنطلق جاءت ضرورة 

وخلق الثقة بين هذين الطرفين وذلك لبلوغ المستوى الذي حققته بعض الدول األوربية في 

-1982هذا المجال، حيث نجد فرنسا اهتمت بإشكالية استقبال المواطنين داخل اإلدارة منذ 

ارة من المواطن، وذلك عبر بحيث سنت مجموعة من القوانين الهدف منها تقريب اإلد 1983

وذلك «  ADMINISTRATION à VOTRE SERVICE» إنشاء مراكز تحمل اسم 

حتى يتعرف المرتفق أكثر على حقوقه. وترتبط عملية االستقبال في أساسها بأربعة عناصر 

 :مهمة وهي

وهو مرتبط بتوجيه الجمهور عبر مختلف المصالح التابعة لنفس العنصر األول:  -1

 .الهيئة

                                                      
في القانون العام، جامعة الحسن  -" محاولة لمقاربة عالقة اإلدارة العمومية في المغرب بالمواطن"، أطروحة لنيل الدكتوراه بكار األغصف:   - 1

 126،ص 2007-2006جامعية، ، الدار البيضاء عين الشق، السنة الواالجتماعية  واالقتصاديةالثاني ، كلية العلوم القانونية 
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وكذا ( نقل المعلومات البسيطة إلى المرتفقين )المواطنينبويتعلق عنصر الثاني: ال -2

 .المطبوعات والوثائق الواجب ملئها

يتمحور حول إعداد معلومات شخصية، بمعنى تكييف المعلومات العنصر الثالث:  -3

 .العامة مع الحاالت الخاصة

تقديم النصح ويرتبط بالمعالجة السريعة لكل طلب شخصي والعنصر الرابع:  -4

 .والمساعدة للمرتفق

وبهذا فإن االستقبال داخل اإلدارة سوف لن يساهم فقط في تحسين جودة العمل اإلداري،    

بل سيعمل على جعل عالقة اإلدارة بالمواطن مطبوعة بالتفاهم والثقة بين الطرفين، 

لخوف من اإلدارة فاالستقبال اإلنساني للمرتفق سيخفف من شعوره الدائم بالحيطة والحذر وا

في كل اتصال له بها، األمر الذي سيشجعه مستقبال على االتصال باإلدارة كلما دعت 

 .الضرورة لتحقيق رغباته وممارسة كل حقوقه المشروعة

 بالبنية التحتية االهتمامإذن فلتحسين عملية االستقبال باإلدارة الجماعية ببالدنا وجب 

 هو معلوم أصبح االهتمام بعملية االستقبال متزايدا خاصةفي المقام األول، فكما  لالستقبال

 في اآلونة األخيرة، حيث دعت أعلى سلطة بالبالد في أكثر من مناسبة لتحسين جودة

 1.االستقبال بمختلف اإلدارات العمومية

تحسين  ةوبالتالي فاإلدارة الجماعية مطالبة في الوقت الحالي بالتأقلم مع ما تفرضه ضرور

بتخصيص  رفق العمومي وتيسير ظروف اندماجه في المحيط االجتماعي، وذلكجودة الم

خالل أثر التغذية  ألن االستقبال من فضاءات استقبال المرتفقين واإلنصات الستفساراتهم

التي يعاني منها  االسترجاعية الذي يحققه يجب أن يكون لتحسيس اإلدارة بكافة المشاكل

 .2 تزال في حاجة إلى إشباعالمرتفقون وإلى المجاالت التي ال

                                                      
 .132أحرموش جمال: اإلدارة الجماعية بالمغرب ورهان التحديث، مرجع سابق ص  - 1
 ةأطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانوني ،أسس اإلصالح اإلداري بالمغرب :حطان آمنة  - 2

 .268ص 2009-2008 لرباط، السنة الجامعية، أكدال اواالجتماعية واالقتصادية
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 عالوة على هذا يجب تخصيص معامالت تفضيلية للمعاقين والنساء الحوامل ومن في

المراسالت  وتزويد األقسام اإلدارية بأجهزة الفاكس لتمكينها من إرسال أو استقبال 1حكمهم

 وقت. في أسرع

ة قيق الشفافية اإلداريوالنهوض به كإطار مالئم لتح االستقبالبجودة  االهتماموفي إطار 

 د:وتقريبها من المواطن تم في هذا الصد

روابط  إعداد مشروع إطار مرجعي ألجل إرساء نظام لالستقبال واإلرشاد وتعزيز ➢

 .الثقة بين اإلدارة والمرتفقين

 يهدف إلى إلزام اإلدارات العمومية ،إعداد مرسوم لتدبير ومعالجة الشكايات ➢

ات العمومية باإلجابة كتابة عن شكايات المرتفقين والجماعات الترابية والمؤسس

 .ووفق مسطرة محددتين داخل آجال

بشكل  إصدار المرسوم المتعلق بتغيير الساعة القانونية، الذي يحدد إضافة ساعة ➢

 .منتظم كل سنة خالل فترة الصيف

الجماعية  اإن إيالء العناية الكاملة لعملية االستقبال بمختلف اإلدارات العمومية وخاصة منه

اإلدارة  سيؤدي ال محالة إلى خلق جو من التفاهم بين ،والنهوض بها وتحسين جودتها

باإلدارة  والمواطن وسيعزز ثقة هذا األخير باإلدارة، األمر الذي سيؤدي إلى تحسين عالقته

 .2التي ستصبح إدارة قريبة ومنفتحة على كل المواطنين

 الموظف الجماعي المطلب الثاني: بعض جوانب تحسين أداء

يعتبر تكوين الموظف الجماعي إحدى الجوانب األساسية في بناء قدراته وتأهيله بالشكل     

المناسب للقيام بمهامه، والتكوين الدائم هو الذي يعطي نتائج جيدة في خلق موظف ذو كفاءة 

قبل الدولة  يالؤه العناية الالزمة منإعالية، مثلما يعد تحفيزه محددا أساسيا أيضا يتعين 

)الفقرة األولى( كما تتمثل المشاركة في تدبير الشأن الجماعي من قبل مختلف الفعليات من 

موظفين فيما بينهم ومن قبل المشرفين على تدبير الموارد البشرية بالجماعات، وكذا من قبل 

ة المجتمع المدني بمختلف أطيافه، إحدى الجوانب األخرة المهمة، هذا إلى جانب الرقاب

                                                      
 27ص 2000، وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ؛ تفعيل ميثاق حسن التدبير ، منشورات عكاظ ، الرباط  المغربية المملكة - 1
  133أحرموش جمال: اإلدارة الجماعية بالمغرب ورهان التحديث، مرجع سابق، ص - 2
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الستكمال عمل الجماعات والموظف الجماعي على وجه  كأسلوب تقويمي البد منه

 .الخصوص )الفقرة الثانية(

 الفقرة األولى: التكوين والتحفيز

قتضي جودة أداء الموظف االهتمام بتكوينه باستمرار )أوال( كما أن للتحفيز دور إيجابي في ت

 خلق موظف أكثر إنتاجية. )ثانيا(

 نأوال: التكوي

من المؤكد أن تكوين موظفي الجماعات الترابية يعد شرطا أساسيا لفعالية العمل الجماعي،    

، خاصة أن اإلصالحات الجديدة تسير في وذلك من أجل تأطير أفضل نوعيا للحاجة المحلية

اتجاه توسيع مهام واختصاصات الجماعات الترابية بمختلف أطيافها، بل وضرورة تكييف 

 1.مع المتطلبات الجديدة للتسيير العمل الجماعي

ويعرف التكوين بأنه" تلك الجهود الهادفة إلى تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي 

مهارات ومعارف وخبرات مما  منتكسبه مهارة في أداء العمل، أو تنمية وتطوير ما لديه 

 2أعلى في المستقبل". يزيد من كفاءته في أداء عمله الحالي أو بعده ألداء أعمال ذات مستوى

هارتهم، رفع مستوى ويقصد كذلك بالتكوين العمل على زيادة قدرات األفراد العاملين وم

قيامهم بمهامهم وأدائهم لوظائفهم الحالية وكذا الغرض اكتساب القدرة على تولي مسؤوليات 

 3أكبر.

ما 4 13662.05.ويقصد بالتكوين المستمر حسب مدلول المادة األولى من المرسوم رقم 

 "يلي:

تأهيل الموظفين واألعوان بتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا قصد إعدادهم لمزاولة المهام  -

 المطابقة لهذا التكوين.

خبرة الموظفين واألعوان استجابة للتطورات التقنية والتحوالت التي تعرفها استكمال  -

 اإلدارة العمومية.

                                                      
ركزية، من التسيير اإلداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق عزيزي مفتاح: الالم - 1

 .191ص  2001-2000أكدال، السنة الجامعية 
 .255ص  1989زكي محمد هاشم: إدارة الموارد البشرية، جامعة الكويت  - 2
 .88ص  2007شرية، دار الفكر للنشر والتوزيع إسماعيل قيرة: تنمية الموارد الب - 3
المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة. صادر في  2005ديسمبر 2 /1426من شوال  29صادر في  2.05.1366مرسوم رقم  - 4

 .2006يناير  12 /1429ذي الحجة  11بتاريخ  5386الجريدة الرسمية عدد 
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صد تمكينهم في إطار إعادة االنتشار تحسين كفاءات وخبرات الموظفين واألعوان ق -

أو الحركية من ولوج مناصب تتطلب مؤهالت جديدة أو لمزاولة أنشطة مهنية 

 مختلفة.

إعداد األطر العليا لتولي مهام التصور والتأطير والتدبير والتوجيه باإلدارة  -

 العمومية."

إطار السعي إلى ممارسة في  -لذا، فإن الجماعات الترابية بالمغرب مدعوة اليوم أكثر فأكثر 

إلى نهج تدبير أفضل ومثمر بشأن مواردها البشرية  – فعلية وجيدة الختصاصاتها الموسعة

 1المعنية )الموظفين الجماعيين(.

د التكوين جانبا مهما من الجوانب المساهمة في تطوير أداء الموظف بصفة عامة عوي

ية كافية لتحسين أداء اإلدارة والموظف الجماعي بصفة خاصة، ومن تم يجب إيالؤه عنا

الجماعية، ويخضع الموظفون في إطار القيام بعملهم لتكوين في إطار العمل واألخر خارج 

إطار العمل، أما النوع األول فيتمثل فيما يخضع له الموظف من تكوين تحث إشراف رئيس 

للقيام تطبيقيا  مشرف في العمل يقدم له توجيهات حول طريقة قيامه بعمله، ويترك له المجال

بعد  بالعمل بشكل تجريبي، كما يتلقى المشرف كل استفسار من طرف الخاضع للتكوين ليقوم

ذلك بالمهام وحده دون إشراف مباشر، أما النوع الثاني فيتمثل في خضوع الموظف للتكوين 

 خارج إطار المؤسسة أو اإلدارة التي يشتغل بها، من خالل مراكز التكوين التي قد توجد

بنفس المؤسسة أو خارجها، والتي تساهم في الرفع من قدرات األفراد من خالل إجراء 

  دورات تكوينية في إطار تخصصهم.

 وللتكوين أهمية بالغة في الجماعات نذكر منها:

التكوين يقلل حاجة اإلشراف، فالموظف المكون الذي يعي ما يتطلبه عمله يستطيع  -

أو مراقبة مستمرة من مرؤوسيه، وبذلك يوفر إنجاز ذلك دون الحاجة إلى توجيه 

 وقتهم ويجعلهم يتفرغون للقيام بنشطات أخرى في خدمة الجماعة.

يحسن التكوين خدمات الجماعة وطريقة تقديم الخدمات مما ينعكس على صورة  -

 العالقة الجيدة بين الجماعة والمرتفقين.

                                                      
مومية الترابية بالمغرب والحاجة إلى اإلصالح: سؤال التأطير ورهان التأهيل، مقال منشور  في سلسلة المعارف نجيب جيري: الوظيفة الع - 1

 .164ص  2017سنة  45القانونية والقضائية، المنازعات اإلدارية والقضائية، قضايا الوظيفة العمومية عدد
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واكتسابها صفة الثبات يعمل التكوين على تحقيق االستقرار الوظيفي في الجماعة  -

 وحسن السمعة في المجتمع.

لواقع التكوين المستمر على مستوى الجماعات، نجد ضعف هذا التكوين  اومن خالل استقرائن

 وعدم انتظامه واقتصاره على بعض الفئات دون األخرى.

فعلى مستوى جماعة النيف من خالل استقراء واقع التكوين المستمر يتضح أن معظم 

الجماعيين بهذه الجماعة في حاجة إلى التكوين مستمر يلبي حاجاتهم في تطوير  الموظفين

إمكانيتهم وقدراتهم المهنية داخل اإلدارة الجماعية، وإن كانوا يخضعون للتكوين أحيانا حسب 

إال أن هذا التكوين غير كافي لتأهيلهم للقيام بما  برنامج المدرية العامة للجماعات الترابية،

من مهام، باستثناء التكوين الذي يخضع له بعض األطر داخل الجماعة كمدراء  يكلفون به

المصالح الذين يخضعون لتكوين كافي يلبي حاجياتهم كمشرف على تدبير الموارد البشرية 

 داخل اإلدارة الجماعية.

وهذا الواقع راجع إلى غياب استراتيجية واضحة تعتمد أسلوبا ناجحا لتكوين كافي ومنتظم، 

 اير كل ما جديد في واقع التدبير الجماعي.يس

وعلى مستوى النصوص القانونية ليس هناك إطار قانوني يحدد الدورات التكوينية بانتظام، 

بل يتم التكوين في بعض األحيان بشكل عشوائي ال ينبني على أسس واقعية سليمة تلبي 

حاجيات الموظفين، فيجب وضع إطار قانوني يجعل من مهمة التكوين المستمر المنتظم 

التخصصات داخل اإلدارة، حقا للموظف ككل والموظف والذي يلبي حاجيات جميع 

الجماعي على وجه الخصوص، والجانب القانون ال يكفي وحده، بل البد من رصد مختلف 

 .إلنجاح هذه العمليةاإلمكانيات المادية والبشرية 

القراءة السابقة لتكوين الموظفين الجماعيين، فإنه يبقى أن التحوالت السريعة التي من خالل 

عرفها سياسات ومناهج تكوين وتأهيل الموظفين الجماعيين لالستجابة للحاجات المتجددة ت

والمتنامية محليا واالضطالع بالدور التنموي العائد للجماعات الترابية، يجب أن تعتمد مناهج 

التدبير التقديري للموارد البشرية للجماعات الترابية برسم مخطط طويل األمد لعصرنة 

وهذا ما يجب أن ترعاه اإلدارة الحكومية من خالل الوزارة الوصية على  1ماعية،اإلدارة الج

                                                      
، 2001، 32مركزي بالمغرب، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، العدد جفري علوي: تأهيل الموارد البشرية شرط اكتمال البناء الال - 1
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نفسها باعتبارها صاحبة الشأن والمعنية األولى بالمخطط، ، وهذه األخيرة الجماعات الترابية

 .1وذلك بالنسبة للمنتخبين والموظفين الجماعيين معا

مر من خالل تحديد الحد األدنى من كما أنه يتعين وضع استراتيجية فعالة للتكوين المست 

التكوين لكل موظف، والتركيز على تطوير المكونين الذين يسهرون على تأطير الموظفين 

   2وضرورة تتبع هذه العملية ومراقبتها بشكل فعال.

إذا كان التكوين المستمر أحد الجوانب التي ال غنى عنها في تحسين أداء الموظف الجماعي 

الموظف ماديا ومعنويا من أجل تشجيعه على العطاء أكثر في وظيفته، يعد فإن دعمه بتحفيز 

 .من الجوانب األساسية أيضا، وهذا ما سنتطرق إليه من خالل العنصر التالي

 حوافز واألجورثانيا: ال

تعتبر سياسات األجور والحوافز، من أهم اآلليات ذات التأثير المباشر على سلوك     
بات على المؤسسات أن تعمل على تطوير هذه السياسات بصورة  ل، لذاالفرد العام وانتاجية
العاملين ومحاولة الوصول إلى حالة من راد عاة الظروف االقتصادية لألفامع مر  مستمرة

تستطيع المؤسسة  األوضاع االقتصادية والعوائد المادية لمواردها البشرية حتى التوازن بين
من أجل هذا بدأت  .3داخلية خوفا من تسربها إلى الخارجالمحافظة على الكفاءات البشرية ال
الوسائل والطرق التي تساعد موظفيها على زيادة الرغبة اإلدارة الحديثة تعمل على استخدام 

في العمل، وتحقيق درجة عالية من إثارتهم ودفعهم إلى العمل وحفزهم على أدائه على أحسن 
  4وجه.

ل والمؤثرات الخارجية التي تثير الفرد وتدفعه ألداء ويقصد بالحوافز" مجموعة من العوام
 5األعمال الموكلة إليه بكفاءة، من خالل إشباع حاجاته ورغباته المادية والمعنوية"

، من ويعد التحفيز دعامة أساسية لتشجيع الموظف الجماعي على القيام بمهامه الوظيفي
غل المادية التي يجب أن يكون في خالل منحه الفرصة للتركيز على وظيفته بعيدا عن المشا

للموظف تبعده عن التفكير في إيجاد مصادر دخل أخرى من  ، فاألجرة المناسبةغنى عنها
خالل القيام بعمل خارج إطار وظيفته، في إطار شرعي، أو التفكير في إيجاد سبل غير 
                                                      

 .10ص  1989محمد اليعقوبي: التأطير اإلداري للجماعات المحلية، مجلة الدراسات اإلدارية كلية الحقوق وجدة العدد األول يونيو  - 1
جعة الشاملة للنظام األساسي العام للوظيفة العمومية" التي أقيمت في قصر المؤتمرات عز الدين كموح: مداخلة في المناظرة الوطنية حول المرا - 2

 .30، تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة  حول هذه المناظرة، ص  2013يونيو  21بالصخيرات بتاريخ 
 49ة الجزائرية مرجع سابق .ص سميرة هيشر: دور تقييم المهارات في تثمين الموارد البشرية بالمؤسس - 3
 132.ص 2002محمد باهي: تدبير الموارد البشرية باإلدارة العمومية، الطبعة األولى  - 4
القتصادية دبون عبد القادر: مساهمة إدارة الموارد البشرية في المؤسسة في التكييف مع التغير التكنولوجي، حالة اتصاالت الجزائر، كلية العلوم ا - 5

 . 103ص   2009-2008تسيير، قسم علوم التسيير السنة الجامعية وعلوم ال
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كانت شرعية للحصول على مداخيل مادية إضافية كقبض الرشاوي بمختلف أنواعها سواء 
 شكل نقود أو أشياء مادية أخرى.

فطريقة القضاء على الفساد اإلداري ال يرتبط بوضع نصوص قانونية تمنع الموظف من 
ممارسة مهنة أخرى سواء كانت أعماال تجارية أو غيرها خارج إطار وظيفته، أو وضع 

نما إيجاد أجريمة الرشوة نصوص جنائية تعاقب الموظف المرتشي على ارتكاب جرة ، وا 
يصبح النص القانوني  حينئذمناسبة للموظف تغنيه عن التفكير في مداخيل غير شرعية، 

من ممارسة أعمال خارج وظيفته ويعاقبه على ذلك تحمل معنى واقعيا الذي يمنع الموظف 
     ينبني على أسس سليمة وحقيقية.

المستجوبين  من عدد الموظفين %50فبالنسبة لألجور موظفي جماعة النيف، عبرت نسبة 
 %50 بينما عبرت نسبة ،على أن األجور التي يتلقونها جراء القيام بعملهم تعد أجور ضعيفة

 .1على أن أجورهم متوسطة
كما أن نسج عالقة الود واالحترام والتواصل بين الرؤساء والمرؤوسين، وبين المرؤوسين فيما 

عل الكل يشعر بدوافع إيجابية نحو بينهم من شأنها أن تتيح جوا من التعاون والتعايش، ما يج
 العمل بجدية أكثر وفي ظروف نفسية مالءمة.

من الموظفين على أن تواصلهم يعتبر جيدا  9%8فبخصوص جماعة النيف فقد عبرت نسبة 
 عن اإلجابة. %11مع رئيسهم التسلسلي داخل إدارتهم، بينما امتنعت 

من الموظفين على  %100رت نسبة وفي إطار عالقة الموظف مع زمالئه في العمل فقد عب
 2أن تواصلهم يعتبر جيدا مع زمالئهم في العمل.

أو المواطن بالموظف، فإن هذه العالقة يجب أن تكون وعند الحديث عن عالقة المرتفق 
 بعيدة عن التوتر وأن يعي الجميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات وأن يلتزم بها وأن

 على حساب األخرين، إال في إطار ما يسمح به القانون.ال يحاول ممارسة حريته 
، فإن العالقة بين المواطن أو المرتفق والموظف الجماعي تتسم وعلى مستوى جماعة النيف

من المستجوبين على أن تواصلهم يعتبر جيدا مع  %60بنوع من التحسن، فقد عبر حولي 
م مع الموظفين متوسط، بينما أن تواصله %25الموظفين الجماعيين، في حين عبرت نسبة 

من المستجوبين عن تواصلهم كان ضعيفا مع الموظفين الجماعيين، في  %5عبرت نسبة 
                                                      

موظف ) أنظر نموذج االستمارة في ملحق  23من أصل    موظفين 10نتائج استمارة متعلقة باستجواب عينة من موظفي جماعة النيف شملت  - 1

 ابحث (
موظف ) أنظر نموذج استمارة في ملحق  23موظفين من اصل  10نتائج استمارة متعلقة باستجواب عينة من موظفي جماعة النيف شملت  - 2

 البحث (



[37] 

 

، وهي في 1منهم عن عدم ذهابها إلى اإلدارة الجماعية بالمطلق %10حين عبرت نسبة 
الغالب من فئة النساء ألن الرجل في القرى هو من يتولى في الغالب مهمة الحصول على 

. في وثائق اإلدارية نيابة عن المرأة، إال في الحاالت الضرورية التي تستوجب حضورهاال
من الموظفين عن تواصلها الجيد مع المواطنين أو المرتفقين، بينما   %95حين عبرت نسبة 

 على أن تواصلها متوسط معهم.  %5عبرت نسبة 
 

 الفقرة الثانية: المشاركة والرقابة

إداريا حديثا ال يمكن االستغناء عنه في الحياة اإلدارية للجماعات،  تمثل المشاركة أسلوبا
)أوال( كما أن الرقابة الفعالة لها مكانتها أيضا في إطار الرفع من أداء اإلدارة الجماعية. 

 )ثانيا( 
 

 أوال: المشاركة 
اتخاد يقصد بالمشاركة" إتاحة الفرصة للجميع لإلسهام في تدبير الشأن العام والمشاركة في 

القرارات، كما تعني أيضا حق الرجل والمرأة في الترشيح لالستحقاقات المختلفة والتصويت 
بداء الرأي بصورة ديمقراطية، واإلسهام في كل القضايا التي تهم المجتمع سواء كانت  وا 

  2سياسية أو اقتصادية أو ثقافية وكذا في إعداد البرامج والمخططات التي تهم الوطن.
تستدعي على مستوى اإلدارة الجماعية التعاون بين الموظفين، واالبتعاد عن كل  والمشاركة

ما من شأنه اإلخالل بسير العمل داخل اإلدارة، فبخصوص الرؤساء اإلداريين يجب أن 
الجماعية  يتمتع المسؤولون عن تدبير الموارد البشرية بروح المسؤولية، من خالل دعم الروح

دهم باتخاذ القرار بعيدا عن استشارة الموظفين، ألنه في الكثير من داخل إدارتهم وعدم انفرا
األحيان ال يشعر الرئيس االداري بالوضعية التي يوجد فيها الموظف، وقد ال يستشيره عند 

 اتخاد مجموعة من القرارات.
شراك الفرد داخل التنظيم يتيح له الفرصة للتفاعل االجتماعي، مما يجعله أكثر عطاء  وا 

شعوره باالنتماء للمؤسسة واإلخالص لها، بينما يكون سلبا وأقل أهمية إذا تم إهماله،  نتيجة
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كما يتعين على الموظفين داخل اإلدارة االبتعاد عن الفردانية والعمل في إطار الجماعة، 
 ونهج أسلوب االستشارة وبناء القرارات بشكل جماعي.
ر في ضرورة إيجاد أسلوب يضمن فتح أما على مستوى المنتخبين الجماعيين فيجب التفكي

المجال أمام مقترحاتهم بعيدا عن نهج أسلوب محاولة فرض الرأي والتطاول على 
االختصاصات، كما يجب نهج أسلوب يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل المنتخب 

 لدور الموظف الجماعي. ملةالجماعي في إطار وظيفته المك
ي صنع القرار، فالبد من فتح المجال أمام فن والمرتفق أما على مستوى مشاركة المواطني

المواطنين لإلدالء بمقترحاتهم في سبيل تحسين أداء الموظف الجماعي بشكل تشاوري، وذلك 
من خالل نهج أسلوب ينبني على الشفافية التي تستدعي إيصال المعلومة للمواطنين عن كل 

استطاعتهم قراءة واقع التدبير على  ما يتعلق بتدبير الشأن الجماعي، وبذلك يكون في
المستوى المحلي، واإلدالء بمقترحات من شأنها المساهمة في دعم أداء الموظف الجماعي 

 والمنتخب الجماعي على حد سواء.
وما دام المرتفق أو المواطن في حاجة ماسة إلى بلوغ أهداف متميزة في إطار تقديم الخدمات 

قرار عن طريق االستماع إلى أرائه ومقترحاته وتظلماته وتقبل اإلدارية، فإشراكه في اتخاد ال
عن طريق تقديم أفكار جديدة من أفكاره، من شأنها تشجيعه على بذل المزيد من العطاء 

 واإلدارة الجماعية على وجه الخصوص. 1شأنها خدمة المرفق العمومي ككل،
من  156ث نص الفصل وتظل المشاركة حقا دستوريا يجب تفعيله على أرض الواقع بحي

على أنه " تتلقى المرافق العمومية مالحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم،  2011دستور 
 وتظلماتهم وتؤمن تتبعها."

ومشاركة المواطن في اإلدالء بمقترحاته تضل ضعيفة إلى المستوى المطلوب، فبالنسبة 
اعات المجلس لجماعة النيف نجد أن نسبة الساكنة التي تشارك مثال في حضور اجتم

، لالستجوابمن بين الساكنة التي خضعت  %2الجماعي تكاد تنعدم، حيث نجد نسبة 
مقابل  %90بالرغم من أن نسبة مشاركة هؤالء المستجوبين في االنتخابات الجماعية تبلغ 

. والمواطن قد ال يكون له علم بحقه 2التي ال تدلي بصوتها في هذه االنتخابات %10نسبة 
بمقترحاته للمرفق العمومي مساهمة في صنع القرار، لذلك يجب تحسيسه بهذا في اإلدالء 
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الحق، فالقانون يضل العلم بمقتضياته حكرا على أصحاب االختصاص من رجال القانون 
وبعض المهتمين بالشأن المحلي، بينما تضل فئات عريضة من المواطنين جاهلة بهذه 

 الحقوق.
ن مجها اتجاه المواطنين ولدت لديه حاجزا نفسيا جعل كما أن سياسة اإلقصاء التي تم نه

ركة، هذا إلى جانب ضعف دور األحزاب السياسية في تأطير االصعب إقناعه بضرورة المش
المواطنين وحثهم على المشاركة، وهذا األمر ناتج عن غياب الثقة في الممارسة السياسة، 

   1ن في عالقتهم مع األحزاب.نتيجة الوضعية غير الديمقراطية التي عاشها المواطني
كما أن للجمعيات المحلية دور مهم في سبيل دعم أداء العنصر البشري على مستوى 
الجماعات، ألن هذه الجمعيات تكون أقرب إلى ما تعيشه الجماعات من اختالالت على 
مستوى تدبير شؤونها بحكم نشاطاتها، ومن شأن ما تقدمه من مقترحات دعم أداء الموظفين 

 .والرؤساء وكل المشرفين في تدبير الشأن الجماعي
 ثانيا: الرقابة

عندما تكتمل العناصر التي تم  ةعتبر الرقابة من األساليب التكميلية التي تصبح فعالت    
الحديث عنها سابقا، ألنها بمثابة تقييم وتقويم لكل االختالالت التي يمكن أن تشوب العمل 

أنه ليس هناك تدبير  اظف الجماعي على وجه الخصوص كمالذي تقوم به الجماعة، والمو 
 جيد دون رقابة فعالة.

ويقصد بالرقابة " اإلشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير العمال والتأكد 
 من أن الموارد المتاحة تستخدم وفقا للخطة المرسومة"
دام معايير محدد سلفا واتخاد القرارات كما تم تعريفها أيضا بأنها " عملية تقييم األداء باستخ

دافها بأقصى التصحيحية في ضوء عملية التقييم وذلك بهدف ضمان غايات المنظمة وأه
 2درجة ممكنة من الكفاية والفعالية "

وتتعدد أنواع الرقابة التي تخضع لها الجماعات، حيث نجد رقابة داخلية في اإلدارة من 
د البشرية، وفي المقابل نجد رقابة سياسية داخلية من خالل طرف المشرفين على تدبير الموار 

ما تمارسه المعارضة من رقابة على أعمال المجلس الجماعي، ورقابة سياسية خارجية من 
طرف البرلمان واألحزاب والناخبين والصحافة واإلعالم وكل المؤسسات المجتمع المدني، 
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سها وزارة الداخلية ووزارة المالية على وهناك رقابة إدارية من خالل الوصاية التي تمار 
الجماعات، وفي األخير نجد الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم المالية والقضاء 

 1اإلداري.
وحديثنا في هذا البحث سنقتصر فيه على الرقابة داخل االدارة الجماعية، وعن الرقابة 

 القضائية من قبل المحاكم المالية واإلدارية.
األساسي هو النوع األول الذي سميناه بالرقابة الداخلية، والذي يتمثل في الرقابة فالصنف 

التي يمارسها الرئيس أو المشرف على الموظفين في اإلدارة، هذا األخير الذي يجب أن 
تنبني ثقافته على العقالنية والموضوعية، إذ عليه أن يساعد الموظفين في حل مشاكلهم 

، وتتم 2تع بالمراقبة الذاتية قبل مراقبة الموظفين الذين يشرف عليهماإلدارية، وعليه أن يتم
صدار األوامر، وبذلك يتمكن من رصد نقط الضعف في  رقابته لهم عن طريق التنسيق وا 
ويعمل على تفاديها مستقبال كما أن أهداف العاملين  التنظيم من تواصل وتنسيق وتدبير،

األخيرة، وبالتالي البد من رقابة فعالة توجههم داخل المنظمة قد تتعارض مع أهداف هذه 
نحو الحرص على أهدافها، كما تساعد الرقابة على جمع المعلومات من قبل اإلدارة العليا، 

 3لتتبع وضعية الرؤساء والمرؤوسين أثناء أداء مهامهم ورصد األخطاء وتصحيحها.
ؤساء في تنفيذ األوامر الموجهة هذه الرقابة الداخلية يستلزم تعاون المرؤوسين مع الر ونجاح 

إليهم في سبيل إنجاحها، فالرقابة ال يجب اعتبارها بمثابة تضييق على المرؤوسين بقدر ما 
 هي توجيه نحو تحقيق أفضل النتائج في المهام المنوطة بكل فرد داخل التنظيم.

ألعلى أما بخصوص رقابة المحاكم المالية فتتجلى في الرقابة التي يمارسها المجلس ا
للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، بحيث أصبحت مهمتها أساسية في إطار مراقبة 
كيفية تدبير الوارد البشرية بالجماعات، وتقويم األثر المالي للكتلة األجرية في مقابل صنف 
وحجم الخدمة التي يتم تقديمها، خصوصا بالنسبة للجماعات الحضرية التي أصبحت تعاني 

ت ناتجة عن صرف ميزانيات األعوان وموظفين قد يقدمون خدماتهم لجهات من اختالال
 4أخرى ال يعملون لحسابها.
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وقد سجل التقرير السنوي الصادر عن المجلس األعلى للحسابات محدودية الموارد البشرية 
إلى جانب غياب التكوين، ومما جاء في تقريره " ...تعاني بعض الجماعات خاصة القروية 

خصاص على مستوى العنصر البشري مما يحول دون تفعيل بعض التوصيات  منها، من
خاصة تلك المرتبطة بإرساء نظام للرقابة الداخلية أو تفعيل األدوار الرقابية واإلشرافية، 

 1السيما مجاالت التعمير والجبايات وتتبع المشاريع."
قدم العديد من التوصيات  ورغم دور المحاكم المالية المتميز إال أن هناك من الباحثين من

إلصالح هذه المؤسسة من قبيل العمل على إحداث المزيد من المحاكم المالية، ودعم مكانة 
القاضي المالي، وخلق سبل قانونية للتنسيق والتعاون فيما بين المجالس الجهوية للحسابات 

 2.وبينها وبين مختلف األجهزة الرقابية
اإلدارة، بحيث يعنى  التقنيات الحديثة في مجال رقابة أعمال يعد التدقيق الداخلي إحدى اكم   

وهو يشكل في جوهره آلية  بجانب الفعالية، والترشيد في استعمال الموارد وحسن تدبيرها،

والتوجيهات، باإلضافة إلى تتبع  باإلجراءات المسطرية وااللتزامداخلية لمراقبة الشرعية 

3،اإلدارة طرف مختلف المراحل والعمليات المباشرة من
وتماشيا مع هذا التوجه نصت  

يجب على " بالجماعات على أنهالمتعلق  113.14 من القانون التنظيمي رقم 272المادة 

الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم ألدائها والمراقبة الداخلية واالفتحاص 

 .وتقديم حصيلة تدبيرها
في جدول  التقييم واالفتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير

 العموم". أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل المالئمة ليطلع عليها

 :، في إطار قواعد الحكامة بما يلييهذا ويقوم رئيس المجلس الجماع 

 مسةتسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخ -

 عشر يوما الموالية الختتام الدورة على أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام

 .الداخلي للمجلس
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المواطنات  تعليق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة. ويحق لكل -

طبقا  والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين أن يطلبوا االطالع على المقررات،

 1العمل للتشريع الجاري به

بهدف  وعموما يمكن القول أن الجهود اإلصالحية التي أقدمت عليها السلطات العمومية،

ال زالت  اإلدارة اعتبارتطوير وتحديث اإلدارة الجماعية، لم تصل إلى الحد المطلوب على 

الجماعية ال  تعاني من عجز بنيوي أثر بشكل كبير على فعالية أدائها، على أن مشكلة اإلدارة

منها إدارة  وظيفية جعلت اختالالتصر فقط على المشاكل البنيوية، بل تتعداها إلى تقت

 .بيروقراطية

أما بخصوص رقابة القاضي اإلداري على الجماعات، فيلعب هو األخر دورا مهما في 
الحرص على تجاوز االختالالت والنقائص خاصة على مستوى مراقبة تدبير الموارد البشرية، 

فعالة للموظفين من رؤساء ومرؤوسين، كما يحرص على حماية المصلحة  فهو يمنح حماية
 .العامة، عندما يحاول هؤالء خرق القانون باإلقدام على محاسبتهم

ة يومن نماذج الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية في التأديب ما جاء في حكم إلدار 
بناء على طلبهم أو  موظفيهاتقديرية في نقل  الرباط معتبرا أنه " إذا كانت اإلدارة تملك سلطة

في إطار المصلحة العامة لضمان حسن سير المرفق العمومي فإنها تبقى مراقبة من طرف 
 2القضاء اإلداري متى كانت قراراتها مطعونة فيها بالتجاوز في استعمال السلطة"

تقني قضائي أخر بخصوص رئيس إحدى الجماعات ضد موظف جماعي،  كما صدر قرار
من الدرجة األولى حيث جاء فيه بأن " إصدار المستأنف لقرار تأديبي بدون تعليل، يعتبر 

-01من القانون رقم  2من المادة  "ب" خرقا لقاعدة قانونية آمرة منصوص عليها في الفقرة
التي تستلزم بيان اإلدارة في صلب قرارها اإلداري الفردي السلبي لألسباب المبررة  03

مما يجعله متسما بتجاوز السلطة لعيب الشكل، وهو العيب الذي يمكن للمحكمة التخاذه، 
 3إثارته تلقائيا لتعلقه بالنظام العام".

                                                      
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  273المادة  - 1
غير منشور ) كما ورد في منشورات مجلة الحقوق،  26/05/2012ملف رقم  2012-04-12بتاريخ  1297حكم المحكمة اإلدارية بالرباط عدد  - 2

 .64ص 2017،  45زعات اإلدارية والقضائية، قضايا الوظيفة العمومية، عدد سلسلة المعاريف القانونية والقضائية، المنا
منشور بالموقع االلكتروني  42/07/5ملف عدد  2008-04-09مؤرخ في  474قرار صادر عن محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد  - 3

adala.justice.gov.ma    الساعة على 2018-06-25تم اإلطالع على هذا الموقع بتاريخmin  22:47. 
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والقضاء اإلداري رغم أهميته الرقابية هو األخر، إال أنه يتعين إيالءه المزيد من االهتمام 
اإلدارية القضائية،  كإنشاء محاكم إدارية أخرى ودعم استقاللية القاضي اإلداري وتحديث

 1وتمكين المواطنين من المعلومات األساسية حول مختلف إجراءات التقاضي.
وتبقى في األخير اإلشارة إلى دواعي المصلحة العامة تفرض إلزام الموظف الجماعي 
بمجموعة من االلتزامات المهنية الكفيلة بضمان حسن سير المرفق الجماعي، وللقائمين على 

ات الترابية تفعيل سلطتهم التأديبية متى تبين لهم وجود إخالل بين من لدن تدبير الجماع
يتم التعسف في ذلك وحرمان الموظف المذكور من  أالموظف ما بواجبه المهني، على 

 حقوقه القانونية أو إلزامهم بعمل أو تنفيذ توجيهات تخالف القانون.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 .470-469عماد أبركان: نظام الرقابة على الجماعات الترابية ومتطلبات المالئمة ، مرجع سابق ص  - 1
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 خاتمة

رقي باإلدارة العمومية وتجاوز عوامل التعطيل، ال يمكن إن تحقيق األهداف المنشودة لل    
بذل المزيد من المجهودات الكبرى في المجال التشريعي والتنظيمي،  يواكبهاأن تتحقق ما لم 

من خالل مراجعة النظام األساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية وذلك بنهج أحد 
 األسلوبين:

كب مختلف التعديالت التي طالت إما بإعادة صياغة بعض نصوصه حتى يوا -
الميثاق الجماعي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ويساير مختلف التعديالت  
والمستجدات التي تعرفها الجماعة من خالل المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها، 
والتي أصبحت في وضع ال يسمح لها بااللتفات إلى الوراء، ويستدعي توفرها على 

ارد بشرية مؤهلة وتعزيز شعورها بالمسؤولية للرفع من األداء اإلداري وتحسين مو 
المردودية لالنخراط الفعلي والكلي في مسلسل التنمية المحلية في ظل حكامة محلية 
رشيدة تمكن من مواجهة مختلف اإلكراهات والتحديات المفروضة من قبل متغيرات 

 األلفية الثالثة.
ما بإلغاء االعتماد - على النظام األساسي للموظفين الجماعيين كإطار مرجعي،  وا 

مباشرة بتطبيق كل مقتضيات القانون األساسي للوظيفة العمومية لسنة  واالكتفاء
التي تحكم تدبير شؤون الموارد البشرية  زدواجيةاال نظام ، وبالتالي إلغاء1958

 2.77.738 والمرسوم رقم 1958المحلية، المتمثلة في تطبيق مقتضيات ظهير 
الذي طاله  1977شتنبر  27المؤسس لنظام الوظيفة العمومية المحلية المؤرخ في 

 الجمود وحد من مفعوله.
وهذا الطرح األخير هو األجدر باإلتباع لعدة اعتبارات منها الرغبة في وضع الحد للتعامل 

للدولة والوظيفة بنظام االزدواجية الذي يعرفه القطاع اإلداري بالمغرب )الوظيفة العمومية 
العمومية الترابية ( مع العمل على تبسيط اإلجراءات والتدابير المتعلقة ببعض الوضعيات 
القانونية واإلدارية للموظفين، وخاصة وضعية االلحاق من جماعة إلى جماعة، مع دراسة 

وا خبرة إمكانية تسيير اإللحاق من جماعة إلى وزارة ألجل أن يراكموا تجربة إضافية وأن يزداد
وكفاءة من خالل االحتكاك بأطر وكفاءات تلك الوزارات، شريطة أن تطبيق هذه العملية وفق 
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معايير يتم االتفاق عليها مسبقا بعيدا عن كل محسوبية أو انتقائية، لمدة محدودة بعدها يتم 

 إدماج الموظف في إدارته األم.

 يمكن ال ذلك ضافر الجهود، وأنت يستوجب بالمغرب الجماعية لإلدارة الناجح اإلصالح إن

 الواقع للجماعات، هذا الواقع العملي تشخيص في التشاركية المقاربة تفعيل عن بعيدا تحقيقه

 مرتعا الجماعية اإلدارة جعل من واحد، آن في والسياسي اإلداري العمل بين يجمع الذي

 حاملي من وأطر فينلموظ واإلدارية العملية الحياة فيه يدبرون الجماعات لرؤساء ومزرعة

 تام غياب في التدبير، في تكريس الالمباالة اتجاه المعمقة، في والدراسات العليا الشواهد

 .بالمحاسبة المسؤولية ربط مبدأ لتفعيل

ويبقى الجانب األخالقي بالنسبة للعنصر البشري، إحدى الجوانب األساسية التي لها دور 

ما أنيط به من مهام، ألن األخالق تجعل اإلنسان فعال في إيجاد موظف يتحمل المسؤولية في

من صعوبات وهنا تبرز  واجههتيحرص على أداء ما أسند إليه بضمير حي، رغم ما قد 

 أهمية االهتمام بتخليق المرفق العمومي.

كما أن الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي ساهمت في إنشاء المرسوم السابق 

سها في الوقت الراهن فكل شيء تغير، وعلى القانون أن يتغير على حد الذكر، ليست هي نف

قول األستاذة مليكة الصروخ " القانون ما هو إال إرادة منظمة للحياة البشرية وكلما تغيرت 

 1تلك الحياة، إال وانعكس ذلك على المجاالت القانونية باإلنشاء والتعديل واإللغاء."

 التدبير آلية تفعيل طارإ في الجماعية اإلدارة وضبط صالحإ مشروع عن نتحدث أن لنا فكيف

 ضرورية نراها نظرنا في والتي الموازية القانونية اآلليات إلى نفتقد مازلنا ونحن الحر

 تنزيله و الوزاري المنظم للهياكل التنظيمية لإلدارة الجماعية، المنشور مضامين لتفعيل

 الكفاءة على تتوفر ال المحلية النخب ببعض نصطدم األحيان من كثير وفي وإننا خصوصا

 إعادة في التخصص مبدأ احترام فباألحرى المحلي الشأن تدبير قضايا تدبير في الالزمة

 المساواة مبدأي ووفق الجماعية لإلدارة التنظيمي الهيكل متطلبات بحسب موظفيها انتشار

 ؟.الفرص وتكافؤ

 
 

                                                      
 .602، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 2010لسنة  7مليكة الصروخ: القانون اإلداري، دراسة مقارنة، الطبعة  - 1
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 قة باستجواب ساكنة جماعة النيفاستمارة متعل
 

 السن...... -     الجنس: ذكر        أنثى   -

  المستوى التعليمي والتخصص ................... -

 هل تدلي بصوتك في االنتخابات الجماعية لجماعاتك؟    نعم            ال  -

 .................إذا كان الجواب ال فلماذا؟ ...................................... -

 هل تعلم من هو ممثلك المنتخب بمجلس جماعتك؟    نعم          ال  -

 متوسط       جيد     كيف هو تواصلك مع ممثلك المنتخب؟    منعدم     ضعيف -

 .................................... إذا كان تواصلك معه منعدم أو ضعيف فلماذا؟ -

 ال   المنتخب بخصوص شؤون بلدتك؟   نعم    هل يستشير معك ممثلك  -

 ال     هل تحضر لدورات واجتماعات مجلس جماعاتك؟   نعم    -

 هل المرافق اإلدارية قريبة من مقر سكناك؟ نعم           ال -

 جيد        متوسط       كيف هو تواصلك مع موظفي جماعتك؟ ضعيف  -

 ................................................ إذا كان تواصلك ضعيفا فلماذا؟ -

 ................. كيف تقيم أداء إدارة جماعتك؟ وماذا تقترح لتحسين جودة خدماتها؟ -

تطلعاتك المنتظرة من مجلسك ماهي حاجياتك كمواطن؟ وحاجيات بلدتك؟ وماهي  -

 .............الجماعي؟ ..........................................................
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 استمارة متعلقة باستجواب الموظفين بجماعة النيف
 

 ....... السن-الجنس: ذكر        أنثى              -
 ................................................. المستوى التعليمي والتخصص: -
 ......................الوظيفة التي تشغلها بجماعتك ............................ -
 األجرة التي تتقاضها: ضعيف         متوسط        جيد -
 كيف هو تواصلك مع المواطنين أو المرتفقين؟ ضعيف      متوسط      جيد -
 إذا كان تواصلك معهم ضعيفا أو متوسط فلماذا؟  .............................. -
 ك؟  ضعيف      متوسط     جيدكيف هو تواصلك مع رئيسك التسلسلي داخل إدارت -
 ................................. إذا كان تواصلك معه ضعيف أو متوسط فلماذا؟ -
 كيف هو تواصلك مع رئيس المجلس الجماعي؟  ضعيف       متوسط      جيد -
 ................................... إذا كان تواصلك معه ضعيفا أو متوسط فلماذا؟ -
 جيد    هو تواصلك مع المستشارين والمنتخبين الجماعيين؟ ضعيف    متوسطكيف  -
 .................................. إذا كان تواصلك معه ضعيفا أو متوسط فلماذا؟ -
 كيف هو تواصلك مع زمالئك في العمل؟ ضعيف        متوسط     جيد -
 ........................ ....... إذا كان تواصلك معهم ضعيف أو متوسط فلماذا؟ -
 هل تتغيب عن عملك؟  نعم        ال -
 ...................................................... إذا كان الجواب نعم فلماذا؟ -
 هل تستفيد من دورات التكوين المستمر في إطار عملك؟ نعم        ال -
قترح لتحسين وماذا ت وماهي حاجياتك كموظف؟  كيف ترى ظروف عملك؟ -

 ....................................................................... وضعيتك؟
 كيف تقيم أداء إدارتك؟ وماذا تقترح لتحسين جودة خدماتها؟ ....................... -

................................................................................. 
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، الدار البيضاء عين الشق، السنة الجامعية، واالجتماعية واالقتصاديةالقانونية 

2006-2007، 

اه في القانون أطروحة لنيل الدكتور ،أسس اإلصالح اإلداري بالمغرب :حطان آمنة -

، أكدال واالجتماعية واالقتصادية ةالعام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانوني

 2009-2008 الرباط، السنة الجامعية

عزيزي مفتاح: الالمركزية، من التسيير اإلداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل  -

وق أكدال، السنة الجامعية الدكتورة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحق

2000-2001 

دبون عبد القادر: مساهمة إدارة الموارد البشرية في المؤسسة في التكييف مع التغير  - -

التكنولوجي، حالة اتصاالت الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم 

 2009-2008علوم التسيير السنة الجامعية 
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 المقاالت  -3

العصري: التأصيل النظري لمفهوم اإلدارة والتدبير، مقال منشور عبد الملك أحمد  -

 ،2012أكتوبر -بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد يوليوز
نجيب جيري: الوظيفة العمومية الترابية بالمغرب والحاجة إلى اإلصالح، سؤال  -

منازعات اإلدارة التأطير ورهان التأهيل، سلسلة المعرف القانونية والقضائية، ال

 2017سنة  45والقضائية، قضايا الوظيفة العمومية، اإلصدار 
محمد الشريف بنخي: رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير المالي  -

للجماعات، تحليل ألدوار وتحديد للمسؤوليات، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة 

 2016المحلية والتنمية، العدد األول 
قناص علي العامري: القيادة اإلدارية واستراتيجية إدارة الموارد البشرية في  سالم -

 -التدبير الحديث، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد مارس

 2015أبريل 
جفري علوي: تأهيل الموارد البشرية شرط اكتمال البناء الالمركزي بالمغرب،  -

 ،2001، 32ة المحلية والتنمية، العدد المجلة المغربية لإلدار
إدريس فخور: ألية مشاركة المواطنين في تحديث المرفق العمومي في ضوء مضامن  -

الدستور الجديد، مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد شتنبر 

 2015وأكتوبر 
يولوجي، مقال مليكة عرعور: إشكالية الرقابة على المؤسسات من منظور سوس - -

   2016سنة  1منشور بالمجلة المغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلدارية العدد 
 والندوات التقارير -4

 .2015التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  -

، تقرير حول الموارد 2018وزارة االقتصاد والمالية: مشروع قانون المالية لسنة  -

 .البشرية
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اخلة في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام األساسي أحمد بهنيس: مد -

، تقرير حول هذه المناظرة صادر عن 2013العام للوظيفة العمومية، بتاريخ يونيو 

 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
عز الدين كموح: مداخلة في المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام األساسي  -

 21للوظيفة العمومية" التي أقيمت في قصر المؤتمرات بالصخيرات بتاريخ  العام

، تقرير صادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة  حول هذه  2013يونيو 

 .المناظرة
 النصوص القانونية -5

بمثابة النظام األساسي  1958فبراير  24بتاريخ  1.58.008الظهير الشريف رقم  -

 .11/04/1958بتاريخ  2372الجريدة الرسمة عدد  للوظيفة العمومية،

يونيو  23/  1379ذي الحجة  28. الصادر في 1.59.315الظهير الشريف رقم  -

ذي الحجة  29صادر في  2487بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية عدد  1960

 . 1960يونيو  24 /1379

 1976تنبر ش 30 /1396شوال  5الصادر في  1.76.583الظهير الشريف رقم  -

مكرر الصادر في  3335بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 

 .1976فاتح أكتوبر  /1396شوال  6

 3/ الموافق ل  1423من رجب  25. الصادر في 1.02.297الظهير الشريف رقم   -

 16بتاريخ  5058، المتعلق بالميثاق الجماعي الجيدة الرسمية عدد 2002أكتوبر 

 . 2002 رنوفمب 21/  1423رمضان 

بتنفيذ  2015يوليوز 7/  1436رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم  -

 6380المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد  113.14القانون التنظيمي رقم 

 2015يوليوز  23 /1436شوال  6بتاريخ 
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بتاريخ  1.11.91يف رقم الصادر بتنفيذ الظهير الشر 2011الدستور المغربي لسنة  -

، 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ  5964، الجريدة الرسمية عدد2011يوليوز  29

 3600ص
ابة النظام ثبم 1977شتنبر  27 /1397شوال  13بتاريخ  2.77.738مرسوم رقم   - -

 2728ص  3387األساسي لموظفي الجماعات، الجريدة الرسمية عدد 
 2011نونبر  25 /1432ذي الحجة  من 28صادر في  2.11.621مرسوم رقم  -

 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية
( بتحديد 2016أغسطس  9) 1437ذي القعدة  5صادر في  2.15.770مرسوم رقم  -

شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود باإلدارات العمومية، جريدة رسمية عدد 

 6052(، صفحة 2016أغسطس  15) 1437ذو القعدة  11بتاريخ  6491
المتعلق  2005ديسمبر 2 /1426من شوال  29صادر في  2.05.1366مرسوم رقم  -

بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة. صادر في الجريدة الرسمية عدد 

 .2006يناير  12 /1429ذي الحجة  11بتاريخ  5386
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