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 يمذيح:

الحماٌة نوع من الالمركزٌة الواقعٌة، حٌث كان  لقد عرؾ المؽرب فً فترة ماقبل    

بمركزٌة مفوضة والتً جسدها جهاز المخزن   د تمٌزالتنظٌم السٌاسً لفترة ماقبل الحماٌة ق

المتمثل فً السلطان والوزراء
1

. وحٌث أن السلطة المخزنٌة وممثلٌها هم الذٌن كانوا 

فً المدن التً كانت تدار بؤسلوب ٌقومون بتدبٌر الشإون الخاصة للسكان المحلٌٌن، خاصة 

مركزي واضح
2
. 

ولما كان لفهم حاضر ظاهرة ما البد من إستحضار ماضٌها، فقد أصبح ضرورٌا إلقاء  

 نظرة عن التطور التارٌخً للنظام اإلداري الترابً المؽربً.

قبل الؽزو الرومانً امتدت حتى المؽرب نظام الجماعة منذ فترة طوٌلة عرؾ   
3

  .

الجماعة ٌرجع أصله إلى القبابل البربرٌة األولى حٌث دأب مجلس األعٌان بتسٌٌر فتارٌخ 

القبٌلة أو الدوار سٌاسٌا واقتصادٌا، وٌبث فً الدعاوى المقدمة آلٌة بمقتضى قوانٌن شفوٌة 

أو مكتوبة، كما كانت تنظٌمات الجماعة تخضع ألعراؾ وطقوس القبٌلة أو الفخذة فٌما 

ومٌة للسكانٌخص تدبٌر الشإون الٌ
4
. 

وقد ظل مجلس القبٌلة أو الجماعة على هذه الوضعٌة إلى أن جاء اإلسالم، لٌدخل مبادئ  

وأفكار جدٌدة تدعوا إلى الوحدة الدٌنٌة وتقوٌتها ٌدل للوحدة القبٌلة والعصبٌة.... وتنظٌم 

كافة شإون حٌاة اإلنسان...،وفق أسس ومبادئ والقٌم الشرٌفة اإلسالمٌة
5

 .وسن نظام 

الخلٌفة وإمارة المإمنٌن والشورى بٌن الناس
6
. 

                                      
.32 ص-3002البٌضاء، الدار الجدٌدة النجاح بالمؽرب،مطبعة الالمركزٌة المحلٌة اإلدارة: فاطمة مزروع السعدي  1 
 للمدرسة العالً السلك دبلوم لنٌل رسالة. 6791 شتنبر 20مٌثاق بعد ةالقروٌة الحضرٌة الجماعات على الدولة وصاٌة:بوجٌدة محمد 2

 .  67 ص 6791   لإلدارة الوطنٌة

.22 ص.3000 مراكش الوطنٌة الورقٌة مطبعة" المحلً العام والشؤن الالمركزٌة:"بنمٌر الهدي  3  

.39 ص 3060 الرباط مطبعة.3ط المؽرب فً الفرنسً االستعمار حصٌلة" عٌاش ألسر  4  

- .5 Agmouch.Histoire Politique du Maroc .AFriqueOrient.1987,P220  
 .622-92 ص-3006لبنان– بٌروت الرسالة مإسسة 3ط اإلسالمٌة الشرٌعة لدراسة مدخل القرطاوي، ٌوسؾ  6
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وفً المؽرب كان مقسما إلى منطقتٌن: منطقة كانت خاضعة للسلطة الدٌنٌة والدنٌوٌة 

للسلطان وللمركز؛حٌث إعتمد التقسٌم اإلداري فٌها على وجود سلطة مركزٌة فً العاصمة 

خزن باعتباره مإسسة التً كانت تختارها الدولة المسٌطرة على الحكم وهً سلطة الم

سٌاسٌة واجتماعٌة، إلى جانب والة األقالٌم الممثلٌن للسلطة المركزٌة والبشوات والمحتسبٌن 

والقٌاد فً المناطق القروٌة .... أطلق على تسمٌتها بالد المخزن
1
. 

أما المنطقة الثانٌة، سواء فً أوج قوتها أو بداٌة ضعفها؛عرفت الدولة فً تارٌخ المؽرب 

مرد قوٌة من طرؾ مجموعة من القبابل التً كانت ترفض اإلشراؾ بسلطة حركة ت

المحزن...حٌث كانت تحكم نفسها بنفسها ونحافظ على مإسساتها وتقالٌدها وإعتقاداتها 

الخاصة،مما كان ٌعفٌها من خضوع للضرابب والمكوس للخزٌنة المركزٌة والخضوع 

طلق على تسمٌتها بالد السٌبةلقانون الدولة و الجندٌة  للدفاع عنها .... فؤ
2
. 

لذلك فقد تمتع المؽرب خالل فترات ماقبل بشكل من أشكال التدبٌر الترابً الذي وإن كان 

بسٌطا وتقلٌدٌا مرتبط أكثر بالشرعٌة الدٌنٌة وللحضوة اإلجتماعٌة للفاعلٌن المحلٌٌن، إال أنه 

علٌها الحماٌة فً محاولتها لضبط المجال الترابً والشعبً  ٌبقى بمثابة إدارة ترابٌة إشتؽلت

للمؽرب
3
. 

فقد تمٌزت هذه الفترة بؽٌاب النصوص القانونٌة التً تنظم عمل الجماعات، ولم  عموما،

 تعرؾ المٌالد إال بعد فرض نظام الحماٌة على المؽرب.

إلى  -المقٌم العامبقرارات من  -لقد تعدد التقسٌم المجالً للمؽرب فً عهد اإلستعمار

تقسٌم إداري المعتمد على التنظٌم القبلً فً إطار سٌاسة التفرقة للعنصرٌة بٌن العرب 

 واألمازٌػ.

 واستهدؾ التحكم السٌاسً وتسهٌل الؽزو العسكري واالستؽالل االقتصادي.

                                      
 المحلٌة اإلدارة المؽربٌة المجلة سٌاسٌة،منشورات جهوٌة اعتماد نحو بالمؽرب الجهوٌة والسٌاسة التراب تقسٌم: ٌحٌا الكبٌر عبد 1

 .13 ص 3060 المؽربٌة النشر مطبعة– 6ط 92 عدد جامعٌة وأعمال مإلفات سلسلة  REMALD والتنمٌة
 .79 ص 6779 الجدٌدة،الدارالبٌضاء النجاح مطبعة منشورات.2ط مقارنة اإلداري،دراسة القانون:  الصروخ ملٌكة 2

 الرباط األمنٌة مطبعة 6 ط 7 عدد األكادٌمً البحث القانونٌة،سلسلة العلوم مجلة.الترابٌة اإلدارة تحدٌث البوعزاوي، أحمد موالي  3

 .31-32 ص-3061



6 
 

، وتحت إشراؾ 6732فبعد توقٌع معاهدة الحماٌة، كان أول تنظٌم األقالٌم بالمؽرب سنة 

 ومراكش. مكناس جهات عسكرٌة هً فاس، 2مقٌم العام لٌوطً . فؤنشبت بمقتضاه ال

؛تم تقسٌم المؽرب 6731أكتوبر  62وعقب انتهاء حرب الرٌؾ واستقالة لٌوطً بتارٌخ 

حٌث قسمت البالد إلى مناطق مدنٌة  6721مرة أخرى، تم تؽٌٌر هذا التنظٌم سنة 

مناطق عسكرٌة  2أقالٌم و 2ترابً إلى تم تقسٌم المجال ال 6720وعسكرٌة،وفً سنة 
1
. 

الذي نص على  6762شتنبر  63وفً هذا الصدد قامت الحماٌة الفرنسٌة بإصدارظهٌر 

أن ٌستمر تنظٌم وإدارة القبابل ذات العرؾ البربري طبقا لقوانٌنها وأعرافها الخاصة وذلك 

تحت رقابة السلطان
2

ذؾ إلى التفرقة مابٌن . وهذا اإلجراء تكون بموجبه سلطات الحماٌة ته

 المؽاربة لتسهٌل سٌطرتها على البالد.

حٌث عمد المستعمر على  6761نونبر  36وقد أعقب هذا الظهٌر،ظهٌر آخر صدر فً 

العمل بنظام الجماعات... حٌث قام بإحداث جماعات على مستوى القبٌلة والفخذة وحصر 

 6769أبرٌل  69ذي أطر بظهٌر معظمها فً ابداء األراء، ثم النظام البلدي المشترك ال
3
. 

حٌث إعترؾ للجماعات  6716ٌولٌوز  1ظهٌر  وبقٌت هذه الوضعٌة إلى ؼاٌة صدور

بالشخصٌة المعنوٌة ....وأصبح للجماعات حق إعتراؾ للجماعات بالشخصٌة المعنوٌة 

وأصبح للجماعات حق إتخاذ القرارات خاصة فً المسابل اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة 
4
. 

ا فقد بقٌت هذه اإلصالحات نظرٌة بسبب أن هذه الجماعات لم تكن تتمتع إال ورؼم هذ

بسلطات استشارٌة تقتصر على ابداء للرأي والرؼبات، حٌث كان أعضاإها ٌخضعون 

للتعٌٌن ، كما استمر القواد والشٌوخ فً ترأس المجالس الجماعٌة
5

. الذٌن كانوا ٌخلطون بٌن 

                                      
 3069 الثانً السٌاسات،العدد ودراسة الترابٌة الحكامة سلسلة للجماعات،منشورات الجدٌد التنظٌمً القانون: المصمودي نجٌب - 1

 .69-61 ً ص. 3069 الرباط األمنٌة مطبعة.6الطبعة
 السنة-الرباط-السوٌسً الحقوق كلٌة العام، القانون فً الدكتوراه المحلٌة،أطروحة للجماعات اإلقتصادي التدبٌر:"المٌري سعٌد - 2

 .17 ص 3009-3009الجامعٌة
 .29 ص 6799الثقافة مطبعة -6ط" الجدٌد الجماعً التنظٌم: ارسالن أحمد - 3
 .30 -67ص. سابق مرجع المصمودي نجٌب - 4
 .9 ص سابق بنمٌر،مرجع المهدي - 5
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ة السٌاسٌة على الهٌبات التمثٌلٌة وممثلً السلطة المخزنٌة ممارسة الرقابة اإلدارٌة والرقاب

،ؼٌر انه ٌنبؽً االشارة مع ذلك الى ان عهد الحماٌة كان له الفضل فً رسم اإلطار 

الضروري وتمهٌد الطرٌق إلقامة المركزٌة محلٌة وفق األسس الحدٌثة فً مؽرب ما بعد 

االستقالل 
1

باعتماد إطار تشرٌعً وتنظٌمً  .حٌث نهج المؽرب المركزٌة تدرٌجة وذلك

 .6710إنطلق بحلول سنة 

 المفاهٌم . -1

المراقبة: إن المراقبة كمفهوم عام تعددت دالالته ومستوٌاته اللؽوٌة والعملٌة والعلمٌة، 

 وذلك تبعا لألساس الفلسفً والفكري الذي بنٌت علٌه.

هو الحافظ للذي ال  فمصطلح المراقبة لؽوٌا ٌحٌل على المحافظة واالنتظار،فالرقٌب

ٌرقبه أي ٌحرسه  ٌؽٌب عنه شًء
2
. 

فً حٌن ٌنحصر المفهوم اإلصطالحً لكلمة المراقبة فً مفهوم الحسٌة، كوظٌفة تحرص 

على قٌام المعامالت اإلسالمٌة فً جوانبها الدٌنٌة والدنٌوٌة وفق مبدأ بالمعروؾ والنهً عن 

المنكر
3
. 

ً الفحص، واإلشراؾ من قبل هٌبة أعلى للوقوؾ أما المفهوم العلمً للمراقبة فٌتحدد ف

على طرٌقة سٌر للعمل فً الهٌبة الدنٌا الخاضعة للمراقبة، والتؤكد من أن اإلٌرادات 

استخدمت طبقا لما حدد لها من أهداؾ
4
. 

وٌتحدد المفهوم العلمً فً تحدٌد األهداؾ التً تسعى الهٌبة أو الوحدة إلى تحقٌقها وجمع 

العمل فٌها؛نحو تحقٌق هذه األهداؾ وتنظٌم هذه المعلومات، تم تحلٌلها  المعلومات عن سٌر

بؽرض الوصول إلى نتابج ٌستخدمها جهاز المراقبة للتاكد من أن الجهة تسٌر فً الحدود 

                                      
 .33.36 ص, سابق والقروٌة،مرجع الحضرٌة الجماعات على الدولة وصاٌة:" بوجٌدة محمد - 1
 الجامعٌة ،السنة البٌضاء الحقوق،الدار كلٌة.العام القانون فً الدكتوراه أطورحة" بالمؽرب المحلٌة المالٌة على ابةالرق: جعفري مهدي- 2

 .32 ص 6799-6779
 .319-320 ص 6712 القاهرة 3 ط الدٌنٌة والوالٌات السلطانٌة األحكام: المارودي الحسٌن أبو - 3
  . 373-376ص – 6712 للكاتب،للقاهرة المصرٌةالعامة للهٌبة مقارنة دراسة  "العربٌة الجمهورٌات إتحاد مالٌة. عامر أحمدى    4
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التً رسمت لها، لتجنب أي مخالفة أوإنحراؾ عن القواعد واألهداؾ المقررة، ولضمان 

ٌهٌة وإلى معدالت عالٌة فً األداءالوصول إلى حسن تطبٌق القواعد التوج
1
. 

وتتعدد االصطالحات الرقابٌة الممارسة على الجهاز اإلداري والوصاٌة اإلدارٌة هً 

مرادؾ تقلٌدي للمراقبة التً تمارسها السلطات المركزٌة أو ممثلٌها محلٌا على تنظٌم أعمال 

 الجماعات الالمركزٌة.

أن "الوصاٌة أو الرقابة اإلدارٌة على أنها  وجاء فً تعرٌؾ األساتذة ملٌكة الصروخ على

مجموعة من السلطات المحددة، التً ٌخولها للقانون لجهة معٌنة اإلشراؾ على أشخاص 

وأعمال الهٌبات المحلٌة بقصد تحقٌق وحماٌة المصلحة العامة
2
. 

 الجماعات الترابٌة 4

؛ تتؤلؾ الجماعات الترابٌة من الجهات  3066من دستور  621طبقا للفصل      

والعماالت واألقالٌم والجماعات، وتحدث كل جماعة ترابٌة أخرى بالقانون، وهً أشخاص 

 إعتبارٌة خاضعة للقانون العام،تسٌر شإونها بشكل دٌمقراطً.

 جماعة. 6102لة وعما 62إقلٌم و 13جهة و 63وتتكون الجماعات الترابٌة من 

 وإستنادا للقوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات فإن:

  الجهة: جماعة ترابٌة خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل

 المالً واإلداري وتشكل أحد مستوٌات التنظٌم الترابً للملكة، باعتباره تنظٌما المركزٌا

 ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة استنادا إلى الفقرة الرابعة من الفصل األول من الدستور. 

  العمالة أو اإلقلٌم: جماعة ترابٌة خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة

 واالستقالل المالً واإلداري وتشكل أحد مستوٌات التنظٌم الترابً للمملكة.

  الجماعة: تشكل أحد مستوٌات التنظٌم الترابً للملكة، وهً جماعة ترابٌة خاضعة

 للقانون العام وتتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واإلستقالل المالً واإلداري.

                                      
 .373 ص -6791اإلدارٌن القانون وأحكام مبادئ:  مهنا فواد محمد - 1
 .72 ص.3001 البٌضاء الدار الكتاب لتوزٌع المؽربٌة الشركة. 1 ط مقارنة دراسة اإلداري القانون: صروخ ملٌكة - 2
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 أهمٌة الموضوع4 -2

ٌكتسً هذا الموضوع أهمٌة بالؽة إنطالقا من الدور الذي أصبحت تلعبه المراقبة 

تقوٌم اداء الجماعات الترابٌة،خاصة وان المراقبة تهدؾ كؤسلوب حدٌث اثبت فعالٌته فً 

 إلى الوقوؾ عند مكامن الخلل لمعالجتها.

ومحاولة الوقوؾ عند المحطات التارٌخٌة لتطور التقسٌم الترابً واإلداري ونظام 

الوصاٌة اإلدارٌة، وذلك من خالل رصد مختلؾ أشكال ومظاهرهذا التقسٌم، تم معرفة 

 التً حالت دون تقوٌة وتنمٌة العالقة بٌن المركز والمجال الترابً. اإلكراهات واآلثار

كما ٌعالج ضرورة االستؽناء عن الوصاٌة على الوحدات الترابٌة التً تشكل خطرا قد 

ٌهدد إستقاللٌة الجماعات الترابٌة التً تشكل خطرا قد ٌهدد إستقاللٌة الجماعات الترابٌة 

ٌقً لتبقى المركزٌة شكلٌة لفابدة مراقبة بعدٌة،دون وٌفرع الالمركزٌة من محتواها الحق

 إؼفال دور أجهزة الرقابة المالٌة والقضابٌة على الجماعات الترابٌة.

 إشكالٌة الموضوع4 -3

المتزاٌد بؤنظمة الرقابة لما لها من دور هام فً تحسٌن التدبٌر  نظرا لإلهتمام     

والقوانٌن  3066للجماعات الترابٌة ، فقد أصبحت األجهزة المكلفة  من خالل دستور 

 التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة دور فعال فً مراقبة هذه األخٌرة.

 لذا إرتؤٌنا دراسة هذا الدور إنطالقا من اإلشكالٌة التالٌة :

 الرقابة على الجماعات الترابٌة ؟  إلى أي حد كرس المشرع 

 وتتوزع عن هذه اإلشكالٌة مجموعة من األسبلة الفرعٌة.

 ماهً أهم المحطات التارٌخٌة التً مر منها التقسٌم الترابً واإلداري بالمؽرب؟

 ٌن تكمن دوافع وآثار هذا التقسٌم؟أ

 ماعات الترابٌة؟ماهً مظاهر وأشكال الوصاٌة الممارسة على الج

 ؟  اٌن تتجلى العالقة بٌن الدولة و مجالها الترابً

 ماهً آلٌات اإلنتقال من الوصاٌة إلى المراقبة القضابٌة على الجماعات الترابٌة؟
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أٌن تتجلى دور األجهزة المكلفة بالرقابة المالٌة والقضابٌة على أعمال الجماعات 

 الترابٌة؟

 المنهج المتبع  -4

نظرا لتعدد الزواٌا التً ٌعالجها هذا الموضوع والتً تشمل المجال القانونً واإلداري 

  والترابً والسٌاسً، إرتؤٌنا إتباع المناهج التالٌة:

  المنهج التحلٌلً: كمنهج ربٌسً وذلك عبرتحلٌل مختلؾ النصوص والمراسٌم المنظمة

 لهذا الموضوع.

 لتطورات التً واكبت تطور مسار التقسٌم المنهج التارٌخً: من خلل دراسة مختلؾ ا

 الترابً ونظام الوصاٌة والرقابة على الجماعات الترابٌة بالمؽرب .

  المنهج المقارن :من خالل الكشؾ عن أوجه اإلختالؾ والتشابه بٌن مختلؾ النصوص

 القانونٌة المنظمة للجماعات الترابٌة.

 التصمٌم أو خطة البحث -5

الموضوع ولإلجابة تبعا لذلك عن اإلشكالٌة المركزٌة سٌتم دراسة الموضوع من  لتحلٌل

 خالل المحاور التالٌة:

 المحور األول: مسار التقسٌم الترابً واإلداري وابعاده وآثاره بالمؽرب.

 المحور الثانً: مسار تطور الوصاٌة على الجماعات الترابٌة.

 المحور الثالث: الرقابة المالٌة 

 الرابع: الرقابة القضابٌة عبر المحاكم اإلدارٌة.               المحور
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انًثحث األول: يضار تطىر اناليركزَح انتراتُح واتعادها 

 وآثارها

ٌعد التنظٌم الترابً  الالمركزي وما شهده من تطورات متعاقبة من اهم محطات المسلسل      

القرار من  قراطٌة المحلٌة وكذلك تقرٌب سلطةالدٌمقراطً المؽربً ،الذي ٌهدؾ الى تعزٌز الدٌم

 .ضافة الى تمكٌنهم من المشاركة فً التدبٌر المواطنٌن باإل

 حيضار تطىر انمىاٍَُ انًُظًح نهجًاعاخ انتراتُ انًطهة األول:

نهج المؽرب نظام لالمركزٌة اإلدارٌة   
1

ٌث كانت البداٌة ح،وذلك منذ فجر اإلستقالل 

تالها تنظٌم العماالت و  محلٌة من خالل إنشاء الجماعات المحلٌة ،بوضع األسس إلدارة 

و ٌمكن تقسٌم هذا المسار من خالل أربع محطات أساسٌة  ثم التنظٌم الجهوي. األقالٌم

 :وتتجلً فً اآلتً 

 الذي قسم المجال الترابً قسم  1955ؼشت 16بدأت بصدور ظهٌر المحطة األولى

عماالت بمقتضى 5إقلٌما و 19إقلٌما و عمالتٌن لتصبح المجال الترابً إلى ثالثة عشرة 

 .1956أكتوبر  13ظهٌر

بشؤن التقسٌم اإلداري للمملكة و الذي ٌعتبر اللبنة األولى  1959دجنبر2ثم صدور ظهٌر

لسٌاسة الالمركزٌة و عدم التركٌز اإلداري بالمؽرب وجاء برإٌة و توجه أكثر وضوحا 

حٌث سٌشكل هذا الظهٌر النواة  ، إقلٌم وعمالتٌن 16وقد تم بمقتضاه تقسٌم البالد إلى

أبعاد الخرٌطة اإلدارٌة و الترابٌة وإلعادة ترتٌب المجال الترابً  دالتنظٌمٌة لتحدٌو القانونٌة

                                      
 أو المحلٌة الجماعات هٌبات بٌن و العاصمة فً المركزٌة الحكومة بٌن اإلدارٌة الوظابؾ توزٌع اإلدارٌة بالالمركزٌة ٌقصد  1

 الالمركزٌةهما  صورتٌن ،وتتخذ المركزٌة الحكومة ورقابة إلشراؾ وظٌفتها ممارسة فً المحلٌة الهٌبات هذه ،وتخضع المصلحٌة

 .المرفقٌة و الترابٌة

 61-3007-16عدد الساعة مواضٌع سلسلة REMAID منشورات األول ،الجزء المؽربً اإلداري القانون’’ األعرج محمد. المرجع

 .92 ص3007   المؽربٌة النشر مطبعة
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ترتٌب المجال الترابً إلى بناء  على إستراتٌجٌة سٌاسٌة جدٌدة تعزز من شرعٌة السلطة و 

ري .تلؽً العمل بالتقسٌم الجهوي اإلستعما
1
 

ٌم الجماعً ،و الذي إعتمد فٌه المؽرب ظالمتعلق بالتن 1960 ٌونٌو 23و بموجب ظهٌر

فً تؤسٌسه للجماعات على إعتبارات وأسس جؽرافٌة و دٌموؼرافٌة خالفا لما كانت علٌه 

 الجماعات فً فترة اإلستعمار .

 الجماعات المحلٌة’’على أن  93،الذي نص فً فصله 1962وقد صدر أول دستور 

 ’’.بالمملكة هً العماالت و األقالٌم و ٌكون إحداثها بالقانون

ونظرا إلعتبار موضوع عدم التركٌز اإلداري كان خٌارا إستراتٌجٌا فً سٌاسة الملك 

الحسن الثانً ،فإنه سعى بشكل دابم إلى إنشاء عماالت و أقالٌم جدٌدة، وذلك بهدؾ تقرٌب 

مشاكل اإلدارٌة و األمنٌة التً كانت تعانً منها اإلدارة من المواطن و التقلٌص من حجم ال

بعض العماالت و األقالٌم ولذلك مر مسار تطور عدد العماالت و األقالٌم فً المؽرب 

بالمحطات التالٌة،
2
 

 تمٌزت بإنهاء العمل باإلدارة التً خلفتها الحماٌة.  1959-1956 :اوال 

  : أقالٌم جدٌدة. 3إحداث  1967-1960ثانٌا 

  : إحداث أقالٌم. 1977-1968ثالثا/ 

  : ثم إحداث والٌة الدار  1981/ظهرت خاللها الوالٌة ففً 2002-1980رابعا

أحدثت ثالث والٌات جدٌدة هً 1990أحدثت عمالة مراكش ،وفً  1985البٌضاء و

 إحداث إقلٌم الزاك.  1991مراكش،مكناس و فاس، و فً

                                      
-أكدال الحقوق كلٌة – العام قانون للدكتوراه أطروحة لالمركزٌة و اإلداري التركٌز عدم بٌن الجهوٌة التنمٌة.  مبعوث الواحد عبد  1

 .67ص 6777-3000
-3069 فً  الثانً ،العدد السٌاسات دراسة و الترابٌة الحكامة سلسلة منشورات للجماعات الجدٌد التنظٌمً القانو ، المصمودي نجٌب  2

 .32 ص الرباط األمنٌة مطبعة33-6
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  اطلق علٌها عمالة المقاطعة أي  إلى اآلن ظهور بنٌة إدارٌة جدٌدة 2003خامسا : من

 ثم إحداث عمالة المضٌق الفنٌدق . 2004إدماج بعض العماالت فٌما بٌنها،

لكن رؼم إعتبار العمالت و األقالٌم وحدات ترابٌة خاضعة للقانون العام و تتمتع 

سٌحتفظ بالحضور  1963شتنبر 12بالشخصٌة المعنوٌة و اإلستقالل المالً ،فإن ظهٌر

المإسساتً للعامل كممثل لالتركٌز اإلداري فً تدبٌر الشؤن العام  القانونً و

ٌونٌو  16لشإنها،وفً
1

تم إصدار الظهٌر المتعلق بإحداث التقسٌم الجهوي للمجالس 1971

 :و صالحٌات إستشارٌة ،الذي قسم التراب الوطنً إلى سبع جهات إقتصادٌة هً 

 الحسٌمة. تازة، ت،تونا الجهة الشمالٌة الوسطى تضم فاس،بولمان، -1 

الجهة اإلقتصادٌة الوسطى تضم والٌة الدار البٌضاء أقالٌم الجدٌدة،سطات  -2

 ،بنسلٌمان،خرٌبكة،بنً مالل ،أزٌالل.

 الجهة األقتصادٌة الشرقٌة وجدة ، الناظور،فٌكٌك 3  

 الجهة اإلقتصادٌة الوسطى الجنوبٌة مكناس،إفران،خنٌفرة،الراشدٌة. 4

 تنسٌفت تضم مراكش،أسفً ،الصوٌرة،قلعة السراؼنة. الجهة اإلقتصادٌة 5

 الجهة الشمالٌة الؽربٌة تضم كل من والٌة الرباط سال ،إقلٌم القنٌطرة ،العرابش، 6

 ،شفشاون و الخمٌسات  تطوان طنجة،

 الجهة الجنوبٌة  تضم أكادٌر ،تزنٌت،تارودانت،طاطا،واألقالٌم الجنوبٌة . 7

ظل هذا الظهٌر ،لم تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة  لى أن الجهة فًعتجدر االشارة 

،واإلستقالل اإلداري و المالً ،وال تذخل ضمن أصناؾ الجماعات المحلٌة ،و بقٌت بالتالً 

مجرد إطار عمل إقتصادي للقٌام بالدراسات أو إنجار الممشارٌع و البرامج الجهوٌة
2
. 

                                      
 .6796ٌونٌو2010/32 عدد.ر.ج6796ٌونٌو61 بتارٌخ الصادر 6_96_99 رقم شرٌؾ ظهٌر  1
 .2/61/61 6صفحات 3069 الرباط األمنٌة مطبعة 6ط الترابٌة الجماعات قانون: جفري سعٌد 2
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ضمن  1972دستور و 1970إضافة إلى ما تضمنه الدساتٌر المتعاقبة وهً دستور

 الهدؾ األساس  انفصولها فٌما ٌتعلق بتنظٌم المقتضٌات الخاصة بالجماعات المحلٌة. حٌث 

هذه اإلصدارات و اإلصالحات التؤسٌسٌة هو رسم معالم الخرٌطة الترابٌة التً ستمكن من 

المؽرب من تلبٌة مطالبه الملحة إستدعتها ظروؾ المرحلة و هً أساسا القطع مع 

طار إداري متنوع اات و الهٌاكل التقلٌدٌة التً خلفها المستعمر......وخلؾ التقسٌم

ٌموقراطٌة المحلٌةداإلمكانٌات لتحقٌق التنمٌة و ترسٌخ و تقوٌة ال
1
 

 المحطة الثانٌة : 

المتعلق بالتنظٌم الجماعً ،الذي شكل إصالحا 1976شتنبر  30توجت بصدور ظهٌر  

مهما فً تارٌخ التنظٌم الجماعً بالمؽرب الذي بموجبه تم منح  المجالس الجماعٌة 

إختصاصات وصالحٌة واسعة فس مجال التنمٌة اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة،إضافة إلى 

لمنحه وذلك از التنفٌذي على مستوى الجماعة إعتبار ربٌس المجلس الجماعً بمثابة الجه

 إختصاصات مهمة.

تمت دسترة مإسسة الجهة و اإلرتقاء بها إلى صنؾ الجماعات 1992وفً سنة    

المحلٌة بإعتبارها إطارا مالبما لتطوٌر مناهج جدٌدة كفٌلة بتنمٌة أمثل للموارد البشرٌة 

 والطبٌعٌة و البٌبٌة للجهة.

م اإلعتراؾ بالشخصٌة المعنوٌة و اإلستقالل المالً واإلداري ت 1996بموجب دستورو  

للجهة ،لكنها لم تحضى بنص قانونً خاص بها ٌنظم إختصاصاتها ومصادر تموٌلها و ٌحدد 

عالقتها بباقً الجماعات الترابٌة األخرى من عماالت و أقالٌم و جماعات حضرٌة وقروٌة 

1997أبرٌل 2المإرخ فً  4796إال بموجب القانون
2
 . 

                                      
 القانونٌة العلوم مجلة  ،منشورات التنمٌة رهان كسب و الدٌموقراطٌة ترسٌخ نحو الترابٌة اإلدارة ،تحدٌث البوعزاوي محمد موالي 1

 .22/22 ص3061 الرباط األمنٌة مطبعة6ط،7 العدد األكادٌمً البحث سلسلة

 السنة سال،الرباط الحقوق ،كلٌة العام القانون فً الدكتوراه لنٌل ،أطروحة المؽربً الترابً اإلداري النظام فً المراقبة عٌاد أمٌنة

60 ص 3062/3061 الجامعٌة 2  
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تم رفع  1998إقلٌما، ثم سنة 24والٌات و  10الذي احدث1997و على إثر تقسٌم 

الذي بموجبه تضاعؾ 1997أبرٌل 9إقلٌم ثم تم إصدارمرسوم  71والٌةو 17العدد لٌصبح 

 .1547إلى  859عدد الجماعات المحلٌة الحضرٌة و القروٌة من

 15إختصاصات العمال بتارٌخو تم إصدار الظهٌر الشرٌؾ بمثابة قانون لتحدٌد 

و هو النص الذي ادرجت فٌه بعض المقتضٌات القانونٌة الخاصة بعدم  1977فبراٌر

 التمركز الذي ٌشكل دعما و مساندة للنظام الالمركزي فً المؽرب.

 1-76-845و لتدعٌم وتقوٌة اإلمكانٌات المالٌة للجماعات ،فقد صدر ظهٌر رقم 

نون ٌتعلق بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة و هٌباتها بمثابة قا 1976شتنبر 30بتارٌخ

  30 لجباٌات المحلٌة بمرسوملنظم ملاومرسوم تطبٌقه و تم تنظٌم الجانب المحاسبً 

إضافة إلى مرسوم بشؤن مراقبة صحة اإللتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات  ،1976شتنبر

 .  و هٌاتها المحلٌة

والمالً  ًالجباب  إضافة إلى إصالح النظام المحلٌة وإحداث صندوق لتنمٌة الجماعات 

المتعلق بنظام الضرابب  1989ٌونٌو 21فً  30،89 صدر القانون رقم1976ة لسن

لٌحدد نظام  30،89المستحقة للجماعات المحلٌة....لقد جاء قانون االصالح الجبابً رقم

الضرابب و الر
1

مجموعة من المبادئ سوم المستحقة للجماعات المحلٌة و هٌباتها و فق 

واألهداؾ المالٌة و اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة الرامٌة إلى تحسٌن مستوى  التدبٌر المالً 

للمجالس المحلٌة و الرفع من مردودٌة الجباٌات المحلٌة،إضافة لتحقٌق المساواة أمام 

 1الفرض الضرٌبً. 

المناظرة الوطنٌة األولى للجماعات المحلٌة بمراكش من فاتح  و فً هذا اإلطار إنعقدت

و التً جاءت سنة من ذخول  القانون المتعلق ’’ التعاٌش’’تحت شعار  1977دجنبر4إلى 

إلى  15، و المناظرة الثانٌة بالرباط من1976شتنبر30بالتنظٌم الجماعً المإرخ فً 

امل الطموحات المحلٌة مع و ذلك بؽٌة تك’’ التمازج’’تحت شعار  1979دجنبر17

موضوع المناظرة الثالثة التً إحتضنتها ’’ التشارك’’التوجهات الوطنٌة ،فً حٌن شكل مبدإ 

                                      
 39_39 ص سابق ،مرجع للجماعات الجدٌد القانون المصمودي نجٌب 1
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،و التً انكب النقاش فٌها على توسٌع قاعدة الشراكة 1986ٌونٌو 22إلى 19مكناس من

شؽال والتعاون بٌن الجماعات تكرٌسا لمبدإ التضامن ، فً حٌن احتضنت الدار البٌضاء أ

،و تحت شعار ’’...األمانة’’ ٌونٌو  تحت شعار  29،و28و 27المناظرة الوطنٌة الرابعة أٌام

،و من  1992أبرٌل 23إلى 21إنعقدت المناظرة الوطنٌة الخامسة بالرباط من’’ التطابق ’’

أهم مادعت إلٌه اإلرتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلٌة و هو ما تمت اإلستجابة له 

فً حٌن انعقدت المناظرة الوطنٌة السادسة بمدٌنة تطوان  1996و 1992ربموجب دستو

و أخٌرا تؤتً ’’إعالم وتكوٌن المنتخبٌن المحلٌٌن’’تحت شعار 1994ٌونٌو 29و 28ٌومً

 21إلى19الناظرة الوطمٌة السابعة المنعقدة بمدٌنة الدار البٌضاء خالل الفترة الممتدة من 

بؽٌة الدفع بالدٌموقراطٌة المحلٌة ’’كزٌة و عدم التمركز الالمر’’، تحت شعار  1998أكتوبر

و توسٌع نطاقها و إدماجها مع التطور الحاصل فً مختلؾ المجاالت 
1
. 

  المحطة الثالثة 

بعد مرور ما ٌناهز قرن من تطبٌق المٌثاق الجماعً 
2

، وبعد التطورات الالحقة أصبحت 

إستجاب له المشرع بإصدار القانون  الحاجة ملحة إلى إصدارمٌثاق جماعً جدٌد ،وهو ما

،00رقم
3

..عمل على تحدٌث النظام القانونً للجماعات عبر تدقٌق إختصاصاتها  78

 08/17وعقلنة الوصاٌة الممارسة علٌها ،وتقلٌص آجال ممارستها ،ثم صدور القانون رقم

اته الذي عدل و تمم القانون السابق من خالل تدقٌق بعض مقتضٌ 2009فبراٌر 23بتارٌخ

،و توضٌحها 
4
. 

المتعلق بتنظٌم العماالت و األقالٌم. 00/79،تم إصدار القانون رقم  2002أكتوبر3و فً 

حٌث سٌسعى المشرع بواسطة هذا القانون إلى إذخال جانب من العقلنة فً تسٌٌر المجالس 

اإلقلٌمٌة ،و توسٌع توسٌع مجال إختصاصاتها ....ومع ذلك فإن الصورة العامة التً 

زتها تطبٌقات تجربة العماالت و األقالٌم حتى فً ظل هذه المرحلة، هً أن هذه األخٌرة أفر

                                      
 62-63 ص سابق مرجع عٌاد، أمٌنة  1
 7صWIWANE .2016،مطبعة 6ط المؽربً اإلداري ،التنظٌم بوعزاوي بوجمعة  2
 و اإلقتصادٌة و القانونٌة للدراسات العربٌة ،المجلة المحلً للشؤن التشاركً التدبٌر آلٌات و الجدٌد ،المٌثاق بكور اللطٌؾ عبد  3

 12ص30693 الدولً ،العدد اإلجتماعٌة
 9سابق،ص ،مرجع بوعزاوي بوجمعة  4
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بقٌت فً المجمل أقرب إلى توجه عدم التركٌز اإلداري منها ؼلى منطلق الالمركزٌة 

اإلدارٌة... ،حٌث ظل العامل هو اآلمر بالصرؾ و المسإول عن تنفٌذ قرارات المجلس 

دودة ....و ؼٌر مستحضرة للدور الذي ٌمكن أن تلعبه لس محا،وظلت إختصاصات المج

الوحدات اإلدارٌة فً مجال النهوض بالتنمٌة اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة
1
. 

صدر مرسوم لٌحدد قواعد تنظٌم القطاعات الوزارٌة و الالتمركز  2005وفً سنة

 اإلداري ،حٌث مٌز بٌن مستوٌٌن من البنٌات اإلدارٌة .

 لكتابة عامة ،مفتشٌة عامة،مدٌرٌاتمركزٌة،أقسام،مصالح(ا)4 مستوى مركزيأ.

ال متمركز و إحداث لجنة تنظٌم الهٌاكل اإلدارٌة و الالتمركز اإلداري  ستوى محلًب م

لدى السلطات الحكومٌة المكلفة بتحدٌث القطاعات العامة ،وحث رإساء القطاعات الوزارٌة 

ى رإساء المصالح الالمتمركزة على على تفوٌض اإلمضاء و مسإلٌة إتخاذ القرارات إل

صعٌد الجهة أو العمالة أو اإلقلٌم.
2
 

و فً سٌاق اإلرتقاء بالحكامة الترابٌة ،قرر الملك محمد السادس فً خطابه بمناسبة 

،فتح ورش إصالحً أساسً بإقامة  2009ٌولٌوز30الذكرى العاشرة لعٌد العرش بتارٌخ 

صٌب اللجنة اإلستشارٌة الجهوٌةتم تن 2010ٌناٌر 3جهوٌة متقدمة،وبتارٌخ
3
. 

  المحطة الرابعة 

2011ٌولٌوز 29بدأت بصدور دستور
4
،الذي جاء بمجموعة من المستجدات فً تدبٌر  

الشؤن المحلً ،بحٌث تم إستبدال تسمٌة الجماعات المحلٌة بالجماعات الترابٌة،إضافة إلى 

ر التنظٌم الالمركزي بحث دسترة الجهوٌة المتقدمة ،و قد خصص الباب التاسع من الدستو

نجده قد نص فً الفقرة األخٌرة من الفصل األول على أن "التنظٌم الترابً للمملكة تنظٌم 

 المركزي ،ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة ".

                                      
 91 ص سابق ،مرجع جفري سعٌد 1
 37 ص سابق ،مرجع المصمودي نجٌب 2
 و نصوص التنمٌة،سلسلة و المحلٌة لإلدارة المؽربٌة المجلة ،منشورات" المتقدمة الجهوٌة" حول الجهوٌة اإلستشارٌة اللجنة تقرٌر  3

 61ص3066_326 وثابق،عدد
 2100ص1712 عدد ر.ج 3066ٌولٌوز 37فً الصادر 6_66_76رقم شرٌؾ ظهٌر 4
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على أن"الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجهات  135و كذلك الفقرة األولى من الفصل 

ا أحال الفصل من الدستور على القانون التنظٌمً العماالت و األقالٌم و الجماعات".كمو

 لتحدٌد شروط تدبٌر الجماعات الترابٌة لشإونها بكٌفٌة دٌموقراطٌة.

ابٌة للجماعات رالمتعلق بمبادئ تحدٌد الدوابر الت 131.12وقد صدر القانون رقم 

 (.2013ؼشت 12بتارٌخ 6177الترابٌة )ج.ر.عدد

 11114بناءا على ذلك صدرت القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات الترابٌة ،القانون

المتعلق بالعماالت و األقالٌم،إضافة  112.14المتعلق بالجهات و القانون رقم

المتعلق بالجماعات،التً تعد منظومة قانونٌة تإطر التدبٌر الجماعً  113.14للقانون

. 2011و كذلك تفعٌال و تنزٌال لما جاء به الدستور الجدٌد لولالمركزٌة الترابٌة بالمؽرب 

بشؤن التقسٌم اإلداري للمملكة ،الذي  2-15-716صدر مرسوم رقم 2015شتنبر23وفً 

 عماالت المقاطعات.8إقلٌم و  62عمالة و13جهة و 12قسم المؽرب من خالله إلى 

إسسات دستورٌة تتمتع قة الدستورٌة الجدٌدة ،مٌو تعد الجماعات الترابٌة حسب الوث

خل فً حكم القانون العام ،وهً عبارة عن وحدات ترابٌة دباإلستقالل المالً و  اإلداري و ت

ٌتم تعٌٌن حدودها الجؽرافٌة بشكل دقٌق.تبعا إلعتبارات تارٌخٌة و سوسٌوقبلٌة وثفافٌة 

لتحقٌق تعاون و تكامل بٌن مكونات المنطقة ٌاومإسساتٌة أوسع
1
ترابٌة و للجماعات ال 

إختصاصات ذاتٌة و إختصاصات مشتركة مع الدولة و أخرى تنقلها إلٌها هذه األخٌرة 

 وتتوفر على موارد مالٌة ذاتٌة وأخرى ترصدها لها الدولة.

نلمس من خالل هذا ،أن المؽرب قد أرسى طٌلة المدة الزمنٌة الممتدة من ستٌنٌات القرن 

لالمركزٌة فاعال اجعلت من تجربة ’نونٌة الماضً حتى ٌومنا هذا قواعد مإسساتٌة و قا

 هربٌسٌا فً تحقٌق التنمٌة و عامال أساسٌا لتوسٌع دابرة المشاركة السٌاسٌة،إن تطور هذ

                                      
 11 ص سابق ،مرجع بكور اللطٌؾ عبد 1
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القوانٌن التً جاءت لتإسس لحكم محلً ٌقوم على التمثٌلٌة اإلنتخابٌة ،جعلت التجربة 

حوالت المؽربٌة على مستوى الالمركزٌة اإلدارٌة تعرؾ العدٌد من الت
1
. 

الى  1962و من خالل اإلطالع على مضامٌن و مقتضٌات الدساتٌر المؽربٌة منذ دستور

شكل و ٌحقق أرقى وثٌقة دستورٌة عرفها ٌ،ٌمكن القول بؤن الدستور األخٌر 2011دستور 

تتعلق أساسا بمضمونه و طرٌقة وضعه  المؽرب ،وٌعد دستورا دٌموقراطٌا لعدة إعتبارات

،و سٌفتح آفاقا جدٌدة فً تارٌخ الحٌاة السٌاسٌة بالمؽرب شرٌطة العمل على تنزٌل و تطبٌق 

مقتضٌاته و احترام مضامٌنه و استحضار ؼاٌاته و اهدافه ...كما ٌمثل إحداث و إصدار 

المحطة  تور الجدٌد،لى جانب ما ٌتضمنه الدسعالقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة 

ات الدستورٌة و القانونٌة و التنظٌمٌة التً همت مسلسل التطوٌر لمسار حالرابعة لإلصال

الالمركزٌة الترابٌة بالمؽرب و تفعٌلها و تقوٌتها و جعلها وفق التطورات و المتؽٌرات التً 

اخلٌا أو ما تقتضٌه تفاعالته الخارجٌةدٌعرفها المؽرب سواءا 
2
. 

وحظ كثرة التكرار فً القوانٌن التنظٌمٌة ..وكان باإلمكان اإلقتصار فقط علة إال أنه ،ل

نص واحد ٌجمع كل الجماعات الترابٌة فً مدونة واحدة بدون تكرا للمقتضٌات المشتركة، 

تخصٌص قسم لكل صنؾ من الجماعات الترابٌة،مع الحرص اٌضا على تضمٌن المشروع و

نتخابً و المالً و الجبابً ،تطبٌقا للفصل الدستوري جمٌع األحكام المتعلقة بالنظام اإل

المذكور ،وسٌرا على منوال المشرع الفرنسً الذي جمع كل المقتضٌات التً تهم الجماعات 

الترابٌة ،وهً كذلك ثالثة فً مدونة واحدة
3
 . 

انمىاٍَُ انًُظًح نإلَتخاتاخ انجًاعُح  يضار تطىر انًطهة انثاٍَ

 تانًغرب  

 :نقسمه إلى اربع محطات وربٌسٌة و هًٌمكن لنا أن 

                                      
 11 ص سابق ،مرجع بكور اللطٌؾ عبد  1
 دراسة و الترابٌة الحكامة سلسلة منشورات( جدٌد ترابً عمومً تدبٌر نحو) للجماعات الجدٌد التنظٌمً القانون  :المصمودي نجٌب 2

 23ص الرباط األمنٌة ،مطبعة األولى الطبعة3069_3 عدد السٌاسات
 للدراسات تكامل مركز منشورات. النتابج و األهداؾ و السٌاق فً قراءة الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة القوانٌن. أحرشان عمر 3

 621ص 3069أكادٌر قرطبة مطبعة6.1 واألبحاث
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 فً فاتح شتنبر 1_59_162بدأت بصدور ظهٌر رقم: المحطة األولى
1

1959 

الخاص بتحدٌد  1959 نونبر 17 و صدور مرسوم جماعٌةمتعلق بانتخاب المجالس اللا

بالمؽرب بمقتضى  نتخابٌةعملٌة التسجٌل فً اللوابح اإلنتخابٌة ،كما وضعت أول اللوابح األ

 1_59_    351 ،إضافة إلى صدور الظهٌر الشرٌؾ رقم 1960أكتوبر 9مرسوم 

إقلٌما وعمالتٌن و دوابر  19الخاص بالتقسٌم اإلداري و الترابً للمملكة الذي قسمها إلى

وقٌادات و جماعات حضرٌة و قروٌة ،و بذلك صدر أول مرسوم خاص بالتقطٌع الجماعً 

،إضافة إلى  801حصر عدد الجماعات الحضرٌة والقروٌة فً الذي1959شتنبر  2فً

  859الذي اوصل عدد الجماعات الى  1984أكتوبر2التقسٌم بواسطة المرسوم 

فؤجرٌت خالل هذه الفترة خمس إستشارات جماعٌة
2
 :وهً  

جرٌت وفق نظام اإلقتراع الفردي فً أ 03914 ماي 93 اإلنتخابات الجماعٌة لأوال4 

،كما تنافست فً هذه اإلنتخابات أحزاب الحركة الوطنٌة الكبرى آنذاك ،وهً دورة واححدة 

حزب اإلستقالل و اإلتحاد الوطنً للقوات الشعبٌة و الحركة الشعبٌة و الشورى واإلستقالل  

 75بعض المستقلٌن ،أما نسبة المشاركة العامة حددت فً 

جو الصراعات السٌاسٌة  أجرٌت فً 03914ٌولٌوز 92اإلنتخابات الجماعٌة ل ثانٌا4 

سنوات لمالبمتها مع انتداب مجلس  6والنقاشات الحادة ،فرفعت المدة اإلنتدابٌة إلى 

 المستشارٌن.

وصادؾ إجرابها حالة اإلستثناء المعلن  03934اكتوبر1اإلنتخابات الجماعٌة ل ثالثا4 

 و إمتناع احزاب 1970ٌولٌوز 3و التً دامت ؼلى ؼاٌة 1967ٌونٌو7عنها فً 

 المعارضة عن المشاركة فٌها.

                                      
  3131ص6717 شتنبر 2بتارٌخ3221 عدد ر.ج6717 شتنبر فاتح بتارٌخ 6_17_613رقم شرٌؾ ظهٌر 1
 الرباط ةدٌالجد المعارؾ مطبعة6 ط الثقافة و الفن زاوٌة منشورات6 الكتاب بالمؽرب لإلنتخابات القانونً النظام باٌنة القادر عبد 2

 الترابٌة للجماعات الجدٌد التنظٌمً القانون المصمودي نجٌب  طرؾ من  إلٌه مشار 13إلى 21صفحات
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اإلنفتاح السٌاسً و اإلجماع  فً جو من أجرٌت: 0391نونبر 09 اإلنتخاباترابعا4 

الوطنً و خصوصا بمناسبة صدور المٌثاق الجماعً الجدٌد و بروز قضٌة الصحراء 

 المجمع علٌها و إنشاء مجلس وطنً 

أجرٌت وفق تقطٌع إنتخابً جدٌد الذي  03214نونبر  01اإلنتخابات الجماعٌةخامسا4

 .دابرة جدٌدة  15500إلى  1976 دابرة فً انتخابات 13520انتقل من 

 المتعلق بوضع و مراجعة اللوابح  12.92بصدور قانون رقم 4 المحطة الثانٌة

مجالس الجماعات الحضرٌة و القروٌة ضافة لمرسوم  اإلنتخابٌة العامة و تنظٌم إنتخابات

 .جماعة جدٌدة  668 الذي أحدث 199éٌونٌو 30بتارٌخ 2_29_486رقم

المتعلق بمدونة اإلنتخابات ،حٌث 9.97كانت بصدور القانون رقم  4 المحطة الثالثة

تقرر إلول مرة فً التارٌخ اإلنتخابً المؽربً ،جمع كل النصوص التشرٌعة الخاصة 

إلنتخابات  المحلٌة و الؽرؾ المهنٌة فً مدونة واحد لإلنتخابات و ذلك بعد المصادقة على با

1996المراجعة الدستورٌة لسنة
1

 

وفً إطار التعدٌل الذي طرأ على القانون المتعلق بمدونة اإلنتخابات  بمقتضى القانون 

بتنظٌم المتعلق   52.02 بتنفٌذ القانون رقم 2002مارس 24صدر ظهٌر 64.02رقم 

نتخابٌة العامة و صدور المرسوم التطبٌقً لهذا القانون بتارٌخ إلومراجعة إستثنابٌة للوابح ا

( المحدد لمختلؾ التوارٌخ لتلك  المراجعة 1016ص5093)ج.رعدد 2003مارس 25

مارس إلى ٌوم الحصر النهابً لالبحة  26التً إمتدت من ٌوم بداٌة تقدٌم طلبات التنفٌذ

 ثالث إستحقاقات جماعٌة خالل مرحلة تطبٌقه وهً 9.97د أطر القانون رقماإلنتخابٌة ،وق

 

 

 

                                      
 26 ص سابق ،مرجع مصمودي نجٌب  1
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 0331ٌونٌو 01اإلنتخابات الجماعٌة ل4أ

حزبا سٌاسٌا ،رؼم  13و التً شاركت فٌها األحزاب السٌاسٌة التً وصل عددها إلى 

نظرا للنتابج الؽٌر الحاسمة  ذلك برزت ظاهرة التشتت لدى األحزاب وتحالفات ؼٌر ثاٌثة

لإلقتراع
1
  

  9111شتنبر 09اإلنتخابات الجماعٌة ل ب4

ومٌثاق جماعً معدل تمٌزت بمجموعة من الخصاببص تتجلى فً وجود قانون إنتخابً 

و مٌثاق شرؾ بٌن األحزاب السٌاسٌة و الدولة ،إضافة إلى إعتماد اإلسلوب الجدٌد فً 

و التمثٌل النسبً بؤكبر البقاٌا إلى جانب  الالبحً العام اإلقتراع المتمثل فً اإلقتراع

حزبا ،مما مٌز نتابج هذه التجربة 26اإلقتراع الفردي ،وقد شاركت فً هذه اإلنتخابات 

بالتقدم على سابقاتها من حٌث الكمٌة و ال من حٌث الكٌفٌة لكن سجل تراجع فً نسبة 

54المشاركة العامة فً 
2
 . 

 9113شتنبر 09الجماعٌة ل اإلنتخابات ج4

اجرٌت فً جو من النقاش العمومً الذي ٌعد أن المؽرب منذ تولً الملك محمد السادس 

 1999للحكم سنة

  المتعلق بإنتخاب  أعضاء  11.59بصدور القانون التنظٌمً رقم 4المحطة الرابعة

صدر هذا القانون . وقد   15.35 المجالس الترابٌة،والمعدل والمتمم بالقانون التنظٌمً رقم

و الذي ٌستهدؾ تحدٌد و  2011التنظٌمً فً جو بعد صدور الدستور الجدٌد لفاتح ٌولٌوز

تدعٌم دولة المإسسات بالمؽرب ،والتً تبقى رهٌنة بتوفٌر مجموعة من الشروط ،لعل 

أهمها الحرص على ضمان نزاهة و شفافٌة مختلؾ عملٌا اإلقتراع  سواءا المتعلقة 

تشرٌعٌة أو بانتخاب مجالس الجهات و الجماعات الترابٌة األخرىباإلنتخابات ال
3 

                                      
 23 ص المرجع ،نفس مصمودي نجٌب 1
 22ص 3061صٌؾ 11عدد نظر وجهة ،مجلة 3007إلى 6791من بالمؽرب الجماعٌة اإلنتخابات بانوراما  2
 21 ص سابق للجماعات،مرجع الجدٌد التنظٌمً ،القانون المصمودي نجٌب  3
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ومن بٌن القواعد الدستورٌة التً تتعلق بنزاهة اإلنتخابات ٌمكن رصدها فً ما تضمنته 

الفقرة الثانٌة من الفصل الثانً على كون "تختار األمة ممثلٌها فً المإسسات المنتخبة 

 باإلقتراع الحر و النزٌه و المنتظم"

من الباب األول ٌنص على أن "اإلنتخابات الحرة و النزٌهة و الشفافة  11كذلك الفصلو

هً أساس مشروعٌة التمثٌل الدٌموقراطً ،السلطات العمومٌة ملزمة بالحٌاد التام إزاء 

 المترشحٌن،وبعدم التمٌٌز بٌنهم"

ه "تنتخب من الدستور على أن135باإلضافة إلى ما تنص علٌه الفقرة الثالثة من الفصل 

 مجالس الجهات و الجماعات باإلقتراع العام المباشر"

وٌعتبر هذا الفصل الدستوري بمثابة ثورة حقٌقٌة فً أسالٌب تجدٌد و تحدٌث المإسسات 

المنتخبة ،حٌث أن مجالس الجهات لم تكن تنتخب فً ظل الدساتٌر السابقة عن طرٌق 

تراع العام الؽٌر المباشر،وهذا ما أثار اإلقتراع العام المباشر،وإنما كانت عن طرٌق اإلق

الكثٌر من اإلشكالٌات المتعلقة بنزاهة اإلنتخابات و بمشاركة الناخبات و الناخبٌن بشكل 

مباشر فً اختٌار ممثلٌهم فً مجالس الجهات
1
 

كد علٌه جاللة الملك محمد السادس فً خطابه الموجه لألمة بمناسبة الذكرى أوهذا ما 

،على األهمٌة الكبرى لإلقتراع العام 2015ؼشت 20الشعب ٌوم  لثورة الملك و 62

المباشر ٌقول"علٌكم أن تعرفوا أن إنتخاب ربٌس الجهة  و اعضاء مجلسها باإلقتراع 

المباشر ٌعطٌكم سلطة القرار فً إختٌار من ٌمثلكم،فعلٌكم أن تحكموا ضمابركم  وأن 

تكوا من سوء التدبٌر أو ضعؾ تحسنوا اإلختٌار ،إلنه لن ٌكون من حقكم ؼذا أن تش

 الخدمات التً تقدم لكم"

وقد صدرت مجموعة من المراسٌم و القرارات المتعلقة بالتقطٌع اإلنتخابً الجدٌد،والذي 

 :ٌعد آلٌة سٌاسٌة و تقنٌة ذات اهمٌة مركزٌة فً رسم الخرابط اإلنتخابٌة أهمها 
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  تها و مراكزها المتعلق بتحدٌد عدد الجهات و تسمٌ 2015فبراٌر20مرسوم

 والعماالت و األقالٌم المكونة لها

 ٌونٌو المحدد بموجبه بحسب األقالٌم و العماالت قابمة الدوابر  2015 22مرسوم

 .عضاء الواجب إنتخابهم فً مجلس كل جماعةوالقٌادات والجماعات بالمملكة وعدد األ

  فً مجلس كل جهة  بتحدٌد عدد األعضاء الواجب إنتخابهم 2015ٌولٌوز 24مرسوم

 وتوزٌع عدد المقاعد على العماالت و األقالٌم و عماالت المقاطعات المكونة لكل  جهة .

  بتحدٌد عدد المقاطعات و حدودها 2015ٌولٌوز  24الصادر ف2.15.577ًمرسوم

الجؽرافٌة و اسمابها و عدد أعضاء المجلس الجماعً و مستشاري المقاطعة الواجب 

 عة.انتخابهم فً كل مقاط

  ٌحدد بحسب  2015ٌولٌوز 23الصادر فً  2354515قرار وزٌر الذاخلٌة رقم

العماالت و األقالٌم ،قابمة الجماعات التً ٌشمل مدارها الحضري كامل النفود الترابً 

 للجماعة.

محطة مهمة 2015شتنبر 4لقد شكلت الإلستحقاقات اإلنتخابٌة التً عرفها المؽرب ٌوم 

فً ظل  جهوٌة وجماعٌة تتم ؽرب الحدٌث ،حٌث أنها أول إنتخاباتفً التارٌخ السٌاسً للم

،وأول إنتخابات  تتم بعد إعتماد المؽرب لمشروع الجهوٌة المتقدمة وأول  2011دستور

إنتخابات ٌتم تنظٌمها فً ظل الحكومة الجدٌدة،كما أنها تتمٌز بكونها تؤتً فً سٌاق وطنً و 

إقلٌمً و دولً خاص جدا
1
. 

ا سبق ،ومن جهة أخرى فإن ماٌمكن تؤكٌده فً اآلخٌر أن اإلنتخابات التً و اعتبارا مم

،سواءا التشرٌعٌة أو الجماعٌة أصبح من الصعب الحدٌث عن 2015إلى  2002نظمت منذ

تزوٌر نتابجها ،إذ أجمع المراقبون سواءا الدولٌون أو الوطنٌون ان اإلنتخابات حرة و نزٌهة 

ات و معاٌٌر النزاهة اإلنتخابٌة ،كما هو متععارؾ علٌها ،تم فٌها إحترام جملة من متطلب
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دولٌا،مثل وجود دستور و قانون اإلنتخابات و حٌاد اإلدارة و ضمان حرٌة اإلختٌار 

وإمكانٌة الطعن فً النتابج اإلنتخاببات بوسابل دٌموقراطٌة
1
 . 

 تعاد انتمضُى اإلدارٌأ انًطهة انثانث :

 انثعذ اإلدارٌ انفمرج األونً: 

و تؤطٌر العمل اإلداري ،فاألول  رٌنٌتجلً هذا البعد فً نقطتٌن تؤطٌر احتٌاجات المدا

ٌتمثل فً إحداث و إنشاء البناٌة اإلدارٌة القرٌبة من المواطنٌن لكن هذا ال ٌكفً فً حقٌقة 

األمر  بحٌث أن معالجة المشاكل اإلجتماعٌة و التعرؾ على إحتٌاجات السكان رهٌنة 

 إلٌهم اكلهم من خالل فتح ابواب اإلدارة لهم وولو جها ،و اإلستماعبإلطالع على مش

وتحقٌق رؼباتهم.
2
 

أحداث إدارات عمومٌة تناط بها مهام  دارٌة ٌصاحبةالوعلٌه،فإن إنشاء الوحدات ا

إجتماعٌة كتوزٌع الماء و  الكهرباء و الهاتؾ ...إلخ، من المهام التً ال ٌمكن للدولة أن تقوم 

ن المركز ،الشًء الذي ٌجعلها تحول هذه األنشطة إلى الوحدات الؽٌر بها إنطالقا م

الممركزة ولالممركزة و ؼلى المإسسات العمومٌة المحلٌة ،وإلى ؼٌر ذلك من اإلدارات 

المصالح العمومٌة ،إنطالقا من مفهوم  قالتً تسهر على تؤطٌر احتٌاجات السكان و تحٌقٌ

تحقٌق طموحات الساكنة الحضرٌة و القروٌة على   التنمٌة وتقرٌب اإلدارة من السكان ،و

السواء،هذه السٌاسة هً التً دفعت الدولة ؼلى تقسٌم المدن الكبٌرة
3

،بعدما لوحظ ان وسط 

 هذه المدن ٌهٌمن على السٌاسة اإلدارٌة للسلطات المحلٌة.

تؤطٌر العمل الذي التً ٌتم تدبٌره وفق تراب الوحدة –أما البعد الثانً 

،واإلشراؾ علٌه،بواسطة السلطات اإلقلٌمٌة المتمثلة فً شخص العامل .الذي ٌقوم اإلدارٌة

                                      
 عدد ياإلقتصاد و السٌاسً و الفكر فً مسالك ،مجلة المؽربٌة السٌاسٌة الخرٌطة فً تؤثٌرها ومدى اإلقتراع أقنوش،أنماط زكرٌاء 1

 661 ص 3061البٌضاء ،الدار الجدٌدة النجاح مطبعة3061 السنة 23/26
2
-6772 الجامعٌة ،السنة ،الرباط لإلدارة الوطنٌة للمدرسة العالً السلك دبلوم لنٌل رسالة بالمؽرب الترابً ،التقسٌم فإاد القاضً - 

 22ص6773
 22:ص، ،مرجع سابق فإاد القاضً- 3
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بممارسة مهمة التنسٌق بٌن مختلؾ المصالح اإلدارٌة،وكذلك المراقبة على الجماعات 

 .2011الدستور 145الترابٌة ،إستنادا إلى الفصل من

م بعض السلطات و فً هذا ٌقول إدرٌس البصري .."أما رجال السلطة المستندة ؼلٌه

بحكم توزٌع اإلختصاصات أو بحكم االمركزٌة،فإنهم ٌحدون انفسهم بهذه الطرٌقة متوفرٌن 

على وسابل تمكنهم من التذخل فً عدة مٌادٌن،ؼما لطبع عمل الدولة بطابع اإلقدام 

واإلستمراٌةو الوحدة و اإلنسجام والدوام و اإلستمرارٌة ،وإما لتقدٌم النهج و المساعدة فً 

ٌادٌن الحٌاة المحلٌة الترابٌة أو القطاعٌة المعمول فٌها بالالمركزٌة...."م
1
. 

هذا و ٌعتبر العامل الربٌس التسلسلً لكل رجال السلطة المزاولٌن مهامهم ذاخل نفود 

العمالة إلى اإلقلٌم ،ومختص تحت إشراؾ الوزراء المعنٌٌن باألمر ،بمزاول المراقبة على 

لتً ٌقوم بهام وظفوا و أعوان المصالح الخارجٌة لإلدارات المدنٌة مختلؾ األنشطة العامة ا

فإنه  للدولة،وبإعتباره رجل سلطة األول و مندوب السلطة التنفٌدٌة فً العمالة و اإلقلٌم

 ٌفرض مراقبته على الجهاز اإلداري و التقنً .وذلك لحمله على العمل الجاد و الذإوب،كما

الكابنة  العامة  حٌث ٌقوم بتنسٌق األنشطة و المصالحٌرأس اللجنة التقنٌة للعمالة أو اإلقلٌم 

فً اإلقلٌم الذي ٌعمل فٌه
2
. 

وعلٌه،فإن مهمة التنسٌق التً ٌقوم بها ممثل السلطة المركزٌة تعود باألساس ؼلى رؼبة 

          الوحدة الترابٌة ،والسعً والدولة فً عدم بروز فوضى فً تنفٌذ البرامج الحكومٌة التً تهم 

إلى إزالت التناقضات بٌن الوحدات و منع تضارب اآلراء عند ؼتخاد القرارات ،وكذلك عند 

إلداري تنفٌذها و هذا هو أصل و منبع لسٌاسة التاطٌر ا
3
  

 انفمرج انثاَُح: انًرالثح و انتحكى فٍ انًجال 

راء التقسٌم الترابً، وكذلك خلؾ األقالٌم ٌتضح ذلك من خالل إستراتٌجٌة الدولة من و  

و العماالت و القٌادات و الدوابر وأٌضا الجماعات.الرؼبة فً إٌجاد تؤطٌر سٌاسً وأمنً 

                                      
 33ص 6791الملكٌة ،المطبعة السلطة ،رجل البصري أدرٌس- 1
 621ص6770الجدٌدة النجاح ،مطبعة الثانٌة الطبعة_ مقارنة دراسة_ اإلداري الصروخ،القانون ملٌكة- 2
3
 .29ص ،مرجع فإاد القاضً 
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أكثر فعالٌة ،باإضافة إلى توفٌر وسابل المراقبة الكفٌلة بجعل الدولة المتحكم الوحٌد فً 

 طة ٌجتمع فٌها السكان بالبالد.المجال الوطنً ،وذلك عن طرٌق زٌادة تواجدها فوق كل نق

و من ناحٌة أخرى فإن تسلسلٌة رجال السلطة و إنتشارهم على كامل التراب الوطنً 

،لداللة واضحة على األبعاد السلطوٌة للمركز و على رؼبته فً مراقبة المواطنٌن، والحفاظ 

الدابرة ،وهذا  على األمن،فهناك العماالت ،و الدوابر على اإلقلٌم ،و القٌادات على مستوى

النظام ٌساهم بشكل فعال و كبٌر فً ترسٌخ السلطة على مستوى التنظٌم اإلداري و بالتالً 

زٌادة المراقبة و التحكم فً المجال الترابً
1
. 

و ٌستخلص من هذا أن التقسٌم الترابً ،فوابده عدة بالنسبة للدولة ،حٌث ٌمكنها من 

وذلك للحفاظ على النظام  عن طرٌق ممثلٌها،مراقبة الوحدات الترابٌة و التحكم فٌها 

 واألمن. 

 آثار انتمضُى انتراتٍانًطهة انراتع : 

إن لجوء الدولة إلى إستخدام وسٌلة التقسٌم الترابً،فإن أهدافها تظهر فً تحسٌن    

اإلطارات الترابٌة من جهة،وزٌادة فً مٌادٌن شتى من جهة أخرى ،وذلك حفاظا على 

 شرعٌتها و سلطتها .

و علٌه فإن التقسٌم اإلداري لم ٌكن أبدا نهابٌا ،حٌث تمٌز دابما بعدم اإلستقرارٌة كما 

إلى ٌومنا هذا قامت الدولة بإحداث العدٌد من وحداتها فوق التراب  لونوعا ،منذ اإلستقال

الوطنً،الشًء الذي ادى إلى إذخال تؽٌٌرات متالحقة على المستوٌات اإلدارٌة للدولة
2
 . 
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   .اإلنًاو تانىالع و اإلحتُاجاخ انًحهُحاألونً :انفمرج 

ر إدماج المجتمع و تحقٌق نوع من اإلنصاؾ بٌن السكان و اإلدارة ،وإحداث عبوذلك 

الوحداث اإلدارٌة الشًء الذي ٌجعل السلطة المركزٌة أكثر قربا من المواطنٌن عن طرٌق 

 ممثلٌها.

أن إتباع طرق التنظٌم و التسٌٌر اإلداري الحدٌث ،الذي ٌنبؽً أساسا فً تكوٌن العالقة 

هذا لن  بٌن اإلدارة والمواطنٌن،عنصرا بٌد اإلدارة إلقناع المواطن و التؤثٌر فٌه و توجٌهه

ٌتاتى إال عن طرٌق إحداث وحدات على أساس جؽرافً ،خصوصا باألماكن التً تعد فٌها 

كافٌة ،وذلك قصد توفٌر الخذمات و اإلتصال بالسكان و بالتالً تشخٌص  منعدمة أو ؼٌر

سلطة الدولة فً كل بقعة ترابٌة من البالد 
1
. 

وهذا الهدؾ الذي من أجله تم إقرار التقسٌم الجماعً ،وإحداث وحداث محلٌة فً التراب 

جال الحضري و القروي بالخصوص ،حٌث شكل ذلك نوعا من عملٌة إدماج سكان هذا الم

وفجزء منهم ال ٌتصور الدولة بمدلولها العام و الشامل ،ولٌست له إال نظرة قصٌرة 

إال  باإلدارة الكثٌر من المواطنٌن الضرورٌٌن ال ٌتصلونأن ساسا إال أوؼامضة ،وهذا ٌعود 

 قلٌال.

لهذا كانت عملٌة إدماج هإالء فً الدوالٌب اإلدارٌة تفسٌرا شرطٌا ،اساسٌا ال زما 

معدومة فً أدهان هذه العناصر  هذه السلطة لسلطة السٌاسٌة .خصوصا إذا كانتلتشخٌص ا

الؽٌر القرٌبة من اإلدارة
2
 . 

وإذا كان اإلتصال ٌعتبر شٌبا إٌجابٌا فً تقسٌم المجال المحلً و خلق الجماعات،فإن 

ممثل اإلقلٌم أو العمالة ل قخل ٌحاإلقلٌمً هو كذلك إعتبر ذا فابدة كبٌرة ،حٌث ٌت مالتقسٌ

السلطة المركزٌة ،العامل  لمس و إدراك و تقسٌم الحاجٌات بكٌفٌة موضوعٌة ،ومدققة 

بإتصاله فً عٌن المكان بالسكان و بالمنتخبٌن المحلٌٌن،الشًء الذي لٌسهل فتح الحوار 

وتبادل الفكار ووجهات النظر بخصوص القضاٌا المحلٌة خصوصا وأنه ٌعتبر 

                                      
 29 ص سابق مرجع فإاد القاضً إلٌه أشار– آخرون و البصري إدرٌس- 1
 29 ص سابق نمرجع فإاد القاضً 2
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لمناقشة كل كل المواضٌع و القضاٌا  مادام لها إتصال المحاورالمعٌن ،والمإهل أكثر 

بالحٌاة الٌومٌة للمواطنٌن
1

   

 انفمرج انثاَُح :تركُز صهطح األيٍ و انماَىٌ 

ؤحداث بإحداث األقالٌم والعماالت فً كنفه  ا منهٌعتبر التقسٌم الترابً و خصوص

لوحدات جؽرافٌة ذات حدود معٌنة ٌمارس فٌها العامل مهمة الحفاظ على النظام العام 

واألمن نٌابة عن وزٌر الذاخلٌة
2

 . 

وفً هذا الصدد قال صاحب الجاللة  الحسن الثانً "فً الحقٌقة هذا التقسٌم أن كان من 

جٌة قربت اإلطمبنان إلى نتابجه انة قرب اإلدارة من السكان ،فهو فً الحقٌقة عملٌة سٌكولو

فً حاجة إلى اإلمن و جسدت إرادة ٌرٌدون اإلطمبنان وقربت األمن من الذٌن  الذٌن كانوا 

الدولة "
3
 

"فانتم عٌون 1991ٌولٌوز1وقد قال أٌضا عند تعٌٌنه لعدد من الوالة و العمال بتارٌخ 

ثٌن عندما أكد أن سٌاسة المخزن وانتم ممثلوا السلطة المركزٌة".وهذا ٌإكد ماقاله أحد الباح

التقسٌم الترابً تتٌح للدولة تعزٌز تواجدها على الصعٌد المحلً،ومن هنا تؤتً األهمٌة 

الكبرى الممنوحة لشخص العامل و اإلختصاصات الواسعة التً ٌتوفر علٌها ،وهً وسابل 

تمثل له تمثٌل السلطة المركزٌة و تجعله ٌرتبط بشخص ربٌس الدولة مباشرة"
4
 

تتجلى لنا إٌجابٌات التقسٌم الترابً فً فرض األمن و النظام و كذلك تحقٌق  و منه

 الكمؤنٌنة للسكان فً المدن أو فً القرى.

ً فً إحداث و تخلق العماالت و األقالٌم ال ٌهدؾ فً المقام مإن التقسٌم و التوسٌع المتنا

اسٌة للسكان األول إلى تحقٌق أهداؾ السلطات المركزٌة فً ممارسة المراقبة السٌ

                                      
 319 ص سابق مرجع اإلداري المستؾ،التطور صالح 1
 16 ص سابق فإاد،مرجع القاضً 2
 6792ؼشت9 بتارٌخ الكبرى البٌضاء الدار والٌة مثلً امام الجاللة صاحب خطاب 3
 كلٌة6770-32 عدد اإلقتصاد و السٌاسة و للقانون المؽربٌة المجلة– بالمؽرب تطبٌقاته و وظابفه اإلداري التقسٌا, الزٌانً إبراهٌم 4

 61ص الرباط الحقوق
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والمحافظة على النظام العام و األمن و اإلستقرار اإلجتماعً عن طرٌق وسٌط و بالتالً 

تثبٌت سٌاستها على كل التراب الوطنً وتدعٌم مركزها 
1
. 

ؼٌر ان البعد األمنً لٌس السبب الوحٌد المتحكم فً إعداد السٌاسة الترابٌة اإلقلٌمٌة ،بل 

السٌاسٌة ،فال أحد ٌنكر أن وزارة الذاخلٌة كانت لفترات  ٌوجد إلى جانبه بعض التوجهات

طوٌلٌة من الحٌاة السٌاسٌة المؽربٌة تتحكم فً اإلنتخابات التشرٌعٌة و المحلٌة،عن طرٌق 

التقسٌم الإلداري و الترابً،إما بتشجٌع أحزاب فً دوابر معٌنة أو إقصابها فً دوابر أخرى 

ا،بحذؾ أ زٌادة جماعات معٌنة،و بالتالً ،وإقصاء بعض األطراؾ ؼٌر المرؼوب فٌه

التحكم فً الخرٌطة السكانٌة لألقالٌم أو العماالت
2
. 

وعلٌه ٌتبٌن لنا أن البعدٌن السٌاسً و األمنً هما المتحكمان فً الهندسة الترابٌة 

أنهما إنعكسا سلبٌا على الخرٌطة الترابٌة للملكة و خلقا  ال شكاإلقلٌمٌة ،وهذان الهدفان 

توازن ،سواءا على المستوى الجؽرافً أو الدٌموؼرافً ،ففً ما ٌخص الجانب المن النوعا 

األقل عن  ل مساحتها الترابٌة علىقالجؽرافً نجد أن هناك بعض العماالت و األقالٌم ت

فً المقابل نجد عماالت وأقالٌم أخرى تزٌد مساحتها الجؽرافٌة عن   كلم مربع 118

جنوبٌة نمودجا.األقالٌم الكلم مربع  765948
3
 

ومن بٌن المإاخدات األخرى التً تسجل على هذا التقسٌم ،هً أنه إتخذ اإلقلٌم كؤساس 

إلحدات الجهات ،الشًء الذي ٌجعل هذه األخٌر عبارة عن تجمع براؼماتً  وركٌزة وحٌدة

سٌاسٌة عوض أن ٌكون  لألقالٌم،خصوصا أن افقلٌم هو األخر أحدث على أسس إدارٌةو

مإسسا على معطٌات ومإشرات إقتصادٌة.
4
 

ه بنابإن قراءة لهذا التقسٌم الجهوي،تؤكد وجود سلبٌات مرتبطة بمحدداته وكذلك ب

الهٌكلً،إذا لم ٌؤخذ بعٌن اإلعتبار األساس اإلقتصادي لكل جهة،رؼم األهمٌة التً ٌحضى 

                                      
 91 ص سابق ،مرجع فإاد القاضً 1
 299الدراسات و االبحاث. ص  جواد الرباع :التقسٌم الترابً بٌن الهاجس االمنً و الرهان التنموي .منشورات مركز تكامل  2

3 La source :Ministre de l’intérieur                                                                                                                         

                     
 . ومابعدها 322ص سابق ،مرجع الجهة ،وظابؾ بزاع الكرٌم عبد  4
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اسٌة،أو فً تحقٌق التنمٌة الجهوٌة نجاز التجهٌزات األسإبها هذا األساس سواءا فً 

المطلوبة و هو األساس الذي كانت تتبناه السلطات العمومٌة،على أساس أنها تبنت إطارا 

اقتصادٌا مرجعا وهدفا لهذا التقسٌم ،ٌضاؾ إلى كل ذلك انه لم ٌراعً األساس الثقافً 

كل إقلٌم،وهو ما و السوسٌولوجٌة ل والمعطٌات التارٌخٌة و الحضارٌة و األنثروبولوجٌة

نعكس سلبٌا على األهداؾ المتوخاة من الجهوٌة و مشروعها التنمويإ
1
. 

وإلى جانب ذلك فإن السٌاسة الترابٌة أفرزت لنا مجالس محلٌة ؼٌر متجانسة،من الناحٌة 

السٌاسٌة و برامج العمل و بالتالً لها تؤثٌر سلبً على تدبٌر الشؤن العام المحلً،وهو ما 

خالل فضل تسٌٌر مجموعة من القضاٌا المحلٌةٌتضح لنا من 
2
،وٌؤثر سلبا على دٌنامٌة  

العمل المحلً،مما ٌحمل على اإلستنتاج أن سٌادة الفكر التجزٌبً ال ٌسمح بصٌاؼة مشروع 

تنموي واضح
3
. 

وهكذا ،فإن إستراتٌجٌة تنظٌم المجالس السٌاسً بصفة متكررة ،تحقق مكسبا مهما 

ذا اإلستراتٌجٌة إلى تهدٌد آلٌات الضبط البشرٌة،كما ان هذه للسلطة ،بحٌث تإدي مثل ه

المنهجٌة تمكن السلطات السٌاسٌة من إستبدال الزعامات القروٌة وإن بصفة تدرٌجٌة 

بالنخب الحضرٌة الحدٌثة مما ٌمكنها من ممارسة السلطة بشكل عقالنً 
4
. 

 

 

 

 

 

                                      
 .32-31 ص" العشرٌن و الواحد القرن لمؽرب جهوٌة أٌة"السالوي، أدٌب محمد 1

2 KOTBAMI.la governance de ville .deplome master .rabat2003 P90 
 .97ص"الجدٌد الجماعً المٌثاق ضوء على المحلٌة الحكامة." وكاس ملٌكة 3
 .291 ص سابق الرباع،مرجع جواد 4
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 انًرالثح انماَىَُح عهً انجًاعاخ انتراتُح. :انًثحث انثاٍَ

بمختلؾ  2011سنعالج فٌه نظام الوصاٌة على الجماعات المحلٌة قبل صدور دستور    

أنواعها ،وكذلك نظام المراقبة على الجماعات الترابٌة على ضوء القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة 

متعلق بالجهات و القانون ال 111.14للجماعات الترابٌة و المتمثلة فً القانون رقم

المتعلق  113.14المتعلق بالعمالت و األقالٌم ،والقانون التنظٌمً رقم 112.14التنظٌمً

 بالجماعات.

 اإلدارَح عهً انجًاعاخ انًحهُحانىطاَح يضار تطىر  :انًطهة األول

تطورا فً أجهزتها 1976شتنبر 30 عرفت سلطات الوصاٌة فً ظهٌر   
1

،الرقابٌة 

وكذلك وسابلها القانونٌة ،فحاول المشرع فً هذا القانون الموازنة بٌن األهداؾ األساسٌة 

ة الالمركزٌة و توسٌعها مع الحفاظ على رقابة و مواكبة سللقانون ،وهً تعمٌق تجرب

عملت الدولة على إٌجاد 1976شتنبر  30سلطات الوصاٌة ،..وتماشٌا مع اهداؾ تشرٌع 

 الوصاٌة الجماعٌة ومواكبتها.مإسسات لضبط 

ن تناول موضوع مالمح تطور الوصاٌةع  
2
فً ظل اإلطار القانونً الضابط للجماعات  

المحلٌة على مدار العقود األخٌرة ،ٌفرض تحدٌد التطورات و المعالم الممٌزة لنظام 

الوصاٌة ،وعموما فإن هذه األخٌرة تشمل الوصاٌة على األعمال و الوصاٌة على 

 اص.األشخ

                                      
 , المركزٌة المإسسات و االجهزة 1

 . الذاخلٌة وزارة تنظٌم و باختصاصات المتعلق6791 ٌناٌر31 مرسوم من7 للفصل طبقا المحلٌة لللجماعات العامة المدٌرٌة إحداث_

 اإلمتٌاز ذات الجماعٌة المصالح و الوكاالت مدٌرٌة_

 6790ٌناٌر 61فً القروٌة الشإون مدٌرٌة إحداث_

 .الذاخلٌة لوزارة إلحاقها و السكنى وزارة عن الوطنً التراب إعداد و التعمٌر إدارة فصل_

 المالٌة لوزارة التابعة المالٌة العامة والمفتشٌة. الذاخلٌة لوزارة الترابٌة لإلدارة العامة للمفتشٌة إضافة_

 . للمملكة العامة الخزٌنة و, الدولة بنفقات اإللتزام مراقبة وكذلك
 استعمال فإن المدنً القانون فً الوصاٌة عن تختلؾ اإلدارٌة الوصاٌة ان من ،بالرؼم المدنً القانون من مقتبس  الوصاٌة مصطلح  2

 وٌكتنفه التجاوز من نوع ،فٌه مقبول ؼٌر ختٌارا ا ،وٌعتبر جوانب عدة من فٌها مطعون و بها المرحب ؼٌر اإلمور من ٌعتبر المصطلح

 , المحلٌة الجماعات على الدولة تمارسها التً الرقابة عن التعبٌر مؽاٌر مصطلح استعمال القانونً المنطق ٌقتضً ،لذا الؽموض

  69-69ص6779 وجدة للكتاب المؽربً المعهد" المحلٌة اإلدارة فً دراسات" ادرٌسً هللا ،عبد المرجع
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 .6791شتُثر  03انفمرج االونً انىطاَح فٍ ظم انًُثاق انجًاعٍ 

 .شخاص انىطاَح عهً األأوال: 

تطبق كإجراءات تؤدٌبٌة على األشخاص من خالل التوقٌؾ أو العزل و بشكل جماعً 

 ،من خالل توقٌؾ المجلس أو حله.

بقرار معلل ،ٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة إذا ارتكب الربٌس  فالتوقٌؾ ٌتخذه وزٌر الذاخلٌة

اوالمجلس أو باقً المنخبٌن أعمال تخل بالمقتضٌات القانونٌة،و ال تتجاوز مدته شهرا واحدا 

 وقد ٌمهد لعزل الربٌس أو حل المجلس.

أما العزل أو الحل فهما درجتان أعلى من سابقتهما ،ٌتخدها الوزٌر األول بمقتضى 

ل فً عزل الربٌس أو حل المجلس ،حٌث تتم دعوة المجلس من جدٌد ألنتخاب مرسوم معل

ٌوما من تارٌخ اإلنقطاع عن مزاولة المهام أو إنتخاب مجلس جماعً  15ربٌس جدٌد خال

 جدٌد وفق اإلجراءات القانونٌة.

 انىطاَح عهً األعًال :ثاَُا

على مداوالت تتجلى فً وصاٌة فعلٌة ومصادقة صرٌحة من قبل وزٌر الذاخلٌة 

،ومقررات المجلس قبل تنفٌذها بهدؾ مالبمتها مع التوجه العام لسٌاسة الدولة، فً ؼضون 

ثالثة أشهر من تارٌخ تسلمها كما ٌمكن أن ٌتضاعؾ ،هذا اآلجال اذا طال إجراء دراسة 

جدٌدة لبعض القضاٌا
1
ما خول المشرع ممارسة سلطة للحلول بتقٌٌد النفقات اإلجبارٌة فً  

 30من ظهٌر24نٌة الجماعات الحضرٌة إذا تؽاضت على إدراجها إستنادا للفصل مٌزا

 بمثابة قانون ٌتعلق بالتنظٌم المالً للجماعات و هٌباتها. 1976شتنبر

ٌوما  20كما تخضع مداوالت المجلس لرقابة المشروعٌة ،وال تقبل التنفٌذ إال بعد مرور

ن العامل أن ٌتعرض طبقا للفصلٌن من تارٌخ تسلمها من طرؾ السلطة المحلٌة ،فٌمك

                                      
 6791شتنبر 20ظهٌر من 26الفصل  1
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فً حالتً البطالن و القابلٌة لإلبطال ،إذا تبٌن أن المجلس الجماعً ،تداول خارج  36و35

 المداوالت تهم عضوا من أعضابه بصفة شخصٌة. ىإختصاصاته و إذا كانت أحد

كما ٌمارس العامل سلطة الحلول إذا تؽاضت المجالس القروٌة عن إدراج النفقات 

اإلجبارٌة إضافة لمواكبة ووصاٌة السلطة على أعمال المجموعة الحضرٌة ،حٌث ٌتعدى 

 األمر إلى إدارة شإونها.

 30وأخٌرا ٌمكن أن ٌشٌر إلى أنه نرؼم إعتبار المٌثاق الجماعً الصادر بموجب ظهٌر

وقت صدوره ،اإلنطالقة الحقٌقة لتطوٌر و توسٌع نظام الالمركزٌة  1976شتنبر

الترابٌة،والتدبٌر الجماعً بالمؽرب...،إال أن هذه التجربة ومع مرور الوقت ، إستنفذت 

إمكانٌاتها ووسابلها، وذلك نظرا لتؽٌٌر و تطوٌر الظروؾ التً كانت محٌطة بصدور 

اإلختالالت التً إتسم بها هذا الظهٌر ،و  وكذلك نظرا لمجموعة من 1976شتنبر 30ظهٌر

تمثلت أهمها فً تذاخل اإلختصاصات و خصوصا ،بٌن ربٌس المجلس الجماعً و السلطة 

المحلٌة ،وكذلك تشدٌد الوصاٌة القبلٌة التً تهم أؼلبٌة اإختصاصات الجماعٌة و طول 

أخرى مع المصادقة ،إضافة إلى ضعؾ المراقبة على األشخاص مما وضع المؽرب مرة 

موعد موعد جدٌد من اإلصالحات الجماعٌة
1

،و توجهت بإصدار المٌثاق الجماعً المنظم 

 .2009سنة 17.08المعدل و المتمم بالقانون رقم2002شتنبر  78.00بالقانون رقم

انىطاَح عهً انجًاعاخ إَطاللا يٍ انًُثاق انجًاعٍ  انفمرج انثاَُح:

 .9339و9337

المعدل،على الخصوص 78.00على األعمال فً القانون  نظم المشرع المؽربً الوصاٌة

 توكذلك فً مواد أخرى .إضافة إلى بعض التعدٌال77إلى  68فً الباب السادس من المادة

تتمٌز بعدة خصابص،تتمثل فً  فإن الوصاٌة على األعمال فً المٌثاق الجماعً الجدٌد

                                      
 602 ص سابق مرجع مصمودي نجٌب 1
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ٌة و تقرٌبها من الجماعات التقلٌص من قابمة المواد الخاضعة للوصاٌة ،عدم تركٌزالوصا

،وتخفٌض آجال المصادقة ثم تعلٌل قرارات سلطة الوصاٌة
1
. 

عمال نجدها ترتكز باألساس على وصاٌتً المالبمة و المشروعٌة وهذه الوصاٌة على األ

،حٌث ٌتم التؤكد من ما مدى مطابقة قرارات المجلس الجماعً للظروؾ و القانون التً 

 مدى تحقٌق هذه الوصاٌة للمصلحة العامة للجماعة. اتخذت فٌها ،باإلضافة إلى

 30ٌوما ،بالنسبة لوزٌر الذاخلٌة و 45وقد تم تقلٌص أجل المصادقة من ثالثة أشهر إلى 

ٌوما بالنسبة للوالً و العامل ،أما بالنسبة لحالة القابلٌة لإلبطال ،ٌعلن عنه ذاخل أجل  

محددة فً  1976المهلة فً مٌثاق  شهرٌن من تارٌخ التوصل بالمقرر بعدما كانت هذه

 ثالثة أشهر.

وقد ألزم المشرع السلطة الوصٌة بتعلٌل قرارها القاضً برفض التاشٌر على أعمال 

ٌوما 15ٌومابالنسبة لوزٌر الذاخلٌة و30المجلس الجماعً ،وتخفٌض األجل فً حدود 

علٌه ٌعتبر القرار مصادقا للوالً أو العامل ، وفً حالة مرور هذٌن األجلٌن
2

، وفً حالة 

رفض ربٌس المجلس القٌام باألعمال الواجبة علٌه بمقتضى القانون تقوم سلطة الوصاٌة 

بصفة تلقابٌة بقرار معلل ٌحدد بدقة موضوع الحلول
3
. 

أن تصبح نافذة إال إذا صادقت  وقد كانت مجموعة من مقررات المجلس الجماعً الٌمكن

علٌها سلطة الوصاٌة وفق مقتضٌات المٌثاق الجماعً ،وتتعلق هذه المقتضٌات بالمٌزانٌة 

والحسابات الخصوصٌة و الحسابات اإلدارٌة ،فتح إعتمادات جدٌدة ورفع مبالػ إعتمادات 

باب،إحداث شركات التنمٌة المحلٌة و المساهمة فً  لىإوالتحوٌالت من باب 

رأسمالها،وؼٌرها من القرارات األخرى ،وٌعنً ذلك حق المراقبة التً تمارسها سلطات 

                                      
 لإلدارة المؽربٌة ،المجلة الجماعً المٌثاق  ضوء على القروٌة و الحضرٌة الجماعات على التقلٌدٌة الوصاٌة تطور: ٌدة،بوج محمد 1

 61ص3001سنة 12,13 مزدوج عدد التنمٌة و المحلٌة
 المعدل 99.00القانون من91 المادة 2
 المعدل 99.00القانون من 99المادة 3
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الوصاٌة على األعمال التً تقوم بها سلطات اإلدارة الالمركزٌة،أي مجالس الجماعات 

المحلٌة وفق ماكان منصوصا علٌه فً المٌثاق الجماعً
1
. 

 :ل الـتالً وتؤخذ هذه الوصاٌة أشكاال مختلفة ٌمكن طرحها على الشك

مقاضاة السلطات الالمركزٌة و هً اإلمكانٌة التً ٌكون بمقتضاها لسلطات الوصاٌة -1

الحق فً تطرح األعمال الؽٌر مشروعة، الصادرة عن السلطات الالمركزٌة امام القضاء 

اإلداري.ؼٌر أن هذه الوسٌة لم ٌكن ممكنا اللجوء إلٌها ،إال إذا كانت سلطات الوصاٌة ال 

 لى وسابل أخرى تمكنها من أن تقؾ فً وجه تنفٌذ األعمال ؼٌر المشروعة.تتوفر ع

صالحٌة سلطة الوصاٌة فً أن تقوم بنفسها بعملٌة إٌصال مقررات السلطات -2

 االمركزٌة إذا تبٌن لها عدم مشروعٌتها.

خضوع بعض العمال الصادر عن السلطات الالمركزٌة لموافقة سلطات -3

ن األعمال الٌمكن أن تذخل حٌز  التنفٌذ اال إذا تمت المصادقة ى أن هناك معنالوصاٌة،بم

 علٌها من طرؾ االجهزة العلٌا.

إمكانٌة سلطات الوصاٌة بؤن تحل محل المجالس المحلٌة لممارسة اإلختصاصات -4

المستندة إلٌها قانونا
2
. 

لقانون المعدل و المتمم با78.00وٌالحظ مما سبق أن المٌثاق الجماعً المنظم بالقانون 

،ٌعتبر بعتبر بحق حلقة مهمة فً اإلصالحات المتتالٌة التً عرفتها الالمركزٌة 17.08

الترابٌة،و التدبٌر الجماعً بالمؽرب خاصة لما جاء به،من صالحٌات وإختصاصات تنموٌة 

جدٌدة وواسعة لصالح المجالس الجماعٌةو رإسابها،وتبنً آلٌات و مقومات الحكامة الترابٌة 

إعتماد مهارات و إمكانٌات اإلقتصاد و التدبٌر المقاوالتً...،فً التدبٌر الجٌدة و 

الجماعً
3

،و الذي سٌعرؾ تدبٌرا و إعتمادا من خالل اإلصالحات الجدٌدة للجماعات التً 

                                      
 11ص البٌضاء الدار الجدٌدة ،المطبعة3002 الثانٌة الطبعة اإلداري ،القانون كرامً محمد 1
 مقارنة دراسة الجدٌدة الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة القوانٌن ضوء على المراقبة إلى الوصاٌة من الترابٌة أبوالس،الجماعات حمٌد 2

 99.99ص-3069/ 6226210-عدد التنمٌة و المحلٌة لإلدارة المؽربٌة ،المجلة
 677 ص سابق مصمودي،مرجع نجٌب  3
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،على ضوء مستجدات الدستور الجدٌد ل فاتح ٌولٌوز 2015ٌولٌوز 7عرفها المؽرب فً

و كذلك القانون التنظٌمً رقم 113.14جدٌد رقم و ذلك بموجب القانون التنظٌمً ال2011

 المتعلق بالجهات. 111.14المنظم للعماالت و األقالٌم و القانون التنظٌمً رقم112.14

وهذا ما سنحاول مناقشته فً المطلب الثانً فً ما ٌخص المراقبة خاصة ما ٌتعلق 

 بالتؤشٌر و المشروعٌة.

إنً انًرالثح  حطاَانجًاعاخ انتراتُح يٍ انى :انًطهة انثاٍَ

 انمضائُح

 لقد عرؾ نظام الوصاٌة بالجماعات الترابٌة تطورا لٌس فقط على مستوى التسمٌة،

من أبوابا تتعلق بالمراقبة و لٌس بالوصاٌة.بل كذلك ضبحٌث أصبحت القوانٌن التنظٌمٌة تت

حصل التطور على مستوى العدٌد من الخصابص و الممٌزات التً أصبحت تتمٌز بها 

راقبة سواءا اآلجاالت أو على مستوى التؤشٌرة و ؼٌرها من المستجدات األخرىالم
1
. 

من خالل معطٌات أكدت على المراقبة بدل  2011وهذا التطور قد مهد له دستور

من الدستور حٌث نص على ماٌلً ،"ٌمثل الوالة 145الوصاٌة وذلك بموجب الفصل 

 و العماالت ،السلطة المركزٌة فً الجماعات الترابٌة". الجهات و عمال اإلقالٌم

وعلٌه سوؾ نعالج فً هذا المطلب تجلٌات المراقبة الشرعٌة و التؤشٌر فً )الفقرة 

األولى( ،على أن نخصص )الفقرة الثانٌة( للحدٌث عن  بعض النقابص المرتبطة بالرقابة 

 اإلدارٌة على الجماعات الترابٌة.

                                      
 97 ص سابق ،مرجع أبوالس حمٌد 1
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يرالثح انشرعُح و انتأشُر ُاخ ألونً: تجهانفمرج ا
1

 

من الدستور،"ٌمارس عامل العمالة  145تتجلى هذه المراقبة فً الفقرة الثانٌة من الفصل

أو اإلقلٌم مهام الرقابة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات ربٌس المجلس و مقررات ربٌس 

 ".اإلدارٌةالجماعة ،وكل نزاع فً هذا الشؤن تبث فٌه المحكمة 

رة إال أن القانون التنظٌمً الجدٌد ألؽى مفهوم الوصاٌة التً كانت معتمدة وتجدر اإلشا

المعدل و عوضها بمفهوم الرقابة القضابٌة،وعلٌه أصبح عامل  78.00فً القانون رقم

العمالة أو اإلقلٌم ٌمارس الرقابة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات المجلس ومقررات مجلس 

 هذا الشؤن تبث فٌه المحكمة اإلدارٌة.الجماعة عوض الوصاٌة،وكل نزاع فً 

كما ال تكون بعض مقررات المجلس التً كانت تستدعً المصادقة ،فً السابق قابلة 

للتنفٌد إال بعد التؤشٌر علٌها إال من قبل عامل العمالة،أو اإلقلٌم أو من ٌنوب عنه ،ذاخل أجل 

 عشرٌن ٌوما من تارٌخ التوصل بها من ربٌس المجلس.

المتعلق بالجماعات تمارس السلطة المحلٌة 113.14قانون التنظٌمً رقم و بموجب ال

ممثلة فً عامل العمالة أو اإلقلٌم  صالحٌات مهمة فً مٌدان المراقبة اإلدارٌة،على أعمال 

مجلس الجماعة هدفها الحٌلولة جون وقوع تلك األعمال فً حالة لعدم الشرعٌة،وذلك 

المراقبة  ذهعة على بؤهداؾ المصلحة العامة وهحرصا على إالتزام أعمال مجلس الجما

 تنقسم ؼلى مراقبة الشرعٌة و المراقبة على المٌزانٌة.

مراقبة الشرعٌة-1
2
نذكر منها المراقبة على قرارات شرعٌة ربٌس المجلس و مقررات  

 268و267و266و265و118و 117مجلس الجماعة المتمثلة فً المواد و

                                      
 التاشٌرة بمفهوم وعوض اللمعدل99.00 رقم قانون فً به معموال كان الذي المصادقة مفهوم إالؽاء تم  1
 من مجموعة ظهور ،وتم إحترامه على الدٌموقراطٌة الدول تعمل التً األساسٌة المبادئ من هو الشرعٌة مبدأ ،إن الشرعٌة مراقبة 2

 نفسها جعل حول فتبت ،ما السٌادة صاحبة باعتبارها الدولة أن ووبما/ إثباته و المبدإ هذا تعزٌز إلى الرامٌة القانونٌة، المٌكانٌزمات

 ٌجعل انه الشرعٌة مبدإ بدورها،ومفاذ  إالٌه تخضع  الالمركزٌة الجماعات جعل على تعمل أن الالزم من كان المبدأ،فإنه لهذا تخضع

 ان وذلك.اعمالها لسٌر أو الالمركزٌة الجماعات مجالس إلختصاصات المنظمة القوانٌن إحترام فرض من ،تتمكن الوصاٌة سلطات

 .لإلبطال القابلٌة أو القانون بحكم البطالن إما علٌه ٌترتب القوانٌن بهذه اإلخالل

 19ص 3061ط الجدٌدة النجاح مطبعة اإلداري كرامً،القانون محمد المرجع-
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 189و 183تتجلى خالل المواد مراقبة  على المٌزانٌة فإنها-2

كل نزاع فً هذا الشؤن تبث فٌه المحكمة اإلدارٌة -3
1
. 

ٌمكن مالحظته من خالل المقارنة ما بٌن المقتضٌات التً كانت تتعلق بالوصاٌة فً  ما

و التً كانت محددة فً إطار التؤشٌرة على المقررات 17.08إطار المٌثاق الجماعً رقم 

ٌوما بالنسبة لتؤشٌر السلطة  15ٌوما بالنسبة للسلطة المركزٌة و 30والتً كانت محددة فً

بالقوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة المتعقلة بالجماعات الترابٌة  ضٌات المتعلقةقتاإلقلٌمٌة،وبٌن الم

المتعلق بالجماعات التً كان ٌطلق  113.14بمستوٌاتها الثالث ،نجد أن القانون التنظٌمً

علٌها فً المٌثاق الجماعً تسمٌة الجماعات الحضرٌة و القروٌة،بخصوص مقررات 

الجماعً ،ٌجب إحالتها على عامل العمالة مجلس الجماعة و قرارات ربٌس المجلس 

 ٌوما. 15أواإلقلٌم،ذاخل أجل ال ٌتعدى

 3كما أن تعرض العامل على مقرر النظام الذاخلً ٌجب أن ٌبلػ ذاخل أجل ال ٌتعدى 

أٌام العمل إبتداءا من تارٌخ التوصل.وإذا تم اإلبقاء على مرور موضوع التعرض أٌام من 

تعجالً لدى المحكمة اإلدارٌة الذي ٌبث فً طلب إٌقاؾ التنفٌذ ٌتم إحالته على القضاء اإلس

ساعة ابتداءا من تارٌخ تسجٌل الطلب ،كما أن مجموعة من المقررات ٌجب 48ذاخل أجل 

 ٌوما نن تارٌخ التوصل بها.20الـؤشٌر علٌها ذاخل أجل  

 انُمائض انًترتثطح تانًرالثح اإلدارَح: انفمرج انثاَُح

رؼم تنصٌص القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة للجماعات الترابٌة ،على تؽٌٌر مصطلح 

الوصاٌة إلى الرقابة،ورؼم التقدم فً تعزٌز الرقابة القضابٌة،مازالت هذه المراقبة اإلدارٌة 

تشكل قٌدا على المجالس المنتخبة إلنها تنص على كثٌرا من اإلجراءات القبلٌة،على 

التكون قابلة للتنفٌذ إلى بعد التؤشٌر علٌها من طرؾ سلطات  مقررات المجالس و التً

الرقابة ،العامل أو الوالً الحاضرة بقوة فً بلورة وتنفٌذ مقررات المجلس الجهوي،مثل 

ودورات المجلس المادة  35و النظام الذاخلً المادة14ترشٌحات الرباسة و المادة 

                                      
 690إلى 691ص 3061البٌضاء الدار الجدٌدة  النجاح مطبعة 1ط المؽربً النمودج وفق اإلداري التنظٌم كومؽار إبراهٌم1
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و توقٌؾ المجلس المادة  67دةو طلب اإلستفسار الما 41وجدول األعمال المادة36

 112وقررات الربٌس ومقررات المجلس المادة77

كما أن القرارات المالٌة للمجلس الجهوي ال تذخل حٌز التنفٌذ بمجرد إتخاذها ،بل البد 

من التؤشٌر علٌها من قبل سلطات الرقابة مما ٌكرس الثقة فً المنتخب المحلً،وٌعطٌه 

ى شرعٌة اإلنتخاب الشًء الذي تنافى مع مبدإ التدبٌر الحر إنطباعا بسمو شرعٌة التعٌٌن عل

 و اإلستقاللٌة.

و من أهم ما ٌكرس الهٌمنة اإلدارٌة للوالً على المجلس الجهوي تحكمه فً جدول 

،كما له السلطة 42أعمال المجلس من خالل كل مسؤلة ٌرٌدها بجدول أعمال المجلس المادة 

 .أدرجت بجدول األعمال المطلقة فً اإلعتراض على كل مسؤلة 

وهكذا أبقى المشرع إحالة القرارات المشكوك فً شرعٌتها بٌد الوالً ،وحرم ربٌس 

إعطاء ربٌس الجهة نفس السلطة حتى ٌكون هناك  ولىالمجلس الجهوي من ذلك ،وكان األ

والً الجهة حق التعرض على المقررات و القرارات المتعلقة 101توازن ،ومنحت المادة 

خارج نطاق إختصاصات مجلس الجهة أو المتخدة خرقا للنصوص التشرٌعٌة و بموضوع 

التنظٌمٌة الجاري بها العمل و ٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس الجهة المعنٌة ذاخل 

أجل ال ٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل،إبتداءا من تارٌخ التوصل
1
 . 

فً جمٌع المناصب بإدارة الجهة  نصت على أنه ٌتم التعٌٌن124و بالرجوع إلى المادة 

بقرار لربٌس مجلس الجهة ،إال أنه فٌما ٌتعلق بقرارات التعٌٌن المتعلقة بالمناصب العلٌا 

فإنها تخضع لتؤشٌرة السلطة 
2

و تحكم  احتكار ٌإكدهوهو ما  بالداخلٌةالحكومٌة  المكلفة 

لنسبة للمدٌر العام فً تعٌٌن المسإولٌن الجهوٌٌن وهو الحال نفسه با الداخلٌةوزارة 

للمصالح ،ومدٌر الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع ،كما أن القانون لم ٌوضخ األمر فً حالة 

 على قرارات التعٌٌن التً ٌتخذها الربٌس. التؤشٌر الداخلٌةرفض وزٌر 

                                      
 األبحاث و للدراسات تكامل النتابج،مركز و  األهداؾ و السٌاق فً ،قراءة الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة  ،القوانٌن احرشان عمر  1

 213أكادٌر قرطبة مطبعة3069 األولى  ،ط المتقدمة الجهوٌة سٌاق فً الترابً الرأسمال/
 213 ص سابق مرجع احرشان عمر2



41 
 

مع توصٌة اللجنة  ٌتالءموفً نفس السٌاق فإن اإلبقاء على الرقابة بهذا الشكل 

للجهوٌة التً ضمنت توصٌاتها أن ٌتم تدرٌجٌا جعل المراقبة من طرؾ الدولة ستشارٌة اال

وبالمإشرات المالبمة  أكثر مرونة على ان ٌقترن ذلك بتطور القدرة على التدبٌر الجهوي،

للشفافٌة و األداء الجٌد
1
. 

عموما ،فإن إستقالل السلطات المحلٌة بمباشرة إختصاصاتها ال ٌنبؽً أن ٌنظر إلٌه على 

أنه إستقالل مطلق ،بحٌث تستقل هذه السلطات على السلطة المركزٌة تماما ،وإال أصبحت 

الالمركزٌة الترابٌة خطرا على وحدة الدولة،وسالمة كٌانها مع ضرورة األخذ بعٌن 

اإلعتبار  أن الرقابة المعللة من قبل السلطة المركزٌة على اإلدارة الترابٌة و التشدد بهذه 

ٌم المساعدة و العون لها من شؤنه إعاقة التنمٌة.فإذا كان مقتضى الال  الرقابة دون تقد

مركزٌة ٌكمن فً إستقالل الهٌبات المحلٌة بمباشرة،إختصاصاتها المقررة ،فإنه ٌنبؽً التنبه 

ؼلى أن هذه الهٌبات المحلٌة تظل ترتبط بالسلطة المركزٌة التً تملك فرض رقابتها علٌها 

 على وحدة كٌان الدولة و حماٌته من اإلنقسام. فً حدود معٌنة،للمحافظة
2
 

 انًطهة انثانث: عاللح انذونح تًجانها انتراتٍ.

لمجموعة من االصالحات فً مختلؾ  2011لقد أسس الدستور المؽربً لسنة 

المٌادٌن،والتً تتضح من خالل تكرٌس مبادئ متطورة للتدبٌر العمومً من قبل الحكامة 

ة بالمحاسبة وتكرٌس مفهوم المواطنة، تم اإلقرار بالتعددٌة عبر والشفافٌة وربط المسإولٌ

مؤسسة البعد التشاركً للفعل العمومً،باإلضافة إلى إصالح نظام الجماعات الترابٌة 

 عبرإقرار مبادئ  متطورة للتدبٌر الترابً مثل التفرٌع والتدبٌر الحر والتضامن.

وعلٌه فإن جوهر هذه االصالحات وانعكاساتها ٌجعلنا فً صلب جدلٌة  تحول عالقة 

الدولة بمجالها فً إتجاه إعادة التشكٌل الترابً، إذ ٌبدو من خالل التوجهات العامة للسٌاسة 

الترابٌة للدولة تتجه نحو بناء عالقة ترابٌة من القاعدة إلى القمة، عبر تعزٌز دور الفاعلٌن 

                                      
 61 ص العام التصور اإلول المتقدمة،الكتاب الجهوٌة حول ،تقرٌر الجهوٌة اإلستشارٌة اللجنة 1

www.regeonalisation.ma.pdf.rapport.ar.conceptiongéneral     
2

أمنٌة عٌاد.المراقبة فً النظام االداري الترابً المؽربً .اطروحة الدكتوراه فً القانون العام .كلٌة الحقوق الرباط .السنة الجامعٌة :

  62ص  3062-3061

http://www.regeonalisation.ma.pdf.rapport.ar.conception/
http://www.regeonalisation.ma.pdf.rapport.ar.conception/
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ن فً سٌرورة إتخاذ القرارات، بمعنى تحول شكل الفعل العمومً من المركزٌة الترابٌٌ

المفرطة وفرض االختٌارات األحادٌة والموسومة بالمقاربة األمنٌة والعمودٌة،إلى البحث 

عن صٌػ بدٌلة للتفاوض والتعاون والمشاركة، عبر اعتماد سٌاسة تعاقدٌة كفٌلة بتحقٌق 

ذلك
1
. 

اكل الدولة من إصالحات، وخاصة فً شقها المتعلق بإصالح أجهزة وهٌ  إن ماعرفته

قوانٌن الالمركزٌة وإعتماد مشروع الجهوٌة المتقدمة،هً عناصر ٌمكن القول بشؤنها،بؤنها 

تإسس لبداٌة تحول عالقة الدولة بمجالها،فً إتجاه تؽٌٌر طبٌعة هذه األخٌرة من النزعة 

فاوضة والمنتجة التً تسلم بتعدد الفاعلٌن فوق المركزٌة المفرطة إلى الدولة المشاركة والم

 ترابها.

وٌتضح ذلك من خالل تكرٌس مبادئ التدبٌر الترابً كالتفرٌع والتدبٌر الحر والتضامن   

والتعاقد،إلى "جانب جعل محطتً الجهوٌة والمحلً كإطار امثل للفعل العمومً، من خالل 

رابٌة والالتمركز اإلداري وتجدٌد اإلنطالق من كون الجهوٌة وتطوٌر الالمركزٌة الت

مكانٌزمات بلورة الفعل العمومً"
2
. 

وبعد مرحلة البناء وإعادة بناء السلطة حول الدولة، أصبح مؽرب الٌوم أمام ضرورة 

السعً إلى تحقٌق التنمٌة من األسفل بدل لإلرتكاز بٌن الدنامٌة االقتصادٌة من األعلى
3
 

زٌة، ٌبقى ترسٌخه وتفعٌله فً المؽرب رهٌن بإشتراك وعلٌه فإن إعادة بناء مسلسل لالمرك

وتوسٌع دور للجماعات الترابٌة فً برمجة وصٌاؼة وتنفٌذ للمشارٌع والمخططات الوطنٌة 

والسٌاسات العمومٌة التً تنهجها الدولة ولإلرتقاء بها إلى مصاؾ الشرٌك االقتصادي 

بالموارد الالزمة. ذلك أن  والفاعل المحوري فً العملٌة التنموٌة عن طرٌق تزوٌدها

                                      
 ،رسالة6763-3061 الجهوي المجال على وانعكاساته التقسٌم أنماط فً دراسة– بالمؽرب الجهوي الترابً التقسٌم:" تونفً رشٌد - 1

 .691ص .3061-3062 الجامعٌة  السنة-الرباط -أكدال الحقوق كلٌة الماستر شهادة لنٌل
 .والصفحة المرجع نفس تونفً، رشٌد - 2
 .17 ص– 3062 الرباط الجدٌدة المعارؾ مطبعة.  بالمؽرب  المتقدمة الجهوٌة مشروع:  كولفرنً محمد 3
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استراتٌجٌة التنمٌة تتطللب أوال قبل كل شًء معرفة وتحدٌد حاجٌات للمجتمع المحلً،  

لبلورة حلول ومخرجات تإدي إلى تحقٌق التنمٌة بهذا المجال
1
. 

فٌعتبر نقطة تحول هامة فً مجال الالمركزٌة الترابٌة،  2011وبالرجوع إلى دستور

 للصادرة مقارنة مع الجماعات الترابٌة األخرى. بحٌث بوأ للجهة مكانة

وتجدر اإلشارة إلى أن ةالمقتضٌات الدستورٌة قد تطرقت لرهان التنمٌة وذلك إلستعمال 

( والتنمٌة البشرٌة المندمجة  143و78مصطلحات مثل "التنمٌة الجهوٌة )الفصل 

لى أن الجهة باتت مع ربطها بالتنظٌم الترابً، وهذا ماٌدل ع 136والمستدامة" الفصل 

مطالبة بلعب أدوار تنموٌة كبٌرة والمساهمة فً دعم وتعزٌز االقتصاد الجهوي عن طرٌق 

 تقوٌة قدراتها فً جذب المقاوالت وبالتالً المساهمة فً خلق الثروة.

من الدولة  وبالتالً فالرهان األساسً الذي ٌستفاد من هذا التوجه بالمؽرب هو"اإلنتقال

الضابطة للسٌاسات إلى الدولة العمومٌة المشاركة أو المنتجة للسٌاسات العمومٌة"
2
بمعنى  

أخر إعادة النظر فً نسق القرار داخل جهاز الدولة،بإٌالء أهمٌة للجماعات الترابٌة  

 والمجتمع  المحلً ٌختلؾ فعالٌة فً صناعة القرار.

الٌوم مجاال حٌوٌا لممارسة السلطة وعن التعبٌر وٌعتبر المجال الترابً المحلً للمؽرب 

عن الهوٌات وعن الثقافات المتعددة التً ٌزخر بها المؽرب وبث دٌنامٌة تنموٌة جدٌدة
3
 

  

                                      
  .693 ص سابق مرجع مبعوت، الواحد عبد 1

  Sabine Panel.OP.CIT:توٌفً رشٌد رسالة فً إلٌه مشار -  2
 .11 ص سابق مرجع: كولفرنً محمد - 3
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 انًرالثح انًانُح عهً انجًاعاخ انتراتُح  انًثحث انثانث:

فً إطار عقلنة نظام المراقبة المالٌة، واضفاء للفعالٌة علٌها وتعزٌز الشفافٌة على     

أسالٌب تدبٌر الشؤن المحلً من أجل تحقٌق الحكامة الجٌدة، فإن المراقبة القبلٌة لمالٌة 

الجماعات الترابٌة أصبحت تنحصر فً إحترام المشروعٌة واإلقتصار على التؤشٌر على 

و التؤكد من احترام النصوص والقوانٌن   ؤكد من احترام المشروعٌة المٌزانٌة وعلى الت

 وتوفرها على شرط التوازن الحقٌقً وتضمٌنها النفقات اإلجبارٌة.

ما فٌما ٌخص المراقبة المالٌة البعدٌة للجماعات الترابٌة ومجموعاتها فهً تدخل ضمن أ

 على للحسابات.اختصاص المجالس الجهوٌة للحسابات وكذا مراقبة المجلس األ

 نهحضاتاخ  األعهًانًطهة األول: انًجهش 

، وأصبح هٌبة علٌا للرقابة، على تنفٌذ 1979أحدث المجلس األعلى للحسابات سنة   

قوانٌن المالٌة، ٌمارس العدٌد من االختصاصات التً تتصل بالمحافظة على المال العام، إال 

رقابته على مالٌة الدولة والجماعات أن أهم هذه االختصاصات تلك التً ٌمارس فً إطار 

على األمر بالصرؾ والمحاسب  المحلٌة والمإسسات العمومٌة والتً تنصب أساسا

العمومً
1
. 

 انفمرج األونً : اختظاطاخ انًجهش األعهً نهحضاتاخ

 ٌمكن تصنٌؾ هذه االختصاصات على الشكل التالً:

 أوال: اإلختظاص انمضائٍ:

القضابً للمجلس األعلى للحسابات بٌن النظر فً حسابات المحاسبٌن  ختصاصإلٌتفرع ا

العمومٌٌن،وإختصاصه فً مجال التادٌب المتعلق بالمٌزانٌة والشإون المالٌة، وهكذا ٌنظر 

                                      
 .311 ص ،3002المحمدٌة مطبعة 6 ط مقارنة ونظرٌة تطبٌقٌة دراسة المؽرب، فً المالٌة المحاكم: مدنً أحمٌدوش - 1
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المجلس فً الشق األول من هذا االختصاص
1
وٌهم التحقق من مشروعٌة العملٌات المالٌة  

ما ٌخضع لهذه الوقاٌة لجمٌع الموظفٌن المسإولٌن عن للمحاسبٌن العمومٌٌن لدى الدولة ، ك

لٌٌن بدون صفة عٌل أو اداء اموال عامة أو اإللتزام بنفقات عامة بما فٌهم المحاسبٌن الفصتح

 .وذلك عن جمٌع المخلفات المالٌة المرتكبة اثناء ادابهم لمهامهم

عند النظر فً وإلى جانب مسطرة التحقٌق التً التختلؾ كثٌرا عن تلك المعتمدة  

حسابات المحاسبٌن العمومٌٌن، فإن العقوبات المالٌة المقررة فً مٌدان التؤدٌب المتعلق 

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة، شهدت هً األخرى مراجعة فً نسقها، إذ أصبحت طبقا للمادة 

 درهم عن كل مخالفة مالٌة، والٌتجاوز الدخل 500من مدونة المحاكم المالٌة،تحدد كل  66

السنوي الصافً للمعنً باالمر، وهو ماٌعتبر تجدٌدا مقارنة مع النص المإسس للمجلس 

مع العلم أن مبالػ  الؽرامات الٌمكن أن تتجاوز فً جمٌع األحوال 12.79االعلى للحسابات 

 12.79عشر مرات مبلػ الدخل السالؾ الذكر فً الوقت الذي لم تكن تتعدى فً ظل قانون 

اإلجمالًضعؾ المرتب السنوي 
2
. 

 ثاَُا: االختظاص اإلدارٌ .

تشكل رقابة التسٌٌر للشق الثانً من االختصاص الرقابً لمجلس األعلى للحسابات   

والذي بوصفه ذا طابع إداري ٌتجاوز جانب المشروعٌة الذي ٌرتكز علٌه اختصاصته 

القضابٌة، لٌهتم بتقٌٌم سٌر االجهزة الخاضعة لرقابته 
3

،من حٌث تحقٌق االهداؾ المسطرة 

وتكالٌؾ وشروط اقتناء واستخدام الوسابل المستعملة مع التقدم بإقتراحات من شانها دعم 

فعالٌة ومردودٌة مناهج التسٌٌر وهو ماٌدفعنا لوصؾ
4

هذا االختصاص بالرقابة  

 اإلستشرافٌة مقابل الرقابة الوصفٌة التً ٌتسم بها االختصاص القضابً للمجلس.

                                      
-3062  الجامعً الموسم فاس.العام القانون فً الدكتوراه بالمؽرب،أطروحة المالٌة الرقابة أجهزة اإلسماعٌلً،إشكالٌة العلوي أمل - 1

 .9 ص 3061
 .662 ص سابق مرجع" المالً التدبٌر تقٌٌم إشكالٌة"حٌمود أحمد - 2
 .المالٌة المحاكم مدونة من 96 المادة - 3
 .9 ص سابق مرجع اإلسماعٌلً، العلوي أمل - 4



46 
 

تنتهً مسطرة رقابة التسٌٌر بتوجٌه للربٌس التقارٌر الخاصة وزٌر المالٌة من آجل و

اإلدالء برأٌه ومالحظاته داخل آجل الٌقل عن شهر
1
. 

سندت للمجلس ألى اإلختصاصات سالفة الذكر فً مدونة المحاكم المالٌة عوباإلضافة 

ً تتلقاها المقاوالت بإستثناء األعلى للحسابات مهمة مراقبة استعمال  االموال العمومٌة الت

وكذا مراقبة األموال التً تجمع عن طرٌق الدعوى للتبرعات  76تلك الواردة فً المادة 

 العمومٌة.

وتشكل اختصاصات المجلس األعلى للحسابات بؤبعادها المتداخلة محور التقرٌر السنوي 

حول أنشطة المحاكم المالٌة، والذي أصبح فً ظل القانون الجدٌد قابال للنشر فً الجرٌدة 

الرسمٌة بخالؾ ماكان علٌه الوضع فً السابق وهو ماٌعتبر مإشرا على اإلنفتاح األكبر 

ابات على الرأي العام للمجلس االعلى للحس
2
. 

عموما، فرؼم أهمٌة االختصاصات الموكلة للمجلس االعلى للحسبات، فإن الممارسة 

على أرض الواقع تمٌزت بالمحدودٌة وضعؾ المردودٌة، نتٌجة لعدة عوامل وإكراهات 

حالت دون القٌام باألدوار كاملة  مما أدى إلى انتشار ظواهر الفساد المالً واختالس المال 

 العام وسوء التسٌٌر.

 فما هً هذه اإلكراهات التً أدت إلى هذه الوضعٌة؟

 انفمرج انثاَُح: اكراهاخ وعرالُم رلاتح انًجهش األعهً نهحضاتاخ.

 أوال: اإلكراهاخ انذاخهُح.

تتمثل هذه الضؽوط أساسا فً اإلكراهات القانونٌة والمإسساتٌة، وضعؾ الموارد 

 إكراهات شكلٌة. البشرٌة والمادٌة باإلضافة إلى

 

                                      
 .392 ص سابق مدنً،مرجع أحمٌدوش- 1
 ص.3000،دجنبر3والتنمٌة،عدد للتدقٌق المؽربٌة المجلة "المالٌة المحاكم مدونة مشروع حول منهجٌة مالحظات" حركات محمد- 2

22. 
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 اإلكراهات المؤسساتٌة والقانونٌة للمجلس. -0

ٌشكل الجوانب المإسساتٌة عوامل ربٌسٌة فً فشل وضعؾ اداء الهٌبة القضابٌة للرقابة 

للوقاٌة العلٌا التً تمت ابتداء من  العلٌا لألموال العمومٌة، وذلك راجع إلى الدسترة المتاخرة

.1996شتنبر  13المراجعة الدستورٌة ل 
1

وقد تمخض عن هذا اإلهمال وفشل وقصور فً 

ممارسة المجلس لمختلؾ مهامه و اختصاصه خالل فترة من الزمن والتً عرؾ خاللها 

وهً  تبعٌة مباشرة للسلطة التنفٌذٌة مما أفقده اإلستقالل العضوي والوظٌفً والمالً،

المبادئ  األساسٌة التً تسمح ألي هٌبة علٌا للرقابة بممارسة المهام الرقابٌة فعلٌا
2
 

وهكذا فإن مسؤلة الدسترة المتؤخرة للرقابة على األموال العمومٌة لم تكن توافق وتطابق  

وفق توجٌهات وإعالنات سواء توجٌهات االتجاه الرقابً،
3
المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة  

ة فً الرقابة المالٌة والمحاسبة، أوعلى مستوى التشرٌعات المقارنة من خالل المتخصص

 .التجارب االجنبٌة والعربٌة على الخصوص 

ومن جهة أخرى ترتبط باإلكراهات القانونٌة بمسالة ؼٌاب النصوص التطبٌقٌة فً شكل 

ض والبطا مراسٌم تطبٌقٌة، مما جعل تباٌن العدٌد من اإلشكاالت ٌكتنفها اللبس والؽمو

والتعقٌد المتعلقة بمساطر الفحص والتدقٌق، ومن هذا المنطلق ٌتوجب تجاوز هذه الثؽرات 

المتعلق  62.99القانونٌة خاصة فً إطار مرحلة جدٌدة التً ستواكب تنفٌذ القانون رقم 

بمدونة المحاكم المالٌة، وذلك باستصدار مختلؾ النصوص التطبٌقٌة المرتبطة بهذا 

القانون
4
. 

لم  12.79ا أن صٌاؼة النصوص القانونٌة المنظمة للمجلس فً إطار القانون رقم كم

تكن ولٌد تفكٌر عمٌق وتدبٌر شمولً واضح فً مقاربة قضاٌا الشؤن المالً والتدبٌر 

اإلداري، حٌث ؼٌاب إستراتٌجٌة واضحة المعالم كما أن ؼٌاب فقه وقضاء مالٌٌن 

دم اإلستعانة بمتخصصٌن مالٌٌن وإقتصادٌٌن من متخصصٌن فً الرقابة المالٌة العلٌا وع

                                      
 .2 ص سابق مرجع" العمومٌة األموال على العلٌا الرقابة آفاق" حركات محمد- 1
 .221 ص سابق مرجع" المؽرب فً المالٌة المحاكم" مدنً أحمٌدوش - 2
 .69ص سابق اإلسماعٌلً،مرجع العلوي أمل - 3
 .617 ص سابق، مرجع خودي، - 4
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أدى إلى والدة تجربة فاشلة فً  مجال الرقابة المالٌة العلٌا على  طرؾ المشرع المؽربً

االموال العمومٌة 
1
. 

 ضعف الموارد البشرٌة والمالٌة للمجلس األعلى للحسابات. -9

على عدم قدرتها على رفه الهٌبة فٌعود من جهة عاما اسباب هذا الضعؾ البشري الذي ت

ا قبل تعدٌالت عاستقطاب أطر جدٌدة ومتنوعة وإلى ضعؾ الرواتب والتعوٌضات طب

1998
2
كما أن المتتبع لوضعٌة التوظٌؾ بالمجلس األعلى للحسابات خاصة التؤلٌؾ االولً  

أنه ثم إدماج موظفً اللجنة للوطنٌة للحسابات هو إلحاق   ذلك للمإسسة إتسم بالثنابٌة.

ة إلحاق مجموعة السٌستهان بها من موظفً وزارة المالٌة للسهر على تؤطٌر مجموع

 القضاة الذٌن ولجوا إلى المإسسة عن طرٌق المبارة الوطنٌة.

وقد ساهمت هذه العوامل فً بزوغ ظاهرة عدم االستقرار والجهاز من حٌث الموارد     

حثا عن وظٌفة مادٌة البشرٌة، ذلك أن نسبة مهمة من القضاة ؼادرت هذه المإسسة ب

أكثرمالبمة خارج هذه الهٌبة،فً حٌث ٌرجع البعض أسباب هذه الهجرة إلى أسباب مادٌة 

وإدارٌة فً نفس الوقت
3
. 

 إكراهات خاصة أو شكلٌة للمجلس األعلى للحسابات. -1

تتمٌز اإلكراهات الخاصة بقٌمة خاصة فً القضاء المالً على الرؼم من شكلٌتها، 

وتتمثل هذه اإلكراهات والتً ٌنعتها البعض باإلكراهات المتعلقة "باالمتٌازات التشرٌعٌة" 

فً ؼٌاب بعض التقالٌد والرموز والقٌم المرتبطة بالقضاء المالً، والتً تعتمدها بعض  

عربٌة كفرنسا وتونس، وتتعلق بمراسٌم الدخول القضابً، والبحث التجارب األجبٌة وال

العلمً واإلجتهادات القضابٌة والفقهٌة حول أحكام وأشؽال المجلس ونظامه القانونً 

ومساطره
4
 

                                      
 .2 ص. 6779اإلشتراكً، اإلتحاد جرٌدة حوارأجرته. حركات محمد - 1
 األعلى المجلس لقضاة الممنوحة للتعوٌضات المحدد 6792 ٌناٌر 62 لمرسوم والمتمم المعدل 6779 فبرلٌر2 مرسوم صدر- 2

 .للحسابات
 .212 ص سابق، مرجع:مدنً أحٌدوش- 3
 601-601 ص سابق حركات،مرجع محمد - 4
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 إلن  الرأي العام ٌجهل تمام للجهل أن المجلس األعلى للحسابات ٌتكون من القضاة.

 .ثانٌا: االكراهات والعراقٌل الخارجٌة 

 إكراهات المحٌط السٌاسً و االداري و الثقافً للمجلس-ب

تشكل عوامل المحٌط السٌاسً واإلداري والثقافٌة مجموعة مترابطة من البناٌات        

وأنماط التفكٌر التً تتقاطع وتتداخل فٌما بٌنها فً دول العالم الثالث خاصة،  والسلوكات

فاألجهزة السٌاسٌة واإلدارٌة فً هذه االقطار حساسٌة جد كبٌرة من مسؤلة الرقابة، والرقابة 

المالٌة على الخصوص، ذلك بؤن مختلؾ هٌبات الرقابة العلٌا هذه البلدان التولً االهتمام 

العلوم االجماعٌة، بل لألكثر من ذلك أن هذه األجهزة التتمتع بموقع سٌاسً  لتلقٌن مواضٌع

عال من االهتمام فً هذه الدول
1
. 

من هذا المنطلق،تبرز وضعٌة اإلدارة واألجهزة اإلدارٌة فً المؽرب على 

الخصوص،والتً تعرؾ مشاكل، ومن مظاهرها انتشارالرشوة والزبونٌة والبٌروقراطٌة، 

سات العمومٌة واإلدارة بصفة عامة، مما ٌعرقل تسٌٌر لإلدارة  لإلقتصاد خاصة فً المإس

فً إطار ؼٌاب قواعد خاصة بتقدٌم للحساب والمراقبة الداخلٌة وؼٌاب المتابعة
2

 . 

 إشكالٌة عزلة المجلس -ب 

الواقع أن مإسسة المجلس  األعلى للحسابات باتت حتى وقت قرٌب مإسسة مجهولة 

أي العام معروفة لدى الرأي العام للوطنً، مما ٌعنً أن الجهاز بات وؼٌر معروفة لدى الر

بدوره تحت ضؽوطات نفسٌة واجتماعٌة، وٌعزي هذا الجهل بالدرجة األولى إلى ؼٌاب 

وسابل التواصل بٌن المجلس األعلى للحسابات والرأي العام وعزله المإسسة وعدم افتحاها 

على المحٌط
3
. 

مة األساسٌة للمجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوٌة ومن هذا المنطلق، فإن المه

للحسابات، هً للعمل أساسا على فك العزلة التً كان ٌعرفها فً النظام القدٌم،  وأن 

النصوص القانونٌة منحت لها وسابل التواصل مع الرأي العام، كما ٌجب االنفتاح على 

                                      
 .203 ص سابق مرجع"المحلٌة المالٌة على الرقابة" جعفري سعٌد- 1
 .31 ص سابق مرجع اإلسماعلً، العلوي أمل - 2
 39 ص ،نفس المرجع   - 3
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مع المدنً، ألن من خصابص المحٌط بصفة عامة كالجامعة مثال ومختلؾ هٌبات المجت

الرقابة والمساءلة المالٌة للعضوٌة، للفعالٌة والشفافٌة والعقلنة واإلنفتاح على الرأي العام
1
. 

 انًطهة انثاٍَ: رلاتح انًجانش انجهىَح نهحضاتاخ.

لتخفٌىؾ العبء على المجلس األعلى للحسابات، ولتتبع استعمال الضرابب المحلٌة     

والمصالح العمومٌة، فقد شكل المشرع مجالس جهوٌة للحسابات حسب ولتقوٌم المشارٌع 

، حٌث نص "تتولى المجالس الجهوٌة للحسابات مراقبة 2011من دستور  149الفصل 

حسابات الجهات والجماعات الترابٌة األخرى وهٌباتها، وكٌفٌة قٌامها بتدبٌر شإونها. 

 ة على العملٌات المذكورة".وتعاقب عند اإلقتضاء عن كل إخالل بالقواعد السارٌ

 انفمرج األونً : إختظاطاخ ويهاو انًجانش انجهىَح نهحضاتاخ.

 أوال: انتذلُك فٍ انحضاتاخ .

الجماعات الترابٌة  ٌمارس المجلس الجهوي للحسابات رقابة قضابٌة على حاسابات

ومجموعاتها وحسابات المإسسات العمومٌة والمقاوالت التً تملك رأسمالها كلٌا جماعات 

 ترابٌة اذا كانت تخضع لوقاٌة هذه الجماعات والتً لدٌها محاسب عمومً.

وفً هذا السٌاق فإن المحاسبٌن العمومٌٌن للجماعات الترابٌة ملزمٌن بتقدٌم حساباتهم 

مجلس الجهوي للحسابات طبقا للكٌفٌات واآلجال المحددة فً النصوص سنوٌا إلى ال

التنظٌمٌة الجاري بها العمل
2
. 

إن مسطرة التدقٌق والبث فً الحسابات التً ٌقدمها المحاسبون العمومٌون ،هً مجمل 

الخطوات العملٌة التً ٌنبؽً على المحاكم المالٌة مراعاتها أثناء الظر فً حسابات 

مومٌٌنالمحاسبٌن الع
3
. 

                                      
 .13 ص.6776 دجنبر.612 العربً،العدد المستقبل مجلة والوحدة التنمٌة تحقٌق فً والمساءلة الرقابة دور" حركات محمد - 1
 .691ص سابق مرجع بالمؽرب، المحلٌة الجماعات تدبٌرمالٌة" الحرش كرٌم - 2
 . 631 ص" المالٌة المحاكم مدونة شرح فً الوسٌط: "براو محمد - 3
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وتجري عملٌة التدقٌق والتحقٌق وفق منظور ٌتمثل فً المراقبة المندمجة، والتً تمكن 

المستشارالمقرر من القٌام بفحص شامل لجمٌع العملٌات التً تتعلق بتنفٌذ النفقات والمداخٌل 

 بما فٌها عملٌات وأنظمة التسٌٌر التً تتطلب المعاٌنة المٌدانٌة وكذا إثارة مالحظات تخص

جمٌع المتدخلٌن فً هذه العملٌات كاآلمر بالصرؾ والمراقب والمحاسب العمومً أو اي 

مسإول آخر والذٌن ٌتعٌن علٌهم اإلجابة علٌها داخل أجل شهرٌن وإال تعرضوا لتطبٌق 

الؽرامة التمهٌدٌة
1
. 

 ثاَُا: انتضُُر تحكى نهىالع.

ر فً الحسابات التقتصر فقط إن إعمال رقابة المجالس الجهوٌة للحسابات فً مٌدان النظ

على المحاسبٌن القانونٌٌن القانونٌٌن أو الشرعٌٌن، بل تتعداهم إلى ما ٌصطلح علٌهم 

المحاسبٌن بحكم الواقع
2

.وٌعتبر التسٌٌر بحكم الواقع حالة استثنابٌة فً مجال الرقابة على 

تم فً حاالت خاصة  التدبٌر المالً المحلً، على اعتبار أن التكٌٌؾ القانونً لهذه الوضعٌة

وتمس جوانب ؼٌر طبٌعٌة من التسٌٌر المالً المحلً
3
. 

من  41وفً هذا اإلطار ٌعتبر المجلس الجهوي للحسابات حسب منطوق المادة      

مدونة المحاكم المالٌة، محاسبا ٌحكم الواقع، كل شخص ٌباشر من ؼٌر أن ٌإهل لذلك، من 

د ودفع النفقات وحٌازة أموال أو قٌم فً ملك لدن السلطة المختصة، عملٌات قبض الموار

 أحد األجهزة العمومٌة الخاضعة لرقابة المجلس.

وإذا إعتبر المجلس الجهوي للحسابات شخصٌا محاسبا بحكم الواقع، ٌؤمره بتقدٌم حسابه 

داخل آجل ٌحدده له على أال ٌقل عن شهرٌن
4
فإذا برر المسٌر بحكم الواقع جمٌع العملٌات  

بها،تم أثبت ارجاع الباقً إلى الصندوق العمومً، فإن ذمته تبرأ،وفً حالة العكس التً قام 

فإن المحكمة تصرح بوجود عجز فً حسابه،إضافة إلى أنه قد ٌكون ؼرضه لؽرامة عند 

                                      
 .626 ص سابق المالٌة،مرجع المحاكم مدونة شرح فً الوسٌط:براو محمد- 1
 بحكم التسٌٌر عنوان تحت 3062 مارس 31 بتارٌخ  www.MAROCdroit.comاإللكترونً الموقع على براو لمحمد منشور مقال- 2

 .الواقع
 .369 ص سابق مرجع:برحو اللطٌؾ عبد- 3
 .المالٌة المحاكم مدونة من 22 المادة أنظر- 4
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اإلقتضاء، وإذا ثبت للفعل الجرمً والقصد الجنابً فً حقه فإنه قد ٌتابع جنابٌا بتهمة 

موال  العمومٌةانتحال الصفة أو اختالس اال
1
 

 ثانثا: انتأدَة انًتعهك تانًُزاَُح وانشؤوٌ انًانُح.

تتولى المجالس الجهوٌة للحسابات اختصاصا قضابٌا آخر له عالقة بمٌدان التؤدٌب 

المتعلق بالمٌزانٌة والشإون المالٌة، وٌعتبر هذا لرقابة الختصاص القضابً
2
الوجه الثانً  

لرقابة الشرعٌة أو المطابقة، لكونه ٌنصب أساسا على تصرفات األمر بالصرؾ
3

،وعلى 

المراقبٌن العمومٌٌن والموظفٌن التابعٌن لهذه الفبات والخاضعٌن لها، كما ٌشكل هذا 

االختصاص جوهر وأساس العمل الرقابً، باعتباره ٌشكل أهم مجاالت التدخل القضابً 

 ٌة.للمحاكم المال

وٌتؤمل مواد مدونة المحاكم المالٌة،ٌظهر جلٌا لإلختصاص القوي للمجلس الجهوي 

للحسابات فً مٌدان التؤدٌب المالً، وتبرز نقطة للقوة هاته من عدة جوانب سواء من حٌث 

طبٌعة المخالفات والمساءلة فً هذا المٌدان،أو من حٌث اإلجراءات والمساطر المتبعة،أومن 

الملك الذي ٌعتبر المدخل األساسً لهذه القضٌة،وذلك بإحالة القضٌة،  حٌث ٌتواله وكٌل

على المجلسات الجهوي للحسابات من تلقاء نفسه وبناء على طلب ربٌس المجلس أو بناء 

على تقارٌر أجهزة المراقبة والتفتٌش اإلدارٌة.المقدمة من طرؾ وزٌر الداخلٌة أو وزٌر 

المالٌة
4
 

ق فً مجال التؤدٌب المتعلق بالمٌزانٌة والشإون المالٌة، وبهذا ننطلق مسطرة التحقٌ

بإتخاذ قرار من طرؾ وكٌل الملك، والذي بإمكانه حفظا للقضٌة مرة واحدة وذلك إذا إتضح 

له أال داعً لتحرٌك مسطرة المتابعة، وإما تحرٌك مسطرة المتابعة وعلى هذا المستوى 

ر للتحقٌق فً القضٌة كما ٌخبر المعنٌٌن ٌلتمس وكٌل الملك من الربٌس تعٌٌن مستشار مقر

                                      
 .المالٌة المحاكم مدونة من 22 المادة.- 1
 الجامعٌة السنة -أكدال– العام القانون الدكتورة أطروحة" للحسابات الجهوٌة والمجالس للحسابات األعلى المجلس"مدنً أحمٌدوش- 2

 .300 ص 3006-3003
 .المالٌة المحاكم مدونة من 629 المادة - 3
 .المالٌة المحاكم مدونة من 629 المادة -4
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باألمر لٌقرر المتابعة أمام المجلس وفضال عن ذلك ٌخبر وكٌل الملك كل من وزٌر الداخلٌة 

ووزٌر المالٌة ٌقرر المتابعة
1
. 

إلى  وفً حالة المتابعة ٌقوم المستشار المقرر بجمٌع التحرٌات والتحقٌقات وله اإلستماع

الشهود بعد أداء الٌمٌن بحضور كتابة الضبط التً تقوم بتدوٌن المحضر وعند اإلنتهاء من 

اإلجراءات ٌقوم هذا األخٌر المستشار المقرر بإحالة الملؾ على وكٌل الملك الذي ٌضع 

ٌوما من تارٌخ التوصل 15ملتمساته داخل آجل 
2
 

فة شخصٌة أو بواسطة محامٌه أو  وفً هذا الصدد ٌجوز للمتابع اإلطالع على الملؾ بص

الحصول على نسخة من وثابق الملؾ وٌمكنه معها تقدٌم أي تفسٌرات أو تبرٌرات بواسطة 

مذكرة تبلٌػ إلى وكٌل الملك، كما ٌمكنه له أن ٌطلب اإلستماع إلى الشهود عند اإلقتضاء 

 من مدونة المحاكم المالٌة. 62و 61حسب ماجاء فً المادة 

ٌس بعد فحصه للملؾ أن القضٌة جاهزة للبث، ٌتم إدراجها فً جدول وإذا تبث للرب

الجلسات المتعلقة بالتؤدٌب المالً، وٌستدعً إلٌها المعنً باألمر،وٌتلوا من خاللها المستشار 

الملؾ بالتحقٌق ملخصا لتقرٌره، وٌحق عندها للمعنً األمر تقدٌم أٌة توضٌحات أو 

لك مستجدات النٌابة، وٌتم بعدها  التداول فً الهٌبة تبرٌرات، كما ٌتقدم عندها وكٌل الم

وٌتخذ القرار فٌها باألؼلبٌة 
3
. 

وعند صدور الحكم ٌبلػ للمعنً باألمر والوزٌر المكلؾ بالمالٌة والسلطة للوصٌة أو 

الرباسة التً ٌرتبط بها المتابع داخل أجل شهرٌن 
4
. 

ٌهدؾ إلى خلق شروط سٌاسٌة وٌندرج إحداث المحاكم المالٌة الجهوٌة فً سٌاق عام 

لتحول دٌمقراطً ٌعتمد المدخل القانونً والمإسساتً، وذلك عبر إقرار دولة الحق والقانون 

من خالل تدعٌم مبادئ المراقبة والمساءلة والمحاسبة والشفافٌة، وهكذا قد ٌشكل خلق 

                                      
 .379 ص سابق مرجع" الترابً اإلداري النظام فً المراقبة"عباد أمنٌة-1

 .379 ص سابق، مرجع عباد أمنٌة- 2
 .المالٌة المحاكم مدونة من 12 المادة أنظر- 3
 .المالٌة المحاكم مدونة من 11 المادة راجع- 4
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رة بناء المجالس الجهوٌة للحسابات أحد المداخل الصالحٌة  الماسة التً تستجٌب إلدا

شروط للتحدٌث السٌاسً
1
. 

إن تكلٌؾ المجالس الجهوٌة للحسابات بالمراقبة القضابٌة الالحقة للمالٌة المحلٌة، وكذا 

مراقبة تدبٌر الشؤن العام المحلً ٌرتبط بالمكانة التً أضحت تحتلها المالٌة المحلٌة، 

موٌة؛ إذا تعد األداة والتطور الذي عرفته باعتبارها العمود الفقري لكل سٌاسة محلٌة تن

 التموٌلٌة األساسٌة لكافة المرافق التسٌٌرٌة والتجهٌزٌة داخل الجماعة.

وباإلضافة إلى ذلك، فطبٌعة اإلختصاصات التنموٌة التً أنٌطت بمختلؾ أصناؾ 

الجماعات المحلٌة، والتً تجعل من الجماعات قطب التنمٌة المحلٌة والمحرك الربٌسً 

لى جانب كونها أصبحت شرٌكا للدولة والقطاع الخاص فً القرارات للدورة االقتصادٌة، إ

الوطنٌة االمر الذي ٌتطلب وجود جهاز قضابً مستقل و محاٌد اسند إلٌه متابعة و تقسٌم 

مختلؾ التذخالت اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والثقافٌة للجماعات المحلٌة، وذلك عن طرٌق 

خٌرة.مراقبة مختلؾ العملٌات المالٌة لهذه األ
2
 

إن فسح المجال للمراقبة الالحقة، بدل للوصاٌة اإلدارٌة، ٌرتبط بكون هذه األخٌرة 

أكثرإنسجاما مع الالمركزٌة الترابٌة التً التقوم فقط على اإلستقالل المالً للجماعات 

المحلٌة، بل تحتاج أٌضا إلى الفعالٌة االقتصادٌة لكً تكون هاته الجماعات شرٌكا اقتصادٌا 

والقطاع الخاص فً مسار تحقٌق التنمٌة الشاملة.فإذا كان تتمٌن  الالمركزٌة الزال  للدولة

ٌحتاج إلى موارد مالٌة، فإن تدبٌر هذه الموارد ٌحتاج إلى رقابة مستقلة ومحاٌدة الحقة
3
. 

 انفمرج انثاَُح: يحذودَح رلاتح انًجانش انجهىَح نهحضاتاخ. 

ها المجالس الجهوٌة للحسابات ٌبقى سبقا ألوانه، إن الحكم على جودة الرقابة التً تقوم ب

إال أنه ٌمكن التؤكٌد على أنه ٌجب التوجه نحو وضع حد للمراقبة السابقة وتضٌٌق مجالها، 

وفسح المجال للمراقبة الالحقة لكونها أكثر انسجاما مع طموحات الالمركزٌة الترابٌة التً 

                                      
 .699 ص سابق مرجع بالمؽرب، المحلٌة للجماعات مالٌة تدبٌرالحرش:  كرٌم- 1
 .3 ص سابق بالمؽرب،مرجع المحلٌة الجماعات مالٌة" أسعد المجٌد عبد - 2
 .699 ص سابق مرجع الحرش، كرٌم- 3
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حلٌة، بل تحتاج أٌضا إلى الفعالٌة االقتصادٌة التقوم فقط على اإلستقالل المالً للهٌبات الم

لكً تكون هاته الجماعات شرٌكا اقتصادٌا للدولة والقطاع الخاص فً تحقٌق مسار التنمٌة 

الشاملة. فإذا كان تثمٌن الالمركزٌة الزال ٌحتاج إلى موارد مالٌة،فإن تدبٌر هذه الموارد 

 ٌحتاج إلى رقابة مستقلة ومحاٌدة والحقة.

ن المجلس الجهوي للحسابات ٌمارس رقابة قضابٌة وأخرى إدارٌة )شبه قضابٌة( وإذا كا

تتمثل فً مراقبة التسٌٌر لألجهزة الخاضعة للرقابة، من حٌث الكٌؾ واألداء وتقدٌم 

االقتراحات عند االقتضاء حول الوسابل الكفٌلة بتحسٌن طرق التسٌٌر وفعالٌة مردودٌة،فإن  

المستوى المطلوب فً ؼٌاب اهتمام حقٌقً وفعلً بمراقبة  هذا االختصاص  الٌرتقً إلى

التسٌٌر التً تعتبر أحد مقومات المراقبة الداخلٌة،والتً تبقى اهتماما ثانوٌا ومراقبة انتقابٌة 

 بالنسبة للجهاز الرقابً القضابً.

تشكل المراقبة الداخلٌة حجر الزاوٌة فً األنظمة الرقابٌة المقارنة، الداخلٌة حجر   

لزاوٌة فً األنظمة الرقابٌة المقارنة،حٌث إنه فً ؼٌاب مساطر إجرابٌة داخلٌة للرقابة ا

 ٌصعب على اآلمر بالصرؾ والمحاسب العمومً أن ٌكونا فً مؤمن.

لكن ٌمكن الوقوؾ على قصور هذه الرقابة فٌماٌخص المراقبة الداخلٌة كؤحد 

ٌا على المال العام. فالمشروع لم االختصاصات النوعٌة التً ٌحظى بها نظام الرقابة العل

ٌتوسع فً التطرق إلٌها،كما ٌدل على ذلك وجود فقرة تنص على إقامة مساطر إجرابٌة 

داخلٌة فً مجال التدقٌق ولكن بشكل محتشم
1
. 

تتجلى أهمٌة مراقبة التسٌٌر فً تقٌٌم وتقوٌم تسٌٌر األجهزة والمإسسات التً سوؾ 

مراقبتها، وبالتالً حماٌة األموال العمومٌة المحلٌة من تتولى المجالس الجهوٌة للحسابات 

 كل تبذٌر أو ضٌاع أو إهمال.

كما تتجلى أهمٌة رقابة التسٌٌر فً كونها تسمح بالتعرؾ على مدى تحقٌق األهداؾ 

المحددة والنتابج المحققة وكذا تكالٌؾ السلع والخدمات المقدمة واألثمان المطبقة والنتابج 

                                      
 ،فاتح113،عدد المؽربٌة األحداث جرٌدة"الداخلً التقوٌم آلٌات على ٌتوقؾ المالٌة المحاكم نجاح" حركات محمد - 1

 .3:،ص3000نوفمبر
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من  148الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي، والتً تم تحدٌدها فً المادة المالٌة لألجهزة 

مدونة المحاكم المالٌة، والتً ٌمكن عند االقتضاء مدها ببعض اإلقتراحات حول الوسابل 

 الكفٌلة بتحسٌن طرق تسٌٌرها والزٌادة فً فعالٌتها ومردودٌتها.

إال أن الثؽرة القانونٌة تتجلى فً عدم تناول هذا االختصاص اإلداري، وهو اختصاص 

أساسً سواء بالنسبة للمجلس األعلى للحسابات أو بالنسبة للمجالس الجهوٌة للحسابات، 

بمثابة مدونة المحاكم المالٌة فرقابة  62-99بشًء من الدقة والجدٌة فً القانون رقم 

روط ممارستها، كما تتطلب تفصٌال دقٌقا للمحور المتعلق التسٌٌر تستدعً ظروؾ وش

 بالمساطر اإلجرابٌة التً تعتبر أحد مقومات الرقابة الداخلٌة. 

كما أن الثؽرة المشار إلٌها أعاله تبٌن ؼٌاب اهتمام حقٌقً وفعلً بجودة التسٌٌر، التً 

نه اختالل فً وظٌفة وآلٌات تبقى اهتماما ثانوٌا بالنسبة للجهاز الرقابً القضابً، مما ٌنتج ع

الرقابة العلٌا على المال العمومً الذي ٌبقى ٌسجل حضورا قوٌا لرقابة المشروعٌة 

القانونٌة
1
. 

 انفمرج انثانثح: آثار تذخم انًجانش انجهىَح نهحضاتاخ.

إذا كانت القوانٌن المنظمة للجماعات المحلٌة ولمدونة المحاكم المالٌة قد حصرت   

علق بمراقبة شروط تنفٌذ المٌزانٌة فً مجال ضٌق وخصها بإبداء الرأي، االختصاص المت

فإنها لم تستطع اإلجابة عن إشكاالت كانت قد طرحت فً السابق وهمت مآل الحسابات 

اإلدارٌة المتنازع فٌها، كما أكدت الطابع االستشاري لتدخل المجالس الجهوٌة للحسابات فً 

 هذا السٌاق.

ونة المحاكم المالٌة على ان المجالس  الجهوٌة للحسابات تبدي من مد 143تنص المادة 

الرأي بخصوص شروط تنفٌذ المٌزانٌة المحلٌة، وقد نصت المدونة أٌضا على شمول 

من المدونة(، وهذا ما ٌتؤكد من تخوٌل  142التدخل لمختلؾ جوانب هذا التنفٌذ)المادة 

 (.145تزود بكافة المعلومات )المادة إمكانٌة االطالع على جمٌع الوثابق والمستندات وال

                                      
 .227: الذكر،ص سابقة أطروحة: أموٌنً نعٌمة  1
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ؼٌر أن مجال التدخل والنص على إبداء الرأي ٌفٌد بالضرورة ن هذا التدخل الٌمكن بؤٌة 

حالة من األحوال أن تكون له قوة قضابٌة حقٌقٌة، وٌإكد هذا األمر النص قانونا على 

و الوالً أو العامل إمكانٌة اتخاذ إجراءات مخالفة لرأي المجلس من قبل وزٌر الداخلٌة أ

(، وهذا ماٌجعل تدخل المجالس الجهوٌة للحسابات فً هذا 144)الفقرة الثانٌة من المادة 

السٌاق ذا اثر نسبً ومعنوي أكثر منه رقابً حقٌقً
1
. 

وعلى الرؼم من أن رأي المحاكم المالٌة ٌمٌل إلى عدم حصر الرقابة هنا فً مضمون 

المجال إلمكانٌة اللجوء إلى مسطرة التؤدٌب المالً الحسابات نفسه فقط وبالتالً فسح 

بمناسبة دراسة الحساب اإلداري،
2
فإن النص القانونً لم ٌنص على مثل هذه اإلمكانٌة  

)مثلما هو األمر بالنسبة للتحقٌق والبت فً حسابات المحاسبٌن(وتحدث فقط عن إبداء الرأي 

 وتبلٌؽه للمعنٌٌن باألمر.

  

                                      
 . 332:ص سابق، ،مرجع"التنمٌة ومتطلبات الرقابة واقع بٌن المحلٌة الجماعات مالٌة:"بروحو اللطٌؾ عبد - 1
 .233:،ص3009 للحسابات،الرباط، األعلى المجلس ،منشورات"3001 لسنة المالٌة المحاكم أنشطة عن السنوي التقرٌر" -2
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لح انمضائُح اإلدارَح عهً انجًاعاخ انًثحث انراتع: انًرا

 انتراتُح.

تعتبر الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات مكونات التنظٌم الترابً الالمركزي 

المؽربً القابم على الجهوٌة المتقدمة، والخاضعة للقانون العام، فإن مراقبة شرعٌة أعمالها 

حالة األمر لدٌها من قبل والً الجهة ٌرجع فٌه اإلختصاص إلى المحاكم اإلدارٌة، بناء على إ

 2011أو عامل العمالة أو اإلقلٌم )المطلب األول(.اللذان خصهما الدستور المؽربً لسنة

والقوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات الترابٌة بدور رٌادي واختصاصات واسعة فً مجال 

 ممارسة المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة أعمال المجالس الترابٌة.

مع تبٌان دور القاضً اإلداري فً مراقبة شرعٌة أعمال الجماعات الترابٌة)المطلب 

 الثانً(.

انًطهة األول: انًرالثح اإلدارَح نهىانٍ أو نهعايم عهً شرعُح أعًال 

 انًجانش انتراتُح.

تمثل المراقبة االدارٌة على أعمال المجالس الترابٌة مجموع اإلجراءات التً تملكها 

مكلفة بالداخلٌة لفحص مدى شرعٌة القرارات الصادرة عن هذه المجالس، السلطات ال

 وتختلؾ هذه اإلجراءات انطالقا من طبٌعة القرارات الصادرة عن المجالس الترابٌة وهذا ما

ٌمكن مالمسته عند تفحصنا للقوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجهات الفقرة األولى والعماالت 

 والجماعات الفقرة الثالثة . الفقرة الثانٌةواألقالٌم والجماعات 

 انفمرج األونً: عهً يضتىي انجهاخ 

من الدستور ٌمارس والً الجهة  145تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل   

المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات ربٌس الجهة ومقررات مجلس الجهة
1

.وبالتالً التؤكد 

                                      
 .بالجهات المتعلق التنظٌمً القانون من 663 المادة من الثالثة الفقرة - 1
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قانونٌة و التنظٌمٌة المعمول بها ،فعند إختتام دورات مجلس من مدى احترامها للنصوص ال

الجهة ٌقوم ربٌس المجلس بتبلٌػ نسخ من محاضر هذه الدورات إلى والً الجهة داخل أجل 

 الٌتعدى عشرة أٌام من أٌام العمل الموالٌة لتارٌخ االختتام، مقابل وصل ٌشهد باالستسالم.

ا عدا إذا كان هناك تعرض معلل من طرؾ وتكون مقررات المجلس قابلة للتنفٌذ، م

الوالً، ٌبلػ إلى ربٌس مجلس الجهة داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل ابتداء من 

 112تارٌخ التوصل بالمقرر، والمإدي إلى حالة البطالن كما تم التنصٌص علٌها فً المادة 

المقررات الواردة فً المادة المتعلق بالجهات، باستثناء  111.14من القانون التنظٌمً 

 من نفس القانون والتً تطالها مراقبة التؤشٌر. 115

 يرالثح انثطالٌ أوال:

تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التً ه فً صالحٌات مجلس الجهة أو 

ربٌسه أو المتخذة خرقا ألحكام هذا القانون التنظٌمً والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة 

الجاري بها العمل
1

، حٌث ٌتعرض والً الجهة على هذه المقررات، وٌبلػ تعرضه معلال 

إلى ربٌس مجلس الجهة داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل ابتداء من تارٌخ 

التوصل بالمقرر،مقابل وصل، وذلك قصد إجراء المجلس لمداولة جدٌدة بشؤنها 
2

،وفً حالة 

ات موضوع التعرض تتم إحالتها لدى المحكمة اإلدارٌة من طرؾ اإلبقاء على هذه المقرر

السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة قصد البث فً طلب بطالنها لكونها مشوبة بعٌب عدم 

 الشرعٌة.

كما ٌتعرض والً الجهة على كل نقطة مدرجة فً جدول األعمال التدخل فً 

علال إلى ربٌس مجلس الجهة اختصاصات الجهة أوصالحٌات المجلس، وٌبلػ تعرضه م

داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداءا من تارٌخ توصل الوالً بجدول األعمال
3

، وٌحٌل الوالً عند 

االقتضاء تعرضه معلال لدى القضاء االستعجالً بالمحكمة اإلدارٌة للبت فٌه. والٌتداول 

                                      
 .بالجهات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من 663 المادة من األولى الفقرة 1
 .بالجهات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من 662 المادة من األولى الفقرة 2
 . بالجهات المتعلق 666.62رقم التنظٌمً القانون من 23 المادة -3
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تم البث مجلس الجهة تحت طابلة البطالن، فً النقط الً شكلت موضوع ترض سابق لم ٌ

فٌه بعد من طرؾ المحكمة اإلدارٌة بعد إحالته لدٌها من طرؾ الوالً
1
. 

 ثاَُا: يرالثح انتأشُر 

على خالؾ قبول المقرر الجهوي أو التعرض علٌه تحت طابلة البطالن بناء على مدى 

مطابقته لإلطار القانونً، فإن مراقبة التؤشٌر تستهدؾ فحص محتوى المقرر من حٌث 

تحقٌقه للمصلحة العامة، بؽٌة درئ كل ماٌمكن أن ٌترتب عنها من أعباء مالٌة أو إخالل 

 بالتوازن المالً أو ؼٌرها.

ال تكون مقررات المجلس الجهوي قابلة للتنفٌذ إال بعد التؤشٌر علٌها من قبل والً الجهة و

داخل أجل عشرٌن ٌوما من تارٌخ التوصل بها من لندن ربٌس المجلس، وٌتعلق األمر ب
2
: 

 المقرر المتعلق ببرنامج التنمٌة الجهوٌة؛ 

 المقرر المتعلق بالتصمٌم الجهوي إلعداد التراب؛ 

 قاضً بالتدبٌرالمفوض للمرافق والمنشآت العمومٌة الجهوٌة؛المقرر ال 

 المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمٌة الجهوٌة؛ 

  المقررات ذات الواقع المالً على النفقات والمداخٌل، والسٌما تحدٌد سعر الرسوم

 واالتاوى ومختلؾ الحقوق وتفوٌت أمالك الجهة وتخصٌصها؛

 عاون الالمركزي والتوأمة التً تبرمها الجهة مع الجماعات المقررالمتعلق باتفاقٌة الت

 المحلٌة األجنبٌة وفاعلٌن من خارج المملكة.

وٌعتبر عدم اتخاذ أي قرار فً شؤن من مقرر من هذه المقررات بعد انصرام داخلٌة 

 األجل عشرٌن ٌوما بمثابة تاشٌرة.

المٌزانٌة واالقتراضات فً حٌن ٌتم التؤشٌر على مقررات المجلس الجهوي المتعلقة ب

والضمانات من قبل السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة داخل أجل عشرٌن ٌوما
1
من تارٌخ  

 التوصل بها، وعدم اتخاذ أي قرار بشؤنها داخل هذا األجل اعتبر بمثابة تؤشٌرة.

                                      
 . بالجهات. بالجهات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من22 المادة 1
 .بالجهات المتعلق 666.62التنظٌمً القانون من 661المادة- 2
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ع وفضال عن مراقبة البطالن ومراقبة التؤشٌر، تبرز لدٌنا مراقبة الحلول، حٌث إذا امتن

المجلس الجهوي عن القٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظٌمً المتعلق 

بالجهات والقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق 

بالجهات والقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق 

أو بتدبٌر المرافق العمومٌة التابعة للجهة، أو إذا وقع اختالل فً سٌرمجلس الجهة  بالمٌزانٌة

من شؤنه تهدٌد سٌرها الطبٌعً، جاز لوالً الجهة بناء على طلب من ربٌس مجلس الجهة 

بتوجٌه إعذار إلى المجلس من أجل القٌام بالمتعٌن، لكنه إذا رفض االستجابة واستمر الحال 

دة شهر من تارٌخ توجٌه اإلعذار،تتم إحالة األمر لدى المحكمة اإلدارٌة على ما كان علٌه م

من أجل حل المجلس ككل
2

.وحل المجلس ٌفضً لضرورة تعٌٌن لجنة خاصة بقرار للسلطة 

الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة، ٌترأسها والً الجهة، لٌمارس بهذه الصفة الصالحٌات المخولة 

انتخاب مجلس جدٌد لربٌس مجلس الجهة، إلى حٌن إعادة
3
. 

كذلك اذا  امتنع ربٌس الجهة للقٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظٌمً 

المتعلق بالجهات، وترتب على ذلك إخالل بالسٌر العادي لمصالح الجهة،  111.14رقم 

المهام قامت السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة عن طرٌق والً الجهة، بمطالبته بمزاولة 

المنوطة به، لكنه فً حالة عدم استجابته بعد انصرام أجل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ 

توجٌه الطلب إلٌه، تحٌل السلطة الحكومٌة المكلفة المكلفة بالداخلٌة األمر لدى المحكمة 

اإلدارٌة من أجل البث فٌه، وإذا أقر الحكم القضابً حالة االمتناع،جاز للوالً ممارسة 

ول محل ربٌس مجلس الجهة للقٌام باألعمال التً امتنع هذا األخٌرعن القٌام بهاسلطة الحل
4
. 

 انفمرج انثاَُح: عهً يضتىي انعًاالخ واأللانُى 

تخضع أعمال مجلس العمالة أو اإلقلٌم لمراقبة السلطة المركزٌة من جانب المشروعٌة، 

ٌمارس عامل العمالة أو  من الدستور، 145فتطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل 

اإلقلٌم المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة ربٌس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو اإلقلٌم، 

                                                                                                                    
 . بالجهات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من 303 المادة أنظر 1
 .666.62 رقم بالجهات المتعلق التنظٌمً القانون من 91 المادة أنظر 2
 .666.62 رقم بالجهات المتعلق التنظٌمً القانون من 99 المادة راجع 3
 .بالجهات المتعلق 666.62 رقم التنظٌمً القانون من 97المادة أنظر - 4
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فالمقررات والقرارات التً ٌثبت  خروجها عن صالحٌات مجلس العمالة أو اإلقلٌم أو 

ٌة ربٌسه أو المتخذة خرقا ألحكام هذا القانون التنظٌمً والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌم

الجاري بها العمل، تعتبر باطلة بحكم القانون
1
. 

فعند اختتام دورات مجلس العمالة أو اإلقلٌم ٌقوم ربٌس المجلس بتبلٌػ نسخ من محاضر 

عشرة أٌام من أٌام العمل  هذه الدورات إلى عامل العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل الٌتعدى

 الموالٌة لتارٌخ االختتام، مقابل وصل ٌشهد باالستسالم.

وتكون مقررات المجلس قابلة للتنفٌذ، ما عدا إذا كان هناك تعرض من طرؾ العامل، 

ٌبلػ  إلى ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم  داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل ابتداء 

ل بالمقرر، والمإدي إلى حالة البطالن كما تم التنصٌص علٌها فً المادة من تارٌخ التوص

المتعلق بالعماالت واألقالٌم، باستثناء المقررات  112.14من القانون التنظٌمً  106

 من نفس القانون والتً تطالها مراقبة التاشٌر. 109الواردة فً المادة 

 يرالثح انثطالٌ أوال:

المقررات والقرارات التً التدخل فً صالحٌات مجلس  تعتبر باطلة بحكم القانون

العمالة أو اإلقلٌم أو ربٌسه أو المتخذة خرقا ألحكام هذا القانون التنظٌمً والنصوص 

التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل 
2

، حٌث ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على هذه 

و اإلقلٌم داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام المقررات وٌبلػ تعرضه إالى ربٌس مجلس العمالة أ

من أٌام العمل ابتداء من تارٌخ التوصل بالمقرر، مقابل وصل، وذلك قصد إجراء المجلس 

لمداولة جدٌدة بشؤنها
3

، وفً حالة اإلبقاء على هذه المقررات موضوع التعرض تتم إحالتها 

لبث فً طلب بطالنها لكونها لدى المحكمة اإلدارٌة من طرؾ عامل العمالة أو اإلقلٌم قصد ا

 مشوبة بعٌب عدم الشرعٌة.

كما ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على كل نقطة مدرجة فً جدول األعمال التدخل فً 

اختصاصات العمالة أو اإلقلٌم أو صالحٌات المجلس،وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس 

                                      
 . واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 التنظٌم القانون من 601 المادة أنظر - 1
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 التنظٌمً القنون من 601 المادة من الثالثة الفقرة 2
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 التنظٌمً القانون من 609 المادة من االولى الفقرة  3
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تارٌخ توصل عامل العمالة أو اإلقلٌم العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداء من 

بجدول األعمال
1

، وٌحٌل هذا األخٌر عند االقتضاء تعرضه  معلال إلى القضاء االستعجالً 

بالمحكمة اإلدارٌة للبت فٌه. والٌتداول مجلس العمالة أو اإلقلٌم تحت طابلة البطالن، فً 

لمحكمة اإلدارٌة بعد النقط التً شكلت موضوع تعرض سابق لم ٌتم البت بعد من طرؾ ا

إحالته لدٌها من طرؾ عامل العمالة أو اإلقلٌم
2
. 

 ثانٌا4 مراقبة التأشٌر

على خالؾ قبول مقررات مجلس العمالة أو اإلقلٌم أو التعرض علٌها تحت طابلة 

البطالن بناء على مدى مطابقتها لإلطار القانونً، فإن مراقبة التؤشٌر تستهدؾ فحص 

ٌقه للمصلحة العامة،بؽٌة درئ كل ما ٌمكن أن ٌترتب عنه من أعباء محتوى المقرر من  تحق

 مالٌة أو إخالل بالتوازن المالً أو ؼٌرها.

والتكون مقررات مجلس العمالة أو اإلقلٌم قابلة للتنفٌذ إال بعد التؤشٌر علٌها من قبل 

بٌس عامل العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل عشرٌن ٌوما من تارٌخ التوصل بها من لدن ر

المجلس، وٌتعلق األمر ب
3
 

 المقرر المتعلق ببرنامج تنمٌة العمالة أو اإلقلٌم؛ 

 المقرر المتعلق بالمٌزانٌة؛ 

 المقرر القاضً بتنظٌم إدارة العمالة أو اإلقلٌم وتحدٌد اختصاصاتها؛ 

 المقررات ذات النفع الوقع المالً على النفقات والمداخٌل،والسٌما االقتراضات 

والضمانات وتحدٌد سعر الرسوم واألتاوى ومختلؾ الحقوق وتفوٌت أمالك العمالة أو 

 اإلقلٌم  وتخصٌها؛

  المقرر المتعلق باتفاقٌة التعاون الالمركزي والتوأمة التً تبرمها العمالة أو اإلقلٌم مع

 الجماعات المحلٌة األجنبٌة.

                                      
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 رقم التنظٌمً القانون من 20 المادة  1
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 رقم التنظٌمً القانون من 23المادة2

 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 التنظٌمً القانون من 607 المادة 3
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ات بعد انصرام  أجل عشرٌن وٌعتبر عدم اتخاذ أي قرار فً شؤن مقرر من هذه المقرر

 ٌوما بمثابة تؤشٌرة.

فً حٌن ٌتم التؤشٌر على المقررات المتقعلة بالتدبٌر المفوض للمرافق والمنشآت 

العمومٌة التابعة للعمالة أو اإلقلٌم والمقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمٌة من قبل 

من تارٌخ التوصل بها،وعدم السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة داخل أجل عشرٌن ٌوما 

 اتخاذ أي قرار بشؤنها داخل هذا األجل اعتبر بمثابة تؤشٌرة.

وفضال عن مراقبة البطالن ومراقبة التؤشٌر، تبرز لدٌنا مراقبة الحلول، حٌث إذا امتنع 

مجلس العمالة أو اإلقلٌم عن القٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظٌمً 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم والقونٌن واألنظمة الجاري بها العمل، أو رفض  112.14رقم 

التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالمٌزانٌة أو بتدبٌر المرافق العمومٌة التابعة للعمالة أو 

اإلقلٌم، أو إذا وقع اختالل فً سٌر مجلس العمالة أو اإلقلٌم توجٌه إعذار إلى المجلس من 

المتعٌن، لكنه إذا رفض االستجابة واستمر الحال على ما كان علٌه مدة شهر من أجل القٌام ب

تارٌخ توجٌه اإلعذار،تتم إحالة األمر لدى المح المحكمة اإلدارٌة من أجل حل المجلس ككل 

1
. 

وحل المجلس ٌفضً لضرورة تعٌٌن لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة 

لة أو اإلقلٌم،لٌمارس بهذه الصفة الصالحٌات المخولة لربٌس بالداخلٌة، ٌتراسها عامل العما

مجلس العمالة أو اإلقلٌم إلى حٌن إعادة انتخاب مجلس جدٌد
2
. 

كذلك إذا امتنع ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم عن القٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى 

وترتب على ذلك إخالل  المتعلق بالعماالت واألقالٌم، 112.14أحكام القانون التنظٌمً رقم 

بالسٌر العادي لمصالح العمالة أو اإلقلٌم، قام عامل العمالة أو اإلقلٌم بمطالبته بمزاولة المهام 

المنوطة بهن لكنه فً حالة عدم استجابته بعد انصرام أجل عشرة أٌام من تارٌخ توجٌه 

رٌة من أجل البث فٌه، الطلب إلٌه، أحال عامل العمالة أو اإلقلٌم األمر لدى المحكمة اإلدا

                                      
 . واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62رقم التنظٌمً القانون من 92و92 المادتٌن أنظر - 1
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 رقم التنظٌمً القانون من 91 المادة راجع - 2
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وإذا أقر الحكم القضابً حالة اإلمتناع، جاز للعامل ممارسة سلطة الحلول محل ربٌس 

مجلس العمالة أو اإلقلٌم باألعمال التً امتنع هذا األخٌر عن القٌام بها
1
. 

 انفمرج انثانثح: عهً يضتىي انجًاعاخ

ور، ٌمارس عامل العمالة أو من الدست 145تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل 

اإلقلٌم مهام المراقبة اإلادارٌة على شرعٌة على قرارات ربٌس المجلس ومقررات مجلس 

الجماعة 
2

 ، وبالتالً التؤكد من مدى احترامها للنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة المعمول بها.

الدورات تٌلػ وجوبا إلى عامل العمالة أو اإلقلٌم أو من ٌنوب عنه، نسخ من محاضر 

ومقررات مجلس الجماعة، وكذا نسخ من قرارات الربٌس المتخذة فً إطار السلطة 

التنظٌمٌة، داخل آجل الٌتعدى خمسة عشر ٌوما من أٌام العمل الموالٌة لتارٌخ اختتام الدورة 

أو لتارٌخ اتخاذ القرارات المذكورة، مقابل وصل ٌشهد باالستسالم ،فً حٌن تبلػ القرارات 

المتعلقة بالتعمٌر داخل أجل الٌتعدى خمسة أٌام بعد تسلٌمها إلى المعنً بها إلى الفردٌة 

عامل العمالة أو اإلقلٌم أو من ٌنوب عنه
3

 . 

وتكون مقررات المجلس قابلة للتنفٌذ،ماعدا إذا كان هناك تعرض معلل من طرؾ عامل 

، ٌبلػ إلى ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل ال ٌتعدى ثالثة أٌام من العمالة أواإلقلٌم

أٌام العمل ابتداء من تارٌخ التوصل بالمقرر،والمإدي إلى حالة البطالن كما تم التنصٌص 

المتعلق بالجماعات، باستثناء  113.14من القانون التنظٌمً  115علٌها فً المادة 

 من نفس القانون والتً تطالها مراقبة التؤشٌر. 118المقررات الواردة فً المادة 

   يرالثح انثطالٌ وال:أ 

تعتبر باطلة بحكم القانون القررات والقرارات التً التدخل فً صالحٌات مجلس     

الجماعة أو ربٌس أو المتخدة خرقا ألحكام هذا القانون التنظٌمً والنصوص التشرٌعٌة 

                                      
 .واألقالٌم بالعماالت المتعلق 663.62 رقم التنظٌمً القانون من 99المادة أنظر - 1
 .بالجماعات المتعلق 662.62 القانون من 661 المادة من األولى الفقرة - 2
 .بالجماعات المتعلق  662.62 التنظٌمً القانون من 661 المادة - 3
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الجاري بها العمل
1
عامل العمالة أو اإلقلٌم على هذه المقررات وٌبلػ    حٌث ، ٌتعرض 

تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس الجماعة داخل أجل ال ٌتعدى ثالتة أٌام ابتداء من تارٌخ 

التوصل بالمقرر ،مقابل وصل، وذلك قصد إجراء المجلس لمداولة جدٌدة بشؤنها
2
وفً حالة  

رض تتم إحالتها لدى المحكمة اإلدارٌة من طرؾ اإلبقاء على هذه المقررات موضوع التع

عامل العمالة أو اإلقلٌم قصد البث فً طلب بطالنها لكونها مشوبة بعٌب عدم الشرعٌة 

كما ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على كل نقطة مدرجة فً جدول األعمال        .

معلال إلى ربٌس التدخل فً اختصاصات الجماعة أو صالحٌات المجلس، وٌبلػ تعر ضه 

مجلس الجماعة داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداء من تارٌخ توصل عامل العمالة أو اإلقلٌم 

بجدول األعمال
3
وٌحٌل هذا األخٌر عند اإلقتضاء تعرضه معلال إلى القضاء االستعجالً  

بالمحكمة اإلدارٌة للبث فٌه ،والٌتداول مجلس الجماعة تحت طابلة البطالن فً النقط التً 

شكلت موضوع تعرض سابق لم ٌتم البت فٌه بعد من طرؾ المحكمة اإلدارٌة بعد إحالته 

لدٌها من طرؾ عامل العمال أو اإلقلٌم
4
 .   

 ب 4مراقبة التأشٌر.-  

على خالؾ قبول مقررات مجلس الجماعة أو التعرض علٌها تحت طابلة البطالن بناء 

التؤشٌر تستهدؾ فحص محتوى المقرر من على مدى مطابقتها لإلطار القانونً فإن مراقبة 

حٌث تحقٌقه للمصلحة العامة ،بؽٌت درئ كل ما ٌمكن أن ٌترتب عنه من أعباء مالٌة أو 

 إخالل بالتوازن المالً أو ؼٌرها 

مقررات مجلس الجماعة قابلة للتنفٌذ إال بعد التؤشٌر علٌها من قبل عامل  وال تكون

ٌوما من تارٌخ التوصل بها من لدن ربٌس المجلس،  العمالة أو اإلقلٌم، داخل أجل عشرٌن

وٌتعلق األمر ب
5
: 

 اٌّمشس اٌّرعٍك تثشٔاِط عًّ اٌعّاعح؛ 

                                      
 .بالجماعات المتعلق 662.62 التنظٌمً القانون من 661 المادة من الثالثة الفقرة- 1
 .بالجماعات المتعلق 662.62 التنظٌمً القانون من 669 المادة من األولى الفقرة - 2
 .بالجماعات المتعلق 66.62 رقم التنظٌمً القانون من 27 المادة- 3
 .بالجماعات المتعلق 662.62 رقم التنظٌمً القانون من 26 المادة- 4
 .بالجماعات المتعلق 662.62 التنظٌمً القانون من 669 المادة - 5
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 اٌّمشس اٌّرعٍك تا١ٌّضا١ٔح؛ 

 اٌّمشس اٌماضٟ ترٕظ١ُ إداسج اٌعّاعح ٚذحذ٠ذ اخرظاطاذٙا؛ 

 اٌّمشساخ راخ اٌٛلع اٌّاٌٟ عٍٝ إٌفماخ أٚ اٌّذاخ١ً، ٚالس١ّا االلرشاضاخ 

ٚاٌضّأاخ ٚذحذ٠ذ سعش اٌشسَٛ ٚاألذاٜٚ ِٚخرٍف اٌحمٛق ٚذف٠ٛد أِالن اٌعّاعح 

 ٚذخظ١ظٙا؛

  اٌّمشس اٌّرعٍك ترس١ّح اٌساحاخ ٚاٌطشق اٌع١ِّٛح عٕذِا ذىْٛ ٘زٖ اٌرس١ّح ذشش٠فا

 ع١ِّٛا أٚ ذزو١شا تحذز ذاس٠خٟ؛

 ّاعح ِع اٌّمشس اٌّرعٍك تاذفال١ح اٌرعاْٚ اٌالِشوضٞ ٚاٌرٛأِح اٌرٟ ذثشِٙا اٌع

 اٌعّاعاخ اٌّح١ٍح األظٕث١ح.

٠ٚعرثش عذَ اذخار أٞ لشاس فٟ شأْ ِمشس ِٓ ٘زٖ اٌّمشساخ تعذ أظشاَ أظً عشش٠ٓ 

 ٠ِٛا تّصاتح ذأش١شج.

فً حٌن ٌتم التؤشٌر على المقررات المتعلقة بالتدبٌر المفوض للمرافق والمنشآت 

مٌة المحلٌة من قبل السلطة العمومٌة الجماعٌة والمقررات المتعلقة بإحداث شركات التن

الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة داخل أجل عشرٌن ٌوما من تارٌخ التوصل بها،وعدم اتخاذ أي 

 قرار بشؤنها داخل هذا األجل اعتبر بمثابة تؤشٌرة.

وفضال عن مراقبة البطالن ومراقبة التؤشٌر، تبرز لدٌنا مراقبة الحلول، حٌث إذا امتنع 

القٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظٌمً رقم مجلس الجماعة عن 

المتعلق بالجماعات، والقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول  113.14

المرافق العمومٌة التابعة للنجاعة، أو إذا وقع  واتخاذ المقرر المتعلق بالمٌزانٌة أو بتدبٌر 

ن شؤنه تهدٌد سٌرها الطبٌعً، أمكن للعامل بناء على اختالل فً سٌر مجلس الجماعة م

طلب من ربٌس مجلس الجماعة توجٌه إعذار إلى المجلس من أجل القٌام بالمتعٌن، لكنه إذا 

رفض االستجابة واستمر الحال على ما كان علٌه مدة شهر من تارٌخ توجٌه اإلعذار، تتم 

لس ككلإحالة األمر لدى المحكمة اإلدارٌة من أجل حل المج
1

.وحل المجلس ٌفضً 
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لضرورة تعٌٌن لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة، ٌترأسها عامل العمالة 

أو اإلقلٌم، لٌمارس بهذه الصفة الصالحٌات المخولة لربٌس مجلس الجماعة، إلى حٌن إعادة 

انتخاب مجلس جدٌد
1
. 

عمال المنوطة به بمقتضى أحكام كذلك إذا امتنع ربٌس مجلس الجماعة عن القٌام باال

المتعلق بالجماعات، وترتب على ذلك إخالل بالسٌر العادي  113.14القانون التنظٌمً رقم 

لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو اإلقلٌم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به، لكنه فً 

ه الطلب إلٌه، أحال عامل حالة عدم استجابته بعد انصرام اجل سبعة أٌام من تارٌخ توجٌه

العمالة أو اإلقلٌم األمر لدى المحكمة اإلدارٌة من أجل البث فٌه، وإذا أقر الحكم القضابً 

حالة االمتناع، جاز للعامل ممارسة سلطة الحلول ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم للقٌام 

باألعمال التً امتنع هذا األخٌر عن القٌام بها
2
. 

انماضٍ اإلدارٌ فٍ يرالثح شرعُح أعًال  انًطهة انثاٍَ: دور

 انجًاعاخ انتراتُح

بإعتبار الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات أشخاص معنوٌة خاضعة للقانون العام، 

فإن مراقبة شرعٌة أعمالها ٌرجع االختصاص فٌها للمحاكم اإلدارٌة الواقعة بالنفوذ الترابً 

ٌة المنتمٌة إلٌها حدودها، تماشٌا مع التقسٌم بالجهات المعنٌة، حسب الجماعات التراب

-40بموجب المرسوم رقم  2015فبراٌر  20الجهوي المحدد لجهات المملكة الصادر فً 

،تماشٌا مع متطلبات الجهوٌة المتقدمة، األمر الذي سٌستلزم ضرورة تعمٌم المحاكم 15-2

 اله.اإلدارٌة االثنً عشر المحددة حسب نفس المرسوم المشار إلٌه أع

وقد أضحى القاضً اإلداري ٌحظى بدور مهم على ؼرار الدول الرابدة فً هذا المجال، 

بممارسة رقابة بعدٌة على أعمال الجماعات الترابٌة بموجب الدستور الجدٌد للملكة وكذا 

القوانٌن التنطٌمٌة لمختلؾ الوحدات الترابٌة، من جهات)الفقرة األولى ( وعماالت وأقالٌم) 

 ثانٌة( والجماعات )الفقرة الثالثة(.الفقرة ال
                                      

 .بالجماعات المتعلق 662.62 التنظٌمً الفانون من92 المادة راجع - 1
 .بالجماعات المتعلق 662.62 رقم التنظٌمً القانون من 91 المادة أنظر -2



69 
 

 انفمرج األونً: عهً يضتىي انجهاخ.

، 2011من الدستور المؽربً لسنة  145تطبٌقا لمقتضٌات للفقرة الثانٌة من الفصل 

ٌمارس والً الجهة المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات الربٌس ومقررات مجلس الجهة 

وكل نزاع فً هذا الشؤن تبث فٌه المحكمة اإلدارٌة حٌث ٌعترض والً الجهة على النظام 

ت التً التدخل فً صالحٌات مجلس الجهة أو المتخذة خرفا الداخلً للمجلس وعلى مقررا

المتعلق بالجهات، وكذا للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة  111.14ألحكام القانون التنظٌمً 

الجاري بها العمل، وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس المجلس، داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام 

قرر، الذي ٌترتب علٌه إجراء المجلس لمداولته من أٌام العمل ابتداء من تارٌخ التوصٌل بالم

 جدٌد فً هذا الشؤن هذه المقررات.

وفً حالة ابقاء المجلس الجهوي المقرر موضوع التعرض، تحٌل السلطة الحكومٌة 

المكلة بالداخلٌة األمر لدى القضاء االستعجالً بالمحكمة اإلدارٌة، الذي ٌبث فً طلب إٌقاؾ 

ابتداء من تارٌخ التسجٌل هذا الطلب بكتابة الضبط لدٌها،  ساعة 48التنفٌذ داخل آجل 

 وٌترتب على هذه اإلحالة وقؾ تنفٌذ المقرر إلى حٌن بث المحكمة فً هذا األمر.

وتبث المحكمة اإلدارٌة فً طلب البطالن داخل أجل الٌتجاوز ثالثٌن ٌوما ابتداء من 

لى السلطة المكلفة بالداخلٌة تارٌخ التوصٌل به تبلػ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إ

وربٌس المجلس المهنً داخل أجل عشرة أٌام بعد صدوره
1
. 

كما ٌتعرض والً الجهة على على كل نقطة مدرجة فً جدول األعمال التدخل فً 

اختصاصات الجهة أو صالحٌات المجلس، وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس الجهة 

توصل الوالً بجدول األعمال داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداء من تارٌخ
2

،وٌحٌل الوالً عند 

االقتضاء تعرضه معلال لدى القضاء االستعجالً بالمحكمة اإلدارٌة للبت فٌه بواسطة حكم 

ساعة ابتداء من  48قضابً نهابً ومن دون استدعاء األطراؾ عند اإلقتضاء، داخل أجل

 تارٌخ التوصل به.

                                      
 .بالجهات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من 662 المادة أنظر - 1
 .بالجهات المتعلق 666.62 رقم التنظٌمً القانون من 23 المادة - 2



70 
 

األعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون إذا امتنع ربٌس مجلس الجهة عن القٌام ب

المتعلق بالجهات، وترتب على ذلك إخالل بالسٌر العادي لمصالح  111.14التنظٌمً 

الجهة، قامت السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة  عن طرٌق والً الجهة، مطالبته بمزاولة 

جل خمسة عشر ٌوما من المهام المنوطة به، الكنه فً حالة عدم استجابته  بعد انصرام أ

تارٌخ توجٌه الطلب إلٌه تحٌل السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة األمر لدى القضاء 

ساعة  48االستعجالً بالحكمة اإلدارٌة من أجل البث فً وجود حالة االمتناع داخل أجل 

من تارٌخ تسجٌل طلب اإلحالة بكتابة الضبط وكذلك بواسطة حكم قضابً نهابً وعند 

تضاء دون استدعاء األطراؾاإلق
1
. 

 انفمرج انثاَُح: عهً يضتىي انعًاالخ واأللانُى.

 2011من الدستور المؽربً لسنة  145تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل 

ٌمارس على عامل العمالة أو اإلقلٌم المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات الربٌس 

 ل نزاع فً هذا الشؤن تبث فٌهة المحكمة اإلدارٌة.ومقررات مجلس العمالة أو اإلقلٌم، ك

حٌث ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على النظام الداخلً للمجلس وعلى المقررات التً 

التدخل فً  صالحٌات مجلس العمالة أو اإلقلٌم المتخذة خرقا ألحكام القانون التنظٌمً 

رٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها المتعلق بالعماالت واألقالٌم،وكذ للنصوص التش 112.14

العمل،وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس المجلس، داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل 

ابتداء من تارٌخ التوصل بالمقرر، والذي ٌترتب علٌه إجراء المجلس لمداولة جدٌدة فً شؤن 

 هذا المقررات.

رموضوع التعرض، ٌحٌل عامل وفً حالة إبقاء مجلس العمالة أو اإلقلٌم على المقر

العمالة أو اإلقلٌم األمر لدى القضاء اإلستعجالً لدى المحكمة اإلدارٌة، الذي ٌبث فً طلب 

ساعة ابتداء من تارٌخ تسجٌل هذا الطلب بكتابة الضبط لدٌها،  48إٌقاؾ التنفٌذ داخل أجل 

 ذا األمر.وٌترتب على هذه اإلحالة وقؾ تنفٌذ المقرر إلى حٌن بث المحكمة فً ه

                                      
 بالجماعات المتعلق 666.62 التنظٌمً القانون من 97المادة أنظر - 1



71 
 

وتبت المحكمة اإلدارٌة فً طلب البطالن داخل أجل الٌتجاوز ثالثٌن ٌوما ابتداء من 

تارٌخ التوصل به وتبلػ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم من السلطة المكلفة بالداخلٌة 

وربٌس المجلس المعنً داخل أجال عشرة أٌام بعد صدوره
1
. 

ل نقطة مدرجة فً جدول األعمال ال تدخل كما ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على ك

وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس ،فً االختصاصات الجماعة أو صالحٌة المجلس 

العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداء من تارٌخ توصل العامل بجدول األعمال
2

 ،

اء االستعجالً وٌحٌل عامل العمالة أو اإلقلٌم عند االقتضاء تعرضه معلال لدى القض

بالمحكمة اإلدارٌة، للبت فٌه بواسطة حكم قضابً نهابً ومن دون استدعاء األطراؾ عند 

ساعة ابتداء من تارٌخ التوصل به 48االقتضاء، داخل أجل 
3
. 

اذا امتنع ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم عن القٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم، وترتب على ذلك إخالل  112.14القانون التنظٌمً رقم 

بالسٌر العادي لمصالح العمالة أو اإلقلٌم،قام عامل العمالة أو اإلقلٌم األمر لدى القضاء 

ساعة  48االستعجالً بالمحكمة اإلدارٌة من أجل البت فً وجود حالة االمتناع داخل أجل 

بواسطة حكم قضابً نهابً وعند االقتضاء  من تارٌخ تسجٌل طلب اإلحالة بكتابة الضبط،

دون استدعاء األطراؾ
4
. 

 انفمرج انثانثح: عهً يضتىي انجًاعاخ.

 2011من الدستور المؽربً لسنة  145تطبٌقا لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من الفصل 

ٌمارس على عامل العمالة أو اإلقلٌم المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات الربٌس 

 س العمالة أو اإلقلٌم، كل نزاع فً هذا الشؤن تبث فٌهة المحكمة اإلدارٌة.ومقررات مجل

حٌث ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على النظام الداخلً للمجلس وعلى المقررات التً 

 113.14التدخل فً  صالحٌات مجلس الجماعة المتخذة خرقا ألحكام القانون التنظٌمً 
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تشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل،وٌبلػ تعرضه المتعلق بالجماعات،وكذ للنصوص ال

معلال إلى ربٌس المجلس، داخل أجل الٌتعدى ثالثة أٌام من أٌام العمل ابتداء من تارٌخ 

 التوصل بالمقرر، والذي ٌترتب علٌه إجراء المجلس لمداولة جدٌدة فً شؤن هذا المقررات.

تعرض، ٌحٌل عامل العمالة أو وفً حالة إبقاء مجلس الجماعة على المقررموضوع ال

اإلقلٌم األمر لدى القضاء اإلستعجالً لدى المحكمة اإلدارٌة، الذي ٌبث فً طلب إٌقاؾ 

ساعة ابتداء من تارٌخ تسجٌل هذا الطلب بكتابة الضبط لدٌها،  48التنفٌذ داخل أجل 

 وٌترتب على هذه اإلحالة وقؾ تنفٌذ المقرر إلى حٌن بث المحكمة فً هذا األمر.

وتبت المحكمة اإلدارٌة فً طلب البطالن داخل أجل الٌتجاوز ثالثٌن ٌوما ابتداء من 

تارٌخ التوصل به وتبلػ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم من السلطة المكلفة بالداخلٌة 

وربٌس المجلس المعنً داخل أجال عشرة أٌام بعد صدوره
1
. 

كما ٌتعرض عامل العمالة أو اإلقلٌم على كل نقطة مدرجة فً جدول األعمال ال تدخل 

وٌبلػ تعرضه معلال إلى ربٌس مجلس ،فً االختصاصات الجماعة أو صالحٌة المجلس 

العمالة أو اإلقلٌم داخل أجل ثمانٌة أٌام ابتداء من تارٌخ توصل العامل بجدول األعمال
2

 ،

وٌحٌل عامل العمالة أو اإلقلٌم عند االقتضاء تعرضه معلال لدى القضاء االستعجالً 

بالمحكمة اإلدارٌة، للبت فٌه بواسطة حكم قضابً نهابً ومن دون استدعاء األطراؾ عند 

ساعة ابتداء من تارٌخ التوصل به 48االقتضاء،داخل أجل 
3
. 

قٌام باألعمال المنوطة به بمقتضى أحكام اذا امتنع ربٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم عن ال

المتعلق بالعماالت واألقالٌم، وترتب على ذلك إخالل  112.14القانون التنظٌمً رقم 

بالسٌر العادي لمصالح العمالة أو اإلقلٌم،قام عامل العمالة أو اإلقلٌم األمر لدى القضاء 

ساعة  48متناع داخل أجل االستعجالً بالمحكمة اإلدارٌة من أجل البت فً وجود حالة اال
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من تارٌخ تسجٌل طلب اإلحالة بكتابة الضبط، بواسطة حكم قضابً نهابً وعند االقتضاء 

دون استدعاء األطراؾ
1
. 
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 :خاتًح

إن البحث فً موضوع نظام الرقابة على الجماعات الترابٌة بالمؽرب، كان ممتعا وقد 

استؽرق وقتا وجهدا كثٌرا من السهر، لكن فً المقابل ال ٌمكن اإلدعاء بؤن البحث ٌرقى 

لمستوى الكمال، بل ماهو إال انطالقة ومحاولة لمواكبة دٌنامٌة ومتؽٌرات جدلٌة المالبمة 

اعات الترابٌة، حٌث الهدؾ والمقصد فً النهاٌة هو تحفٌز االفكار على بٌن الرقابة والجم

 مزٌد من اإلجتهاد والحماس.

وعلٌه فقد حاولنا فً هذا البحث قدر اإلمكان التطرق لمسار التطورات واالصالحات 

التً عرفتها الالمركزٌة للترابٌة والتدبٌر الجماعً بالمؽرب، وذلك من خالل القوانٌن  

المتعاقبة المنظمة لذلك، من خالل أربع محطات ربٌسة كبرى،وهً محطة الجماعٌة 

،تم المحطة األخٌرة لسنة 3007وتعدٌالتها سنة  3003ومحطة  6791،محطة 6710

3061. 

باإلضافة إلى اإلصالحات التً عرفتها منظومة اإلنخابات الجماعٌة التً شهدها المؽرب 

شرٌعٌة، وعلٌه فإن مقاربة إشكالٌة المراقبة منذ االستقالل إلى اآلن ؼبر أربع محطات ت

على الجماعات الترابٌة لٌس باألمر الهٌن ألنه الٌقتصر على المقاربة القانونٌة بل إن 

ومدى اإلنسجام بٌن المقتضٌات القانونٌة  الممارسة هً التً ستحدد مالمح هذه الرقابة،

 والتطبٌق على أرض الواقع.

للجماعات الترابٌة عبرت عن رؼبة المشرع فً االنتقال  فالمقتضٌات القانونٌة المنظمة

من المفهوم التقلٌدي للوصاٌة، إلى مفهوم متطور ٌعتمد على إشراك القضاء فً الرقاٌة على 

الجماعات الترابٌة، إذ جاءت  بعدة تطورات على مستوى تدخل القضاء اإلداري فً الرقابة 

دارٌة سلطات مهمة، سواء فً ممارسة الرقابة على الجماعات الترابٌة، وأسندت للمحاكم اإل

على هٌاكل الجماعات الترابٌة أو على مستوى رقابة المشروعٌة على أعمال المجالس 

 المنتخبة.
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وإذا كانت الدولة تتدخل بؤشكال مختلفة من الرقابة، فإن الشكل األكثر إثارة لإلشكالٌة 

أن قرارات الجماعات الترابٌة، وحتى ٌتجلى فً مراقبة المالبمة، هذه األخٌرة تقتضً إلى 

وإن كانت قد إحترمت مبدأ المشروعٌة لن تكون قابلة للتنفٌذ إال إذا وافقت علٌها سلطات 

المراقبة اإلدارٌة، هذه األخٌرة تملك سلطة تقدٌرٌة واسعة بالنظر فً مدى مالبمة هذه 

ٌد من قرارات المجالس القرارات وفق منظورها الخاص، مما قد ٌإدي إلى تعطٌل تنفٌذ للعد

الجماعٌة، وما ٌنتج عن ذلك من انعكاسات سلبٌة على التنمٌة المحلٌة، مما ٌصعب معه 

 اإلقرار بمسإولٌة الجماعات عند فشلها فً القٌام بدورها التنموي.

وفً إطار اإلختصاصات الكبٌرة الموكولة للجماعات الترابٌة، ولضمان النجاح لرفع 

ا التنمٌة المحلٌة، فإن األمر ٌبقى رهٌنا بمستوى المنتخبٌن المحلٌٌن، التحدٌات التً تتطلبه

للذٌن ٌملكون المبادرة وٌجٌدون السٌاسة العمومٌة العامة لجماعاتهم الترابٌة وٌخططون 

وتؤهٌل المنتخبٌن، باعتماد سٌاسة التكوٌن المستمر التً تهتم بعدة رسابل منها عقد   برامجها

،لعقد  فتاح الجماعة على محٌطها السوسٌو ثقافً والسوسٌو تربويدورات تكوٌنٌة وكذا إن

اتفاقٌات شراكة مع الجامعات ومراكزالتكوٌن المهنً، من اجل التكوٌن فً المٌادٌن 

 المرتبطة بالتدبٌر العمومً دون إؼفال للجانب المعلوماتً.

وتبقى كذلك بعض التساؤالت مطروحة عن مدى االنسجام بٌن المقتضٌات    

لقانونٌة المنظمة للجهوٌة والقانون المحدث للمحاكم اإلدارٌة، نظرا إلسنادها ا

اختصاصات جدٌدة للقضاء اإلداري غٌر منصوص علٌها فً قانون المحاكم 

اإلدارٌة، و فً حالة وقوع تعارض بٌن هذه المقتضٌات هل ترجح القوانٌن 

توحٌد القوانٌن المنظمة التنظٌمٌة باعتبارها أعلى درجة، و لماذا لم ٌقم المشرع ب

للجهوٌة، بإصدار تشرٌع موحد لكل مستوٌات الجهوٌة، مع أنه وحد فً التعامل 

معها، حٌث أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة تحمل نفس المقتضٌات 

 . القانونٌة
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 .التقسٌم اإلداري للمملكةبشؤن  3131ص  6717  شتنبر

  1972و دستور 1970دستورو 1962دستور 

 1996دستورو  1992دستور  

  2011دستور  

  ابٌة للجماعات الترابٌة رالمتعلق بمبادئ تحدٌد الدوابر الت 131.12القانون رقم

 (.2013ؼشت 12بتارٌخ 6177)ج.ر.عدد
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 ً.للجماع
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