
 
 

 

عتبر العامل من رجال السلطة بحيث يمثل السلطة التنفيذية على المستوى المحلي و ي
مما يجعله فعال يجسد سلطة الدولة داخل الوحدات الترابية الخاضعة لنفوذه. إذ  , اإلقليمي

يوجد العامل على رأس العمالة و إلى جانبه الوالي الذي يعتبر في نفس الوقت عامال 
للعمالة مركز الجهة .و توكل إليه مهمة التنسيق بين عمال الوالية التي يوجد على رأسها  

طة إدارية على صعيد العمالة أو اإلقليم بمقتضى الظهير الشريف و العامل يعتبر أعلى سل
و ممثال للملك و مندوبا للحكومة بمقتضى الظهير   1963المؤرخ بتاريخ فاتح مارس 

, و ممثال لإلدارة المركزية في الجماعات  1977فبراري  15بمثابة قانون الصادر بتاريخ 
ما ذكر فالعامل يمارس مجموعة من . باإلضافة إلى  2011لدستور  االترابية وفق

الصالحيات اإلدارية و السياسية و االقتصادية , وكذا صالحيات تنسيق و تدبير نشاطات 
 الوزارات باإلقليم أو الجهة في إطار سياسة الالتمركز اإلداري. وبياتذمنمختلف اإلدارات و 

سياسية  إلى وظيفة هالذلك فوظيفة العامل ال تنحصر في الممارسات اإلدارية بل تتعد
عنصر اتصال قائم بين سكان  الجهة , إذ يشكل أوتنبع من كونه ممثل الحكومة باإلقليم 

مة ويعد بذلك الشرايين التي توصل الدم إلى صاإلقليم أو الجهة و السلطة المركزية في العا
اء و األعضاء هي األقاليم . و التي توصل القرار من القلب الذي هو العاصمة إلى األعض

 التي هي األقاليم .

  وفي هذا السياق سنعالج اإلشكالية التالية :

 ما هي اختصاصات العامل ؟ ➢
 ما هو دور العامل في الجهوية المتقدمة ؟ ➢
 ما هي المهام الرقابية التي يمارسها في إطارها ؟ . ➢
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اإلشكالية  ضي منا إتباع التصميم التالي من أجل اإلجابة علىتو الضرورية المنهجية تق
 أعـاله .

 

 المطلب األول : اختصاصات العامل 

 ممثال للدولة  باعتبارهالفقرة األولى : اختصاصات العامل   ❖
 . أو اإلقليم  العمالة صعيدالفقرة الثانية : تمثيل سلطة الوصاية على  ❖

 المطلب الثاني : مكانة العامل في الجهوية المتقدمة .

 الجماعي . سعلى المجلالفقرة األولى ممارسة الرقابة  ❖
 الفقرة الثانية : ممارسة الرقابة على مجالس العماالت و األقاليم .  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 



 
 

 

 يتمتع العامل باختصاصات واسعة تهم قطاعات متعددة باعتباره ممثال للدولة من جهة ,

. من جهة أخرى  و باعتباره ممثال لسلطات الوصاية على المستوى المحلي   
 

 

ع كل من العامل و الوالي باعتبارهم من رجال السلطة بنظام خاص و متميز سواء فيما يتعلق يتمت
بتعيينهم و ترقيتهم و تأديبهم أو فيما يخص اختصاصاتهم و صالحيتهم . إذ يخضعون لمجموعة من 

المتعلق باختصاصات العامل و أصبح  1977يوليوز  31و ظهير  1963 الظهائر كظهير فاتح مارس
أنه تحدث بوزارة الداخلية هيئة رجال  على الذي ينص 2008يوليوز  31ظهير  ذلككينظم وضعيتهم 

.    السلطة  

ممثال للملك داخل العمالة أو اإلقليم .  1977إال أن العامل يعتبر بموجب الفصل األول من ظهير 
 بمقتضىعلى الصعيد اإلقليمي و ذلك  للحكومةما يدعم مركزه اإلداري . و يجعل منه ممثال هاما م

مؤهال لهذه الغاية في حدود  باعتبارهمن الدستور  الذي جاء للتأكيد على هذا التوجه  145الفصل 
و المذكرات                تطبيق القرارات و قوانين ال لتنفيذالتدابير التنظيمية  بإتخادأي  ,اختصاصاته 

 الصادرة عن هذه الجهات ) الملك . الحكومة ( .

          الدولة ممثلو عموما يمكن الحديث عن الوظائف التي يقوم بها العامل كمندوب للحكومة و  
 لك تجدر اإلشارة .ذ قبلو 

.  26األستاذ عبدالكرمي حيظرة ص  حماضراتأنظر مطبوع        

47من وثيقة الدستور ص  145أنظر الفصل    
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بعد تداول المجلس الوزاري  , الداخليةمن رئيس الحكومة و بمبادرة من وزير  باقتراحإال أن العامل يعين 
التي تتمتع بها السلطة في مجال التعيين تعرف  ارياالختو حرية  ,من الدستور  49طبقا ألحكام الفصل 

يجب أن يتم أوال من بين متصرفي  االختيارأن  اعتبارفهي ليست بحرية مطلقة على  ,بعض الحدود 
 30و خارج هذا المسلك من بين الذين يتوفرون على تجربة و الذين ال يقل سنهم عن  ,وزارة الداخلية 

 سنة .

من قبيل الوالء السياسي و عدم اإلنتماء  ,يخضعون لعدة واجبات  فهموخالل الحياة اإلدارية للعمال     
عن العمل و القيام بمهامه و لو خارج أوقات العمل  االنقطاعألي حزب سياسي أو منظمة نقابية و عدم 

ومن بين المهام  العادية و تقيدهم كذلك بواجب التحفظ و احترام السر المهني من بعد انتهاء مهامهم 
 . التي أوكل لهم القانون القيام بها

 15تبار العامل من رجال السلطة فمن المهام التي أناطه بها ظهير عالحفاظ على النظام و ضمان األمن بإ ❖
.  في فصله الثاني حيث أكد على أن العامل مكلف بالمحافظة على النظام في العمالة أو اإلقليم   1977 فبراير

من النصوص القانونية و التنظيمية . و  إلى جانب الوالي الذي يأتي في مقدمة رجال السلطة حسب مجموعة
الدرك الملكي و  عند اإلقتضاءيجوز للعامل أثناء مزاولة مهامه اإلستعانة بالقوات المساعدة و قوات الشرطة و 

 . الجاري بها العمل  القوات المسلحة الملكية طبقا للمقتضيات القانونية
رسة مهام الشرطة اإلدارية بإعتباره مكلفا يتمتع العامل بسلطة مما حيثممارسة بعض مهام الشرطة   ❖

بالحفاظ على النظام العام و كذا ممارسة مهام الشرطة القضائية باعتباره ضابط الشرطة القضائية بخصوص 
 .الجنايات و الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي و الخارجي 

همة التنسيق بين أنشطة مختلف تنسيق أعمال المصالح الخارجية غير الممركزة بحيث يتولى العامل م ❖
المصالح غير الممركزة للوزارات و اإلدارات المركزية على صعيد العماالت أو األقاليم و دلك من أجل ضمان 

ما يصدره موظفو و  نفيذالمصالح و يعمل العامل على رفع بيان عن شروط ت هذه االنسجام بين أنشطة
كما يستعين بمجموعة من اآلليات التي يعمل بجانبها  ,قرارات من إجراءات و تدابير و  أعوان هاته المصالح

لتي تجتمع ا اللجنة التقنية للعمالة أو اإلقليممهام رئاسة على السهر على تنفيذ المهام التي كلف بها خاصة 
 . مرة في الشهر على األقل بدعوة منه

 أنظر حماضرات األستاذ أبوغازي عبداجمليد .  3 ❖
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ممارسة السلطة التنظيمية باعتباره مندوبا للحكومة فهو يتولى السلطة التنظيمية في الدائرة الترابية الخاضعة  ❖
 لنفوذه 

باإلضافة إلى السلطات التي يتمتع بها العامل و التي نصت عليها مجموعة من القوانين   
 . أو اإلقليم  صعيد العمالةباإلضافة إلى ذلك فهو يتمتع بسلطة الوصاية على  و التنظيمية

 
يمارس العامل مهام سلطة الوصاية على الموظفين و األطر اإلدارية و التقنية التابعة للسلطة 

له التصديق أو الترخيص و التوقيف في بعض بالداخلية . فالقانون يخول  المكلفة  الحكومية
الحاالت مثال أن العامل يقوم بتوقيف قائد عن ممارسة مهامه بسبب إخالل الحظه في مهامه أثناء 

ممارسته لوصايته عليه . و يمارس كذلك بعض القرارات اإلدارية التي تكون قابلة للطعن أمام 
الشرعية .إال أنه في هذا الخصوص أي الوصاية  المحاكم اإلدارية إذا كانت مشبوهة بأحد العيوب

و الوصاية اإلدارية التي تمارسها  , التمييز بين الوصاية المدنية و التي تكون على القاصر وجب
من التعسف الذي  دو ذلك  قصد حماية األفرا ,في الغالب السلطة المركزية على السلطة الالمركزية 

 أو ما شبه ذلك .من طرف الهيئات المحلية له  ون يتعرض

باإلضافة إلى التخصصات التي يتمتع بها العامل سواءا بإعتباره ممثال للدولة أو ممثال لسلطة 
 الوصاية فهو كذلك يحظى بمكانة مهمة في الجهوية المتقدمة .
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التي قد حافظت بشكل عام للعمال على موقع متميز  و 2011تماشيا مع المقتضيات الدستورية لسنة 

 على المستوى األدوار أو المهام المنوطة بهم .

 تمثيل بالرغم من أنها صاحبت مجموعة من المتغيرات الممثلة في االنتقال من تمثيل الدولة إلى 
 السلطة الالمركزية .

 
و مقررات المجلس الجماعي ورئيسه  تقراراللعامل صالحيات ممارسة المراقبة اإلدارية على شرعية  
ير شعلى السلطة الموكلة إليه بمقتضى القوانين الجاري بها العمل . ففيما يخص التأ اعتمادا. 

ال  التيعلى مقررات المجلس الجماعي  113-14التنظيمي  ن القانومن  118المسبق نصت المادة 
يوما من  20أو المصادقة عليها من طرف العامل داخل أجل  رتكون قابلة للتنفيذ اإل بعد التأشي

 تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس الجماعي و من بين هذه المقررات : 

 المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة . ✓

 المقرر المتعلق بالميزانية . ✓

 . االجماعة و تحديد اختصاصاتهالمقرر القاضي بتنظيم إدارة  ✓

يوما .  20و يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام أجل 
و التي تميز  ,بمثابة تأشير من طرف العامل ناهيك عن السلطات و اإلختصاصات السابقة الذكر 
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شخص العامل يمكن لهذا األخير أو ممثله أيضا أن يتعرض على أي عمل اتخذه المجلس و يجب 
أن يكون التعرض معلال عندما يبلغه إلى الرئيس . و إذا قرر المجلس اإلبقاء على المقرر 

 التي تعتبر صاحبة مراقبة األمر إلى المحكمة اإلدارية الموضوع التعرض بعد المداولة تحيل سلطة 
 تنفيذ المقرر إلى حيث البث في الموضوع  وقف ختصاص حيث يتم اال

زيادة على المكانة التي تمثلها مؤسسة العامل المتمثلة في ممارسة الرقابة على المجالس البلدية .  
العماالت و األقاليم . مجالس يمارس رقابة أخرى تتمثل في الرقابة على أن العامل نجد  

 
في الباب الذي يتعلق بالمراقبة  112-14يتضح أن المشرع المغربي خصص في القانون التنظيمي 

إلى أن الجهاز التنفيذي للمجلس هو الذي يتولى هذه الرقابة اإلدارية على المجلس .  اإلدارية 
منحها  هذه الرقابة و ذلك من خالل السلطة التي بدوره عامل العمالة أو اإلقليم الذي يتولى جانب 

مكانية التعرض على مقررات المجلس و نجد العديد من إله المشرع المغربي و المتمثلة في 
المقررات التي تظل موقوفة التنفيذ إال بعد التأشير عليها من طرف العامل داخل حيز زمني يتمثل في 

هناك المقرر هذه المقررات  من زمرة يوما  ابتداءا من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس و  20
 ,المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم و تحديد اختصاصاتها . و المقررات ذات الوقع المالي 

و مختلف             مالرسو على النفقات و المداخيل  ال سيما اإلقتراضات و الضمانات و تحديد سعر 
الحقوق و تفويت أمالك العمالة أو اإلقليم و تخصيصها . و يجب على مجلس العمالة أو اإلقليم أن 

الرئيس المتخدة في  تإلى قراراإضافة يبلغ العامل بنسخ من محاضر الدورات و مقررات المجلس 
ريخ اختتام الدورة أو أيام من أيام العمل الموالية لتا 10جل ال يتعدى أإطار السلطة التنظيمية داخل 

و للعامل حق التعرض على أي عمل يتخده  ,المذكورة و ذلك مقابل وصل  تلتاريخ اتخاد القرارا
المجلس حيث يبلغ العامل رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم بقرار تعرضه معلال بأسباب هذا التعرض 
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لمراقبة األمر على القضاء بقى المجلس على المقرر موضوع التعرض العاملي أحالة سلطة اأو إذا 
 اإلداري . و يترتب عن هذا األمر وقف تنفيذ المقرر إلى حيث بث المحكمة في الموضـــــــوع . 
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