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 مقدمة
والنشاطات التي تقوم بها السلطات  يمكن تعريف القرار المحلي بكونه تلك األعمال

الترابية بغاية تقديم حلول لمشاكل مرتبطة بالنطاق الترابي التابع لها، أي مايصدر عن تلك 
الوحدات التنظيمية التي توجد في درجة أدنى أو تحت الدولة، بمعنى آخر فنحن أمام قرارات 

بنوع من اإلستقالل على مستوى  محلية حينما يتم تحديد هذه األخيرة من قبل فاعلين يتمتعون
اتخاد القرار السياسي واالقتصادي  واالجتماعي والثقافي فوق نطاق ترابي، أي تلك القرارات 

 المتخدة بشكل خاص من قبل السلطات المحلية، المنتخبة أو المعينة.

من هذا المنطلق، فإن القرار الترابي الذي كان ينظر إليه في السابق بنوع من عدم 
التقدير، أصبح في واقع األمر في الوقت الراهن ذا أهمية مركزية بالنظر إلى كيفية اشتغال 
المجتمعات المعاصرة التي بدأت تبتعد تدريجيا عن هيمنة السلطة المركزية، هذا زيادة على أن 

هام والنشاطات التي كانت تقوم بها السلطات المركزية قد انتقلت إلى السلطات غالبية الم
العاملة على المستوى الترابي استنادا إلى مبدأ التفريع. هو ما يؤشر على نوع من تقسيم العمل 
ضفاء طابع خاص على الفعل العمومي، وهو ما جعل مفهوم  بين الدولة والجماعات الترابية وا 

وأصبحنا نتحدث   la territorialitéلفائدة المبدأ الجديد المتمثل في الترابية  اإلقليم يتراجع
نتقال من البترابية الفعل الجماعي، وهذا ا على مفهوم جديد يتمثل في ما يمكن أن نسميه

المحلي إلى الترابي يعطي بعدا جديدا للقرار العمومي، يتمثل أساسا في عناصر الفعالية، 
 .1و الجماعية في الفعل واإلنجازالقرب والتشاركية أ

منذ التسعينيات من القرن الماضي، نالحظ ان هناك حركة داخل دول العالم أساسها 
توزيع جديد لالختصاصات وللسلط بين المستوى المركزي والترابي، فعلى عكس مرحلة بناء 

اآلن وفي  الدولة الحديثة التي وجدت ترجمتها في احتكار السلطات على مستوى المركز، فإن

                                                           
-134ج علي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد مزدو الحنودي - 1
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مختلف مناطق العالم، يظهر على أنه متجه نحو تقوية السياسات الالمركزية والترابية، 
 وأصبحت الوحدات الترابية التجلي الحقيقي والواقعي للدولة بمعناها المعاصر.

وبالنسبة للتجربة المغربية، فقد عمل المشرع على التحويل التدريجي لبعض 
نت تمارسها الدولة على المستوى المحلي لفائدة الجماعات الصالحيات التقريرية التي كا

 الترابية، وذلك من خالل اإلصالحات الدستورية والتشريعية األخيرة.

، 2011والجماعات الترابية بالمغرب مؤطرة دستوريا بموجب الباب التاسع من دستور 
ضعة للقانون منه على أن: "الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خا 135إذ نص الفصل 

 العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية"

من نفس الدستور على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على  136كما أكد الفصل 
مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير 

 شؤونهم.

التنظيمية الثالث المتعلقة على التوالي بكل من ووفق اإلرادة الدستورية تم سن القوانين 
 .4والجماعات 3ومجالس العماالت واألقاليم 2الجهات

وهذه القوانين التنظيمية  جاءت منسجمة مع التوجه العام الذي ينحو اتجاه تعزيز  
 نظام الالمركزية بالمغرب، حيث خصت الجماعات الترابية بصالحيات واسعة.

م التركيز من خالل الميثاق الجديد لالتمركز اإلداري، الذي كما تم تدعيم مسلسل عد
اعتمد هو اآلخر مبدأ التفريع في توزيع االختصاصات بين الدولة المركزية والمصالح 

  الممركزة التابعة لها.ال

                                                           
 111.14 القانون التنظيمي - 2
 112.14 القانون التنظيمي - 3
  113.14 القانون التنظيمي - 4



 
 

4 
 

على ما سبق، يمكن رصد األهمية البالغة للموضوع والمتمثلة في الوقوف على تأسيسا 
خاذه، قصد تور استقاللية اتدور المتدخلين في صناعة القرار المحلي، وكذا المعيقات التي تع

 :حولالموضوع إشكالية ر اومن تم تث  الكفيلة بتجاوزها. سبلالالتفكير في 

ومطلب وء القوانين التنظيمية الجديدة، القرار المحلي على ض محددات اتخاذ" 
 "االستقاللية

 وتتفرع عن هذه االشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية:

 هل يستطيع الفاعل الترابي ممارسة اختصاصاته وتنفيذ قراراته دون تدخل الدولة في ذلك؟  -
 ماهي مختلف العراقيل التي تحد من سلطة الفاعل الترابي في اتخاذ القرار؟ -
 وماهي سبل تجاوز هذه العراقيل؟ -

 سنحاول معالجة هذا الموضوع من خالل التصميم التالي:    

 الف اعلون في القرار المحلي المطلب األول:

 السطات الالمركزيةالفقرة األولى:    

 : سلطات الالتمركزالفقرة الثانية    

 وسبل تجاوزها.المطلب الثاني : معيق ات استق الل القرار المحلي  

 معيقات استقالل القرار المحليالفقرة األولى:     

 استقالل القرار المحليمعيقات  سبل تجاوزالفقرة الثانية:     
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 الف اعلون في القرار المحليالمطلب األول:  

 السطات الالمركزيةالفقرة األولى:       

إلى  135تعتبر الجماعات الترابية طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصول 
من الباب العاشر منه، ومقتضيات قوانينها التنظيمية والمتعلقة على التوالي  146الفصل 

ترابي واألقاليم والجماعات الترابية األخرى، مستويات للتنظيم البالجهة ومجالس العماالت 
 عتبارية واالستقالل المالي واإلداري.للمملكة تتمتع بالشخصية اال

من الدستور فإن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ  136وحسب الفصل 
في تدبير شؤونهم  التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن ويؤمن مشاركة السكان المعنيين

 والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

وبناءا على هذه المقتضيات يتضح جليا أن دسترة هذه المبادئ التي يرتكز عليها 
التنظيم الجهوي الجديد، إلى جانب باقي الجماعات الترابية األخرى، يسعى من خاللها 

التوازن والعدالة في توزيع االختصاصات ما بين  المشرع المغربي إلى خلق نوع من
 الجماعات الترابية والدولة المركزية.

وقد عمل المشرع من خالل اإلصالحات األخيرة للترسانة القانونية المنظمة 
لالمركزية على إعطاء أهمية خاصة للتنمية المحلية عبر تخويل الجماعات الترابية 

تنمية المحلية، إذ لم تعد الجماعات الترابية مجرد اختصاصات تقريرية مهمة في مجال ال
هيئات إدارية بل أصبحت كيانا ترابيا له وجود مادي يساهم في تقديم الخدمات في مختلف 

 جتماعية والثقافية.ميادين التنموية، اإلقتصادية، االال



 
 

6 
 

حتكر على المستوى م من منظور الحكامة الترابية أن تفمن غير المستساغ اليو 
 .5زي مسؤولية تحديد االستراتيجيات التنموية التي تستهدف المستوى الترابيالمرك

ما تشكله في إطار المبادئ العامة ة كسياسة عامة، هي فكرة نابعة مفالالمركزي
توزيع الوظائف  ذا كانت الالمركزية اإلدارية تفيدللتنظيم اإلداري كونها آلية قرارية. فإ

اإلدارية بين الحكومة المركزية وبين الهيئات الجماعية المحلية، فإن هذا له ما يبرره على 
المستوى العملي والسياسي من حيث أن هناك مصالح محلية مختلفة وذات خصوصيات 
معينة ينبغي ترك مباشرتها واإلشراف عليها لمن يهمم األمر على مستوى الجهة أو 

مهامها التقليدية  جهة، ومن جهة أخرى لكي تتمكن الدولة كذلك من ممارسةالجماعة من 
لة في األمن، الدفاع والقضاء، بحيث أن مجموع الوظائف األخرى ذات األساسية والمتمث

النفع العام التي تقوم بها الدولة، يجب تركها إلى الهيئات المحلية من أجل القيام بها 
بأن احتكار الدولة لهذه  والكهرباء، هذا التحليل يفيدء كالمواصالت والنقل وتوزيع الما

ويقوض من فرص الديمقراطية المحلية. من هذا  والمنافع يقوي من دورها المركزي الخدمات
المنطلق ال يجب لإلدارة المركزية أن تنتقص من االختصاصات الموكولة بموجب 

ما بين الشأن  هناك تداخال النصوص القانونية للهيئات المنتخبة محليا، بالرغم من أن
 المحلي والوطني. 

كما أن المركزية اإلدارية تؤدي إلى احتكار المرافق  والمراكز القرارية في العاصمة 
وترسيخ ثقافة  ،والمدن الكبرى مما يزيد من تهميش باقي المدن ومعها الساكنة المحلية

 .6اتيةالتبعية، سواء التبعية السياسية أو اإلدارية أو حتى الخدم

إن المتتبع للتجربة المحلية والتنظيم الترابي للمملكة، ال شك أنه سيالحظ أن 
األدوار والمهام التي تقوم بها الجماعات الترابية من خالل االختصاصات المخولة لها كانت 

                                                           
العدد أسماء، المجالس الترابية بالمغرب ورهان التنمية المحلية، مجلة آراء للعلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية،  مقاس 5

 .64-63، الصفحة 2019األول، 

 .153، الصفحة 2016، أبريل 10الهاللي عبد اللطيف، تدبير السياسات العامة المحلية، مجلة المنبر القانوني، العدد  - 6
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مسار تصاعدي، وذلك وعيا من السلطات المركزية بأهمية الجماعات الترابية  في دائما
تدبير التنمية بشكل عام والتنمية المحلية بشكل خاص، الشيء الذي كشريك أساسي في 

وتبني مبدأ التفريع الذي سيمثل منطلقا لتوزيع االختصاصات بين  ،سيدفع باتجاه االعتراف
، وال شك أن هذا المبدأ سيسهل المبادرات االقتصادية المحلية 7الدولة والجماعات الترابية

، وبالتالي سيصبح التراب 8التقريرية مع الكيانات الترابية كما سيساعد على اقتسام السلطات
هو العنصر أو المجال المحدد للمشاكل العامة وليس جهاز الدولة، الشيء الذي يفهم منه 
كذلك على أن معالجة المشاكل العامة قد بدأت تتخلص بشكل تدريجي من التحكم أو 

 .9القيادة المركزية

 والنهوض بالتنمية المندمجة الجهةأوال: 

أصبحت مجالس الجهات تتمتع باختصاصات مهمة في مجال إعداد ووضع 
البرامج والمخططات التنموية وتتبع تنفيذها، لذلك فإن القانون خصها وبوضوح 
باختصاصات ستمكن مجالس الجهات من تتبع وتنسيق برامج التنمية الجهوية المندمجة، إذ 

المتعلق بالجهات على أنه: " تناط  111.14انون التنظيمي من الق 80نصت المادة 
بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها 
وتنسيقها وتتبعها والسيما فيما يتعلق بالمجال االقتصادي واالجتماعي والبيئي"، ولهذا 

برنامج التنمية الجهوية خالل السنة األولى من الغرض يعهد للمجلس الجهوي بإعداد وتتبع 
 . 10مدة انتدابه كما يعد التصميم الجهوي إلعداد التراب

                                                           

يعتبر هذا المبدأ من اآلليات الحديثة المتبعة في األنظمة الالمركزية، وهو مبدأ يقوم على التوزيع الشريف لإلختصاصات  -7
والموارد عمال بالمبدأ األصيل في اإللتزام، بناء على حسم قانوني واضح أو تعاون وتفاهم شريف ألن ما يستطيع األدنى 

عنه األدنى يتواله األعلى. أي تشييد الدولة من القاعدة إلى القمة، وال يمكن لها أن  القيام به يترفع عنه األعلى، وما يعجز
 تتدخل إال على أساس تعويض تخلفات، أو تصحيح نقائص، أو تقوية عجز لدى الجماعات الترابية.

إلنسانية واالجتماعية ، مجلة آراء للعلوم ا-التسويق الترابي نموذجا –وائل أشن، األدوار التنموية للجماعات الترابية 
 .19، الصفحة 2019والقانونية، العدد األول، 

 .189الصفحة  مرجع سابق،الحنودي علي،  - 8

 .187المرجع السابق، الصفحة  - 9

 .111.14من القانون التنظيمي  81المادة  - 10
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منح لرئيس الجهة  دوحرصا من المشرع على تحقيق استقاللية القرار الجهوي  فق
داوالت المجلس ومقرراته بحيث مجموعة من االختصاصات باعتباره المسؤول عن تنفيذ م

برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي إلعداد التراب، كما يعتبر اآلمر بقبض  ينفد
مداخيل الجهة وصرف نفقاتها بخالف ما تميزت به التجربة الجهوية في ظل القانون 

لدولة من جهة، وآمرا بالصرف ل من ازدواج وظيفي لوالي الجهة، باعتباره ممثال 47.96
 ية من جهة أخرى. ا لمقررات المجالس الجهو ومنفد

يدل على رغبة الدولة في منح األجهزة  إنماإن دل على شيء فهذا التحول 
التداولية للمجلس الصالحيات التقريرية في بلورة االختيارات التنموية التي يتطلبها االرتقاء 

 . 11بالوضع التنموي للجهة

والعمال صالحية  للوالة 2011من دستور المملكة لسنة  145وقد خول الفصل 
تقديم المساعدة الالزمة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة الجهوية منها، ألنجاز 
المخططات والبرامج التنموية التي تمت برمجتها من قبل هذه المجالس للنهوض بالوضع 

في التنموي للجهة، ويتخد شكل المساعدة المقدمة من طرف ممثل السلطة المركزية 
الترابية إلتاحة استخدام الموارد البشرية أو المادية والتقنية التي يتطلبها تنفيذ هذه  الجماعات
 البرامج.

 مجالس العماالت واألقاليم والتنمية االجتماعيةثانيا: 

س العمالة أو اإلقليم مهام النهوض بالتنمية االجتماعية خاصة بالوسط تناط بمجل
القروي وكذا في المجاالت الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد 

 والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها. 

 ولهذه الغاية تعمل العمالة أو اإلقليم على:
                                                           

لنيل دبلوم الماستر في القانون المعكشاوي عدنان، التدبير الحر للجماعات الترابية وصناعة القرار المحلي، رسالة  - 11
 .64، الصفحة 2017-2016العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، 
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 التجهيزات والخدمات األساسية خاصة في الوسط القروي؛ توفير

القيام باألعمال وتوفير الخدمات بدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بتفعيل م
نجاز المشاريع أو األنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية االجتماعية بالوسط القروي؛  وا 

 .12محاربة اإلقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات االجتماعية

 الجماعة وقضايا القربالثا: ث

ام بالتدبير اليومي للشأن الع 113.4تستأتر الجماعة وفق القانون التنظيمي    
ويظهر هذا جليا من المحلي لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين، باعتبارها إدارة للقرب، 

من القانون التنظيمي للجماعات " تناط بالجماعة داخل  77خالل ما جاء في المادة 
دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات في إطار االختصاصات المسندة إليها 

 وتتبعها".وتنسيقها 

 كما يتمتع رئيس المجلس بمجموعة من الصالحيات من أهمها:   

 ينفذ برنامج عمل الجماعة؛ -

 ينفذ الميزانية؛ -

يتخد القارارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة  -
 من القانون التنظيمي. 118مقتضيات المادة 

 عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛القرارات المتعلقة بإحداث أجرة يتخد  -

يتخد القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص  -
 التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل؛

                                                           

 المتعلق بمجالس العماالت واألقاليم. 112.14من القانون التنظيمي  78المادة  - 12



 
 

10 
 

 يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ -

 جار األشياء؛يقوم بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إي -

يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل  -
محتويات أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع األعمال التحفيظية المتعلقة 

 بحقوق الجماعة؛

 يتخد اإلجراءات الالزمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛ -

 ؛86التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة  يبرم اتفاقيات -

، ويرأس مجلسها يعتبر رئيس المجلس اآلمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها -
ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية واإلدارية والقضائية ويسهر على 

 نظمة الجاري بها العمل؛مصالحها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين واأل

من الدستور، يمارس رئيس مجلس  140وطبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  -
الجماعة، بعد مداوالت المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة 

 113.14من القانون التنظيمي  277الرسمية للجماعات الترابية طبقا ألحكام المادة 
 ات. المتعلق بالجماع

 سلطات الالتمركزالفقرة الثانية:     

بمجموعة من الصالحيات التقريرية  13جاء الميثاق الجديد لالتمركز اإلداري    
 للمصالح الالممركزة للدولة.

                                                           

بمثابة ميثاق وطني لالتمركز  (2018دسمبر 26) 1940من ربيع اآلخر  18صادر في  2-17-618مرسوم رقم  13
 (.2018دجنبر  26ربيع اآلخر ) 18بتاريخ  6738اإلداري منشور بالجريدة الرسمية عدد 
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من المرسوم المذكور يستند الالتمركز اإلداري لمصالح الدولة،  8حسب المادة     
 اإلقليم، إلى المبادئ واآلليات التالية:على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو 

اإلنصاف في تغطية التراب الوطني من خالل ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ  -
 لمصالح الدولة الالممركزة؛

المركزية والمصالح التفريع في توزيع المهام وتحديد االختصاصات بين اإلدارات  -
 الالممركزة التابعة لها؛

ة في التنظيم اإلداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تخويل الجهة مكانة الصدار  -
 بين المستوى المركزي وبافي المستويات الترابية؛تنظيم العالقة 

الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح الالممركزة للدولة والسهر تكريس  -
 على حسن سيرها ومراقبتها وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها.

اقتران نقل االختصاصات إلى المصالح الالممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية  -
 لتمكينها من اإلضطالع بالمهام والصالحيات المخولة لها.

وقد حدد الميثاق اختصاصات المصالح الالممركزة على المستوى الجهوي حيث أوكل  -
للدولة، وتنفيذ السياسات لها مهمة السهر على تدبير المرافق العمومية الجهوية التابعة 

العمومية، واإلسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على صعيد 
 .14الجهة

 وتضطلع المصالح الالممركزة للدولة على المستوى اإلقليمي بالمهام التالية:    

 مرافق العمومية المكلفة بتدبيرها؛تقديم الخدمات األساسية وال -

                                                           

 من المرسوم بمثابة الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري. 15 المادة 14
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البرامج والمشاريع المبرمجة على صعيد العمالة أو اإلقليم في نطاق إنجاز  -
 االختصاصات الموكولة لها.

ومن أجل ضمان ممارسة هذه الصالحيات من قبل المصالح الالممركزة     
من الميثاق على ضرورة اتخاد جميع التدابير الالزمة لمراجعة النصوص  17نصت المادة 

ي بها العمل والسيما تلك المتعلقة منها بتنظيم مالية الدولة التشريعية والتنظيمية الجار 
والمحاسبة العامة ومراقبة نفقات الدولة، وتنظيم القطاعات الوزارية واختصاصاتها وقواعد 

 التفويض... وذلك من أجل:

تأهيل المصالح الالممركزة لممارس صالحيات تقريرية بكيفية فعلية وناجعة وتحديد  -
 المخولة لها ومجاالت تدخلها؛نطاق المسؤوليات 

تخويل رؤساء المصالح الالممركزة على الصعيد الجهوي صفة آمرين بالصرف  -
 جهويين؛

تخويل الرؤساء المذكورين من صالحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية  -
 الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي واإلقليمي.

المركزية ومصالحها الالممركزة تتجه نحو منح وبالتالي فالعالقة بين اإلدارة       
هذه األخيرة هامشا واسعا من سلطة التقدير بشأن العديد من الصالحيات واالختصاصات 
المرتبطة بالتدبير وتنفيذ السياسة العمومية للحكومة ويبقى لهذه األخيرة دور التوجيه 

من ممارسة االختصاصات  والتنظيم واتخاد كل التدابير التي تمكن المصالح الالممركزة
 المسندة إليها في إطار من التوازن.

ومن بين اآلليات التوجيهية التي جاء بها الميثاق الجديد لالتمركز اإلداري      
من أجل تنظيم العالقة بين السلطة المركزية بمصالحها الالممركزة تلك المتعلقة بالتصاميم 

يكون لها دورا فعاال في رسم معالم سياسة المديرية لألتمركز اإلداري والتي يرجى أن 
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الالتركيز اإلداري كوثيقة مرجعية لتنظيم العالقة بين اإلدارة المركزية والمصالح الالممركزة 
بموجبها يتم تتبع أداء هذه األخيرة مع تقييمه وتقويمه، سواء من الناحية اإلدارية أو التنموية 

 .15المركزية ترابيا عبر المشاريع والبرامج المنزلة من السلطة

المرسوم الجديد بمثابة الميثاق الوطني لالتمركز اإلداري  وبتفحص مقتضيات    
يتضح أنه قد جعل من الوالي والعامل بمثابة السلطة والفاعل األقوى والمحوري على 
الصعيد الترابي يتجاوز دور التنسيق بين المصالح الالممركزة للدولة إلى سلطة تقريرية في 

 . 16يد من الحاالتالعد

مكانية إنتاج مركزية جديدة عض الباحثين يضعون هذه الوضعية بإمما جعل ب    
 على المستوى الجهوي.

إن هذه الوضعية الجديدة المخولة للوالة والعمال والمؤطرة بموجب الميثاق     
باإلضافة إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار  ،الجديد لالتمركز اإلداري

الالمركزية اإلدارية، قد تفرغ النظام الالمركزي من محتواه وقد تعيد تجربة الجهوية المشلولة 
 ، لكن هذه المرة واقعيا وليس قانونيا.1997لسنة 

ي التدخل في ومرد هذا التوجس هو السلطات الواسعة المخولة للوالة والعمال ف    
تنفيذ السياسات العمومية للدولة على المستوى الترابي وما يستتبعه ذلك من رصد الدولة 
إلمكانيات مالية وبشرية ال تتوفر عليها الوحدات الترابية المنتخبة، األمر الذي قد يساهم 

الح في السحب الواقعي لالختصاصات المخولة لهذه األخيرة في مجاالت التنمية الترابية لص
 .17الوحدات الالممركزة تحت إشراف فعلي للوالة والعمال

  
                                                           

 .158مقاس أسماء، مرجع سابق، الصفحة  15
، مجلة آراع للعلوم -الفاعلون والعالقات–لالتمركز اإلداري محمد أحجام، تدبير المجال في ضوء السياسة الجديدة  16

 .154، الصفحة 2019اإلنسانية واالجتماعية والقانونية، العدد األول، 
 .155سابق، الصفحة المرجع ال، محمد أحجام 17
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 وسبل تجاوزها معيق ات استق الل القرار المحلي:  ثانيالمطلب ال

إن المهتم بالشأن المحلي يقف على مجموعة من المعيقات التي تقف دون تحقيق 
استقالل القرار المحلي، وخضوعه جراء ذلك لرقابة الدولة، بالتالي استمرار التبعية التي 

كثير من األحيان واالختيارات االستراتيجية التي تبناها المغرب، فما هي أهم تتعارض في 
 وماهي سبل تجاوزها؟ هذه المعيقات؟

 معيقات استقالل القرار المحلي الفقرة األولى:

 المعيقات القانونية  - أ

لعامل العمالة أو اإلقليم أو من   -للجماعات الترابية   -ة ن التنظيميانيو الق تخول
 ها،لسامج أعمال ينوب عنه، مجموعة من الصالحيات التي تندرج في إطار الرقابة على

دي للمجلس، اوفق ما يقتضيه التعامل مع الحاالت التي ستؤدي إلى اإلخالل بالسير الع
لمصلحة التي تعد جزءا من االترابية والتسبب في اإلضرار بالمصلحة الخاصة للجماعة 

 العامة.

 التبليغوجوب اإلخبار وأوال: 

، 18المتعلق بالجماعات 113.14من القانون التنظيمي  116وعليه فإن المادة 
يسه الفردية تبليغ نسخ من محاضر الدورات، ومقررات مجلس الجماعة، وقرارات رئ أوجبت

كذا القرارات التنظيمية، إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، المتعلقة بالتعمير و 
أعاله، والتي تقابلها كل من المادة  المشار إليها نصت عليها المادة التي جالاآلوفق 

                                                           

: يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ  113.14من القانون التنظيمي  116 - 18
من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى 

 القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.( يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ 15خمسة عشر )
( 5تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عمل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى )

 أيام بعد تسليمه إلى المعني بها.
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من القانون التنظيمي  11320وكذا المادة  112.14من القانون التنظيمي  10719
111.14. 

قرار تمديد مدة دورة عادية، يوجب تبليغه فإن  وفيما يخص سير عمل المجلس، 
. 21، فور اتخاذه من طرف رئيس المجلس العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه عامل إلى

كما يمكن عقد دورة استثنائية، بحكم القانون، في حالة تلقي المجلس طلبا من قبل العامل 
المجلس أن يبلغ جدول أو من ينوب عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن على رئيس 

يوما على األقل، قبل  20أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، 
كما يمكن لهذا األخير أو من ينوب عنه، أن يدرج بحكم القانون في ،  22تاريخ انعقاد الدورة

 . 113.1423من القانون  39 جدول أعمال الدورات نقطا إضافية وفق المادة

 إمكانية ممارسة التعرض ثانيا:

يملك العامل صالحية التعرض على مجوعة من األعمال الصادرة عن المجلس أو 
 -113.14من القانون  41رئيسه، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

حيث أن عامل العمالة أو اإلقليم أو من  - 24ومايقابلها في القانونين التنظيميين اآلخرين
ينوب عنه، يتعرض على كل نقطة مدرجة في جدول األعمال ال تدخل في اختصاصات 

                                                           

دورات و مقررات مجلس العمالة أو تبليغ نسخ من محاضر ال  يتعين: 112.14من القانون التنظيمي  107المادة  - 19
اإلقليم، و كذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل ال يتعدى 

 ( أيام من العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، و ذلك مقابل وصل.10عشرة )
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا : 111.14من القانون التنظيمي  11320المادة  - 20

إلى والي الجهة داخل أجل ال يتعدى عشرة  نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية ذات الطابع العام 
 الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.( أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام 10)

من القانون  37المادة  وكذا 112.14من القانون التنظيمي  35تقابلها المادة  113.14من القانون  34المادة  - 21
 .والي الجهةالتي نصت على تبليغ  111.14 التنظيمي

من القانون  41المادة  وكذا 112.14من القانون التنظيمي  39تقابلها المادة  113.14من القانون  38المادة  - 22
 .والي الجهةالتي نصت على تبليغ  111.14التنظيمي 

: تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط اإلضافية التي يقترحها عامل العمالة أو اإلقليم أو  39المادة  - 23

( أيام ابتداء 8طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية )من ينوب عنه، وال سيما تلك التي تكتسي 
 .من تاريخ توصل العامل بجدول األعمال

التي أوجبت إدراج النقط 111.14من القانون التنظيمي  42 المادة وكذا 112.14من القانون التنظيمي  40تقابلها المادة 
 .وال سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا اإلضافية التي يقترحها والي الجهة

 .111.14من القانون التنظيمي  44وكذا المادة  112.14من القانون التنظيمي  42تقابلها المادة  -24
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الجماعة أو صالحيات المجلس، ويحيل عند االقتضاء التعرض إلى القضاء االستعجالي، 
لنقط التي بالمحكمة اإلدارية، للبت فيه، كما اليمكن التداول، تحت طائلة البطالن، في ا

 كانت موضوضوع تعرض، قبل البت فيها من طرف المحكمة. 

، نجد أن المشرع أعطى لعامل 113.14من القانون  117وبالرجوع إلى المادة 
أيام من تاريخ التوصل  3العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، إمكانية التعرض، داخل أجل 

المقررات التي ال تدخل في صالحيات ، وعلى 25بالمقرر، على النظام الداخلي للمجلس
مجلس الجماعة، أو المتخذة خرقا ألحكام ذات القانون التنظيمي، والنصوص التشريعية 
والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة اإلبقاء على المقرر موضوع التعرض، فإن العامل 

تب على هذه يحيل األمر إلى القضاء االستعجالي يالمحكمة اإلدارية المختصة، ويتر 
 اإلحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين البت فيه من طرف القضاء.

  التأشير المسبقثالثا: 

وضع المشرع مجموعة من مقررات المجلس الجماعي، ال تكون قابلة للتنفيذ إال 
عبر التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، من جهة، أو 

 المكلفة بالداخلية من جهة أخرى.السلطة الحكومية 

وعليه فإن المقرارات التي ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل عامل 
( يوما من تاريخ التوصل بها 20العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين )

 هي  :113.14من القانون  118من رئيس المجلس، حسب المادة 

                                                           

يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا األخير   : 32المادة  - 25

  لدراسته والتصويت عليه خالل الدورة الموالية النتخاب مكتب المجلس.
ي مرفقا بنسخة يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو اإلقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخل

 من هذا النظام الداخلي.
( أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي 8يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية )

  س.من هذا القانون التنظيمي.تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ألعضاء المجل 117حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 
 .111.14من القانون التنظيمي  114وكذا المادة  112.14من القانون التنظيمي  108تقابلها المادة 
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 لجماعة؛ا عمل تعلق ببرنامجالمقرر الم 
 المقرر المتعلق بالميزانية؛ 
 المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ 
  المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل، والسيما االقتراضات

والضمانات وتحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجماعة 
 وتخصيصها؛

  المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا
 عموميا أو تذكيرا بحث تاريخي؛

  المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون الالمركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع
 الجماعات المحلية األجنبية؛

 ية الجماعية وطرق تدبيرها.المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العموم

أما المقررات التي ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل السلطة 
 الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس األجل المشار إليه وفق نفس المادة فهي : 

  المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث
 ركات التنمية المحلية .ش

كما يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام 
 األجل المنصوص عليه أعاله، بمثابة تأشيرة.

ال تكون قابلة للتنفيذ إال عبر التي مقررات المجلس الجماعي، أما فيما يخص 
من ينوب عنه، من جهة، أو السلطة التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو 

، بالنسبة للعماالت واألقاليم أو الجهات فقد الحكومية المكلفة بالداخلية من جهة أخرى
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المادة  و 112.14من القانون التنظيمي  10926نظمتها على التوالي كل من المادة 
 .111.14من القانون التنظيمي  11527

 المعيقات الموضوعية  - ب

المعيقات الموضوعية التي تحد من استقالل القرار المحلي، افر مجموعة من تتض
 ولعل أهمها: ضعف كفاءة النخب المحلية، وضعف الموارد المالية، كيف ذلك؟

 النخب المحلية على مستوىأوال: 

                                                           

 :112.14من القانون التنظيمي  109المادة  -26
ال تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو اإلقليم، داخل أجل عشرين 

 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس:( 20)
 المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم؛         -
 المقرر المتعلق بالميزانية؛         -
 المقرر القاضي بتنظيم إدارة العمالة أو اإلقليم و تحديد اختصاصاتها؛         -
رسوم و و المداخيل، و ال سيما االقتراضات و الضمانات و تحديد سعر الالمقررات ذات الوقع المالي على النفقات     -

 العمالة أو اإلقليم و تخصيصها؛  تفويت أمالكاألتاوى و مختلف الحقوق و
مع الجماعات المحلية   المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون الالمركزي و التوأمة التي تبرمها العمالة أو اإلقليم         -

 األجنبية.
للعمالة أو اإلقليم و بإحداث شركات التنمية   غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق و المنشآت العمومية التابعة

  يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس األجل المشار إليه في الفقرة األولى أعاله.
 قرر من المقررات المذكورة بعد انصرام األجل المنصوص عليه أدناه، بمثابة تأشيرة.يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن م

 :111.14 من القانون التنظيمي 115المادة  - 27
ال تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل 

  تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس :( من 20عشرين يوما )
 المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية ؛         -
 المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي إلعداد التراب ؛         -
 المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها ؛         -
 للمرافق والمنشآت العمومية الجهوية ؛المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض          -
 المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية ؛         -
المقررات ذات الوقع المالي على النفقات و المداخيل، والسيما تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق          -

 وتفويت أمالك الجهة وتخصيصها ؛
ق باتفاقيات التعاون الالمركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية األجنبية وفاعلين المقرر المتعل         -

 من خارج المملكة.
 يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام األجل المنصوص عليه أعاله، بمثابة تأشيرة. 

يزانية و االقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من قبل السلطة ال تكون مقررات المجلس المتعلقة بالم
 من هذا القانون التنظيمي. 202الحكومية المكلفة بالداخلية داخل األجل المنصوص عليه في المادة 

بعد انصرام األجل  يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعاله 
 من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة. 202المنصوص عليه في المادة 
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فر عدد من الشروط االيمكن لمشروع الجهوية المتقدمة أن يحقق أهدافه إال بتو 
 تمعلى تدبير الشأن العام المحلي، أهمها تواجد نخب سياسية محلية قادرة  لالضرورية، ولع
في ضوء معايير محددة بدقة، مثل: العلم، والذكاء، " ها ؤ ها واصطفاؤ انتخابها وانتقا

والشهادة، والتقنية، والدبلوم، والكفاءة، والقدرات الذاتية، والمهارات المتميزة الخاصة، 
 .28..."عملوالعبقرية، والنجاح في ال

من إشكاليات المشهد السياسي تعد إشكالية صناعة النخب المحلية  غير أن
أضف المغربي والمرتبطة بشكل كبير بطبيعة المنظومة الحزبية وطبيعة التعددية الحزبية، 

غياب الديمقراطية الداخلية وضعف الوالء اإليديولوجي نتيجة التمكين لألعيان  إلى ذلك 
رفي والعلمي لدى غالبية إلى جانب ضعف المستوى المعياسي، وظاهرة الترحال الس

المنتخبين والذين يقفون عاجزين على اتخاذ قرارات صائبة تنسجم مع الوقائع المادية أو 
تبذير و  القانونية التي تتطلب كفاءة ومهارة عالية، مما يفضي إلى اتخاذ قرارات عشوائية

ما إلى تدخل سلطاتاإلمكانيات المادية الرقابة للقيام باختصاصات المجالس، وفي كال  ، وا 
الصورتين مساس بمبادئ الديمقراطية المحلية وتطاول على مصالح الجماعة والفرد على 

 .29السواء

  الموارد المالية على مستوىثانيا: 

، ما يخص التمويل المالي للجهةفي بمجموعة من المستجدات 2011دستور  جاء
نسبة العوائد المالية المحولة للجهة من حصيلة الضريبة على على سبيل المثال الرفع من ف

في المئة، ومن حصيلة الضريبة على الدخل لتبلغ أيضا  1في المئة بدل  5الشركات لتبلغ 
في  20في المئة، والرفع من حصيلة الرسم على عقود التأمين لتبلغ  1في المئة بدل  5

                                                           

، 2015جميل حمداوي، سوسيولوجيا النخب ) النخبة المغربية نموذجا(، الطبعة األولى،دون ذكر دار النشر،  - 28
 .33ص

مسالك للفكر والسياسة واالقتصاد، العدد  مصطفى قريشي، الجهوية المتقدمة ورش مفتوح للحكامة الترابية، مجلة - 29
 30، ص2015، 29/30
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ماليير  10نية العامة للدولة في أفق بلوغ المئة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزا
 ، 202130درهم سنة 

إال أن المجهود المبذول في هذا الصدد ال يرقى إلى أن يجعل الجماعة قادرة على  
 .استقالل مالي يتوج باستقالل في اتخاذ القرارتحقيق 

الترابية، وبطريقة أخرى وباستقراء العالقات المالية األفقية بين الدولة والجماعات 
يالحظ أن الدولة تستأثر بالحصة الكبرى واألساسية من الموارد المالية العمومية، بحيث ال 

في المئة من هذه األخيرة، في حين تستحوذ الدولة على  13تحوز الجماعات الترابية سوى 
بة في المئة منها. أما فيما يخص النفقات العامة اإلجمالية فإن الدولة تستأثر بنس 87نسبة 
في المئة، وهذا ما يمكن  8في المئة، في حين ال تحوز الوحدات الترابية إال نسبة  92

ضعف االستقالل المالي للجماعة والتدخل المركزي في  بحيث أن، 31نعته بالتحكم المالي
تدبير الشأن الترابي أمران مترابطان يتجسد في اآلليات المتاحة للسلطات المركزية، سواء 

انوني بمقتضى صالحية ممارسة رقابة متعددة األوجه، أو الجانب المالي في الجانب الق
الذي يفسره هيمنة التمويل المركزي من جهة وضعف التمويل الذاتي من جهة ثانية، مما 

فبدون استقالل مالي حقيقي ال يؤثر بشكل مباشر في اتخاذ قرار مالي محلي مستقل،  
 . 32يمكن تحقيق استقالل إداري

 سبل تجاوز معيقات استقالل القرار المحلي :ثانيةالفقرة ال

تفعيل السياسات العمومية الترابية  إن اتخاذ قرار محلي مستقل بوصفه أحد أوجه
بشكل  هالتجاوز  الكفيلة السبلمما يدفعنا إلى التساؤل عن ، المعيقاتتعتريه مجموعة من 

                                                           

الجهة وإعداد التراب بالمغرب بين اجترار رواسب الماضي والتطلع إلى المستقبل، محاضرة بتاريخ أحمد مالكي،  - 30
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، لطلبة ماستر بملحق  ،2019أكتوبر  22

 القانون اإلداري والعلوم اإلدارية الفوج الخامس. 
 .5 – 4، ص 2017مطبعة األمنية الرباط، سعيد جفري، مالية الجماعات الترابية،  - 31

غشت  16، مجلة القانون واألعمال الدولية، بتاريخ "بالمغرب الترابي المالي االستقالل"  بعنوان مقال الهاللي،سكينة  - 32
2019. 
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 والواقع الترابي ومنسجمة مالئمةإعداد سياسات عمومية ترابية من لفاعل الترابي يمكن ا
 .بشكل أكثر استقاللية

وسنتناول هذا الطرح من خالل البحث عن بعض اآلليات الكفيلة بذلك على 
 المستوى القانوني، وعلى مستوى الموارد المالية.

 أوال: على مستوى اآلليات القانونية

أنيطت على المستوى المحلي، في إطار تفعيل األدوار التنموية للجماعات الترابية 
من مجموعة  لقوانين التنظيميةء على مستوى الدستور أو على مستوى اسواها ب

مجموعة من االختالالت  عنلم تأت في منأى  خيرةإال أن هذه األ، االختصاصات واألدوار
 ومن ذلك: .البحث عن سبل لتجاوزها جبكان من الواوالعوائق، ولذلك 

  لبعض الشروط التي يجب توفرها في الفاعل وتضمينها ية النصوص التنظيمتعديل
الترابي والتي من خاللها يمكن الحديث عن اإللمام بمتطلبات واالختصاصات 
الموكولة للفاعل الترابي، فالجانب المعرفي هو األمر الذي يجب االهتمام به والرفع 

لحقيقي لكل عملية من المستوى العلمي والمعرفي للفاعل الترابي، باعتباره المحرك ا
وألن شرط المعرفة تكون معه المردودية جيدة وحتى يكون للفاعل الترابي  ،33تنموية

 .القدرة على اإللمام بمسؤولياته واختصاصاته
  استحضار البعد التنموي وذلك من خالل إعداد سياسات عمومية ترابية استراتيجية

ومتطلبات الساكنة يعود باألساس واستشرافية للمستقبل من خالل تشخيص لحاجيات 
 .34إلى مدى قدرة الفاعل المعرفية والعلمية التي تمكنه من اإللمام بهذه المواضيع

                                                           

ين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية تكو  أحمد أجعون، - 33
 .132، ص2003، 44سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

اؤه في وحدة السياسات العمومية تم إلقالسياسات العمومية الترابية والقرار المحلي، عرض أشرف الطالبي وآخرون،  - 34
 .25 ص .2018/2019السنة الجامعية  ،داري وعلم اإلدارة، الفوج الرابعلطلبة ماستر القانون اإل
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  عطاء مجال أوسع للفاعلين على المستوى الترابي في إعادة النظر في هذه الرقابة وا 
فقط  اتخاذ ما يراه مالئما بعيدا عن تلك الرقابة الصارمة للسلطات المحلية واالقتصار

قرار المسؤولية الشخصية وربط المسؤولية بالمحاسبةعلى الرقابة البعدية،   .وا 
  السلس والفعال  من الولوجالمتدخل في البعد التشاركي المجتمع المدني بصفته تمكين

عملية اتخاذ القرار في مجال إعداد السياسات العمومية الترابية وتجاوز تلك في 
، حتى نكون أمام سياسة عمومية ترابية فعالة دون ذلكالتي تحول  المطالب التعجيزية

 وناجحة.

 ثانيا: على مستوى الموارد المالية

أي توفر الموارد المالية الكافية لتفعيل  لعبهيال يختلف اثنان حول الدور الذي 
الرفع وبالرغم من أنه رغم  غير على المستوى الترابي، ناجعة وبالخصوص سياسة تنموية 

 لس الجماعات الترابية إال أن هذا اإلجراء يعد غيرة لمجاحولالموارد المالية الممن نسبة 
في ظل االختصاصات الواسعة والكثيرة التي أصبحت تقوم بها مجالس الجماعات  كاف

 :الترابية. وهو ما يستدعي

  تدعيم القدرة المالية لهذه الجماعات بواسطة الدعم المستمر والمواكبة وخلق
إضافة إلى تلك الممنوحة لهذه المجالس حتى يتسنى لهذه األخيرة  ضرائب محلية
. على اعتبار أن مجال إعداد سياسات عمومية ترابية لكي تجيب تحقيق أهدافها

على تطلعات الساكنة يوازيه مواكبة هذه االختصاصات بالموارد المالية الكافية 
 .35بالشكل الذي سيساهم في تحقيق سياسات عمومية ترابية

                                                           

، مجلة المنارة 113.14الفاعل الترابي وتحقيق السياسات العمومي على ضوء القانون التنظيمي رقم  بدق رشيدة، - 35
 .197، ص 2017للدراسات القانونية واإلدارة، عدد خاص 
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 عمل على تعبئة الموارد المالية بالشكل األمثل، سواء تعلق األمر بفوائض ال
الميزانية أو الموارد الخارجية، وكذا وضع إطار للبرمجة المتعددة السنوات والتي 

 .36تتيح التنبؤ بمالمح سياسة حقيقية لإلستثمار و إنشاء قائمة لألولويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .27 ص .مرجع سابقأشرف الطالبي وآخرون،  - 36
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 خاتمة
، جعل المغرب من التنمية اإلقليمية 2011مع اإلصالح الدستوري لعام 

خياًرا استراتيجًيا لتكريس الديمقراطية ومشاركة المواطنين، مما يعني ضمنيًا تعزيز 
دور الجماعات الترابية حتى تتمكن من تولي مهمتها بالكامل وتصير شريكة 

 .37وفاعلة رئيسية في تطوير وتنفيذ السياسات العامة

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تبيانا  وعلى هذا األساس تم إصدار
توضيحا للعالقات التي تربطها بباقي الفاعلين على الصعيد الختصاصاتها و 

الترابي، حتى تضطلع بدورها في " تفعيل السياسات العامة للدولة، وفي إعداد 
من الدستور. غير أن  137السياسات الترابية.." وفق ما نصت عليه المادة 

يبين بجالء ضعف استقالل القرار المحلي، وحجم الرقابة المفروضة عليه  الواقع
بسبب المعطيات القانونية والموضوعية التي تم سرد أهمها خالل العرض، مما 

 عملية لتجاوزها شيء ال يمكن تحقيقه إال إذا توفرت يستدعي اتخاذ إجراءات 
كافة الصالحيات واالمتيازات،  إرادة سياسة نابعة من الرغبة في إعطاء المجال الترابي

تجعل من المجال الترابي الفاعل الرئيسي واألهم داخل المنظومة ككل حتى يتسنى لهذا 
الفاعل الترابي العمل بشكل مستقل ودون قيود، قادرة على المبادرة واإلعداد والتنفيذ 

 سياسات عمومية ترابية تراعي حاجيات ومتطلبات الساكنة في مجاله الترابي.
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  10الهاللي عبد اللطيف، تدبير السياسات العامة المحلية، مجلة المنبر القانوني، العدد ،

 .2016أبريل 

  مجلة -التسويق الترابي نموذجا –وائل أشن، األدوار التنموية للجماعات الترابية ،

 .2019األول، آراء للعلوم اإلنسانية واالجتماعية والقانونية، العدد 

  الحنودي علي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية لإلدارة

 .2017غشت -، ماي135-134المحلية والتنمية، عدد مزدوج 

  مقاس أسماء، المجالس الترابية بالمغرب ورهان التنمية المحلية، مجلة آراء للعلوم

 .2019عدد األول، اإلنسانية واالجتماعية والقانونية، ال
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 ،ين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، منشورات المجلة تكو أحمد أجعون

، 2003، 44المغربية لإلدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

 .132ص

 للفكر مسالك مجلة الترابية، للحكامة مفتوح ورش المتقدمة الجهوية قريشي، مصطفى 

 .2015 ،29/30 العدد واالقتصاد، والسياسة

 إلى والتطلع الماضي رواسب اجترار بين بالمغرب التراب وإعداد الجهة مالكي، أحمد 

 القانونية العلوم كلية بملحق ،2019 أكتوبر 22 بتاريخ محاضرة المستقبل،

 القانون ماستر لطلبة مراكش، عياض، القاضي جامعة واالجتماعية، واالقتصادية

  .الخامس الفوج اإلدارية والعلوم اإلداري

 الفاعل الترابي وتحقيق السياسات العمومي على ضوء القانون التنظيمي  ،بدق رشيدة

، ص 2017، مجلة المنارة للدراسات القانونية واإلدارة، عدد خاص 113.14رقم 

197. 

 مجلة القانون  ،"بالمغرب الترابي المالي االستقالل"  بعنوان مقال الهاللي، سكينة

أكتوبر  25تم االطالع عليه بتاريخ  .2019غشت  16واألعمال الدولية، بتاريخ 

 .23 11:على الساعة  2019

  ،تم السياسات العمومية الترابية والقرار المحلي، عرض أشرف الطالبي وآخرون

داري وعلم اإلدارة، الفوج اؤه في وحدة السياسات العمومية لطلبة ماستر القانون اإلإلق

 .27 ص .2018/2019السنة الجامعية  ،الرابع
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 النصوص الق انونية
 29بتاريخ  1.11.91المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  دستور المملكة 

 .2011يونيو 

  ( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم

 6380الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بالجماعات 113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 .6660، ص (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ 

  ( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  41.15.8ظهير شريف رقم

الجريدة الرسمية  عماالت واألقاليمالمتعلق بال 14211.بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

 .2566، ص (2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380عدد 

  ( 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20 صادر في 31.15.8ظهير شريف رقم

 6380الجريدة الرسمية عدد  اتالمتعلق بالجه 111.14لتنظيمي رقم بتنفيذ القانون ا

  .(2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ 

  ( 2018دسمبر 26) 1940من ربيع اآلخر  18صادر في  2-17-618مرسوم رقم

بتاريخ  6738يدة الرسمية عدد بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري منشور بالجر

 (.2018دجنبر  26ربيع اآلخر ) 18
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