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 :ػـامـة ةمـقـذمـ

تعتبر الالمركزٌة هً اآللٌة الكفٌلة بدمقرطة تدبٌر الشؤن العام المحلً بكل أبعاده 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة...، وذلك عن طرٌق الرفع من اختصاصات الجماعات الترابٌة 

والمتمثلة فً تحقٌق وإعطابها الوسابل الضرورٌة لجعلها قادرة على القٌام بالمهام المنوطة بها 

التنمٌة المحلٌة
1
وهكذا، نجد معظم دول العالم فً عصرنا الحالً ٌزداد اهتمامها بالجماعات  .

الترابٌة، كإطار مالبم للمساهمة فً بلورة إستراتٌجٌة جدٌدة للتنمٌة، قوامها الحكامة الترابٌة 

ٌق رد االعتبار لإلدارة وبسن والتنمٌة المستدامة ٌوما عن ٌوم، ؼٌر أن ذلك لن ٌتؤتى إال عن طر

 إصالحات لإلدارة الترابٌة وبسن إصالحات حقٌقٌة.

فإذا كانت الالمركزٌة تعد من أرقى األنظمة لترسٌخ وتوسٌع الدٌمقراطٌة المحلٌة، فإنها 

لم تعد تعتبر فقط نظاما إدارٌا ٌساهم فٌه المواطنون فً تسٌٌر شإونهم الخاصة بهم محلٌا، بل 

اسٌة للنجاعة والتطوٌر االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن لٌس فقط على مستوى صارت وسٌلة أس

الجماعة القاعدٌة فحسب بل على مستوى الوطنً ككل
2
. 

وتعد الالمركزٌة أسلوب ونهج دٌمقراطً ٌقوم على مبدأ توزٌع سلطة صنع القرار 

لتجمعات السكنٌة والصالحٌات بٌن السلطة المركزٌة وهٌبات أخرى مستقلة تتواجد فً األقالٌم وا

المختلفة، تتمثل فً تفعٌل دور السلطات اإلقلٌمٌة والمحلٌة، وذلك بإسناد مهام إدارٌة وتنموٌة لها 

تزٌد من فاعلٌتها، وتعزز دورها فً تحمل مسإولٌتها وصالحٌاتها بالشكل الذي ٌعمل على دمج 

نجاحهاالسكان المحلٌٌن فً عملٌات التنمٌة المحلٌة وٌإدي فً النهاٌة إلى 
3
. 

)الترابً( هو الحٌز الذي ٌجب أن تطرح فً  وهناك الٌوم اقتناع بؤن المستوى المحلً

إطاره المسابل الحقٌقٌة المتعلقة بالتنمٌة، فهو المنحى الذي تفرضه الصعوبة المتزاٌدة التً تكتنؾ 

ا ترتب عنه التسٌٌر المركزي. فتعقد وتشابك المسإولٌات الملقاة على عاتق الدولة المتدخلة، وم

من إخفاق فً التدبٌر المركزي للعملٌة التنموٌة، قد فرض بشكل حاسم ضرورة خلق مستوٌات 

المركزٌة تتحمل إلى جانب الدولة الوطنٌة جزءا من المسإولٌة، وذلك ضمن توجه فكري ٌطالب 
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 .2، ص 5102الترابٌة بالمؽرب"، بٌن توسٌع االختصاصات التدبٌرٌة وإكراهات االستقاللٌة المالٌة، الطبعة األولى نور الدٌن السعدانً: "الجماعات  - 

2
تصادٌة حسن أؼمري: التنظٌم الجماعً المستجدات والرهانات المستقبلٌة، أطروحة لنٌل الدكتورة فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالق - 

 .4، ص 5102-5105ال الرباط، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعٌة واالجتماعٌة أكد
3
ة العلوم القانونٌة عبد الؽنً الفٌاللً: "الجماعات الترابٌة بالمؽرب بٌن الحكامة المالٌة وتجوٌد آلٌات الرقابة"، أطروحة لنٌل الدكتورة فً الحقوق، كلٌ - 

 .5، ص 5102-5104محمد بن عبد هللا، السنة الجامعٌة  واالقتصادٌة واالجتماعٌة بفاس، جامعة سٌدي
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الدولة رمزا للسٌادة  ودؽبؤقل ما ٌمكن للدولة، وٌدعو إلى أكثر ما ٌمكن للجماعات الترابٌة، حٌث ت

والوحدة وٌكون التراب تجسٌدا للتنوع والفعالٌة
4
. 

وباعتبار الجماعات الترابٌة كشرٌك للدولة إلى جانب المإسسات العمومٌة والقطاع 

الخاص والمجتمع المدنً، ٌحتم والشك أن تقوم هذه الجماعات بؤدوار كبٌرة ومتنوعة على جمٌع 

اعٌة والثقافٌةالمستوٌات االقتصادٌة واالجتم
5

. ؼٌر أنه بالرجوع إلى تجربة الجماعات الترابٌة 

طٌلة الخمسة عقود التً خلت، نجد أنها كانت ومازالت تعانً من إكراهات كثٌرة وصعوبات 

عمٌقة نتٌجة عوامل متداخلة ومعقدة. فاإلطار المإسساتً ؼلب علٌه التسٌٌر التقلٌدي نتٌجة سوء 

طاقات الجماعة عوض استثمارها فً مجاالت وقطاعات منتجة تعود التنظٌم وتبذٌر اإلمكانٌات و

بالنفع على الساكنة. كما أن النصوص العمومٌة عانت بدورها من العمومٌة والمصطلحات 

الفضفاضة وتداخل فً االختصاص والمسإولٌات. وقد زاد من ضعؾ مردودٌة الوحدات 

لق األمر بالمنتخبٌن أو الموظفٌن المحلٌٌن الالمركزٌة محدودٌة كفاءة الموارد البشرٌة، سواء تع

اللذٌن الزالوا قٌد اإلطار الكالسٌكً لتسٌٌر الجماعات والمحددة أساسا فً تقدٌم الشواهد اإلدارٌة 

واألعمال الٌومٌة الروتٌنٌة...
6
. 

إن التنظٌم الالمركزي وما شهده من تطورات متالحقة، ٌعتبر من أبرز حلقات المسلسل 

لمؽرب، فً إطار السعً إلى تعزٌز الدٌمقراطٌة المحلٌة وتقرٌب سلطة التقرٌر من الدٌمقراطً با

المواطنٌن وتمكٌنهم من المشاركة فً تدبٌر الشؤن المحلً، اعتمادا على الموارد والمإهالت 

المحلٌة إلنجاز مشارٌع تنموٌة تستجٌب لحاجٌاتهم الحقٌقٌة، عن طرٌق هٌؤت منتخبة تتحمل 

شإون المحلٌة لكن تحت رقابة سلطة الوصاٌة، حتى ال تفضً الالمركزٌة مسإولٌة تصرٌؾ ال

إلى تنازع فً مصالحها أو بٌن تلك المصالح والمصلحة الوطنٌة. وذلك من خالل اتخاذ مجموعة 

من اإلجراءات المواكبة والتً تعمل على تقوٌة دور المإسسات التمثٌلٌة وتمنعٌها، وترمً إلى 

مان حقوق األفراد والجماعات من أجل إنشاء مجتمع حداثتً ٌكسب توسٌع قاعدة الحرٌات لض

رهان التنمٌة وٌتطلع إلى استشراؾ مستقبل أفضل
7
. 
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 –ة والسٌاسٌة المصطفى قرٌشً: القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم مستجدات محدودة وأفاق مبهمة، مجلة العلوم القانونٌة، سلسلة الدراسات الدستورٌ - 

 .540، ص 5102العدد الرابع، السنة 
5
قتصادي للجماعات المحلٌة"، أطروحة لنٌل الدكتورة فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سعٌد المٌري: " التدبٌر اال - 

 .051، ص 5112-5112السوٌسً الرباط، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعٌة 
6
 .545وأفاق مبهمة، مرجع سابق، ص المصطفى قرٌشً: القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم مستجدات محدودة  - 

7
 .545المصطفى قرٌشً: نفس المرجع، ص  - 
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والحدٌث عن "التنظٌم الترابً وإشكالٌة الحكامة" موضوع الدراسة، هو ذو صلة وثٌقة 

عل بالمتؽٌرات وحركٌة التطور المجتمعً، وبعبارة أوضح فإن تطور هدا اإلصالح كان بف

التحوالت التً طرأت على البناء السٌاسً واالقتصادي واالجتماعً مفرزة عناصر وأركان 

باعتبار  المشروع المجتمعً الحداثً الذي تسعى الدولة تحقٌقه على مستوى الجهوي و المحلً،

وراش اإلصالحٌة والتنموٌة الكبرى التً تم إطالقها خالل العشرٌة الهدؾ األسمى لمختلؾ األ

 ة.األخٌر

 :انتحذيذ انمفاهيمي نهمىضىع 

إن تعرٌؾ موضوع مركب كهذا "التنظٌم الترابً وإشكالٌة الحكامة"، ٌفرض تحدٌد كل 

مفهوم على حدة، ومن تم محاولة تقسٌم عنوان هذه الرسالة إلى أجزاء  وتعرٌؾ كل جزء منه 

 على حدة، على أساس التواصل إلى تعرٌؾ شامل لهذا الموضوع.

"، بدوره ٌفرض Organisation territorialمصطلح التنظٌم الترابً "إن تحدٌد 

 والتراب.جزأٌن: التنظٌم  إلىعلٌنا تجزٌبه 

 أوال: مفووو التيظيه 

 المفهوم اللفظي:أ ـ 

  .فً اللؽة العربٌة: نظم الؾ وفق نسق 

 فً لسان العرب: النظام الهدٌة والسٌره. 

  ًأماكنها المناسبة.عند عامة الناس: ترتٌب األشٌاء ف 

عمل أو فعل ٌصدر عن إنسان عند تعامله مع األفراد أو عند  التنظيم بمعناه العام: ب ـ 

 استخدامه للمواد مراعٌا اعتبارات الزمان والمكان ومستلزمات األداء والعمل.

: نشاط ٌومً أو مجموعة من األنشطة ٌمارسها أعضاء النظرة العلمية للتنظيمج ـ 

 من موقعه.المنظمات كل 

العمل أو النشاط الذي ٌمارسه المنظم أو مدٌر أو أي فرد أخر عند تعامله مع اآلخرٌن ـ 

 الذٌن ٌعملون تحت إشرافه ومع األشٌاء التً ٌستخدمها فً عمله وأدابه. 
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الشكل الرسمً الذي ٌوضح األقسام واإلدارات والشعب النظرة المؤسسية للتنظيم: د ـ 

ٌة تبعا لتسلسلها الهرمً العمودي وٌحدد العالقات األفقٌة بٌنها وطبٌعة على المستوٌات التنظٌم

 االتصاالت التً تربطها وهذا البناء الهرمً هو ما نالحظه فً الخرابط التنظٌمٌة.

التنظٌم هو دلك التجمع البشري الذي ٌضم مجموعة من النظرة اإلنسانية للتنظيم: هـ ـ 

فٌتقاسمون المهام واألنشطة وٌحددون المكان والزمان والكٌفٌة  األفراد الذٌن ٌتعاونون فٌما بٌنهم

 واألداة التً توصلهم إلى تحقٌق ؼاٌاتهم ومهارتهم.

ترى أن التنظٌم سلوكا عقالنٌا رشٌدا ٌصدر عن نظام النظرة السلوكية للتنظيم: و ـ 

خاذها أفراد متكامل األجزاء مترابط األعضاء فً صٌؽة تصرفات أو قرارات واعٌة ٌشارك فً ات

 المستوٌات اإلدارٌة المختلفة داخل المنظمة استجابة للتؤثٌرات المحٌطة فً البٌبة الخارٌجٌة.

علم إنسانً وحقل أكادٌمً وتخصص التنظيم في العقد األخير من القرن العشرين: ز ـ 

معرفً
8
. 

دستورٌا وبعٌدا عن المضمون النظري الصرؾ لمفهوم التنظٌم الترابً، فان هناك تعرٌفا 

فً فصله  2011ٌولٌوز  29وقانونٌا بسٌطا وواضحا لهذا األخٌر ٌجعل منه مرادفا لدستور 

 األول، والقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة الجدٌدة.

 29إن ما ٌهمنا من هذا التعرٌؾ فً تحدٌد المنهجً، هو ارتباط التنظٌم الترابً بدستور 

 29دات اإلصالح التنظٌم الترابً  تنطلق من دستور ، هو ما ٌعنً أن المستج2011ٌولٌوز 

 والقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة الجدٌدة. 2011ٌولٌوز 

 ثاىيا: مفووو الرتابي )احمللي(

من الناحٌة اللؽوٌة للمفهوم سواء بمرجعٌته العربٌة والتً تقابله بمفهوم األرض
9

، أو 

بالته حسب ثالثة معانً، األول وٌفٌد الحٌز المجالً من مرجعٌته الالتٌنٌة الفرنسٌة التً توزع مقا

األرض، والذي تقطنه مجموعة بشرٌة، والثانً ٌرمز إلى المجال الجؽرافً الذي تمارس علٌه 

                                                           
8
 ة.المملكة السعودٌ -العزٌز الرٌاضعامر الكبٌسً: نظرٌة التنظٌم الجزء األول، كلٌة االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد  - 

 .15/6/2016الزٌارة ٌوم   www.kau.edu.saالموقع االلكترونً: 
9
 التراب هً كلمة مشتقة من فعل ترب، ٌقال ترب الشًء بالكسر، أصابه التراب وترب الرجل صار فً ٌده التراب، وفً حدٌث فاطمة بنت قٌس رضً - 

 بالتراب. هللا عنها: وأما معاوٌة فرجل ترب أي ال مال له، فهو فقٌر وترب ترباء متربة خسر وافتقر فلزق
 والتراب: الترب: التراب، التربة والتٌرب والتٌراب والتورب والَتوراب والترٌب وٌقابلها مفهوم األرض.

لً انظر لسان العرب لإلمام العالمة جمال الدٌن أبً الفضل محمد بن مكرم منظور األنصاري األفرٌقً المصري، المجلد األول، منشورات محمد ع
انظر مرجع جمال خلوق، التدبٌر الترابً، واقع الحال ومطلب التنمٌة، الطبعة األولى،  .220 – 219ٌة، بٌروت لبنان، ص ص: بٌضون، دار الكتب العلم

 .149، ص 2009مطبعة طوب برٌس، الرباط، 

http://www.kau.edu.sa/
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سلطات الهٌبات العامة، أما الثالث، فٌرتبط بالشخصٌة المستقلة لبعض المناطق رؼم أنها ال تشكل 

عارؾ علٌه، تإكد ؼنى المفهوم الذي ٌعتبر مرجعٌة وجودٌة دولة مستقلة بالمفهوم السٌاسً المت

حتى لإلنسان نفسه ولمختلؾ األنشطة التً ٌقوم بها
10
. 

تبٌن بعض الدراسات الحدٌثة أن مفهوم التراب، ٌرتكز على انتماء مجموعات بشرٌة إلى 

ً. ومن ثمة فضاء اجتماعً وثقافً فً أن واحد، إنه فضاء للعٌش والتهٌا ومنطقة للتؤثٌر السٌاس

فالتراب فضاء بالػ التعقٌد، أصؽر من الجهة التقلٌدٌة وأكثر خصوصٌة منها
11

. من خالل هذا 

التعرٌؾ نفهم أن المؽرب عرؾ، منذ االستقالل، مشارٌع ترابٌة هدؾ من ورابها تحقٌق توازنات 

الترابً مجالٌة، اجتماعٌة، اقتصادٌة، سٌاسٌة...، ركزت، وبشكل واضح، على إشكالٌة التنظٌم 

على المستوٌات التالٌة: الجهة، الوالٌة، العمالة، اإلقلٌم، الدابرة، الجماعة، وذلك فً إطار عالقة 

السلطة بالسكان والمجال. وفً هدا الصدد، اعتبرت السٌاسة الجهوٌة التً أقرها المؽرب من أهم 

ً التحول االستراتٌجً المشارٌع السوسٌو مجالٌة التً هدفت إلى تدبٌر التراب  الوطنً وتساهم ف

للبلد
12

. كما أن هناك الٌوم دعوة للعودة للمحلً )الترابً( الذي اكتسب قٌمة سٌاسٌة وتدبٌرٌة. 

وفً نفس الوقت، تكرٌس الهوٌة الترابٌة التً تنشد التكامل المإسساتً المثمر ما بٌن الفاعلٌن 

مة السٌاسٌة والتدبٌرٌة إلى جانب المركزٌٌن وكذا القوى الحٌة المحلٌة، هو األمر الذي اذكً القٌ

المحلً، أي الجماعات الترابٌة فهذه األخٌرة،  –القٌمة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة للترابً 

 كمدن، بلدٌات أو تجمعات تظل المكان المفضل واألنسب للبحث وتدبٌر عامل التحول والتؽٌٌر. 

 ثالجا: مفووو احللامة

مةمن المعلوم أن موضوع الحكا
13

قد قٌل وكتب حوله الكثٌر، فالحكامة لٌست نظرٌة  

فكرٌة مجردة، بل هً مثل أي هندسة، مجموعة من الممارسات الناتجة عن تحدٌات محسوسة 

ٌجب على المجتمع أن ٌحددها، وبطرٌقة تدرٌجٌة ٌنجم عن ذلك ظهور نظام ٌتسم بصٌاؼة مبادئ 

                                                           
10

 .150، ص التنمٌة، مرجع سابق : واقع الحال ومطلبجمال خلوق: التدبٌر الترابً - 
11

، 5112رجمة( علً اٌت احماد وإدرٌس البوشاري: المؽرب، مقاربة جدٌدة فً الجؽرافٌة الجهوٌة، دار طارق للنشر، جون فرانسوا تروان وآخرون )ت - 

 .02ص 
12

 .04، ص 5105علً بولربح: الجهوٌة والتنظٌم الترابً نحو جهوي متقدمة، الطبعة األولى ، مارس  - 
13

ن كلمة حكم، بمعنى الفصل فً أمر أو نزاع بٌن طرفٌن، ومصدره الحكم، وهو المنطوق فهناك من ٌرى أن مصطلح الحكامة فً اللؽة العربٌة مشتق م - 

الوطنٌة، الجماعٌة ومتطلبات اإلدارة المواطنة" مكتبة دار السالم  –الصادر عن شخص أو هٌبة حاكمة، انظر عبد العزٌز أشرقً: "الحكامة الجٌدة، الدولٌة 
، ال La Gouvernance. أما األستاذ " محمد عابد الجابري" أن ترجمة الحكم لمصطلح 00، ص 5111الرباط،  للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة األولى،

هذا األساس ال ٌعبر عن المعنى الحقٌقً للمفهوم الذي ٌشٌر حسب منظري اللٌبرالٌة الجدٌدة إلى الجمع بٌن رقابة الدولة ورقابة المجتمع المدنً، وعلى 

، ومن ثم ٌقترح األستاذ "عابد الجابري" فً ظل تعدد الترجمات لهذا المصطلح، الحفاظ La Gouvernanceكترجمة لمصطلح  ٌمكن استعمال لفظ الحكم

ن االنتقال إلى علٌه كترجمة حرفٌة " لَكوفرنس" وذلك قٌاسا على العدٌد من المصطلحات مثل الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة، انظر محمد عابد الجابري: " هل ٌمك

 .2، ص 5110، أكتوبر 10جدٌدة فً بلد متخلؾ ؟"، مجلة البرلمان العربً، عدد  لٌبرالٌة
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رٌجً للنظرٌة من معاٌنة المشاكل وبالتالً من المعقول أن نتكلم عن بروز تد –عامة 

 والممارسات واالبتكارات التً ترى الوجود بطرٌقة متواترة.

وعلٌه، تعتبر الحكامة من بٌن أهم المصطلحات التً تم تداولها فً الحقل التنموي منذ 

الثمانٌنٌات، ومن الصعب ضبط مفهوم هذا المصطلح وإعطاءه تعرٌفا موحدا ونهابٌا، وذلك 

بمجاالت متنوعة من جهة، ولتعدد صٌػ تداوله من جهة أخرى، ومنه فقد تعرؾ الرتباطه 

الحكامة بؤنها: "أسلوب ممارسة السلطة فً تدبٌر الموارد االقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد من أجل 

خلق التنمٌة"، وتعرؾ بؤنها " نسق جدٌد من العالقات والمساطر والمإسسات التً تتمفصل بها 

ت واألفراد، ٌقوم على تذوٌب التراتبٌة وتشجٌع التشارك بٌن المسٌرٌن مصالح المجموعا

رات ودعم التواصل"، أو كمجموعة والمساهمٌن وحسن التنظٌم وتوزٌع المسإولٌات وصقل القد

الطرق التً تدبر بها المإسسات العمومٌة والخصوصٌة قضاٌاها""
14
. 

تحقٌق القفزة النوعٌة فً فالحكامة، كمفهوم، تدخل ضمن الوعً بضرورة العمل على 

الوقت المناسب، من أجل الوصول إلى درجة جدٌدة من الوعً والتقدم، وبدون شك فإن الحكامة 

هً الطرٌق المعبد لمعالجة المتطلبات الراهنة على اعتبار أنها اإلدارة الفعالة والعملٌة، فهً 

ٌة ومإسسات ومساطر ووسابل تكمن فً كفاءة المجتمعات اإلنسانٌة على التوفر على أنظمة تمثٌل

للتقٌٌم والتقدٌر وهٌبات اجتماعٌة قادرة على تسٌٌر وتدبٌر الترابطات والروابط بطرٌقة سلمٌة، 

 وعلى هذا األساس فالحكامة لٌست تعنً الجودة وإنما التسٌٌر والتدبٌر.

مفٌد" أن الحكامة لٌست فكرة مجردة، أو شعار أحمد وفً نفس السٌاق، ٌرى األستاذ "

ٌرفع بؽرض اإلشعاع واالستهالك، كما أنها لٌست حال سحرٌا ودواًء ناجعا لكل االختالالت، بل 

هً على العكس من ذلك منظومة متكاملة تتطلب ضرورة توفر مجموعة كبٌرة من العناصر 

والمقومات والركابز، التً تتداخل فٌما بٌنها لتحسٌن وضعٌة األشٌاء المقصودة بالحكامة
15

 . 

لمفاهٌم والمصطلحات التً تحدد لنا الحكامة بمفهومها الشامل، أما الحكامة هذه بعض ا

الترابٌة فهً جزء ال ٌتجزأ من مفهومها العام، فهً نظرة مجهرٌة للحكامة فً مجالها الترابً أو 

الالمركزي، أي االنتقال من الحكامة الوطنٌة إلى الحكامة الترابٌة
16

)المحلٌة(، فهاته األخٌرة  

 عدة النطالق حكامة وطنٌة.تعتبر قا

                                                           
14

 .2حسن أؼمري: التنظٌم الجماعً المستجدات والرهانات المستقبلٌة، مرجع سابق، ص  - 
15

 .22، ص 5111، 4العمومٌة، عدد  أحمد مفٌد: معٌقات الحكامة المحلٌة وسبل تجاوزها، قراءة فً نظام وحدة المدٌنة"، المجلة المؽربٌة للسٌاسات - 
16

مع بٌن الرقابة أصبح لفظ الحكامة الترابٌة ٌفٌد معنى الرقابة والتوصٌة والتدبٌر، وأصبح منظرو اللٌبرالٌة الجدٌدة ٌلحون على أن هذا مفهوم ٌعنً الج - 

اإلدرٌسً: "فً حاجة إلى الحكامة الجٌدة، مجلة فكر ونقد، السنة من األعلى )الدولة( والرقابة من األسفل )المجتمع المدنً(، انظر محمد المصطفى  

 .50، ص 5112، دجنبر 12العاشرة، عدد 



  
7 

 
  

وبالتالً ٌمكن تعرٌؾ الحكامة الترابٌة بكونها مختلؾ اإلمكانٌات واآللٌات التً من 

خاللها ٌمكن للمنتخبٌن المحلٌٌن ترشٌد وعقلنة تدبٌرهم للشؤن العام الترابً بشكل عام، وكذا 

 ل خاص.مؤسسة الفعل والقرار اإلدارٌٌن، وتدبٌر الموارد البشرٌة الترابٌة بشك

وألجل تحقٌق الحكامة الترابٌة ٌتطلب تنزٌل المقتضٌات الدستورٌة والتنظٌمٌة للجماعات 

الترابٌة وفق فلسفة جدٌدة تستند إلى قاعدة التراب، كمرجعٌة لكل فعل أو سٌاسة تنموٌة، جهوٌة 

 أو محلٌة، وكمدخل لبناء نظام اجتماعً دٌمقراطً.

 :اإلطار انتاريخي نهمىضىع 

اهتمام الدولة بالجماعات الترابٌة ؼداة االستقالل، حٌث سعى المؽرب إلى تبنً  لقد بدأ

النظام الالمركزي منذ حصوله على االستقالل وذلك عبر مجموعة من القوانٌن واإلجراءات التً 

تهدؾ الى منح الجماعات الترابٌة مجموعة من االختصاصات التً كانت من صمٌم اهتمامات 

بعد االستقالل مباشرة   1956أكتوبر  13من أهم هذه القوانٌن نجد ظهٌر السلطة المركزٌة، و

حٌث بادر المؽرب إلى إحداث تقسٌم ترابً وإداري، لكن لم ٌستجٌب لتطلعات المرحلة، فتم 

مبنً على أسس وقواعد حدٌثة ؼاٌته التنمٌة، وكان  1959شتنبر  2تؽٌٌره بظهٌر شرٌؾ 

بالجماعات الحضرٌة والقروٌة المرحلة التؤسٌسٌة المتعلق  1960ٌونٌو  23صدور ظهٌر 

للتنظٌم الترابً على مستوى مجال جؽرافً أضٌق هو القرٌة والمدٌنة، ولكن هذه المرحلة ظلت 

الترابٌة هً المتحكم الربٌسً فً إدارة الشؤن العام  اإلدارةفٌها السلطة المركزٌة من خالل 

رت منها المؽرب على تعزٌز الالتركٌز اإلداري المحلً، ولم تساعد األوضاع السٌاسٌة التً م

وتطوٌره بل أدت إلى مزٌد من تركٌز السلطة
17

، وهكذا فقد كان من نتابج الصراع السٌاسً 

اإلعالن عن حالة االستثناء التً قادت المؽرب إلى تركٌز  جمٌع السلط  1962السابد بعد دستور 

، وقد استطاع دستور 1970سٌتم دسترته سنة  بٌد الملك ثم بٌد اإلدارة المركزٌة. هذا التركٌز

أن ٌخلق جوا من االنفراج السٌاسً، مما سمح بالمجال المحلً وبالدٌمقراطٌة المحلٌة،  1972

وال سٌما على مستوى الجماعات الحضرٌة والقروٌة. وأعقبت هذه التجربة تقنٌن التنظٌم الجهوي 

رؾ الجهة على أنها "مجموعة من ، الذي ع1971ٌونٌو  16بالمؽرب إلى مقتضٌات ظهٌر 

األقالٌم التً تربط بٌنها على الصعٌد الجؽرافً واالقتصادي عالقات كفٌلة لتقوٌة نموها، والتً 

تقتضً من جراء ذلك القٌام بتهٌبة عامة فٌها، وتإلؾ الجهة إطار عمل اقتصادي ٌباشر داخله 

                                                           
17

، 5100ٌونٌو  -مارس 11-12المكً السراجً: الالتركٌز اإلداري فً إطار الجهوٌة الموسعة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد مزدوج  - 

  .002ص 
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ازنة لمختلؾ أجزاء المملكة"، إجراء دراسات وإنجاز برامج، قصد تحقٌق تنمٌة منسجمة ومتو

 1976شتنبر  30ومع القفزة النوعٌة التً عرفتها الدٌمقراطٌة المحلٌة من خالل صدور ظهٌر 

بمثابة مٌثاق جماعً جدٌد باختصاصات واسعة للمجالس المنتخبة ومنح رإسابها السلطة التنفٌذٌة 

وجعل اإلدارة الجماعٌة تحت تصرفهم
18
. 

كما أن كثرة مهام السلطة المركزٌة وخوفا من انؽماس اإلدارة االقتصادٌة فً عٌوب 

المركزٌة المفرطة بات من الضروري اتخاذ اإلجراءات التً من شؤنها أن تإدي إلى عدم تمركز 

التخطٌط ونشاطات الدولة، وذلك عن طرٌق تفوٌض سلطة اتخاذ بعض القرارات للجماعات 

ٌفة اإلدارٌة التقلٌدٌة لهاته الجماعات الالمركزٌة، لم تعد تتناسب مع ضخامة المحلٌة، إال أن الوظ

المشاكل االقتصادٌة وحجمها، ولهذا ظهر المستوى الجهوي كإطار ٌالءم تدخل الدولة إلنجاز 

االرتقاء بالجهة إلى صفة  1992عملٌات التخطٌط والتنمٌة المجالٌة، إذ سٌتم فً دستور 

من الباب العاشر على أن  94ى المستوى الترابً، إذ نص الفصل المإسسة الدستورٌة عل

الجماعات المحلٌة بالمملكة هً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات الحضرٌة والقروٌة، وال 

على نفس المقتضٌات  1996ٌمكن إحداث أي جماعة محلٌة أخرى إال بقانون. أبقى دستور 

ماعات المحلٌة، مع إحداثه للمجلس األعلى للحسابات فٌما ٌخص الج 1992الواردة فً دستور 

مهمة مراقبة حسابات الجماعات المحلٌة  94والمجالس الجهوٌة التً أسندت إلٌها الفصل 

 96-47وهٌباتها وكٌفٌة قٌامها بتدبٌر شإونها. وقد تمٌزت هذه المرحلة  بصدور القانون رقم 
19
 

لجهوٌة كجماعة ترابٌة. ومنح المشرع بمقتضى والذي وضع اإلطار القانونً للتجسٌد الفعلً ل

الفصل األول من القانون المنظم للجهة، الجهات الشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً، كما أناط 

بها مهمة المساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة، االجتماعٌة والثقافٌة للجماعة الجهوٌة بتعاون مع 

78-00القانون رقم  الدولة والجماعات المحلٌة األخرى. وصدور
20

المتعلق بالمٌثاق الجماعً  

، والذي 1996الذي صدر فً ظل دستور  17-08الجدٌد المتمم والمؽٌر بمقتضى القانون رقم 

حاول إعطاء نفس جدٌدة للمجالس الجماعٌة بحكم االختصاصات الواسعة التً أوكلت لها 

دوارها فً مجال التنمٌة االقتصادٌة، واألدوات القانونٌة والتنظٌمٌة التً منحت لها لالطالع بؤ

االجتماعٌة والثقافٌة، مع تعزٌز سلطات ربٌس المجلس، والتخفٌؾ من نظام الوصاٌة.  كما تمٌز 

                                                           
.12، ص5104السنة  02لٌاس: تطور المشرع الدستوري للجماعات الترابٌة، مجلة طنجٌس للقانون واالقتصاد، العدد عبد العالً بن -

18
  

19
، 0112أبرٌل  2بتارٌخ  442المتعلق بالجهات، ج.ر. عدد  12-42بتنفٌذ القانون رقم  0112أبرٌل  5الصادر بتارٌخ  0912914ظهٌر شرٌؾ رقم  - 

 .222ص 
20

 50، الصادر فً 2121المتعلق بالمٌثاق الجماعً، ج.ر عدد  21-11بتنفٌذ القانون رقم  5115أكتوبر  2الصادر فً  09159512م ظهٌر شرٌؾ رق  -

 .2421، ص 5115نونبر 
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هذا القانون بإحداث نظام المقاطعات فً المدن الكبرى كالرباط والدار البٌضاء وفاس ....وتمٌزت 

79-00لٌم رقم المرحلة بصدور القانون المتعلق بالعماالت واألقا
21
. 

والذي  2011ٌولٌوز  29وقد تعزز النظام الالمركزي فً المؽرب بموجب دستور 

ونص على مجموعة من  خصص الباب التاسع  منه للجهات والجماعات الترابٌة األخرى

المستجدات فً هدا المجال خاصة  فً الفقرة الرابعة من الفصل األول منه الذي ٌنص على أن: 

بً للمملكة تنظٌم المركزي، ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة"، وٌعتبر الجهوٌة المتقدمة "التنظٌم الترا

من أهم الثوابت األساسٌة للنظام الدستوري المؽربً ال رجعة فٌها، واعتبرت اللجنة االستشارٌة 

أن الجهوٌة  2011مارس  9الجاللة، فً  للجهوٌة المتقدمة فً تقرٌرها المرفوع إلى صاحب 

ٌة لتنظٌم وتدبٌر اختصاصات المجلس الجهوي وتطوٌر عالقات الشراكة والتعاون أداة ضرور

على الصعٌدٌن الوطنً والدولً، حٌث حمل هذا الدستور تصورا جدٌدا للتنظٌم الترابً 

بالمؽرب، ٌسعى لالستجابة لمسلسل اإلصالحات التً مرت منها التجربة الالمركزٌة بالمؽرب، 

الترابٌة فً تحمل عبا المشاكل االقتصادٌة واالجتماعٌة  لضرورة توسٌع سلطة الوحدات

والسٌاسٌة، ومن أجل تنزٌل مقتضٌات الدستور للتنظٌم الترابً الجهوي المتمثل فً المقتضٌات 

الجدٌدة من أجل تكرٌس الدٌمقراطٌة ، وبناء وترسٌخ جهوٌة متقدمة ، ترسٌخ الحكامة الجٌدة 

جموعة من المبادئ الجدٌدة للتنظٌم الالمركزي بالمؽرب المحلٌة، تعزٌز إدارة القرب، ووضع م

والتً تتمثل أساسا فً: ترسٌخ مبدأ التدبٌر الحر عن طرٌق تثبٌت االستقالل المالً واإلداري 

وتخفٌؾ وضبط مبدأ الوصاٌة، توسٌع الصالحٌات والموارد وربط المسإولٌة بالمحاسبة، اعتماد 

مقراطً، والدٌمقراطً التشاركٌة، اعتماد التضامن الوطنً مبدأ المشاركة، واعتماد التدبٌر الدٌ

والتضامن الجهوي الترابً بٌن باقً الجماعات الترابٌة األخرى من أجل تحقٌق المشارٌع 

المشتركة، وإنجاز البرامج الجهوٌة، وخلق إطارات إلقامة شراكة بٌن الجهات الؽنٌة والفقٌرة، 

مبدأ التفرٌع، بحٌث تتخلى الدولة عن االختصاصات التً وتجاوز االختالالت الترابٌة، واعتماد 

ال تستطٌع االضطالع بها، وإعادة توزٌع االختصاصات بٌن الجهات والجماعات الترابٌة األدنى 

بما ٌحقق التكامل فً األدوار واالختصاصات، دون أن ٌمارس األعلى أي وصاٌة على المستوى 

مٌة للجماعات الترابٌة: كل من القانون التنظٌمً للجهات األدنى، ثم إصدار مإخرا القوانٌن التنظٌ

                                                           
 

21
 50فً  الصادر 2121المتعلق بالعماالت واألقالٌم، ج.ر عدد  11921بتنفٌذ القانون رقم  5115أكتوبر  2الصادر فً  5219590ظهٌر شرٌؾ رقم  -

 .2411، ص 5115نونبر 
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111.14رقم 
22

112.14رقم  ، القانون التنظٌمً 
23

، والقانون المتعلق بالعماالت واألقالٌم 

113.14التنظٌمً للجماعات رقم 
24

من أجل تنزٌل المقتضٌات الدستورٌة المتعلقة بالتنظٌم  

رقم الترابً ، وتؽٌٌر وتعدٌل القانون التنظٌمً 
25

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11

34.15الجماعات الترابٌة بقانون رقم 
26
، وذلك من أجل تبسٌط قواعد النظام االنتخابً للجهات،  

واعتماد دابرة انتخابٌة واحدة على مستوى كل عمالة وإقلٌم وعمالة المقاطعات، مع تخصٌص 

ة، عوض الدابرتٌن المنصوص علٌه فً ثلث المقاعد على األقل للنساء فً كل دابرة انتخابٌ

، الى جانب اعتماد ورقة تصوٌت فرٌدة واحدة تستعمل فً الوقت 11.59القانون التنظٌمً رقم 

 نفسه لالقتراعٌن الجماعً والجهوي.

وانطالقا مما سبق، آن اإلصالحات الكبرى التً عرفها التنظٌم الترابً، بهدؾ تعمٌق 

ابٌة، تم اعتماد القوانٌن التنظٌمٌة للجهات والجماعات الترابٌة مسلسل الالمركزٌة والتنمٌة التر

والمتطور للبناء  ًثاالحدفً سٌاق بلورة تصوره  2011األخرى وتنزٌل الوثٌقة الدستورٌة لسنة 

الجهوي وتطوٌر نموذجه المجتمعً الذي ٌرتكز على العمل على التؤسٌس لتوزٌع ٌضمن تؤهٌل 

 التضامن الفعلً بٌن الجهات.التراب الوطنً ككل، من منطلق 

فنجاح الالمركزٌة وتعمٌق الحكامة الترابٌة ٌتوقفان على الضبط والتنسٌق الجٌد لطرق 

عمل الهٌبات المحلٌة من خالل توفٌر مختلؾ اإلمكانٌات واآللٌات التً من خاللها ٌمكن 

 ن ترشٌد وعقلنة تدبٌرهم للشؤن العام الترابً بشكل عام.ٌللمنتخبٌن المحلٌ

كما ٌتطلب تحقٌق الحكامة الترابٌة تجاوز واقع التنظٌم الترابً الجهوي السابق، وتنزٌل 

لجهات والجماعات الترابٌة األخرى وفق فلسفة جدٌدة تستند إلى قاعدة التراب، لٌمٌة نٌن التنظاالقو

ً، كمرجعٌة لكل فعل أو سٌاسة تنموٌة، جهوٌة أو محلٌة، وكمدخل لبناء نظام اجتماعً دٌمقراط

ٌقوم على توسٌع خٌارات األفراد وقدراتهم فً تسٌٌر شإونهم وفق أنظمة ومعاٌٌر المشاركة، 

                                                           
22

، بتارٌخ  2211، ص2211المتعلق بالجهات، ج.ر.عدد  000904بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  5102ٌولٌوز  2الصادر  0902912ظهٌر شرٌؾ رقم  - 

 .       5102ٌولٌوز  52
23

، 2211المتعلق بالعماالت واألقالٌم، ج.ر. عدد  005.14بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  5102ٌولٌوز  2الصادر  0902914ظهٌر شرٌؾ رقم  - 

 .       5102ٌولٌوز  52، بتارٌخ 2252ص
24

، 2211المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ج.ر.عدد  002904بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  5102ٌولٌوز  2الصادر  0902912ظهٌر شرٌؾ رقم  - 

 .       5102ٌولٌوز  52،  بتارٌخ 2221ص
25

المتعلق بانتخاب أعضاء  21900( بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 5100نونبر  50) 0425ذي الحجة  54صادر فً  02290090ر شرٌؾ رقم ظهٌ - 

 .2222(، ص 5100نونبر  55) 0425ذي الحجة  52مكرر بتارٌخ  2112مجالس الجماعات الترابٌة، ج.ر عدد 
القاضً بتؽٌٌر وتتمٌم  24902( بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 5102ٌولٌوز  02) 0422من رمضان  51صادر فً  0902911ظهٌر شرٌؾ رقم  - 26

 .5102ٌولٌوز  52، بتارٌخ 2202، ص 2211، ج.ر عدد مجالس الجماعات الترابٌة أعضاءالمتعلق بانتخاب  59.11 القانون التنظٌمً رقم 
 



  
11 

 
  

الشفافٌة، المحاسبة، لكافة الموارد البشرٌة والمالٌة ضمن نطاق سٌادة القانون واحترام حقوق 

 اإلنسان بؽرض تحقٌق التنمٌة المستدامة.

 :أهمية انمىضىع 

رابً وإشكالٌة الحكامة"، ٌفرض راهنٌته وتموقعه إن تناول موضوع: "التنظٌم الت

كموضوع تحلٌلً قانونً استشرافً وهً مسؤلة تؽري الباحث العلمً بالكشؾ وسبر أؼوار 

 مستجداتها.

ومن هذا المنطلق تبدو أهمٌة دراسة التنظٌم الترابً الجهوي أضحى فً الوقت الحاضر 

اإلدارٌة، خاصة بعد تراكم المشاكل إذن موضوع الخطاب السٌاسً واألوساط األكادٌمٌة و

االجتماعٌة واالقتصادٌة إلى الحد الذي أصبحت فٌه الدولة المركزٌة عاجزة وحدها على إٌجاد 

الحلول الالزمة لحلها، ومن ثم، فإن الهامش الذي دفع المؽرب إلى تبنً الجهوٌة المتقدمة ٌتجلى 

ٌة ) المحلٌة( بؤسلوب دٌمقراطً، حر، فً ترسٌخ الالمركزٌة قادرة على إدارة الشإون التراب

وشفاؾ، وٌسمح للسكان بالمشاركة الواسعة والفعلٌة فً صنع القرار التنموي، وتبنً سٌاسات 

تنفٌذه بناء على الرإٌة واالحتٌاج الترابً، مع العمل على تكرٌس إدارة القرب، وترسٌخ مبادئ 

فٌلة بخلق إقالع تنموي مندمج ومستدٌم الحكامة الترابٌة، التً تستلزم إٌجاد أسالٌب حدٌثة وك

 ٌعطً مكانة أكبر لالمركزٌة والدٌمقراطٌة المحلٌة، وبناء الجهوٌة المتقدمة.

ناهٌك عن  أهمٌة الموضوع التً تبرز من جهة ثانٌة فً كون مفهوم الحكامة أضحى 

زات األساسٌة ، فً الدستور الجدٌد إحدى المرتك-الحكامة–ٌحتل ببالدنا مكانة رابدة مع اعتبار 

 لبناء الدولة الحدٌثة الرامٌة إلى ترسٌخ مبادئ وأسس الحكامة الجٌدة خاصة على مستوى الترابً.

  :إشكانية انمىضىع 

ٌعتبر التنظٌم الترابً الالمركزي من أهم العناصر تدبٌر الشؤن العام الترابً، لما ٌطرحه 

وٌرجع إلى الخصوبة المعرفٌة التً من مضامٌن ومواضٌع فً حقل العلوم االجتماعٌة عامة، 

 توفرها أنساق وإشكاالت هدا التنظٌم المتشعبة .

تبقى اإلشكالٌة التً ٌتمحور حولها الموضوع فً منظوري المتواضع والتً أتمنى أن 

 تكون مكللة بالنجاح عند تناوله وهً: 



  
12 

 
  

من خالل  لتنظٌم الترابً الالمركزيلتً ٌستند علٌها اا المقومات والمبادئما هً 

لرفع من واٌق التعاون والشراكة تحقل الدستور والقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة ستجداتم

 مجال الترابً؟ إلنعاش ال الحكامة الترابٌة

 هذه اإلشكالٌة المركزٌة لموضوع البحث تتفرع عنها مجموعة من األسبلة تطرح كاألتً: 

 ما المقصود بالحكامة الترابٌة؟ 

 المبادئ واألهداؾ التنظٌم الترابً ؟هً  ما 

 هً المرتكزات التنظٌم الترابً؟ ما 

 ما هً آلٌات التضامن والتعاون بٌن الجماعات الترابٌة؟ 

 ما هً الوسابل والمقومات اإلصالح الترابً الالمركزي؟ 

 ؟ المعتمدة فً التقطٌع الترابً الحالًهً المبادئ العلمٌة  ما 

 ؟الجماعٌة   اإلدارة فٌما ٌخص 113.14لقانون التنظٌمً رقم ا ما هً المستجدات 

 ما هو المجال الترابً المشترك بٌن أصناؾ الجماعات الترابٌة لترسٌخ الحكامة؟ 

  :منهج انذراسة 

لإلجابة بشكل واضح وعلمً على اإلشكالٌة الربٌسٌة لموضوع البحث، وكذا اإلشكاالت 

تتمثل البحث توظٌؾ مجموعة من مناهج البحث العلمً و الفرعٌة المرتبطة بها، اقتضت طبٌعة

من خالل التطرق لمختلؾ الجوانب النظرٌة  الوظٌفً - التحلٌلً – باألساس فً المنهج الوصفً

، فضال عن االستعانة بالمنهج  المقارن  والمفاهٌم المرتبطة بالتنظٌم الترابً وإشكالٌة الحكامة

 لتؤكٌد مدى مصداقٌة الخالصات.

 وفق التصمٌم التالً:البحث  هنا جاء تحلٌل إشكالٌة هذاومن 

 للتنظيم الرتابي اجلديدة  الفصل األول: التوجهات

 الفصل الثاني: حكامة التنظيم الرتابي
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 الفصل األول:

 دةــات اجلديــالتوجه

 يـم الرتابـللتنظي 
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لالمركزٌرررررة، كخٌرررررار دخلتررررره الدولرررررة منرررررذ ٌعتبرررررر التنظرررررٌم الترابرررررً الوجررررره األبررررررز 

اسرررتقاللها، باعترافهرررا القرررانونً وتكرٌسرررها الدسرررتوري لهرررذه الوحررردات الترابٌرررة ذات الشخصرررٌة 

المعنوٌرررررة، والمتررررروفرة علرررررى صرررررالحٌة تررررردبٌر مصرررررالحها الخاصرررررة عرررررن طرٌرررررق أعضرررررابها 

المنتخبرررٌن بشرررركل حررررر ودٌمقراطرررً، وقررررد عرررررؾ دخرررول المؽرررررب فررررً هرررذا الخٌررررار ترررردرٌجٌا 

مٌرررز بتحرررول نررروعً فرررً اإلطرررار المإسسررراتً والقرررانونً المرررنظم للجهرررات والجماعرررات الترابٌرررة ت

، ومررررورا بعررردد 1960ٌونٌرررو  23األخررررى، ارتررربط بسرررٌاق االسرررتبناس بالتجربرررة مرررع ظهٌرررر 

من المحطات اإلصالحٌة التً توخت تعزٌز هذه التجربة وإنضاجها
27
. 

ى الخصررررروص كررررران هررررراجس فتطررررروٌر التنظٌمرررررات التربٌرررررة الرررررثالث، والجهوٌرررررة علررررر

المؽررررب منرررد اسرررتقالله، حٌرررث كانرررت الخاصرررٌة األساسرررٌة الترررً طبعرررت تطررروره، هرررً ترسرررٌخ 

بٌررررة، بؤسررررلوب دٌمقراطررررً، حررررر، شررررفاؾ، ابنٌررررات المركزٌررررة قررررادرة علررررى إدارة الشررررإون التر

ات ناعة القررررار التنمررروي، وتبنرررً سٌاسررروٌسرررمح للسررركان بالمشررراركة الواسرررعة والفعلٌرررة فرررً صررر

لرررى الرإٌرررة واالحتٌررراج المحلرررً، مرررع العمرررل علرررى تكررررٌس إدارة القررررب ونهرررج عامرررة مبنٌرررة ع

سٌاسرررة أساسرررها التعررراون وإشرررراك المجتمرررع المحلرررً والمرتفرررق فرررً الشرررإون المحلٌرررة وترسرررٌخ 

الحكامررررة الجٌرررردة، التررررً تسررررتلزم إٌجرررراد أسررررالٌب حدٌثررررة وكفٌلررررة بخلررررق إقررررالع تنمرررروي منرررردمج 

 طٌة المحلٌة، وبناء جهوٌة متقدمة.ومستدٌم ٌعطً مكانة لالمركزٌة والدٌمقرا

فتحقٌرررق هرررذه الرؼبرررة، ٌتطلرررب تجررراوز واقرررع التنظرررٌم الجمررراعً والجهررروي سرررابقا الرررذي 

أبررررران عرررررن محدودٌرررررة تدخلررررره فرررررً المجرررررال التنمررررروي، وتنزٌرررررل مقتضرررررٌات الدسرررررتور الجدٌرررررد 

 والقرررروانٌن التنظٌمٌررررة للجماعررررات الترابٌررررة، واالسررررتجابة للتحرررروالت االقتصررررادٌة واالجتماعٌررررة

والسٌاسرررررٌة الترررررً ٌعرفهرررررا المؽررررررب والعرررررالم، وأٌضرررررا متطلبرررررات اسرررررتكمال الوحررررردة الترابٌرررررة 

للمملكرررة، وهرررو مرررا ٌسرررمى تفكٌررررا جدٌررردا فرررً فلسرررفته، وذلرررك مرررن خرررالل االسرررتناد إلرررى قاعررردة 

الترررراب كمرجعٌرررة لكررررل فعرررل أو سٌاسررررة تنموٌرررة جهوٌررررة أو محلٌرررة، واعتمرررراد آلٌرررات الحكامررررة 

 الجٌدة لتفعٌل بلورة ذلك.

                                                           
27

السنة  51منشورات سلسلة الالمركزٌة إلدارة الترابٌة، العدد ، "إصالح التنظٌم الجهوي والترابً بالمؽرب على ضوء الدستور الجدٌد":  هشام ملٌح - 

 .22، ص 5105
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والقرررروانٌن التنظٌمٌررررة  2011ٌولٌرررروز  29وهكررررذا، فقررررد جرررراء المشرررررع الدسررررتوري ل 

للجهررررات والجماعررررات الترابٌررررة األخرررررى بعرررردة قواعررررد إلرسرررراء الدولررررة الترابٌررررة، بؽٌررررة إٌجرررراد 

تنمٌررررة ترابٌررررة قابمررررة الررررذات قابلررررة للحٌرررراة واالسررررتمرار، هرررردفها إرسرررراء دعررررابم الدٌمقراطٌررررة 

بٌر شررررإونه والمسرررراهمة فررررً بلورتهررررا واسررررتفادته مررررن المحلٌررررة، وإشررررراك المررررواطن فررررً تررررد

خررردمات ذات جرررودة، مرررن خرررالل وضرررعه لوهرررداؾ والمبرررادئ والمرتكرررزات الترررً نرررص علٌهرررا 

اإلصرررالح الجدٌرررد للتنظرررٌم الترابرررً الالمركرررزي برررالمؽرب لتحقٌرررق الطموحرررات لررردى المرررواطن 

 المؽربً. 

 وسٌتم تناول هذا الفصل وفق مبحثٌن:

 التنظيم الترابي. المبحث األول: محددات

 المبحث الثاني: مرتكزات التنظيم الترابي.
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 انمبحث األول: محذدات انتنظيم انترابي 

ٌحتررررل التنظررررٌم الترابررررً أهمٌررررة حٌوٌررررة بالنسرررربة للدولررررة فررررً بلررررورة وتوجٌرررره سٌاسررررات 

عمومٌرررة مندمجرررة وتشررراركٌة، تجعرررل مرررن الترررراب عنصررررا مفتاحٌرررا لكرررل تنمٌرررة ترابٌرررة، وإرسررراء 

ثقافرررة الدٌمقراطٌرررة المحلٌررررة، فإٌجررراد المقاربرررات واآللٌررررات لضررربطه وتنمٌتررره، هررررو مرررا حاولررررت 

مركزٌرررة، الترررً عرفرررت مسرررارا إصرررالحٌا بلرررور رإٌرررة وفلسرررفة الدولرررة بلورتررره مرررن سٌاسرررة الال

الدولرررة فرررً دعرررم هرررذا الخٌرررار، ومنحررره اتجاهرررات جدٌررردة بؤهرررداؾ ومبرررادئ متجرررددة، تنسرررجم مرررع 

الواقرررع الرررداخلً والخرررارجً، الرررذي أصررربح فرررً أمرررس الحاجرررة إلرررى وحررردات ترابٌرررة المركزٌرررة، 

علٌهرررا، وذلرررك بتسرررلٌط  قرررادرة علرررى تصررررٌؾ مختلرررؾ المشررراكل المتراكمرررة ومحاولرررة التؽلرررب

الضررروء فرررً مطلرررب أول علرررى أهرررم المبرررادئ المتطرررورة لتررردبٌر الجماعرررات الترابٌرررة، علرررى أن 

نتعررررض فرررً مطلرررب ثرررانً ألهرررداؾ جدٌررردة بخصررروص التنظرررٌم الترابرررً الالمركرررزي وإعرررادة 

والقررروانٌن  2011النظرررر فرررً السٌاسرررة الترابٌرررة للدولرررة، وذلرررك مرررن خرررالل مقتضرررٌات الدسرررتور 

 لجهات والجماعات الترابٌة األخرى.     التنظٌمٌة ل

 املطلب األول: مبادئ التنظيه الرتابي

تعتبرررر الالمركزٌرررة إفررررازا طبٌعٌرررا للممارسرررة الدٌمقراطٌرررة برررالمؽرب وأسرررلوبا متقررردما 

لترررررردبٌر القضرررررراٌا األساسررررررٌة المتعلقررررررة بالتنمٌررررررة االقتصررررررادٌة واالجتماعٌررررررة علررررررى المسررررررتوى 

ٌجً ٌفترررررض أن ٌكررررون مسررراٌر التطررررورات التررررً ٌشررررهدها الالمركرررزي، هررررذا الخٌررررار االسرررترات

التنظرررٌم اإلداري للدولرررة، الرررذي ٌسرررٌر فرررً اتجررراه االنفتررراح علرررى المحرررٌط الجهررروي والترابرررً، 

باعتباره المجال األمثل لطرح القضاٌا المتعلقة بالتنمٌة
28

  . 

إن التوجررره العمرررومً الجدٌرررد، دشرررنه المشررررع المؽربرررً بجٌرررل جدٌرررد مرررن اإلصرررالحات 

ورٌة التررررً تهرررردؾ إلررررى تحسررررٌن الحكامررررة الترابٌررررة، وتطرررروٌر الالمركزٌررررة الترابٌررررة مررررن الدسررررت

خررررالل دسررررترة مجموعررررة مررررن المبررررادئ الدسررررتورٌة الجدٌرررردة والمنصرررروص علٌهررررا مررررن خررررالل 

المقتضرررررٌات الدسرررررتورٌة والقررررروانٌن التنظٌمٌرررررة للجماعرررررات الترابٌرررررة، الترررررً كرسرررررت مبرررررادئ 

 ة ترابٌة متقدمة بٌنهما وبٌن الدولة.متطورة لتدبٌر هذه الجماعات وأسست لعالق

                                                           
28

م القانونٌة واالقتصادٌة سعٌد الدحمانً: مبدأ التدبٌر الحر ورهان االستقالل المالً، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً التدبٌر اإلداري المحلً، كلٌة العلو - 

 . 22ص  5102-5104واالجتماعٌة بسال، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة 



  
17 

 
  

سرررررنعمل علرررررى توضرررررٌح جوهرهرررررا، علرررررى التررررروالً: كرررررل مرررررن مبررررردأ التررررردبٌر الحرررررر 

الفقررررة فرررً ) للجماعرررات الترابٌرررة (، ثرررم مبررردأ المشررراركةالفقررررة األولررر للجماعرررات الترابٌرررة فرررً )

مبررردأ  (، وأخٌرررراالفقررررة الثالثرررة(، علرررى أن نتطررررق إلرررى مبررردأ التضرررامن الترابرررً فرررً )الثانيرررة

 (.الفقرة الرابعةالتفرٌع فً )

 الفقرة األوىل: مبدأ التدبري احلر للجناعات الرتابية

اعتمد المشرع المؽربً على ؼرار نظٌره الفرنسً على مبدأ التدبٌر الحر كمرتكز 

أساسً فً مجال التنظٌم الترابً، وٌقتضً تفعٌل هذا المبدأ توفٌر مجموعة الوسابل الالزمة حتى 

 إعطاءه مدلوله الحقٌقً.ٌتم 

 أوال: مدلول التدبري احلز وفلضفتى

ٌرمز التدبٌر الحر إلى ضمان استقاللٌة الجماعات الترابٌة فً عالقتها بالسلطة المركزٌة 

الشًء الذي ٌدل على أن التكرٌس الدستوري والقانونً لهذا المبدأ ٌفٌد ضمنٌا، أن مختلؾ 

ألقالٌم، الجماعات والمقاطعات( أصبحت متخلصة من أصناؾ الجماعات )الجهات، العماالت وا

الوصاٌة المشددة والتبعٌة الكبٌرة لسلطات الوصاٌة، فً كل صؽٌرة أو كبٌرة، مقابل تمتٌعها 

بهامش أكبر من المبادرة فً مجال اتخاذ قرارتها والتعبٌر عن إرادتها فً مجموعة من المجاالت 

 ذي ٌرسمه لها القانون.ذات البعد الوطنً والدولً، فً اإلطار ال

إن التدبٌر الحر للجماعات الترابٌة ٌشكل مرحلة متقدمة فً مجال الالمركزٌة، وهً ما 

ٌمكن تسمٌته بالالمركزٌة الحرٌة والتً تفٌد إعطاء المجموعة المحلٌة حق تنظٌم حٌاتها المحلٌة 

اإلشكاالت بحرٌة، فً حدود الضوابط والتشرٌعات المعمول بها. مما ٌطرح مجموعة من 

القانونٌة والتدبٌرٌة ذات الصلة بالتؤوٌل السلٌم لهذا المبدأ، والتً من المرتقب أن ٌلعب فٌها 

القضاء الدستوري والقضاء اإلداري دورا حاسما فً تحدٌد فلسفته ومضمونه وتحدٌد مجال 

فً إعماله لضمان تطبٌقه تطبٌقا أمثل وحماٌته من تدخل المشرع، وذلك على ؼرار ما حصل 

فرنسا بخصوص هذا المبدأ والذي الزال ٌثٌر إشكاال لحد اآلن
29
. 

إن الفلسفة العامة لهذا المبدأ تقودنا إلى التساإل: هل فعال أصبحت جماعتنا الترابٌة 

مإهلة بما فٌه الكفاٌة إلدارة نفسها بحرٌة بمواردها المالٌة والبشرٌة وبنخبها الحالٌة؟ إن هذا 

                                                           
29

رسالة لنٌل شهادة الماستر ، 5102-0105رشٌد تونفً: التقسٌم الترابً الجهوي بالمؽرب: دراسة فً أنماط التقسٌم وانعكاساته على المجال الجهوي  - 

 .012ص  5102-5104دال، جامعة محمد الخامس الرباط ڭبؤ ٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةفً التدبٌر اإلداري المحلً، كل
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االستقالل المالً والتدبٌري للجماعات الترابٌة، السٌما وأن بعضها اإلشكال ٌعٌد طرح مسؤلة 

ٌعانً من نقص حاد فً الموارد المالٌة، وحتى ٌتم احترام هذا المبدأ كحرٌة دستورٌة على ؼرار 

الحرٌات األخرى، فإنه سٌجعل على عاتق الدولة مسإولٌة تجنٌد وتعببة الموارد الالزمة لهذه 

موٌل وممارسة كافة اختصاصاتها بفعالٌةالجماعات حتى تستطٌع ت
30
. 

هذا من الناحٌة المالٌة، أما من الناحٌة البشرٌة فإنه ٌطرح إشكالٌة النخب المحلٌة ومن 

خاللها تنبثق مسؤلة فً ؼاٌة األهمٌة وهً مسؤلة المنافسة السٌاسٌة المحلٌة حول سلطة القرار 

لدولة مدعوة إلى إعادة النظر فً طرٌقتها فً الترابً، والتً باتت تستدعً إعادة النظر فٌها. فا

التعامل مع النخب الجهوٌة والمحلٌة ورفع ٌدها وشبكاتها الزبونٌة التً وجدت بها هذه النخبة 

 المحلٌة.

صحٌح أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة لم تشترط مستوى تعلٌمٌا فً رإساء هذه 

بات الدستورٌة والمتطلبات التدبٌرٌة. عندما لم تنص الجماعات وهذا ما أدى إلى تقزٌم المكتس

على ضرورة توفر شهادة معٌنة ال بالنسبة للربٌس وال مكتبه وال المستشارٌن، ؼٌر أن ذلك ال 

 ٌعفً األحزاب من مسإولٌتها فً اختٌار األصلح واألكفؤ.

س إن االعتقاد بؤن التنصٌص على شرط التعلٌم أو عنصر الكفاءة من شؤنها أن تم

بالمبادئ الدٌمقراطٌة، اعتقاد خاطا، إذ أن المصلحة العامة والتمثٌلٌة الدٌمقراطٌة ال تتعارض مع 

عنصر التعلٌم والكفاءة، بل هً فً حاجة إلٌها، إن لم ٌكن شرطا لفعالٌتها وصحتها، إذ من ؼٌر 

 ٌتوفرون المقبول فً ظل تعقٌدات الشؤن العام المحلً، أن ٌتولى قٌادته ومسإولٌته أشخاص ال

على الحد األدنى من التعلٌم والكفاءة
31

. فمقاربة بسٌطة تإكد هذا الطرح، إذ أن تنصٌص المشرع 

على وضع الجماعة لبرنامجها التنموي، وكذا إعداد مخططها االستراتٌجً ووضع المٌزانٌة 

خب دون وتدبٌرها واالختصاصات األخرى سواء الذاتٌة أو المحولة أو االستشارٌة، ال ٌمكن لمنت

تعلٌم أو ذو تعلٌم بسٌط أن ٌنجزها خاصة فً ظل الحدٌث عن الجودة والمردودٌة واإلدارة 

اإللكترونٌة والتواصل إلى ؼٌر ذلك من المفاهٌم العصرٌة التً ال ٌستطٌع مواكبتها إال أهل العلم 

والدراٌة
32
. 

                                                           
30

 .014رشٌد تونفً : "التقسٌم الترابً الجهوي بالمؽرب"، مرجع سابق، ص  - 
31

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون العام، كلٌة العلوم شاكر الموساوي: اإلدارة المحلٌة المؽربٌة وتحدٌات الحكامة )قراءة نقدٌة(، بحث لنٌل دبلوم  - 

 .24، ص5112-5114طنجة،  -القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ، جامعة عبد المالك السعدي 
32

لقانونٌة، سلسلة الدراسات عماد أبركان، المصطفى قرٌشً: القانون التنظٌمً للجماعات تنفٌذ للخطاب السٌاسً وتقٌٌم للواقع الممارساتً، مجلة العلوم ا - 

 .10، ص 5102، السنة 4الدستورٌة والسٌاسٌة، العدد 



  
19 

 
  

 ثاىيا: وصائل تفعيل التدبري احلز كنبدأ

بٌر الحر للجماعات الترابٌة، السلطة التنظٌمٌة المحلٌة إلى من أهم وسابل تفعٌل مبدأ التد

 جانب تقوٌة االستقالل اإلداري والمالً لهذه الجماعات.

 :لطة التنظيمية للجماعات الترابيةالس -1

فً فقرته الثانٌة على ما ٌلً: "تتوفر  2011ٌولٌوز  29من الدستور 140ٌنص الفصل 

مجال اختصاصاتها، وداخل دابرتها الترابٌة، على  الجهات والجماعات الترابٌة األخرى، فً

سلطة تنظٌمٌة لممارسة صالحٌتها" وٌقصد بممارسة السلطة التنظٌمٌة صالحٌة اتخاذ قرارات 

تنظٌمٌة وتعرؾ هذه األخٌرة بؤنها "مجموع القرارات العامة والمجردة والملزمة الصادرة عن 

 .ٌةالسلطات اإلدارٌة المختصة باتخاذ قرارات تنظٌم

أثارت هذه السلطة نقاشات حادا بٌن صفوؾ الفقه القانونً، ففً فرنسا التً تعتبر مرجع 

المؽرب فٌما ٌضعه من قوانٌن ال سٌما فً مجال الالمركزٌة، الزال الجدل الفقهً قابما حول ما 

إذا كانت الجماعات الترابٌة تتمتع بسلطة تنظٌمٌة حقٌقٌة وهو ما ٌتضح من خالل اختالؾ 

 وجهات نظر الفقه فً تؤوٌلها.

فاالتجاه األول ٌرى بإفراد استقالل معٌاري للجماعات الترابٌة، أي إعطابها الحق فً 

وضع قواعد وضوابط خارج نطاق اختصاص المشرع، وقد وصلت مطالب هذا االتجاه إلى حد 

 المطالبة بالالمركزٌة التشرٌعٌة.

و ٌرى بؤن مبدأ اإلدارة الحرة المعترؾ بها فه  -وهو المعمول به  -أما االتجاه الثانً 

للجماعات الترابٌة ال ٌعنً أن وجود لسلطة معٌارٌة لصالح السلطة المحلٌة خارج مجال 

ال ٌشكل مصدرا   -الفرنسً  -من الدستور  72اختصاص المشرع، أو بتعبٌر آخر فإن الفصل 

التدخل لتحدٌد ضوابط أصلٌة مستقلة مباشرا للسلطة التنظٌمٌة للسلطات المحلٌة، التً ٌمكنها من 

المحلٌة عن القوانٌن الموجودة فً مجال اإلدارة
33
. 

وللفصل فً هذا اإلشكال الفقهً تدخل المجلس الدستوري الفرنسً فً عدٌد من 

المناسبات وأصدر قرارات فرٌدة من بٌنها إحدى القرارات التً جاء فً ثناٌاها بؤن:"التدبٌر الحر 

طاق احترام اختصاصات صالحٌة المشرع"ٌجب أن ٌمارس فً ن
34

، فالجماعات الترابٌة تدٌر 
                                                           

33
 - Roux André : Droit constitutionnel local. Economica, Paris: 1995, P 35. 

34
 .0110ماي  1وقرار  0115فبراٌر  52قرار مجلس الدستوري  - 
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وال تحكم ومن ثم فإن التدبٌر الحر ال ٌفٌد التنظٌم الحر، فاألول ٌبقى تابع لثانً وبالتالً فإن 

 سلطات الجماعات الترابٌة ال تتمتع سوى بسلطة ثانوٌة تبقى مشروطة بالقواعد الوطنٌة.

ٌن التمٌٌز بٌن السلطة التنظٌمٌة التً ٌمارسها ربٌس الحكومة وعلى هذا األساس فإنه ٌتع

وبعض الوزراء بتفوٌض منه، وبٌن السلطة التنظٌمٌة المحلٌة التً ٌمارسها رإساء الجماعات 

 الترابٌة والتً تتمٌز بثالثة خصابص:

 .ًالسلطة التنظٌمٌة المحلٌة المقٌدة بنطاق تراب 

  التشرٌعٌة والتنظٌمٌة ذات الطابع الوطنً.ضرورة عدم تعارضها مع النصوص 

 .أن تتم ممارستها فً حدود االختصاصات الموكولة لرإساء الجماعات 

 دار  والمالي للجماعات الترابيةتقوية االستقالل اإل -2

نتطرق فً هذه النقطة إلى آثار التدبٌر الحر ومتطلبات تفعٌله من الناحٌة اإلدارٌة ثم من 

 الناحٌة المالٌة.

 :تقالل اإلدار  للجماعات الترابيةالتدبير الحر واالس -أ

من مقومات التدبٌر الحر السماح للجماعات الترابٌة بممارسة اختصاصاتها دون تقٌٌد من 

طرؾ الوصاٌة المشددة التً كانت تمارس علٌها حتى اآلن، وذلك وفقا لقواعد الحكامة المتعلقة 

من الدستور. وفعال فقد استبدل  144ء فً الفصل بحسن تطبٌق المبدأ التدبٌر الحر. كما جا

من الدستور وتنظٌمه من  145مصطلح الوصاٌة بمصطلح المراقبة اإلدارٌة من خالل الفصل 

والجماعات  –والعماالت واألقالٌم  –خالل القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة )الجهات 

والمقاطعات(
35

ٌمً للجماعات التً تنص على:" أن من القانون التنظ 115، حٌث نجد المادة 

عامل العمالة أو اإلقلٌم ٌمارس مهام المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات ربٌس المجلس 

ومقررات مجلس الجماعة...". أما بالنسبة للقانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم من خالل المادة 

مراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات التً تنص على: "أن عامل العمالة أو اإلقلٌم ٌمارس ال 106

 112ربٌس المجلس ومقررات العمالة أو اإلقلٌم...". فً حٌن نجد والً الجهة من خالل المادة 

                                                           
35

 المواد القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة:- 

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 049002من القانون التنظٌمً رقم  002المادة  - 

 المتعلق بالعماالت واألقالٌم، مرجع سابق. 049005من القانون التنظٌمً رقم  012المادة  - 

 المتعلق بالجهات، مرجع سابق. 049000من القانون التنظٌمً رقم  005المادة  -  
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من القانون التنظٌمً للجهات ٌمارس المراقبة اإلدارٌة على شرعٌة قرارات ربٌس المجلس 

المجالس الجهوٌة للحسابات  ومقررات مجلس الجهة وكل نزاع تبث فٌه المحكمة اإلدارٌة. وكذا

، كما ٌقتضً التفعٌل السلٌم لهذا المبدأ،  2011ٌولٌوز  29من الدستور 149من خالل الفصل 

اإلقرار بنظام خاص للوظٌفة العمومٌة الترابٌة الذي لطالما عبرت عنه مختلؾ القوى السٌاسٌة 

ملة بهذه الجماعات توظٌفا واألكادٌمٌة نظرا لكون إحداث هذا النظام ٌسمح بتوظٌؾ األطر العا

أمثل، فحتى اآلن ال تزال األطر الجماعة واإلقلٌمٌة خاضعة لنصوص الوظٌفة العمومٌة الوطنٌة 

والٌزال تسٌٌر شإون الموظفٌن المحلٌٌن ٌتم بشكل مركزٌة، وتتجلى سلبٌة تطبٌق الوظٌفة 

هام أعوانا فً إطار العمومٌة للدولة على الموظفٌن اإلدارة الترابٌة، حٌث تتطلب بعض الم

التعاقد، خصوصا تلك التً تستلزم تكوٌنا وتخصصا ؼالبا ال ٌمكن أن ٌقوم بها أعوان مرسمٌن 

 ... وٌبدوا أن تجنب تسٌٌس هذه المسؤلة هو المسإول عن تبنً هذا النظام.

ومن ناحٌة أخرى فإن فلسفة هذا المبدأ، تفرض على الدولة إفساح المجال أمام الجماعات 

بٌة وخاصة الجهات لتعمٌم المنهج التعاقدي فٌما بٌنهما، فً إطار اختصاصاتها بما فً ذلك الترا

التعاقد مع األبناك للحصول على القروض الالزمة لتموٌل المشارٌع المقترحة إلنجاز، ذلك أن 

ٌار التدبٌر الحر ٌتطلب اإلقرار بالحرٌة التعاقدٌة للجماعات الترابٌة، أي حق هذه األخٌرة فً اخت

 –المتعاقد ومدة التعاقد، واختٌار طرٌقة تدبٌر المرافق المحلٌة وتحدٌد طبٌعة العقد )تدبٌر مفوض 

 امتٌاز، وكالة مهتمة، إنارة...(.

     : التدبير الحر واالستقالل المالي -ب

الشك أن االستقالل المالً ٌشكل حجر الزاوٌة فً ترسٌخ التدبٌر الحر، ذلك أنه بدون 

ة ذاتٌة كافٌة تتحكم فٌها الجماعات الترابٌة لن تستطٌع ممارسة اختصاصاتها وال ٌمكن موارد مالٌ

 تخوٌلها اختصاصاتها واسعة فً المجاالت المختلفة.

فإن التنزٌل السلٌم لهذا المبدأ ٌفرض على المشرع تقوٌة السلطة ، وعلى هذا األساس

لرسوم والموارد المرصودة من الدولة المالٌة للجماعات الترابٌة على مستوى حصٌلة الضرابب وا

لفابدة الجماعات الترابٌة برسم قانون المالٌة.... وكذا التحكم فً النفقات وإعداد مٌزانٌتها وتنفٌذها 

ووضع حدود وضوابط لفرض نفقات إجبارٌة جدٌدة، واالعتراؾ بموارد ذاتٌة عند القٌام بؤي 

ً حالة تطبٌق إعفاءات ضرٌبٌة )تعوٌضات إصالح ضرٌبً أو عند إلؽاء أي ضرٌبة محلٌة أو ف
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مالٌة من قبل الدولة(، والحد من الوصاٌة المالٌة وإعادة النظر فً توزٌع الموارد المالٌة بٌن 

الدولة والجماعات الترابٌة
36
. 

 الفقرة الثانية: مبدأ املشاركة للجناعات الرتابية

الترابً على مجموعة من ، ٌرتكز التنظٌم 2011ٌولٌوز  29وفقا ألحكام الدستور 

المبادئ الدستورٌة التً تشكل اإلطار العام الذي سٌحكم تنظٌم واختصاصات الجماعات الترابٌة 

ونظامها المالً، وٌعتبر مبدأ المشاركة أحد مكونات الحكامة، فهً تهٌا الظروؾ واألوضاع 

ألنشطة والمشارٌع السٌاسٌة المناسبة لتعببة األفراد والجماعات للمساهمة والمشاركة فً ا

االقتصادٌة واالجتماعٌة
37

،  فالتشاركٌة هً استبدال للتدبٌر البٌروقراطً للشؤن العام المحلً 

بالتدبٌر الدٌمقراطً الذي ٌخدم التنمٌة، هذه األخٌرة تتطلب مشاركة الساكنة فً ممارسة الفعل 

معبرة بصفة حقٌقٌة عن التنموي، بحٌث تكون البرامج التنموٌة والسٌاسات العمومٌة الترابٌة 

متطلبات المواطن
38
. 

فمبدأ المشاركة ٌرتكز على قاعدتٌن
39

: القاعدة األولى االقتراع المباشر النتخاب مجالس 

من الدستور: "تضع  133الجهات والجماعات، والقاعدة الثانٌة نصت علٌها مقتضٌات الفصل 

حوار والتشاور، لتٌسٌر مساهمة مجالس الجهات والجماعات الترابٌة األخرى، آلٌات تشاركٌة لل

 المواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها.

 أوال: االقرتاع العاو املباشز

تقنٌة االقتراع المباشر كمستجد نص علٌه الفصل  2011ٌولٌوز  29اعتمد الدستور 

الشؤن المحلً،  من الدستور بالنسبة للجهات والجماعات، باعتباره آلٌة دٌمقراطٌة فً تدبٌر 135

وهً نفس التوصٌة التً خرج بها تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة من خالل اقتراحه تبنً نمط 

اقتراع ٌضمن أكثر ما ٌمكن من الشفافٌة ودرجة معقولة من قرب المنتخبٌن الجهوٌٌن من 

بناء على ما المواطنٌن، وإلى تقوٌة التمثٌلٌة وضمان الدٌمقراطٌة التشاركٌة للمجالس الجهوٌة 
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 515.ص5105أكتوبر  -أبرٌل  2و  5ي: التدبٌر الحر للجماعات الترابٌة، مجلة المنبر القانونً، عدد مزدوج أحمد بوسٌد - 
37

 .025ص  5102 - 14محمد األعرج: القانون اإلداري المؽربً، منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة مواضٌع الساعة، العدد  -
38

  5100 -2واإلصالح الجهوي بالمؽرب، السلسلة المؽربٌة لبحوث اإلدارة واالقتصاد والمال، مطبعة برٌس، الرباط، العدد  حجٌبة زٌتونً: الجهة - 

 .024ص       
39

واالقتصادٌة  ونٌةمنٌر الحجاجً: التنمٌة المحلٌة التشاركٌة، مقاربة لدور المشاركة فً إحداث التنمٌة، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة، كلٌة القان - 

 .2ص  5112-5112واالجتماعٌة، جامعة الحسن األول بسطات، السنة الجامعٌة 
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ٌسمى "الحكامة الدٌمقراطٌة" التً تإمن تفاعل كل الفاعلٌن داخل المجتمع على أساس احترام 

حقوق اإلنسان والمبادئ العامة لدولة الحق والقانون
40

 . 

وفً هذا اإلطار عمل الدستور الحالً والقوانٌن التنظٌمٌة للجهات والجماعات على تبنً 

أسلوب االقتراع العام المباشر
41

فً اختٌار أعضاء هذه المجالس بهدؾ تحقٌق الدٌمقراطٌة  

المحلٌة، ألنه أسلوب ٌسمح للساكنة فً حسم مختلؾ قضاٌاهم بنفسهم ودون وسابط، كما ٌحقق 

هذا النوع مبدأ السٌادة الشعبٌة التً تعتبر الشعب مصدر السلطة، كما سٌساعد هذا األسلوب فً 

اعات، وٌساعد على إحساس المواطن بقٌمته المادٌة ومدى تدبٌر الشؤن االنتخابً للجهات والجم

تؤثٌره فً تفعٌل السٌاسة العامة وفً إعداد السٌاسات الترابٌة
42

 . 

ال ٌعد أسلوب االنتخابات المباشرة مسؤلة تقنٌة فقط، بل ٌإدي إلى "منح مصداقٌة 

ٌة شرعٌة الممثلٌن للرهانات السٌاسة الجهوٌّة، وتكرٌس سلطة جهوٌة أصلٌة، وبالتالً إلى تقو

السٌاسٌٌن الجهوٌٌن"
43

. كما سٌدفع السكان إلى التعلق بالمإسسة المنتخبة، مما سٌكرس دورها 

وسٌمنعها من أن تكون مجرد فٌدرالٌة للمصالح الترابٌة، مما ٌعد معطى جدٌا لتكرٌس الشرعٌة 

 الدٌمقراطٌة.

ط انتخاب مجالس الجهات بالمقابل فإن اعتماد تقنٌة االقتراع العام المباشر ٌهم فق

والجماعات، فٌما تم االعتماد على االنتخاب ؼٌر المباشر بالنسبة ألعضاء مجالس العماالت 

واألقالٌم، وهذا ٌطرح عدة أسبلة وقراءات وصلت إلى حد التساإل عن جدوى وجود هذه مجالس 

 العماالت واألقالٌم من األساس.

ٌحا فً مسؤلة اختٌار رإساء مجالس لم ٌكن صر 2011ٌولٌوز  29كما أن الدستور 

الجماعات الترابٌة حٌث اقتصر فقط على كٌفٌة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات 

 بالنص على أنه "تنتخب مجالس الجهات والجماعات باالقتراع العام المباشر".
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ماي  55 عبد العالً بوزبع: "قراءة فً مفهوم الحكامة" منشورات المتلقً الثقافً لمدٌنة صفرو فً موضوع الحكامة والمجتمع المدنً، أشؽال الدورة - 

 . 1، ص 5105، الطبعة األولى أبرٌل ، الشركة العامة للتجهٌز والطبع فاس5100
41

 .02ص  ، 5101 - 2محمد األعرج: الجهوٌة المتقدمة اآللٌات األولٌة ، المجلة المؽربٌة لسٌاسات العمومٌة العدد  - 
42

سلسلة الالمركزٌة واإلدارة  –كرٌم لحرش، الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة: شرح وتحلٌل المٌثاق الجماعً الجدٌد نحو حكامة محلٌة لجماعة لؽد  - 

 .41، ص 5105الطبعة الثالثة  51الترابٌة العدد 
43

 .25، ص 5102فٌصل بٌجً: "أي مستجدات على ضوء القانون التنظٌمً للجهات بالمؽرب" المجلة اإللكترونٌة: المفكرة القانونٌة أبرٌل  - 
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ٌة وترك األمر للقانون التنظٌمً باعتباره مكمال للدستور حٌث تبنت القوانٌن التنظٌم

طرٌقة الترشٌح من بٌن األعضاء المرتبٌن على رأس لوابح االنتخابٌة الخمس األولى، وذلك 

 خالل الخمسة عشر ٌوما من انتخاب أعضاء المجلس.

كان من األجدر أن ٌؤخذ المشرع التنظٌمً بمبدأ تكاملٌة الفصول الدستورٌة ومبدأ وحدة 

من الدستور الذي ٌنص على أن  47صل النص الدستوري فً هذه المسؤلة وأن ٌخطو منحى الف

الملك ٌعٌن ربٌس الحكومة من الحزب السٌاسً الذي تصدر االنتخابات التشرٌعٌة، وعلٌه، 

وتماشٌا مع هذا المبدأ ٌتم اختٌار رباسة الجهة والجماعات الترابٌة األخرى من الالبحة التً 

حصلت على الرتبة األولى
44
. 

قناعة لذا المواطن بؤنه مسإول وصاحب قرار ٌإمن لهذا، فالدٌمقراطٌة تتطلب وجود 

بؤفكاره على مستوى عمٌق
45

، وتمنحه مناخ الثقة وروح المسإولٌة واالنخراط واالستعداد 

 للمشاركة المتواصلة، مبنٌة على أسس وقواعد ٌصعب هزها فً المستقبل.

 ثاىيا: اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

، فإن 2011ٌولٌوز  29من الدستور 139من الفصل  تطبٌقا ألحكام الفقرة األولى

مجالس الجهات والجماعات الترابٌة األخرى مدعوة إلحداث آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور من 

أجل السماح للمواطنٌن والمواطنات وجمعٌات المجتمع المدنً بالمشاركة فً إعداد برامج التنمٌة 

ها طبقا ألنظمتها الداخلٌة، وبناء على ذلك تحدث لدى الجهوٌة والجماعات الترابٌة األخرى وتتبع

مجلس الجماعة هٌبة استشارٌة بشراكة مع المجتمع المدنً تسمى "هٌبة المساواة وتكافإ الفرص 

ومقاربة النوع"، وٌحدد النظام الداخلً للمجلس كٌفٌات تؤلٌؾ هذه الهٌبة وتسٌرها
46

. أما بالنسبة  

ث هٌبات استشارٌة ٌحدد تسمٌتها وكٌفٌة تشكٌلها وتسٌٌرها للجهة تحدث لدى مجلس كل جهة ثال

 النظام الداخلً للجهة وهاته الهٌبات هً : 

  هٌبة استشارٌة بشراكة مع الفاعلٌن االقتصادٌٌن بالجهة تهتم بدراسة القضاٌا الجهوٌة

 ذات الطابع االقتصادي،

                                                           
44

  12ص  5102السنة  22 -24ت، مجلة مسالك الفكر والسٌاسة واالقتصاد العدد عبد الحق بلفقٌه: قراءة دستورٌة فً القانون التنظٌمً للجها - 
45

 .52ص  5111السنة  00-05لفكر والسٌاسة واالقتصاد العدد مسالك امحمد زٌن الدٌن: التدبٌر الجماعً والدٌمقراطٌة التشاركٌة، مجلة  - 
46

 ، مرجع سابق.ت والمقاطعاتالمتعلق بالجماعا 002904من القانون التنظٌمً رقم  051المادة  - 
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 اسة القضاٌا الجهوٌة هٌبة استشارٌة بشراكة مع فعالٌات المجتمع المدنً تختص بدر

 المتعلقة بتفعٌل مبادئ المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع،

 .هٌبة استشارٌة تختص بدراسة القضاٌا المتعلقة باهتمامات الشباب واهتماماتهم 

ٌحدد النظام الداخلً للمجلس تسمح هاته الهٌبات وكٌفٌات تؤلٌفها وتسٌرها
47

 . 

والتشاور، ووضع هذه اإلمكانٌة رهن إشارة المواطنات من أجل تفعٌل آلٌات هذا الحوار 

والمواطنٌن والجمعٌات لمباشرة مساهمتهم فً إعداد مخططات وبرامج التنمٌة وتتبعها فً سهولة 

وٌسر حسب ما ٌحدده النظام الداخلً للجهة ٌمكن لهم تقدٌم عرابض الهدؾ منها مطالبة المجلس 

اته ضمن جدول أعماله وتهمهم مباشرة على أال بإدراج نقطة أو عدة نقط تدخل فً صالحٌ

 تتعارض مع الثوابت المنصوص علٌها دستورٌا.

ولتدقٌق أكثر فً هذا الموضوع سؤقتصر على اآللٌات التشاركٌة للحوار والتشاور 

بالنسبة للجهات من أجل مباشرة هذه اإلمكانٌة واستبعاد كل تؤوٌل أو تفسٌر قد ٌشكل صعوبة فً 

 111.14من القانون التنظٌمً رقم  119توسع أو التطبٌق فٌها، فقد نصت المادة ممارستها، وال

 المتعلق بالجهات على:

 ٌراد بمدلولها فً هذا القانون "كل محرر ٌطالب بموجبه المواطنات العريـضة :

 والمواطنٌن والجمعٌات مجلس الجهة بإدراج نقطة تدخل فً صالحٌاته ضمن جدول أعماله."

 المواطنة أو المواطن الذي ٌعٌنه المواطنات والمواطنون وكٌال عنهم : هو الوكـيل"

 لتتبع مسطرة تقدٌم العرٌضة".

 :ائض من طرف المواطنات والمواطنينشروط تقديم العر -1

من القانون التنظٌمً  120لتوضٌح كٌفٌة ممارسة وشروط تقدٌم العرابض نصت المادة  

 للجهات على تلك الشروط وهً كما ٌلً:

  ٌكونوا من سكان الجهة أو ٌمارسوا بها نشاطات تجارٌة اقتصادٌة أو مهنٌة.أن 

 .مسجلٌن فً اللوابح االنتخابٌة العامة 

 .لهم مصلحة مشتركة فً تقدم العرٌضة 
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 المتعلق بالجهات، مرجع سابق. 000904رقم  من القانون التنظٌمً 002المادة  - 
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   توقٌعا بالنسبة للجهات التً ٌبلػ عدد سكانها من  300أن ال ٌقل عدد التوقٌعات عن

للجهات التً ٌتراوح عدد سكانها بٌن ملٌون وثالثة مالٌٌن توقٌع بالنسبة  400ملٌون نسمة، و 

 توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌتجاوز عدد سكانها ثالثة مالٌٌن نسمة. 500نسمة، و 

   أن ٌكون توزٌع الموقعٌن حسب مقرات إقامتهم الفعلٌة على عماالت وأقالٌم الجهة، على

العدد المطلوب من %5أن ال ٌقل عددهم فً كل عمالة أو إقلٌم عن 
48
. 

 :شروط تقديم العرائض الجمعياتـ  2 

ٌتعٌن علٌها استٌفاء الشروط التالٌة  
49
: 

  أن تكون الجمعٌة مإسسة بالمؽرب طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل لمدة تزٌد على ثالث

 سنوات وتطبق مبادئ الدٌمقراطٌة فً أنظمتها األساسٌة.

 القوانٌن المعمول بها. أن تكون فً وضعٌة قانونٌة فً نظرـ 

 أن ٌكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنٌة بالعرٌضة.ـ 

 أن ٌكون نشاطها مرتبطا بموضوع العرٌضة.ـ 

 طريقة تقديم العريضةـ  3

ٌتعٌن سلوك مسطرة تقدٌم العرٌضة من طرؾ المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات وهً 

كالتالً:
50
 

 ربٌس مجلس الجهة مصحوبة بالوثابق المثبتة لشروط تقدٌمها.وضع العرٌضة لدى  ـ

تحال العرٌضة من طرؾ الربٌس على مكتب المجلس الذي ٌتؤكد من توفر شروط ـ 

 تقدٌمها.

 تسجل فً جدول أعمال الدورة العادٌة للمجلس.ـ 

من  تحال على اللجنة أو اللجان الدابمة المختصة لدراستها قبل عرضها للتداول فً شؤنهاـ 

 طرؾ المجلس.

 إخبار الوكٌل أو الممثل القانونً للجمعٌة بقبول العرٌضة.ـ 
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 المتعلق بالجهات، مرجع سابق. 000904من قانون التنظٌمً رقم  051المادة  - 

49
 المتعلق بالجهات، نفس المرجع. 000904من قانون التنظٌمً رقم  050المادة  - 

50
 المتعلق بالجهات، نفس المرجع. 000904من قانون التنظٌمً رقم  055المادة  - 
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فً حالة رفضها ٌخبر الربٌس الوكٌل أو الممثل القانونً بقرار الرفض داخل أجل ـ 

 شهرٌن.

 الفقرة الثالثة: مبدأ التضامن الرتابي

خوٌل ٌعتبر جاللة الملك التضامن حجر الزاوٌة فً الجهوٌة المتقدمة، ذلك ت

االختصاصات للجهة ٌجب أن ٌقترن بتوفٌر موارد مالٌة عامة وذاتٌة
51

، ألن أبرز مشكل 

ٌعترض الجهات هو مدى وجود موارد بالحجم الذي ٌمكنها من أن تتكفل بما أسند إلٌها من 

صالحٌات بمقتضى القوانٌن التً تعد فً الحقٌقة تكلٌفا، األمر الذي ٌجعل عدم التكافإ الطابع 

للتنمٌة الجهوٌة إال إذا كان هدفها هو تمكٌن كل جهة من استثمار مإهالتها وإمكاناتها على الممٌز 

الوجه األمثل فً إطار من التعاون والتكامل مع الجهات األخرى، مع إٌجاد آلٌات ناجعة للتضامن 

المجسد للتكامل والتالحم بٌن المناطق فً المؽرب موحد
52
. 

ن أجل تجاوز توفٌر اإلعتمادات الذاتٌة والكافٌة لقٌام وإذا كان التضامن حجر الزاوٌة م

الجهات والجماعات الترابٌة باالختصاصات الموكولة لها، فالتضامن الوطنً ٌعد عنصرا أساسٌا 

فً الجهوٌة المتقدمة، إذ أن تحوٌل االختصاصات للجهة ٌقترن بضرورة توفٌر موارد مالٌة، 

تعاون الجهوي والترابً بٌن باقً الجماعات الترابٌة حٌث سٌمكن هذا المبدأ من تفعٌل آلٌة ال

األخرى من أجل تحقٌق المشارٌع المشتركة، وإنجاز البرامج الجهوٌة، وخلق إطارات إلقامة 

شراكة بٌن الجهات الؽنٌة والفقٌرة، وتجاوز االختالالت الترابٌة
53
 . 

ا على آلٌات محددة وٌفترض مبدأ التضامن أٌضا، إعادة النظر فً توزٌع الثروات اعتماد

ومدروسة للتؽلب على الفوارق واالختالالت االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌن الجهات، خصوصا فً 

ظل وجود جهات ؼنٌة وأخرى فقٌرة، وهو معطى جعل من تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة 

ى ترسٌخ ٌدعوا إلى إنشاء صندوق عمومً للتضامن بٌن الجهات، ألن الجهوٌة المتقدمة تقوم عل

هذا المبدأ للحد من التفاوتات الناجمة عن تركٌز الثروات وعن النمو ؼٌر المتكافا لمجاالتها 

 الترابٌة وعن الفوارق الجؽرافٌة والدٌمؽرافٌة بٌنها.
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، 11-12ج حمٌد أبوالس: التجربة الجهوٌة بالمؽرب وإمكانٌة اإلصالح على ضوء الحكم الذاتً، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة عدد مزدو - 

 .11ص  5111السنة 
52

 .22ص 5101،السنة 10-11التؽٌٌر بالمؽرب، المجلة المؽربٌة إلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد مزدوج  منٌة بلملٌح: الجهوٌة المتقدمة ورهان - 
53

 .21هشام ملٌح: إصالح التنظٌم الجهوي والترابً بالمؽرب على ضوء مستجدات الدستور الجدٌد ، مرجع سابق، ص  - 
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 %10ولهذه الؽاٌة ٌحدث مند االنطالق صندوق للتضامن بٌن الجهات تضخ فٌه بداٌة 

من الموارد الجدٌدة المرصودة من طرؾ الدولة لكل جهة، وتوزٌع مداخٌل هذا الصندوق بالنظر 

إلى حاجٌات الجهات المحدودة اإلمكانٌات
54
 . 

كما أن التضامن بٌن الجماعات الترابٌة ٌساعد على تقلٌص من الفوارق المجالٌة بٌن 

ل لتكرٌس هذا المبدأ بصفتها المإسسة مختلؾ الجماعات الترابٌة، ولعل الجهة تشكل الفضاء األمث

والقانون التنظٌمً رقم  2011ٌولٌوز  29الحاضنة لمكوناتها الجؽرافٌة سٌما وأن دستور 

المتعلق بالجهات قد خصها مجموعة من الصالحٌات القانونٌة واإلمكانات المادٌة للقٌام  14.111

 لمجالها الجؽرافً. بدور التنسٌق وإعادة توزٌع األدوار بٌن الجماعات التابعة

وٌقترن مفهوم التضامن بٌن الجماعات الترابٌة بمفهوم التعاون الالمركزي الذي ٌشكل 

اآللٌة واألرضٌة القانونٌة لتعببة اإلمكانٌات المحلٌة من أجل بناء مشارٌع مهٌكلة ذات نفع مشترك 

من خالل إحداث مجموعة من الهٌبات
55
: 

  المتعلق  111.14من القانون التنظٌمً رقم  145شركات التنمٌة الجهوٌة )المادة

 بالجهات(.

  المتعلق بالجهات(. 111.14من القانون التنظٌمً رقم  148مجموعة الجماعات )المادة 

  المتعلق  113.14من القانون التنظٌمً رقم  141مجموعة الجماعات الترابٌة )المادة

 بالجماعات والمقاطعات(.

  المتعلق  113.14رقم  القانون التنظٌمً من 130)المادة شركات التنمٌة المحلٌة

 بالجماعات والمقاطعات(.

  113.14القانون التنظٌمً رقم من  134مإسسات التعاون بٌن الجماعات )المادة 

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات(.

الباب السادس من القانون من  (162،163،164المواد ) الشراكةوالتعاون اتفاقٌات 

الباب الخامس من ( من 149،150،151والمواد )المتعلق بالجهات،  111.14التنظٌمً رقم 

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات. 113.14القانون التنظٌمً رقم 
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 .25، ص 5100لجنة االستشارٌة حول الجهوٌة، المملكة المؽربٌة، تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة، الكتاب األول، التصور العام، ال - 
55

 .سوؾ نتطرق إلً مجموعة من الهٌبات المشتركة بٌن الجهات والجماعات الترابٌة األخرى بالتفصٌل فً المبحث الثانً من الفصل الثانً أدناه - 
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 142فً فصله  2011ٌولٌوز  29وفً إطار تفعٌل مبدأ التضامن أٌضا ٌنص الدستور

الجتماعً لسد العجز فً مجال التنمٌة البشرٌة، والبنٌات التحتٌة على إحداث صندوق للتؤهٌل ا

األساسٌة والتجهٌزات. وٌحدث أٌضا صندوق للتضامن  بٌن الجهات، بهدؾ التوزٌع المتكافا 

 للموارد، قصد تقلٌص التفاوتات بٌن الجهات.

 الفقرة الرابعة: مبدأ التفريع

ة توزٌع االختصاصات والموارد بٌن ٌشكل مبدأ التفرٌع أهم المبادئ التً تإطر مسؤل

ل مرة من خالل الفصل الدولة والجماعات الترابٌة. حٌث نص المشرع الدستوري المؽربً ألو

"للجماعات الترابٌة وبناء على مبدأ التفرٌع، اختصاصات ذاتٌة واختصاصات  على أن: 140

ت اإلشارة إلٌه  ضمنٌا مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه األخٌرة"، وقد تم

، وبشكل صرٌح فً المبادرة المؽربٌة 74.96من قبل، فً القانون المتعلق بالجهات رقم 

من المبادرة المذكورة على  17للتفاوض حول الحكم الذاتً المقترح للصحراء، حٌث تنص الفقرة 

وافق على ما ٌلً: "فً المقابل إن السلطات التً لم ٌتم منحها بشكل خاص سوؾ تمارس الت

 أساس مبدأ التفرٌع".

وكتصور لهذا المبدأ، جاء فً تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة أن العمل به سٌشمل 

مجال التنمٌة االقتصادٌة والثقافٌة والبٌبٌة، إذ اعتبرت كل مجال لالختصاص كالماء والطاقة 

مبدأ التفرٌع، تتمتع الجماعات  فبناء على والنقل... قابال ألن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابٌة.

بكل االختصاصات التً تكون هً المإهلة للقٌام بها أحسن قٌام، وخاصة ما ٌتصل منها بالتجهٌز 

وبخدمات القرب، كما تتشارك بصفة منتظمة كانت معنٌة بذلك مباشرة الجماعً
56
. 

الترابٌة،  وتماشٌا مع ذلك ثم تكرٌس هذا المبدأ فً القوانٌن التنظٌمٌة حول الجماعات

كقاعدة لتوزٌع وممارسة االختصاصات بٌن الجماعات الترابٌة والدولة، حٌث ثم التنصٌص على 

المتعلق بالجماعات، حٌث  113.14من القانون التنظٌمً رقم  4مبدأ التفرٌع من خالل المادة 

ً تمارس الجماعة االختصاصات الذاتٌة المسندة إلٌها بموجب أحكام هذا القانون التنظٌم

والنصوص المتخذة لتطبٌقه. وتمارس أٌضا االختصاصات المشتركة بٌنهما وبٌن الدولة، 

والمنقولة إلٌها هذه األخٌرة وفق الشروط والكٌفٌات المنصوص علٌها فً األحكام المذكورة، 
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، )الطبعة الثانٌة باللؽتٌن 5105، السنة 521 المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدداالستشارٌة للجهوٌة، الجهوٌة المتقدمة، المجلة  تقرٌر اللجنة - 

 .52، ص العربٌة والفرنسٌة(



  
30 

 
  

من الدستور، ٌتعٌن عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى  141وطبقا للفقرة الثانٌة من الفصل 

ٌتم تحوٌل الموارد الالزمة التً تمكنها من ممارسة االختصاص المذكور، ونفس المبدأ الجماعة، 

من  4، وكذا المادة  6 تهفً ماد المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظٌمً رقم  علٌه نص

 المتعلق بالعماالت واألقالٌم. 112.14القانون التنظٌمً رقم 

االختصاصات المخولة للوحدات الالمركزٌة إن ترسٌخ مبدأ التفرٌع ٌساعد على توسٌع 

بمستوٌاتها الثالثة، وٌمتد إلى مجال اإلدارة الالممركزة حٌث ٌتم مصالحة الشإون على المستوى 

المحلً وٌبقى تدخل السلطة المركزٌة استثنابٌا، وهو ما ٌفٌد بؤن هذا المبدأ من شؤنه أن ٌحد من 

ٌعجز فٌها المستوى األدنى على التدخل وممارسة تدخل المستوى األعلى، إال فً الحالة التً 

اختصاص ما لسبب من األسباب، وٌتٌح ذات المبدأ فٌما بعد، بالنسبة للدولة، النقل التدرٌجً 

لبعض من اختصاصاتها للجماعات الترابٌة، متى توفرت شروط الكفاءة التقنٌة واإلدارٌة وتوفرت 

ه االختصاصاتالموارد المالٌة والبشرٌة الموازٌة لنقل هذ
57

 . 

كما أن تطبٌق مبدأ التفرٌع، ٌمكنه أن ٌعطً للبنٌة اإلدارٌة أكبر قدر من المرونة وأكبر 

قدر من المالبمة الممكنة
58

الفقرة الثانٌة على أن: "كل  141. ولذلك نص الدستور فً فصله 

الموارد  اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ٌكون مطابقا بتحوٌل

المطابقة له"، مما ٌإشر على أن نقل االختصاصات وتوزٌعها مستقبال سٌبقى رهٌن بتوفٌر 

 الموارد المالٌة.

ولهدا فمبدأ التفرٌع له حمولة سٌاسٌة أساسا بإعادة النظر فً دور الدولة، نظرا لكون 

اصاتها لصالح التفعٌل الحقٌقً لهذا المبدأ، سٌإدي مستقبال إلى تخلً الدولة عن بعض اختص

المستوى الالمركزي والالممركز بطرٌقة تدرٌجٌة، "مكرسا بذلك فكرة بناء الدولة من القاعدة إلى 

القمة، الشًء الذي ٌحتم تدخل الجماعات المحلٌة فً جزء مهم من المسإولٌات العمومٌة المتعلقة 

بها"
59
. 

دولة والجماعات الترابٌة، ومن انعكاسات مبدأ التفرٌع كذلك، تقاسم السلطة المالٌة بٌن ال

بمنح المجالس المنتخبة حق إنشاء وفرض أو تعدٌل بعض الضرابب بتطبٌق مبدأ التفرٌع الجبابً 
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 .011، مرجع سابق ص 5102 -0105نفً: التقسٌم الترابً الجهوي بالمؽرب: دراسة فً أنماط التقسٌم وانعكاساته على المجال الجهوي ورشٌد ت - 
58

 - SEDJARI Ali : la fin du pouvoir d’Etat vérité ou illusion… « la revanche des territoires » Edition l’harmattan, Great- 

RABAT 1997 P 34. 
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- CHAHID Fatima : Territorialisation des politiques publiques, REMALD ; collection « Manuel et travaux 

universitaires » N° 63 premier édition 2005, P 123. 
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الذي ٌهدؾ إلى تخوٌل المستوى اإلداري األنسب مهمة وضع وفرض وتحصٌل الضرٌبة وفق 

ت الترابٌة مقاربة تخصص كل صنؾ من الجماعات الترابٌة بنوع ضرٌبً، وكذا توفٌر الجماعا

على موارد ذاتٌة واستقالل مالً. بٌد أنه رؼم أهمٌة هذا المبدأ فإن إعماله واحترامه ٌبقى ؼٌر 

كافً، فمن الضروري االنتباه إلى توحٌد السٌاسات العمومٌة وانسجامها، باإلضافة إلى ضرورة 

باقً المستوٌات إٌجاد آلٌات كفٌلة بضمان التنسٌق ما بٌن المستوى الوطنً والمستوى الجهوي و

تحت الجهوٌة، ومن ثم ٌبرز أهمٌة المنهج التعاقدي بٌن هذه المستوٌات للقضاء أو على األقل 

 للتقلٌص من تنازع االختصاصات وتداخلها فٌما بٌنها.

فتوزٌع االختصاصات بٌن الجهات والجماعات الترابٌة األدنى سٌحقق نوع من التكامل 

ٌمارس المستوى األعلى أي وصاٌة على المستوى وتجنب تداخل االختصاصات، دون أن 

األدنى
60
. 

 املطلب الثاني: أهداف التنظيه الرتابي

انطالقا من الدٌنامٌة اإلصالحٌة التً تعرفها الدولة وأجهزتها بالمؽرب
61

، والتً قعد لها 

من أجل الدفع بمسلسل اإلصالحات التً مرت منها التجربة  2011ٌولٌوز 29الدستور 

بالمؽرب، وضرورة توسٌع سلطة الوحدات الترابٌة فً تحمل عبء تدبٌر المشاكل الالمركزٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، وذلك من أجل تبنً التصور الجدٌد ألهداؾ جدٌدة بخصوص 

التنظٌم الترابً الالمركزي وإعادة النظر فً السٌاسة الترابٌة للدولة حٌث ثم تكرٌس أهداؾ 

ترابً تصبو إلى توطٌن السٌاسات العمومٌة، وتكرٌس الدٌمقراطٌة المحلٌة، متطورة للتنظٌم ال

باإلضافة إلى تعزٌز مسلسل الالمركزٌة الترابٌة بإطالق مشروع الجهوٌة المتقدمة وترسٌخ 

 الحكامة الجٌدة بالجماعات الترابٌة واشتراك السكان فً تدبٌر شإونهم الجهوٌة والمحلٌة.

 هذا المطلب كما ٌلً:  وعلى هذا األساس سنتناول

الفقرة (، تدعٌم مسلسل الالمركزٌة فً )الفقرة األول تكرٌس الدٌمقراطٌة المحلٌة فً )

(، وأخٌرا ترسٌخ الحكامة الجٌدة فً تدبٌر الفقرة الثالثة(، وبناء جهوٌة متقدمة فً )الثانية

 (.الفقرة الرابعةالشإون المحلٌة فً )

                                                           
، مرجع سابق.5100ٌولٌوز  51من الدستور  042الفصل  
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 احملليةقرة األوىل: الدميقراطية الف

تعد الالمركزٌة الترابٌة البوابة األساسٌة لالنفتاح على نوعٌة الحٌاة العامة المإطرة 

بتسٌٌر دٌمقراطً عن قرب وهو ما ٌصطلح علٌه بالدٌمقراطٌة المحلٌة حٌث أن الجماعات 

ولها الترابٌة بحكم تمتعها باالستقالل المالً واإلداري، فإنها تتوفر بالتالً على شخصٌة معنوٌة تخ

الفرص الالزمة لمباشرة أعمالها على جمٌع األصعدة وعلى امتداد جذورها الترابٌة
62
. 

هذا وٌجمع الباحثون فً المجال اإلداري على اإلقرار بؤن الجماعات الترابٌة هً المجال 

الذي تمارس فٌه من الناحٌة المبدبٌة الدٌمقراطٌة المحلٌة، التً تمكن السكان من اختٌار اإلطار 

ام لحٌاتهم الٌومٌة بكل حرٌة، كما ٌجمعون على أن هدؾ ومشروعٌة المإسسة الجماعٌة الع

مستمدة قبل كل شًء من رؼبتها فً تقرٌب القرار من الموطن وإشراكه فً الشؤن المحلً
63
. 

فالدٌمقراطٌة ترتكز بشكل عام على جعل اإلنسان أساس التنمٌة، فكل المنطلقات الفكرٌة 

ٌة تنطلق من الفرد لتعود إلٌه، بدءا بالدٌمقراطٌة بمفهومها العام، والسٌاسٌة واالجتهاد

والدٌمقراطٌة المحلٌة بشكل خاص، والواقع أن الدٌمقراطٌة المحلٌة اقترنتها مقاربتٌن أكادٌمٌتٌن 

أساسٌتٌن: أولهما، تنظر إلى أن مسؤلة تحقٌق دٌمقراطٌة محلٌة ترتكز باألساس على ضرورة 

بإمكانه دفع المإسسات المنتخبة إلى بلورة دٌمقراطٌة تشاركٌة  وجود نظام سٌاسً قوي

 وتشاورٌة، وثانٌهما إدراك األفراد بؤهمٌة المسؤلة الدٌمقراطٌة فً حٌاتهم المجتمعٌة.

وٌكتسً التدبٌر الترابً أهمٌة قصوى، بالنظر إلى كون الجماعات الترابٌة هً فً العمق 

ت الترابٌة ٌتعلم الناس ممارسة الدٌمقراطٌة والعمل مدرسة لتعلم الدٌمقراطٌة، ففً الجماعا

المدنً، وبذلك ٌحق القول أن الجماعات الترابٌة تمثل الفضاء النموذجً لممارسة الدٌمقراطٌة 

 المحلٌة ألنها األكثر قربا من المواطنٌن والمواطنات.

مشاركة هذه الدٌمقراطٌة المحلٌة تستلزم بدورها وبالضرورة مشاركة جمٌع المواطنٌن 

حقٌقٌة فً العملٌات السٌاسٌة التً تجري فً جماعتهم وفً القرارات التً تإثر فً حٌاتهم، فبذلك 

فقط ٌصح القول أن الدٌمقراطٌة المحلٌة مبدأ أساسً من المبادئ التً تقوم علٌها التنمٌة 

المحلٌة
64
. 
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ر الهٌبات ومما الشك فٌه أن تكرٌس الدٌمقراطٌة المحلٌة بالمؽرب عن طرٌق تعزٌز دو

ٌولٌوز  29المنتخبة فً اتخاذ قرارتها وتنفٌذها وتنظٌم شإونها المحلٌة، بحٌث أكد الدستور 

على مبدأ التدبٌر الحر لشإونها 2011
65

، ومنحها سلطة تنفٌذٌة وتنظٌمٌة لممارسة صالحٌتها 

من الدستور أعاله على أن:"ٌقوم رإساء مجالس الجهات ورإساء  138حٌث ٌنص الفصل 

س الجماعات الترابٌة األخرى، بتنفٌذ مداوالت هذه المجالس ومقرراتها". كما تتوفر الجهات مجال

والجماعات الترابٌة األخرى، فً مجاالت اختصاصاتها، وداخل دابرتها الترابٌة، على سلطة 

تنظٌمٌة لممارسة صالحٌتها
66

. وذلك عن طرٌق انتخاب الجماعات الترابٌة، حٌث ٌتم انتخاب 

هات والجماعات باالقتراع العام المباشرمجالس الج
67
. 

 7وهذا ما تم تعزٌزه من خالل القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة، حٌث تنص المادة 

المتعلق بالجماعات: "أن مجلس الجماعات ٌنتخب أعضاإه  113.14من القانون التنظٌمً رقم 

المتعلق بانتخاب أعضاء  59.11 باالقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظٌمً رقم

من ذي  24بتارٌخ  173.11.1مجالس الجماعات الترابٌة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 

من القانون  9". ونفس المضمون نصت علٌه المادة 2011نوفمبر  21الموافق  1432الحجة 

 112.14نظٌمً رقم من القانون الت 8المتعلق بالجهات. إال أن المادة  111.14التنظٌمً رقم 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم لم تنص على انتخاب أعضاء المجلس العمالة أو اإلقلٌم  باالقتراع 

 العام المباشر، وهذا ما أؼفله المشرع المؽربً.

 الفقرة الثانية: بناء مصلصل الالمركسية

أجمع الباحثون والمهتمون بموضوع التنمٌة، على أن الالمركزٌة أصبحت البدٌل 

واإلدارة األساسٌة لخوض معركة التنمٌة بحٌث تشكل شرطا جوهرٌا لتنظٌم وإعداد مجال ترابً 

قادر على توفٌر مستلزمات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على مستوى المجال الترابً المحلً، 

حق إدارة مسإولٌتهم بالشكل الذي ٌجعل عملٌة إتخاد القرار تستجٌب لتنمٌة وتمنح للسكان 

األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة، وذلك انسجاما مع بزوغ المحلً كرفض للنظام األحادي 

والمركزي، وكبحث عن الحجم اإلنسانً والقرب. وقد أسفر هذا التوجه عن بزوغ ما ٌسمى 
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مقابل بالنسبة لوقالٌم، خاصة بٌن المركز الذي تتخذ منه القرارات  بالتنمٌة من األسفل وهً بمثابة

واألقالٌم األتربة، وحتى بالنسبة لوقالٌم األتربة فٌما بٌنها
68

 . 

وبالرجوع إلى التجربة الوطنٌة، فإن مسار الالمركزٌة لم ٌستطٌع إقرار نموذج للتنمٌة 

من األسفل بالمؽرب
69

عمومٌة، نظرا للمركزٌة الشدٌدة التً إخفاق السٌاسات ال«ومن نتابجه  ،

تعترٌها، مما أدى إلى فعالٌة بعض السٌاسات المعتمدة لحد اآلن فً عدة مجاالت كالسكن، 

واالنفتاح على العالم القروي والتشؽٌل...
70

 «. 

إن إدارة وتدبٌر العملٌة التنموٌة فً العصر الحالً، لم ٌعد ٌقتصر على دور الهٌبات 

اسً فحسب، بل تجاوز إلى محطة "الترابً" عن طرٌق تكرٌس المركزٌة المركزٌة كفاعل أس

القرارات، وال مركزٌة األنشطة والسٌاسات العمومٌة وتوطٌنها كشرط أساسً وسابق لتحقٌق 

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بمجموع التراب، فً إطار تنمٌة مندمجة.

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

ضرورة السعً إلى تحقٌق التنمٌة من األسفل بدل االرتكاز على محاوالت بت الدٌنامٌة 

االقتصادٌة من األعلى
71
. 

وتجدر اإلشارة إلى أن بناء مسلسل الالمركزٌة أصبح معتمدا فً جل الدول العالم لكونه 

المواطن فً إدارة شإونه عن طرٌق آلٌة ٌعتمد على تقرٌب اإلدارة من المواطن وإشراك 

االنتخاب، وفً كل هذا تدعٌم الدٌمقراطٌة التً تتمحور حولها دولة الحق والقانون
72
. 

وٌعتبر المؽرب من بٌن الدول التً اختار العمل بنظام الالمركزٌة، وتدعٌما لهذا المسار 

، 2011ٌولٌوز  29ستورفقد نص المشرع الدستوري فً الفقرة األخٌرة من الفصل األول من د

على أن "...التنظٌم الترابً للمملكة تنظٌم ال مركزي، ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة". كما نص 

المشرع الدستوري على أن "ٌرتكز التنظٌم الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى 

رفع من مساهمتهم فً التعاون والتضامن، وٌإمن مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر شإونهم، وال
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التنمٌة البشرٌة المندمجة والمستدامة
73

من خالل مقتضٌاته  2011ٌولٌوز  29كما عمل الدستور  

أن الجهات والجماعات الترابٌة األخرى لها اختصاصات واسعة وواضحة، مع ضرورة توفٌر 

ٌولٌوز  29تور الجماعات الترابٌة على الموارد المالٌة الالزمة لتنفٌذها، وهو ما أكد علٌه دس

عندما ربط نقل كل اختصاص للجماعات الترابٌة بتحوٌل الموارد المالٌة المطابقة لحجم  2011

االختصاصات المنقولة
74

. كما ٌستند على إٌجاد مإسسات محلٌة ونخب جهوٌة ومحلٌة تختص 

بتمثٌل السكان ألجل مباشرة الشإون الجهوٌة والمحلٌة والتنسٌق مع المركز فً المحاور 

 المشتركة بٌنهم.

وهذا ما تبنته القوانٌن التنظٌمٌة للجهات والجماعات الترابٌة األخرى، هذه االختصاصات 

الواسعة التً نص علٌها الدستور الجدٌد، أن الجماعات تشمل على االختصاصات المشتركة بٌن 

مكن أن الدولة والجماعة االختصاصات التً ٌتبٌن أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، وٌ

تتم ممارسة االختصاصات طبقا لمبدأي التدرج والتماٌز
75
. 

أما االختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة بما ٌسمح بتوسٌع االختصاصات 

ن التنظٌمً القانوو ( من القانون التنظٌمً للجماعات،90،91من خالل المواد )بشكل تدرٌجً. 

 (، وكذا نفس الطرح نص95، 94، 93 ،92، 91، 82، 81، 80) موادللجهات من خالل ال

 موادلعماالت واألقالٌم من خالل الالمتعلق با 112.14علٌه المشرع بالنسبة للقانون التنظٌمً رقم 

(78 ،79 ،80 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90.) 

 فقرة الثالثة: بناء جووية متقدمةال

ه هللا بمطلب التنمٌة االقتصادٌة ارتبطت فكرة الجهة لدى الملك الحسن الثانً رحم

واالجتماعٌة، وذلك من خالل تفعٌل التنمٌة الجهوٌة وتحقٌق التعاون الجهوي
76

. وعبر الحسن  

الثانً أكثر من مرة عن مخاطر االختالالت الجهوٌة وضرورة تجاوزها، حٌنما قال: "فجهاتنا مع 

وال المادٌة فمنها ما هو ؼنً فوق  األسؾ لٌست متوازنة بالنسبة للخٌرات البشرٌة وال المالٌة

الؽنى، ومنها ماهو فقٌر جدا، ومحتاج إلى أن نبحث عن كنوز أتاها هللا تلك الجهة، فلذا حٌنما 

 تطرح علٌهم القوانٌن المنظمة للجهة، أرٌدكم أن تنظروا إلٌها بهذا النوع من التراضً" .
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 .21.ص 5104 -5102الخامس، أكدال الرباط 



  
36 

 
  

ة السابعة للجماعات المحلٌة كما عبر عن ذات الفكرة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنٌ

بالدار البٌضاء حٌث قال:" إننا سنسعى من خالل إستراتٌجٌتنا إلى التحكم فٌما ٌعانٌه المؽرب من 

الظواهر المسبقة للفوارق االجتماعٌة، أعنً بذلك التكاثر السكانً، وتمركز اإلنجازات 

كل جهة من جهات المملكة  االقتصادٌة بالساحل األطلسً، وعلٌه، فإننا سنحرص على أن تتمكن

 .... من أن تصبح مستقطبة للتنمٌة"

وبعد تولً الحكم جاللة الملك محمد السادس، أطلق المفهوم الجدٌد للسلطة فً خطاب له 

ر البٌضاء أمام المسإولٌن عن اإلدارة الترابٌة من عمال ا، بمدٌنة الد1999أكتوبر  12بتارٌخ 

كآلٌة لتفعٌل الدٌمقراطٌة المحلٌة والجهوٌة، وبالعودة إلى مختلؾ ووالة معتبرا بذلك هذا المفهوم 

ومجموع الرسابل والخطب الملكٌة، نجد أنها تطرقت للمسؤلة الجهوٌة واإلصالح الجهوي بشكل 

بمناسبة  2008نونبر  6ؼزٌر مع ربطها بإصالح أجهزة وهٌاكل الدولة ففً خطاب الملكً ل 

لجاللة محمد السادس نصره هللا ما ٌلً:"ولبلوغ هذه ذكرى المسٌرة الخضراء أكد صاحب ا

 األهداؾ، فإن هذا اإلصالح ٌجب أن ٌرتكز على الوحدة والتوازن والتضامن..." وهً كالتالً:

 :تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التً ال ٌمكن ألي جهوٌة أن تتم إال فً  الوحـــدة

 نطاقها.

 :ٌنبؽً أن ٌقوم على تحدٌد االختصاصات الحصرٌة المنوطة بالدولة مع تمكٌن  التـوازن

المإسسات الجهوٌة من الصالحٌات الضرورٌة للنهوض بمهامها التنموٌة، فً مراعاة 

 لمستلزمات العقلنة واالنسجام والتكامل.

 :وٌل "وٌضل التضامن الوطنً حجر الزاوٌة، فً الجهوٌة المتقدمة، إذ أن تح التـضامن

االختصاصات للجهة ٌقترن بتوفٌر موارد مالٌة عامة وذاتٌة، كما أن نجاح الجهوٌة رهٌن باعتماد 

 .ٌا ومنسجمة اجتماعٌا وثقافٌا..."تقسٌم جهوي ناجح ٌتوخى قٌام مناطق متكاملة اقتصادٌا وجؽراف

المإطر الحقٌقً والموجه األساسً لمشروع الجهوٌة  2010ٌناٌر  3وٌعتبر خطاب 

قدمة، وٌدل على ذلك ما جاء فً تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة الذي أكد على أنه:"ٌتطلع المت

هذا المشروع إلى بلورة اإلدارة الملكٌة السامٌة الرامٌة لتمكٌن المؽرب من جهوٌة متقدمة" 

 وسطر الخطاب أهداؾ الجهوٌة  ومرتكزاتها ومقاربة إعدادها وهً كالتالً:
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 األهــــداف:  (1

 .ترسٌخ الحكامة المحلٌة الجٌدة 

 .تعزٌز القرب من المواطن 

 .تفعٌل التنمٌة المندمجة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 :المرتـكزات (2

 .التشبت بمقدسات األمة وثوابتها فً وحدة الدولة والوطن والتراب 

  ًمؽرب موحدااللتزام بالتضامن وإٌجاد آلٌات للتكامل، والتالحم بٌن المناطق ف
77
. 

 .اعتماد التناسق والتوازن فً الصالحٌات واإلمكانٌات 

 .انتهاج الالتمركز الواسع الذي لن تستقٌم الجهوٌة بدون تفعٌله 

أما فٌما ٌخص بالتقطٌع الجهوي، فقد نص الملك فً نفس الخطاب بخصوصه على ما 

مقدمتها إٌجاد جهات قابمة ٌلً:"إننا نتوخى من هذا الورش المإسس بلوغ أهداؾ جوهرٌة وفً 

الذات، وقابلة لالستمرار، من خالل بلورة معاٌٌر عقالنٌة وواقعٌة لمنظومة جهوٌة جدٌدة". وأكد 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد مقاربة دٌمقراطٌة وتشاركٌة فً إعداد 

ٌتم التوصل إلى إعداد تصور  هذا التصور، عن طرٌق االنفتاح على كافة الفاعلٌن والشرابح حتى

لٌست  -على حد تعبٌر جاللة الملك-متوافق بشؤنه نظرا لوهمٌة التً ٌكتسٌها، فالجهوٌة المنشودة 

مجرد إجراء تقنً أو إداري، بل توجها حاسما لتطوٌر وتحدٌث هٌاكل الدولة، والنهوض بالتنمٌة 

المندمجة وفق نموذج مؽربً نابع من خصوصٌات بالدنا"
78
. 

وتفعٌال لمقترح الجهوٌة فقد بوأ الدستور الجهة مكانة الصدارة فً عملٌات إعداد وتتبع 

برامج التنمٌة الجهوٌة إلعداد التراب
79

 ، بٌن الجماعات الترابٌة األخرى.

وبناء الجهوٌة ٌحتاج إلى موارد أكبر، لكون المشرع الدستوري خول للجهة اختصاصات 

فً تدبٌر شإونها وهذا سٌشكل فضاءات متجانسة للتنمٌة  موسعة، وسلطة حقٌقٌة، وحرٌة أكثر
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 .01تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة، الكتاب األول، مرجع سابق، ص  - 
78

بمناسبة تنصٌب اللجنة االستشارٌة للجهوٌة، ملحق تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة، الكتاب األول، ص  5101ٌناٌر  2جع نص الخطاب الملكً را - 
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االقتصادٌة واالجتماعٌة
80

، والتنسٌق بٌن مستوٌات الجماعات الترابٌة األخرى، كما أن التحول 

االقتصادي والدٌمؽرافً الذي ٌعرفه المؽرب، ولالعتبارات السٌاسٌة المرتبطة بقضٌة استكمال 

مؽربٌة حكما ذاتٌا موسع، ومحاربة التفاوت والفوارق بٌن الوحدة الوطنٌة ومنح جهة الصحراء ال

جهات المملكة وإعادة التوازن إلٌها، بإحداث صندوقً للجهات صندوق للتؤهٌل االجتماعً 

 وصندوق للتضامن بٌن الجهات.

 الفقرة الرابعة: احلكامة اجليدة يف تدبري الشؤون احمللية

السٌاق والبناء العامٌٌن إلى سٌاق أقل ٌتعلق ترتبط الحكامة الجٌدة بمحاولة االنطالق من 

بالمجال الترابً الذي ٌمكن ضبطه بشكل أكبر واإلمساك به وبتفاصٌل حسن تدبٌره، فالمجال 

ٌتٌح للدولة طرٌقة أفضل للقٌام بدورها داخل مجاالت ترابها،  -نظاما مفتوحا –الترابً، باعتباره 

 علٌن اآلخرٌن.وذلك فً إطار تعاونً وتعاضدي مع باقً الفا

تعتبر الحكامة المحلٌة عنصر مهما فً تحول دور الدولة وصٌاؼة سٌاستها العامة، 

وعنصرا مفتاحا للتدبٌر الجٌد للتنمٌة وإرساء ثقافة الدٌمقراطٌة المحلٌة، إنها أداة تعمل على تدبٌر 

ٌاسٌة واالقتصادٌة الشؤن الترابً بناء على قٌم الشفافٌة واألخالق، لذلك ارتبطت فً الخطابات الس

منذ ظهورها كمفهوم جدٌد له بالوحدات الترابٌة، حٌث وجدت فً المجال المحلً أرضٌة مالبمة 

 لتوطٌد دعابمها، وحقال خصبا لتجرٌب أولوٌاتها.

وفً ظل تعالً األصوات المنادٌة بنهج حكامة ترابٌة كؤداة لتدبٌر الشؤن الترابً ـ قابمة 

ـ تكفل تحقٌق التنمٌة واالستقرار االقتصادي، حٌث اعتبر بمثابة على قٌم الشفافٌة واألخالق 

نموذج مثالً له تؤثٌر عمٌق على مستوى السلطة السٌاسٌة وبنٌاتها السوسٌو سٌاسٌة، نظرا لقدرته 

على تفكٌك األنماط التقلٌدٌة للتدابٌر العمومٌة، وٌشكل بالتالً شكال جدٌدا من ممارسة السلطة 

 الحكامة الترابٌة الجٌدة أداة ناجعة لتحقٌق النزاهة والفعالٌة فً الخدمات.ٌنطلق من تحت، ألن 

إن بناء منظومة متكاملة للحكامة الترابٌة بالمؽرب ٌتطلب جهاز إداري ترابً فعال 

ورشٌد لٌساهم فً العملٌة التنموٌة السٌاسٌة الشاملة والمتوازنة، مع ضرورة اتخاذ إجراءات 
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على أنه "... مهما ٌكن تقدمنا فً مجال ترسٌخ  5112دجنبر  02-05كادٌر بتارٌخ أكد جاللة الملك فً خطابه إلى الملتقى الوطنً للجماعات المحلٌة بؤ - 

 النظام الالمركزي فإنه ٌظل ناقصا ما لم ٌدعمه إصالح الجهات وبناء أقطاب جهوٌة متجانسة."
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تٌجٌة متكاملة للتنمٌة المحلٌة، وهذا لن ٌتم إال بتؤهٌل التوجهات حاسمة وجرٌبة لوضع إسترا

الحدٌثة فً التدبٌر داخل مإسستنا اإلدارٌة المحلٌة واالنطالق من فهم األبعاد الحضارٌة والبٌبٌة 

للمجتمع المؽربً من خالل مختلؾ القواعد واألسس التً تقوم علٌها، حتى ٌتمكن للمنتخبٌن 

رجال السلطة باإلدارة الترابٌة ترشٌد وعقلنة الشؤن العام الترابً وتشاور الجماعات الترابٌة و

وحوار وتواصل وتسٌٌر دٌمقراطً شفاؾ، ومن ثم فالحكامة الترابٌة تمكن المسإولٌن من الشؤن 

الترابً سواء كانوا معنٌٌن أو منتخبٌن، من إعادة بناء مفهوم السلطة والحكم على أسس ومبادئ 

كٌنهم من استثمار مختلؾ اإلمكانٌات التواصلٌة والتدبٌرٌة من أجل بلورة فعل سٌاسة القرب وتم

 إداري ترابً ٌخدم مصالح مرتفقً اإلدارة الترابٌة والجماعات الترابٌة.

وعلى هذا األساس ال ٌمكن أن تقوم الوحدات الترابٌة بهذا الدور إال باعتماد مقاربة 

ومات األساسٌة التً تقوم لى مختلؾ المبادئ والمقً ترتكز عتنموٌة فً بعدها الشمولً، والت

علٌها الحكامة الترابٌة
81

.  ومن بٌن المبادئ األساسٌة نجد مبدأ المقاربة الترابٌة، مبدأ الثانوٌة 

الفاعلة، تنظٌم التعاون والتعاقد بٌن الفاعلٌن المحلٌٌن، تطبٌق الشرعٌة والمشروعٌة، المبدأ العام 

والشامل والمسإولٌة
82
. 

ومن أجل ترسٌخ الحكامة الجٌدة فً تدبٌر الشإون المحلٌة، وذلك عن طرٌق إخضاع 

إجراءات ممارسة السلطة العمومٌة من طرؾ الجهات والجماعات الترابٌة األخرى لمعاٌٌر 

الحكامة الجٌدة
83

، خصوصا وأن هذه األخٌرة قد عرفت نقابص كبٌرة
84

، بفعل هٌمنة النمط 

الذي لم ٌعد ٌفً باألؼراض المتطلب منه. األمر الذي أصبح ٌستدعً التقلٌدي للتدبٌر الترابً، 

 29أكثر من أي وقت مضى، األخذ بمناهج ومضامٌن الجٌدة، والتً كما نص علٌها الدستور 

، كربط المسإولٌة بالمحاسبة وضمان مشاركة السكان فً تدبٌر شإونهم المحلٌة، 2011ٌولٌوز 

 من الدستور(. 154شؤن المحلً )الفصل وشفافٌة عملٌات التدبٌر العمومً لل
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 .51األولى، ص  ، الطبعة5111، ؼشت 5كرٌم لحرش: الحكامة المحلٌة بالمؽرب، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة، عدد  - 
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كما أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة نصت على قواعد الحكامة المتعلقة بحسن 

 تطبٌق مبدأ التدبٌر الحر والعمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالٌة:

 .المساواة بٌن المواطنٌن فً ولوج المرافق العمومٌة التابعة للجهة 

 .االستمرارٌة فً أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها 

 .تكرٌس قٌم الدٌمقراطٌة والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة 

 .ترسٌخ سٌادة القانون 

 التشارك والفعالٌة والنزاهة
85
. 

هذا ٌتطلب إشراك السكان بشكل مباشر فً تدبٌر شإونهم الجهوٌة والمحلٌة، عن طرٌق 

لمساهمة فً التعبٌر عن انتظاراتهم  ومشاكلهم، والمساهمة فً حلها، من خالل إٌجاد تمكٌنهم من ا

قرارات تحظى برضاهم ودعمهم
86

، لتعزٌز القرب منهم، باعتباره توجها متجدد المتطلبات 

اإلدارة المواطنة القرٌبة من اهتمامات المواطن وتطلعاته للخدمة العمومٌة الجٌدة
87
. 
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 المتعلق بالجهات، مرجع سابق. 000904من القانون التنظٌمً رقم  542الفصل  - 
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 -22مواضٌع الساعة، العدد  محمد الؽالً: سٌاسة القرب ومإشرات أزمة الدٌمقراطٌة والتمثٌلٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة - 
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 مرتكزات انتنظيم انترابيانمبحث انثاني: 

بناء تنظٌم جدٌد للجهات  2011ٌولٌوز  29حاول المشرع المؽربً فً إطار دستور 

والجماعات الترابٌة األخرى، وذلك وفق تصور ٌرتكز على محاور تنسجم مع األهداؾ التً 

فً لى ذلك تبناها، والتً ثم تكرٌسها من خالل القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة، كما أشار إ

 .الجدٌدمن الدستور  146الفصل 

وٌمكن إجمال هذه المرتكزات فً مطلبٌن أساسٌن، ٌتمثالن فً تبنً بنٌة جدٌدة للتنظٌم 

الترابً فً المطلب األول، على أن نتطرق فً المطلب الثانً الى هندسة جدٌدة الختصاصات 

 الجماعات الترابٌة.

 رتابيةاملطلب األول: بنية التنظيه اجلناعات ال

تتمثل البنٌة الجدٌدة لتنظٌم الترابً الالمركزي فً تؤسٌسها على بعد ترابً، كرس 

التنظٌم الالمركزي متعدد المستوٌات، حٌث بوئ الجهة مكانة الصدارة وخلق آلٌات جدٌدة للتعاون 

 ٌولٌوز 29والتضامن الترابً فً سبٌل توحٌد الجهود فً المجال التنموي وهو ما كرسه الدستور 

وكذا القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة الجدٌدة، عندما اختار المشرع المؽربً تبنً  2011

الفقرة توجه إصالحً ٌرتكز على المحاور التالٌة: تسمٌة والمدلول الجدٌد للجماعات الترابٌة )

(، تعزٌز نيةالفقرة الثا(، تبوئ الجهة مكانة الصدارة بٌن باقً الجماعات الترابٌة األخرى )األول 

(، إقرار آلٌات التضامن والتعاون بٌن الفقرة الثالثةالشرعٌة االنتخابٌة  للجماعات الترابٌة )

 (.الفقرة الرابعةالجهات والجماعات الترابٌة األخرى )

 الفقرة األوىل: مدلول اجلناعات الرتابية

الجهات حٌث تم استبدال التسمٌة القدٌمة للجماعات المحلٌة بتسمٌة جدٌدة: هً 

والجماعات الترابٌة
88

، فإدخال البعد الترابً أصبحت تستدعٌه التطورات الموضوعٌة لزمن 

العولمة
89

، أي أنه سٌجعل من التراب لٌس فقط مجاال لإلعداد والتنظٌم، بل سٌحوله إلى أحد 

ٌة المداخل الجدٌدة للسٌاسات العمومٌة الناجعة، ومحدد مرجعٌا وفاعال فً شروط التنمٌة المجتمع

على تكرٌس تعدد المستوٌات الترابٌة حٌث نص  2011ٌولٌوز  29المؤمولة. كما عمل الدستور 

على أن الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات،  135فً فصله 
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ذات الشخصٌة االعتبارٌة والخاضعة للقانون العام تسٌر شإونها بكٌفٌة دٌمقراطٌة، تنتخب 

 لس الجهات والجماعات باالقتراع العام المباشر.مجا

، المتعلقة 111.14، 112.14، 113.14أما القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة رقم 

ٌولٌوز  7على التوالً بالجماعات والمقاطعات ، العماالت واألقالٌم ، الجهات، الصادرة بتارٌخ 

المتعلق بالجماعات والمقاطعات  113.14م من القانون التنظٌمً رق 2، فقد نصت المادة 2015

على أن: "تشكل الجماعة أحد مستوٌات التنظٌم الترابً للمملكة، وهً جماعة ترابٌة خاضعة 

 ". للقانون العام تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل اإلداري والمالً

بتنظٌم المتعلق  112.14من القانون التنظٌمً رقم  2من جهة ثانٌة، تنص المادة 

العماالت واألقالٌم على أن "العمالة أو اإلقلٌم جماعة ترابٌة خاضعة للقانون العام، تتمتع 

بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل اإلداري والمالً، وتشكل أحد مستوٌات التنظٌم الترابً 

 للمملكة".

بالجهات  المتعلق 111.14من جهة ثالثة، تنص المادة الثالثة من القانون التنظٌمً رقم 

على أن "الجهة جماعة ترابٌة خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل 

اإلداري والمالً، وتشكل أحد مستوٌات التنظٌم الترابً للمملكة باعتباره تنظٌما ال مركزٌا ٌقوم 

 .على الجهوٌة المتقدمة"

الحضرٌة والقروٌة(، وتحل إذن الجماعات الترابٌة هً ثالث مستوٌات، الجماعات )

عبارة "الجماعة" محل "الجماعة الحضرٌة" و"الجماعة القروٌة" فً النصوص الصادرة قبل 

دخول هذا القانون التنظٌمً حٌز التطبٌق
90

. العماالت واألقالٌم وأخٌرا الجهات، وهذا ما أكدته 

 القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة أعاله.

 اجلوة مكانة الصدارة بني باقي اجلناعات الرتابية األخرىالفقرة الثانية: تبوئ 

تحتل الجهة مكانة الصدارة داخل التنظٌم الترابً الالمركزي بالمؽرب
91

، إذ ستصبح 

 المجال المالبم واألرحب للتحاور والتشاور واتخاذ القرارات.

للجهة الفعالٌة وستتٌح للنخب المحلٌة التجدٌد والتداول فً الوظابؾ التمثٌلٌة. مما سٌعطً 

والنجاعة التً ستمكنها من لعب الدور المنتظر منها
92
. 
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كما أن الجهة هً مجموعة ترابٌة منسجمة مجالٌا تهدؾ إلى خلق أنماط من التكامل 

التنموي بؽٌة تحقٌق نوع من التوازن االقتصادي واالجتماعً بٌن الجهات فً إطار تنمٌة جهوٌة 

جاز عملٌات التخطٌط والتنمٌة المحلٌةبشكل ٌنسجم مع تدخل الدولة فً إن
93
. 

"  ، حٌث ٌنص على أنه:143فً فصله  2011ٌولٌوز  29وهذا ما أكد علٌه الدستور 

 ال ٌجوز ألي جماعة ترابٌة أن تمارس وصاٌتها على جماعة أخرى.

كما تحدث عن تبوئ الجهة تحت إشراؾ ربٌس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة 

خرى، فً عملٌات إعداد وتتبع برامج التنمٌة الجهوٌة، والتصامٌم الجهوٌة للجماعات الترابٌة األ

 فً نطاق احترام االختصاصات الذاتٌة لهذه الجماعات الترابٌة...." إلعداد التراب،

 111.14وتم تكرٌس مكانة الجهة بٌن الجماعات الترابٌة فً القانون التنظٌمً رقم 

من الدستور، تتبوأ  143منه وتطبٌقا ألحكام الفصل  5المتعلق بالجهات حٌث جاء فً المادة 

الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابٌة األخرى من عملٌات اإلعداد برامج التنمٌة 

إلعداد التراب وتنفٌذها وتتبعها، مع مراعاة االختصاصات الذاتٌة للجماعات الترابٌة  ةالجهوٌ

مٌة المعنٌة مراعاة مكانة الصدارة للجهة كما هو األخرى. بحٌث ٌتعٌن على السلطات العمو

 منصوص علٌها فً الفقرة السابقة أعاله.

 الفقرة الثالثة: منط انتخاب جمالض اجلوات واجلناعات الرتابية األخرى

من أجل تعزٌز الشرعٌة االنتخابٌة للجماعات الترابٌة وذلك بإعادة النظر فً نمط انتخاب 

ٌة الجهوٌة والترابٌة، من خالل االقتراع المباشر على أساس دوابر المستشارٌن العطاءهم الشرع

انتخابٌة جهوٌة أوسع من الدوابر االنتخابٌة الجماعٌة، مع االحتفاظ بالنمط الالبحً لضمان تمثٌلٌة 

منه، حٌث أكد  135فً الفصل  2011ٌولٌوز 29سٌاسٌة أوسع، وهذا ما نص علٌه الدستور 

ماعات تنتخب باالقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظٌمً على أن مجالس الجهات والج

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابٌة 59.11رقم 
94

. وأسند سلطة تنفٌذ مقررات 

الجهات لربٌس المجلس
95

باعتباره سلطة منتخبة. ألن من شؤن ذلك تعزٌز مكانة الجهة وتقوٌة  

وأن نمط االقتراع ؼٌر المباشر الذي كان متبعا سابقا قد أبان دورها كجماعة ترابٌة. وخصوصا 
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عن محدودٌته على المستوى الجهوي، ألن ٌحرم المواطنٌن من االنتخاب والتؤثٌر المباشر على 

تدبٌر  الشؤن الجهوي
96

 . 

 الفقرة الرابعة: إقرار آليات التضامن والتعاون بني اجلوات واجلناعات الرتابية األخرى

آلٌات للتعاون والتآزر وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وخلق عالقات  تم اعتماد

تضامن وطنً بٌن الدولة والجهات، وتضامن الجهوي بٌن الجهات والجماعات التربٌة األخرى 

من الدستور  142بشكل ٌخدم إنجاز المشارٌع التنموٌة المشتركة، وفً هذا اإلطار نص الفصل 

: "ٌحدث لفترة معٌنة ولفابدة الجهات صندوق للتؤهٌل االجتماعً، على أنه 2011ٌولٌوز  29

ٌهدؾ إلى سد العجز فً مجاالت التنمٌة البشرٌة، والبنٌات التحتٌة األساسٌة والتجهٌزات، هذا 

باإلضافة إلى إحداث صندوق للتضامن بٌن الجهات، بهدؾ التوزٌع المتكافا للموارد، قصد 

من الدستور على منح إمكانٌة الجماعات  144كما نص الفصل التقلٌص من التفاوتات بٌنها"، 

الترابٌة تؤسٌس مجموعات فٌما بٌنهما من أجل التعاضد فً الوسابل والبرامج، وأعطى للجهات 

إمكانٌة االتفاق على كٌفٌات تعاونها مع جماعات ترابٌة أخرى من أجل إنجاز مشروع ٌتطلب 

تعاون عدة جماعات ترابٌة
97
  . 

ٌات تم وضعها من قبل المشرع المؽربً فً القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات وهذه اآلل

الترابٌة فً إطار التعاون والتشارك رهن إشارة الجماعات الترابٌة، ومن بٌن اآللٌات نجد 

مجموعات الجماعات الترابٌة
98

، واتفاقٌة التعاون والشراكة، مإسسات التعاون بٌن الجماعات 

 التؤهٌل االجتماعً، والتضامن بٌن الجهات.الترابٌة، إحداث صندوقً: 

فهذه اآللٌات كانت فً الؽالب متوفرة فً القوانٌن الجماعات المحلٌة السابقة، إال أن 

تفعٌلها عبر عن محدودٌته وضعؾ اآللٌات نظرا لسوء التدبٌر المنوط بها. إذن هذه اآللٌات كما 

هو منصوص علٌها فً الدستور والقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة ستساعد بشكل اٌجابً هذه 

خٌرة والجهة بالخصوص على النهوض بالتنمٌة المندمجة والمستدامة، من خالل تحسٌن جاذبٌة األ

المجال الترابً للجهة وتقوٌة تنافسٌة اقتصادٌة، والعمل على تحسٌن القدرات والكفاءات العالٌة 

المنوطة بها لتدبٌر الموارد البشرٌة العاملة بالجماعات الترابٌة، وتكوٌنها وتؤهٌلها للقٌام بالمهام 

 من أجل تدبٌر جٌد قابم على مبادئ الحكامة الترابٌة الجٌدة لتحقٌق التنمٌة الشاملة. 
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 املطلب الثاني: هندسة اختصاص اجلناعات الرتبية.

 عمل المشرع المؽربً على تطوٌر الالمركزٌة الترابٌة، فمنذ السنوات األولى لحصوله

لالمركزٌة ولعملٌة إشراك المواطنٌن فً إدارة  على االستقالل، أولى المؽرب اهتماما بالؽا

 الشإون المحلٌة عبر المجالس المنتخبة.

وقررد عرررؾ التنظررٌم الالمركررزي تطررورا ملحوظررا عبررر الدسرراتٌر المتالحقررة
99
والتشرررٌعات  

المتعاقبة، حٌث احترل مسلسرل تردعٌم الدٌمقراطٌرة المحلٌرة مكانرة متمٌرزة فرً مسلسرل اإلصرالحات 

ٌةاإلدارٌة والدستور
100
. 

هكررذا اهترردى المؽرررب إلررى سٌاسررة الجماعررات الترابٌررة كسرربٌل إلشررراك المررواطنٌن علررى 

الصعٌد المحلرً فرً عملٌرات التنمٌرة االقتصرادٌة واالجتماعٌرة. و"الجماعرات الترابٌرة للمملكرة هرً 

الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات
101

." 

المركرررزي المبنرررً علرررى موقعرررا متمٌرررزا للنظرررام ال 2011ٌولٌررروز  29وقرررد مرررنح دسرررتور 

الجماعات الترابٌة
102

، فبعد أن نرص صرراحة فرً فصرله األول علرى أن "التنظرٌم الترابرً للمملكرة 

تنظٌم المركزي، ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة" خصص للجهرات والجماعرات الترابٌرة األخررى بابرا 

اختصاصرراتها مسررتقال )البرراب التاسررع( ٌتضررمن اثنررً عشررر فصررال تشرركل اإلطررار العررام لتنظٌمررات و

منهرا علرى صردور قرانون تنظٌمرً ٌحردد تفاصرٌل تشركٌل  146وعالقتها مع الدولة وأحرال الفصرل 

هٌاكلهررا واختصاصرراتها واختصاصررات أجهزتهررا التنفٌذٌررة ونظامهررا المررالً وآلٌررات التعرراون فٌمررا 

 بٌنهما.

وبالفعل صدر القانون التنظٌمً المتعلق بانتخاب أعضراء مجرالس الجماعرات الترابٌرة
103

 ،

 29وكذا صدور القوانٌن التنظٌمٌة للجماعرات الترابٌرة. هرذا مرا دفرع بالمشررع فرً إطرار الدسرتور 

والقرروانٌن التنظٌمٌررة للجماعررات الترابٌررة إلررى توضررٌح العالقررة بررٌن الدولررة والجهررة،  2011ٌولٌرروز 

لترابٌرة وبٌن باقً الجماعات الترابٌة من أجل تجاوز تنازع االختصاصات بٌن الدولة والجماعات ا

عامة والجهات خاصة، حتى ٌتحقق التكامل واالنسجام فً األدوار، بدل التدخل واالزدواجٌرة الترً 
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ترإدي إلررى تشررتت جهررود التنمٌرة، وإقرررار هندسررة جدٌرردة توزٌرع االختصاصررات مبنٌررة علررى ضررمان 

، توزٌع (الفقرة األول مشاركة الجهات والجماعات الترابٌة األخرى فً إعداد السٌاسات الترابٌة )

االختصاص ما بٌن الدولة والجماعرات الترابٌرة اعتمرادا علرى مبردأ التفرٌرع، وربرط كرل اختصراص 

(، وأخٌررا تبنرً مفهروم الفقررة الثانيرةمنقول للجهات والجماعات الترابٌة بتحوٌل المروارد المالٌرة )

 (.الثالثة الفقرةوأدوار جدٌدة لسلطة الوصاٌا على الجهات والجماعات الترابٌة األخرى فً )

 الفقرة األوىل: مشاركة اجلوات واجلناعات الرتابية يف إعداد الصياشات العنومية

ٌعتبر حقل السٌاسات العمومٌة مجاال حدٌثا وهاما فً علم السٌاسرة، فهرو أداة هامرة لتقروٌم 

ق أداء النظام السٌاسً وفعالٌته، إذ أنه ال ٌكتفرً بدراسرة مضرمون السٌاسرة العمومٌرة، وإنمرا ٌتطرر

إلى كٌفٌة صنعها وتكلفتها وبردابلها وكٌفٌرة تنفٌرذها والمطابقرة برٌن أهردافها المعلنرة والنترابج العملٌرة 

للتطبٌق وٌدخل فً ذلك تحلٌل اآلثار المتوقعة من تنفٌذ سٌاسة ما
104
. 

وتطبٌق السٌاسة العامة ٌعتمد على المعطٌرات والمحرددات، أهمهرا التجدٌرد الردقٌق للقضراٌا 

خل فٌها أو تدبٌرها، والمروارد المتروفرة ٌشركل طاقرة بشررٌة ومادٌرة ثرم سرٌنارٌوهات التً ٌراد التد

الحلول التً ٌمكن تصورها، وفررض النجراح الترً توفرهرا الظرروؾ أثنراء لحظرة التردخل، وكرذلك 

 بمدى القبول أو الدعم االجتماعً لها.

ة المحلٌررة هررً إن اقتررران السٌاسررات العامررة بمفهرروم الترابررً، ٌحٌررل أن السٌاسررات العامرر

مسلسل بلورة القرار المحلً وتنفٌرذه مرن قبرل النخبرة المحلٌرة، مرن أجرل تلبٌرة المطالرب المحلٌرة أو 

القضاٌا المحلٌة، وهنا ٌظهر التمٌٌز برٌن مسلسرل اتخراذ القررارات الحكومٌرة علرى مسرتوى الدولرة، 

حتررى سٌاسررة  ومسلسررل اتخرراذ القرررار علررى المسررتوى الترابررً، أي الجررزء مررن الكررل، بحٌررث أنرره

الالمركزٌررة فهررً قرررار حكررومً ٌرردخل فررً إطررار السٌاسررات العامررة للدولررة، ٌهرردؾ إلررى النهرروض 

بالتنمٌة المحلٌة كصورة مصؽرة، والتنمٌة اإلقلٌمٌة فً صرور أكبرر منهرا، إلرى تنموٌرة جهوٌرة فرً 

النمرو  صور أكبر مرن ذلرك، لتحقٌرق التنمٌرة الوطنٌرة الشراملة علرى مسرتوى الدولرة وبالترالً تحقٌرق

االقتصادي واالجتماعً
105
. 

فالسٌاسات العمومٌرة الترابٌرة هرً مجمروع التردخالت المقرررة مرن طررؾ سرلطة عمومٌرة 

قصد حل مشكل ٌدخل فً نطاق اختصاصها، وبذلك فهً عملٌة تحدٌرد األهرداؾ المنشرودة وتحدٌرد 
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تتبرع لتحقٌرق  الطرق للوصول إلى هذه األهداؾ، وتحدٌد المراحل لرذلك، واألسرالٌب الترً ٌجرب أن

هذه األهداؾ، فالسٌاسرات العمومٌرة تتطلرب تحلٌرل نترابج مرا سربق تنفٌرذه، واتخراذ القررار لمرا ٌجرب 

تنفٌذ فً ضوء دراسة وتقرٌر المستقبل
106
. 

ومن أجل ضمان مشاركة الجهات والجماعات الترابٌة فً إعداد السٌاسات العمومٌرة مرع  

"تسراهم الجهرات والجماعرات  :لدسرتور علرى أنرهمن ا 137السٌاسات العامة الوطنٌة ٌنص الفصل 

الترابٌة األخرى فً تفعٌل السٌاسة العامة للدولة وفً إعداد السٌاسة الترابٌة من خالل ممثلٌهرا فرً 

مجلس المستشارٌن
107

." 

وٌمر إعداد السٌاسات العمومٌة الترابٌة عبرر أربعرة مراحرل تقنٌرة أساسرٌة قمنرا بتقسرٌمها، 

( فً حٌن نتطررق أوالى مجموعتٌن ترتبط األولى بالمراحل الموضوعٌة )لدواع عملٌة ومنهجٌة إل

 (.ثانياللمراحل العملٌة )

 أوال: املزاحل املوضوعية إلعداد الضياصات العنومية الرتابية.

تتضمن المراحل الموضروعٌة أو التمهٌدٌرة إلعرداد السٌاسرات العمومٌرة الترابٌرة مررحلتٌن 

واالنطررالق إلرى مرحلررة تشررخٌص الوضرعٌة الراهنررة للجماعررة اسرٌتٌن، برردءا مررن مرحلرة اإلعررداد أس

 .مستقبلٌة للمجال وتحدٌد األهداؾ الترابٌة من أجل الوصول إلى صٌاؼة نظرة

 :مرحلة اإلعدادأ ـ 

هذه المرحلرة تردخل فرً إطرار العمرل األولرً للفراعلٌن حترى ٌحرددون المشركلة عرن طرٌرق 

شكاالت الستخراج تعرٌؾ عام لإلشكالٌة وتقدٌمها إلٌجاد حلول مالبمة لهامجموعة من اإل
108
 . 

تقتضً هذه المرحلة اإلعدادٌة توفر على إرادة حقٌقٌة لدى المجالس الجهرات والجماعرات 

الترابٌة األخرى لتبنً رإٌة موحدة حرول هرذه السٌاسرة، وفرً هرذا الصردد ترنص الفقررة الثالثرة مرن 

امج عمرل الجماعرة فرً السرنة نر"ٌرتم إعرداد بر :التنظٌمً للجماعات على أنره من القانون 78المادة 

امج التنمٌة الجهوٌة ووفرق ناألولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدٌر بانسجام مع توجهات بر

منهج تشاركً وبتنسٌق مع عامل العمالة أو اإلقلٌم، أومن ٌنوب عنه، بصفته مكلفا بتنسرٌق أنشرطة 

..."مركزٌررة لررإلدارة المركزٌررةالمصررالح الال
109

مررن القررانون  81. وهررذا مررا نصررت علٌرره المررادة 
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على أن "الجهة تمارس االختصاصرات الذاتٌرة فرً مجرال التنمٌرة  111.14التنظٌمً للجهات رقم 

امج التنمٌة الجهوٌة والتصرمٌم الجهروي إلعرداد الترراب"،  نبر تنفٌذ الجهوٌة، كما تقوم بإعداد وتتبع

عها مجلرس الجهرة، تحرت إشرراؾ ربرٌس مجلسرها خرالل السرنة األولرى مرن مردة وفق توجهرات ٌضر

"...انتررداب المجلررس، برنررامج التنمٌررة الجهوٌررة وتعمررل علررى تتبعرره وتحٌٌنرره وتقٌٌمرره
110

.  أمررا فٌمررا 

ٌخررص مجلررس العمالررة أو اإلقلررٌم ٌضررع برردوره خررالل السررنة األولررى برررامج تحررت إشررراؾ ربررٌس 

ج التنمٌة للعمالرة أو لإلقلرٌم وتعمرل علرى تتبعره وتحٌٌنره وتقٌٌمره مجلسها من انتداب المجلس، برنام

وٌحدد هذا البرنامج تنمٌة العمالة أو اإلقلٌم لمدة ست  سنوات األعمال التنموٌة المقرر برمجتها أو 

إنجازها بتراب العمالة أو اإلقلٌم، اعتبارا لنوعٌتها وتوطٌنها وكلفتها، لتحقٌق تنمٌة مستدامة ووفرق 

شررراركً وبتنسرررٌق مرررع عامرررل العمالرررة أو اإلقلرررٌم بصرررفته مكلفرررا بتنسرررٌق أنشرررطة المصرررالح مرررنهج ت

الالممركزة لإلدارة المركزٌة
111
. 

وإذا كانت السٌاسة العمومٌة موجهة للمواطنٌن، فهً تتسم كذلك عبر إشراكهم فٌهرا، فهرً 

نتٌجة تفاعل بٌن الدولة من جهة، وفعالٌات المجتمع المدنً من جهة ثانٌة
112
. 

"ٌرتكررز التنظررٌم  2011ٌولٌرروز  29مررن الدسررتور  136ً هررذا الصرردد ٌررنص الفصررل وفرر

الجهروي والترابررً علررى مبررادئ الترردبٌر الحررر، وعلرى التعرراون والتضررامن وٌررإمن مشرراركة السرركان 

المعنٌٌن فً تدبٌر شإونهم، والرفرع مرن مسراهمتهم فرً التنمٌرة البشررٌة المندمجرة والمسرتدامة
113

 "

اته إشارة واضحة على طبٌعة التوجه الجدٌد فً التدبٌر الحكمراتً للشرؤن فهذا الفصل ٌحمل فً طٌ

الترابً بالمؽرب
114
. 

بتجدٌرد صرٌػ هرذا التشرارك عرن  2011ٌولٌروز 29مرن الدسرتور  139وقد تكلؾ الفصل 

طرٌررق وضررع مجررالس الجهررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى آلٌررات تشرراركٌة للحرروار والتشرراور، 

والمواطنٌن والجمعٌات لعرابض الهردؾ منهرا مطالبرة المجلرس برإدراج  لتٌسٌر مساهمة المواطنات

 نقطة تدخل فً اختصاصاته ضمن جدول أعماله.
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وٌبقى من صالحٌات البرلمان إدخال التعدٌالت الالزمة على القوانٌن المنظمرة للجماعرات 

ى تفعٌررل الترابٌررة وللجهررات بإدخررال المقاربررة التشرراركٌة عبررر التنصررٌص علررى الصررٌػ القررادرة علرر

الهادفة إلى تٌسٌر مساهمة الجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها 139مقتضٌات الفصل 
115
. 

 :مرحلة تحديد الحالة الراهنة ب ـ 

تعد هذه مرحلة مهمة ضمن مسلسل إعداد السٌاسات العمومٌة الترابٌة إذ تمكن من معرفة 

األخرى، مرن إمكانٌرات وثرروات ومرإهالت وبشكل دقٌق ما تزخر به الجهات والجماعات الترابٌة 

اقتصادٌة واجتماعٌرة وبشررٌة، وكرذا الوقروؾ علرى المشراكل المطروحرة والمعوقرات الترً تهرم كرل 

 مٌدان من مٌادٌن الحٌاة وخاصة تلك التً تعتبر عقبة فً طرٌق التنمٌة واالستثمار.

الوضرعٌة الراهنرة مرن كما أن األمر ٌقتضً إلقاء نظرة عامة على مستوى الجماعات فرً 

حٌررث قٌمررة الخرردمات األساسررٌة المقدمررة فررً المجرراالت الحٌوٌررة مثررل التطهٌررر السررابل ومعالجررة 

النفاٌرررات، درجرررة التزوٌرررد بالمررراء الشرررروب والكهربررراء، المسررراحات الخضرررراء، الطررررق، النقرررل 

الجملرة الحضري، وضعٌة البنٌات االقتصادٌة الموجودة بالجماعات كالمنراطق الصرناعٌة وأسرواق 

والمجررازر وتتبررع كٌفٌررة تسررٌٌرها وتطررور نشرراطها، والمرروارد المنتجررة لفرررص الشررؽل ومختلررؾ 

 االنعكاسات المباشرة على تطور االقتصاد المحلً )الترابً(.

إلررى جانررب ذلررك، ٌررتم تشررخٌص وضررعٌة السرركن والتعمٌررر وإعررداد التررراب باعتبارهمررا مررن 

بٌة، وذلك من حٌرث تروفر الجماعرة علرى دور اة الترالركابز األساسٌة فً إعداد السٌاسات العمومٌ

الصفٌح أو السكن الؽٌر الالبق أو مدى انتشار البناء العشروابً، وهرذا التشرخٌص بطبٌعرة الحرال ال 

ٌجب أن ٌقتصرر علرى الجماعرة الواحردة برل علٌره أن ٌمترد حترى علرى المسرتوى الجهروي مرن أجرل 

 ضمان تناسق وتوازن فً إعداد المجال.

ٌص الحالررة الراهنررة والتعرررؾ علررى مإشرررات نجرراح علررى المسررتوى الجماعررة وبعررد تشررخ

باعتبارها األقرب إلرى المرواطنٌن، وكرذا المشراكل الترً تعٌشرها ثرم اإلمكانٌرات المتروفرة لردٌها، ٌرتم 

ٌات الضرورٌة ورسم األهداؾ بناء على تحلٌرل دقٌرق لتلرك المعطٌرات واإلحصرابٌات وتحدٌد األول

من القانون التنظٌمً للجماعرات علرى  78من المادة  4ما نصت علٌه الفقرة  التً تم جمعها، وهذا

أنه ".... ٌجب أن ٌتضمن برنرامج عمرل الجماعرة تشخٌصرا لحاجٌرات وإمكانٌرات الجماعرة وتحدٌرد 
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األولوٌاتها وتقٌٌما لمواردهرا ونفقاتهرا التقدٌرٌرة الخاصرة بالسرنوات الرثالث األولرى وأن ٌؤخرذ بعرٌن 

ة النوع"االعتبار مقارب
116
 . 

مرن القرانون التنظٌمرً للجهرات علرى أنره  83وهذا ما نصت علٌه الفقرة الثالثة مرن المرادة 

".... ٌجرررب أن ٌتضرررمن برنرررامج التنمٌرررة الجهوٌرررة تشخٌصرررا لحاجٌرررات وإمكانٌرررة الجهرررة وتحدٌررردا 

ذ بعرٌن ألولوٌاتها وتقٌٌما لمواردهرا ونفقاتهرا التقرٌرٌرة الخاصرة بالسرنوات الرثالث األولرى وأن ٌؤخر

االعتبررار مقاربررة النرروع
117

مررن القررانون  80 مررادةنصررت علٌرره الفقرررة الثالثررة مررن ال، نفررس تحدٌررد 

المتعلررق بالعمرراالت واألقررالٌم علررى أنرره ".... ٌجررب أن ٌتضررمن برنررامج  112.14التنظٌمررً رقررم 

ٌٌمررا العمالررة أو اإلقلررٌم تشخٌصررا لحاجٌررات وإمكانٌررات العمالررة أو اإلقلررٌم وتحدٌرردا ألولوٌاتهررا وتق

لمواردهررا ونفقاتهررا التقدٌرٌررة الخاصررة بالسررنوات الررثالث األولررى وأن ٌؤخررذ بعررٌن االعتبررار مقاربررة 

النوع"
118
. 

 ثاىيا: املزاحل العنلية إلعداد الضياصات العنومية الرتابية

إن االنتقال إلى الجانب العملً فً إعداد السٌاسات العمومٌة الترابٌة ٌكون على أساس مرا 

المراحررل السررابقة، وذلررك حتررى تررتمكن الجهررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى مررن  تررم اسررتنتاجه فررً

وضع سٌاسة ترابٌة عقالنٌة ومنسجمة ٌسرهل تسروٌقها لمختلرؾ المتردخلٌن والمعنٌرٌن ثرم المصرادقة 

 علٌه من قبل المجلس.

 مرحلة التخطيط واالنسجامأ ـ 

الترابٌرة األخررى مرن  تمكرن الجهرات والجماعرات بحٌرثتشكل هذه المرحلة لحظرة قررار، 

ترجمررة الهرردؾ العررام أو اإلسررتراتٌجً الررذي تنرردرج ضررمنها السٌاسررات العمومٌررة الترابٌررة، وكررذا 

التوجهات اإلستراتٌجٌة واألهداؾ الخصوصٌة المترتبة عنه إلى أعمال ملموسرة، وهرذا مرا ٌتطلرب 

 أخد األمور التالٌة باالعتبار:

 عل  مستوى الجماعة: -1

  المستقبلٌة، والتوجهات اإلستراتٌجٌة.تحدٌد الرإٌة 
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 جرد المشارٌع والبرامج التً هً فً طور اإلنجاز أو المرتقرب إنجازهرا بترراب الجماعرة

 خالل الثالث السنوات المقبلة.

  البرمجررة ووضررع برنررامج العمررل السررنوي والمتعرردد السررنوات وإعررداد جررذاذات المشررارٌع

 البشرٌة والمادٌة والمالٌة الالزمة للتنفٌذ(،الوسابل  -الفبات المستهدفة -)المواقع 

  توفر كفاءات فً مجال المالٌة المحلٌة لتقدٌر المٌزانٌات الالزمة لكل مشروع أو برنرامج

 مع معرفة وقع كافة البرامج أو المشارٌع على مٌزانٌة تسٌر الجماعة،

  فرررً حرررل االعتمررراد ضرررمن التوجهرررات / المحررراور، علرررى تلرررك الترررً تسررراهم بشررركل فعرررال

 اإلشكالٌات المحددة أثناء التشخٌص التشاركً، 

 الحفاظ على االستمرارٌة مع ماضً الجماعة، ألن التؽٌرات الفجابٌة فً التوجهرات ٌمكرن

 أن تكون ضارة، 

  االنتبررراه باسرررتمرار للترررؤثٌرات المحتملرررة للتؽٌررررات الممكرررن أن تحررردثها المحررراور الجدٌررردة

 ماعة،والتوجهات اإلستراتٌجٌة على الج

  التركٌرز علرى عردد معقرول مررن األهرداؾ مرن أجرل الرتمكن مررن قٌراس نتابجهرا، مرع تفررادي

تعددها حتى ال ٌصعب تحقٌقها
119

  . 

 عل  مستوى المصالح الخارجية: - 2

  مواكبة الفرٌق التقنً الجماعً من طرؾ المصالح الخارجٌة ضرمن ورشرات عمرل، وتعرد

النسرجام وتررابط السٌاسرات العمومٌرة اهذه المواكبة أساسٌة فً مرحلة إعرداد السٌاسرات، وضرمان 

 الترابٌة مع باقً االستراتٌجٌات القطاعٌة وتوجهات وتدخالت الدولة.

 .تحدٌد الشراكات ذات األولوٌة 

  تحدٌررد المجرراالت الترابٌررة للتعرراون بررٌن الجماعررات وبالتررالً عقلنررة وترشررٌد اسررتعمال المررال

 العام.

  .ًالتشاور على المستوى المحلً والجهوي والوطن 
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   تمكررٌن الجهررة مررن برررامج قابلررة للتنفٌررذ متكاملررة ومنسررجمة فٌمررا بٌنهررا، علررى اعتبررار الجهررة

ترابٌة األخرى، فرً عملٌرات إعرداد وتتبرع بررامج التنمٌرة تحتل مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات ال

الجهوٌة، والتصامٌم الجهوٌة إلعداد التراب
120
. 

  احتررررام التوجهرررات اإلسرررتراتٌجٌة للتنمٌرررة مرررا برررٌن الجماعرررات علرررى المسرررتوٌٌن الجهررروي

 والوطنً من أجل تحقٌق المالبمة واالنسجام.

سجام ما بٌن الجماعات بتحدٌد المشرارٌع وأخٌرا تسمح هذه المرحلة بالبحث عن مجاالت االن

 التً توفر المإهالت المشتركة بٌنهما.

مرحلررة تقررديم والمصرراد ة علرر  السياسررات العموميررة الترابيررة مررن طرررف المجلرر   أ ـ 

 الجماعي .

 مرحلة تقديم النتائج للسكان. -1

الجماعرة تهدؾ هذه المرحلة إلى إخبار السكان حول االختٌارات الترً اتخرذت مرن طررؾ 

والتعرردٌالت أو التقوٌمررات التررً أدخلررت علررى برنررامج عمررل الجماعررة للتنمٌررة )المخطررط الجمرراعً 

 للتنمٌة سابقا( خالل عملٌة االنسجام.

وتتم هذه المرحلة بمبرادرة مرن الجماعرة ألن السٌاسرات العمومٌرة الترابٌرة ٌعتبرر مشرروعا 

لنتررابج الررذي ٌشررارك فٌرره أعضرراء هٌبررة سٌاسررٌا للمجلررس الجمرراعً، وتررنظم فررً إطررار منترردى تقرردٌم ا

المسرراواة وتكررافإ الفرررص ومقاربررة النرروع
121
وأعضرراء اللجنررة التقنٌررة الجماعٌررة وأعضرراء النسررٌج  

الجمعوي المحلً وممثلٌن عن الفاعلٌن المحلٌٌن اآلخرٌن مرن أجرل تفعٌرل مبرادئ المسراواة وتكرافإ 

 الفرص ومقاربة النوع وخلق العمل التشاركً.

 ة .مرحلة المصاد  -2

ٌتم عادة تقدٌم مشروع السٌاسات العمومٌة الترابٌة المعدة من قبل المجلرس الجمراعً أمرام 

اللجنة الجماعٌة المكلفة بالتخطٌط من أجل الدراسة قبل أن ٌعرض علرى أنظرار المجلرس الجمراعً 

مصحوبا بتقرٌر اللجنة المختصة وتوصٌاتها من أجل دراسرته والمصرادقة علٌره كمشرروع سٌاسرً 

 لس.للمج
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وٌحدد هذا األخٌر لهذه الؽاٌة، برنامج تجهٌز الجماعة كما ٌقتررح األعمرال الواجرب القٌرام 

بهررا بإشرررراك أو شررارك مرررع اإلدارة والجماعرررات الترابٌررة األخررررى أو المإسسررات وٌترترررب علرررى 

المصررادقة التررزام المجلررس الجمرراعً بتنزٌررل مقتضررٌاته علررى البرمجررة متعررددة السررنوات كمررا ٌررنص 

علررى ذلررك "تعمررل الجماعررة علررى تنفٌررذ برنررامج عملهررا وفررق البرمجررة المتعررددة السررنوات القررانون 

من هذا القرانون التنظٌمرً" 183المنصوص علٌها فً المادة 
122

، وترتم تعببرة المروارد الضررورٌة 

من خالل المٌزانٌات السنوٌة. مع األخذ بعٌن االعتبار الموارد الذاتٌرة للجماعرة والترً مرن الممكرن 

إلنجررراز المشرررارٌع المبرمجرررة، علمرررا أن هرررذه البرمجرررة سرررٌتم اعتمادهرررا إلعرررداد مٌزانٌرررات تعببتهرررا 

الجماعات التً سٌتحول تبوٌبها علرى أسراس بررامج وبرمجرة ممتردة علرى ثرالث السرنوات كمرا هرو 

المتعلرق بالجماعرات والمقاطعرات،  113.14من القانون التنظٌمً رقرم  183منصوص فً المادة 

( بتحدٌرد مضرمون 2016ٌولٌروز  29) 1437رمضران  23الصادر فرً  2.16.307والمرسوم 

 البرمجة الممتدة على ثالث السنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعة وكٌفٌات إعدادها.

 .مرحلة التتبع والتقييم ـ  3

ٌعتبر التتبع والتقٌٌم مرحلة أساسٌة فً إعداد السٌاسرات العمومٌرة الترابٌرة وفرً تصرحٌحه 

اعتبرارا لكونره ٌتطلرب تناسرقا وتكرامال فرً التردخالت خرالل كرل مرحلرة مرن  وتعدٌله عند االقتضراء

مراحل تطوره، والقٌام بهذه العملٌة على الوجه المطلوب، على الجماعة توفٌر نظام مالبرم لتجمٌرع 

وترقٌم وتصنٌؾ ومعالجة وإٌصال المعلومات بطرٌقة فعالة ومتواصلة فً الزمن، وإعطاء فعالٌرة 

ترم وضرع أجهرزة ومهمتهرا السرهر علرى نظرام التتبرع والمراقبرة وهرً علرى الشركل  لهذه العملٌة، فقد

 التالً:

 :هررو الررذي ٌضررع البرنررامج، وهررو الررذي تكررون لرره كامررل الصررالحٌة فررً  المجلرر  الجمرراعي

 تتبعه وتنفٌذه، وتعدٌله عند االقتضاء.

 :رارات الكفٌلرة هو السلطة التنفٌذٌة للجماعة، وهو الذي ٌتخذ الق رئي  المجل  الجماعي

بتنفٌذ البرنامج ومراقبة تنفٌذه وٌمكنه إحداث مصلحة أو لجنرة لتتبرع وتنفٌرذ برنرامج عمرل الجماعرة 

 للتنمٌة.
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 :وهررً تقرروم طبقررا للقررانون بمراقبررة مرردى مطابقررة البرررامج السررنوٌة مررع  المرا بررة اإلداريررة

بتنفٌررذ بعررض المشررارٌع، السٌاسررات العمومٌررة الترابٌررة، كمررا تعتبررر شرررٌكة فررً تموٌررل البرررامج و

 ومراقبة تنفٌذها، والتنسٌق بٌن مختلؾ األطراؾ المعنٌة.

 :عن طرٌق تنظٌم الجماعرة عردة لقراءات مرع مختلرؾ الفراعلٌن للتشراور  الساكنة المستفيدة

 امج عمل الجماعة السنوي المقبل.نوالتدارس وتقدٌم حصٌلة عمل السنة الفارطة وبر

تقرردٌر فعالٌررة برنررامج أو سٌاسررة أو نشرراط عمررومً بنرراء علررى  فتقٌررٌم السٌاسررات العمومٌررة هررو

بحررث علمررً دقٌررق حررول انعكاسرراته الفعلٌررة بررالنظر إلررى األهررداؾ )الضررمنٌة والمعلنررة( والوسررابل 

المسخرة
123
. 

ا بني الدولة واجلناعات الفقرة الثانية: اعتناد مبدأ التفريع يف توزيع االختصاصات م

 الرتابية

اآللٌرات الحدٌثرة المتبعرة فرً األنظمرة الالمركزٌرة، وهرو مبردأ ٌقروم  ٌعتبر مبدأ التفرٌع مرن

، بنراء علرى حسرم االلترزامعلى التوزٌرع الجٌرد لالختصاصرات والمروارد عمرال بالمبردأ األصرٌل فرً 

قانونً واضح أو تفاهم شرٌؾ، أي ما ٌستطٌع األدنى القٌام به ٌترفع عنره األعلرى ومرا ٌعجرز عنره 

حٌث ال ٌتدخل المستوى األعلى إال فً الحاالت التً تعجز فٌها المسرتوٌات األدنى ٌتواله األعلى، ب

الدنٌا عن ممارسة تلك المهام واالختصاصات بنفسها
124
 . 

وبمعنررى آخررر فرراإلقلٌم إتباعررا لمبرردأ التفرٌررع ٌقرروم بمررا ال ٌمكررن إسررناده للجماعررة الترابٌررة 

جماعرات الترابٌرة فرً مسرتوٌاتها األخرى، والدولة تمارس االختصاصات الترً ال ٌمكرن إسرنادها لل

الثالثة، أي سٌتم تشٌد الدولة من القاعردة للقمرة، وال ٌمكرن أن تتردخل فرً المسرتقبل إال علرى أسراس 

 تعوٌض تخلفات، أو تصحٌح نقابص، أو تقوٌة عجز لدى الجماعات والمجتمع المدنً.

ؽٌرة بضرمان تكرالٌؾ وٌتحدد هذا المبدأ تلقابٌا مع الالمركزٌة إذا ال ٌسمح للجماعرات الصر

عمل المرفق، بل إن الواجبرات ستصربح موزعرة حسرب كرل مسرتوى قرادر علرى العمرل، كمرا ٌجبرر 

 الجماعات األدنى على التدخل كلما أبانت عن المقدرة واالستعداد الالزمٌن.
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القررارات بشركل سررٌع  اتخاذومن جانب آخر ٌسمح مبدأ التفرٌع أٌضا بتنظٌم القدرة على 

لحاجة إلى انتظار توجٌهات وأوامرر آتٌرة مرن الفروق، الشرًء الرذي ٌجعرل الجماعرات فوري دونما ا

قادرة على إؼناء نفسها عن طرٌق اتساع الخٌرات مع المكونرات المجتمعٌرة األخررى الفاعلرة علرى 

 المستوى المحلً.

وبهذا المعنى ٌقترح بشركل طبٌعرً تنظٌمرا تراتبٌرا بسرٌطا، ومالبمرا كؤحرد الشرروط المهمرة 

محلٌة، وقد ورد هذا المبدأ مرة فً مشروع الحكم الذاتً، حٌث نصت علٌره الفقررة بشركل المٌة للتن

صرٌح " من جهة أخرى، تمارس االختصاصات، التً لرم ٌرتم التنصرٌص علرى تخوٌلهرا صرراحة، 

باتفاق بٌن الطرفٌن، وذلك عمال بمبدأ التفرٌع"
125
. 

االستشررارٌة الجهوٌررة، وجرراء فررً أحررد كمررا تؤكررد أٌضررا بشرركل واضررح فررً تقرٌررر اللجنررة 

اقتراحاتها ما ٌلً: " فٌما ٌتعلق بالتنمٌة االقتصادٌة والثقافٌة والبٌبٌة ٌعتبر كرل مجرال لالختصراص 

) الماء، الطاقة، النقل....( قابال ألن تتقاسمه الدولة والجماعات الترابٌة عمال بمبدأ التفرٌػ"
126
. 

إكد مبدأ التفرٌعلٌ 2011ٌولٌوز   29حتى أن أتى دستور  
127

، وفرضه كوسٌلة لتوزٌرع 

االختصاصررات بررٌن الجماعررات الترابٌررة فررً إطررار الجهوٌررة المتقدمررة، كمررا ٌجرردر بالررذكر أنرره علررى 

المستوى الدول الدٌمقراطٌة تطبقه وذلك دون تصرٌح بره أحٌانرا، وهرذا قرد ٌكرون راجعرا إلرى تعردد 

 -التداركٌرررة  -التررردارك  -الفرعٌرررة  -ع المصررطلحات الترررً تطلرررق علرررى هررردا المبرردأ ومنهرررا: التفرٌررر

مبرردأ االحتٌرراط....، وٌعررد مبرردأ التفرٌررع أكثررر حضررورا فررً ألمانٌررا ألنرره ٌعررد  -الثانوٌررة  -المداركررة 

مصدرا مهما فً الكتابات القانونٌرة وٌعرد مرن المبرادئ األساسرٌة للتنظرٌم الفٌردرالً لرٌس فقرط علرى 

 لمكانة المتعلقة بالسلطات العمومٌة والمجتمع.مستوى المإسسات وإنما أٌضا على النقاش حول ا

قد عمل على إصالح الدولة من خالل وضرع األسرس  2011ٌولٌوز  29كما أن الدستور 

الجهوٌة المتقدمة، وإصدار القوانٌن التنظٌمٌة للجماعرات الترابٌرة مرن أجرل تهٌبرة الظرروؾ مواتٌرة 

الشرعبٌة  ادةراإلأخرذنا بعرٌن االعتبرار  إلعمال نظام الحكم الذاتً لجهة الصحراء، خصوصرا إذا مرا

التً ٌحظى بها المشروع
128

  . 
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إن احتدام المنافسة بٌن الدولة والجماعرات الترابٌرة فرً مجرال التنمٌرة ٌفررض علرى الردول 

النامٌررة مزٌرردا مررن التطررور لمواجهررة المسررتجدات والتطلعررات الترابٌررة، عبررر تحسررٌن الجماعررات 

لتررً تمارسررها نظٌرتهررا فررً التجررارب المتقدمررة. وفررً هررذا الجهوٌررة علررى القٌررام باالختصاصررات ا

السٌاق، اعتبرت مسؤلة توزٌع االختصاصات واإلمكانٌات برٌن الدولرة والجماعرات الترابٌرة الرركن 

 األساسً والرقم المربح فً معادلة البناء الجهوي الترابً  المتقدم.

ٌر اإلمكانٌرات المادٌرة فمن خالل توسع وتعدد مجاالت تردخل الجماعرات الترابٌرة، مرع تروف

والبشرٌة الالزمة لممارسة اختصاصراتها، تبررز درجرة الالمركزٌرة الجهوٌرة وقردرتها علرى بلرورة 

الدٌمقراطٌة المحلٌة والتنمٌة الذاتٌة
129

  . 

ولتالفررً إشرركالٌة تررداخل االختصاصررات، حررددت القرروانٌن التنظٌمٌررة للجهررات والجماعررات 

 الترابٌة األخرى اختصاصات الذاتٌة والمشتركة والمنقولة. 

وبناء على مبدأ التفرٌع، سٌضحً للجهة اختصاصات إضافٌة مشتركة مع الدولة بموجرب 

، وهً اختصاصات لم ٌكن منصوصا المتعلق بالجهات 111.14مقتضٌات القانون التنظٌمً رقم 

المتعلق بالجهات 96-47علٌها فً القانون رقم 
130

 علرى أنره: 93، بحٌث تم التنصٌص فً المرادة 

"ٌمكن للجهة، بمبادرة منها، واعتماد على مواردها الذاتٌرة أن تترولى تموٌرل أو تشرارك فرً تموٌرل 

لذاتٌة بشكل تعاقدي مرع الردول إنجاز مرفق أو تجهٌز خدمة عمومٌة ال تدخل ضمن اختصاصاتها ا

.."إذا تبٌن أن هذا التموٌل ٌساهم فً بلروغ أهردافها
131

. وطبقرا لمبردأي التردرج والتمراٌز
132

، وهرً 

 تشمل االختصاصات التً ٌتبٌن أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك.

وبالطبع، ٌتطلب بناء عالقة شراكة من هرذا النروع دعمرا مرن طررؾ الدولرة، ولهرذه الؽاٌرة 

م القانون التنظٌمً للجهات، لٌس من خالل الوصاٌة المشددة والمعقدة المعمرول بهرا سرابقا، إنمرا نظ

من خالل إرساء آلٌات للتعاون والشراكة، من قبٌل تمكٌن مجلس الجهة مرن الترداول بشرؤن إحرداث 

اع مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابٌة، وإبرام اتفاقٌات التعاون والشرراكة مرع القطر

العام والخاص، والعقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المنقولة والمشتركة
133
. 
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التً تهم الجهة وكذا التجهٌزات والمشارٌع الكبرى التً تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجهة العمومٌة باستشارة مجلس الجهة فً السٌاسات القطاعٌة 
 وخاصة عندما تكون هذه االستشارة منصوص علٌها فً نص تشرٌعً أو تنظٌمً خاص.
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 2011ٌولٌروز  29مرن الدسرتور  140نجرد الفصرل  أما على مسرتوى العمراالت واألقرالٌم

ٌتطرق إلرى ممارسرة االختصاصرات، والرذي ٌرنص علرى أن للجماعرات الترابٌرة، وبنراء علرى مبردأ 

واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصرات منقولرة إلٌهرا مرن هرذه التفرٌع، اختصاصات ذاتٌة 

األخٌرة
134
. 

المتعلرق بالعمراالت  112.14مرن القرانون التنظٌمرً رقرم  78وهذا ما نرص علٌره الفصرل 

واألقررالٌم علررى أن هررذه األخٌرررة "تمررارس اختصاصررات ذاتٌررة واختصاصررات مشررتركة مررع الدولررة 

تشرمل االختصاصرات المشرتركة برٌن الدولرة والعمالرة  واختصاصات منقولة من هذه األخٌرة"، كما

واإلقلررٌم االختصاصررات التررً ٌتبررٌن أن نجاعررة ممارسررتها تكررون بشرركل مشررترك، وٌمكررن أن تررتم 

ممارسة هذه االختصاصات المنقولة التً تنقل من الدولة إلى العمالرة أو اإلقلرٌم بمرا ٌسرمح بتوسرٌع 

االختصاصرررات الذاتٌرررة بشررركل تررردرٌجً
135

المؽربرررً مرررن خرررالل الفصرررول المتعلقرررة ، فالمشررررع 

باالختصاصات العماالت واألقالٌم أؼفل مبدأ التفرٌع لتوزٌع االختصاصات برٌن الدولرة والعمراالت 

 من الدستور أعاله.  140واألقالٌم ما عدا ما تم تنصٌص علٌه فً الفصل 

رج أمررا فٌمررا ٌخررص توزٌررع االختصاصررات بررٌن الدولررة والجماعررات ٌررتم وفقررا لمبرردأ التررد

والتماٌز بٌن كل الوحدات الترابٌة عند نقل االختصاصرات إلٌهرا بؤصرنافها الثالثرة مرن لردن الدولرة، 

وتحدٌد مجاالتها اعتمادا على مبدأ التفرٌع الذي ٌمنح للجماعرة اختصاصرات تشرمل حماٌرة وتررمٌم 

لمنشررآت المررآثر التارٌخٌررة والتررراث الثقررافً والحفرراظ علررى المواقررع الطبٌعٌررة وإحررداث وصررٌانة ا

والتجهٌزات المابٌة والصؽٌرة والمتوسطة
136

   . 

مردى  ىفتوضٌح العالقة بٌن الدولة والجهات وباقً الجماعات الترابٌة األخررى، بنراء علر 

قربهم من القضراٌا اللصرٌقة بسركانهم، حترى ٌتحقرق التكامرل فرً األدوار بردل الترداخل واالزدواجٌرة 

رض إتبراع نروع مرن التروازن برٌن مختلرؾ المسرتوٌات لتً تإدي إلى تشتت جهود التنمٌرة، ممرا ٌفرا

الترابٌة ٌضمن لها ممارسة اختصاصاتها بالنجاعة المطلوبرة
137

، وذلرك بترسرٌخ مبردأ التفرٌرع كمرا 

من الدستور أعاله، ٌسهل اندماج الدولة فً الوحدات الترابٌة  140هو منصوص علٌه فً الفصل 

تهررا االقتصررادٌة، عبررر إطالعهررا عررن قرررب علررى وٌسرراعدها فررً تنفٌررذ برامجهررا السٌاسررٌة واختٌارا

                                                           
134

 ، مرجع سابق.5100ٌولٌوز  51من الدستور  041الفصل  - 
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المتعلق بالعماالت واألقالٌم، مرجع  005904( من القانون التنظٌمً رقم 11، 11، 11، 12، 12، 12، 14، 12، 15، 10، 11، 21، 21المواد ) - 

 سابق.
136

 المتعلق بالجماعات  والمقاطعات، مرجع سابق. 04. 002من القانون التنظٌمً رقم  11المادة  - 
137

وٌة كل مقومات ..... فقد ارتؤٌنا إدراجها فً إصالح الدستور ، "حرصا منا على إعطاء الجه5100مارس  1ٌقول جاللة الملك فً الخطاب الملكً ل  - 

 شامل، ٌهدؾ إلى تحدٌد وتؤهٌل هٌاكل الدولة."



  
58 

 
  

دات متطلبررات الجهررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى ومطامحهررا، وٌمثررل أسررلوب التعاقررد بررٌن الوحرر

مرردة فررً فرنسررا مررثال مظهرررا مررن مظرراهر التعرراون والتنسررٌق فٌمررا تعالترابٌررة، كعقررود التخطررٌط الم

بٌنهما
138

لة الفٌدرالٌة كؤلمانٌا مثال لتوفرها على كرل ، ورؼم إٌجابٌات مبدأ التفرٌع المطبق فً الدو

 المقومات، فال زال فً بالدنا ٌتٌما لضعؾ اإلرادة لدى الدولة وباقً الوحدات الترابٌة. 

 الفقرة الثالثة: أدوار جديدة لصلطة الوصاية على اجلناعات الرتابية

أثار مفهوم الوصراٌة فرً القرانون العرام اهتمرام العدٌرد مرن الفقهراء والبراحثٌن، الرذٌن قردموا 

تعارٌؾ مختلفة للوصراٌا، وهرو اخرتالؾ نرابع باألسراس مرن صرعوبة تقردٌم تعرٌرؾ محردد وموحرد، 

ن نقرؾ علرى أولهذا فإن لعملٌة التعرٌؾ أهمٌة كبٌرة على الرؼم من صعوبتها، إذ بواسطتها ٌمكن 

والمبادئ التً ٌقوم علٌها مفهوم الوصاٌا األسس
139

 . 

ومررن الممكررن القررول إن الوصرراٌة هررً مجمرروع السررلطات التررً تمارسررها بحكررم القررانون، 

السررلطة اإلدارٌررة المركزٌررة علررى أشررخاص وأعمررال اإلدارة الالمركزٌررة بهرردؾ حماٌررة المصررلحة 

ا للجماعرات الترابٌرة فوضرى العامة، ومخافة أن تتولد عن الشطط فً استعمال الحرٌة المعترؾ به

هررذه السررلطات لٌسررت مطلقررة بررل هررً  أو تسررٌب ٌلحررق الضرررر بسرركان الجماعررة الترابٌررة، ؼٌررر أن

ٌدة، مشروطة ومحدودة فً الحاالت المتضمنة فً الرنص القرانونً المرإطر للجماعرات الترابٌرة، قم

تطررور أسررالٌبها وذلررك بؽٌررة فسررح المجررال أمررام هررذه المإسسررات العمومٌررة لتتحمررل مسررإولٌاتها و

 التنموٌة، الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة.

ومما ال شك فٌه أن الوصاٌا اإلدارٌة تعتبر آلٌة أساسٌة ومالبمة للتنظٌم الالمركزي، تقوم 

برردور جرروهري فررً هررذا األسررلوب التنظٌمررً للوحرردات الترابٌررة . وٌتجلررى ذلررك فررً كررون درجررة 

بكل دقة مدى وواقع الالمركزٌة الترابٌة المحلٌرة، حٌرث أنهرا الوصاٌا والمٌادٌن التً تشملها، تحدد 

تشكل مقٌاسا حقٌقا لالستقاللٌة التً تضرطلع بهرا الجماعرات الترابٌرة المحلٌرة فمرنح هرذه الجماعرات 

                                                           
138

 - BRAHIMI .M  : «  rôle de la région en matière de développement  et d’aménagement du territoire » REMALD, série 
thème actuel n°52 , 2006 P 66.   

139
الوصاٌا بؤنها الرقابة التً تمارسها الدولة على الوحدات اإلقلٌمٌة بقصد المحافظة على وحدة وترابط  (CHARLES DEBBASH شارل دٌباش ) عرؾ  - 

ولة بؤكمله ٌم الدالدولة، وٌقصد تجنب اآلثار الخطٌرة التً تنشؤ عن سوء اإلدارة من جانب الوحدات الالمركزٌة مع ضمان وحدة تفسٌر القانون بالنسبة إلقل
اق الجماعً الجدٌد على أال تتم هذه الوصاٌا إال فً الحاالت المحددة قانونا وحماٌة الستقالل الوحدات المشمولة بالوصاٌا المذكورة"، كرٌم لحرش: " المٌث

الفقرة الثانٌة من  5112ة األولى، برٌس الطبع 0، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة رقم  -دراسة قانونٌة -وتعدٌالته"  21 -11على ضوء القانون رقم 

 . 12ص  055الهامش رقم 
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صالحٌات واسعة فً مختلؾ المجاالت مع إخضاعها لوصاٌة قوٌة تفرؼهرا مرن محتواهرا، الشرًء 

زٌة فعلٌةالذي ٌعتبر ؼٌر كاؾ لتحقٌق المرك
140
. 

سنتناول فً هذه الفقرة األدوار الجدٌدة لسلطة الوصاٌة على الجهات والجماعرات الترابٌرة 

األخرى: فمتطلبات التنمٌرة الترابٌرة، أصربحت تفررض تجراوز مرحلرة الوصراٌة اإلدارٌرة بمفهومهرا 

طررل عمررل رقابررة المالبمررة، التررً تعرقررل وتعالالضررٌق والتقلٌرردي، والمتمثررل فررً الرقابررة السررابقة و

الهٌبات المحلٌة الذي أصبح ٌتطلب السرعة والمرونة لمواكبرة التطرورات الحاصرلة فرً المجراالت 

االقتصادٌة واالجتماعٌرة والثقافٌرة، ومرنح هرذه الرقابرة لوجهرزة القضرابٌة المختصرة بشركل بعردي، 

ٌولٌرروز  29واالكتفرراء فقررط بالتوجٌرره والمصرراحبة وتقرردٌم المسرراعدة، هررذا مررا أشررار إلٌرره الدسررتور 

منه، عندما تحدث عن والة الجهات وعمال األقالٌم والعماالت باعتبارهم  145فً الفصل  2011

ممثلً للسلطة المركزٌرة فرً الجماعرات الترابٌرة، ٌمارسرون المراقبرة اإلدارٌرة وٌسراعدون رإسراء 

مصرالح الجماعات الترابٌرة علرى تنفٌرذ المخططرات والبررامج التنموٌرة، وٌقومرون بتنسرٌق أنشرطة ال

الالممركزة لإلدارة المركزٌة، وٌسهرون على حسن سٌرها
141

  . 

وبصدور القوانٌن التنظٌمٌة لم تتحدث عن الوصاٌا بل تضمنت الرقابرة اإلدارٌرة والرقابرة 

القضابٌة على الجماعات الترابٌة، وبالتالً تحول المؽرب من المفهوم التقلٌدي للوصاٌا إلى مفهوم 

لقضاء فرً الرقابرة علرى الجماعرات الترابٌرة، محتردٌا فرً ذلرك بالقرانون متطور ٌعتمد على إشراك ا

الفرنسً المنظم للرقابة على الجماعات المحلٌة، الذي ألؽً الرقابة اإلدارٌة المسربقة علرى الهٌبرات 

الالمركزٌررة، وحولهررا إلررى رقابررة إدارٌررة بعدٌررة تنتهررً إلررى رقابررة قضررابٌة فررً حالررة اإلحالررة علررى 

 القضاء اإلداري.

وانطالقا من الدستور والقوانٌن التنظٌمٌة نقؾ عند السلطات الجدٌدة التً أسندها المشررع 

للقضاء اإلداري فً إطار الجهوٌة المتقدمة حٌث أسند له االختصاص فً البت فً النزاعات الترً 

 تثور بٌن السلطة المركزٌة من خالل ممثلٌها فً الجماعات الترابٌرة والمجرالس المنتخبرة فرً إطرار

من القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات الترً  66الرقابة على الجماعات الترابٌة، وذلك طبقا للمادة 

نصت على أنه "ٌختص القضاء وحده بعرزل أعضراء المجلرس وكرذلك التصررٌح بربطالن مرداوالت 

الجهة، وكذا إٌقاؾ تنفٌذ المقرررات والقررارات الترً قرد تشروبها عٌروب قانونٌرة... ٌخرتص القضراء 
                                                           

140
المدٌنة  –أمل المشرفً: "الوصاٌا اإلدارٌة فً مشروع إصالح المٌثاق الجماعً "، مقال فً أعمال الٌوم الدراسً المنظم من قبل عمالة سال  - 

لالمركزٌة اإلدارٌة بالمؽرب مشارٌع اإلصالح ومتطلبات التنمٌة"، المجلة تحت عنوان " ا 5110ٌولٌوز  50والجمعٌة المؽربٌة للعلوم اإلدارٌة فً 

 .21، ص 5110، 25المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، مواضٌع الساعة عدد 
141

 ، مرجع سابق.5100ٌولٌوز  51من الدستور  042الفصل  - 
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وحده لحل مجلس الجهة"
142

من القانون التنظٌمً للعماالت  64، ونفس المقتضى جاءت به المادة 

واألقالٌم
143

من القانون التنظٌمً للجماعات 63، والمادة 
144
. 

فهذه المقتضٌات تشكل نقلة نوعٌة فً رقابة القضاء اإلداري علرى الجماعرات الترابٌرة، إذ 

ى أعضاء المجالس المنتخبة، وحل هذه المجالس، وهرً أصبح ٌختص بإنزال العقوبات التؤدٌبٌة عل

 اختصاصات جدٌدة تسند للمحاكم اإلدارٌة باإلضافة إلى رقابة المشروعٌة.

وهررذا مررا ٌعبررر عررن رؼبررة المشرررع فررً تقوٌررة دور القضرراء اإلداري فررً تعزٌررز الجهوٌررة 

لسرلطة المركزٌرة المتقدمة ورقً بها، وضمان المشروعٌة، من خالل تحقٌرق التروازن برٌن ممثلرً ا

والمجالس المنتخبة، وهذه هً محور اإلشكالٌة التً نحن بصدد معالجتهرا مرن خرالل الوقروؾ عنرد 

تموقرع القضراء اإلداري فرً العالقررة برٌن اإلدارة المركزٌرة والجماعررات الترابٌرة، وتكررٌس الرقابررة 

 القضابٌة كبدٌل عن الوصاٌا اإلدارٌة فً إطار الجهوٌة المتقدمة.

رقابرة القضراء اإلداري علرى هذه اإلشركالٌة سروؾ نحراول معالجتهرا مرن خرالل مسرتوٌٌن: 

 أعمرال المجرالس الجماعرات الترابٌرةرقابة القضاء اإلداري علرى (، أوال) هٌاكل الجماعات الترابٌة

 (.ثانيا)

 أوال : رقابة القطاء اإلداري على هياكل اجلناعات الرتابية

هررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى، نقلررة نوعٌررة فررً مجررال شرركلت القرروانٌن التنظٌمٌررة للج

الرقابة على الجماعات الترابٌة، حٌث أصبح للمحاكم اإلدارٌة دور مهم فرً ممارسرة الرقابرة علرى 

 المجالس المنتخبة، سواء على أعضاء هذه المجالس أو على المجلس ككل.

 الر ابة عل  أعضاء المجال  الجماعات الترابية. -1

المحاكم اإلدارٌة محل سلطات الوصاٌا فرً توقٌرع الجرزاءات التؤدٌبٌرة علرى أعضراء حلت 

مجالس الجماعات الترابٌة، فً حالة إخاللهرم بمهرامهم سرواء الرربٌس أو نوابره أو براقً األعضراء، 

حٌث أصبح العزل والتوقٌؾ ٌتم بمقتضى حكم قضابً
145
 بدل قرار إداري كما كان سابقا. 

                                                           
142

 سابق.المتعلق بالجهات، مرجع  000904من القانون التنظٌمً رقم  22المادة  - 
143

 المتعلق بالعماالت واألقالٌم، مرجع سابق. 005904من القانون التنظٌمً رقم  24المادة  - 
144

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 002904من القانون التنظٌمً رقم  22المادة  - 
145

لم ٌعد ٌمكن عزل أعضاء مجالس الجهات والجماعات الترابٌة  جاءت القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة بمقتضٌات جدٌدة فٌما ٌخص العزل، إذ - 

من القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم، والمادة  24من القانون التنظٌمً للجهات ، المادة  22األخرى إال بمقتضى حكم قضابً وذلك طبقا للمواد )المادة 

 من القانون التنظٌمً للجماعات والمقاطعات(نفس المرجع. 22
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 زل: ــــأـ الع

ٌعتبر اختصاص جدٌد ٌسند الرى المحراكم اإلدارٌرة، حٌرث ال ٌوجرد أي مقتضرى فرً بحٌث 

 قانون إحداث المحاكم اإلدارٌة ٌسند اختصاص إنزال العقوبات التؤدٌبٌة الى المحاكم اإلدارٌة. 

وقد حددت القوانٌن التنظٌمٌة المخالفرات الترً ٌمكرن أن ترإذي إلرى عرزل أعضراء مجرالس 

 مساطر التً ٌجب إتباعها، فبالنسبة للمخالفات ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً: الجماعات الترابٌة، وال

  ارتكرراب أفعررال مخالفررة للقرروانٌن واألنظمررة الجرراري بهررا العمررل تضررر بؤخالقٌررات المرفررق

ومصررالح الجهررة، أو مصررالح العمالررة أو األقررالٌم إذا تعلررق األمررر بعضررو فررً مجررالس العمالررة أو 

ذ تعلق األمر بعضو فً مجلس الجماعةاألقالٌم، أو مصالح الجماعة إ
146

  . 

  ربررط مصررالح خاصررة مررع الجهررة أو مجموعررات الجهررات أو مررع مجموعررات المإسسررات

العمومٌة فٌما ٌخص أعضاء مجلس الجهرة، أو ربرط عضرو مرن أعضراء مجلرس العمالرة أو اإلقلرٌم 

مصالح خاصة مع العمالة أو اإلقلٌم، ونفس األمر بالنسبة ألعضاء مجلس الجماعرة فرً حالرة ربرط 

ع مإسسررات التعرراون أو مررع مجموعررات الجماعررات التررً تكررون أو مرر مررع الجماعررةخاصررة مصررالح 

ت التنمٌة التابعة لها...عضوا فٌها أو مع الهٌبات أو المإسسات العمومٌة أو شركا
147
. 

  أن ٌمارس عضو فً مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو اإلقلرٌم أو مجلرس الجماعرة خرارج

الوثررابق اإلدارٌررة، أو ٌرردٌر أو ٌترردخل فررً ترردبٌر دوره التررداولً المهررام اإلدارٌررة، أو أن ٌوقررع علررى 

مصالح الجهة أو العمالة أو الجماعة
148

 . 

من القرانون  44ومن المخالفات التً توجب توقٌع الجزاءات التؤدٌبٌة مخالفة أحكام المادة 

التنظٌمررً للجهررات، والتررً تررنص علررى عرردم جررواز تررداول المجلررس إال فررً الررنقط التررً ترردخل فررً 

مدرجة فً جدول أعماله، فكرل عضرو فرً المجلرس خرالؾ بشركل متعمرد هرذه المرادة صالحٌاته، وال

 ٌمكن إنزال عقوبة العزل فً حقه.

وال ٌجروز اللجرروء إلررى المحكمررة اإلدارٌرة إال بعررد إعطرراء المعنررً براألمر حررق الرردفاع، مررن 

سرراء خرالل مراسررلته لتقردٌم إٌضرراحات كتابٌررة حرول المنسرروب إلٌره، ونفررس األمررر بالنسربة لعررزل رإ
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 التنظٌمً المتعلق بالجماعات والمقاطعات،  مرجع سابق.
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مجالس الجهات والجماعرات الترابٌرة األخررى فرً حالرة ارتكراب أفعرال مخالفرة للقروانٌن واألنظمرة 

الجرراري بهررا العمررل، حٌررث ٌجررب أن تررتم مراسررلة المعنررً برراألمر لتقرردٌم إٌضرراحات كتابٌررة حررول 

المنسوب إلٌه، قبل إحالة طلب عزله إلى المحكمة اإلدارٌة
149
. 

ٌمتنعرون عرن القٌرام بمهرامهم، فرٌمكن تقردٌم طلرب عرزلهم أما بالنسبة لنواب الرربٌس الرذٌن 

إلى المحكمة اإلدارٌة عن طرٌق مقرر صادر عن المجلس الذي ٌنتمً إلٌه المعنً باألمر
150

  . 

وتبت المحكمة اإلدارٌة فً طلب العزل فً أجل شهر من تارٌخ تقدٌم الطلرب، وفرً حالرة 

بالمحكمرة اإلدارٌرة، الرذي ٌبرت فٌره فرً أجرل  االستعجال ٌمكن إحالة األمر إلى القضاء اإلستعجالً

ساعة من تارٌخ التوصل بالطلب، وٌترتب على اإلحالة على المحكمة اإلدارٌة توقٌؾ المعنرً  48

مرن القرانون التنظٌمرً  67باألمر عن ممارسة مهامه إلى حٌن البث فً طلب العرزل، طبقرا للمرادة 

مرن القرانون التنظٌمرً  64ت واألقرالٌم، والمرادة من القانون التنظٌمً للعمراال 65للجهات، والمادة 

 للجماعات.

لكن ما ٌالحظ على هذه المواد أنها تحمل نوعا من اإلبهام، حٌث نصت على أنه فً حالرة 

االسررتعجال ٌمكررن اإلحالررة إلررى القضرراء اإلسررتعجالً للبررث فررً األمررر، فررً حررٌن أن مررن خصررابص 

ر عنره حكرم مإقرت إلرى حرٌن برت المحكمرة فرً القضاء اإلستعجالً أنه ال ٌبت فً الجوهر، وٌصرد

الموضوع، كما أنه ال داعً إلى اللجوء للقضاء اإلسرتعجالً مرادام أن اإلحالرة علرى المحكمرة ٌنرتج 

 عنها تلقابٌا توقٌؾ المعنً باألمر عن ممارسة مهامه إلى حٌن البث فً طلب العزل.

 :التجريد من العضوية -ب

تربٌررة التخلررً عررن االنتمرراء السٌاسررً أثنرراء فترررة ال ٌجرروز ألعضرراء مكاتررب الجماعررات ال

االنتداب، تحت طابلة التجرٌد من العضوٌة فً المجلس، وٌتم التجرٌد من العضوٌة بمقتضرى حكرم 

مررن القررانون التنظٌمررً المتعلررق بالجهررات،  54قضررابً ٌصرردر عررن المحكمررة اإلدارٌررة طبقررا للمررادة 

مرن القرانون التنظٌمرً  51االت واألقرالٌم، والمرادة مرن القرانون التنظٌمرً للعمر  52وتقابلهرا المرادة 

 للجماعات.
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وٌتم تقدٌم طلب التجرٌد من العضوٌة من طرؾ ربٌس المجلس أو الحزب السٌاسً الرذي 

ٌرشح العضو باسمه، وٌجب أن تبت المحكمة اإلدارٌة فً الطلرب فرً أجرل شرهر ابترداء مرن تقردٌم 

 الطلب.

 :ولـلـالحج ـ 

العضرروٌة مررن طرررؾ ربررٌس المجلررس أو الحررزب السٌاسررً  الررذي  ٌررتم تقرردٌم التجرٌررد مررن

ترشح العضو بإسمه، وٌجب أن تبث المحكمة اإلدارٌة فً الطلرب فرً أجرل شرهر ابترداء مرن تقردٌم 

الطلررب. وتهررم هررذه الحالررة رإسرراء المجررالس الجهررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى، عنررد امتنرراع 

مقتضرى القرانون، حٌرث ٌجروز للروالً بالنسربة لمجلرس الربٌس عرن القٌرام باألعمرال الواجبرة علٌره ب

الجهة، والعامل بالنسربة لمجلرس العمالرة أو اإلقلرٌم ومجلرس الجماعرة، الحلرول محرل الرربٌس للقٌرام 

 بهذه األعمال.

إال أن إثبات حالة االمتناع أصبح ٌتم بمقتضى حكم قضابً، عكس ما كان علٌه األمر فرً 

تلقابٌرة دون اللجروء إلرى المحكمرة إلثبرات وجرود حالرة االمتنراع.  السابق، إذ كان الحلول ٌرتم بصرفة

 وبالرجوع إلى القوانٌن التنظٌمٌة ٌجب توفر شرطٌن العتبار الربٌس فً حالة امتناع وهً:

 .رفض القٌام األعمال المفروضة علٌه بمقتضى القوانٌن التنظٌمٌة 

  الترابٌررة سررواء الجهررة أو أن ٌترتررب عررن ذلررك إخررالل بالسررٌر العررادي لمصررالح الجماعررة

 العمالة أو الجماعة.

وٌجب على ممثلً السلطة المركزٌة قبل اللجوء إلى القضاء توجٌه إنرذار للمعنرً براألمر، 

ٌروم ٌرتم إحالرة األمرر  15لمطالبته بالقٌام باألعمال المنوطة به، وفً حالة عدم االستجابة فرً أجرل 

 للبث فً وجود حالة االمتناع.إلى القضاء اإلستعجالً فً المحكمة اإلدارٌة 

وٌتم البت فً الموضوع بحكم نهابً، وفً حالة إقررار وجرود حالرة االمتنراع ٌمكرن لممثرل 

الترً امتنرع هرذا األخٌرر عرن القٌرام  السلطة المركزٌة الحلول محل الربٌس فرً القٌرام بهرذه األعمرال

بها
151

  . 
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 22التنظٌمً المتعلق بالعماالت واألقالٌم، والمادة  005904من القانون رقم  22للجهات وتقابلها المادة  000904من القانون التنظٌمً رقم  21المادة  - 
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 حل مجال  الجماعات الترابية: -2

والجماعررات الترابٌررة األخرررى أو توقٌفهررا ٌررتم بمقتضررى حكررم أصرربح حررل مجررالس الجهررات 

قضابً صادر عن المحكمة اإلدارٌة، عكس ما كان علٌه فً السابق، إذ كان حل مجلس الجهة ٌتم 

عن طرٌق مرسوم معلل ٌنشر فً الجرٌدة الرسرمٌة
152

، وهرذا المسرتجد ٌشركل ضرمانة االسرتقاللٌة 

 طؤة سلطات الوصاٌة.هذه المجالس، واستمرارها إذ لم تعد تحت و

فبالرجوع إلى القوانٌن التنظٌمٌة نجدها تنص على اختصاص القضاء وحرده بحرل مجرالس 

الجهات والجماعات الترابٌة األخرى، وقد حدد الحاالت الترً تجٌرز اللجروء إلرى المحكمرة اإلدارٌرة 

 لطلب حل المجلس وهً:

 ن سٌر المجلسإذا كانت مصالح الجماعة الترابٌة مهددة ألسباب تمس بحس
153
. 

   إذا رفررض المجلررس القٌررام باألعمررال المنوطررة برره بمقتضررى القررانون، أو رفررض التررداول

 واتخاذ المقرر المتعلق بالمٌزانٌة أو بالتدبٌر المرافق العمومٌة للجماعات الترابٌة.

  .إذا وقع إخالل فً سٌر المجلس من شؤنه تهدٌد السٌر الطبٌعً للجماعات الترابٌة 

ٌالحظ علرى هرذه المقتضرٌات أن الحالرة األولرى جراءت فضفاضرة وؼٌرر دقٌقرة، إذ  لكن ما

ٌمكن أن ٌدرج ضمنها أي إخالل فً سٌر المجلس، مما ٌجعلنا نتساءل إن كانت الحراالت األخررى 

 مجرد تفصٌل للحالة األولى، مع أن الحالة األخٌرة مجرد إعادة لمضمون الحالة األولى.

ت فضفاضررة وعامررة إلررى فررتح البرراب أمررام التؤوٌررل، وٌشرركل وسرروؾ ٌررإدي اسررتعمال عبررارا

 مبرر التدخل ممثلً السلطة المركزٌة فً شإون مجالس الجماعات الترابٌة.

مررن القررانون  44ومررن الحرراالت األخرررى التررً توجررب حررل المجلررس مخالفررة أحكررام المررادة 

جلررس، أو ؼٌررر التنظٌمررً للجهررات، وذلررك بالتررداول فررً محرراور ال ترردخل فررً نطرراق صررالحٌات الم

 مدرجة فً جدول أعمال المجلس.

وٌجب التمٌٌز برٌن حرل المجلرس وحرل المكترب الرذي ٌمكرن أن ٌرتم بقروة القرانون فرً حالرة 

 التالٌة: مهامهم فً الحاالتعن مزاولة ونوابه انقطاع الربٌس 

 اة.ــالوف 
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 .االستقالة االختٌارٌة 

  .اإلقالة الحكمٌة 

  .العزل بما فٌها التجرٌد من العضوٌة 

  ًلالنتخاباإللؽاء النهاب. 

 .االعتقال لمدة تفوق ستة األشهر 

  عن مزاولة المهام لمدة شهر. االمتناعاالنقطاع بدون مبرر أو 

 اإلدانة بحكم نهابً نتج عنه عدم األهلٌة االنتخابٌة
154
. 

ن القضراء اإلسرتعجالً بالمحكمرة وٌمكن حل المكتب كذلك فً حالة صدور حكم قضابً م

اإلدارٌررة، ٌقضررً بوجررود حالررة امتنرراع أو انقطرراع الررربٌس عررن مزاولررة مهامرره، وذلررك عنررد انقطرراع 

الربٌس أو امتناعه عن مزاولة مهامه لمدة شهرٌن، ولكن قبل إحالة األمر إلى القضاء اإلسرتعجالً 

فً أجل سبعة أٌام ٌمكن اللجوء إلى  ٌجب إنذار الربٌس الستبناؾ أعماله، وفً حالة عدم استجابته

القضاء
155
. 

من خالل ما سبق نالحظ أن القضاء اإلداري أصبح ٌمارس رقابة من صنؾ تؤدٌبً علرى 

مجررالس الجهررات والجماعررات الترابٌررة األخرررى، وهررً اختصاصررات جدٌرردة تسررند إلررى المحررراكم 

    الجماعات الترابٌة.اإلدارٌة، هذا باإلضافة إلى توسٌع رقابة المشروعٌة على أعمال 

 ثاىيا: رقابة القطاء اإلداري على أعنال دلالط اجلناعات الرتابية

لقررد وسررع المشرررع مررن سررلطات القضرراء اإلداري فررً مجررال رقابررة المشررروعٌة، إذ كانررت 

الرقابة القضابٌة تقتصر على الجهات دون باقً المستوٌات األخرى للجهوٌرة، الترً كانرت تمرارس 

طرؾ سلطة الوصاٌة، لٌقوم المشرع بالمساواة برٌن جمٌرع الجماعرات الترابٌرة فرً  فٌها الرقابة من

 الرقابة القضابٌة.

 ر ابة المشروعية -1

عرفت الرقابة على قرارات مجالس الجهات والجماعات الترابٌة األخرى عردة تطرورات، 

الس، ولررم ٌعررد إذ تمررر التقلررٌص مررن الرقابررة اإلدارٌررة لصررالح الرقابررة القضررابٌة علررى أعمررال المجرر
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للسلطة المركزٌة السرلطة التقرٌرٌرة، فرً مواجهرة أعمرال هرذه المجرالس، برل البرد مرن اللجروء إلرى 

من القانون التنظٌمً المتعلرق  66المحاكم اإلدارٌة إلعطاء كلمتها فً كل نزاع، وذلك طبقا للمادة 

لرس الجهرة، بالجهات، التً نصت علرى اختصراص القضراء وحرده بالتصررٌح بربطالن مرداوالت مج

 ونفس المقتضى نصت علٌه القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة األخرى.

فكل نزاع بٌن ممثلً السلطة المركزٌة والمجالس المنتخبة حول شررعٌة قررارات مجرالس 

الجماعات الترابٌة تجب إحالة األمرر إلرى المحكمرة اإلدارٌرة للبرت فٌره، وإن كران هرذا المقتضرى ال 

سبة للجهرات، ألن اإلعرالن عرن بطرالن كران مرن اختصراص المحراكم اإلدارٌرة فرً ٌحمل جدٌدا بالن

السررابق
156

كرران  إذ، فإنرره ٌحمررل الجدٌررد علررى مسررتوى العمرراالت واألقررالٌم والمجررالس الجماعٌررة، 

اإلعررالن عررن بطررالن مررن اختصرراص السررلطة اإلدارٌررة بالنسرربة للقرررارات الصررادرة عررن مجررالس 

 ماعٌة.العماالت واألقالٌم والمجالس الج

 وقد حددت القوانٌن التنظٌمٌة قرارات المجالس التً ٌشوبها البطالن وهً:

 .المقررات والقرارات التً ال تدخل فً صالحٌات المجلس أو ربٌسه 

  المقرررررات والقررررارات المتخرررذة خرقرررا ألحكرررام القرررانون التنظٌمرررً للجماعرررة الترابٌرررة

العملوالنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها 
157
. 

وإلشررارة فقررد عبررر المشرررع عررن القرررارات الصررادرة عررن مجررالس الجماعررات الترابٌررة 

بالمقررات، وما ٌصدر عرن رإسراء هرذه المجرالس برالقرارات، والمقررر هرو مرا ٌرتم اتخراذه بصرفه 

تداولٌة، وؼالبا ما ٌتجره القصرد منره إلرى التقرٌرر فرً أمرور تنظٌمٌرة ولرٌس مراكرز قانونٌرة فردٌرة، 

 فرق فً االصطالح، أما من الناحٌة القانونٌة فلٌس هناك فرق بٌن القرار والمقرر. وهو مجرد

وعلى العموم فالحالة األولى تضمنت عٌب عدم االختصاص الذي ٌشروب القررار اإلداري 

بإصدار المجلس لقرار إداري ال ٌدخل ضمن اختصاصاته، أما الحالة الثانٌرة فتحردثت عرن مخالفرة 

ه قصد المشرع إلى عٌب مخالفة القرانون، أم مخالفرة القرانون برالمعنى الواسرع القانون، لكن هل اتج

أي جمٌررع عٌرروب المشررروعٌة التررً تشرروب القرررار اإلداري، وعلررى األرجررح أن المعنررى الثررانً هررو 
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 .52، ص: 5112 -25رات المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد  الحسٌن الوزانً الشاهدي: الجهة أداة لتطوٌر ودعم الالمركزٌة، منشو - 
157

 002للعماالت واألقالٌم، والمادة  005904من القانون التنظٌمً رقم  012للجماعات ، وٌقابلها المادة  002904من القانون التنظٌمً رقم  005المادة  - 

 ت والمقاطعات، مرجع سابق.المتعلق بالجماعا 002904من القانون التنظٌمً رقم 
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المقصود أي كل عٌب ٌشوب القرار اإلداري ٌجعله باطال  بقروة القرانون، وفرً حالرة النرزاع حرول 

 جب إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارٌة إلعالن البطالن.شرعٌة هذه القرارات ٌ

وتتم اإلحالة على المحكمة اإلدارٌة من طرؾ السلطة الحكومٌرة المكلفرة بالداخلٌرة بالنسربة 

للجهات، عكس ما كان علٌه األمر فً السابق، حٌث كانت اإلحالرة ترتم مرن طررؾ سرلطة الوصراٌا 

أو مرن طرررؾ مرن ٌعنٌرره األمرر
158

للعمرراالت واألقرالٌم والجماعررات فرإن اإلحالررة علررى ، أمررا بالنسربة 

 المحكمة تتم من طرؾ عامل العمالة أو اإلقلٌم.

فرؼم أهمٌة المستجدات التً جاءت بها القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة، فٌما ٌخرص 

ملرك رقابة المشروعٌة فإن تحرٌك الرقابة القضرابٌة ٌبقرى بٌرد ممثلرً السرلطة المركزٌرة، وبالترالً ت

اإلدارة المركزٌرررة السرررلطة التقدٌرٌرررة فرررً اللجررروء إلرررى القضررراء، وهرررذا نفرررس مرررا تضرررمنته قررروانٌن 

الالمركزٌة فً فرنسا فً بداٌرة الثمانٌنرات، حٌرث أن تحرٌرك الرقابرة القضرابٌة كران مررتبط برإرادة 

ٌررز المحرافظ ، وقررد عرررؾ هررذا النظرام عرردة اخررتالالت، كقلررة اإلحالرة علررى القضرراء اإلداري، والترك

علررى فبررة مررن القرررارات دون األخرررى إلخضرراعها للرقابررة القضررابٌة، وبالتررالً تحولررت الرقابررة 

القضررابٌة إلررى رقابررة إدارٌررة لممثررل الدولررة، حٌررث لرروحظ أن السررلطة المحلٌررة الالمركزٌررة  وممثررل 

الدولة ؼالبا ما ٌفضالن الحوار التفاوضً إلرساء قواعرد المشرروعٌة عروض المنازعرة القضرابٌة، 

ا حدا ببعض الفقه إلى الدعوة إلى سحب الرقابة عن ممثل الدولة  وتخوٌلها لسلطة مستقلةمم
159
. 

 إيقاف تنفيذ القرارات -  2

فقد نصت القروانٌن التنظٌمٌرة للجماعرات الترابٌرة علرى دعروى إٌقراؾ التنفٌرذ إلٌقراؾ تنفٌرذ 

 47-96جهرة رقرم القرارات إلى حٌن البث فٌها مرن طررؾ محكمرة الموضروع، وإن كران قرانون ال

المنسوخ كان ٌرتب إٌقاؾ التنفٌذ فً هذه الحالة تلقابٌا بمجرد تقدٌم الطعن،  وذلك بالنص صراحة 

أن إحالة النزاع علرى المحكمرة اإلدارٌرة ٌترترب عنره بحكرم القرانون تنفٌرذ القررار اإلداري المتنرازع 

 جماعات الترابٌة.فٌه، لكن المشرع تدارك هذا األمر من خالل  القوانٌن التنظٌمٌة لل

ففررً حالررة رفررع المنازعررة فررً شرررعٌة القرررارات اإلدارٌررة أمررام المحكمررة اإلدارٌررة ٌجررب 

بالموازاة رفع دعروى إٌقراؾ التنفٌرذ لوقرؾ تنفٌرذ هرذه القررارات، وكرذلك األمرر فرً حالرة التعررض 

 على أعمال المجالس المنتخبة.
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 .40مرجع سابق، ص اإلطار القانونً والتنظٌمً للجهوٌة بالمؽرب ، أحمد أجعون:  - 
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، 5111ٌونٌو  -ماي 25محمد بوثٌنة: أي مصٌر للوصاٌة اإلدارٌة على الجماعة المحلٌة، منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة عدد  - 

 .24ص



  
68 

 
  

ال ٌنردرج فرً صرالحٌات حٌث ٌمكرن لممثلرً السرلطة المركزٌرة التعررض علرى كرل قررار 

المجالس المنتخبة أو جاء مخالفا للقرانون، وكرذلك التعررض علرى النظرام الرداخلً للمجلرس، وٌجرب 

على المجلس إجراء مداولة جدٌدة فً شرؤن األمرور الترً كانرت موضروع  تعررض، لكرن فرً حالرة 

اإلدارٌرة لطلرب سرتعجالً لردى المحكمرة ٌمكرن إحالرة األمرر إلرى القضراء اإل عدم استجابة المجلس،

إٌقاؾ تنفٌذ القرار موضوع التعرض، إلى حٌن بت المحكمة فً الموضوع
160
. 
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من القانون التنظٌمً  002من القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم، والمادة  011من القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات، وتقابلها المادة  004المادة  - 

 للجماعات والمقاطعات، مرجع سابق.
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 خاتمة انفصم األول: 

خالل هرذا الفصرل لقرد ترم تنراول الجانرب النظرري التؤسٌسرً للتنظرٌم الترابرً الالمركرزي، 

ٌررتم فررً سررٌاق إخررراج  المرتكررزات التنظررٌم الترابررً الالمركررزيفاستحضررار األهررداؾ والمبررادئ و

الجماعات الترابٌة من أزمتها ومشاكلها المتراكمة ومحاولة التؽلب علٌها، وذلك مرن خرالل التوجره 

والقوانٌن  العمومً الترابً الجدٌد، دشنه المشرع المؽربً بجٌل جدٌد  من اإلصالحات الدستورٌة

 تهدؾ إلى تحسٌن الحكامة الترابٌة. التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة

، فرإن التنمٌرة المحلٌرة مرن خرالل التردبٌر صور العام للتنظٌم الترابً الالمركرزيوتؤكٌدا للت

الترابً الواسع للوحدات الترابٌة، والتً من المنتظر أن تكون أكثر استقالال، ٌقتضً أن تتوفر لهرا 

طن االنخرراط الشروط واإلمكانٌات والموارد الكافٌة لتنمٌتها، وبالموازاة مع ذلك ٌتحرتم علرى المروا

فً المسلسل التنموي الترابً المحلً بفعالٌة، وذلك فً إطار رإٌة مستقبلٌة لبنراء جماعرات ترابٌرة 

 قابمة الذات تساهم أساسا فً إرساء مبادئ الحكامة الترابٌة.

ً المقتررب التشراركً، أصربحت مطالبرة باعتمراد  بنركما أن الجماعات الترابٌرة فرً إطرار ت

فً إطار تخطٌط اسرتراتٌجً تشراركً، الرذي ٌمكرن مرن  قتصادي واالجتماعًالبرنامج التنموي اال

وضع تصور مستقبلً للحاجٌات والتنبإ فً إطار تشراركً، مرن شرؤنها أن تسراعد علرى تردبٌر جٌرد 

لقضاٌا التنمٌة فً إطار الفعالٌة والكفاٌرة، إال أن هرذا المبتؽرى رهرٌن بكفراءة المروارد البشررٌة الترً 

 اعات الترابٌة من منتخبٌن وموظفٌن.تتوفر علٌها الجم
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   الفصل الثاني:

لرتابيا حكامة التنظيم    
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مفهوم الحكامة الجٌدة ببالدنا، خاصة مع بداٌة األلفٌة الثالثة من أبرز المفاهٌم  أصبح

الجدٌدة المتداولة فً خطابات مجمل الفاعلٌن فً تدبٌر الشؤن العام، إذ أصبح من الضرورات 

"المفاهمٌة" التً ال محٌد عنها إلبراز مدى القدرة على االستجابة لتطلعات المواطن المؽربً، 

برز كمفهوم متماهً مع المفهوم الجدٌد للسلطة الذي ٌكرس دولة الحق والقانون، وبالتالً  كما أنه

دولة الحكامة فً شتى تجلٌاتها، وعموما فان مفهوم الحكامة الترابٌة هو مفهوم ٌحمل فً طٌاته 

كل ما هو اٌجابً : إدارة فعالة، سٌاسة القرب، إدارة مواطنة، تنمٌة بشرٌة وؼٌرها من مظاهر 

الحكامة الجٌدة
161

ٌولٌوز  29، اكتست دٌنامٌة رابدة خاصة مع تبنٌها فً دٌباجة ومتن الدستور 

، باعتبارها مفهوم مركزٌا قادر على إحداث قفزات نوعٌة فً شتى المجاالت، كما أنه 2011

ٌمثل مدخال أساسٌا لتكرٌس الدٌمقراطٌة التشاركٌة ومجمعا اٌجابٌا إلشراك مختلؾ الفاعلٌن 

السٌاسٌٌن واالقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن فً القطاع العام والخاص، وكذلك المجتمع المدنً، بهدؾ 

تحقٌق العٌش الكرٌم المستدام لجمٌع المواطنٌن
162
. 

وإذا كانت الحكامة الجٌدة، فً معناها، هً إتخاد القرار بشكل جماعً بؽٌة الوصول إلى 

ارة األمثل للبنٌات والهٌاكل والموارد، وهً قرارات مقبولة من لدن األؼلبٌة، من خالل اإلد

التعبٌر الحقٌقً عن أفضل ما ٌمكن القٌام به، وأحسن ما ٌمكن بلوؼه فً مجال التدبٌر، على 

أساس:"....معاٌٌر الجودة والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة..."
163

، ترشٌد للموارد البشرٌة 

حكامة الترابٌة تعد مجاال لإلبداع والتجدٌد من والمالٌة ومؤسسة للفعل والقرار اإلدارٌٌن، فان ال

أجل ترشٌد تدبٌر الشؤن العام الترابً، وتحسٌن شروط رفاهٌة المواطن، لذلك ٌجب أن تبرهن 

الجماعات الترابٌة عن قدرتها على اإلبداع، أي ابتكار مشارٌع جدٌدة، وإٌجاد أفكار حدٌثة لحل 

ً، وبالتالً القدرة على تؽٌٌر الحٌاة المحلٌة مختلؾ المشاكل المطروحة على الصعٌد التراب

والتحكم فً التطورات المتسارعة وتدبٌر األزمات الطاربة، من خالل إجراءات إدارٌة تعكس 

القدرة على التحرك بفعالٌة وإٌداع المشارٌع التنموٌة. بحٌث لم تعد الدولة المركزٌة، قادرة الٌوم 

ضً القرب من المواطن وإشراكه فً تسٌٌر شإونه على إرساء قواعد الدٌمقراطٌة، التً تقت

وتلبٌة كافة رؼباته على المستوى الترابً. ومن ثم، ظهر مفهوم الحكامة الترابٌة، كؤحد الخٌارات 

لتعوٌض نقص الدولة لبلوغ الدٌمقراطٌة المحلٌة. من هذا المنطلق أهاب صاحب الجاللة 

                                                           
، مرجع سابق.2011ٌولٌوز  29من الدستور  12من الباب  171الى  154الفصول من  -
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المواطنة، مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة  اإلدارةالجماعٌة ومتطلبات  - الوطنٌة – رقً: "الحكامة الجٌدة " الدولٌةعبد العزٌز أش - 
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الى "إعداد مٌثاق وطنً  2008نونبر  6ً للمسٌرة الخضراء ف 33بالحكومة، بمناسبة الذكرى 

لعدم التمركز، ٌتوخى نظام فعال إلدارة الممركزة، ٌشكل قطٌعة حقٌقٌة مع المركزٌة المتحجرة، 

نظام ٌعتمد مقاربة ترابٌة، وٌقوم على نقل صالحٌات مركزٌة، للمصالح الخارٌجٌة، وانتظامها 

 فً أقطاب تقنٌة جهوٌة".

وهً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات المجال المناسب  تعتبر الجماعات الترابٌة،

لممارسة الدٌمقراطٌة المحلٌة، كونها تتوفر "على موارد مالٌة ذاتٌة، وموارد مالٌة مرصودة من 

قبل الدولة، كل اختصاص تنقله الدولة الى الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ٌكون مقترنا 

"بتحوٌل الموارد  المطابقة له
164

، وكونها كذلك مسبولة عن التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 والثقافٌة داخل مجالها الترابً.

وبالرؼم من أن المؽرب قد استطاع، على مدى سنوات،  بناء شبكة واسعة من اإلدارات 

الترابٌة، فان تشعب مهام الدولة وتزاٌد مسإولٌاتها، أدى بها إلى ترك جزء هام من الوظابؾ 

ة، واالجتماعٌة، واالقتصادٌة، إلى وحدات ترابٌة، تعتمد التمثٌلٌة، عبر آلٌة االنتخاب. إال اإلدارٌ

أن اإلدارة المركزٌة ال تواصل احتكارها ألكبر قدر من السلطات واالختصاصات، وذلك راجع 

باألساس الى ضعؾ الكفاءات البشرٌة وقلة الموارد المالٌة على المستوى الترابً، من هذا 

لق تبحث الدولة الٌوم جاهدة على بدٌل لها على الصعٌد الترابً، فً حٌن تحتفظ لنفسها المنط

بتدعٌم السلطات وتوفٌر الوسابل، وممارسة المهام االستثنابٌة، التً ال ٌمكن إسنادها إلدارة عدم 

اتٌجٌة التركٌز من الناحٌة القانونٌة، وذلك بهدؾ تنفٌذ السٌاسات الوطنٌة وتعزٌز التوجهات اإلستر

المرتبطة بمهام التؤطٌر واإلدارة واإلشراؾ العام
165
. 

خد الحدر فٌما ٌخص كما أن اإلصالح التنظٌم الترابً الجدٌد، الذي تعرفه بالدنا ٌجب األ

النتابج واآلثار المنتظرة اقتصادٌا واجتماعٌا وسٌاسٌا، فالمؽرب الٌوم محتاج الى قاعدة صلبة 

لجعل الجهات والجماعات الترابٌة األخرى فً مستوى الرهان  مبنٌة على سٌاسات أفقٌة ومندمجة

المنتظر. وهذا لن ٌتم إال إذا تم الحسم فً الحدود السٌاسً والتقنً، وتؤهٌل النخب السٌاسٌة 

وتكوٌن الموارد البشرٌة وتوفٌر الموارد المالٌة الكافٌة وجعلها فً مستوى االنتظارات، إذ ٌبقى 

جعل االنتقال من خطوة إلى ألخرى ٌحمل ضمانات النجاح، مع منطق التدرج معطى جوهري ل
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لعدد زهرو: الحكامة الترابٌة، الجماعات الترابٌة، الجهوٌة المتقدمة، ورهان الحكامة الجٌدة، مجلة مسالك فً الفكر والسٌاسة االقتصادٌة، ارضوان  - 
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ضرورة إشراك النخب المحلٌة باعتبارها ذات قدرات مهنٌة ومٌدانٌة مختزنة لمعطٌات النجاح 

 والفشل على مرور المسلسل الدٌمقراطً الذي قطعه المؽرب فً هدا المجال.

الترابً الالمركزي الجدٌد،  إال أن هاجس ورهان المؽرب الٌوم من خالل إصالح التنظٌم

هو تحقٌق وربح رهان سٌاسً واقتصادي فً نفس الوقت وهدا ما أكده صاحب الجاللة فً 

للمسٌرة الخضراء بقوله "لذلك قررنا  33بمناسبة ذكرى  2008نونبر  6خطاب التارٌخً لٌوم 

ا بإطالق مسار لعون هللا، فتح صفحة جدٌدة فً نهج اإلصالحات المتواصلة الشاملة التً نقوده

جهوٌة متقدمة ومتدرجة تشمل كل مناطق المملكة وفً مقدمتها الصحراء المؽربٌة"
166
. 

لٌإسس تنظٌم ترابً المركزي ٌقوم على الجهوٌة  2011ٌولٌوز  29كما جاء دستور 

كما حظٌت الجهة  المتقدمة، حٌث خصص بابه التاسع للجهات والجماعات الترابٌة األخرى،

المنظم للجهات والصادر بمقتضى ظهٌر  47-96والمإسساتً، مع القانون رقم بتؤطٌر القانونً 

 الصادر بمقتضى ظهٌر 111.14، والمعدل بالقانون التنظٌمً رقم  1997أبرٌل  2شرٌؾ فً 

، فقد أضحى للجهة كٌان وتنظٌم مستقل ٌتمتع بالشخصٌة المعنوٌة 2015ٌولٌوز  7شرٌؾ فً 

ختصاصات قانونٌة ذاتٌة ومشتركة ومنقولة، وتحولت هده الوحدة واالستقالل المالً واإلداري، وا

الترابٌة من الطابع اإلداري إلى الطابع االقتصادي التنموي، ومن مجرد إطار لعدم التركٌز 

 اإلداري الى جماعة ترابٌة حقٌقٌة.

 وسٌتم تناول هدا الفصل وفق مبحثٌن:

 المبحث األول: مقومات الحكامة الترابية 

   المجال الجماعي الترابي المشترك كرافعة للحكامة الترابيةثاني: المبحث ال
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 انمبحث األول: مقىمات انحكامة انترابية

إن مصطلح الحكامة الترابٌة ٌدل"على ممارسة السلطات المحلٌة لالختصاصات المخولة 

 .167لها بمقتضى القوانٌن والقرارات بهدؾ تحسٌن التنمٌة الترابٌة بطرٌقة فعالة"

"إن الحكامة ترتكز بداٌة على المقترب التراب. ونستطٌع القول أن القرن الواحد 

الترابً  -إن المحلً والعشرون سٌكون قرن الجماعات الترابٌة، المدن، الفضاء المحلً....

 فصاعدا حجر الزاوٌة بالنسبة للحكامة". من اآلن  »سٌشكل«

الحكامة الترابٌة بالمؽرب فً ظل كما أن الورش اإلصالحً الكبٌر المفتوح حول 

الدستور الجدٌد
168

، وفً ظل المبادئ والرإى الجدٌدة التً جاء بها الدستور على المستوى 

الترابً، وفً ظل القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة األخرى، وفً أفق الجهوٌة المتقدمة
169

 ،

ا مشهدها السٌاسً واالجتماعً وأمام التحدٌات التً تعرفها البالد والتحوالت التً ٌتعرض له

على وجه الخصوص، وبالتالً فإن التفكٌر فً خارطة طرٌق عملٌة للرفع من أداء المرافق 

الجماعات الترابٌة هو شًء ملح أكثر من أي وقت مضى،  لتنزٌل الفعال لهده اإلصالحات التً 

 فرضها الواقع الحالً المطبوع ببوادر التحول والتؽٌٌر المتواصلٌن.

هذا المنطلق، تعتبر التنمٌة المحلٌة هً نتاج لمسلسل من الحكامة الجٌدة وحسن  من

التخطٌط أنها بدورها عامال محدد فً تؤمٌن تنزٌل الجهوٌة المتقدمة التً تعتبر فً أخر المطاؾ 

 تجسٌدا للمسار اإلصالحً التنموي.

ٌتطلب تؤهٌل  ومن أجل تدعٌم ونجاح اإلصالح التنظٌم الترابً الالمركزي بالمملكة

المصالح الترابٌة وإعطاء العناٌة الكاملة للعنصر البشري الذي ٌعتبر المحرك األساسً لدوالٌب 

اإلدارة والفاعل المإثر على مستوى مردودٌتها. وكذلك إعادة النظر فً بالجوانب المرتبطة  

على الوسابل  (المطلب األولبالموارد المالٌة للجماعات الترابٌة. وذلك بتسلٌط الضوء فً )
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- HARSI Abdellah : La gouvernance locale au Maroc entre la décentralisation et la déconcentration, 

gouvernance locale au Maghreb, actes du colloque international organisée par la faculté des sciences 

juridiques, économiques et sociales de salé, et la REMALD les 9 et 10 janvier 2004 à Marrakech, Publication 

de la REMALD, Thèmes actuels, n°46, 2004, p : 70 . 
168

ختلؾ ٌعتبر الدستور أسمى قانون فً البالد وتحدد هذه الوثٌقة تشكل العالقات بٌن مختلؾ السلطات، ومنه تستمد الدولة شرعٌتها، ومنه تستمد م - 

ها وتشكٌل مجالسها واختصاصاتها.  انظر فً هدا منها الضمانات القانونٌة التً ٌخولها للوحدات الترابٌة الالمركزٌة من حٌث إنشاءالقوانٌن واألنظمة، و

، ص 2010الجهوٌة بالمؽرب، محاولة التؤصٌل، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة ، طوب برٌس الرباط الطبعة األولى فبراٌر  :محمد درٌب الصدد

35. 
169

، مرجع "... التنظٌم الترابً للمملكة تنظٌم المركزي، ٌقوم على الجهوٌة المتقدمة"على ما ٌلً: 2011ٌولٌوز  29ستور من الدٌنص الفصل األول  - 

 سابق.
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( ألهم اآللٌات فٌما المطلب الثانيوالتدابٌر اإلصالح المجال الترابً، على أن نتعرض فً )

 ٌخص تحدٌث إدارة الجماعات الترابٌة إلرساء الحكامة الترابٌة.

 املطلب األول: الوسائل والتدابري اإلصالح اجملال الرتابي

ا ٌتعلق بالقوانٌن التنظٌمٌة ، خاصة م2011ٌولٌوز 29تفعٌال لمقتضٌات الدستور 

للجماعات الترابٌة، وتماشٌا مع التطور الحاصل فً األدوار الجدٌدة التً ٌجب أن تلعبها هده 

الوحدات الترابٌة  فً المساهمة فً تحقٌق التنمٌة بكل أبعادها وكذا تجاوز الثؽرات والنواقص 

هذا اإلصالح بالكٌفٌة التً تضمن  التً أفرزتها الممارسة فً ظل القوانٌن السابقة. فإن تطبٌق

نجاحه وتمكن من بلوغ األهداؾ المرسومة له. ٌظل رهٌنا بالتدابٌر واإلجراءات التً ٌتعٌن 

اتخاذها فً مجال توفٌر الظروؾ المالبمة والوسابل الضرورٌة لتطبٌقه. وبهدؾ تجاوز اإلكراه 

رابً والجهوي الجدٌد، حتى تساهم التنظٌم الجماعً السابق، وإعطاء الفعالٌة لهدا اإلصالح الت

الوحدات الترابٌة فً التنمٌة المحلٌة التً أنشبت من أجلها، ٌجب أن ٌكون تقسٌم ترابً جهوي 

(، الفقرة األول كدعامة للحكامة الترابٌة من أجل الحد من الفوارق بٌن الوحدات الترابٌة فً )

أجل التؤهٌل الوحدات الترابٌة لتحقٌق  على أن نتطرق إلى إشكالٌة الموارد المالٌة الالزمة من

 (.الفقرة الثانيةالموازنة الترابٌة فً )

 الفقرة األوىل: التقصيه الرتابي 

 Entitésعرؾ المؽرب، عبر مساره التارٌخً، تنظٌما مجالٌا هم الوحدات الترابٌة 

territoriales  التً كونت فضاءات لتدخل الدولة المركزٌة، فً نفس الوقت، كانت سلطة القبٌلة

تمثل قوة أساسٌة للتنظٌم الترابً، خصوصا مع بعض القواد التً كانت لهم قوة النفوذ فً ضبط 

االستقرار واألمن بالقبٌلة
170
. 

لى إ 1912ومع بداٌة القرن العشرٌن، سٌعرؾ المؽرب نظاما استعمارٌا، ودلك مند 

. خالل هده الفترة، تمكنت السلطات االستعمارٌة "الفرنسٌة واالسبانٌة" أن تحدث تؽٌرات 1956

عمٌقة على مستوى تدبٌر التراب المؽربً، من أجل التحكم فً الفضاء المؽربً حسب الظروؾ 

 إلى اآلن، أفرز تؽٌرات سٌاسٌة، إدارٌة، 1956السٌاسٌة واألمنٌة. إلى أن جاء االستقالل سنة 

اقتصادٌة، اجتماعٌة ساهمت فً تبنً تجارب جهوٌة،  هدفت فً العمق إلى تؤسٌس "حكامة 

، والتً اعتمدت على التدبٌر اإلداري للقضاٌا Gouvernance territorialeترابٌة"  
                                                           

170
 .68علً بولربح: الجهوٌة والتنظٌم الترابً، نحو جهوٌة متقدمة بالمؽرب، مرجع سابق، ص  - 
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المجالٌة، والتنظٌم االقتصادي لونشطة اإلنتاجٌة، وتقلٌص الفوارق االقتصادٌة بٌن األقالٌم 

 ٌة، والتباٌنات االجتماعٌة بٌن الفبات والطبقات االجتماعٌة بالمؽرب.والجهات المؽرب

وٌنبنً التقسٌم الجهوي الجدٌد على نظرٌات علمٌة دقٌقة، بحٌث اعتمد فً انجازها على 

1997أسس ومعاٌٌر تراهن على تجاوز أخطاء التقطٌع الجهوي لسنة 
171

. بحٌث ٌوضح خطاب 

ٌة رهٌن باعتماد تقسٌم ناجع ٌتوخى قٌام مناطق أن نجاح الجهو 2008نونبر  6الملكً ل 

متكاملة اقتصادٌا وجؽرافٌا ومنسجمة اجتماعٌا وثقافٌا. فحسب الخطاب الملكً، ٌرتبط نجاح هدا 

الورش بنجاعة التقسٌم الجهوي كؤساس لإلصالح على المستوٌٌن البنٌوي والوظٌفً. والتقسٌم ٌعد 

هدا النوع لكونه ٌتحكم فً ما تبقى من مكونات من اإلشكالٌات الدابمة فً اإلصالحات من 

الجهوٌة. فالخطاب الملكً ٌطرح بصرح العبارة مشكل الهوٌة الجهوٌة والتكامل بٌن الجهات
172

 . 

بحٌث تم االرتكاز فً بناء التقسٌم الجهوي الجدٌد على مجموعة من المبادئ العلمٌة، 

المتعلق بمبادئ وتحدٌد الدوابر الترابٌة  131.12التً تم تؤطٌرها قانونٌا فً إطار القانون رقم 

للجماعات الترابٌة. ومن خالل هده المعاٌٌر ٌمكننا مالمسة هٌكلة المجال الجهوي وطرٌقة اشتؽاله 

 مستقبال.

فؤي المعاٌٌر والمقاٌٌس المعتمدة فً التقطٌع الترابً الحالً؟ وما هً المبادئ تحدٌد 

؟ وما هً الخرٌطة الجهوٌة التً اعتمدها  131.12القانون رقم الدوابر الترابٌة التً تطرق إلٌها 

المتعلق بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌتها ومراكزها والعماالت واألقالٌم  2.15.40المرسوم رقم 

 المكونة لنفوذها الترابً؟

 أوال:  املعايري املعتندة يف التقطيع الرتابي احلالي

ة ضمن عوامل أخرى لنجاح نظام ترابً ٌكتسً التقطٌع الترابً الجهوي أهمٌة بالؽ

"الفعالٌة والتراكم  جهوي فعال وهادؾ، لدلك ٌتعٌن أن ٌرتكز  على المعاٌٌر الموضوعٌة التالٌة:

والتجانس والوظٌفة والقرب والتناسب والتوازن"
173

وهً أهم المعاٌٌر التً اعتمدتها اللجنة  ،

 االستشارٌة للجهوٌة  فً مشروع الجهوٌة المتقدمة.
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 .119، ص مرجع سابق الترابً، نحو جهوٌة متقدمة بالمؽرب،علً بولربح: الجهوٌة والتنظٌم  -
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 20، ص 2010ٌولٌوز ـ ؼشت  93محمد الٌعكوبً: مفهوم الجهوٌة المتقدمة الخطب الملكٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد  - 
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ٌرتكز معٌار الفعالٌة على دٌنامٌة الجهة فً إنتاج الخٌرات االقتصادٌة فعالية: ال -1

وبالتالً   -المساحة ، عدد السكان -وفً االندماج السٌاسً. اعتمد هدا المعٌار "على مسؤلة الحجم 

على عدد الجهات المناسب فً التقطٌع الجدٌد. فلٌس حجم مجرد مسؤلة جؽرافٌة بقدر ما هو دو 

سٌاسٌة بالدرجة األولى وأبعاد اقتصادٌة من عدة جوانب"أبعاد 
174
ترتبط الفعالٌة باعتماد عدد   .

الجهات تمتاز بالفعالٌة االقتصادٌة، والتدبٌر األمثل لشإون الجهة، مع عدم تشتٌت مجهودات 

الجهة و"فضابل امتٌازاتها على عدد كبٌر من الجهات"
175
. 

تقسٌمات إدارٌة قابمة وهً تشكٌالت وٌقضً بخلق جهات تنبنً على التراكم:  -2

األقالٌم والعماالت عمال بمقتضٌات ثالثة وهً " االستمرارٌة والتجاور واإلبقاء على الكٌانات 

اإلدارٌة اإلقلٌمٌة على ما علٌه"
176

 ، لدلك اعتمد التقطٌع على الجمع بٌن كتل إقلٌمٌة متماسكة. 

جال الجؽرافً المؽربً قبل تقسٌم المٌهم التراب الوطنً فً مجمله إذ تم التجان :   -3

إلى تقسٌم جهوي إلى "مجالٌن كبٌرٌن من حٌث الجؽرافٌة واالقتصاد والوضع  إخضاعه

الجٌوستراتٌجً، حسب خط ٌنطلق من سٌدي افنً إلى تازة مستندا إلى السالسل الجبلٌة من 

سً والمتوسطً وما األطلس إلى الرٌؾ الشرقً جنوب وجدة . فهناك، من ناحٌة، المجاالن األطل

% من السكان، وهناك من الناحٌة أخرى، المجال شبه الصحراوي 87بٌنهما، مما ٌحتوي على 

% من السكان. 13)فً الجنوب والجنوب الشرقً والشمال الشرقً( الدي ال ٌحسب أكثر من 

لدلك تطرح إشكالٌة الجهوٌة بصٌػ مختلفة فً كل واحد من هدٌن المجالٌن"
177

 . لقد افرز هدا

، والتً zones de productionالتوجه  إلى تقسٌم التراب المؽربً إلى مناطق لإلنتاج 

وجهت اللجنة االستشارٌة للجهوٌة إلى تؤسٌس معاٌٌر التقطٌع الجهوي اعتمادا على عنصر 

 التجانس. 

ٌعتبر عنصري القطبٌة و الوظٌفٌة من بٌن العناصر التً القطبية والوظيفية:  -4

الستشارٌة للجهوٌة من خالل التحلٌل الدي قدمته فً الكتاب األول، ودلك من اعتمدتها اللجنة ا

خالل تبٌان الممٌزات الجؽرافٌة للمجال الترابً، ودلك على الشكل التالً: ٌعتبر المجال األطلنتً 

% من المساحة اإلجمالٌة للمؽرب( مجاال 25% من الساكنة و90والمتوسطً وما بٌنهما )

مهمة وتجهٌزات تحتٌة من طرق وموانا ومطارات وتجهٌزات مستقطبا بوجود مدن 
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 .57ص تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة الكتاب األول، التصور العام، مرجع سابق،  - 
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  .57، نفس المرجع، ص تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة الكتاب األول - 
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 .58، مرجع سابق، ص المتقدمة الكتاب االول الجهوٌةتقرٌر حول  - 
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واتصاالت....، تساعد على بناء شبكات ترابٌة وتراتبٌة مجالٌة متطورة تتحدد من خاللها وظابؾ 

المدن ومجاالت االستقطاب واإلشعاع وهو األمر الدي ٌسهل وضع حدود للجهات الوظٌفٌة 

الجدٌدة
178
. 

المعٌار بثالثة عناصر تهم المسافة القطرٌة  ٌحدد هداالقرب وسهولة االتصال:  -5

كلم والمدة الزمنٌة لعبورها والتً حددت فً  250إلى  200للجهة التً حددت فً متوسط 

ساعتٌن إلى ثالث ساعات، وهدا ٌعنً أن القرب ٌمكن من الولوجٌة وتسهٌل حٌاة العالقات بٌن 

ه حدا أدنى من المرجعٌات المشتركة الفاعلٌن داخل المجال الجهوي لكً "ٌتقاسم المواطنون فٌ

"وٌدركون إجماال أن هدا المجال على جانب من الوجاهة
179

. كما ٌنبؽً أن ٌكون هناك كٌان 

ٌضمن اندماج الجهة، أي مدٌنة كبٌرة قادرة على تقدٌم الخدمات للجمٌع )المكالمات عبر الهاتؾ 

ٌكفً أن تكون المجاالت الترابٌة وهجرة العمل والعالقات الزوجٌة وحركة التنقل...الخ(، فال 

متنوعة ومتكاملة لكً تصبح مندمجة بالضرورة
180

. ولدلك فمعٌار التكامل الدي استعمل فً 

التجارب السابقة تم تجاوزه ألنه فً نظر اللجنة خطاب تقلٌدي ٌبرر التناقضات ونظرا لتجهٌز 

صاد واألسواق لٌس فقط البالد بالطرق السٌارة والموانا والمطارات ساهمت فً تحرٌك االقت

 على المستوى الجهوي بل الوطنً وحتى الدولً. 

إن التقطٌع الجهوي ٌعتمد، وبجمٌع الدول، على نظرٌات علمٌة التناسب والتوازن:  -6

تعتبر هده المسؤلة من أهم الثوابت الترابٌة،  إذإلنجاز تقطٌع ٌمتاز، إلى حد ما، بالتوازن العام. 

 انٌا واقتصادٌا، تساعد وتساهم فً تنمٌة الجهات الفقٌرة والصؽٌرة.بحٌث تجعل الجهة الكبرى سك

لقد اشتؽلت اللجنة االستشارٌة للجهوٌة على هدا العنصر، ودلك لٌتم نوع من الترافق 

الترابً بٌن الجهات، وحتى ال تصبح الجهات التً تمتاز بهٌمنة ودٌنامٌة الحواضر الكبرى 

سال"، تهٌمن وبشكل قوي على الجهات األخرى وعلى  –ط الربا –الساحلٌة: " الدار البٌضاء 

العواصم تمٌل دابما إلى تركٌز الموارد والخدمات  –المجاالت الوطنٌة، بحٌث نجد أن هده المدن 

واألعمال من أعلى مستوى وبالتالً االستبثار بمجاالت ممددة من اإلشعاع والنفوذ. ولدلك ال 

االعتبار هدا المعطى الحتمً فتقٌم جهات من التفاعل  مناص لجهوٌة منطقٌة من أن تؤخذ بعٌن

الدي ال ٌمكن أن ٌنحصر عند مدارات الحواضر العظمى. وال مبرر من ارتقاء تشكٌل جهات 
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 .196سعٌد بوجروب: الجهة والجهوٌة بالمؽرب، مرجع سابق، ص  - 
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 .58رجع سابق، ص تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة الكتاب األول، التصور العام، م - 
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واسعة األرجاء خشٌة ما ٌكون فً دلك من العرقلة أو المخاطرة، وال داعً إلى معاكسة هدا 

وٌة فً حدود ضٌقة، ودلك باألحرى فً المنحى بنهج خطة مفتعلة من "حصر" و"حبس" جهات ق

دولة موحدة تسعى إلى الالمركزٌة، مثلما هو الحال فً المملكة المؽربٌة، حٌث المراد هو 

استثمار مقدرات الحواضر العظمى، فال مناص من التخلص من ازدواجٌة التقسٌم واالحتباس 

بشؤنها"
181
. 

 بية ثاىيا: مبادئ حتديد الدوائز الرتابية للجناعات الرتا

أصبح وضع المبادئ العامة للتقسٌم الترابً الجهوي للجماعات الترابٌة من اختصاص 

ٌنص فً  بنده  السابع على  الذي 2011ٌولٌوز  29من الدستور  71المشرع بمقتضى الفصل 

أن نظام الجماعات الترابٌة ومبادئ تحدٌد دوابرها الترابٌة ٌدخل ضمن مجال التشرٌع، مما ٌجعل 

معه اختصاص الحكومة فً مجال التقطٌع الترابً محكوما بهده المبادئ حٌث أنها )الحكومة( 

قسٌم الترابملزمة باالمتثال للمعاٌٌر المفروضة من طرؾ المشرع كلما أرادت ت
182

. إال أن 

اإلشكال الدي ٌثار بخصوص المبادئ هو "مدى قدرة المشرع على تؤطٌر التقطٌع الدي ٌتم 

انجازه من طرؾ الحكومة من جهة، ومدى مالءمة هده المبادئ مع التراب الوطنً ودرجة 

ٌنتج أثاره  تنزٌلها من قبل الحكومة من جهة أخرى، السٌما أن التقسٌم الترابً للجماعات الترابٌة

مباشرة على ممارسة السلطة، باعتباره أساس ممارسة السلطة واالختصاصات
183
. 

 131.12من الدستور تم إصدار القانون رقم  71وتفعٌال للبند السابع من الفصل 

المتعلق بمبادئ تحدٌد الدوابر الترابٌة للجماعات الترابٌة
184

. متضمنا سبعة مواد. وتطرق هدا 

 ٌد الدوابر الترابٌة للجهات، وهً كالتالً:القانون لمبادئ تحد

  مراعاة مبادئ الفعالٌة والنجاعة والتراكم والتجانس والوظٌفة والقرب والتناسب

والتوازن بوصفها أساسٌات جوهرٌة فً عملٌة التحدٌد بؽٌة تكون مجموعة مجالٌة متكاملة تتوفر 

 .على حد أدنى ملموس فٌما ٌخص كتلتها البشرٌة واالقتصادٌة

 .ًمراعاة حد أدنى ملموس من شبكة الروابط ذات المضمون االجتماعً والتواصل 
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 .60ص تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة الكتاب األول، التصور العام، مرجع سابق،   - 
182

 - Tarik ZAIR : Le régime juridique relatif au découpage des collectives territoriales issu de la loi du 27 

juillet 2013, REMALD, N° 117-118 juillet – octobre 2014 , p 19-23 . 
183

 - Idem, p 20 . 
184

المتعلق بمبادئ تحدٌد الدوابر  12.131، بتنفٌد القانون رقم 2013ٌولٌوز  27الموافق  1434رمضان  18صادر فً  1.13.74ظهٌر شرٌؾ  - 

 .5737، ص 6177عدد ج.ر ماعات الترابٌة، الترابٌة للج
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  انطالقا من مجموعة من العناصر المجالٌة المندمجة على أساس مشترك  تكوٌن الجهة

 لخصابص ظروفها الطبٌعٌة واالقتصادٌة والبشرٌة، تستجٌب بفعل دلك لمبدأ االنسجام الجؽرافً.

  ترابٌة عملٌة انطالقا من قطب أو قطبٌن حضرٌٌن ٌمتد إشعاعهما تشكٌل مجموعات

لٌشمل فضاءات للنمو االقتصادي وٌعكس تنظٌم األنشطة االقتصادٌة والبشرٌة والتدفقات 

 المرتبطة بها.

   االستناد إلى الشبكة اإلدارٌة للعماالت واألقالٌم قصد إرساء قواعد قابمة على التراكم

من تقالٌد الالمركزٌة اإلدارٌة للمملكة، ودلك مع التقٌد بالمستلزمات الثالث المتوفر واالستفادة 

 المتمثلة فً االستمرارٌة والتجاور والحفاظ على وحدة الكٌانات اإلدارٌة.

  تكوٌن مجموعات منسجمة تجمع بٌن االمتداد الجؽرافً لوجزاء المكونة لها واتصال

 تسهل الوصول إلى مركز الجهة. هده األجزاء عبر شبكة كثٌفة من المسالك

بالتمعن فً هده المبادئ المعتمدة لتحدٌد الدوابر الترابٌة للجهات، ٌتضح أن أؼلبها كان 

مقتضٌاته من  131.12مصدره تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة حٌث "استلهم القانون 

ٌضع حدا للتقسٌمات . وٌعتبر اعتماد هده المبادئ قفزة نوعٌة بإمكان تفعلٌها أن  ٌاتها"توص

العشوابٌة "والسلطوٌة" التً طبعت مشوار تقسٌم التراب بالمؽرب. والالفت بخصوص معاٌٌر 

تحدٌد التراب الجهوي أن القانون قد فضل معاٌٌر ٌطؽى علٌها الطابع االقتصادي، و"ٌبرز هدا 

الخٌار طموح وضع أسس الجهوٌة متقدمة فً إطار دولة ذات نظام المركزي قوي"
185

كما . 

تتمٌز هده المعاٌٌر كذلك بعمومٌتها وتناقضها فً بعض األحٌان، فمثال نجد أن معٌار التراكم 

 واالستفادة من تقالٌد الالمركزٌة ٌتناقض تناقضا تاما مع مبدأ الفعالٌة والفاعلٌة.

 .01.51.2ثالجا: خزيطة التقضيه الرتابي اجلديد على ضوء مزصوو 

ٌة تصورا جدٌد للخرٌطة الجهوٌة للمملكة وهو ما تم قدمت اللجنة االستشارٌة الجهو

2015فبراٌر 20بتارٌخ  2.15.40العمل به من خالل إصدار مرسوم رقم 
186

، حٌث تم تقسٌم 

، وهكذا تم تقلٌص 1997" جهة فً التقسٌم السابق لسنة 16" عوض "12تراب المملكة إلى "

ٌواء عدد من السكان أكبر، وتؽطً %. وتتمٌز الجهات الجدٌدة بإ25عدد الجهات الحالٌة إلى 
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 . 12.131مذكرة تقدٌم القانون رقم  - 
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، 2015فبراٌر  20المتعلق بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌتها ومراكزها والعماالت واألقالٌم المكونة لنفوذها الترابً، بتارٌخ  2.15.40مرسوم رقم  - 

 .7059-7056، ص 2015مارس  5بتارٌخ  6340عدد  ج.ر
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قسطا أوفر، وتضم من المقاطعات اإلدارٌة )األقالٌم والعماالت والجماعات( ما هو أكثر"
187

. إن 

التوجهات العامة أفضت إلى إنجاز مشروع التقسٌم الجهوي على أنماط مجالٌة محددة، تتحكم فً 

الجهة على أهمٌة األقطاب الحضرٌة الدٌنامٌة الترابٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة، بحٌث تتؤسس 

 الكبرى فً هٌكلة وتنظٌم تراب الجهة.

من خالل هده اإلشكالٌة العامة للتراب الوطنً ٌتبٌن أن اللجنة اشتؽلت من خالل التصمٌم 

الربٌسً للتقطٌع الترابً بٌن صنفٌن  كبٌرٌن من الجهات الجدٌدة الواضحة الحدود )بؽض النظر 

لجنوبٌة( هما جهات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو على قطبٌن عن الجهات الصحراوٌة ا

حضرٌٌن مزدوجٌن ٌمتد إشعاعها على مجاالت من التنمٌة االقتصادٌة، جهات ؼٌر مستقطبة 

تؽطً جبال األطلس والصحارى التً تتخللها الواحات بكثافة متباٌنة والتً تستلزم دعما قوٌا من 

حٌث التضامن الوطنً"
188
. 

 2.15.40بناء على المرسوم رقم  الخريطة الجهوية وعناصرها: مواصفات -1

المتعلق بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌتها ومراكزها والعماالت واألقالٌم المكونة لنفوذها الترابً، 

 ( جهة.12نصت المادة األولى على أن التراب المملكة ٌنقسم إلى )
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اليم المكونة لها ائمة الجهات وتسمياتها ومراكزها والعماالت واأل  -2
189
: 

 

 العناالت واألقاليه املكونة هلا مركزها اسه اجلوة

الفنٌدق، تطوان، الفحص -أصٌلة، المضٌق  –طنجة  أصٌلة –طنجة  الحسٌمة  -تطوان  –طنجة 

 أنجرة، العرابش، الحسٌمة، شفشاون، وزان.   -

ن، ، الناضور، الدرٌوش، جرادة، بركاأنكاد –وجدة  أنكاد –وجدة  الشرق

 تاورٌرت، جرسٌؾ، فكٌك.

فاس، مكناس، الحاجب، إفران، موالي ٌعقوب،  فاس مكناس –فاس 

 .صفرو، بولمان، تاونات، تازة

تمارة، القنٌطرة،  –الرباط، سال، الصخٌرات  الرباط القنٌطرة –سال  –الرباط 

 الخمٌسات، سٌدي قاسم، سٌدي سلٌمان.

أزٌالل، الفقٌه بن صالح، خنٌفرة، بنً مالل،  بنً مالل خنٌفرة –بنً مالل 

 خرٌبكة.

الدار البٌضاء، المحمدٌة، الجدٌدة، النواصر، مدٌونة،  الدار البٌضاء سطات –الدار البٌضاء 

 بنسلٌمان، برشٌد سطات، سٌدي بنور.

مراكش، شٌشاوة، الحوز، قلعة السراؼنة، الصوٌرة،  مراكش أسفً –مراكش 

 ارحامنة، أسفً، الٌوسفٌة.

 الراشٌدٌة، ورزازات، مٌدلت، تنؽٌر، زاكورة. الراشٌدٌة تافٌاللت – درعة

اداوتنان، انزكان اٌت ملول، اشتوكة اٌت  –اكادٌر اداوتنان –اكادٌر  ماسة –سوس 

 باها، تارودانت، تٌزنٌت، طاطا.

 كلمٌم، اسا الزاك، طانطان، سٌدي افنً. كلمٌم وادنون –كلمٌم 

 العٌون، بوجدور، طرفاٌة، اسمارة. العٌون الساقٌة الحمراء –العٌون 

 اوسرد. وادي الدهب، الذهبوادي  وادي الدهب –الداخلة 
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إن التقسٌم الترابً الجدٌد، وإن تم بناءه على معاٌٌر معٌنة سٌسمح بتصحٌح االختالالت 

 الحاصلة بٌن الجماعات الترابٌة، عبر ضخ الدولة والجهة إلمدادات مالٌة متحصل علٌها وفق

تدابٌر قانونٌة وتقنٌة ٌحددها القانون من الجماعات الؽنٌة نحو الجماعات الفقٌرة المرتبة أسفل 

 مإشرات التنمٌة المعروفة سلفا.

وٌبدو أن التقطٌع الترابً كإجراء ٌروم تقرٌب اإلدارة من المرتفقٌن والتمكٌن من التدبٌر 

ذج قار فإنه من الواجب اعتماد معاٌٌر المحلً للتنمٌة، ومادام هذا التقطٌع ال ٌستند إلى نمو

متنوعة لالقتراب من التقطٌع النموذجً، وهً المعاٌٌر التً ٌؤتً على رأسها البعد االقتصادي 

 ثقافً التارٌخً. -والدٌمؽرافً ثم السوسٌو

 الفقرة الثانية: تأهيل املوارد املالية للجناعات الرتابية

نح للجماعات الترابٌة مركزا دستورٌا الدي م 2011بفضل التعدٌل الدستوري لسنة 

لتمكٌنها من الضمانات الالزمة لممارسة اختصاصاتها باستقاللٌة. ودلك بهدؾ إرساء دعابم 

الالمركزٌة التً تمنح للمنتخبٌن المحلٌٌن الوسابل واآللٌات التً تمكنهم من تحسٌن تدبٌر 

قٌقٌا لقٌاس درجة استقاللٌة هده الجماعات الترابٌة. وتعد مالٌة الجماعات الترابٌة مإشرا ح

األخٌرة ونجاعة عملها، وهو ما جعل السلطات العمومٌة تحاول تحقٌق استقالل مالً لهده 

المتعلق بالجباٌات المحلٌة 47-06األخٌرة، ودلك من خالل القانون رقم 
190

، وكدا إصالح 

ن فً مستوى األدوار التً إال أن هده اإلصالحات المالٌة لم تك 45.08التنظٌم المالً بقانون رقم 

من  140أصبحت تضطلع بها الجماعات الترابٌة فً المؽرب. وتطبٌقا لمقتضٌات الفصل 

الدستور الدي ٌنص على أن "الجهات والجماعات الترابٌة األخرى، تتوفر على موارد مالٌة 

 ذاتٌة، وموارد مالٌة مرصودة من قبل الدولة، وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات

 والجماعات الترابٌة  األخرى ٌكون مقترنا بتحوٌل الموارد المطابقة له".

 أوال: املوارد اجلناعات 

لممارسة الجماعة اختصاصاتها التً خولها القانون لها ال بد أن تتوفر على موارد مالٌة 

للقٌام بالمهام المنوطة بها. وفً هدا النطاق تتوفر الجماعة على موارد مالٌة هً : موارد ذاتٌة، 
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 المتعلق 113.14موارد ترصدها لها الدولة، القروض. وهدا ما نص علٌه القانون التنظٌمً رقم 

بالجماعات مجموعة من الموارد التً تشمل
191
 : 

  حصٌلة الضرابب أو حصص ضرابب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانٌن

 المالٌة.

 .حصٌلة الموارد المرصودة من قبل الدولة لفابدة الجماعة برسم قانون المالٌة 

 لجاري به حصٌلة الضرابب والرسوم المؤذون للجماعة فً تحصٌلها طبقا للتشرٌع ا

 العمل.

 .حصٌلة األتاوى المحدثة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

  من القانون التنظٌمً  92حصٌلة األجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضٌات المادة

 المتعلق بالجماعات. 113.14رقم 

 .حصٌلة الؽرامات طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

 صص األرباح، وكذلك الموارد وحصٌلة المساهمات حصٌلة االستؽالالت واألتاوى وح

 المالٌة المتؤتٌة من المإسسات والمقاوالت التابعة للجماعة أو المساهمة فٌها.

 .اإلمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارٌة الخاضعة للقانون العام 

 .حصٌلة اإلقتراضات المرخص بها 

 .دخول األمالك والمساهمات 

 .حصٌلة بٌع المنقوالت والعقارات 

 .أموال المساعدات والهبات والوصاٌا 

 .مداخٌل مختلفة والموارد األخرى المقررة فً القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل 

 ثاىيا: املوارد املالية للعناالت واألقاليه 

القانون لها ال بد لممارسة العمالة أو اإلقلٌم االختصاصات الموكولة إلٌها  والتً خولها 

أن تتوفر على موارد مالٌة للقٌام بالمهام المنوطة بها. وفً هدا النطاق تتوفر العمالة أو اإلقلٌم 
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 ، مرجع سابق. والمقاطعات المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظٌمً رقم  174المادة  - 
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على موارد مالٌة ذاتٌة، وعلى موارد ترصدها الدولة لها وعلى موارد اإلقتراضات. وفً هذا 

 أو اإلقلٌم ب: السٌاق ٌتعٌن على الدولة فً إطار قوانٌن المالٌة أن تمد العمالة 

  موارد مالٌة قارة وكافٌة من أجل ممارسة اختصاصاتها الذاتٌة فً ظروؾ مالبمة 

 .تحوٌل الموارد المالٌة لمواجهة االختصاصات المنقولة إلٌها 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم بدوره  112.14ا ما نص علٌه القانون التنظٌمً رقم ذوه

جملة من الموارد، نجملها فً
192
 : 

  حصٌلة الضرابب أو حصص ضرابب الدولة المخصصة للعماالت واألقالٌم بمقتضى

 قوانٌن المالٌة.

 فً تحصٌلها طبقا للتشرٌع  عماالت واألقالٌمالضرابب والرسوم المؤذون لل حصٌلة

 الجاري به العمل.

 .حصٌلة األتاوى المحدثة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

  من القانون التنظٌمً  93الخدمات المقدمة طبقا لمقتضٌات المادة حصٌلة األجور عن

 المتعلق بالعماالت واألقالٌم. 112.14رقم 

 .حصٌلة الؽرامات طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

  حصٌلة االستؽالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك الموارد وحصٌلة المساهمات

 والت التابعة للعماالت واألقالٌم أو المساهمة فٌها.المالٌة المتؤتٌة من المإسسات والمقا

 .اإلمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارٌة الخاضعة للقانون العام 

 .حصٌلة اإلقتراضات المرخص بها 

 .دخول األمالك والمساهمات 

 .حصٌلة بٌع المنقوالت والعقارات 

 .أموال المساعدات والهبات والوصاٌا 

 .مداخٌل مختلفة والموارد األخرى المقررة فً القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل 
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 ثالجا: املوارد املالية للجوات

لممارسة الجهة اختصاصاتها التً خولها القانون لها ال بد أن تتوفر على موارد مالٌة 

لٌة هً: موارد ذاتٌة، للقٌام بالمهام المنوطة بها. وفً هدا النطاق تتوفر الجهة على موارد ما

المتعلق  111.14موارد ترصدها لها الدولة، القروض. وهدا ما نص علٌه القانون التنظٌمً رقم 

بالجهات مجموع من الموارد األساسٌة هً
193
 : 

  ،حصٌلة الضرابب أو حصص ضرابب الدولة المخصصة للجهة بمقتضى قوانٌن المالٌة

كات وبالضرٌبة على القٌمة المضافة، والرسم على عقود وال سٌما فٌما ٌتعلق بالضرٌبة على الشر

 من القانون التنظٌمً للجهات. 188طبقا ألحكام المادة  التؤمٌن

 من نفس  188المشار إلٌها فً المادة  المخصصات المالٌة من المٌزانٌة العامة للدولة

 القانون.

 فً تحصٌلها طبقا للتشرٌع الجاري به العمل. هةحصٌلة الضرابب والرسوم المؤذون للج 

 .حصٌلة األتاوى المحدثة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

  من القانون التنظٌمً  98حصٌلة األجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضٌات المادة

 المتعلق بالجهات. 111.14رقم 

 .حصٌلة الؽرامات طبقا للتشرٌع الجاري به العمل 

 االستؽالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك الموارد وحصٌلة المساهمات  حصٌلة

 المالٌة المتؤتٌة من المإسسات والمقاوالت التابعة للجهة أو المساهمة فٌها.

 .اإلمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارٌة الخاضعة للقانون العام 

 .حصٌلة اإلقتراضات المرخص بها 

 األمالك والمساهمات. دخول 

 .حصٌلة بٌع المنقوالت والعقارات 

 .أموال المساعدات والهبات والوصاٌا 

 .مداخٌل مختلفة والموارد األخرى المقررة فً القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل 
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من الدستور، ترصد الدولة للجهات، بموجب  141من جهة أخرى، تطبٌقا للفصل   

قوانٌن المالٌة، وهدا ما سوؾ ٌرفع من الموارد المحولة من طرؾ الدولة لفابدة الجماعات 

الترابٌة، ودلك من أجل تمكٌن الجهات من أداء مهامها الجدٌدة. وعلى هدا األساس تم تحدٌد، 

لضرٌبة على الشركات والضرٌبة على الدخل المرصدة للجهات فً بصفة تدرٌجٌة، حصص ا

%. وتستفٌد الجماعات 20%، والحصة من حصٌلة الرسم على عقود التؤمٌن فً نسبة 5نسبة 

مالٌٌر درهم  10الترابٌة كذلك من اعتمادات مالٌة من المٌزانٌة العامة للدولة فً أفق بلوغ سقؾ 

2021سنة
194

ٌالت، فإن الجهات مإهلة للحصول على قروض ، باإلضافة إلى هده التحو

 واالستفادة من تسبٌقات الدولة. 

وعالوة على دلك، عمل المشرع الدستوري على إحداث "صندوق التؤهٌل االجتماعً"، 

من الدستور المؽربً الجدٌد على أنه: " ٌحدث لفترة  142عندما نصت الفقرة األولى من الفصل 

لتؤهٌل االجتماعً، ٌهدؾ  إلى سد العجز فً مجاالت التنمٌة معٌنة ولفابدة الجهات صندوق ل

البشرٌة، والبنٌات التحتٌة األساسٌة والتجهٌزات..." وهو إحداث ٌجد سنده فً طبٌعة الثقافة التً 

أصبحت سابدة فً المجتمع المؽربً، والتً تعتبر من ثقافة التضامن عامة، والتضامن فً ما بٌن 

خاصة،  –وكلها مسمٌات لقاعدة مقابلة وهً قاعدة تضامن الدولة  – الجهات أو التضامن الوطنً

األساس المرجعً إلقرار التعاون الجهوي، إذ أن التنوع فً اإلمكانات والوسابل، ٌلزم أن ٌتواجد 

على مستوى دعم شروط تنمٌة الدولة الواحدة اقتصادٌا واجتماعٌا، وهو ما ٌستدعً استثمار كل 

جه األمثل مع إٌجاد آلٌات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتالحم بٌن جهة لمإهالتها على الو

المناطق فً مؽرب موحد
195

 . فٌما ٌخص التنمٌة البشرٌة والبنٌات التحتٌة األساسٌة.

كما أحدث الدستور الجدٌد صندوقا للتضامن بٌن الجهات، حٌث ٌنص فً الفقرة الثانٌة 

ٌحدث أٌضا صندوق للتضامن بٌن الجهات، بهدؾ  من الدستور على أنه: "... 142من الفصل 

التوزٌع المتكافا للموارد، قصد التقلٌص من التفاوتات بٌنها". وهو إحداث ٌجد مرجعٌته األساسٌة 

فً تقرٌر اللجنة االستشارٌة حول الجهوٌة المتقدمة، بهدؾ تجاوز وضع الالتكافا الجهوي، الذي 

حالً للمؽرب سٌجعل بعض الجهات تستمر فً تحمل تسجله بعض مناطق المملكة، ألن الوضع ال

تكالٌؾ تفوق بكثٌر المتوسط الوطنً، وهذا ٌنطبق على الجهات الفقٌرة أو المعزولة )الجبلٌة، أو 

الجافة أو شبه الجافة( أو ذات الطابع الخاص )من الناحٌة الجٌوستراتٌجٌة على سبٌل المثال( التً 
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تحتٌة أساسٌة بها موارد تتجاوز الموارد الموضوعة رهن ٌقتضً توفٌر خدمات أو إنشاء بنٌات 

إشارتها. وهو ما ٌستوجب إحداث صندوق للتضامن كفٌل بتقدٌم الدعم لهذه الجهات وضمان حد 

أدنى من العدالة والكرامة على امتداد التراب الوطنً لجمٌع المواطنٌن أٌنما كان محل 

إقامتهم
196

نادٌق وكدا كٌفٌات تسٌٌرها فً قانون مالٌة سنة . وقد تم تحدٌد موارد ونفقات هده الص

2016. 

، ٌنص على تعزٌز 111.14وخصوصا أن القانون التنظٌمً المذكور أعاله رقم 

الموارد المالٌة للجماعات الترابٌة وتوسٌع اختصاصاتها فً مجال التعمٌر والتنمٌة المحلٌة 

جهوي، فان المالٌة المحلٌة مدعوة والتدبٌر المحلً، وفً أفق تفعٌل هدا اإلصالح الترابً ال

لمواكبة مسلسل الجهوٌة الموسعة والمساهمة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للجماعات 

 الترابٌة.

رادة وعزٌمة لبناء إمنتخبٌن المحلٌٌن وباقً الشركاء ومن هدا المنطلق، ٌتطلب من ال

نطق االتكال على برنامج اإلعانة الدابمة، المجال التنموي الترابً وترسٌخ ثقافة المقاولة لتفادي م

 ومعالجة العجز فً األفق الزمنً القرٌب وتعزٌز ثقة الساكنة فً المشروع الترابً.

 اجلناعية اإلدارةحتديث املطلب الثاني: 

الجماعٌة أو الجهاز اإلداري الجماعً بؤنه مجموع المصالح الضرورٌة إلعداد  اإلدارة

وتنفٌذ القرارات ومختلؾ القضاٌا التً تندرج ضمن الشإون المحلٌة، الرامٌة إلى تدبٌر شإون 

من المواطنٌن اإلدارةالسكان الٌومٌة والمتمحورة حول مبدأ تقرٌب 
197

، بحٌث إن ممارسة 

تحتاج باإلضافة إلى الموارد المالٌة وجود مصالح إدارٌة جماعٌة الجماعات الختصاصاتها 

منظمة تنظٌما جٌدا ومنسجمة مع حاجٌات الساكنة
198

 . 

إذ ال ٌمكن الخوض فً الحدٌث عن إدارة جماعٌة دون مجلس جماعً وال عن مجلس 

ٌفتها جماعً دون إدارة جماعٌة، وما ٌترجم هذا االعتماد المتبادل هو كون اإلدارة تقوم بوظ

ارتكازا على خطط وتعلٌمات المجلس الجماعً وتحت مراقبة الربٌس التسلسلً للموظفٌن الذي 
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هو ربٌس المجلس، وأٌضا كون المجلس الجماعً ال ٌستطٌع تسٌٌر المصالح الجماعٌة وتنفٌذ 

برامجه دون وجود إدارة جماعٌة مهٌكلة ومنظمة، وموظفٌن أكفاء
199
. 

دستورٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات الترابٌة، حٌث وفً إطار تفعٌل المقتضٌات ال

تتوفر هده األخٌرة على إدارة ٌحدد بقرار ربٌس المجلس المحلً تنظٌم واختصاصات ٌتخذه بناءا 

 على مداوالت المجلس المنتخب فً هذا الشؤن. 

ومن أجل بلوغ هدؾ استكمال التنظٌم الترابً الالمركزي الذي ٌعتبر بمثابة اإلطار 

الجؽرافً األنسب، والتنظٌم اإلداري الفعال والمشجع لوسلوب الدٌمقراطً والتشاركً فً تدبٌر 

من  وتقرٌبها من المواطن المؽربً، اإلدارة الجماعٌة وعصرنة المجال الترابً، رهٌن بتحدٌث

شمل  اإلصالحً. هذا الورش جٌدةحكامة وفق  أجل الرفع من جودة التدبٌر ونجاعة المردودٌة

تنظٌمهاكذلك االدارة الجماعٌة من حٌث مجال 
200

وفق هٌكلة جدٌدة تسمح بتقرٌب خدماتها  

للمواطنٌن. فإقامة إدارة جماعٌة محلٌة فعالة ال ٌمكن أن ٌتم بعٌدا عن اإلصالح الشمولً لوجهزة 

 اإلدارٌة على مستوى التراب الوطنً، بما فٌه الجهوي، اإلقلٌمً والمحلً.

ٌح دور اإلدارة الجماعٌة من خالل الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة وتؤهٌل سنعمل على توض

نتطرق إلى تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة ألجل الرفع (، على أن الفقرة األول )الموظؾ الجماعً فً 

المتعلق بالجماعات فً  113.14من الحكامة الجٌدة وفق مستجدات القانون التنظٌمً رقم 

 (.الفقرة الثانية)

 األوىل: دور اإلدارة اجلناعية الفقرة 

تطورت اإلدارة الجماعٌة بفضل اإلصالحات التً عرفتها التشرٌعات المنظمة للجماعات 

المحلٌة، فانتقلت من إدارة تعكس فقط ظاهرة إنسانٌة من خالل عالقتها بسكان المنطقة ومن خالل 

ارة ذات نشاط تقنً لما أسند تلك التً تنسج داخلها بٌن أعوان مختلؾ المصالح الجماعٌة، إلى إد

لها من أدوار فً مجال التنمٌة المحلٌة بمختلؾ أبعادها : االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، مع ما 

فرضه كل ذلك من سعً إلى التمكن من وسابل العمل الضرورٌة، بشرٌة ومادٌة
201
. 

                                                           
199

، منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة على ضوء المٌثاق الجماعً الجدٌد المجالس الجماعٌة فً المؽرب المصطفى دلٌل: -

 .39، ص 2003، السنة 40مواضٌع الساعة، العدد 
200

 حول تنظٌم  إدارات الجماعات )انظر الملحق( 5100ٌولٌوز  51بتارٌخ  42عدد  منشور السٌد وزٌر الداخلٌة - 
201

 .39، صمرجع سابق ،على ضوء المٌثاق الجماعً الجدٌدالمجالس الجماعٌة فً المؽرب المصطفى دلٌل:  - 
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كانت تخضع  1960إذا كانت اإلدارة المحلٌة طبقا لمقتضٌات القانون الجماعً لسنة 

إلشراؾ السلطة المحلٌة: الباشا على الصعٌد البلدٌات والقابد على صعٌد الجماعات القروٌة، فإن 

المؽٌر والمتمم  2002سنة  00.78، والمعدل بالقانون رقم 1976المٌثاق الجماعً لسنة 

لة مكن الجماعات من التوفر على هٌاكل إدارٌة جماعٌة مستق 2009سنة  08.17بالقانون رقم 

تخضع فً تنظٌمها وتسٌٌر شإون موظفٌها لسلطة ربٌس المجلس، وهكذا ٌعتبر ربٌس المجلس 

الربٌس التسلسلً لموظفً المصالح الجماعٌة الالزمة لتنفٌذ المهام المسندة إلٌه بموجب المٌثاق 

والذي أحدث هٌبة لموظفً الجماعات تجري علٌها أحكام النظام األساسً  1976الجماعً لسنة 

 ام للوظٌفة العمومٌة.الع

وٌعتبر تسٌٌر المصالح اإلدارٌة الجماعٌة من أهم المإشرات اإلٌجابٌة للتنظٌم الجماعً 

السابق، الذي بلور بكٌفٌة دٌنامٌة بروز هٌؤة خاصة و مستقلة من الموظفٌن الجماعٌٌن ٌرأس 

. 1976لسنة من المٌثاق الجماعً  48هرمها ربٌس المجلس الجماعً طبقا لما ورد فً الفصل 

وعلى الرؼم من استناد الوظٌفة الجماعٌة على النظام العام للوظٌفة العمومٌة للدولة، فقد صدر 

، كان له الفضل فً تعرٌؾ الموظؾ الجماع1977ًشتنبر  27بشؤنها مرسوم بتارٌخ 
202

 ،

وتحدٌد أشكال الموظفٌن الجماعٌٌن
203

، باإلضافة الى األعوان المإقتٌن والمٌاومٌن الذٌن 

ضعون فً عالقاتهم مع الجماعة إلى قواعد القانون الخاص، مما أدى إلى بٌان قصور الوظٌفة ٌخ

، حٌث بقٌت منحصرة فً سندة فعال إلى الجماعات المحلٌةالجماعٌة وعدم مالبمتها مع المهام الم

(8إلى السلم  1الفبات الدنٌا والمتوسطة )من السلم 
204

، التً ٌملك الربٌس صالحٌة توظٌفها 

، فإنها 11و 10قٌتها، وإذا اقتضى األمر تؤدٌبها. أما الفبة العلٌا المرتبة فً ساللٌم األجور وتر

تبقى خاضعة لقانون الوظٌفة العمومٌة، وال تخضع مبدبٌا لسلطات ربٌس المجلس الجماعً فً 

التعٌٌن، وإن حدث ذلك، فإن هذا التعٌٌن ٌتم بشروط كما هو الشؤن للكاتب العام للجماعة
205

ما ، م

أدى إلى ظهور اختالفات بٌن السلطة الوصاٌة وبعض رإساء الجماعات حول التعٌٌن فً 

مسطرته وأهدافه، وبالتالً شل وتعطٌل مإسسة الكاتب العام فً كثٌر من الجماعات
206
. 

                                                           
202

 "كل شخص ٌعٌن فً منصب دابم وٌرسم بإحدى درجات تسلسل أسالك الجماعات". - 
203

 ((.8الى  1ون، المتمرنون والمنتمون إلى األسالك المرتبة فً ساللٌم األجور من ))الموظفون الرسمٌ  - 
204

 .9، أصبحت سلطات الربٌس تمتد إلى الموظفٌن المرتبٌن فً السلم  1987ٌولٌوز  3الصادر بتارٌخ  155منشور وزاري رقم  - 
205

ٌن موظفً الجماعات والدولة بمقرر ٌصدره ربٌس المجلس بعد على أنه: "ٌعٌن الكاتب العام من ب 1977-9-27من مرسوم  17ٌنص الفصل  - 

أوصٌا أن ٌكون التعٌٌن من بٌن  1993ٌونٌو  4بتارٌخ  320والمنشور عدد:  1977-3-22بتارٌخ  385موافقة وزٌر الداخلٌة"، المنشور عدد: 

 المتصرفٌن المساعدٌن أو المتصرفٌن.
206

 –63صص ، 1997، الطبعة األولى التنظٌم الجهوي –االت واألقالٌم تنظٌم العم -مؽرب، التنظٌم الجهوياإلدارة الالمركزٌة بال عبد هللا المتوكل: - 

64. 
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 أوال: الوظيفة العنومية اجلناعية 

سنة منصب شؽل خالل عشرٌن  100.000استقطبت الجماعات الترابٌة ما ٌزٌد على 

مما ٌجعل منها المشؽل العمومً األساس والقطاع الذي ساهم أكثر فً التقلٌص من البطالة فً 

إلى نسبة  1977سنة  %1صفوؾ الشباب حاملً الشهادات حٌث انتقل عدد األطر العلٌا من 

2008سنة  %18وأكثر من  1997سنة   6%
207

، وتبقى الجماعات القروٌة، على وجه 

هذه العملٌة وذلك باستقطابها ألفواج هابلة من األطر العلٌا الخصوص أكبر مستفٌد من
208
. 

وعلٌه فالوظٌفة الجماعٌة ظلت مرتبطة بقانون الوظٌفة العمومٌة، وبالتالً اعتبار هذه 

األخٌرة بمثابة الشرٌعة العامة بالنسبة للموظؾ الجماعً من حٌث  حقوقه وواجباته الوظٌفٌة، 

ألكبر المطبق على الموظؾ الجماعً منذ ولوجه قطاع الوظٌفة وتشكل الوظٌفة العمومٌة الحٌز ا

 الجماعٌة إلى حٌن مؽادرته لها باإلعفاء أو التقاعد.

وقد اعتبر بعض فقهاء القانون اإلداري مساواة وضعٌة الموظفٌن الجماعٌٌن مع باقً 

هم من موظفً الدولة خطوة تتسم بنوع من الحكمة والتبصر بحٌث تخول لهم نفس الحقوق وتقٌ

االنعكاسات السلبٌة التً تفرزها التقلبات السٌاسٌة للمجالس الجماعٌة
209

 . 

إن وجود وظٌفة جماعٌة قابمة بذاتها ومندمجة فً الوظٌفة العمومٌة قد أدى فقط إلى 

ظهور هٌبة خاصة من الموظفٌن الجماعٌٌن ٌعود أمر تدبٌر شإونها إلى ربٌس المجلس الجماعً 

بٌس التسلسلً لها، وبالتالً تعد كهٌبة مختصة بالعمل فً المصالح اإلدارة الذي ٌعتبر بمثابة الر

الجماعٌة. أما باقً األصناؾ األخرى من األطر العلٌا العاملة بالجماعات فإنها تبقى خاضعة فً 

نظامها القانونً إلى مقتضٌات قانون الوظٌفة العمومٌة
210
. 

ة المحلٌة لنفس القواعد ٌتبعٌة الوظٌفوعلى الرؼم من كل الضمانات المإكدة، فقد أبانت 

المنظمة للوظٌفة العمومٌة عن عدة سلبٌات انعكست على مسار الحٌاة الوظٌفة لكل الموظفٌن 

 الجماعٌٌن، وذلك راجع باألساس إلى اختالؾ واقع كل من الوظٌفتٌن الجماعٌة والوطنٌة. 

                                                           
207

 .51، ص 2011" الجماعات المحلٌة فً أرقام"، طبعة الداخلٌة:منشورات المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة لوزارة  - 
208

بالنسبة للجماعات القروٌة، انظر "الجماعات   %10,39، و %8,78للجماعات الحضرٌة نسبة بالنسبة  2008حٌث بلؽت نسبة األطر العلٌا سنة  - 

 .51المحلٌة فً أرقام"، نفس المرجع، ص 
209

 .114، مقال سابق، ص اكتمال البناء الالمركزي بالمؽربتؤهٌل الموارد البشرٌة شرط جعفر علوي:  - 
210

 .126-125، ص ، مرجع سابقمؽربوالمحلٌة بال اإلدارة المركزٌة المهدي بنمٌر: - 
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ٌن الجماعٌٌن بطرٌقة وتتمظهر هذه السلبٌات فً عدم تنظٌم الحٌاة الوظٌفٌة للموظف

تضمن الحركٌة وإمكانٌة الترقً بالنسبة لوعوان واألطر المتوسطة والعلٌا الشًء الذي ٌجعلها 

أقل جاذبٌة الفتقارها لعاملً التحفٌز واالرتقاء
211
. 

1986دجنبر  2فنظام التعوٌضات المحددة بمقتضى مرسوم 
212

، بالنسبة لبعض الفبات 

قادما ومتجاوزا، ومحدثا لنوع من النفور من الوظٌفة من الموظفٌن الجماعٌٌن أصبح مت

الجماعٌة
213
. 

وعلى ؼرار الوظٌفة العمومٌة الوطنٌة تعرؾ الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة بطءا كبٌرا 

على مستوى حركٌة اإلدارة، وهذه األخٌرة ال ٌقصد بها الحركٌة الوظٌفٌة، إذ ال ٌعقل أن ٌظل 

حة إدارٌة طٌلة حٌاته المهنٌة. فهذا األمر ٌطفا حماسه الموظؾ المحلً فً قسم إداري أو مصل

وٌجعله ٌستسلم للروتٌن اإلداري وٌفتح المجال لعالقات شخصٌة قد تضر باألهداؾ النبٌلة للمرفق 

العمومً ومقاصده الحقٌقٌة
214
. 

كما أن الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة تعرؾ نواقص نوعٌة وكمٌة، فمن الناحٌة النوعٌة 

إلى األطر العلٌا والمتخصصة فً مٌادٌن التسٌٌر والتدبٌر المالً والمحاسبً هناك الحاجة 

واألعمال االجتماعٌة والمحافظة على البٌبة، ومن الناحٌة الكمٌة تتجلى فً التوزٌع الالمتكافا 

لوعوان الجماعٌٌن بٌن المجال الحضري والقروي
215
. 

ة ومتوفرة على امتٌازات خاصة ولتجاوز هذه السلبٌات ٌتعٌن إقرار وظٌفة محلٌة مستقل

تتمثل فً الرفع من مستوى الحٌاة الوظٌفة الجماعٌة لضمان استقطاب األطر العلٌا خصوصا منها 

التقنٌة، وتنظٌم وتطوٌر الحركٌة الوظٌفٌة على المستوى الجؽرافً والمهنً قصد تحسٌن 

وان منهم مع إعطاء الوضعٌة االجتماعٌة لكل فبات الموظفٌن الجماعٌٌن وعلى الخصوص األع

األسبقٌة للترقٌة الداخلٌة
216
. 
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 .114، مقال سابق، ص اكتمال البناء الالمركزي بالمؽربتؤهٌل الموارد البشرٌة شرط  جعفر علوي: - 
212

( المتعلق بنظام التعوٌضات المحددة بالنسبة لبعض الفبات من 1986دجنبر  2) 1407ربٌع األول  29صادر فً  2.85.265رقم  مرسوم - 

 .ٌنالموظفٌن الجماعٌ
213

 ..88، مقال سابق، ص اكتمال البناء الالمركزي بالمؽربتؤهٌل الموارد البشرٌة شرط جعفر  علوي:  - 
214

، طوب برٌس 2011، الطبعة الثانٌة 9، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة، رقم ة التطورات، المقاربات والرهاناتمؽرب الحكام كرٌم لحرش: - 

 .180الرباط، ص 
215

 .128، مرجع سابق، ص دارة المركزٌة والمحلٌة بالمؽرباإل المهدي بنمٌر:  - 
216

 .115-114، مقال سابق، ص اكتمال البناء الالمركزي بالمؽربتؤهٌل الموارد البشرٌة شرط جعفر  علوي:  - 
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وألجل تحسٌن الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة  وتحقٌق التنمٌة الترابٌة ٌتعٌن أٌضا الرفع من 

مستوى التؤطٌر على الصعٌد الترابً، وٌفرض هذا الشرط نفسه بحدة أمام تحدٌات الكبرى للتنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة على المستوى الوطنً والمحلً، سٌما بعد أن باتت الجماعات الترابٌة 

معنٌة بتدبٌر موارد مهمة إلى جانب بلورة وتطبٌق ومتابعة مشارٌعها التنموٌة، ومن ثم فإن 

ممارسة االختصاصات بشكل حقٌقً ٌستلزم ترشٌد استخدام الموارد وتحسٌن القدرات التقنٌة 

 تزوٌد الجماعات الترابٌة بالخبرات إلىللمنتخبٌن والموظفٌن فً مجال التنمٌة الترابٌة، باإلضافة 

بالموظفٌن المإهلٌن لالضطالع باالختصاصات الجٌدة ً مجال تدبٌر المشارٌع وتتبعها، التقنٌة ف

 باقً الوحدات الترابٌة. إلىالتً ستنتقل من الدولة 

الهٌبات المشتركة  إلىكما ٌجب تنزٌل المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفٌن المنتمٌن 

بٌن الوزارات
217

حسوبٌة واالستحباب السٌاسً، وذلك لبلوغ توازن محكم بعٌدا عن الزبونٌة والم 

ومعقول فً توزٌع األطر من ذوي الكفاءات العلٌا بٌن اإلدارات المركزٌة والمصالح الخارٌجٌة. 

مع اعتماد أسالٌب عالقة لتحفٌز الكفاءات العلٌا من األطر للعمل فً المصالح الخارٌجٌة 

ة،  بما فً دلك من تكٌٌؾ ساللٌم التعوٌضات  ولتشجٌعهم على التنقل عبر التراب المملك

والمكافآت والترقٌات لهده الؽاٌة. وٌمكن ربط الترقٌة إلى  مراكز المسإولٌة على مستوى 

اإلدارات المركزٌة بالتحمل الناجح للمسإولٌات على مستوى المصالح الالممركزة
218

 . 

قً بالوظٌفة العمومٌة ومما ال شك فٌه أن الدولة قامت بإجراءات عدٌدة فً سبٌل الر

الجماعٌة، لكن بالرؼم من ذلك فهناك جملة من المعٌقات مازالت تحتاج إلى مراجعة وإعادة 

النظر، خاصة تصور السلطات العمومٌة ومقاربتها للوظٌفة الجماعٌة والمرتبطة بالموظؾ 

 الجماعً.

 اجلناعي ثاىيا: تأهيل املوظف

د الذي ٌعتبر العمود الفقري لتحقٌق مسؤلة ال ٌمكن الحدٌث عن التدبٌر البشري الجٌ

التدبٌر الحر وتكرٌس المادٌة الجماعات المبادرة، دون الحدٌث عن الموظؾ المحلً. فاالعتمادٌة 

بوظٌفتها ارتكازا على خطط وبرامج  المجلس الجماعً،  اإلدارةالمتبادلة، تقتضً أن تقوم 

                                                           
217

مٌن الى الهٌبات المشتركة بٌن الوزارات، المتعلق بنقل الموظفٌن المنت 2015ؼشت  5الموافق   1436من شوال  19فً  2.13.436مرسوم رقم  - 

 .2015ؼشت  13بتارٌخ  6386ج.ر عدد 
218

 .57،58ص  مرجع سابق، تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة، الجهوٌة المتقدمة،  - 
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إدارة جماعٌة مهٌكلة ومنظمة وموظفٌن وتحت مراقبة الربٌس التسلسلً للموظفٌن، مع وجود 

أكفاء
219

 . 

كما أن نجاح الوحدات الترابٌة فً تحقٌق مهامها ٌتوقؾ على مستوى العنصر البشري 

المتوفر لدٌها، إذ بواسطة ٌتم نقل تصورات واستراتٌجٌات ومداوالت المجالس المنتخبة إلى حٌز 

ظفٌن المحلٌٌن، فكلما كانت هذه الفبة مإهلة الوجود إلى التطبٌق الفعلً، ومن هنا تؤتً أهمٌة المو

وذات خبرة وحنكة واسعة كلما كانت النتابج أحسن. ومما ٌزٌد من كفاءة الموظفٌن المحلٌٌن هو 

وضع إستراتٌجٌة مبنٌة على أساس التكوٌن والتكوٌن المستمر، وذلك الستٌعاب مختلؾ التقنٌات 

خلٌة والخارجٌة المإثرة على التوجه العام للبالد. الجدٌدة فً التدبٌر وكذا مختلؾ التحوالت الدا

إال أن عدم إخراج القانون األساسً لموظفً الجماعات الترابٌة والقانون الخاص بمإسسة 

األعمال االجتماعٌة  ٌساهم بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً تدهور الوضعٌة المادٌة واالجتماعٌة 

كبٌر من الموظفٌن، فإذا كان المشرع من خالل  لهذه الفبة من الموظفٌن والتً تتكون من عدد

المقتضٌات التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة قد عمل على تنظٌم الوضعٌة اإلدارٌة والوظٌفٌة خاصة 

بالنسبة إلى المدٌر العام للمصالح قٌاسا إلى ما أناط به من اختصاصات، ومدٌر شإون الرباسة 

ومدٌر وكالة تنفٌذ المشارٌع، فإن الوضعٌة اإلدارٌة  والمجلس ورإساء األقسام والمكلفان بالمهام

لما تبقى من العاملٌن بالجماعات الترابٌة، ال زالت تفتقد إلى نظام قانونً للوظٌفة العمومٌة 

الترابٌة ٌكون بمثابة اإلطار المرجعً لتنظٌم حقوق وواجبات هذه الفبة من الموظفٌن 

واألعوان
220
. 

 البشري بالجماعات الترابٌة عدة معٌقات وهً كالتالً:وفً نفس السٌاق، ٌواجه العنصر 

:  ٌحتل التدرٌب أهمٌة قصوى كعنصر ربٌسً فً عملٌة عدم مالئمة التكوين -1

 التنمٌة اإلدارٌة وٌتضمن:

 .تنمٌة المعرفة والمعلومات لدى الموظفٌن واألعوان 

 .تنمٌة مهاراتهم وقدراتهم 

 .تنمٌة االتجاهات واألفكار 
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 .39، مرجع سابق، ص على ضوء المٌثاق الجماعً الجدٌد المجالس الجماعٌة بالمؽربالمصطفى دلٌل:  - 
220

 .222، ص 2006، مطبعة تٌسٌر الدار البٌضاء، السنة اإلدارة المحلٌة –دارة المركزٌة اإل –التنظٌم اإلداري بالمؽرب سعٌد جفري:  - 
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الملموس أظهر أن التكوٌن اإلداري لموظفً اإلدارة لم ٌنسجم وٌتكامل مع  لكن الواقع

تلك األهداؾ، وذلك من خالل إهمال الجماعات الترابٌة وعدم منحها االهتمام الكافً فٌما ٌخص 

تكوٌن مواردها البشرٌة، حٌث أن أؼلبٌة الموظفٌن لم ٌسبق لهم أن خضعوا للتكوٌن اإلداري أو 

 التقنً.

المواد والتخصصات المبرمجة على مستوى مراكز التكوٌن اإلداري، فإنها ال كما أن  

تنسٌق بٌن الوزارة الوصٌة عدم التراعً الحاجٌات والمشاكل العلمٌة باإلدارة الجماعٌة، نظرا ل

فً مجال التكوٌن اإلداري، لهذه فعملٌة وضع البرامج والمناهج التكوٌنٌة  الترابٌة لجماعاتوا

السلطة الداخلٌة، فحٌن تم تهمٌش الجماعات.... األمر الذي انعكس بشكل سلبً تظل حكرا على 

على أداء الجماعات، مما جعل عملٌات التكوٌن تتسم بالمحدودٌة والعشوابٌة، خاصة على مستوى 

تحدٌد الموظفٌن الذٌن ٌجب أن ٌخضعوا للتكوٌن
221
. 

وبالنسبة لمراكز التكوٌن بنوعٌها اإلداري والتقنً، فهً األخرى تفتقد لإلمكانٌات  

التجهٌزٌة والمعدات واللوازم التً ٌتطلبها التكوٌن....وأخٌرا ٌمكن إجمال أهم المشاكل التً 

 تطرحها الموارد البشرٌة باإلدارة الجماعات الترابٌة فً مجال التكوٌن فٌما ٌلً:

 المجالس الجماعات الترابٌة بؤهمٌة التدرٌب. نقص وعً رإساء 

 .عدم تقٌٌم اإلمكانٌات 

 .المركزٌة المفرطة 

 .انعدام التنسٌق ما بٌن الجماعات الترابٌة والوزارة الوصٌة 

 .ضعؾ برامج تكوٌنٌة ومتابعات التكوٌن 

 .ًالمبالؽة على التكوٌن الممنهج األكادٌم 

نظمة اإلدارٌة من توفر األعداد واألنواع المناسبة لكً تتؤكد الم محدودية التخطيط: -2

من الموظفٌن واألعوان، وفً األماكن المناسبة وفً الوقت المناسب والقادرٌن على القٌام بالمهام 

المسندة إلٌهم بكفاءة وفعالٌة، فال بد من تخطٌط لمواردها البشرٌة. إال أنه فً حالة ؼٌاب هذه 

دون أهداؾ محددة، وإنتاجٌة ملمومسة. وبالتالً إضفاء العشوابٌة اآللٌة، ٌصبح المسار اإلداري ب
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 - EL HJJAMI (M) : La formation de l’agent administratif, mémoire de cycle supérieur, l’école nationale de 

l’administration publique, RABAT 1978, p55 . 
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على كل العملٌات بالجماعات  الترابٌة، مما ٌإدي إلى ؼٌاب النجاعة والفعالٌة على مستوى األداء 

 اإلداري واالقتصادي واالجتماعً... وٌرجع القصور فً هذا الجانب نتٌجة لوسباب التالٌة:

 ٌة التخطٌطٌة المطلوبة نتٌجة لقلة عدد الخبراء وقلة خبراتهم ضعؾ اإلمكانٌات الثقاف

 العملٌة والثقافٌة.

  .ضعؾ الوعً التخطٌطً لدى الكثٌر من العاملٌن فً األجهزة اإلدارٌة 

 ٌلب ؼة التخطٌطٌة وتقادمها، واقتصار أقلة الكم والنوع من المعلومات المطلوبة للعمل

بإدارة الموارد البشرٌةاإلدارات لنظم المعلومات الخاصة 
222
. 

ٌشكل تقٌٌم األداء اإلداري عنصرا أساسٌا ضمن عناصر ضعف تقييم األداء:  -3

التدبٌر اإلداري فهو الذي ٌحدد مدى نجاح اإلدارة فً تحقٌق أهدافها، وٌكشؾ عن المشاكل 

حٌث وٌقترح البدابل المناسبة لتجاوز كل االختالالت، إال أن واقع األداء بالجماعات، ال من 

النص القانونً أو من جانبه العلمً، اتسم باختالالت كبٌرة خاصة بعد صدور النص الجدٌد لتنقٌط 

وتقٌٌم أداء الموظفٌن، حٌث حافظ على نفس االختالالت التً شابت المرسوم السابق، وبالتالً تم 

لعملٌة تكرٌس تلك المحدودٌة المرتبطة باالقتصار على تقٌٌم أداء الموظفٌن دون أن تشمل ا

العناصر األخرى للتدبٌر كالتخطٌط والتنظٌم والتوظٌؾ... وٌمكن أن نجسد هذه االختالالت
223
 

 فً:

 .اعتماد نظام التقٌٌم بصفة أساسٌة على عناصر ذاتٌة 

 .اعتمادا على األقدمٌة كمعٌار لترقٌة الموظؾ 

 .ؼٌاب منهجٌة لضبط مواطن الضعؾ والقصور لدى الموظؾ 

  تسمح بقٌاس المردودٌة.ؼٌاب آلٌات 

التحفٌز هو الحرص على أن ٌقوم كل فرد من محدودية التحفيز اإلدار :  -4

المجموعة أو الفرٌق بانجاز األشؽال الموكولة إلٌه بكل تلقابٌة وإرادة قوٌة، كل حسب تخصصه 

                                                           
222

األول، تابب ٌوسؾ: مظاهر الحكامة فً التنظٌم المالً المحلً، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون العام، كلٌة الحقوق بسطات، جامعة الحسن  - 

 .131ص ، 5105-5100السنة الجامعٌة 
223

اإلداري " تؤهٌل الموارد البشرٌة وتطوٌر أسالٌب تدبٌرها"، ماي المملكة المؽربٌة، وزارة الوظٌفة العمومٌة واإلصالح اإلداري، مدٌرٌة اإلصالح  - 

 .12، ص 2002
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أو مع شعوره بؤهمٌة مساهمته فً نجاح المشروع أو بلوغ األهداؾ المنشودة، مقابل حوافز مالٌة 

معنوٌة
224
. 

وادا كان قانون الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة تضمن مجموعة من الحوافز
225

لفابدة  

الموظؾ الجماعً
226

قصد جذبه ورفع معنوٌاته، وجعله ٌستجٌب الختصاصاته ومسإولٌاته  

بجدٌة وإخالص.... إن المتفحص لنظام التحفٌز باإلدارة الجماعٌة، ال ٌنكر تنوع هذه الحوافز 

 أن الواقع ٌثبت وجود مجموعة من المشاكل واالختالالت، حٌث تظل األجور هزٌلة وأهمٌتها إال

 والترقٌات محدودة، وذلك نظرا لطبٌعة الوظٌفة الجماعٌة.

فان رواتب بعض الموظفٌن ال ترقى إلى المستوى المطلوب رؼم اإلصالحات التً 

عرفتها منظومة الوظٌفة العمومٌة
227

( من 4إلى  1الدنٌا )من  ، وذلك بحذؾ الدرجات النظامٌة

2010سنة  5خالل إدماج الموظفٌن المنتمٌن إلى هده الدرجات فً السلم 
228

، كما تم إدخال  

وإدماج جمٌع الموظفٌن سواء  5تعدٌالت حول المنظومة الوظٌفة العمومٌة وذلك بحذؾ سلم 

المساعدٌن اإلدارٌٌن
229
والمساعدٌن التقنٌٌن 

230
 . 2014ة سنة من الوظٌفة العمومٌ 6فً السلم  

رؼم حذؾ الدرجات النظامٌة الدنٌا فان إشكالٌة األجور والحوافز ٌنعكس بشكل سلبً 

على المردودٌة، لهدا فالموظؾ المحلً ٌظل ٌفكر فً احتٌاجاته األساسٌة التً ٌجب علٌه أن 

 المدرسً.ٌوفرها ألسرته، وٌزداد األمر تفاقما خاصة خالل المناسبات العٌد األضحى أو الدخول 

 : تطاول المستشارين عل  اختصاصات الموظفين -5

ٌجب الحد من تطاول المستشارٌن على اختصاصات الموظفٌن الجماعٌٌن الذٌن ٌظنون 

أن وظٌفتهم االنتخابٌة تشفع لهم بالتدخل فً كل األمور التً تهم الجماعة، وهو من 
                                                           

224
، تقرٌر البحث المٌدانً لنٌل شهادة -نموذجا –القاللً محمد: تحسٌن الموارد البشرٌة الجماعٌة كمدخل للتنمٌة المحلٌة، الجماعة الحضرٌة للحسٌمة  - 

 .82ص  2012/2013ٌة واالقتصادٌة، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، فاس، السنة الجامعٌة الماستر فً القانون العام، كلٌة العلوم القانون
225

 تتمثل هذه الحوافز فً األجر، الترقٌة، والتعوٌض عن ساعات اإلضافٌة واألعمال الشاقة. - 
226

اعً، والذي نص فً فصله األول على باعتباره أول تشرٌع ٌهم الوظٌفة الجم 1977شتنبر  27المإرخ فً  2.77.738ٌعرفه المرسوم رقم  - 

 أنه"ٌخول صفة موظؾ بالجماعات كل شخص ٌعٌن فً منصب دابم وٌرسم بإحدى درجات تسلسل أسالك الجماعات المحلٌة".
227

 5944ج. ر. عدد  ،(2011فبراٌر 18) 1432بٌع األول ر 14بتارٌخ  1-11-10الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  50-05القانون رقم  - 

 .2630( ص 2011ماي  19) 1432  جمادى اآلخرة 15تارٌخ ب
228

 نتابج اإلصالح المنظومة الوظٌفة العمومٌة: - 

 .عون مإقت 42.000ترسٌم  -

 .5فً الدرجات المرتبة فً السلم  115.500إدماج  -

 .درجة( 155درجة ) حذؾ  245درجة الى  400تقلٌص عدد الدرجات واألطر من  -

 نظام أساسً. 41الى   58األساسٌة من تقلٌص عدد األنظمة  -
229

، 5101أكتوبر  51الموافق  0420ذي الحجة  51الصادر  42290195المؽٌر والمتمم لمرسوم رقم  5104ٌونٌو  54صادر  40290495مرسوم رقم  - 

 .2221(، ص 5104ٌولٌوز  01) 2525الخاص بالمساعدٌن اإلدارٌٌن، ج.ر. عدد 
230

، 5101أكتوبر  51الموافق  0420ذي الحجة  51الصادر  42590195المؽٌر والمتمم لمرسوم رقم  5104ٌونٌو  54صادر  40290495مرسوم رقم  - 

 .2221(، ص 5104ٌولٌوز  01) 2525الخاص بالمساعدٌن التقنٌٌن، ج.ر. عدد 
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لى اإلضرار بمصالح العٌوب الربٌسٌة فً التسٌٌر الجماعً الذي ٌإدي ال محالة، إ

 المواطنٌن، وإلى تشوٌه صورة الدٌمقراطٌة المحلٌة.

همٌة الموارد البشرٌة للجماعات الترابٌة لدعم الالمركزٌة، فإنها عرفت بعض ألونظرا 

المستجدات التً جاء بها اإلصالح التنظٌم الترابً، كما أنها تحتاج فضال عن ذلك إلى عصرنة 

وظفٌن الجماعٌٌن.الوظٌفة المحلٌة وتؤهٌل الم

أكتوبر  14 الملك محمد السادس نصره هللا الٌوم الجمعة صاحب الجاللةوهدا ما أكده 

"....  ةفً افتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة األولى من الوالٌة التشرٌعٌة العاشر 2016

الحلقة األساسٌة فً فالوضع الحالً ، ٌتطلب إعطاء عناٌة خاصة ، لتكوٌن وتؤهٌل الموظفٌن ، 

عالقة المواطن باإلدارة ، وتمكٌنهم من فضاء مالبم للعمل ، مع استعمال آلٌات التحفٌز 

...."والمحاسبة والعقاب
231
. 

مصتجدات احلكامة اجليدة وفق  لرفع مناجلناعية  اإلدارةالفقرة الثانية: تأهيل 

 املتعلق باجلناعات. ..1...القانون التنظيني رقه 

على ضرورة توفر الجماعة على  1976من تؤكٌد التنظٌم الجماعً لسنة على الرؼم 

منه، فهً ال تعدو أن تكون مجرد إشارة  48مصالح إدارٌة محلٌة فً الفقرة األولى من الفصل 

خاطفة
232

والذي تم تتمٌمه وتعدٌله بموجب   2002لسنة  00.78، فان المٌثاق الجماعً رقم 

بمقتضٌات جدٌدة من قبٌل االعتراؾ الصرٌح بوجود جاء  2009لسنة  17.08قانون رقم 

مصالح إدارٌة منظمة من قبل ربٌس المجلس بقرار خاضع لتؤشٌرة سلطة الوصاٌة، وهو ما لم 

ٌكن منصوصا علٌه من قبل، وٌعتبر هدا المستجد داللة صرٌحة على رؼبة المشرع فً دفع 

األداة الربٌسٌة لتنفٌذ مقررات المجلس  رإساء الجماعات إلى االهتمام أكثر بهذه المصالح لكونها

وتوجهاته، فضال عن تقدٌم الخدمات اإلدارٌة لفابدة المرتفقٌن الجماعٌٌن
233

 . 

المتعلق بالجماعات والمقاطعات بمقتضٌات   113.14وقد جاء القانون التنظٌمً رقم 

وهذا أمر الجماعٌة،  اإلدارةالجماعٌة، حٌث أشار المشرع إلى مصطلح  اإلدارةجدٌدة تخص 

                                                           
231

افتتاح الدورة األولى من السنة التشرٌعٌة  بةبمناس 5102أكتوبر  04 الملك محمد السادس نصره هللا الٌوم الجمعة صاحب الجاللةمقتطؾ من خطاب  - 

 .ةاألولى من الوالٌة التشرٌعٌة العاشر
232

من  48ل "ٌسٌر ربٌس المجلس الجماعً المصالح الجماعٌة الالزمة لتنفٌذ المهام المسندة إلٌه عمال بظهٌرنا الشرٌؾ هذا"، الفقرة األولى من الفص - 

 . 1976المٌثاق الجماعً لسنة 
233

ربٌس المجلس المصالح الجماعٌة بقرار ٌإشر علٌه من لدن وزٌر الداخلٌة أو من ٌفوض إلٌه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرٌة، والوالً أو "ٌنظم  - 

 .2002من المٌثاق الجماعً لسنة  54العامل بالنسبة للجماعات القروٌة"، الجزء األول من الفقرة الثالثة من المادة 
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 اإلدارةاٌجابً لحد ما إذ أن من محاسنه أنه ٌروم إلى إدراج المإسسة الجماعٌة فً منظومة 

 العمومٌة. 

ومن بٌن المقتضٌات التً تصب فً نفس السٌاق، هو ضرورة توفر الجماعات الترابٌة 

مع على إدارة ٌحدد تنظٌمها واختصاصاتها بقرار لربٌس المجلس ٌتخذ بعد مداولة المجلس، 

 من هذا القانون. 118مراعاة مقتضٌات البند الثالث من المادة 

من مدٌرٌة المصالح، ؼٌر أنه ٌمكن لبعض الجماعات التً  اإلدارةتتؤلؾ وجوبا هذه 

تحدد البحتها بمرسوم ٌتخذ باقتراح من السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة، التوفر على مدٌرٌة 

عامة للمصالح
234
. 

التنظٌمً المذكور أعاله، لربٌس المجلس الجماعً التعٌٌن بقرار فً كما خول القانون 

جمٌع المناصب بإدارة الجماعة، ؼٌر أن قرارات التعٌٌن المتعلقة بالمناصب العلٌا بها تخضع 

لتؤشٌرة السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة
235
. 

ألول مرة عن من بٌن المستجدات التً جاء بها القانون التنظٌمً الجدٌد التنصٌص 

منصب مدٌر المصالح أو مدٌر عام للمصالح بدل الكاتب العام الذي ٌبدو وكؤنه ال ٌمكن أن 

 ٌتماشى مع المهام الجدٌدة التً أعطاها القانون لهذا المنصب.

إن التنصٌص على جهاز مدٌر المصالح ضمن قوانٌن التنظٌم الترابً الذي ارتقى إلى 

لقوانٌن العادٌة كما كان علٌه األمر فً السابق، ٌعكس اإلرادة مصاؾ القوانٌن التنظٌمٌة بدل ا

ها لتكتسب قوة السٌاسٌة فً تؤهٌل المقتضٌات المنظمة للجماعات الترابٌة والرفع من درجة سمو

 .المادة الدستورٌة

إن تحلٌل مواد القانون التنظٌمً للجماعات على وجه الخصوص فً ما ٌخص مجال 

ٌر المصالح ٌبٌن اإلرادة فً بلورة مبادئ الحكامة الترابٌة، فقد تضمن منصب المدٌر العام أو مد

القانون التنظٌمً مجموعة من المقاربات واآللٌات التً تسٌر فً اتجاه تفعٌل دور مدٌر المصالح 

فً ترجمة  القواعد العامة للحكامة الترابٌة ومحاولة تجاوز حالة الالتوازن فً مختلؾ المجاالت 

ج عن أحادٌة صنع القرار دون مراعاة عناصر المشاركة فً مختلؾ مراحل إعداد المحلٌة النات
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 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14التنظٌمً رقم من القانون  126المادة  - 
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المشارٌع والقرارات، فالحكامة الترابٌة تتطلب تدخل مجموعة من الفاعلٌن، وكذا تتطلب نوعا من 

 االستقاللٌة بٌن مجموع الشركاء فً الشؤن المحلً.

حاولة االستثمار فً إن خلق منصب مدٌر المصالح أو مدٌر عام للمصالح ٌعنً م

الرأسمال البشري، الذي ٌعتبر عصب الجماعات الترابٌة وتؤهٌله بشكل ٌواكب هذه التحوالت 

وحاجٌات السكان وتطوٌر الجماعة الترابٌة واالرتقاء بها من مستوى التسٌٌر اإلداري والمالً 

مشاكل التً ما فتبت الذي ٌعتمد على اإلبداع والقدرة على المبادرة والمهنٌة فً إٌجاد حلول لل

تنحى إلى التنوع والتعقد وتنفٌذ وتتبع المشارٌع التً تفرضها الحٌاة العصرٌة، فما هً إذن هذه 

 االختصاصات والمهام التً أنٌطت بمدٌر المصالح الجماعٌة؟ 

 أوال: التعزيف باملديز أو املديز العاو للنصاحل

امتداد حدٌث لجهاز الكاتب العام الذي إن جهاز المدٌر أو المدٌر العام للمصالح لٌس إال 

أحدث وتطور مع تطور القوانٌن المإطرة للحقل الترابً والجماعً بالمؽرب، قد ٌكون المدٌر أو 

المدٌر العام للمصالح موظفا أو موظفا تابعا إلحدى اإلدارات العمومٌة، إال أن إشكالٌة التعٌن 

ً السابق، ٌعٌن بقرار لربٌس المجلس بموافقة أؼفلها المشرع عكس تعٌن الكاتب العام كما كان ف

من سلطة الوصاٌة، وٌعتبر مساعدا للربٌس فً ممارسة مهامه
236
. 

 ثاىيا: اختصاصات املديز أو املديز العاو للنصاحل

واالستمرار، من دون وجود إدارة  للحٌاة الذات وقابلة لن تكون قابمة ترابٌة إن أي تنمٌة

 وتشكل إحدى دعابم - من أطر إدارٌة وتقنٌة -العنصر البشري  كفؤه وفعالة، تعتمد أساسا على

 الشؤن المحلً . تدبٌر فً التشاركٌة الدٌمقراطٌة

 113.14ومن هذا المنطلق عمل المشرع المؽربً من خالل القانون التنظٌمً رقم 

المنظم للجماعات والمقاطعات على إحداث منصب مدٌر المصالح الجماعٌة، ورؼم أن هذا 

ون لم ٌإطر هذا المنصب بالشكل الكافً ولم ٌحل على أي نص تنظٌمً لتحدٌد النظام القان

األساسً خاص به
إال أنه تضمن عدة نصوص ال ٌمكن إال أن تشكل أرضٌة خصبة إلرساء  ،237

إدارة جماعٌة تتؤلؾ وجوبا من مدٌرٌة المصالح أو مدٌرٌة عامة للمصالح، حٌث تم تحدٌد هذه 

                                                           
236

ار لربٌس المجلس الجماعً بعد " ٌساعد الكاتب العام الربٌس فً ممارسة مهامه، وٌتم تعٌٌنه من بٌن موظفً الجماعات أو اإلدارات العمومٌة بقر - 

 .2009مكررة من المٌثاق الجماعً المعدل سنة  54موفقة وزٌر الداخلٌة"، الفقرة الثالثة من المادة 
237

 
- 

.2015دجنبر  31بتارٌخ  51بٌان المكتب الوطنً للجمعٌة المؽربٌة للكتاب العامٌن للجماعات،على إثر صدور منشور وزٌر الداخلٌة عدد 
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المتعلق بالبحة الجماعات التً تتوفر على مدٌرٌة عامة  2-15 - 995األخٌرة بمرسوم رقم 

. إذ تم تحدٌد هذه القابمة 113.14من القانون التنظٌمً رقم  126للمصالح، طبقا ألحكام المادة 

جماعة 24فً 
238

، اُعتمد فً تحدٌدها على أهمٌة الجماعة وعدد سكانها، وما تتمٌز به من 

الحكومٌة المكلفة بالداخلٌةخصوصٌات باقتراح من السلطة 
239
. 

وٌقوم المدٌر أو المدٌر العام بمساعدة ربٌس المجلس فً ممارسة صالحٌته وٌتولى تحت 

مسإولٌته ومراقبته اإلشراؾ اإلدارة الجماعٌة وتنسٌق العمل بها وحسن سٌرها وتقدٌم تقارٌر فً 

شؤنها للربٌس
240

فٌما ٌخص تعٌٌن مدٌر  ، وهذا األمر ٌنطبق كذلك على نظام مجالس المقاطعات

بها
241

، وكذا مإسسة التعاون بٌن الجماعات ومجموعة الجماعات طبقا ألحكام النظام األساسً 

الخاص بموظفً إدارة الجماعات الترابٌة التً ستحدد بقانون
242
. 

وٌستفاد مما سبق أن صالحٌة تنظٌم اإلدارة الجماعٌة وتحدٌد اختصاصاتها ٌبقى من 

اختصاص المجلس الجماعً
243

، وهذه الصالحٌة بدورها تكون خاضعة لتؤشٌر عامل العمالة أو 

اإلقلٌم قبل أن تكون قابلة للتنفٌذ
244

وبعد نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة للجماعات الترابٌة 
245

، كما 

أن اإلشراؾ الفعلً على اإلدارة هو من اختصاص ربٌس المجلس الجماعً الذي ٌسهر على 

اراتحفظ جمٌع الوثابق والمقررات والقر
246

، وتنظٌم مصالح اإلدارة الجماعٌة كما ٌعتبر 

الربٌس التسلسلً للعاملٌن بها من خالل تدبٌر شإونهم وٌتولى التعٌٌن فً جمٌع المناصب بإدارة 

الجماعة
247
. 

وال تظهر أهمٌة مدٌر المصالح إال من خالل مساعدة ربٌس المجلس فً ممارسة 

ة منحه تفوٌض اإلمضاء بقرار من ربٌس صالحٌته تحت مسإولٌته ومراقبته، وكذا إمكانٌ

المجلس فً مجال التدبٌر اإلداري، كما ٌمكن للمدٌر العام أو المدٌر حسب الحالة اقتراح تفوٌض 

هذا اإلمضاء إلى رإساء أقسام ومصالح الجماعة
248
.  
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الجماعات هً: الدارالبٌضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش، وسال، والرباط، ومكناس، وجدة، والقنٌطرة، وأكادٌر، وتطوان، وتمارة، وآسفً، هذه 

والعٌون، والداخلة، وبنً مالل، والراشٌدٌة، وكلمٌم، والمحمدٌة، وخرٌبكة، والجدٌدة، والناظور، وتازة، والحسٌمة
. 
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للمدٌر العام أو  -تحت مسإولٌته ومراقبته دابما  -لمجلس أن ٌسند كما ٌمكن لربٌس ا

وٌض فً اإلمضاء نٌابة عنه على الوثابق المتعلقة بقبض مداخٌل الجماعة وصرؾ المدٌر تف

نفقاتها
249

ا على اإلطالق حٌث لم ٌكن منصوصا علٌها من قبل ، وهذه هً ابرز صالحٌة وأهمه

وتعتبر إحدى أهم الصالحٌات التً لم ٌعطً المشرع إمكانٌة تفوٌضها ألي عضو من أعضاء 

ى الربٌس ومدٌر المصالح الجماعٌة، وهذا فً رأٌنا فٌه نوع من مكتب المجلس وجعلها قصرا عل

 حصر المسإولٌة وتحدٌدها، وكذا لعنصر الثقة الممنوحة لهذا الجهاز.

وٌمكن للربٌس أن ٌفوض كذلك اإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ ألصولها 

الحالة المدنٌة ةمهملمدٌر الجماعة ولباقً رإساء وأقسام ومصالح الجماعة وكذا تفوٌض 
250

، كما 

ٌمكن للمدٌر العام أو المدٌر أن ٌحضر جلسات دورات المجلس بصفة استشارٌة إضافة لباقً 

الموظفٌن اآلخرٌن
251

، وإذا كان القانون التنظٌمً ٌتحدث عن إمكانٌة الحضور ولٌس إلزامٌته 

كون المدٌر هو من فإن الواقع العملً ٌإكد أهمٌة هذا الحضور لدواعً شتى، ٌمكن تلخٌصها فً 

ٌشرؾ على تهٌا الدورات وتؤطٌرها القانونً وكذا مواكبتها وتتبعها، لذا كان من األفضل لو تم 

 التنصٌص على وجوب حضوره .

إضافة إلى أنه عضو بحكم القانون فً اللجنة الصفقات واللجنة الخاصة التً ٌتم تعٌٌنها 

اعً أو فً حالة استقالة نصؾ أعضابهكلما وقع توقٌؾ أو حل أو عدم انتخاب المجلس الجم
252

 . 

ومن جهة أخرى، فإن دور مدٌر المصالح الجماعٌة ال ٌمكن اختزاله فً األمور اإلدارٌة 

التسٌٌرٌة فقط، بل ٌمتد  إلى ترسٌخ قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبٌق مبدأ التدبٌر الحر
253
من  

فً أداء لتابعة للجماعات واالستمرارٌة ا خالل الحرص على المساواة فً ولوج المرافق العمومٌة

الخدمات وضمان جودتها وتكرٌس قٌم الشفافٌة والنزاهة و سٌادة القانون
254

، وكذا ترسٌخ مبدأ 

التشاركٌة من خالل الدور الذي ٌلعبه سواء فً إحداث هٌبة المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة 

النوع
255

لتشاورأو من خالل تفعٌل اآللٌات التشاركٌة للحوار وا 
256

خصوصا عند إعداد برنامج  
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عمل الجماعة
257

كما ٌساعد ربٌس المجلس فً تحدٌد المهام ووضع دالبل المساطر المتعلقة ، 

باألنشطة المتعلقة باإلدارة
258
. 

وتؤسٌسا على ما سبق فإن مهمة المدٌر تتجلى أساسا فً التنشٌط والتنسٌق بٌن مصالح 

ٌن فً الشؤن العام المحلً، وهذه المهمة تفرض الجماعة وربط االتصاالت بٌن مختلؾ الفاعل

دراٌة بجمٌع الملفات الجماعٌة والقوانٌن والنصوص المنظمة لها، فعملٌة التنسٌق والتنشٌط 

تقتضً أن ٌلعب مدٌر المصالح دور الوسٌط بٌن المنتخب السٌاسً واإلدارة فمهمته تعنً القٌام  

تراب الجماعة، بمعنى آخر ٌعتبر المنسق بٌن بكل ما ٌمكن أن ٌدخل فً إطار الشؤن المحلً ل

جمٌع المصالح التً تساعد الجماعة على تلبٌة رؼباتها فً كل ما ٌرجع إلى تحقٌق انتظارات 

 سكان الجماعة ذات االرتباط بمجال التنمٌة المحلٌة.

وعلى هذا األساس ٌالحظ أن مدٌر المصالح فً إطار مساعدته لربٌس المجلس الجماعً 

ٌلعب دورٌن أساسٌٌن، من جهة ٌعتبر مستشارا للربٌس وللمستشارٌن الجماعٌٌن نظرا ٌمكن أن 

إللمامه بالقضاٌا التً تهم الحٌاة الجماعٌة، ومن جهة أخرى فهو ٌسهر على مساعدة الربٌس على 

تنفٌذ مقررات المجلس، ناهٌك عن قٌامه بدور المنسق بٌن مختلؾ أقسام ومصالح الجماعة وبناء 

ٌر اإلدارة الجماعٌة ٌؤخذ طابعٌن، طابع سٌاسً وطابع إداري، فدور اإلدارة الجماعٌة علٌه فتسٌ

لٌس سٌاسٌا، ولكنها عبارة عن إدارة لممارسة السلطة السٌاسٌة فالربٌس عندما ٌقرر ٌحتاج 

 لإلدارة بقٌادة مدٌر كفإ من أجل تنفٌذ السٌاسة التً ٌنهجها وٌقررها المجلس الجماعً.

نون التنظٌمً المتعلق بالجماعات قد حدد دخول هذه األحكام حٌز التنفٌذ وإذا كان القا

ابتداء من الٌوم الموالً لإلعالن الرسمً عن النتابج النهابٌة لالنتخابات المتعلقة بمجالس 

الجماعات
259

بخصوص التسٌٌر المالً  2016بالنسبة للتسٌٌر اإلداري ومستهل السنة المالٌة  

 بٌة لم تنتظر صدور منشور وزارة الداخلٌة لتعٌٌن مدٌر المصالح .فإن بعض الجماعات الترا

كما أن وزارة الداخلٌة عمدت إلى إصدار مجموعة من النصوص التنظٌمٌة من بٌنها 

الموجه إلى والة الجهات وعمال العماالت واألقالٌم  2015دجنبر  31بتارٌخ  51المنشور رقم 

جهات بال "المدٌر العام للمصالح"إحداث منصب خبار رإساء المجالس بتطلب منهم بموجبه إ
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.نفس المرجعوالمقاطعات،  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظٌمً رقم  11و  21المادتٌن  - 
 

258
ت والمقاطعات، نفس المرجعالمتعلق بالجماعا 113.14من القانون التنظٌمً رقم  520المادة  - 

. 

259 - 
مرجع سابق.والمقاطعات،  المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظٌمً رقم  511المادة 

. 
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بالجماعات والمقاطعات "مدٌر المصالح"والعماالت واألقالٌم ومنصب 
260

حٌث بات بإمكانهم  

تعٌٌن المدٌرٌن العامٌن للمصالح ومدٌري المصالح ومدٌري المقاطعات بصفة مإقتة، وموافاة 

مصالح هذه الوزارة بنسخ من قرارات التعٌٌن المإقت
261
. 

التً ٌعطً  113.14من القانون التنظٌمً رقم  127هذا ٌتوافق ظاهرٌا مع المادة و

حق قرار التعٌٌن فً منصب المدٌر العام للمصالح أو مدٌر المصالح إلى ربٌس المجلس، لكن 

القانون التنظٌمً نفسه لم ٌحل على أي نص تنظٌمً لتحدٌد شروط التعٌٌن فً منصب مدٌر 

)عام( المصالح الجماعٌة
262

، إال أن ٌتم إخراج النظام األساسً الخاص بموظفً إدارة الجماعات 

 الترابٌة.

 ثالجا: إحداث ميصب رئيط الديوان واملللف مبونة

تم تتمٌمه وتعدٌله بمقتضى قانون  الذي 2002طبقا لمقتضٌات المٌثاق الجماعً لسنة 

الجماعٌة فً ٌمكن لرإساء المجالس  الذي ٌنص على أنه:".... 2009سنة  08.17رقم 

عضوا فما فوق إحداث منصب ربٌس دٌوانه  25الجماعات التً ٌبلػ عدد أعضاء مجالسها 

ربٌس المجلس الجماعً. وٌمكن إضافة إلى ذلك لرإساء المجالس الجماعٌة التً ٌبلػ عدد 

عضوا فما فوق تعٌٌن مكلؾ بمهمة..." 43أعضاء مجالسها 
263

، وهذا ما نص علٌه القانون 

ماعات بحٌث ٌجوز لربٌس مجلس الجماعة فً الجماعات التً ٌفوق عدد أعضاء التنظٌمً للج

عضوا تعٌن ربٌس لدٌوانه ومكلؾ بمهمة واحد ٌشؽل بدٌوانه. ؼٌر أنه ٌمكن  43مجالسها 

بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن ٌتؤلؾ دٌوان الربٌس من مستشارٌن ٌصل عددهم إلى 

(4أربعة )
264
. 

ٌل إلى تمكٌن رإساء المجالس الجماعٌة التً ٌفوق عدد سكانها وٌهدؾ هذا التعد

نسمة من إحداث منصب ربٌس للدٌوان ٌعٌنه ربٌس المجلس بكل حرٌة لتدبٌر شإونه  25.000

واتصاالته الٌومٌة دون أن ٌمس ذلك باالختصاصات المسندة لوجهزة الجماعٌة األخرى بمقتضى 

 القانون واألنظمة الجاري بها العمل.

                                                           
التً تتوفر على مجلس المدٌنة وعمدة  113.14من القانون  217و216نظام المقاطعات تقسٌم إداري ٌوجد بالمدن الكبرى المحددة فً المادتٌن  -260

من  262إلى  218حسب عدد السكان وتتوفر على نظام مالً وموظفٌن ومقر ومجلس المقاطعة ومكتب ٌرأسه ربٌس بموجب المواد من وعدة مقاطعات 

 .نفس القانون(
261

 .حول تعٌٌن المدٌرٌن العامٌن للمصالح ومدٌري المصالح بالجماعات الترابٌة  2015دجنبر  31بتارٌخ  51منشور وزٌر الداخلٌة رقم  - 
262

 .2015دجنبر  31بتارٌخ  51لٌة عدد على إثر صدور منشور وزٌر الداخ ان المكتب الوطنً للجمعٌة المؽربٌة للكتاب العامٌن للجماعات،بٌ  - 
263

 المتعلق بالمٌثاق الجماعً، مرجع سابق. 11921المؽٌر والمتمم للقانون رقم  11902من القانون رقم  24الفقرة األخٌرة من المادة  - 
264

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14من القانون التنظٌمً رقم  96األخٌرة من المادة الفقرة  - 
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وفً نفس سٌاق تطعٌم اإلدارة الجماعٌة بإمكانٌات بشرٌة للرفع من مستوى مردودٌتها، 

ٌمكن رإساء مجالس البلدٌات الكبرى التً ٌفوق عدد  2009فإن المٌثاق الجماعً المعدل سنة 

ربٌس الدٌوان مكلفا بمهمة إلىنسمة، أن ٌعٌنوا إضافة  200.000سكانها 
265

وهدا ما نص علٌه  

 ظٌمً للجماعات والمقاطعات.القانون التن

وفً إطار تحدٌد المهام المناطة بكل من ربٌس الدٌوان والمكلؾ بمهمة، فإنه وبحكم 

ارتباطهما الشخصً بربٌس المجلس الجماعً ال ٌمكن لهما أن ٌتدخال بؤي شكل من األشكال فً 

التسٌٌر اإلداري لشإون الجماعة
266
. 

 اجلناعية ويض بعض االختصاصات لإلدارة ـفـرابعا: ت

من مستجدات القانون التنظٌمً للجماعات والمقاطعات فٌما ٌخص تفوٌض مهام الربٌس، 

الجماعٌة ، وبحكم انشؽال الربٌس باألعمال الربٌسٌة للجماعة،  اإلدارةوفً ذلك إشارة إلى دعم 

عام أو لى المدٌر الإإلى النواب و هامالم همً الجدٌد منح إمكانٌة تفوٌض هذفان القانون التنظٌ

المدٌر، حسب الحالة، ورإساء األقسام والمصالح بإدارة الجماعة
267

. كما ٌجوز لربٌس المجلس 

تحت مسإولٌته ومراقبته أن ٌفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسٌٌر اإلداري واألمر 

 بالصرؾ.

وٌجوز له أٌضا أن ٌفوض لنوابه بقرار بعض صالحٌاته شرٌطة أن ٌنحصر التفوٌض 

قطاع محدد لكل نابب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظٌمً. كما ٌجوز لربٌس  فً

للمدٌر  اإلداريالمجلس، تحت مسإولٌته ومراقبته، أن ٌفوض إمضاءه بقرار فً مجال التدبٌر 

العام أو المدٌر حسب الحالة. كما ٌجوز له، باقتراح من المدٌر العام أو المدٌر، أن ٌفوض بقرار 

ءه إلى رإساء أقسام ومصالح إدارة الجماعةإمضا
268
. 

كما ٌمكن للربٌس أن ٌسند، تحت مسإولٌته ومراقبته، إلى المدٌر العام أو المدٌر حسب 

الحالة، تفوٌضا فً اإلمضاء، نٌابة عنه، على الوثابق المتعلقة بقبض مداخٌل الجماعة وصرؾ 

نفقاتها
269
. 

                                                           
265

 .2009من المٌثاق الجماعً المعدل سنة  54الفقرة األخٌرة من المادة  - 
266

 األولىللجماعات المحلٌة لوزارة الداخلٌة، طبعة " مستجدات المٌثاق الجماعً وقانون مالٌة الجماعات المحلٌة وهٌباتها"، منشورات المدٌرٌة العامة  - 

 .29، ص 2010
267

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14من القانون التنظٌمً رقم  102الفقرة األخٌرة من المادة  - 
268

 .مرجع سابقالمتعلق بالجماعات والمقاطعات،  113.14من القانون التنظٌمً رقم  104المادة  - 
269

 .مرجعنفس البالجماعات والمقاطعات،  المتعلق 113.14من القانون التنظٌمً رقم  105لمادة ا -- 
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وذلك بعدما أثبتت التجارب السابقة مدى  وهدا من اٌجابٌات القانون التنظٌمً الجدٌد،

النزاعات واالصطدامات التً تقع بٌن المستشارٌن الجماعٌٌن ؼٌر المفوض لهم والموظفٌن 

الجماعٌٌن المفوض لهم، حٌث كان بعض المستشارٌن ٌعتقدون بؤن عملٌة االنتخاب كافٌة 

م.  ولعل هدا ٌطرح دور إلخضاع الموظفٌن الجماعٌٌن لرؼباتهم وإلجبارهم على طاعة أوامره

المستشار الجماعً فً اإلدارة الجماعٌة، إال أنه أمام وعً الموظؾ الجماعً باختصاصاته 

وبمنطق التسلسل اإلداري، وبحقوقه وواجباته وحدود طاعة األوامر وشروطها، فإنه لم ٌكن ٌهتم 

تسلسلً لكافة موظفً إال بتعلٌمات رإسابه بمن فٌهم ربٌس المجلس الجماعً باعتباره الربٌس ال

الجماعة
270
. 

 اجلناعية للنقاطعات اجلناعية اإلدارةخامضا: 

تخضع جماعات الدار البٌضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسال للقواعد المطبقة 

على الجماعات مع مراعاة مقتضٌات هذا القسم وكل المقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة األخرى 

المتعلقة بهذه الجماعات
271

وٌدبر شإون الجماعات المذكورة أعاله مجلس جماعً، وتحدث ، 

بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصٌة االعتبارٌة ؼٌر أنها تتمتع باستقالل إداري ومالً 

 وتتوفر على مجالس.

وٌحدد بمرسوم ٌتخذ باقتراح من السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة فً كل حالة، عدد 

جؽرافٌة وأسماءها وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم بالمقاطعةالمقاطعات وحدودها ال
272
. 

وقد استهل الباب الثانً من القسم السادس من القانون التنظٌمً للجماعات والمقاطعات 

نظام أعضاء مجلس المقاطعة من طرؾ المجلس الجماعً من بٌن أعضاء المجلس  إلىباإلشارة 

ٌتم انتخابهم وفق الشروط والشكلٌات المنصوص علٌها فً الجماعً المنتخبون بالمقاطعة بحٌث 

المتعلق بؤعضاء مجالس الجماعات الترابٌة. وتكون مهام عضو  11.59القانون التنظٌمً رقم 

مجلس المقاطعة مجانٌة على أن تراعً بالنسبة للربٌس والنواب وكاتب المجلس وناببه ورإساء 

أي تعوٌض بمجلس الجماعة، تعوٌضات عن المهام  اللجان الدابمة ونوابهم الذٌن ال ٌتقاضون

من هذا القانون التنظٌمً 52والتمثٌل تحدد بالمرسوم المشار إلٌه فً المادة 
273
. 

                                                           
270

 .246، ص مرجع سابقحسن أؼمري: التنظٌم الجماعً المستجدات والرهانات المستقبلٌة،   - 
271

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14من القانون التنظٌمً رقم  216المادة  - 
272

 .مرجع سابقالمتعلق بالجماعات والمقاطعات،  113.14من القانون التنظٌمً رقم  217المادة  - - 
273

 مرجع.نفس الالمتعلق بالجماعات والمقاطعات،  113.14من القانون التنظٌمً رقم  218المادة - 
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كما ٌتولى ربٌس مجلس المقاطعة تدبٌر المسار المهنً للموارد البشرٌة العاملة بإدارة 

علق بتدبٌر المقاطعة، ٌوجهه المقاطعة، بحٌث ٌعد ربٌس مجلس المقاطعة تقرٌرا كل ستة أشهر ٌت

لربٌس مجلس الجماعة الذي ٌجمع كل التقارٌر المتعلقة بالمقاطعات وٌعرض ملخصا بشؤنها على 

 2009المعدل سنة  2002مجلس الجماعة مرتٌن فً السنة. وادا كان المٌثاق الجماعً لسنة 

ٌٌن موظفً خصص فصال تحت عنوان "نظام الموظفٌن المعٌنٌن بالمقاطعة" الذي ٌهم تع

المقاطعات"
274

، بما ٌضمن الحاجٌات الضرورٌة من الموظفٌن المرتبطة بمزاولة االختصاصات 

المخولة للمقاطعات
275

فإن القانون التنظٌمً للجماعات والمقاطعات الجدٌد ذهب على نفس  

المنوال بحٌث "ٌعٌن مجلس الجماعة لدى المقاطعة موظفً وأعوان الجماعة الضرورٌٌن 

قاطعة للصالحٌات الموكولة إلٌها بمقتضى هذا القانون التنظٌمً. وٌحدد ربٌس لممارسة الم

عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة  جماعة باتفاق مع ربٌس مجلس المقاطعةمجلس ال

حسب الفبات. وعند عدم االتفاق ٌتم تحدٌد عدد موظفً وأعوان الجماعة المعٌنٌن بالمقاطعة 

جماعة"وتوزٌعهم بمداولة لمجلس ال
276
. 

ٌتمتع باختصاصات الكتاب العامٌن  الذيكما تم تؽٌٌر اسم الكاتب العام للمقاطعة 

للجماعات
277

ٌعٌن بقرار لربٌس مجلس الجماعة بعد موافقة  الذي، وتعوٌضه بمدٌر المقاطعة 

ربٌس مجلس المقاطعة، من بٌن موظفً الجماعة، طبق المسطرة المنصوص علٌها فً المادة 

من هذا القانون 127
278
. 

كما ٌمارس مدٌر المقاطعة فً حدود الصالحٌات المخولة لمجلس المقاطعة المهام 

مسإولٌة هذا األخٌر. وبهذه الصفة ٌمكن  المسندة إلٌه من طرؾ ربٌس مجلس المقاطعة وتحت

لربٌس مجلس المقاطعة أن ٌفوض إمضاءه بقرار إلى المدٌر فً مجال التسٌٌر اإلداري للمقاطعة. 

ومن بٌن المصالح التً تعمل بالمقاطعات )كمصالح الحالة المدنٌة واإلشهاد على صحة 

 ٌة ومصلحة التصمٌم والتعمٌر(.اإلمضاءات وتسلٌم الوثابق اإلدارٌة وممارسة الشرطة اإلدار

                                                           
274

الجماعً لدى المقاطعة موظفً وأعوان الجماعة "ٌعٌن المجلس  على ما ٌلً: 2009من المٌثاق الجماعً المعدل سنة  121تنص المادة  - 

عة عدد الضرورٌٌن لممارسة المقاطعة لالختصاصات الموكولة إلٌها بمقتضى هذا القانون. وٌحدد ربٌس المجلس الجماعً باتفاق مع ربٌس مجلس المقاط

عوان الجماعة المعٌنٌن بالمقاطعة وتوزٌعهم بمداولة المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفبات. وعند عدم االتفاق ٌتم تحدٌد عدد موظفً وأ

ربٌس المجلس الجماعً التدابٌر الفردٌة المتعلقة  ٌتخذعلى ما ٌلً: " 2009من المٌثاق الجماعً المعدل سنة  123للمجلس الجماعً"، كما تنص المادة 

ان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكلٌات بعد أخذ رأي ربٌس مجلس بتعٌٌن موظفً وأعوان الجماعة لدى ربٌس مجلس المقاطعة. وٌتم إلؽاء تعٌٌن أعو

 المقاطعة".
275

 ، نفس المرجع.2009من المٌثاق الجماعً المعدل سنة  122المادة  - 
276

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14من القانون التنظٌمً رقم  255المادة  - 
277

 ، مرجع سابق.2009ً المعدل سنة من المٌثاق الجماع 126المادة  - 
278

 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، مرجع سابق. 113.14من القانون التنظٌمً رقم  258المادة  - 
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الجماعة ولإلشارة، تلحق كل سنة بمشروع مٌزانٌة الجماعة وتعرض على دراسة مجلس 

جمٌع الموظفٌن المعٌنٌن لدى ربٌس مجلس المقاطعة وتوزٌع مناصبهم وضعٌة
279
. 

ونص القانون التنظٌمً على تعزٌز سلك الموظفٌن المعٌنٌن لدى المقاطعة بمدٌر ٌعٌن 

ربٌس مجلس الجماعة بعد موافقة ربٌس مجلس المقاطعة، من بٌن موظفً الجماعة، طبق بقرار ل

من هذا القانون التنظٌمً، أما المادة الموالٌة، فتنص  127المسطرة المنصوص علٌها فً المادة 

على أن ٌمارس مدٌر المقاطعة فً حدود الصالحٌات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة 

ربٌس مجلس المقاطعة وتحت مسإولٌة هذا األخٌر. وبهذه الصفة ٌمكن لربٌس  إلٌه من طرؾ

مجلس المقاطعة أن ٌفوض إمضاءه بقرار إلى المدٌر فً مجال التسٌٌر اإلداري للمقاطعة
280

 . 

 ..الفقرة الثالثة: حتديث اهليكلة اإلدارية اجلناعية على ضوء املنشور الوزاري رقه 

 عاتاملتعلق بتنظيه إدارات اجلنا

إن الحدٌث عن اإلدارة الجماعٌة، ٌستوجب إحداث هٌاكل إدارٌة وتنظٌمٌة مإطرة 

ونظرا للمسإولٌات  بنصوص ومراسٌم معترؾ بها من الجهة صاحبة الوالٌة العامة فً ذلك.

شرعت مإخرا وزارة المتعددة الموكولة للجماعات وارتباط مصالحها بمصالح الساكنة المحلٌة. 

حول تنظٌم إدارات الجماعات 2016ٌونٌو  28بتارٌخ  43منشور عدد  الداخلٌة باستصدار
281
 

تحدٌث الهٌكلة اإلدارٌة الجماعٌة، وفق مستلزمات اإلصالح اإلداري المحلً الؽرض  إلىٌهدؾ 

واألقسام والمصالح منه الوصول إلى هٌاكل تنظٌمٌة للجماعات توافقٌة تشمل أهم المرافق 

 الترابٌة.المطلوبة لدى الجماعات 

المنشور أعاله، ٌتضح أن األهداؾ المسطرة به هو تمكٌن رإساء مجالس  إلىوبالرجوع 

الجماعات من تنفٌذ السٌاسات العمومٌة المرسومة من طرؾ مجالس الجماعات والسند فً ذلك 

من القانون  118، 94،  92م ٌجد وعاإه فٌما نصت علٌه المواد بحسب ما أشار إلٌه المرسو

على والتً تهم تنظٌم إدارة الجماعات، المتعلق بالجماعات والمقاطعات  113.14رقم  التنظٌمً

بعد  إال ٌكون قابال للتنفٌذ ،وتحدٌد اختصاصاتها عةالمقرر القاضً بتنظٌم إدارة الجما"... أن 

( ٌوما من 20أو من ٌنوب عنه، داخل أجل عشرٌن ) قبل عامل العمالة أو اإلقلٌمالتؤشٌر علٌه من 

                                                           
279

 .نفس المرجعالمتعلق بالجماعات والمقاطعات،  113.14من القانون التنظٌمً رقم  257المادة  - 
280

 لق بالجماعات والمقاطعات، نفس المرجع.المتع 113.14من القانون التنظٌمً رقم  259المادة  - 
281

 حول تنظٌم إدارات الجماعات  5102ٌونٌو  51الصادر بتارٌخ  42منشور عدد  -
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رٌخ التوصل بها من ربٌس المجلس...."تا
282

معاٌٌر  ٌحدد هدا المنشور األساس، وعلى هدا 

ونماذج الهٌاكل التنظٌمٌة لإلدارات الجماعات والتً ٌقترح لالستبناس أخدها بعٌن االعتبار عند 

تداول المجالس الجماعٌة بخصوص تنظٌم إدارات الجماعات وتحدٌد اختصاصاتها وكذلك 

من طرؾ السادة عمال العماالت واألقالٌم عند التؤشٌر على مقررات مجالس االعتماد علٌها 

 من القانون التنظٌمً للجماعات . 118الجماعات وفق مقتضٌات المادة 

التنظٌمٌة لتمكٌن الجماعات من التوفر على إدارة حدٌثة، والتً  النماذجوقد تم وضع هذه 

بعٌن االعتبار  االخدمن شؤنها توفٌر إطار مالبم للقٌام بجمٌع المهام المنوطة بفعالٌة ونجاعة، مع 

 خصوصٌة كل جماعة على حدة.

للجماعات تم وفق معاٌٌر كان  اإلدارٌةومن خالل ظاهر المنشور أن تحدٌد الهٌاكل 

 رسمً وذلك وفق الشكل التالً:إحصاء  أخروفق  معٌار عدد سكان الجماعةها أهم

  ألف نسمة، تتوفر عل  ما يلي: 252الجماعات التي يفوق عدد سكانها 

 مدٌر عام للمصالح،   -

 ربٌس الدٌوان،  -

 ( مستشارٌن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، 4أربعة )  -

 مكلؾ بمهمة واحد،   -

 أقسام،( 10عشرة )  -

 ( مصلحة،40أربعون )  -

 :المقاطعات 

 مدٌر المقاطعة،  -

 ( أقسام،5خمسة )  -

 ( مصلحة.17سبعة عشر )  -

  ألف نسمة: 252و 122.221الجماعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 

 مدٌر عام للمصالح أو مدٌر للمصالح،   -

 ( أقسام،06ستة )  -

                                                           
282

 .مرجع سابقلجماعات والمقاطعات، المتعلق با 113.14من القانون التنظٌمً رقم  001المادة  - 
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 ( مصلحة،20عشرون )  -

  ألف نسمة: 122و 15.221عدد سكانها ما بين الجماعات التي يتراوح 

 مدٌر عام للمصالح أو مدٌر المصالح،  -

 ( أقسام، 3ثالثة )  -

 ( مصلحة.12اثنً عشر )  -

  ألف نسمة: 15الجماعات التي يقل أو يساو  عدد سكانها 

 مدٌر المصالح،  -

 ثالثة مصالح.  -

وبعد تحدٌد الهٌاكل اإلدارٌة التً تتوفر علٌها الجماعة حسب عدد سكان وفق أخر 

تطبٌق هدا المنشور انطالقا من  النقابصمكامن الضعؾ وإحصاء رسمً للسكان. نتساءل ما هً 

وما هً  على أرض الواقع؟ تطبٌقه ما تعرفه من معٌقات التً تحول دونالجماعٌة و اإلدارةواقع 

 الجماعٌة فً ظل ؼٌاب النصوص الموازٌة للمنشور؟ اإلدارةأفاق اإلصالح 

  املتعلق بتيظيه إدارات اجلناعات الرتابية .. يشور رقهاملىقائص أوال: 

الجهة صاحبة االختصاص أن  على مستوى الشكل، من بٌن االختالالت العملٌة والقانونٌة

فً الدراسات القانونٌة واألعمال التحضٌرٌة لها، تنبع من األقسام والمدٌرٌات القانونٌة. والحال 

وبعد مالحظة المنشور ٌتبٌن أن الجهة المشرفة على استصدار المنشور تم من طرؾ مدٌرٌة 

ن األجدر صدور منشور تنظٌم المالٌة المحلٌة التابعة للمدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة، وكان م

إدارات الجماعات عن مدٌرٌة الشإون القانونٌة باعتبارها صاحبة الوالٌة فً هذا الشؤن. لما لها 

الوزارٌة ، من أطر قانونٌة ودراٌة فً وضع القرارات والمناشٌر وكذلك الدورٌات والمذكرات 

المالً  فً المادي وتبارات الوضع جاء العربما الجماعٌة  اإلدارةعدد األقسام والمصالح  فتحدٌد

 المنشور.

تم وتفعٌال لمبدأ المقاربة التشاركٌة وتحدٌد المسإولٌات  هدا من جهة، ومن جهة أخرى

تؽٌب إشراك المهتمٌن والعاملٌن فً اإلدارة الجماعٌة من موظفٌن وأطر علٌا فً صٌاؼة 

ن على الجهة المختصة أن تعمل أهم المبادئ الدستورٌة حٌث كاالمنشور، وبالتالً ؼٌاب تجسٌد 

على صٌاؼة المنشور بشراكة مع وزارة الوظٌفة العمومٌة ووزارة المالٌة حتى تكون الصٌاؼة 
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تامة ومتناؼمة ألن الموظؾ الجماعً بدوره تحكمه مقتضٌات النصوص المنظمة للوظٌفة 

 العمومٌة كباقً موظفً الدولة.

ر من إشكالٌة من حٌث مجال تنفٌذه وتنزٌله أما من حٌث إلزامٌة المنشور فهذا ٌطرح أكث

وفقا لمتطلبات التنمٌة وتقرٌب اإلدارة من المواطن، ذلك أن أحكام المنشور توحً إلى أن طرٌقة 

تنزٌله تخضع لتقدٌر السلطة اإلدارٌة لمجالس الجماعات على اعتبار أن المنشور السالؾ الذكر 

لمجالس الجماعٌة بخصوص تنظٌم إدارات عند تداول افقط ٌمهد الطرٌق بقصد االستبناس 

الترابٌة تتوفر على مجالس  الجماعاتمعظم الجماعات وتحدٌد االختصاصات . خصوصا وأن 

الجماعٌة، لذلك كان  اإلدارةفً هدا المجال مما ٌصعب علٌهم تحدٌد حاجٌات  ونخب ؼٌر مإهلة

من األجدر أن ٌتم إحاطة المنشور بمزٌد من الضوابط الفعالة وفق متطلبات وحاجٌاتها لضمان 

 سٌرها العادي.

أما توزٌع األقسام والمصالح بحسب ما جاء به المنشور ال ٌتماشى مع واقع الجهاز 

التواصل والعالقات . نظرا لؽٌاب بعض المصالح بالجماعة من بٌنها مكتب اإلداري الجماعً

لعدم وجود أطر وكفاءات  أو أن هده المصالح ؼٌر مفعلة  فً ؼالبٌة الجماعات الترابٌة  العامة

الجبابٌة داخل قسم الشإون المالٌة  اإلدارةإضافة الى تداخل بعض المصالح كإدراج  .بالجماعة

 اإلدارةوالقانونٌة. ذلك أن  تحت اسم مصلحة الشإون المالٌة وهدا ٌثٌر إشكالٌة من الناحٌة العملٌة

الجبابٌة وحدها تشكل قسم وتتفرع عنه ثالث مصالح وهً مصلحة الوعاء، مصلحة المنازعات 

ٌتحدث وبشكل  06-47ومصلحة التحصٌل. بحٌث أن القانون المنظم للجباٌات المحلٌة رقم 

جماعٌة بالحاقة الجبابٌة وعن تحفٌز العاملٌن بها. كذلك قسم الممتلكات ال اإلدارةواضح عن 

المختصة أن تعمل على إلحاقه بالقسم المالً لما كمصلحة بقسم التعمٌر إذ كان حرٌا على الجهة 

 شكله الممتلكات كمنبع مالً مهم لموارد الجماعات.ت

وبخصوص القسم االقتصادي ومن خالل استقراء الهٌكل التنظٌمً للجماعات كان من 

ة واإلدارٌة، كمصلحة إلى جانب مصلحة الشركة اإلدارٌة. األفضل إلحاقه بقسم الشإون القانونٌ

هذه بعض المالحظات بخصوص توزٌع األدوار بٌن األقسام والمصالح على نموذج الجماعات 

باقً النماذج األخرى  إلىالؾ نسمة . أما بالنسبة  250إلى  100.001التً ٌتراوح عدد سكانها 

بعض المصالح أو ؼٌر مفعلة لعدم وجود موارد  المالحظات فٌما ٌخص عدم توفرتبقى نفس 

  .بشرٌة كؾءة بالجماعة 
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وارتكازا على فحوى ومضمون المنشور الوزاري. ٌمكن الجزم بؤن المنشور المتعلق 

 اإلدارةبوضع الهٌاكل التنظٌمٌة للجماعات كرس والى حد ما نفس الوضعٌة التً كانت تعٌشها 

تؽٌٌره ٌعطً صالحٌة  إمكانٌةوفق ما تراه الجماعات من  الجماعٌة. بتركه زمام تفعٌل المنشور

فً إدماج المصالح وإلحاقها بؤخرى. وهذا األمر ؼٌر محمود بحٌث ٌكرس نفس  واسعة لرإساء

الوضعٌة السابقة
283
. 

لتفعيل أفاق إصالح اإلدارة اجلناعية يف ظل غياب اليصوص املواسية ثاىيا: 

 امليشور

نما المادٌة وال بقدراتها البشرٌة. وإإن اإلدارة الجماعٌة ال تقاس مردودٌتها بإمكانٌاتها 

بكفاءة موظفٌها وتكوٌنهم بهدؾ الرفع من المردودٌة وتحسٌن جودة خدماتها. ومراعاة مبدأ 

التخصص فً إسناد المهام والوظابؾ، كما أن إعطاء الوظٌفة العمومٌة الجماعٌة المستوى الذي 

ضه المسإولٌات تفعٌال لمبدأ ربط المسإولٌة بالمحاسبة  ٌستوجب إتخاد مجموعة من التدابٌر تفر

الناجعة واإلصالحات فً تنظٌم حركٌة الموظفٌن الجماعٌٌن على المستوى الجؽرافً والوظٌفً 

 وسن نظام خاص للتعوٌضات لفابدة موظفً إدارة الجماعات الترابٌة.

الربٌسً بؽٌة تحقٌق مالبمة مستمرة لهٌاكل اإلدارة ع وقد شكل هذا اإلصالح الموضو

المؽربً تبنً خطة هرمٌة وتنظٌم إداري  المشرعأصبح الزما على  ومهامها، بحٌثالجماعٌة 

 شى مع خصوصٌات الجماعات الترابٌة. فعال ٌتما

إطار قانونً تنظٌمً ومن أجل تفعٌل ونجاح المنشور الوزاري المتعلق بوضع 

وفر النصوص التنظٌمٌة والمراسٌم المتعلقة بتدبٌر اإلدارة المحلٌة. سواء تعلق بت للجماعات  إال

األمر بمرسوم صرؾ التعوٌضات رإساء األقسام والمصالح للعاملٌن باإلدارة الجماعٌة أو حول 

 .كٌفٌة اقتراح وولوج المناصب العلٌا لإلدارة الجماعٌة

  

                                                           
حول تنظٌم إدارات  43ضوء المنشور الوزاري رقم محمد الزكراوي: قراءة فً الهٌاكل التنظٌمٌة للجماعات على  - 283

، تارٌخ http://frssiwa.blogspot.com/2016/08/43.html#.WBXu79KZZV4، موقع مجلة منازعات األعمال، الجماعات

 .9/2016/ 21الزٌارة 

 

http://frssiwa.blogspot.com/2016/08/43.html#.WBXu79KZZV4
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انمشترك كرافؼة نهحكامة انمبحث انثاني: انمجال انجماػي انترابي 

 انترابية

إن تراجع دور الدولة فً مجموعة من المجاالت فً تدبٌر المجال الترابً، جعلها تترك 

مكانتها لفاعلٌن آخرٌن بما فٌهم الجماعات الترابٌة والقطاع الخاص، وتقوم الجماعات الترابٌة 

بدورها فً مختلؾ المجاالت
284

والقوانٌن  2011 ٌولٌوز 29، حٌث سمح كل من الدستور 

التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة الجدٌدة بتؤسٌس مجموعات فٌما بٌنها، من أجل التعاضد فً البرامج 

مإسسة عمومٌة تتمتع بالشخصٌة  -فً هدا السٌاق –والوسابل، وتعتبر مجموعات الجماعات 

صفة ذاتٌة  المعنوٌة واالستقالل المالً. أسندت لها مجموعة من االختصاصات منها ما هو ذو

ومنها ما هو ذو صفة مشتركة لها مع الدولة ومنها ما هو منقول لها من الدولة، وممارسة هده 

االختصاصات فً تدبٌر المجال الترابً. لذا ٌتطلب منا تحدٌد اإلطار القانونً والمفاهٌمً 

نتطرق الى  (، على أن ألولالمطلب اللشراكة والتعاون الالمركزي كدعامة للحكامة الترابٌة فً )

 (.المطلب الثانيبٌن الجماعات الترابٌة فً )الشراكة و آلٌات تنمٌة التعاون

املطلب األول: اإلطار املفاهيني والكانوني للشراكة والتعاون الالمركزي: دعامة 

 حلكامة ترابية جيدة

إن تدبٌر الجٌد للجماعات الترابٌة، ٌجب أن ٌتؤسس على مقاربة مندمجة، ترتكز على 

إشراك جل الفاعلٌن سواء الرسمٌن أو ؼٌر الرسمٌن، وذلك من أجل النهوض بالمرفق الترابً 

 وانفتاحه على محٌطه. 

(، الفقرة األول هدا ٌتطلب تحدٌد المفاهٌمً لمفهوم الشراكة والتعاون الالمركزي فً )

 (.الفقرة الثانيةوالقانونً لكل من الشراكة والتعاون الالمركزي فً )

 هيني لشراكة والتعاون الالمركسيالفقرة األوىل: اإلطار املفا

إن القراءة المتؤنٌة للمقتضٌات الدستورٌة والتنظٌمٌة الجدٌدة تقتضً توضٌح مفهومً 

 (.ثانيا(، والتعاون الالمركزي )أوالالشراكة )

                                                           
284

ص  ،2010أبرٌل  -ٌناٌر ،91-90، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد مزدوج جهة كمجال لتطبٌق الحكامة الجٌدةلا ً الشاوي:عبد الؽن - 

73. 
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 ووو الشزاكةأوال: مف

 بالصٌؽة اآلتٌة: 1987ٌعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حدٌثا، حٌث لم ٌظهر إال سنة 

"نظام ٌجمع المتعاملٌن اإلقتصادٌن واالجتماعٌن، أما مجال العالقات الدولٌة فإن أصل 

استعمال كلمة شراكة تم ألول مرة من طرؾ مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة 

(CNUCED)  فً نهاٌة الثمانٌنات حٌث تعتبر الشراكة إحدى األسالٌب الحدٌثة فً التدبٌر

اإلداري" وهً تشبه المفاهٌم الجدٌدة الٌوم مثل الحكامة، ومبدأ المشاركة...
285

، وأسلوب الشراكة 

فً تدبٌر الشؤن العام سواء كان مباشر أو ؼٌر مباشر، فإن من شؤنه أن ٌجعل العمل اإلداري 

 .أكثر فعالٌة

فتعرٌؾ الشراكة، ٌنبؽً اإلشارة إلى وجود عدة تعارٌؾ تختلؾ باختالؾ طبٌعة ونوعٌة 

القطاع العام، أو شراكة  –الشراكة ومجال الحدٌث، فالشراكة قد تكون شراكة القطاع العام 

القطاع الخاص.ونظرا ألن األولى ال تثٌر الكثٌر من المالحظات حٌث أن الفاعلٌن  –القطاع العام 

مٌن ٌهدفون إلى تحقٌق المصلحة العامة، دون اختالؾ فً الرإى، خالفا للشراكة بٌن العمو

األخروالقطاع الخاص والتً تتمٌز باختالؾ توجهات كل شرٌك عن  –القطاع العام 
286
. 

فالشراكة بٌن القطاع العام والخاص فً معانها الواسع تعنً كل أشكال التعاون بٌن 

لخاصة، وٌدخل ضمن هذا التعرٌؾ تشجٌع الدولة للمقاوالت السلطات العمومٌة والمقاوالت ا

والمبادرات التً تقوم بها المقاوالت لتمكٌن الدولة والجماعات الترابٌة من القٌام بمهامها، أما 

التعرٌؾ الضٌق فٌعنً التعاون إلنجاز مشارٌع مشتركة تتم بعقد تسند بموجبه الجماعة لفاعل 

 زات محددة وإعداد التصورات بشؤنها وصٌانتها.اقتصادي معٌن تموٌل أشؽال تجهٌ

كما أن روح الشراكة تنبنً على عنصر التكافإ بٌن الشركاء، ولٌس المقصود بالتكافإ 

المعنى المادي أو المالً، أي المساهمة المتساوٌة فً الوسابل المادٌة الالزمة إلنجاز المشروع، 

 األخرجعله ٌنظر وٌتفاعل مع الطرؾ ولكن المقصود هو وجود قناعة ملموسة لدى كل طرؾ ت

كشرٌك له نفس الوضع االعتباري من حٌث التقرٌر لمشروع  وتدبٌره، بعٌدا عن اعتباره مجرد 
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- SEDJARI Ali : « Partenariat public-privé et renouveau de l’action publique, gouvernance et conduite de 

l’action  publique», GRET 2002,imprimerie EL maarif Al Jadida, p 247. 
286

- ELYAAGOUBI Mohamed : «  La notion de partenariat », Revue Marocaine de l’administration Locale et 

développement, n°68, mai – juin 2006, p74. 
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مساهم أو متعاون أو منفذ أو مسخر لخدمة وتنفٌذ المشروع، وعند انتفاء هذا الشرط تفقد الشراكة 

مضمونها ومعناها
287
. 

" إطار منظم للعالقات بٌن الطرفٌن شرٌكٌن أو ونجد فً تعرٌؾ أخر أنها عبارة عن: 

أكثر إلنجاز عمل أو مشروع معٌن، حٌث أن مضمون هذه الشراكة ٌحدد بوضوح التزامات 

وحقوق كل طرؾ فٌما ٌخص تنفٌذ وتقوٌم ما تم االتفاق علٌه، وٌتم االتفاق على هذه االلتزامات 

ع ٌلزم األطراؾ الموقعة على الشراكة ٌتم التوقٌع علٌها من طرؾ مختلؾ الشركاء، هذا التوقٌ

"بتنفٌذها والوفاء بالتزاماتها
288
. 

هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه ال ٌوجد تعرٌؾ موحد لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، 

للمؽرب نجد االستاد "الٌعكوبً" قد عرؾ  بالنسبة وذلك الختالؾ هذا المفهوم من دولة ألخرى، 

د طوٌلة األمد من خاللها ٌتم إشراك كفاءات القطاعٌن العام والخاص من هده المسؤلة بؤنها: "عقو

فق العامة"املٌات البناء لتموٌل وتدبٌر المرأجل القٌام بع
289
. 

 ثاىيا: التعاون الالمزكشي

ٌعتبر التعاون الالمركزي األسلوب األمثل فً الوقت الحاضر للتؽلب على ضعؾ مالٌة 

باألساس عن توزٌع ؼٌر متكافا للثروة المحلٌة بٌن مختلؾ هذه الجماعات الترابٌة، الناتج 

الجماعات، وذلك باالرتباط مع المعطٌات الجؽرافٌة واالقتصادٌة والطبٌعٌة
290
. 

وٌعرؾ التعاون الالمركزي على أنه جمٌع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التً تقوم 

آلخرٌن اإلقتصادٌن واالجتماعٌن الخاضعٌن بها الجماعات الترابٌة فٌما بٌنها، أو مع الشركاء ا

للقانون العام أو الخاص أو مع الجماعات الترابٌة األجنبٌة والمنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة 

المهتمة بالشإون المحلٌة
291
. 
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، أطروحة لنٌل الدكتورة فً القانون العام، وحدة علم السٌاسة والقانون الدستوري، جامعة المدنً بالمؽربالحكامة الجٌدة والمجتمع محمد البكوري:  -

 .255، ص 2014-2013ادٌة واالجتماعٌة، الرباط، السنة الجامعٌة محمد الخامس أكدال، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتص
288

 .91، ص2006، الطبعة األولى، الرباط، 6، منشورات مجلة علوم التربٌة، عددربة األمٌة مدخل للتنمٌة البشرٌةمحا لحسن مادي:  -
289

 .19 -18: ص ، ص2006دٌسمبر  13-12ومسإولٌة، ملتقى الجماعات المحلٌة بؤكادٌر حول حكامة المدن، تحت شعار تنمٌة المدن مواطنة  -
290

منشورات المجلة ، ع تعدٌل قوانٌن التنظٌم الجماعًعالقة الجماعات المحلٌة بمحٌطها السوسٌو اقتصادي والثقافً على ضوء مشروجعفر علوي:  -

 .93، ص: 2001، 32المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، سلسلة مواضٌع ساعة، عدد
291

 .56، ص 2009ٌونٌو -، ماي86فظ أدمٌنو: قراءة فً تجربة التعاون الالمركزي للتنمٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد عبد الحا -
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كما عرؾ بعض أطر وزارة الداخلٌة التعاون الالمركزي بكونه: " ٌعبر عن اإلدارة 

عالقات تعاون مع نظٌراتها أو مع شركاء آخرٌن سواء منهم  الذاتٌة للجماعات الترابٌة بربط

االقتصادٌٌن أو االجتماعٌٌن
292

 وٌنقسم التعاون الالمركزي إلى نوعٌن: 

 الذي ٌتجسد فً عالقات التعاون والتبادل والشراكة التً تبرمها التعاون الداخلي :

ن العام، أو كذلك مع الشركاء الجماعات الترابٌة فٌما بٌنها أو مع أشخاص معنوٌة خاضعة للقانو

االقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن الخواص، وذلك من أجل إنجاز مشروع ذي فابدة مشتركة. وٌؤخذ هذا 

 النوع أشكاال متنوعة، كمجموعات الجماعات الترابٌة، شركات التنمٌة المحلٌة واتفاقٌات التعاون.

 :وٌتمثل فً العالقات واألنشطة التً تقٌمها الجماعات الترابٌة مع  التعاون الدولي

نظٌراتها )تعاون ثنابً(، أو مع الجمعٌات والمنظمات الدولٌة ؼٌر الحكومٌة ذات االهتمام بالشؤن 

الترابً )تعاون متعدد األطراؾ(، وٌتخذ هذا الشكل من التعاون عدة أشكال كاتفاقٌات التوأمة 

 الدولٌة بالشؤن الترابً. واالنضمام للمنظمات

إذن فالتعاون الالمركزي سمح للجماعات الترابٌة بؤن تتخطى إطارها الترابً الضٌق، 

لتشرؾ على أفاق جدٌدة الشًء الذي سٌساعد ال محالة على النهوض بالتنمٌة المحلٌة عبر 

تبادل  التعاون وتقارب الشعوب، إمكانٌة الحصول على مساعدات للتنمٌة، التكوٌن عن طرٌق

الزٌارات والدورات التكوٌنٌة، التمازج الثقافً، التزوٌد بمعدات للتدبٌر الترابً، وقد استؤنس 

المنتخبون الجماعٌون بهذه الصٌؽة من صٌػ التعاون الدولً ولم ٌقفوا عند هدا الحد بل عملوا 

ة متممة محلٌعلى إنعاشها خدمة لمصلحة البالد وقضاٌاه المقدسة، واعتبار الدبلوماسٌة ال

دبلوماسٌة موازٌة أو مكملة( واعتمادها كآلٌة من آلٌات تدبٌر الشؤن الترابً لدبلوماسٌة الدولة )

عبر تعزٌزه بالتجارب الدولٌة واالستفادة منها بحثا عن تدبٌر أفضل للمشاكل المحلٌة وفً مقدمتها 

ة المحلٌة ٌمكن لهذه وضع المخطط االقتصادي من قبل الجماعات الترابٌة، فعن طرٌق الدبلوماسٌ

الجماعات االستفادة من التجارب األجنبٌة أثناء وضع مخططاتها وبرامجها االقتصادٌة وجلب 

أخر التقنٌات والتكنولوجٌا العالمٌة فً مجال تدبٌر الشإون االقتصادٌة، وخلق دٌنامٌة جدٌدة 

جماعات الترابٌة على داخل الجماعات الترابٌة على صعٌد االقتصاد المحلً، وبالتالً تؤهٌل ال
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-ZARROUK Najat: « La coopération décentralisée », ministre de l’intérieur direction générale collectivités 

locales direction des affaires juridiques des études de la documentation et de la coopération, avril, 2004, 

p45.  
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مجال التدبٌر االقتصادي والمنافسة والتسوٌق المجالً وذلك اقتداء بنظٌرتها االسبانٌة، االٌطالٌة 

والفرنسٌة
293
. 

وفً األخٌر ٌعتبر مفهوم التعاون الالمركزي من الوسابل القانونٌة التً وضعها المشرع 

رك، بضم الجهود الجماعٌة وتجمٌع لتمكٌن الجماعات الترابٌة من تحقٌق مشارٌع ذات نفع مشت

اإلمكانٌات، فتجمع الجماعات ٌعنً تجمع حاجاتها، وتجمع اإلمكانات المرصودة لمواجهة هذه 

الحاجات، لتشكل بذلك قوة ومخاطبا ذا وزن أمام الدولة، وتكون اإلدارة المركزٌة فً هذه الحالة 

ا لمخططاتها الوطنٌةملزمة باألخذ بعٌن االعتبار المشارٌع الجماعٌة عند وضعه
294

 . 

 الفقرة الثانية : اإلطار القانوني للشراكة والتعاون الالمركسي

المتعلق بالتنظٌم الجماعً 78-00ٌشكل القانون رقم 
295

الذي عدل وتمم بالقانون رقم  

08-17
296

، المرجعٌة األساسٌة للتعاون والشراكة المتعلق بالجماعات الحضرٌة والقروٌة، حٌث 

لمجموعة الجماعات المحلٌة والمواد من  83للتعاون والشراكة والمادة  78و 42خصص مادتٌن 

لشركات التنمٌة المحلٌة 142إلى  140
297
. 

المتعلق بالعماالت واألقالٌم 79-00كما ٌسمح القانون رقم 
298
بؤن تبرم هده األخٌرة فٌما  

ات للعماالت أو بٌنها أو مع جماعات ترابٌة أخرى اتفاقٌات للتعاون والشراكة وإحداث مجموع

المتعلق  47-96األقالٌم أو مجموعات للجماعات المحلٌة، وهدا ما تم تطرق إلٌه القانون رقم 

 بالجهات، من خالل الباب السادس نص على لجان التعاون والشراكة بٌن الجهات.

تم االرتقاء بالتعاون والشراكة بٌن  2011ٌولٌوز  29وعلى اثر صدور الدستور

منه: " ٌرتكز التنظٌم  136الجماعات الترابٌة إلى مستوى المبادئ الدستورٌة حٌث نص الفصل 

الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى التعاون والتضامن، وٌإمن مشاركة السكان 

إونهم، والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة المندمجة والمستدامة"، كما المعنٌٌن فً تدبٌر ش

على ما ٌلً: " كلما تعلق األمر بإنجاز مشروع ٌتطلب  143نصت الفقرة األخٌرة من الفصل 

 144تعاون بٌن جماعات ترابٌة، فإن هذه األخٌرة تتفق على كٌفٌات تعاونها". كما نص  الفصل 
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، أطروحة لنٌل الدكتورة فً القانون العام، وحدة القانون العام الداخلً، تخصص: تسٌٌر السلطات دبٌر االقتصادي للجماعات المحلٌةالتسعٌد المٌري:  -

 .201، ص 2007-2006س السوٌسً، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الرباط، السنة الجامعٌة العمومٌة، جامعة محمد الخام
294

-AKLA ABDELHAK : «  La Décentralisation a l’épreuve : le cas de la ville de sale », mémoire D.E.S, 

RABAT, Décembre 1980, p 116. 
295

 .مرجع سابقاق الجماعً، بالمٌثالمتعلق  78-00القانون رقم  -
296

 مرجع سابق.تتمٌمه، المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره و 78-00والمتمم بموجبه القانون رقم المؽٌر  17-08القانون رقم  -
297

 .23، ص2011دلٌل التعاون والشراكة للجماعات المحلٌة، ٌناٌر  -
298

 واألقالٌم، مرجع سابق.المتعلق بتنظٌم العماالت  00.79القانون رقم  -



  
119 

 
  

" ٌمكن للجماعات الترابٌة تؤسٌس مجموعات فٌما بٌنها، من أجل التعاضد  من الدستور على أنه:

فً الوسابل والبرامج"، وهد ما تم التنصٌص علٌه من خالل المقتضٌات التنظٌمٌة للجماعات 

الترابٌة الجدٌدة
299

بمنح صالحٌات الدخول فً عالقات قصد التعاون والشراكة بٌن الجماعات  

رام اتفاقٌات بٌن الجماعات فٌما بٌنها، أو إحداث مجموعات جماعات الترابٌة، وذلك عن طرٌق إب

 ترابٌة.

 املطلب الثاني: آليات تننية التعاون والشراكة لتطوير التنظيه الرتابي

انطالقا من اإلطار القانونً والمإسساتً المنظم للتعاون والشراكة الالمركزٌة بمنظومته 

التعاون والشراكة بٌن الجماعات الترابٌة، اختٌار وطنً  الحالٌة، ٌتضح لنا بؤن االرتقاء بؤسلوب

وإرادة سٌاسٌة، فرضه وجود شإون محلٌة مستقلة عن الشإون الوطنٌة، وهو فً حد ذاته مكسب 

دستوري وأداة أساسٌة لتدعٌم الالمركزٌة والدٌمقراطٌة المحلٌة فً بالدنا إلنجاز مشارٌع تنموٌة، 

لمدن والقرى وبٌن مناطق المملكةتقلٌصا للفوارق واالختالؾ بٌن ا
300
. 

وإدراكا ألهمٌة التعاون والشراكة بادر المشرع المؽربً بتزوٌد الجماعات الترابٌة 

بالٌات قانونٌة لتعزٌز أنشطتها وإقامة مشارٌع التعاون والشراكة بٌن الجماعات الترابٌة فً إطار 

 القوانٌن المنظمة لهذا القطاع.

سنعمل على تفصٌل المقتضٌات الخاصة بالتعاون والشراكة  ولتسهٌل قراءة هذه اآللٌات

 التً تضمنتها القوانٌن بمختلؾ أصناؾ الجماعات الترابٌة.

 الفقرة األوىل: آليات تدبري التعاون والشراكة على مصتوى اجلناعات

 ووعاء المحلٌة، التحدٌات لمواجهة مالبمة األكثر آلٌات إحدى والشراكة التعاون ٌشكل

 االقتصادٌة الفرص من دةواالستفا األعباء القتسام ووسٌلة والتضامن، والحوار االنفتاح فةثقا لنشر

  .المشتركة

 التعاون قصد الدخول صالحٌات الجدٌدة والتنظٌمٌة الدستورٌة المقتضٌات ومنحت

 األخرى، الترابٌة الوحدات وباقً الجماعات بٌن ثانٌة جهة ومن جهة، من الجماعات بٌن والشراكة
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 القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة: -

 ، مرجع سابق.المتعلق بالجهات 111.14القانون التنظٌمً رقم  -

 ، مرجع سابق.المتعلق بالعماالت واألقالٌم 112.14القانون التنظٌمً رقم  -

 .سابقبالجماعات والمقاطعات، مرجع المتعلق  113.14القانون التنظٌمً رقم  -
300

ة أمنٌة لنصري: التعاون والشراكة أداة لتطوٌر الالمركزٌة، مجلة العلوم القانونٌة، سلسلة الدراسات الدستورٌة والسٌاسٌة، العدد الرابع، مطبعاٌوسؾ  -

 .182، ص 2016 –الرباط 
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 اقتصادٌة أنشطة تحدٌد دون ولو المحلٌٌن، االقتصادٌٌن للفاعلٌن اقتصادٌة فرص بخلق وذلك

معٌنة
301
 . 

  نجد: الجماعات بٌن والشراكة التعاون أشكال بٌن ومن

 (.132 ،131 ،130) المواد المحلٌة التنمٌة شركة 

 133،134،135،136،137) المواد الجماعات بٌن التعاون مإسسات، 

138،139، 140.) 

  146،147 ،144،145 ،142،143 ،141) المواد الترابٌة الجماعات مجموعات، 

148.) 

 (.149،151) المواد والشراكة التعاون اتفاقٌة 

 باعتبار الجماعات بٌن التعاون ومإسسات المحلٌة التنمٌة شركات آلٌات على نقتصر سوؾ

 الترابً المجال أشكال من كشكل اكةوالشر التعاون واتفاقٌة الترابٌة الجماعات مجموعة أن

 آلٌات خالل من إلٌه نتطرق سوؾ ما وهذا األخرى، الترابٌة الجماعات أصناؾ باقً بٌن المشترك

 الجهات. مستوى على والشراكة التعاون تدبٌر

 أوال: شزكات التينية احمللية

 إحداث الترابٌة الجماعات ومجموعة الجماعات بٌن التعاون ومإسسات للجماعات ٌمكن

المحلٌة" التنمٌة "شركات تسمى مساهمة شركات شكل فً شركات
302

 رأسمالها فً المساهمة أو 

 والخاص. العام للقانون خاضعة اعتبارٌة أشخاص عدة أو شخص مع باشتراك

 فً تدخل التً االقتصادٌة الطبٌعة ذات األنشطة لممارسة الشركة هذه وتحدث

 تدبٌر أو الترابٌة الجماعات مجموعة أو الجماعات ٌنب التعاون مإسسة أو الجماعة اختصاصات

للجماعة تابع عمومً مرفق
303
. 
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 مادة(.
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 تدخل التً والتجارٌة، الصناعٌة الطبٌعة ذات األنشطة حدود فً الشركة ؼرض وٌنحصر

 الترابٌة الجماعات ومجموعات الجماعات بٌن التعاون ومإسسات الجماعة اختصاصات فً

 جماعة.لل الخاص الملك تدبٌر باستثناء

 تؽٌٌر أو رأسمالها فً المساهمة أو المحلٌة التنمٌة شركة حل أو إحداث ٌجوز ال حٌث

 تإشر المعنً المجلس مقرر على بناء إال تخفٌضه أو تفوٌته أو رأسمالها فً الزٌادة أو ؼرضها

 بالداخلٌة. المكلفة الحكومٌة السلطة علٌه

 مجموعات أو الجماعات بٌن اونالتع مإسسات أو الجماعة مساهمة تقل أن ٌمكن وال

 ٌجب األحوال، جمٌع وفً ،%34 نسبة عن المحلٌة التنمٌة شركة رأسمال فً الترابٌة الجماعات

 ٌجوز ال كما العام. للقانون خاضعة اعتبارٌة أشخاص ملك فً الشركة رأسمال أؼلبٌة تكون أن

 أخرى. شركات رأسمال فً تساهم أن المحلٌة التنمٌة لشركة

 الجماعة إلى المحلٌة التنمٌة لشركة المسٌرة األجهزة اجتماعات محاضر تبلػ أن ٌجب

 أو العمالة عامل وإلى رأسمالها فً المساهمة الترابٌة الجماعات ومجموعة التعاون ومإسسات

 االجتماعات. لتارٌخ الموالٌة ٌوما (15) عشر خمسة أجل داخل اإلقلٌم

 دورٌة تقارٌر عبر التنمٌة شركة فً لمتخذةا القرارات بكل علما المعنً المجلس ٌحاط

 التنمٌة. شركة بؤجهزة الجماعة ممثل ٌقدمها

 ٌمكن أنه ؼٌر مجانٌة، المحلٌة التنمٌة لشركة المسٌرة باألجهزة الجماعة ممثل مهمة تكون

تنظٌمً بنص صرفها وكٌفٌات مبلؽها ٌحدد تعوٌضات منحه
304
. 

 مجلس داخل تمثٌلها فً الجماعة ممثل ستمرٌ حله، أو الجماعة مجلس توقٌؾ حالة فً أما

 من انتخاب أو لمهامه الجماعة مجلس استبناؾ حٌن إلى أعاله إلٌه المشار التنمٌة شركات إدارة

الحالة حسب ٌخلفه،
305
. 

 ثاىيا: مؤصضات التعاون بني اجلناعات

 تقاللواالس االعتبارٌة بالشخصٌة تتمتع عامة مإسسة الجماعات بٌن التعاون مإسسة تعتبر

 اتفاقٌات بموجب المإسسات هذه وتحدث ترابٌا، متصلة جماعات طرؾ من تؤسٌسها وٌتم المالً،
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 وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها المإسسة موضوع وتحدد المعنٌة الجماعات مجالس علٌها تصادق

للمإسسة الزمنٌة والمدة مبلؽها أو المساهمة
306
. 

 ومهامها المؤسسة إحداث - أ

 التالٌة: المهام بعض أو إحدى الجماعات بٌن التعاون مإسسة تمارس

 المعنٌة، للجماعات التنقالت مخطط وإعداد الجماعً النقل 

 النفاٌات، معالجة 

 الصحة، وحفظ الوقاٌة 

 العادمة، المٌاه معالجة ومحطات والصلب السابل التطهٌر 

 العمومٌة، واإلنارة والكهرباء للشرب الصالح الماء توزٌع 

  الجماعٌة، العمومٌة الطرق صٌانة 

 جزبٌا بها تناط أن لها، المكونة الجماعات مجالس مداوالت على بناءا للمإسسة، ٌمكن كما

 التالٌة: المشتركة الفابدة ذات األنشطة كلٌا أو

 وتدبٌرها، والخدمات التجهٌزات إحداث 

 والترفٌهٌة، والثقافٌة الرٌاضٌة التجهٌزات وتدبٌر إحداث  

 وصٌانتها، وتهٌبتها العمومٌة لطرقا إحداث 

 وتدبٌرها، والصناعٌة االقتصادٌة األنشطة مناطق إحداث 

 التهٌبة. عملٌة 

 المؤسسة أجهزة ـ ب

 من المإسسة مجلس ٌتؤلؾ كما للمجلس، وكاتب ومكتب مجلس من التعاون أجهزة تتؤلؾ

 عدد وٌحدد المجالس، هذه طرؾ من منتدبٌن أعضاء ومن المعنٌة الجماعات مجالس رإساء

 كل وتمثل جماعة كل سكان عدد مع بالتناسب بالداخلٌة المكلفة الحكومٌة للسلطة بقرار المنتدبٌن
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 من %60 نسبة من أكثر على الحصول جماعة ألي ٌمكن وال األقل، على دواح بمنتدب جماعة

 المإسسة. بمجلس المقاعد

 المعنٌة. الجماعات مجالس رإساء من الجماعات بٌن التعاون مإسسة مكتب ٌتؤلؾ كما

 لمجلس ربٌسا أعضاءه بٌن من الجماعات بٌن التعاون مإسسة مجلس مكتب ٌنتخب بحٌث

 أصوات احتساب وٌتم مهامهم، المزاولٌن لوعضاء المطلقة وباألؼلبٌة لنًالع باالقتراع المإسسة

 المإسسة. بمجلس جماعة كل علٌه تتوفر الذي المقاعد عدد أساس على الجماعة

 فٌه تحتسب ثان دور ذلك بعد ٌجري المطلقة، األؼلبٌة على مترشح أي ٌحصل لم إذا

 الحاضرٌن. لوعضاء النسبٌة باألؼلبٌة األصوات

 السن، فً التعادل حالة وفً سنا. األصؽر المترشح فابزا ٌعلن األصوات تعادل حالة وفً

 الجلسة. ربٌس إشراؾ تحت القرعة، طرٌق عن الفابز المترشح عن ٌعلن

 وٌرتبون التعاون مإسسة مجلس لربٌس نوابا المعنٌة الجماعات مجالس رإساء باقً ٌعتبر

 ٌمثلونها. التً الجماعة علٌها تتوفر التً المقاعد عدد مع بالتناسب

 هدا من 23 المادة فً علٌا المنصوص الشروط وفق  ٌحدد المجلس أعضاء انتخاب أن كما

 التنظٌمً القانون هذا أحكام بمقتضى المخولة  بالمهام إلٌهما ٌعهد له وناببا كاتبا التنظٌمً، القانون

 هذا من 24 المادة فً علٌها لمنصوصا الشكلٌات وفق وٌقٌلهما وناببه، الجماعة مجلس كاتب إلى

التنظٌمً القانون
307
. 

 الجماعات بين التعاون مؤسسة إدارة  ـ ج

 ربٌس مسإولٌة تحت مدٌر علٌها ٌشرؾ إدارة على الجماعات بٌن التعاون مإسسة تتوفر

 والسهر المإسسة بمصالح اإلداري العمل تنسٌق المدٌر ٌتولى بحٌث ومراقبته، المإسسة مجلس

 ذلك. منه طلب كلما المإسسة مجلس لربٌس تقارٌر وٌقدم سٌره، حسن على

 فً القانون، بحكم مإقتا، خلفه شهر، على تزٌد لمدة عابق عاقه أو الربٌس تؽٌب حالة وفً

 الترتٌب. حسب نوابه أحد صالحٌاته جمٌع
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 طرٌق عن قراراته وٌتخذ شإونها. تهم التً القضاٌا فً المإسسة مجلس ٌتداول كما

 بالمٌزانٌة المتعلقة القرارات أن ؼٌر عنها. المعبر لوصوات المطلقة باألؼلبٌة العلنً اعاالقتر

 الفابدة ذات الشإون وتحدٌد ومدارها المإسسة اختصاصات تؽٌٌر بخصوص الرأي وإبداء

عنها المعبر األصوات ثلثً بؤؼلبٌة تتخذ المشتركة
308
. 

  واالنسحاب الحل ـ د

 الجماعات محل إلٌها، المسندة المهام حدود فً الجماعات، بٌن التعاون مإسسة تحل

 طرؾ من إبرامها تم التً والعقود االتفاقٌات على المترتبة وااللتزامات الحقوق فً لها المكونة

 العمومٌة المرافق إدارة وفً إلٌها، أخرى جماعة انضمام أو المإسسة إحداث قبل الجماعات

الخاص أو العام القانون أشخاص من شخص لكل تدبٌرها المخولة الجماعٌة
309
. 

 التالٌة: للحاالت طبقا الجماعات نبٌ التعاون مإسسة حل ٌتم بحٌث

 التً األنشطة من نشاط أي ممارسة دون تكوٌنها على سنة مرور بعد القانون بحكم 

 أجلها، من أسست

 أجله، من أسست الذي الؽرض انتهاء بعد  

 للمإسسة، المكونة ماعاتالج مجالس جمٌع اتفاق على بناء  

 للمإسسة المكونة الجماعات مجالس ألؼلبٌة معلل طلب على بناء ، 

 من 74 المادة أحكام تطبق حله أو الجماعات بٌن التعاون مإسسة مجلس توقٌؾ حالة فً

 التنظٌمً. القانون

 الشكلٌات وفق الجماعات بٌن التعاون مإسسة من تنسحب أن للجماعة ٌمكن كما

 المكلفة الحكومٌة للسلطة بقرار االنسحاب عن وٌعلن تؤسٌسها، اتفاقٌة فً علٌها المنصوص

بالداخلٌة
310
. 
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 الفقرة الثانية: آليات تدبري التعاون والشراكة على مصتوى العناالت واألقاليه

الدستور بمقتضى
311

 التنظٌمً القانون وخصوصا الترابٌة، للجماعات التنظٌمٌة والقوانٌن 

 الترابً، مجالها بتدبٌر تقوم أن األخٌرة لهذه ٌمكن واألقالٌم، بالعماالت لقالمتع 14.112 رقم

 بل والخارجً، الداخلً محٌطها عن تنفصل أن ٌجب ال واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة وتحقٌق

 بٌن التعاون هذا كان سواء الترابً، المجال داخل الترابٌة الوحدات باقً مع بالتعاون مطالبة إنها

 المإسسات أو العمومٌة اإلدارات مع أو األخرى الترابٌة الجماعات بٌن أو واألقالٌم التالعما

 خالل: من وذلك األخرى العمومٌة

 (.122،123،124) المواد التنمٌة، شركات 

 (.131، 125،126،127،128،129،130) المواد واألقالٌم، العماالت مجموعات 

 136،138،139 ،132،133،134،135) المواد الترابٌة، الجماعات مجموعات، 

140.) 

 (.141،142،143) المواد والشراكة، التعاون اتفاقٌة 

 أن باعتبار واألقالٌم، العماالت ومجموعات التنمٌة شركات آلٌات على نقتصر سوؾ

 المشترك الترابً المجال أشكال من كشكل والشراكة التعاون واتفاقٌة الترابٌة الجماعات مجموعات

 والشراكة التعاون تدبٌر آلٌات خالل من إلٌه نتطرق سوؾ ما وهدا ، الترابٌة الوحدات قًبا بٌن

  الجهات. مستوى على

 أوال: شزكات التينية

 على واألقالٌم بالعماالت المتعلق 14.112 رقم التنظٌمً القانون من 122 المادة تنص

 بإحداث أدناه، علٌها المنصوص الترابٌة الجماعات ومجموعات اإلقلٌم أو للعمالة "ٌمكن أنه:

 عدة أو شخص مع باشتراك رأسمالها فً المساهمة أو » التنمٌة شركات « تسمى مساهمة شركات

 الخاص..." أو العام للقانون خاضعة رٌةاعتبا أشخاص

للجماعات بالنسبة المعتمدة المقتضٌات نفس إلى المقاوالت هذه إحداث وٌخضع
312
. 
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 رأسمالها فً المساهمة أو التنمٌة شركة حل او إحداث البطالن، طابلة تحت ٌجوز، ال كما

 المعنً المجلس مقرر على بناء إال تفوٌته أو تخفٌضه أو رأسمالها فً الزٌادة أو ؼرضها تؽٌٌر أو

 بالداخلٌة. المكلفة الحكومٌة السلطة علٌه تإشر

 الترابٌة الجماعات مجموعات أو مجموعاتها أو اإلقلٌم أو العمالة مساهمة تقل أن ٌمكن ال

 العام. للقانون خاضعة اعتبارٌة أشخاص ملك فً الشركة رأسمال عن التنمٌة شركة رأسمال فً

 أخرى. شركات رأسمال فً تساهم أن تنمٌةال لشركة ٌجوز ال بحٌث

 اإلقلٌم أو العمالة إلى التنمٌة لشركة المسٌرة األجهزة اجتماعات محاضر تبلػ أن ٌجب كما

 اإلقلٌم أو العمالة عامل وإلى رأسمالها فً المساهمة الترابٌة الجماعات ومجموعة ومجموعاتها

 جتماعات.اال التارٌخ الموالٌة ٌوما (15) عشر خمسة أجل داخل

 ٌمكن أنه ؼٌر مجانٌة، التنمٌة لشركة المسٌرة باألجهزة اإلقلٌم أو العمالة ممثل مهمة تكون

 تنظٌمً. بنص صرفها وكٌفٌات مبلؽها ٌحدد تعوٌضات منحه

 دورٌة تقارٌر عبر التنمٌة شركة فً المتخذة القرارات بكل علما المعنً المجلس ٌحاط

التنمٌة شركة ؤجهزةب اإلقلٌم أو العمالة ممثل ٌقدمها
313
. 

 تمثٌله فً اإلقلٌم أو العمالة ممثل ٌستمر حله، أو اإلقلٌم أو العمالة مجلس توقٌؾ حالة فً

 اإلقلٌم أو العمالة مجلس استبناؾ حٌن إلى أعاله إلٌها المشار التنمٌة شركات إدارة مجلس داخل

 الحالة. حسب ٌخلفه من انتخاب أو لمهامه

 ت واألقاليه ثاىيا: دلنوعات العناال

 على واألقالٌم بالعماالت المتعلق 112.14 رقم التنظٌمً القانون من 125 المادة تنص

 العماالت مجالس علٌها تصادق اتفاقٌات بموجب بٌنها، فٌما تإسس أن واألقالٌم للعماالت ٌمكن" أنه:

 بالشخصٌة تعتتم عمومٌة مإسسة واألقالٌم العماالت مجموعات وتعتبر المعنٌة..."، واألقالٌم

 عامة فابدة ذي مرفق تدبٌر أو مشترك عمل انجاز أجل من وذلك المالً، واالستقالل االعتبارٌة

 . للمجموعة

  التالٌة: لإلجراءات المجموعة إحداث عملٌة وتخضع
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 المجموعة: إحداث ـ أ

 مبلؽها أو المساهمة وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها المجموعة ؼرض االتفاقٌات هذه تحدد

 انضمام أو واألقالٌم العماالت مجموعة تكوٌن عن ٌعلن االقتضاء عند للمجموعة، الزمنٌة والمدة

 المتطابقة المداوالت على االطالع بعد بالداخلٌة المكلفة الحكومٌة للسلطة بقرار إلٌها إقلٌم أو عمالة

 المعنٌة. األقالٌم أو العماالت لمجالس

 المجموعة: أجهزة ـ ب

 للسلطة بقرار أعضاءه عدد ٌحدد مجلس لدن من واألقالٌم عماالتال مجموعة تسٌر

 لها. المكونة واألقالٌم العماالت من باقتراح بالداخلٌة المكلفة الحكومٌة

 على واحد وبمنتدب مساهمتها حصة حسب المجلس فً المشتركة واألقالٌم العماالت وتمثل

 ألعضاء.ا األقالٌم أو العماالت من إقلٌم أو عمالة لكل األقل

 انتداب مدة تعادل لمدة التنظٌمً القانون هذا من 46 المادة أحكام وفق المنتدبون ٌنتخب

 ألي أو حله نتٌجة مهامه مزاولة نع ٌمثلونه الذي لسالمج انقطع إذا أنه ؼٌر ٌمثلونه، الذي المجلس

 ٌخلفونهم. من الجدٌد المجلس ٌعٌن أن إلى مهامهم مزاولة فً المنتدبون ٌستمر األسباب، من سبب

 أو العمالة مجلس انتخب األسباب، من سبب ألي شاؼرا المنتدبٌن أحد منصب أصبح إذا

 واحد شهر أجل داخل أعاله الثانٌة الفقرة فً علٌها المنصوص الكٌفٌات وفق له خلفا المعنً اإلقلٌم

األكثر على
314
. 

 األكثر على اثنٌن وناببٌن ربٌسا أعضابه بٌن من واألقالٌم العماالت مجموعة مجلس ٌنتخب

 النتخاب بالنسبة علٌها المنصوص والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون

 واألقالٌم. العماالت مجالس مكاتب أعضاء

 من 24 المادة فً علٌها المنصوص والكٌفٌات الشروط وفق المجلس أعضاء ٌنتخب كما

 أحكام بمقتضى المخولة بالمهام إلٌهما ٌعهد له وناببا عةالمجمو لمجلس كاتب التنظٌمً القانون هذا

 المنصوص الشكلٌات وفق وٌقٌلهما وناببه، اإلقلٌم أو العمالة مجلس كاتب إلى التنظٌمً القانون هذا

التنظٌمً القانون هذا من 25 المادة فً علٌها
315
. 
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 مدٌر حٌاتهصال ممارسة فً واألقالٌم العماالت مجموعة ؼرض حدود فً الربٌس، ٌمارس

 اإلداري العمل وتنسٌق للمجموعة إدارة على اإلشراؾ ومراقبته، الربٌس مسإولٌة تحت ٌتولى

 المجموعة. لربٌس تقارٌر وٌقدم مسٌرة، حسن على والسهر بمصالحها

 جمٌع فً القانون، بحكم مإقتا، خلفه شهر، على تزٌد لمدة عاقه أو الربٌس تؽٌب إذا

 خلفه ذلك، األخٌر هذا على تعذر وإذا األول، النابب خلفه ناببٌن، وجود حالة وفً ناببه،  صالحٌاته

 بٌن من المجموعة ربٌس ٌخلؾ من اختٌار ٌتم الفقرة، هذه تطبٌق تعذر حالة وفً الثانً، النابب

التنظٌمً القانون هذا من 105 المادة فً علٌه المنصوص الترتٌب وفق مجلسها أعضاء
316
. 

 الحل و واالنسحاب االنضمام - ج

 عند للشكلٌات طبقا حلها أو منها االنسحاب أو تؤسٌسها سبق المجموعة إلى االنضمام ٌتم

 مداوالت على بناءا ٌتم واإلقلٌم العماالت مجموعة إلى اإلقلٌم أو العمالة لالنضمام بالنسبة إحداثها.

 ملحقة. التفاقٌة وفق المجموعة ومجلس للمجموعة المكونة للمجالس متطابقة

 على األخٌرة هذه تحفز أن األقالٌم، أو العماالت بٌن التعاضد إطار فً للدولة ٌمكن كما

 األقالٌم. أو عماالت مجموعات تؤسٌس

 الحكومٌة السلطة من باقتراح ٌتخذ بمرسوم السابقة الفقرة مقتضٌات تطبٌق كٌفٌات وتحدد

بالداخلٌة المكلفة
317
. 

 األقالٌم أو العماالت مجموعة من ٌنسحب أن ماإلقلٌ أو للعمالة ٌمكن لالنسحاب بالنسبة أما

 الحكومٌة للسلطة بقرار االنسحاب عن وٌعلن تؤسٌسها، اتفاقٌة فً علٌها المنصوص الشكلٌات وفق

بالداخلٌة المكلفة
318
.  

 التالٌة: الحاالت وفق واألقالٌم العماالت مجموعة حل وٌبقى

 التً األنشطة من نشاط أي ممارسة دون تكوٌنها على سنة مرور بعد القانون بحكم 

 أجلها، من أسست

 أجله، من أسست الذي الؽرض انجاز بعد  
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 للمجموعة، المكونة األقالٌم أو العماالت مجالس جمٌع اتفاق على بناء  

 للمجموعة، المكونة األقالٌم أو العماالت مجالس ألؼلبٌة معلل طلب على بناء  

 هذا من 75 المادة أحكام تطبق حله أو األقالٌمو العماالت مجموعة مجلس توقٌؾ حالة فً

التنظٌمً القانون
319
. 

 الفقرة الثالثة: آليات تدبري التعاون والشراكة على مصتوى اجلوات

لكً تقوم الجهة بتدبٌر مجالها الترابً وتحقٌق التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة، ال ٌجب 

األخرى أن تنفصل عن محٌطها الداخلً، بل إنها مطالبة بالتعاون مع باقً الوحدات الترابٌة 

داخل المجال الترابً الجهوي
320

، سواء كان هذا التعاون بٌن الجهات أو بٌن الجهة وباقً 

إلنجاز مشروع ذي فابدة مشتركة لتدبٌر مرفق ذي فابدة عامة، فهو ٌعد األخرى الوحدات الترابٌة 

أسلوب ٌسمح بتحقٌق منجزات ال تستطٌع الجماعة الترابٌة بمفردها القٌام بها وخاصة الجماعات 

و وسٌلة للتؽلب على ضعؾ اإلمكانٌات، وتقلٌص حجم مشاكل الترابٌة الفقٌرة، وبالتالً فه

 الجماعة الترابٌة المعنٌة.

ومنحت المقتضٌات الدستورٌة والتنظٌمٌة الجدٌدة صالحٌات الدخول فً عالقات قصد 

التعاون والشراكة بٌن الجهات من جهة، ومن جهة ثانٌة بٌن الجهة وباقً الوحدات الترابٌة 

 األخرى وذلك من خالل :

 (128،129،130،131،132،133الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع، المواد، 

134،135،136،137 ،138  ،139،140.) 

 ( 147، 146، 145شركات التنمٌة الجهوٌة، المواد). 

 ( 153، 152، 151، 150، 149، 148مجموعات الجهات، المواد). 

 ( 158،159، 156،157، 155، 154مجموعات الجماعات الترابٌة المواد ،

160،161.) 

 ( 162،163،164اتفاقٌات التعاون والشراكة، المواد). 
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 أوال: الوكالة اجلووية لتيفيذ املشاريع

المتعلق بالجهات الباب الثانً من قسمه الرابع  111.14خصص القانون التنظٌمً رقم 

ث الوكالة ومهامها )أ(، أجهزة لما ٌسمى " الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع"، حٌث حدد كٌفٌة إحدا

 الوكالة )ب(.

 إحداث الوكالة ومهامها.ـ  أ 

ألجل تمكٌن مجالسه الجهات من تدبٌر شإونها، ٌحدث لدى كل جهة، تحت اسم "الوكالة 

الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع"، شخص اعتباري خاضع للقانون العام، ٌتمتع باالستقالل اإلداري 

باسم الوكالة"والمالً "ٌشار إلٌه بعده 
321
. 

تخضع الوكالة لوصاٌة مجلس الجهة الذي ٌتابع عن قرب احترام مصالحها ألحكام 

 القانون المنظم للجهات خاصة ما تعلق بتنفٌذ المهام المنوطة بها.

وتخضع الوكالة أٌضا للمراقبة المالٌة المطبقة على المنشآت العامة وهٌبات أخرى، طبقا 

ا العملللنصوص التشرٌعٌة الجاري به
322
. 

 كما تتولى الوكالة القٌام بما ٌلً: 

  مد مجلس الجهة، كلما طلب ربٌسه ذلك، بكل أشكال المساعدة القانونٌة والهندسة التقنٌة

 المالٌة عند دراسة وإعداد مشارٌع وبرامج التنمٌة، –

   ٌعهد تنفٌذ مشارٌع وبرامج التنمٌة التً ٌقرها مجلس الجهة، وٌمكن لمجلس الجهة أن

إلى الوكالة باستؽالل أو تدبٌر بعض المشارٌع لحساب الجهة، طبقا للشروط والكٌفٌات التً 

ٌحددها بمقرر.  كما ٌمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شراكة من شركات التنمٌة 

من هذا القانون، تشتؽل تحت إشراؾ هذه الوكالة 145الجهوٌة المشار إلٌها فً المادة 
323

فة .إضا

التنصٌص على كٌفٌة إحداث الوكالة ومهامها، فقد أفرد القانون التنظٌمً للجهات مواد  إلى

 ألجهزة الوكالة.

 أجهزة الوكالة. ـ ب 

تتكون أجهزة الوكالة من: لجنة اإلشراؾ والمراقبة وٌسٌرها مدٌر
324
. 
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 لجنة اإلشراف والمرا بة -1

الجهة، من األعضاء المزاولٌن تتؤلؾ لجنة اإلشراؾ والمراقبة تحت رباسة مجلس 

 مهامهم التالً بٌانهم:

  ،عضوٌٌن من مكتب المجلس ٌعٌنهما الربٌس 

 ،عضو من فرق المعارضة ٌعٌٌنه المجلس 

 .ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة للجهة 

 .ربٌس لجنة إعداد التراب للجهة 

 لجنة اإلشراؾ والمراقبة بموجب قانون.وٌمكن عند االقتضاء، تؽٌٌر أو تتمٌم تؤلٌؾ 

ال ٌجول توقٌؾ مجلس الجهة دون استمرار أعضاء لجنة اإلشراؾ والمراقبة فً مزاولة 

 مهامهم.

وفً حالة حل مجلس الجهة، ٌستمر أعضاء لجنة اإلشراؾ والمراقبة فً مزاولة مهامهم 

دٌد وأجهزتهإلى حٌن تؤلٌؾ اللجنة التً تخلفها بعد انتخاب أعضاء المجلس الج
325
. 

وفً هدا السٌاق تتمتع لجنة اإلشراؾ والمراقبة بجمٌع الصالحٌات والسلط الالزمة 

 إلدارة الوكالة، ولهذه الؽاٌة تمارس المهام التالٌة: 

 ،وضع برنامج عمل الوكالة 

 ،حصر المٌزانٌة السنوٌة والبٌانات المتعددة السنوات 

  النتابج عند االقتضاء،حصر الحسابات والتقرٌر فً تخصٌص 

 ،المصادقة على القوابم المحاسبٌة والمالٌة المتعلقة بمالٌة الوكالة 

 ،تحدٌد النظام األساسً للمستخدمٌن لوكالة 

 ،المصادقة على المخطط التنظٌمً للوكالة 

  أدناه. 139المصادقة على التقرٌر السنوي المنصوص علٌه فً المادة 

 فتحاص والمراقبة والتقٌٌم عند االقتضاء.طلب إجراء عملٌات اال 
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من جهة أخرى، ٌجوز للجنة أن تفوض صالحٌات خاصة لمدٌر الوكالة فً قضاٌا 

معٌنة، كما تجتمع فً ثالث دورات على األقل خالل أشهر فبراٌر وٌونٌو وشتنبر. وٌمكن أن تعقد 

 دورة استثنابٌة بطلب من ربٌس المجلس.

ب عنه جلسات اللجنة بصفة استشارٌة، وله أن ٌقدم ٌحضر والً الجهة أو من ٌنو

بمبادرة منه أو بطلب من الربٌس أو أعضاء اللجنة، جمٌع المالحظات والتوضٌحات المتعلقة 

بالموضوع، كما ٌحضر الجلسات المدٌر العام للمصالح ومدٌر الوكالة بصفة استشارٌة أٌضا، 

وتتخذ القرارات باألؼلبٌة المطلقة  وٌشترط لصحة المداولة حضور أكثر من نصؾ األعضاء،

لوصوات المعبر عنها وفً حالة تعادل األصوات ٌرجح الجانب الذي ٌكون فٌه الربٌس
326
. 

 مدير الوكالة -2

 بالنسبة لتعٌٌن مدٌر الوكالة:

الكفاءة وٌتم تعٌٌنه من طرؾ وٌشترط لتعٌٌن مدٌر الوكالة مراعاة مبدأي االستحقاق 

ربٌس المجلس بعد فتح باب الترشٌح لشؽل منصب المدٌر، وٌخضع تعٌٌنه لتؤشٌرة وزارة 

الداخلٌة، وتتنافى مهام مدٌر الوكالة مع عضوٌة أي مجلس كجماعة ترابٌة أو مهام انتدابٌة ضمن 

لعام أو الخاصاهٌبة منتخبة بتراب الجهة، أو مع مهام أو مسإولٌات سواء فً القطاع 
327
. 

 ٌتمتع المدٌر بجمٌع الصالحٌات والسلط الالزمة لتسٌٌر الوكالة ولهذه الؽاٌة:

 ،ٌنفذ قرارات لجنة اإلشراؾ والمراقبة 

  ٌتولى تسٌٌر شإون الوكالة والتصرؾ باسمها تحت سلطة ومراقبة ربٌس لجنة اإلشراؾ

 والمراقبة.

 ى القضابٌة للدفاع عن مصالح الوكالة على أن ٌمثل الوكالة أمام المحاكم، وٌقٌم الدعاو

 ٌقوم بإخبار ربٌس لجنة اإلشراؾ والمراقبة بذلك على الفور.

 .ٌعد مشروع مٌزانٌة الوكالة 

  ٌعد تقرٌرا سنوٌا حول أنشطة الوكالة وٌسره ووضعٌتها المالٌة والمنازعات التً قد

 تكون الوكالة طرفا فٌها،
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ٌفوض، تحت سلطته ومسإولٌته إمضاءه إلى مستخدمً إدارة ٌمكن لمدٌر الوكالة أن 

الوكالة
328

. حٌث ٌعتبر مدٌر الوكالة الربٌس التسلسلً لمستخدمً الوكالة، وٌمكن له بهذه الصفة 

أن ٌعٌن وٌعفً مستخدمٌها، طبقا للقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل
329
. 

ظٌم مالً خاص بها لتمكٌنها من كما أن الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع تتوفر على تن

 ممارسة مهامها فً أحسن الظروؾ.

ومن أجل القٌام الوكالة بالمهام المنوطة بها تتوفر الوكالة على األعوان والمستخدمٌن 

الذٌن ٌتم توظٌفهم أو التعاقد من قبل الوكالة، طبقا للنظام األساسً المنصوص علٌه فً المادة 

الملحقٌن لدى الوكالة من طرؾ الجهة أو من لدن إدارات  من نفس القانون، الموظفٌن 134

عمومٌة أخرى، الموظفٌن واألعوان الذٌن تضعهم الدولة أو الجماعات الترابٌة رهن اشارتها
330
. 

وتشرع الوكالة فً مزاولة مهامها ابتداء من تارٌخ تعٌٌن مدٌر لها، خالل أجل أقصاه 

جلس الجهةنهاٌة السنة األولى من المدة االنتدابٌة لم
331
. 

إضافة إلى الوكالة الجهوٌة لتنفٌذ المشارٌع، فقد نص القانون التنظٌمً للجهات على 

 شركات التنمٌة الجهوٌة كؤلٌة من آلٌات الشراكة والتعاون.

 ثاىيا: شزكات التينية اجلووية

ٌمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابٌة المنصوص علٌها أدناه إحداث 

ساهمة تسمى "شركات التنمٌة الجهوٌة" أو المساهمة فً رأسمالها باشتراك مع شخص شركات م

 أو عدة أشخاص اعتبارٌة خاضعة للقانون العام والخاص.

وتحدث هذه الشركات لممارسة األنشطة ذات الطبٌعة االقتصادٌة التً تدخل فً 

 اختصاصات الجهة أو تدبٌر مرفق عمومً تابع للجهة.

 39.89من القانون رقم  9و 8التنمٌة الجهوٌة ألحكام المادتٌن ال تخضع شركات 

المإذن بموجبه فً تحوٌل منشآت عامة إلى القطاع الخاص
332

، وٌنحصر ؼرض الشركة فً 
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حدود األنشطة االقتصادٌة ذات الطبٌعة الصناعٌة والتجارٌة التً تدخل فً اختصاصات الجهة 

 تثناء تدبٌر الملك الخاص للدولة.ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابٌة باس

ال ٌجوز، تحت طابلة البطالن، إحداث أو حل شركة التنمٌة الجهوٌة أو المساهمة فً 

رأسمالها أو تؽٌٌر ؼرضها أو الزٌادة فً رأسمالها أو تخفٌضه أو تفوٌته إال بناء على مقرر 

 المجلس المعنً، تإشر علٌه السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة.

ٌمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابٌة فً ال 

، وفً جمٌع األحوال ٌجب أن تكون أؼلبٌة  %34رأسمال شركة التنمٌة الجهوٌة عن نسبة 

بحٌث ال ٌجوز لشركة التنمٌة  رأسمال الشركة فً ملك أشخاص اعتبارٌة خاضعة للقانون العام.

 ال شركات أخرى.الجهوٌة أن تساهم فً رأسم

وٌجب أن تبلػ محاضر اجتماعات األجهزة المسٌرة لشركة التنمٌة الجهوٌة إلى الجهة 

ومجموعاتها والجماعات الترابٌة المساهمة فً رأسمالها وإلى والً الجهة داخل أجل خمسة عشر 

 ( ٌوما الموالٌة لتارٌخ االجتماعات.15)

ة التنمٌة الجهوٌة مجانٌة، ؼٌر أنه ٌمكن تكون مهمة ممثل الجهة باألجهزة المسٌرة لشرك

منح تعوٌضات ٌحدد مبلؽها وكٌفٌات صرفها بنص تنظٌمً
333
. 

أما فً حالة توقٌؾ مجلس الجهة أو حله، ٌستمر ممثل الجهة فً تمثٌلها داخل مجلس 

إدارة شركات التنمٌة المشار إلٌها أعاله إلى حٌن استبناؾ مجلس الجهة لمهامه أو انتخاب من 

، حسب الحالةٌخلفه
334
. 

زات مع شركات التنمٌة الجهوٌة، فقد نص القانون التنظٌمً للجهات على مجموعة ابالمو

 الجهات كؤلٌة من آلٌات التعاون والشراكة.

 ثالجا: دلنوعات اجلوات

ٌمكن للجهات أن تإسس فٌما بٌنها، بموجب اتفاقٌات ٌصادق علٌها من قبل مجالس 

بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل المالً، وذلك من أجل إنجاز  الجهات المعنٌة، مجموعات تتمتع

 عمل مشترك أو تدبٌر مرفق ذي فابدة عامة للمجموعة.
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تحدد هذه االتفاقٌات ؼرض المجموعة وتسمٌتها ومقرها وطبٌعة أو مبلػ المساهمة 

 والمدة الزمنٌة للمجموعة، عند االقتضاء.

جهة إلٌها بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة ٌعلن عن تكوٌن مجموعة الجهات أو انضمام 

 بالداخلٌة، بعد االطالع على المداوالت المتطابقة لمجالس الجهات المعنٌة.

ٌمكن انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة الجهات، بناء على مداوالت متطابقة للمجالس 

المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا التفاقٌة ملحقة
335
. 

عة الجهات من بٌن أعضابه ربٌسا وناببٌن اثنٌن على األكثر ٌشكلون ٌنتخب مجلس مجمو

مكتب المجموعة، طبقا للشروط االقتراع والتصوٌت المنصوص علٌها بالنسبة النتخاب أعضاء 

 مكاتب مجالس الجهات.

من هذا  25ٌنتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكٌفٌات المنصوص علٌها فً المادة 

تبا لمجلس المجموعة وناببا له ٌعهد لهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون القانون التنظٌمً كا

 26التنظٌمً إلى كاتب مجلس الجهة وناببه. وٌقٌلهما وفق الشكلٌات المنصوص علٌها فً المادة 

من هذا القانون التنظٌمً
336
. 

ٌمارس الربٌس، فً حدود ؼرض مجموعة الجهات الصالحٌات المخولة لربٌس مجلس 

 لجهة.ا

كما ٌساعد الربٌس مجموعة الجهات فً ممارسة صالحٌاته مدٌر ٌتولى تحت مسإولٌة 

الربٌس ومراقبته، اإلشراؾ على إدارة المجموعة، وتنسٌق العمل اإلداري بمصالحها والسهر 

 على حسن سٌره، وٌقدم تقارٌر لربٌس المجموعة كلما طلب منه ذلك.

زٌد على شهر، خلفه مإقتا، بحكم القانون، فً إذا تؽٌب الربٌس أو عاقه عابق لمدة ت

وإذا تعذر على هذا األخٌر جمٌع صالحٌاته ناببه وفً حالة وجود ناببٌن، خلفه النابب األول، 

فه النابب الثانً، وفً حالة تعذر تطبٌق هذه الفقرة، ٌتم اختٌار من ٌخلؾ ربٌس لذلك، خ

من هذا  111وص علٌه فً المادة المجموعة من بٌن أعضاء مجلسها، وفق الترتٌب المنص

القانون التنظٌمً
337
. 
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تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظٌمً والنصوص التشرٌعٌة 

والتنظٌمٌة المتعلقة بالمراقبة، والنظام األساسً للمنتخب، ونظام تسٌٌر المجلس ومداوالته، 

اة خصوصٌات مجموعة الجهات والقواعد المالٌة والمحاسبٌة المطبقة على الجهة، مع مراع

المنصوص علٌها فً هذا القانون التنظٌمً
338
. 

إلى جانب مجموعات الجهات، فقد تم تكرٌس مجموعات الجماعات الترابٌة كؤلٌة 

 مشتركة بٌن باقً الجماعات الترابٌة األخرى.

 رابعا: دلنوعات اجلناعات الرتابية 

تعاون وتنظٌم العالقة بٌن الجهة ٌعد إحداث مجموعة جماعات ترابٌة وسٌلة وأداة لل

وباقً الوحدات الترابٌة فً تدبٌر المجال الترابً
339

، وتتمٌز هذه الوسٌلة عن باقً أدوات 

التعاون األخر، بكونها تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة واالستقالل المالً واإلداري، وتهدؾ إلى 

إحداث هذه الوسٌلة بموجب  إنجاز عمل مشترك أو تدبٌر مرفق ذي فابدة عامة للمجموع، وٌتم

اتفاقٌات تصادق علٌها مجالس الجماعات المعنٌة، وتحدد موضوع المجموعة وتسمٌتها ومقرها 

 وطبٌعة المساهمة أو مبلؽها والمدة الزمنٌة للمجموعة.

وٌتم اإلعالن عن تكوٌن مجموعة الجماعات الترابٌة أو االنضمام إلٌها بقرار للسلطة 

داخلٌة بعد االطالع على مداوالت المتطابقة لمجالس الجماعات الترابٌة الحكومٌة المكلفة بال

المعنٌة، وٌتم تسٌٌر مجموعة الجماعات الترابٌة من طرؾ مجلس ٌحدد عدد أعضابه بقرار 

للسلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة، وتمثل هذه الجماعات الترابٌة فً مجلس المجموعة حسب 

 على األقل لكل جهة من الجهات المعنٌة.حصة مساهماتها وبمنتدب واحد 

وٌنتخب المنتدبون باألؼلبٌة النسبٌة ألصوات المعبر عنها، ، وفً حالة تعادل األصوات 

ٌعلن فابزا المترشحة أو المترشح األصؽر سنا، وفً حالة تعادل األصوات والسن ٌعلن الفابز عن 

ماء المصوتٌنطرٌق القرعة تحت إشراؾ ربٌس المجلس وٌنص المحضر على أس
340

، وتكون 

مدة االنتداب هً مدة انتداب المجلس الذي ٌمثلونه، ؼٌر أنه إذا انقطع المجلس الذي ٌمثلونه عن 

مزاولة مهامه نتٌجة حله أو ألي سبب من األسباب، ٌستمر المنتدبون فً مزاولة مهامه إلى أن 

اؼرا ألي سبب من األسباب ٌعٌن المجلس الجدٌد من ٌخلفونهم، إذا أصبح منصب أحد المنتدبٌن ش
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انتخب مجلس الجماعة الترابٌة المعنً خلفا له وفق الكٌفٌات التً تم انتخابهم بها فً السابق وذلك 

داخل أجل شهر واحد على األكثر
341
. 

وبعدما ٌتم انتخاب منتدبٌن ٌمثلون الجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابٌة، ٌتم 

المكونٌن للمجلس ربٌسا وناببٌن اثنٌن على األقل وأربعة نواب انتخاب من بٌن األعضاء المنتدبٌن 

على األكثر ٌشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط االقتراع والتصوٌت المنصوص علٌها 

النتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات، باإلضافة إلى هذا ٌتم انتخاب كاتب لمجلس المجموعة 

التً ٌتم انتخاب بها كاتب المجلس الجهوي وناببه،  ونابب له تتم هذه العملٌة وفق اإلجراءات

وٌمارسون نفس المهام التً ٌقوم بها هذا األخٌر وٌتم أٌضا إقالتهم بنفس الطرٌقة
342
. 

وٌمارس ربٌس مجموعة الجماعات الترابٌة فً حدود ؼرض مجموعة الجماعات 

ٌر ٌتولى تحت الترابٌة الصالحٌات المخولة الربٌس مجلس الجماعة، وٌساعده فً ذلك مد

مسإولٌة الربٌس ومراقبته اإلشراؾ على إدارة المجموعة وتنسٌق العمل اإلداري وبمصالحها 

والسهر على حسن سٌره، وٌقدم تقارٌر لربٌس المجموعة كلما طلب منه ذلك، وإذا تؽٌب الربٌس 

ه، وفً حالة أو عاقه عابق لمدة تزٌد على شهر خلفه مإقتا، بحكم القانون فً جمٌع صالحٌاته نابب

وجود ناببٌن خلفه النابب األول وإذا تعذر على هذا األخٌر ذلك خلفه النابب الثانً، وفً حالة 

تعذر تطبٌق هذه الفقرة ٌتم اختٌار من ٌخلؾ ربٌس المجموعة من بٌن أعضاء مجلسها ٌتم 

اختٌاره حسب الترتٌب التالً
343
. 

 .أقدم تارٌخ لالنتخاب 

 قدمٌة.كبر السن عند التساوي فً األ 

وتخضع مجموعات الجماعات الترابٌة ألحكام القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة والمتعلقة 

بالنظام األساسً للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات الترابٌة ونظام اجتماع مجالسها 

ومداولتها والقواعد المالٌة والمحاسبٌة المطبقة علٌها
344
. 

ة أحد ركابز إقامة الالمركزٌة الحقٌقٌة وذلك وٌعتبر إحداث مجموعة الجماعات الترابٌ

من خالل اعتبارها من جهة كبدٌل لتدخل الدولة فً انجاز المشارٌع والبرامج التنموٌة الترابٌة، 
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ومن جهة ثانٌة كونها مإسسة عمومٌة فهذا ٌسمح لها بالبحث على موارد مالٌة من أجل تؽذٌة 

 مٌزانٌتها.

مساعدات الدولة لها، مما سٌمنحها نوعا من االستقالل وهذا ٌجعلها ال تنتظر إمدادات و

 سواء من الناحٌة اإلدارٌة أو المالٌة لممارسة النشاط الذي تؤسست من أجله.

وإحداث مجموعات الجماعات الترابٌة هو أداة الشتراك الجهة وباقً الجماعات الترابٌة 

تقؾ عابقا أمام تنفٌذ البرامج األخرى فً تدبٌر المجال الترابً، ومواجهة اإلكراهات التً 

والمشارٌع التنموٌة، فؤي جماعة ترابٌة مهما كانت وضعٌتها المالٌة ومستوى مواردها البشرٌة 

فإنها ال ٌمكن أن تحقق التنمٌة بشكل فردي، إذا ؼالبا ما تصطدم بمعٌقات لٌست بالضرورة بشرٌة 

ات الترابٌة المنتمٌة إلى مجال ومالٌة، وهذا األمر ٌتطلب تضافر مجهود مجموعة من الجماع

 ترابً معٌن.

كما أن إحداث مجموعات الجماعات الترابٌة ٌكون فقط للقٌام بؽرض معٌن، فهً تتمٌز 

بالطابع ألظرفً أي تنتهً بتحقٌق الهدؾ الذي أنشبت من أجله، باإلضافة إلى هذا فالمشرع منح 

مرور سنة على األقل بعد تكوٌنها دون  إمكانٌة حل مجموعة الجماعات الترابٌة بحكم القانون بعد

ممارسة أي نشاط من األنشطة التً أسست من أجلها، كما أنه ٌمكن لجمٌع مجالس الجماعات 

 المكونة المجالس أؼلبٌة من معلل طلب على بناء أو ،الترابٌة المكونة للمجموعة االتفاق على حلها

 لها.

باقي اجلناعات الرتابية خامضا: اتفاقيات التعاون والشزاكة بني اجلوة و

 األخزى

 من اتفاقٌة بٌنها فٌما تبرم أن لها المخولة االختصاصات إطار فً الترابٌة للجماعات ٌمكن

 اعتباري شخص إحداث إلى اللجوء ٌقتضً ال مشتركة فابدة ذي نشاط أو مشروع إنجاز أجل

 خصوصً حساب أو مٌزانٌة اعتماد وٌتم المشترك، النشاط أو المشروع أو العام للقانون خاضع

 التعاون. نشاط أو لمشروع ومحاسبٌا مالٌا سندا المعنٌة الترابٌة الجماعات إلحدى

 ضمن األخرى الترابٌة الجماعات وباقً الجهة بٌن والتعاون الشراكة اتفاقٌات إبرام وٌدخل

 111.14 رقم التنظٌمً القانون من 99 المادة نصت حٌث الجهوي للمجلس األساسٌة الصالحٌات

 مع والشراكة التعاون اتفاقٌات قضاٌا فً ٌتداول الجهوي "المجلس أن: على بالجهات المتعلق
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 ترابٌة جماعات مع الالمركزي والتعاون التوأمة اتفاقٌات فً أٌضا وٌتداول والخاص، العام القطاع

 لعماالتبا المتعلقة التنظٌمٌة المقتضٌات كرسته الذي نفس المقتضى وهو أجنبٌة، أو وطنٌة

واألقالٌم
345

 المتعلق 113.14 رقم التنظٌمً القانون من 92 المادة علٌه نصت ما ،وهدا

 بالجماعات.

 به جاءت مستجد أو جدٌدة مسؤلة لٌست الترابٌة الجماعات وباقً الجهة بٌن اتفاقٌات وإبرام

 المقتضٌات بموجب علٌها منصوص كان وإنما الترابً المجال لتدبٌر الجدٌدة التنظٌمٌة القوانٌن

 الجماعات مجالس لكل الذاتٌة االختصاصات ضمن تندرج المسؤلة هذه فكانت السابقة، القانونٌة

 47-96 رقم بالجهات المتعلق القانون من 8 المادة من األخٌرة الفقرة تنص كانت حٌث الترابٌة،

 مع بتعاون وٌةالجه للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة "ٌمكن أنه: على

 وفق وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من أخر معنوي شخص أي مع أو الدولة

 بالمٌثاق المتعلق القانون من 36 المادة من األخٌرة الفقرة تنص كانت وكما باتفاقٌات"، تحدد شروط

الجماعً
346

 من الشراكة أو للتعاون اتفاقٌة كل إبرام شؤن فً ٌقرر الجماعً المجلس " أن: على

 الجماعة تنجزها التً باألعمال القٌام شروط وٌحدد واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة إنعاش أجل

 والفاعلٌن الخاصة أو العمومٌة والهٌبات المحلٌة والجماعات العمومٌة اإلدارات مع وشراكة بتعاون

 الحضرٌة للجماعات "ٌمكن أنه: على القانون نفس من أٌضا 78 المادة نصت كما االجتماعٌٌن"،

 العمومٌة، اإلدارات مع أو أخرى، محلٌة جماعات مع أو بٌنها، فٌما تبرم أن ومجموعاتها والقروٌة

 الشراكة أو التعاون اتفاقٌات العامة، المنفعة ذات الحكومٌة ؼٌر الهٌبات أو العامة، المإسسات أو

 معنوي شخص إحداث إلى اللجوء ٌقتضً ال مشتركة فابدة ذي نشاط أو مشروع إنجاز أجل من

 ٌقرر التً والمالٌة البشرٌة الموارد بالخصوص االتفاقٌة هذه وتحدد والخاص، العام للقانون خاضع

المشترك النشاط أو المشروع إنجاز أجل من تعببتها كل
347
. 

 الترابٌة الجماعات وباقً الجهات من لكل خول المشرع أن ٌالحظ سبق ما خالل من

 التنمٌة وتحقٌق الترابً المجال تدبٌر أجل من التعاون اتفاقٌات بإبرام القٌام ةإمكانٌ األخرى

 تموٌل إشكالٌة على التؽلب هو االتفاقٌات هذه من أٌضا الهدؾ ٌكون كما واالجتماعٌة، االقتصادٌة

                                                           
345

 سابق.الٌم، مرجع المتعلق بالعماالت واألق 112.14نظٌمً رقم من القانون الت 94المادة  -
346

 .مرجع سابقالمتعلق بالمٌثاق الجماعً،  78.00والمتمم بموجبه القانون رقم  المؽٌر 17.08القانون رقم  -
347

 ، نفس المرجع.78.00والمتمم بموجبه القانون رقم  المؽٌر 17.08من القانون المٌثاق الجماعً رقم  78المادة  -
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 االختصاصات تداخل إشكالٌة من للحد أداة تشكل االتفاقٌة هذه أن إلى باإلضافة التنموٌة، البرامج

الترابٌة الجماعات وباقً الجهة بٌن
348
. 

 باقً بٌن واالجتماعٌة االقتصادٌة الفوارق من الحد فً الجهة االتفاقٌات هذه تساعد كما

 االقتصادٌة التنمٌة ببرامج القٌام عبر الترابً نفوذها إلى تخضع التً الترابٌة الجماعات

الترابٌة الجماعات هذه فً واالجتماعٌة
349
. 

  

                                                           
348

- TAHAR NARJESS : La contractualisation de l’action de l’administration et la bonne gouvernance, 

publication l’harmattan, Espace et territoires, année 2003,p213.   
349

، رسالة لنٌل شهادة الماستر 2010-2002زمور زعٌر  -سال -الرباطلحضرٌة والقروٌة نموذج جهة العالقة بٌن الجهة والجماعة امحمد أوصمود:  -

 .35، ص2011-2010فً القانون العام والعلوم السٌاسٌة، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، الرباط، السنة الجامعٌة 
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 انثاني:خاتمة انفصم 

 ٌفرض ومطلبا آلٌة مثلت أصبحت الترابٌة الحكامة أن القول ٌمكن سبق، ما على تؤسٌسا

 العام للشؤن والناجع الفعال الترابً التنظٌم اإلصالح مطلب لتحقٌق الفاعلٌن جمٌع على نفسه

 للجماعات الحالٌة الممارسة واقع ظل فً تحقٌقه ٌصعب تحدٌا تشكل نفسه الوقت فً فإنها الترابً،

 الالتركٌز ضعؾ فً أساسا تتمثل والصعوبات اإلكراهات من مجموعة ٌشمل والذي الترابٌة،

 تحدٌث فً ٌساهم التمركزي نظام لخلق لةالمبذو المجهودات رؼم بالالمركزٌة، عالقته فً اإلداري

 اإلدارة أداء ضعؾ جانب إلى أخرى، جهة من المحلٌة التنموٌة التوجٌهات وٌساٌر جهة، من االدارة

 وتسٌٌرها. هٌكلتها مستوى على صعوبات تعرؾ التً الترابٌة،

 الجهوٌة توجه فً المؽرب انخراط مع خصوصا للدولة، الالمركزي التوجه تنامً معو

 الترابٌة الهٌبات مع الالممركزة المصالح وتدخالت للتنمٌة رهانات من ذلك ٌرافق وما لمتقدمة،ا

 المركزٌة السلطات فإن المحكم، والتشاور المنسجم التنسٌق ٌسودها منهجٌة وفق المحلٌة والسلطات

 بالسرعة واجباتها بؤداء الكفٌلة الوسابل الالممركزة إدارتها بمنح الدور، هدا بتعزٌز مطالبة

 المطلوبٌن. والفعالٌة

 من الالممركزة المصالح تمكٌن أجل من الدعامات من مجموعة استحضار ٌجب بالتالً،و

 المركزٌة. السلطة الى كثٌرا الرجوع دونما المبادرة واتخاذ التدخل قادرة مهمة مالٌة بموارد جهة

 العلٌا األطر خاصة األساسٌة اقاعدته لتكون بشرٌة موارد من تمكٌنها على العمل ثانٌة جهة ومن

 والكفاءة الخبرة ذات أطر الراهنة. المرحلة فً الحال علٌه هو كما العكس ولٌس ،والمتوسطة

 مستوى على الحكومٌة السٌاسة تنفٌذ على مباشرة الساهرة هً وأنها سٌما ال الواسعة، والدراٌة

 حدٌثة ووسابل أفكار الستجالب عمل بزٌارات القٌام بإقرار لهم االعتراؾ ٌجب كما .الترابً

 الصالحٌات هذه اقتصار بدل المردودٌة، مستوى من والرفع العمل جودة تحسٌن لؽاٌة وتطبٌقها

 التنمٌة ومخططات البرامج مختلؾ أن علمنا إذا خصوصا . التسمٌة حق لها التً السلطة لىع

 الالزمة القرارات باتخاذ جدٌرٌن أكفاء موظفٌن تجد لم وإن ستتعطل، الترابٌة بالجماعات الخاصة

 على وتوفر ،ووسابل وأدوات صالحٌات من تتطلبها ما معتمدٌن المناسبٌن والزمان المكان فً

 الترابٌة الجماعات اختصاصات لمساٌرة تإهلهم عالٌة ة كفاء ذو و منفتحٌن ، مسبولٌن منتخبٌن

 رإٌة وذات مساعدة، ترابٌة ارةإدو ،الترابً)المحلً( الشؤن فً الفاعلٌن مختلؾ عم والتواصل

 وكفاعل كشرٌك لتنخرط األمنٌة المقاربة تتجاوز الترابً، العام الشؤن تدبٌر مستوى على جدٌدة

 التشاركٌة. المقاربة فً  أساسً
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 :ػامة خاتمة

 على خاصة ضعفه على أبان الذي السابق" الترابً "التنظٌم مع قطٌعة وضع جلأ من

 والتً والموارد. واالختصاصات السلط وتوزٌع والمسإولٌة والشراكة التعاون المبادئ مستوى

 مستوى على الشامل بمفهومها تنمٌة معه تستقٌم ولن العصرٌة، للدولة حدٌثة بنٌة تتشكل لن بدونها

  .الترابً

 الربٌس وخصوصا الترابٌة الجماعات مستوى على الفاعلٌن من ٌتطلب الذي األمر

 مراعاة مع المحلً، لواقعهم تحلٌال وأعمق إستراتٌجٌة أكثر ٌكونوا أن عامة بصفة والمنتخبٌن

 المشاكل وتشخٌص االقتصادٌة، وطاقاتها البشرٌة ومواردها سكانها ونسبة جؽرافٌتهم طبٌعة

 والهٌبات الفاعلٌن مع التشاركٌة المنظومة فً الدخول أو أحادي بشكل إما الحلول، عن والبحث

 الترابٌة. الحكامة مبادئ وفق الترابٌة الالمركزٌة من لرفعوا االرتقاء أجل من األخرى.

 مبدأ الحر، التدبٌر مبدأ بٌنها من المبادئ من مجموعة على ٌرتكز الترابً التنظٌم أن كما

 صدحت طالما مهمة مبادئ تعتبر ، الترابٌة الجماعات بٌن والتعاون التضامن ومبدأي التفرٌع

 المبادئ هذه تكرٌس فإن وحكامة، وعقلنة جودة أكثر ترابً تدبٌر أجل من بها، مطالبة األصوات

 التً العمٌقة البنٌوٌة والصعوبات االكراهات تجاوز ٌقتضً والممارستً الواقعً المستوى على

  المحلٌة. التنمٌة عملٌة نجاح دون وتحول تقؾ ظلت

 التدبٌر عتمادوا الضرورٌة والوسابل الموارد جمٌع تعببة الترابٌة الجماعات من ٌتطلب هدا

 اإلدارة " أو باألهداؾ" اإلدارة" نظام تبنً ٌتطلب كما بها. النهوض أجل من وقواعده التًالمقاو

 على ال الترابٌة. بالوحدات عالقاتهم فً المركزٌن المسإولٌن على العبء ٌخفؾ أن بالنتابج"،

 األهداؾ تحقٌق مدى من فقط التؤكد بالمراقبة المكلفة الهٌبات ستتولى حٌث المراقبة مستوى

 عمل تتبع فً وقتا تؤخذ والتً حالٌا، المتبعة المراقبة منهجٌة عوض ،ترابٌةال للوحدات المسطرة

 وال المنظومة. هذه ٌطال الذي البنٌوي القصور نظرا مرامٌها تبلػ أن دون الوحدات هذه ونشاط

 بسلطات معززة الةفع اقتراحٌة قوة الالممركزة الوحدات بمنح وذلك اإلشراؾ، مستوى على

 ما إال المحلٌة الشإون تدبٌر فً المركزٌٌن المسإولٌن تدخل عن بمعزل بمهامها، للقٌام تقرٌرٌة

 والمادٌة البشرٌة اإلمكانٌات تخوٌلها مع المركزٌة. الخصوصٌة ذا أو القانون بقوة منها تعلق

 هاتالزم شرٌطة تدخالتها. على مضافة قٌمة ٌضفً بشكل المرجاة وظٌفتها ألداء الالزمة والتقنٌة

 السلٌم التنزٌل على الحرص وألجل المركزٌة. اإلدارات قبل من المسطرة األهداؾ مع وتطابقها
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 المإهالت ذوي الخبراء بعض تضم المركزي، المستوى على بنٌة إحداث الممكن من التوجه، لهذا

 لعمل ودوري مباشر بتتبع وذلك بهم. المنوطة باألدوار القٌام من تمكنهم الالزمة، والكفاءات

 مكانٌاتإ منحها مع المركزٌة، التوجٌهات وفق عملها تناسق من للتؤكد الترابٌة، الوحدات المصالح

لها المسطرة األهداؾ عن وعدله حٌاده أو تعثره أثناء الهٌبات هذه عمل لتوجٌه التدخل
350
. 

 – الترابٌة للجماعات الجدٌدة التنظٌمٌة القوانٌن بها جاءت التً القانونٌة المقتضٌات إن

 عرضة هً وإنما مطلق، بشكل سلبٌة أنها القول ٌمكن ال فهً -علٌها ٌنطوي التً السلبٌات ورؼم

 أن تفاإال القول ٌمكن بل المستقبل. فً االحتماالت كل على ومفتوحة العملٌة، الممارسة الختٌار

 والقانون واالقالٌم للعماالت التنظٌمً القانون من كل جانبه وإلى للجهات، التنظٌمً القانون

 أبعادها كل فً الترابٌة الحكامة بلوغ ٌتوخى تنموٌا، عمال ٌكون أن ٌمكن ال للجماعات، التنظٌمً

 لوضعا من للخروج حقٌقٌة شروط خلق أجل من .الشامل بمفهومه لإلصالح كمدخل ومستوٌاتها،

 والوطنٌة. المحلٌة التحدٌات ومجابهة االكراهات كل لمواجهة المحلٌة، واألزمة الحالً

 لتاما بالتنزٌل القٌام الٌوم الترابٌة الجماعات المجالس على مفروضا أصبح علٌه، وبناء

 2011 ٌولٌوز 29 الدستور مضامٌن مع تكٌٌفها بؽٌة الثالث الترابٌة للوحدات التنظٌمٌة للقوانٌن

 التً األساسٌة التحوالت من مجموعة بإجراء والقٌام الالمركزي الترابً اإلصالح اكتمال أجل من

 الحكامة وفق ابًتر تدبٌر لضمان بمسإولٌاتها واالضطالع المإسسٌة التزاماتها ممارسة تقتضٌها

 على عالوفا مستقبال تكون أن الترابٌة للوحدات نرٌد حٌث األمان، بر إلى والوصول الجٌدة الترابٌة

 والوطنً. الترابً المستوى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
350

دجنبر  –شتنبر  002-005داري: بٌن المحدودٌة الدور ومطلب الفعالٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد العربً بجٌجة: الالتمركز اإل - 

 .052، ص 5102
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 الئـحـة املـراجـع

 أوال: انمراجغ بانهغة انؼربية

  اللـتـب:ـ  1     

 

2015 

  2و  5أحمد بوسٌدي: التدبٌر الحر للجماعات الترابٌة، مجلة المنبر القانونً، عدد مزدوج 

 .5105أكتوبر  -أبرٌل 

  تقرٌر الخمسٌنٌة: المؽرب الممكن إسهام فً النقاش العام من أجل طموح مشترك مطبعة دار

 .5112البٌضاء، النشر المؽربٌة ، الدار 

  ،جمال خلوق: التدبٌر الترابً بالمؽرب: واقع الحال ومطلب التنمٌة، مطبعة طوب برٌس

 .5111الرباط، الطبعة األولى، 

  جون فرانسوا تروان وآخرون )ترجمة( علً اٌت احماد وإدرٌس البوشاري: المؽرب، مقاربة

 .5112جدٌدة فً الجؽرافٌة الجهوٌة، دار طارق للنشر، 

  5104حسن طارق: السٌاسات العمومٌة فً الدستور الجدٌد، طبعة أبرٌل. 

  سعٌد بوجروب: الجهة والجهوٌة بالمؽرب، أي مشروع ألي تراب؟ المطبعة والوراقة

 . 5105مراكش،الطبعة األولى  -الوطنٌة

  عة اإلدارة المحلٌة"، مطب –اإلدارة المركزٌة  –سعٌد جفري: "التنظٌم اإلداري بالمؽرب

 .5112تٌسٌر الدار البٌضاء، السنة 

  علً بولربح: الجهوٌة والتنظٌم الترابً، نحو جهوٌة متقدمة بالمؽرب، الطبعة األولى مارس

5105. 
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 تنظٌم العماالت واألقالٌم  -عبد هللا المتوكل: "اإلدارة الالمركزٌة بالمؽرب، التنظٌم الجهوي– 

 .0112التنظٌم الجهوي"، الطبعة األولى، 

  ،"ًعبد هللا شنقار: " الفاعلون المحلٌون والسٌاسات العمومٌة المحلٌة "دراسة فً القرار المحل

 .5102الطبعة 

  ،عبد العزٌز أشرقً: الجماعات الترابٌة، األفاق المستقبلٌة وتحدٌات التنمٌة المستدامة الجهات

 .5102البٌضاء، العماالت، واألقالٌم، الجماعات المحلٌة، مطبعة النجاح الجدٌدة 

  عبد العزٌز أشرقً: الحكامة الترابٌة وتدبٌر المرافق العمومٌة المحلٌة على ضوء مشروع

 .5104الجهوٌة، الطبعة 

 الجماعٌة ومتطلبات االدارة المواطنة، -الوطنٌة -عبد العزٌز أشرقً: "الحكامة الجٌدة " الدولٌة

 .5111بعة مكتبة دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع، الط

  :سلسلة الالمركزٌة واإلدارة ة التطورات، المقاربات والرهاناتمؽرب الحكامكرٌم لحرش ،

 .5100، الطبعة الثانٌة 1المحلٌة، رقم 

  كرٌم لحرش: "الدستور الجدٌد للمملكة: شرح وتحلٌل، سلسلة العمل التشرٌعً واالجتهاد

 .5102القضابً"، الطبعة الثانٌة، السنة 

  درٌب: الجهوٌة بالمؽرب، محاولة التؤصٌل، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة ، محمد

 .5101طوب برٌس الرباط الطبعة األولى فبراٌر 

  ،محمد أعرج: القانون اإلداري المؽربً، منشورات المجلة المؽربٌة، لإلدارة المحلٌة والتنمٌة

 .5102السنة  14سلسلة مواضٌع الساعة عدد 

 ٌن السعدانً: "الجماعات الترابٌة بالمؽرب"، بٌن توسٌع االختصاصات التدبٌرٌة نور الد

 .5102وإكراهات االستقاللٌة المالٌة، الطبعة األولى 

  ،وصال نجٌب العزاوي: "مبادئ السٌاسة العامة"، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن، عمان

 .5112الطبعة األولى، 
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 حلٌة بالمؽرب وسإال التنمٌة البشرٌة"، مطبعة ولٌلً مراكش، المهدي بنمٌر: "الحكامة الم

 . 5101الطبعة األولى، 

 األطزوحات والزصائل:ـ  2

 

  ًحسن أؼمري: التنظٌم الجماعً المستجدات والرهانات المستقبلٌة، أطروحة لنٌل الدكتورة ف

الرباط،  –القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، أكدال 

 .5102-5105جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعٌة 

  المحلٌة"، أطروحة لنٌل الدكتورة فً القانون سعٌد المٌري: "التدبٌر االقتصادي للجماعات

العام، وحدة القانون العام الداخلً، تخصص: تسٌٌر السلطات العمومٌة، جامعة 

محمد الخامس السوٌسً، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة الرباط، 

 .5112-5112السنة الجامعٌة 

 المؽرب بٌن الحكامة المالٌة وتجوٌد آلٌات الرقابة"، عبد الؽنً الفٌاللً: "الجماعات الترابٌة ب

أطروحة لنٌل الدكتورة فً الحقوق، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 

 5102-5104بفاس، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، السنة الجامعٌة 

 كزٌة" أطروحة لنٌل عبد الواحد مبعوث: "التنمٌة الجهوٌة بٌن عدم التركٌز اإلداري والالمر

الدكتورة فً القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة الحقوق اڭدال الرباط السنة 

0111-5111. 

  ًمحمد البكوري: " الحكامة الجٌدة والمجتمع المدنً بالمؽرب"، أطروحة لنٌل الدكتورة ف

س القانون العام، وحدة علم السٌاسة والقانون الدستوري، جامعة محمد الخام

أكدال، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، الرباط، السنة الجامعٌة 

5102-5104. 
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 الرسائـل:ب ـ 

  شاكر الموساوي: " اإلدارة المحلٌة المؽربٌة وتحدٌات الحكامة )قراءة نقدٌة(، بحث لنٌل دبلوم

الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

 . 5112-5114واالجتماعٌة ، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة، 

 ٌرسالة لنٌل شهادة الماستر فً 5100ة، فً إطار دستور أحمد أعبابو: الدٌمقراطٌة التشارك ،

القانون العام، بكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فاس، سٌدي محمد 

 . 5104-5102بن عبد هللا بفاس السنة الجامعٌة 

 كلٌة مال الذهبً: الجهوٌة الموسعة ورهان التنمٌة الجهوٌة: رسالة ماستر فً القانون العام، أ

العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط 

5102- 5104. 

  تابب ٌوسؾ: مظاهر الحكامة فً التنظٌم المالً المحلً، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون

 .5105-5100العام، كلٌة الحقوق بسطات، جامعة الحسن األول السنة الجامعٌة 

 تونفً: التقسٌم الترابً الجهوي بالمؽرب: دراسة فً أنماط التقسٌم وانعكاساته على  رشٌد

رسالة لنٌل شهادة الماستر فً التدبٌر اإلداري  5102-0105المجال الجهوي 

المحلً، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة  أڭدال الرباط، جامعة 

 .5102-5104محمد الخامس الرباط 

 ٌد الدحمانً: مبدأ التدبٌر الحر ورهان االستقالل المالً، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً سع

التدبٌر اإلداري المحلً، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بسال، 

 .5102-5104جامعة محمد الخامس الرباط السنة 

 رسالة لنٌل 5100المؽربً  عز العرب كاوكاو: الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً إطار الدستور ،

شهادة الماستر فً القانون العام، بكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

 . 5102-5104جامعة موالي إسماعٌل مكناس، 
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   منٌر الحجاجً: التنمٌة المحلٌة التشاركٌة، مقاربة لدور المشاركة فً إحداث التنمٌة ، رسالة

لمعمقة، كلٌة القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، جامعة لنٌل دبلوم الدراسات ا

 . 5112-5112الحسن األول بسطات، السنة الجامعٌة 

 سال-محمد أوصمود: "العالقة بٌن الجهة والجماعة الحضرٌة والقروٌة نموذج جهة الرباط- 

"، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام والعلوم 5101-5115زمور زعٌر 

سٌاسٌة، جامعة محمد الخامس، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، ال

 .5100-5101الرباط، السنة الجامعٌة 

  القاللً محمد: تحسٌن الموارد البشرٌة الجماعٌة كمدخل للتنمٌة المحلٌة، الجماعة الحضرٌة

القانون العام، ، تقرٌر البحث المٌدانً لنٌل شهادة الماستر فً -نموذجا –للحسٌمة 

كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، فاس، السنة 

 .5105/5102الجامعٌة 

 املقاالت الواردة يف اجملاالت والدوريات:ـ  3

  أحمد مفٌد: معٌقات الحكامة المحلٌة وسبل تجاوزها، قراءة فً نظام وحدة المدٌنة"، المجلة

 .5111، 4للسٌاسات العمومٌة، عدد المؽربٌة 

  أحمد أجعون: اإلطار القانونً والتنظٌمً للجهوٌة بالمؽرب "منشورات المجلة المؽربٌة

 . 5102لونظمة القانونٌة، عدد ٌونٌو 

  أحمد أجعون: التنظٌم اإلداري المؽربً بٌن المركزٌة والالمركزٌة، منشورات المجلة

 .5102تنمٌة، الطبعة األولى المؽربٌة لإلدارة المحلٌة وال

  أمل المشرفً: "الوصاٌا اإلدارٌة فً مشروع إصالح المٌثاق الجماعً "مقال فً أعمال الٌوم

ة المدٌنة والجمعٌة المؽربٌة للعلوم اإلدارٌ –الدراسً المنظم من قبل عمالة سال 

الالمركزٌة اإلدارٌة بالمؽرب مشارٌع "تحت عنوان  5110ٌولٌوز  50فً 

 ."الحاإلص

 :الضوابط القانونٌة لنموذج الحكم الذاتً والجهوٌات السٌاسٌة الموسعة، مجلة  إدرٌس جردان

 طنجٌس للقانون واالقتصاد، عدد خاص حول الجهوٌة المتقدمة بالمؽرب.
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 فً "البناء الالمركزي بالمؽرب علوي: "تؤهٌل الموارد البشرٌة شرط اكتمال جعفر ،

أعمال الٌوم  ،مشارٌع اإلصالح ومتطلبات التنمٌةالالمركزٌة اإلدارٌة بالمؽرب 

المدٌنة والجمعٌة المؽربٌة للعلوم اإلدارٌة  –الدراسً المنظم من لدن عمالة سال 

، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، مواضٌع، 5110ٌولٌوز  50فً 

 .5110، 25الساعة عدد 

  :عالقة الجماعات المحلٌة بمحٌطها السوسٌو اقتصادي والثقافً على ضوء جعفر علوي

منشورات المجلة المؽربٌة لإلدارة  ،وع تعدٌل قوانٌن التنظٌم الجماعًمشر

 . 5110، 25المحلٌة والتنمٌة، سلسلة مواضٌع ساعة، عدد

 دارة حجٌبة زٌتونً: الجهة واإلصالح الجهوي بالمؽرب، السلسلة المؽربٌة لبحوث اإل

 . 5100السنة  2واالقتصاد والمال، مطبعة برٌس، الرباط العدد

  :المجلة ٌة اإلصالح على ضوء الحكم الذاتًالتجربة الجهوٌة بالمؽرب وإمكانحمٌد أبوالس ،

 . 5111، السنة 11-12المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد مزدوج 

 رابٌة، الجهوٌة المتقدمة، ورهان الحكامة رضوان زهرو: الحكامة الترابٌة، الجماعات الت

 -00السنة  21 -51الجٌدة، مجلة مسالك فً الفكر والسٌاسة االقتصادٌة، العدد 

5102. 

  سعٌد جفري: الجهوٌة الموسعة بالمؽرب، خارطة طرٌق ملكٌة. ورد فً الجهوٌة الموسعة

مركزٌة بالمؽرب )أي نموذج مؽربً على ضوء التجارب المقارنة( سلسلة الال

 .5101فبراٌر  2واإلدارة المحلٌة، مطبعة طوب برٌس، الرباط العدد 

   :ًمؽرب على ضوء مقتضٌات دستور التؤطٌر الدستوري لتدبٌر الشؤن المحلً بالسعٌد طط

 . 5104خرٌؾ  –صٌؾ  2، مجلة القضاء اإلداري، العدد 5100

  الموسعة بالمؽرب )أي نموذج صالح لمستؾ: الجهوٌة فً مؽرب الجهات، ورد فً الجهوٌة

مؽربً على ضوء التجارب المقارنة(، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة، 

  .5101، فبراٌر 2مطبعة طوب برٌس، الرباط، العدد 
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  حارٌسى: مبدأ التفرٌع بٌن الالمركزٌة الترابٌة ونظام الحكم الذاتً لجهة الصحراء عبد هللا

ٌمقراطً، دراسات فً القانون العام، الطبعة تكرٌس قاعدة دولٌة ذات بعد د

5104. 

  .مجلة مسالك الفكر والسٌاسة ورٌة فً القانون التنظٌمً للجهاتقراءة دستعبد الحق بلفقٌه ،

 .  5102السنة  22 -24واالقتصاد العدد 

 :ة ، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌجهة كمجال لتطبٌق الحكامة الجٌدةال عبد الؽنً الشاوي

 .5101أبرٌل  -، ٌناٌر10-11والتنمٌة، عدد مزدوج 

  عماد أبركان، المصطفى قرٌشً: القانون التنظٌمً للجماعات تنفٌذ للخطاب السٌاسً وتقٌٌم

للواقع الممارساتً، مجلة العلوم القانونٌة، سلسلة الدراسات الدستورٌة والسٌاسٌة، 

 .5102، السنة 4العدد 

 ًمنشورات الملتقى الثقافً لمدٌنة صفرو فً فً مفهوم الحكامة بوزبع: قراءة عبد العال ،

، الشركة 5100ماي  55موضوع الحكامة والمجتمع المدنً، أشؽال الدورة 

 .5105العامة للتجهٌز والطبع فاس، الطبعة األولى أبرٌل 

   عبد العالً بنلٌاس: تطور المشرع الدستوري للجماعات الترابٌة، مجلة طنجٌس للقانون

 .5104السنة  02واالقتصاد، العدد 

   عبد الحافظ أدمٌنو: قراءة فً تجربة التعاون الالمركزي للتنمٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة

 .5111ٌونٌو -، ماي12المحلٌة والتنمٌة، عدد 

 :ًالمجلة القانون التنظٌمً للجهات بالمؽربأي مستجدات على ضوء  فٌصل بٌج ،

 .5102لقانونٌة أبرٌل اإللكترونٌة: المفكرة ا

  دراسة وتعدٌالته21 -11ضوء القانون رقم المٌثاق الجماعً الجدٌد على لحرش: كرٌم ،

 .5112الطبعة األولى، برٌس  0قانونٌة، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة رقم 

  ،حو الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة: شرح وتحلٌل المٌثاق الجماعً الجدٌد نكرٌم لحرش

، 51سلسلة الالمركزٌة واإلدارة الترابٌة العدد  –حكامة محلٌة لجماعة لؽد 

 .5105الطبعة الثالثة 
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  الطبعة 5كرٌم لحرش: الحكامة المحلٌة بالمؽرب، سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة، عدد ،

 .5111األولى ؼشت 

  :2جلة علوم التربٌة، عدد، منشورات مربة األمٌة مدخل للتنمٌة البشرٌةمحالحسن مادي ،

 . 5112الطبعة األولى، الرباط، 

  :مجلة البرلمان ى لٌبرالٌة جدٌدة فً بلد متخلؾ ؟هل ٌمكن االنتقال إلمحمد عابد الجابري ،

 .5110، أكتوبر 10العربً، عدد 

  محمد طالب: الجهوٌة أٌة رهانات؟ بؤي إجراءات؟ ورد فً الجهوٌة الموسعة بالمؽرب )أي

مؽربً على ضوء التجارة المقارنة(. سلسلة الالمركزٌة واإلدارة المحلٌة،  نموذج

 .5101فبراٌر  2مطبعة طوب برٌس، الرباط العدد 

  :ًفً حاجة إلى الحكامة الجٌدة، مجلة فكر ونقد، السنة العاشرة، محمد المصطفى  اإلدرٌس

 .5112، دجنبر 12عدد 

 الدٌمقراطٌة والتمثٌلٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة  محمد الؽالً: سٌاسة القرب ومإشرات أزمة

 .5112، 22المحلٌة والتنمٌة، سلسلة "مواضٌع الساعة"، العدد 

  محمد الٌعكوبً: مفهوم الجهوٌة المتقدمة الخطب الملكٌة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة

 . 5101ٌولٌوز ـ ؼشت  12والتنمٌة، عدد 

 ل الدٌمقراطٌة المحلٌة بالمؽرب، الطبعة الثانٌة، فنون الطباعة محمد الٌعكوبً: تؤمالت حو

 . 5111واإلشهار، 

 :2المجلة المؽربٌة لسٌاسات العمومٌة العدد ، جهوٌة المتقدمة اآللٌات األولٌةال محمد األعرج-

5101 . 

  :منشورات المجلة المؽربٌة  ،ٌة اإلدارٌة على الجماعة المحلٌةأي مصٌر للوصامحمد بوثٌنة

 .5111، ماي، ٌونٌو 25لإلدارة المحلٌة والتنمٌة عدد 

 :مجلة مسلك الفكر والسٌاسة الجماعً والدٌمقراطٌة التشاركٌة التدبٌر محمد زٌن الدٌن ،

 .5111السنة  00-05واالقتصاد العدد 
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 جتماعٌة محلٌا وجهوٌا، مصطفى الكثٌري: دور الجماعات المحلٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واال

 .0112، السنة 2المجلة المؽربٌة لالقتصاد، العدد

  :المجلة المؽربٌة إلدارة المحلٌة المتقدمة ورهان التؽٌٌر بالمؽرب الجهوٌةمنٌة  بلملٌح ،

 .5101،السنة 10-11والتنمٌة، عدد مزدوج 

 :مسالك فً الفكر والسٌاسة  ،ة المحلٌة وسإال الحكامة الجٌدةالدٌمقراطٌ نجٌب جٌري

 . 5102، السنة 21-51واالقتصاد، العدد 

 ٌبالمؽرب على ضوء الدستور الجدٌد"إصالح التنظٌم الجهوي والترابً : حهشام مل ،

 .5105السنة  51منشورات سلسلة الالمركزٌة إلدارة الترابٌة، العدد 

 ،مجلة العلوم القانونٌة، سلسلة  ٌوسؾ ألنصري: التعاون والشراكة أداة لتطوٌر الالمركزٌة

 .5102 –الدراسات الدستورٌة والسٌاسٌة، العدد الرابع، مطبعة أمنٌة الرباط 

 :سلسلة الالمركزٌة والجماعات المحلٌة دارة المركزٌة والمحلٌة بالمؽرباإل المهدي بنمٌر ،

 .0111، السنة 2رقم 

 لدور ومطلب الفعالٌة، المجلة المؽربٌة العربً بجٌجة: الالتمركز اإلداري: بٌن المحدودٌة ا

 .5102دجنبر  –شتنبر  002-005لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد 

  المصطفى قرٌشً: القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم مستجدات محدودة وأفاق مبهمة، مجلة

العدد الرابع، السنة  –العلوم القانونٌة، سلسلة الدراسات الدستورٌة والسٌاسٌة 

5102. 

  المكً السراجً: الالتركٌز اإلداري فً إطار الجهوٌة الموسعة، المجلة المؽربٌة لإلدارة

  .5100ٌونٌو -مارس 11-12المحلٌة والتنمٌة، عدد مزدوج 

  :منشورات المجلة المؽربٌة  ،الجهة أداة لتطوٌر ودعم الالمركزٌةالحسٌن الوزانً الشاهدي

 .5112 -25لإلدارة المحلٌة والتنمٌة العدد  

  :تعاون وشراكة الجماعات الترابٌة، على ضوء القوانٌن التنظٌمٌة، مجلة الشكاري كرٌم

 .5102-00السنة  -22-24مسالك الفكر والسٌاسة واالقتصاد، العدد 
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 ىدوات وملتقيات:ـ  4

 ادٌر حول حكامة المدن، تحت شعار تنمٌة المدن مواطنة ملتقى الجماعات المحلٌة بؤك

 ..5112دٌسمبر  02-05ومسإولٌة، 

 ميشورات ووثائق:ـ  5

  بٌان المكتب الوطنً للجمعٌة المؽربٌة للكتاب العامٌن للجماعات،على إثر صدور منشور

 . 5102دجنبر  20بتارٌخ  20وزٌر الداخلٌة عدد 

 12.131 

 2011 

 تقــاريــز: ـ  6

  5100تقرٌر حول الجهوٌة المتقدمة الكتاب األول، اللجنة الستشارٌة، التصور العام، السنة. 

   المتقدمة، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة تقرٌر اللجنة االستشارٌة للجهوٌة، الجهوٌة

 ، )الطبعة الثانٌة باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة(.5105، السنة 521والتنمٌة، عدد

 25198291991 

   ًمنشورات المدٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة لوزارة الداخلٌة: " الجماعات المحلٌة ف

 . 5100أرقام"، طبعة 

  " المملكة المؽربٌة، وزارة الوظٌفة العمومٌة واإلصالح اإلداري، مدٌرٌة اإلصالح اإلداري

 .5115تؤهٌل الموارد البشرٌة وتطوٌر أسالٌب تدبٌرها"، ماي 

 مستجدات المٌثاق الجماعً  ٌرٌة العامة للجماعات المحلٌة لوزارة الداخلٌة:منشورات المد"

 .5101وقانون مالٌة الجماعات المحلٌة وهٌباتها"، طبعة األولى 

 اخلطب والزصائل املللية:ـ  7

  نونبر  2للمسٌرة الخضراء ٌوم  22الخطاب الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة الذكرى

5111. 
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  الخطاب الملك محمد السادس نصره بمناسبة الملتقى الوطنً للجماعات المحلٌة بؤكادٌر

 .5112دجنبر  02 -05 بتارٌخ 

 ،ٌناٌر  2الخطاب الملك محمد السادس نصره هللا بمناسبة تنصٌب اللجنة االستشارٌة للجهوٌة

5101  . 

 افتتاح الدورة  بمناسبة 5102ر أكتوب 04 الملك محمد السادس نصره هللا الٌوم الجمعة الخطاب

 ة.األولى من السنة التشرٌعٌة األولى من الوالٌة التشرٌعٌة العاشر

 ىصوص دصتورية، قاىوىية وتيظينية:ـ  8

  ٌولٌوز  51بتارٌخ  1090090دستور المملكة المؽربٌة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم

 21الموافق ل  0425شعبان  51مكرر الصادر بتارٌخ  2124، ج.ر عدد 5100

 .2255، ص: 5100ٌولٌوز 

  ( بتنفٌذ 5100نونبر  50) 0425ذي الحجة  54صادر فً  02290090ظهٌر شرٌؾ رقم

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  21900القانون التنظٌمً رقم 

نونبر  55) 0425ذي الحجة  52مكرر بتارٌخ  2112الترابٌة، ج.ر عدد 

 .2222(، ص: 5100

   ( بتنفٌذ 5102ٌولٌوز  02) 0422من رمضان  51صادر فً  0902911ظهٌر شرٌؾ رقم

القاضً بتؽٌٌر وتتمٌم القانون التنظٌمً رقم  24902القانون التنظٌمً رقم 

 .المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابٌة 59.11

  000904انون التنظٌمً رقم بتنفٌذ الق 5102ٌولٌوز  2الصادر  0902912ظهٌر شرٌؾ رقم 

 .   5102ٌولٌوز  52، بتارٌخ  2211، ص2211عدد  المتعلق بالجهات، ج.ر

   005904بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  5102ٌولٌوز  2الصادر  0902914ظهٌر شرٌؾ رقم 

ٌولٌوز  52، بتارٌخ  2252، ص2211المتعلق بالعماالت واألقالٌم، ج.ر. عدد 

5102 . 
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 002904بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  5102ٌولٌوز  2الصادر  0902912ٌؾ رقم ظهٌر شر 

 52،  بتارٌخ 2221، ص2211عدد  المتعلق بالجماعات والمقاطعات، ج.ر

 .  5102ٌولٌوز 

  12-42بتنفٌذ القانون رقم  0112أبرٌل  5الصادر بتارٌخ  0912914ظهٌر شرٌؾ رقم 

 .222، ص 0112أبرٌل  2ارٌخ بت 442عدد   المتعلق بالجهات، ج.ر

  ( بتنفٌذ 5115أكتوبر  2) 0452من رجب  52صادر فً  52191590ظهٌر شرٌؾ رقم

بتارٌخ  2121المتعلق بتنظٌم العماالت واألقالٌم، ج.ر عدد  11921القانون رقم 

 .5115نونبر  50

  رقم ( بتنفٌذ القانون 5115أكتوبر  2رجب ) 52صادر فً  512-15-0ظهٌر شرٌؾ رقم

 0452رمضان  02بتارٌخ  2121المتعلق بالمٌثاق الجماعً، ج.ر عدد  11-21

 .2421(، ص5115نوفمبر 50)

  ( بتنفٌذ 5111فبراٌر  01) 0421من صفر  55صادر فً  09119022ظهٌر شرٌؾ رقم

المتعلق بالمٌثاق  21-11المؽٌر والمتمم بموجبه القانون رقم  02-11القانون رقم 

 52) 0421صفر  52بتارٌخ  2200تؽٌٌره وتتمٌمه، ج.ر عدد الجماعً كما تم 

 .222(، ص 5111فبراٌر 

  المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  02912القانون رقم

أؼسطس  21موافق  0402من ربٌع األضحى  04الصادر فً  09129054

 .5251ص  0112أكتوبر  02بتارٌخ  4455، ج.ر.عدد 0112

  نوفمبر  21الموافق ل  0451من ذي القعدة  01الصادر فً  09129012ظهٌر شرٌؾ رقم

 2212المتعلق بالجباٌات المحلٌة، ج.ر عدد  42-12بتنفٌد القانون رقم  5112

 .5112بتارٌخ 

  بتنفٌد 5102ٌولٌوز  52الموافق  0424رمضان  01صادر فً  0902924ظهٌر شرٌؾ ،

علق بمبادئ تحدٌد الدوابر الترابٌة للجماعات الترابٌة، المت 059020القانون رقم 

 .2222، ص 2022ج ر عدد 
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  المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابٌة، الصادر  00921القانون التنظٌمً رقم

الموافق  0425من ذي الحجة  54بتارٌخ  02290090بتنفٌذ الظهٌر الشرٌؾ رقم 

وما  2222ص  5100نوفمبر  55بتارٌخ ، 2112ج.ر عدد  5100نوفمبر  50

 بعدها.

  ربٌع األول  04بتارٌخ  0-00-01الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  21-12القانون رقم

  جمادى اآلخرة 02بتارٌخ  2144ج. ر. عدد  ،(5100فبراٌر 01) 0425

 .5221( ص 5100ماي  01) 0425

  42290195والمتمم لمرسوم رقم  المؽٌر 5104ٌونٌو  54صادر  40290495مرسوم رقم 

، الخاص بالمساعدٌن 5101أكتوبر  51الموافق  0420ذي الحجة  51الصادر 

 اإلدارٌٌن.

  42590195المؽٌر والمتمم لمرسوم رقم  5104ٌونٌو  54صادر  40290495مرسوم رقم 

، الخاص بالمساعدٌن 5101أكتوبر  51الموافق  0420ذي الحجة  51الصادر 

 التقنٌٌن.

   المتعلق بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌتها ومراكزها والعماالت واألقالٌم  5902941مرسوم رقم

 2241، الجرٌدة الرسمٌة  عدد 5102فبراٌر  51المكونة لنفوذها الترابً، بتارٌخ 

 .5102مارس  2بتارٌخ 

  المتعلق بنقل  5102ؼشت  2الموافق   0422من شوال  01فً  59029422مرسوم رقم

بتارٌخ  2212فٌن المنتمٌن الى الهٌبات المشتركة بٌن الوزارات، ج.ر عدد الموظ

 .5102ؼشت  02

  حول تعٌٌن الكتاب العامون  بالجماعات بالمحلٌة. 0122-1-52مرسوم رقم 

  ( المتعلق بنظام 0112دجنبر  5) 0412ربٌع األول  51صادر فً  59129522مرسوم رقم

 الفبات من الموظفٌن الجماعٌٌن. التعوٌضات المحددة بالنسبة لبعض

  أصبحت سلطات الربٌس تمتد  0112ٌولٌوز  2الصادر بتارٌخ  022منشور وزاري رقم ،

 .1إلى الموظفٌن المرتبٌن فً السلم 
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  :أوصٌا  0112ٌونٌو  4بتارٌخ  251والمنشور عدد:  0122-2-55بتارٌخ  212منشور عدد

 ساعدٌن أو المتصرفٌن.أن ٌكون التعٌٌن من بٌن المتصرفٌن الم

  حول تعٌٌن المدٌرٌن العامٌن  5102دجنبر  20بتارٌخ  20منشور وزٌر الداخلٌة رقم

 للمصالح ومدٌري المصالح بالجماعات الترابٌة .

  حول تنظٌم  إدارات  5100ٌولٌوز  51بتارٌخ  42منشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد

 الجماعات.

 مواقع اللرتوىية:ـ  9

 لكبٌسً: نظرٌة التنظٌم الجزء األول، كلٌة االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزٌز عامر ا

تارٌخ   www.kau.edu.saالموقع االلكترونً:  المملكة السعودٌة، -الرٌاض

 .02/2/5102الزٌارة ٌوم 

  محمد الزكراوي: قراءة فً الهٌاكل التنظٌمٌة للجماعات على ضوء المنشور الوزاري رقم

حول تنظٌم إدارات الجماعات، موقع مجلة منازعات األعمال، 42

http://frssiwa.blogspot.com/2016/08/43.html#.WBXu79KZZV4

2492016 
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 14 ..................................................................................................................................... الجماعً الموظؾ تؤهٌل: ثانٌا

 11 ........... .بالجماعات المتعلق 002904 رقم التنظٌمً القانون مستجدات وفق الجٌدة الحكامة من لرفع الجماعٌة اإلدارة تؤهٌل: الثانٌة الفقرة

 010 .............................................................................................................. للمصالح العام المدٌر أو بالمدٌر التعرٌؾ: أوال

 010 .......................................................................................................... للمصالح العام المدٌر أو المدٌر اختصاصات: ثانٌا

 012 ......................................................................................................... بمهمة والمكلؾ الدٌوان ربٌس منصب إحداث: ثالثا

 012 .................................................................................................... الجماعٌة لإلدارة االختصاصات بعض تـفـوٌض: رابعا

 012 ................................................................................................................ الجماعٌة للمقاطعات الجماعٌة اإلدارة: خامسا

 011 ..................... الجماعات إدارات بتنظٌم المتعلق 42 رقم الوزاري المنشور ضوء على الجماعٌة اإلدارٌة الهٌكلة تحدٌث: الثالثة الفقرة

 000 ............................................................................... الترابٌة الجماعات إدارات بتنظٌم المتعلق 42 رقم المنشور نقابص: أوال

 002 .............................................................. المنشور لتفعٌل الموازٌة النصوص ؼٌاب ظل فً الجماعٌة اإلدارة إصالح أفاق: ثانٌا

 004 ............................................................................. الترابٌة للحكامة كرافعة المشترك الترابً الجماعً المجال: الثانً المبحث

 004 ........................................... جٌدة ترابٌة لحكامة دعامة: الالمركزي والتعاون للشراكة والقانونً المفاهٌمً اإلطار: األول المطلب

 004 ............................................................................................ الالمركزي والتعاون لشراكة المفاهٌمً اإلطار: األولى الفقرة

 002 ............................................................................................................................................... الشراكة مفهوم: أوال

 002 ......................................................................................................................................... الالمركزي التعاون: ثانٌا

 001 ............................................................................................. الالمركزي والتعاون للشراكة القانونً اإلطار:  الثانٌة الفقرة

 001 ................................................................................... الترابً التنظٌم لتطوٌر والشراكة التعاون تنمٌة آلٌات: الثانً المطلب
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 001 .................................................................................... الجماعات مستوى على والشراكة التعاون تدبٌر آلٌات: األولى الفقرة

 051 ..................................................................................................................................... المحلٌة التنمٌة شركات: أوال

 050 ......................................................................................................................... الجماعات بٌن التعاون مإسسات: ثانٌا

 052 ........................................................................... واألقالٌم العماالت مستوى على والشراكة التعاون تدبٌر آلٌات: الثانٌة الفقرة

 052 ............................................................................................................................................... التنمٌة شركات: أوال

 052 ............................................................................................................................. واألقالٌم العماالت مجموعات: ثانٌا

 051 ........................................................................................ الجهات مستوى على والشراكة التعاون تدبٌر آلٌات: الثالثة الفقرة

 022 .................................................................................................................................... الجهوٌة التنمٌة شركات: ثانٌا

 024 .......................................................................................................................................... الجهات مجموعات: ثالثا

 022 ........................................................................................................................... الترابٌة الجماعات مجموعات: بعارا

 021 ....................................................................... األخرى الترابٌة الجماعات وباقً الجهة بٌن والشراكة التعاون اتفاقٌات: خامسا

 040 .............................................................................................................................................. :الثانً الفصل خاتمة

 045 ........................................................................................................................................................ :عامة خاتمة

 044 .................................................................................................................. :المـراجـع البـحـة 

 021 .......................................................................................................................................... رسالفه 

 

 

 

 

 

 


