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 اسةةةةةةةةةا  على يقوم المركزي تنظيم للمملكةةة الترابي التنظيم يعتبر                 
 اإلداري االسةةةةتق   الجهات منح حيث ،2011لدسةةةةتور اسةةةةتنادا المتقدمة الجهوية

 ما ايضةةةةا وهذا ، جديدة صةةةة حيات عدة لها أسةةةةند كما شةةةةاونها تدبير في والمالي
،  المسةةةةةتجدات من العديد حملت إذ الترابية للجماعات التنظيمية القوانين به جاءت
 الرقابة لصةةةةةةالح اإلدارية الوصةةةةةةاية من التخفيف المسةةةةةةتجدات هذه أهم بين ومن

 ضةةمانة أهم اإلداري القضةةاء رقابة وتعتبر ، اإلدارية المحاكم خ   من القضةةاةية
 جهة من الترابية الجماعات اسةةةةةتق لية وضةةةةةمان جهة، من المشةةةةةروعية الحترام
 انتقة  حيةةث تطورات عةةدة الترابيةةة الجمةةاعةةات على الرقةةابةةة عرفةةت وقةةد, أخرى
 الرقابة تدخ  إلى عليها مفروضةةةةةةةة كانت التي التقليدية الوصةةةةةةةاية من المغرب
 لكن بالجهة، المتعلق 47/96 رقم القانون خ   من اإلدارية الوصاية في القضاةية

 مسةةةةةتويات من واحد مسةةةةةتوى على تقتصةةةةةر كانت إذ محدودة، كانت الرقابة هذه
 لقوانينا وبصةةةةةةةدور لكن, األخرى المسةةةةةةةتويات باقي دون الجهات وهي الجهوية
 في القضةةةةاء إشةةةةرا  على يعتمد اصةةةةبح حيث االخير هذه مفهوم تطور التنظيمية
 .الترابية الجماعات على الرقابة

 لسلطة المشرع حولها التي القانونية اآللية بكونها اإلدارية المراقبة تعريف يمكن و
 التزام و للقانون مطابقتها و الترابية الجماعات أعما  مشروعية لضمان, المراقبة

 للمنتخب االنتخابية الوظيفة ، الن قانونا  المقررة بالواجبات مجالسةةةةةةةها أعضةةةةةةةاء
 كيفما جماعته شةةاون تسةةيير صةةعيد على المسةةاولية تحم  عليه تفرض الجماعي

 و دعم و  العام الصةةةالح حماية  ضةةةمان منها ، فالهدف الجماعة داخ  مركزه كان
 .اإلرشاد و المواكبة طريق عن اإلدارة مساعدة

فالنظام التأديبي للمنتخب الجماعي يقصةةةد به تحديد الجراةم والمخالفات والعقوبات 
 المقابلة لها ثم المسطرة المتبعة .

فما هي اذا ابرز االجراءات التأديبية التي جاء بها المشرع لردع ومراقبة المنتخب 
 الجماعي ؟ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المنهجية المعتمدة :

 

 

 . الجماعي المنتخب قبل من المرتكبة المخالفات: األول المبحث  ➢

 مع خاصة مصالح وربط للقانون مخالفة أفعال أو أعمال ارتكاب:  األول المطلب
 . فيها عضو هو التي الجماعة

 متتالية دورات ثالث حضوره عدم بسبب الجماعي العضو إقالة: الثاني المطلب
 .به المنوطة المهام بإحدى القيام عن االمتناع أو

 ضثثثثد اتخادهثثثثا الممكثثثثن التأديبيثثثثة االجثثثثرا ات: الثثثثثاني المبحثثثثث   ➢
 .االعضا   احد او نوابه او الرئيس او المجلس

 الرئيس او المجلس ضد المتخدة االجرا ات: األول المطلب

اإلجرا ات المتخذة ضد أحد نواب رئيس المجلس أو أحد  :الثاني المطلب

 األعضا .

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث األول : المخالفات المرتكبة من قبل المنتخب الجماعي

 

طريقهم يعد المنتخب الجماعي ممث  لسكان جماعته ولن يص  لهذه المهمة إال عن 
وثقتهم فيةةه ، لهةةذا فةة نةةه من المفروض عليةةه أن يتحلى بةةالنزاهةةة واإلخ   و 
المصةةةةةةةداقية لمزاولة تل  المهام والمسةةةةةةةاوليات وأن ال يجع  من مزاولة مهامه 

 االنتدابية وسيلة لإلثراء غير المشروع أو لخدمة مصالحه أو مصلحة غيره .

نه فةالمنتخةب الجمةاعي الةذي يفتقر الى الصةةةةةةةفةات واال خ ق الحميةدة لن تجني م
الجماعة والسةةكان أي فاةدة تذكر ، ب  إن سةةلوكاته و تصةةرفاته المنحرفة سةةتأثر ال 

 محالة سلبا على مسار تنمية جماعته .

ولحماية المصةةلحة للعام المحلية عم  المشةةرع على وضةة  نظام تأديبي للمنتخبين 
 من أج  دعمهم و إجبارهم على تقويم سلوكاتهم .

 

 مع خاصثثثة مصثثثالح وربط للقانون مخالفة وافعال أعمال ارتكاب:  األول المطلب
 . فيها عضو هو التي الجماعة

اعتماد المشةةةةةةةرع على مجموعة من االجراءات لمن  المنتخب من الضةةةةةةةروري 
الجمةةاعي من ارتكةةاب أفعةةا  واعمةةا  مخةةالفةةة للقةةانون (الفقرة االولى   ، وربط 

 عضو فيها (الفقرة الثانية  .مصالح خاصة م  الجماعة التي هو 

 األنظمة و للقوانين مخالفة واعمال افعال الرئيس ارتكاب حالة:  االولى الفقرة
 : العمل بها الجاري

 

 الجماعة و اإلقليم و للعمالة بالنسةةةبة العام  و للجهة بالنسةةةبة الداخلية وزير يقوم -
 اليه المنسوبة األفعا  حو  كتابية ب يضاحات اإلدالء قصد بمراسلته الحالة حسب
 .التوص  تاريخ من ابتداء أيام 10 اج  داخ 

 المطلوبة باإليضاحات اإلدالء بدون األج  انصرام أو باإليضاحات التوص  بعد -
ية لوزير جاز لداخل بة ا بة للعام  او للجهة بالنسةةةةةةة لة بالنسةةةةةةة  أو  اإلقليم او للعما

 رةاسةةةةةةةة مهام من رةي  عز  لطلب اإلدارية المحكمة الى األمر احالة  الجماعة
 .المجل 



 

 اج  داخ  فيه يبت الذي االسةةةتعجالي للقضةةةاء االمر يحا  االسةةةتعجا  حالة في -
 . بالطلب التوص  تاريخ من ساعة 48

 حيث الى مهامه ممارسةةةةةةةة عن باألمر المعني توقيف االحالة هذه على يترتب -
 . الطلب في البت

 

 . فيها عضو هو التي الجماعة مع خاصة مصالح ربط:  الثانية الفقرة

 م  أو هيةاتها م  أو الترابية الجماعة م  خاصةةةةةة مصةةةةةالح ربط عضةةةةةو ك  من 
 عقود الباب هذا في يدخ  و. لها التابعة التنمية شةةركات أو العمومية  الماسةةسةةات

 عقود ابرام اعتبار يمكن .فيها عضو هو التي الجمعيات مشاري  تموي  و الشراكة
 في عضوا الجماعي المجل  عضو يكون التي الجمعيات عقود وتموي  الشراكات

 يطرح وبذل . التنظيمية القوانين بها جاءت التي المسةةةةةةةتجدات من الجمعيات هذه
 م  خاصةةةةةةةة مصةةةةةةةالح ربط حاالت من حالة االعما  هذه اعتبار حو  التسةةةةةةةاا 
 األعضةةةةةاء  على تطبق التي االحكام نف  تطبق الحالة هذه وفي  الترابية الجماعة
 بأخ قيات تضةةةةةر العم ، بها الجاري االنظمة و للقوانين مخالفة ألفعا  المرتكبين
 .الترابية الجماعة مصالح و العمومي المرفق

 

المطلثثثب الثثثثاني: إقالثثثة العضثثثو الجمثثثاعي بسثثثبب عثثثدم حضثثثوره ثثثثالث دورات 
 وطة به. متتالية أو االمتناع عن القيام بإحدى المهام المن

 

سم هذا المطلب إلى فقرتين، سنخص  الفقرة األولى إلقالة العضو الجماعي  سنق

بسةةةبب الغياب المتتالي للدورات، في حين سةةةنخصةةة  الفقرة الثانية لعزله بسةةةبب 

 االمتناع عن القيام ب حدى المهام الموكولة إليه. 

 . الفقرة األولى: اإلقالة بسبب الغياب المتتالي للدورات

ك  عضةةو من  ويعتبر حضةةور أعضةةاء مجل  الجماعة دورات المجل  إجباريا. 

أعضاء مجل  الجماعة لم يلب االستدعاء لحضور ث ث دورات متتالية أو خم  

مقةةاال بحكم القةةانون.  يعتبر دورات بصةةةةةةةفةةة متقطعةةة دون مبرر يقبلةةه المجل ،

من القانون التنظيمي  67للمادة  و ذل  اسةةتناداويجتم  المجل  لمعاينة هذه اإلقالة.

 المتعلق بالجماعات.  113.14رقم 



 

من القانون  70و األمر نفسةةةةةةةه ينطبق على المنتخب الجهوي من خ   المادة وه 

المتعلق بالجهات، وأيضةةةا على المنتخب في العماالت واألقاليم  111.14التنظيمي 

 ت واألقاليم. بالعماال المتعلق 112.14من القانون التنظيمي  68من خ   المادة 

إن  ك  تهاون عن العم  الجماعي قد يعرض صةةاحبه إلى عقوبات زجرية، فنف  

 20إذ نصةةةةت المادة  2009األمر كان معموال به في ظ  الميثاق الجماعي لسةةةةنة 

منه، على أن " ك  عضةو من المجل  الجماعي لم يلب االسةتدعاء لحضةور ث ث 

له المجل ، أو  بب يقب ية دون سةةةةةةة تال يام دورات مت امتن  دون عذر مقبو  عن الق

ب حدى المهام المنوطة به بموجب النصةةةةةةةو  المعمو  بها، يمكن أن يعلن بعد 

السماح له بتقديم ايضاحات عن إقالته بموجب قرار معل  ينشر بالجريدة الرسمية، 

يصةةةدره وزير الداخلية بالنسةةةبة للجماعات الحضةةةرية، والوالي أو العام  بالنسةةةبة 

وية، ويوجه رةي  المجل  الجماعي أو السةةةةةةةلطة اإلدارية المحلية للجماعات القر

الطلب  الرامي إلى اإلع ن عن إقالة المعني باألمر مشةةةفوعا برأي معل  للمجل  

المذكور، وحسةةةةةةب الحالة، برأي رةي  المجل  أو السةةةةةةلطة اإلدارية المحلية إلى 

 1لداخلية " .الوالي أو العام  التخاذ قرار في شأنه إلحالته على وزير ا

إن الهدف من التنصةةةةةةي  على إلزامية الحضةةةةةةور هو بت روح االنضةةةةةةباط لدى 

األعما   جداو  المنتخب الجماعي واالستمرار في حضور دورات المجل ، لكون

المرتبطة بها تتضمن نقطا ومواضي  تهم التسيير اليومي لشاون الجماعة المحلية 

 2ومصالح السكان .

 

الفقرة الثانية: اإلقالة بسثثثثثثبب امتناع المنتخب الجماعي عن القيام بإحدى المهام 

 .بهالمنوطة 

إذا امتن  أحد نواب الرةي  دون عذر مقبو  عن القيام ب حدى المهام المنوطة به  

المجل   مطالبة أو المفوضةةةةةةةة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز للرةي  

ة طلب عز  المعني باألمر من عضةةةوية مكتب المجل  باتخاذ مقرر يقضةةةي ب حال

                                                           
 78.00 القانون من 20 المادة 1
 القانون في الماستر دبلوم لني  رسالة المغرب، في الجماعي المنتخب التأديبي النظام:"  فايفا  إلهام 2

 .33 ،  2013/2014 الجامعية السنة" المحلي العام الشأن تدبير ماستر"  العام



 

إلى المحكمةةةة اإلداريةةةة. وفي هةةةذه الحةةةالةةةة، يقوم الرةي  فورا بسةةةةةةةحةةةب جمي  

 التفويضات التي منحت للمعني باألمر. 

ويمن  ناةب الرةي  المعني بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصةةةةةفته ناةبا للرةي  

 . إلى حين بت المحكمة اإلدارية في األمر

وتبت المحكمة في األمر داخ  أج  شةةةةةةةهر من تاريخ تسةةةةةةةجي  الطلب لدى كتابة 

من القانون التنظيمي رقم  68الضةةبط بهذه المحكمة. وذل  طبقا لمقتضةةيات المادة 

 المتعلق بالجماعات.  113.14

 القانون من 71وهو األمر نفسةةةةةةةه ينطبق على المنتخب الجهوي من خ   المادة 

المتعلق بالجهات، باإلضةةةةةةةافة إلى المنتخب في العماالت  111.14التنظيمي رقم 

المتعلق  112.14من القةةةةانون التنظيمي رقم  69واألقةةةةاليم من خ   المةةةةادة 

 بالعماالت واألقاليم.

إذ أن ك   2009وهو األمر نفسةةةه كان معموال به في ظ  الميثاق الجماعي لسةةةنة 

الملقاة على عاتقه ، يعرض عضةةةو جماعي امتن  عن القيام بالمسةةةاوليات والمهام 

 من الميثاق الجماعي.  20نفسه لإلقالة، وذل   استنادا للمادة 

وتجدر اإلشةةارة إلى أنه في حالة تطبيق المقتضةةيات التأديبية على أعضةةاء  ➢

مجا   في المجل ، ف ن القانون قد منح للمعنيين باألمر حقا جوهريا يطبق 

ق الةةةدفةةةاع، وذلةةة  من خ   العقوبةةةات اإلداريةةةة ويتعلق األمر بمبةةةدأ ح

استدعاةهم قصد اإلدالء ب يضاحات كتابية حو  األفعا  المنسوبة إليهم قب  

 3اتخاذ أي إجراء تأديبي في حقهم . 

 

 

 

 ضثثثثثثد اتخادهثثثثثثا الممكثثثثثثن التأديبيثثثثثثة االجثثثثثثرا ات:  الثثثثثثثاني حثثثثثثثالمب
 .االعضا   احد او نوابه او الرئيس او المجلس
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 على التأديبية الجزاءات توقي  في الوصةةةاية سةةةلطات مح  اإلدارية المحاكم حلت 
 أو الرةي  سةةةةةواء بمهامهم إخ لهم حالة في الترابية، الجماعات مجال  أعضةةةةةاء

 قضةةةاةي حكم بمقتضةةةى يتم والتوقيف العز  أصةةةبح األعضةةةاء،حيث باقي أو نوابه
 .سابقا كان كما إداري قرار بد 

 

 الرئيس او المجلس ضد المتخدة االجرا ات:  االول المطلب

سةةةةنعم  من خ   هذا المطلب الى الحديث عن االجراءات المتخذة ضةةةةد المجل  
 ملتم  أو الرةي  ، من ضةةةةةةةمنها عز  الرةي  وح  المجل  (الفقرة االولى   ،

 (الفقرة الثانية  . استقالته بتقديم الرةي  مطالبة

 

 المجلس حل و الرئيس عزل:  االولى الفقرة  

 : الرئيسعزل  ➢

 لمةةدة مهةةامةةه مزاولةةة عن امتنةةاعةةه أو مبرر بةةدون الرةي  انقطةةاع حةةالةةة في -   
  الرةي  تخلف إذا, مهامه السةةةةتةناف ب عذاره اإلقليم و العمالة عام  يقوم شةةةةهرين

 بالمحكمة االستعجالي القضاء  الى األمر االخير هذا يحي  ايام 7 اج  انقضاء بعد

 قضةةةةةةةاةي حكم بواسةةةةةةةطة البت يتم و, االمتناع أو االنقطاع حالة في للبت اإلدارية
 اإلنقطاع حالة االسةةةةتعجالي القضةةةةاء أقر اذا, سةةةةاعة 48  أج  داخ  االسةةةةتعجالي

 مكتب النتخاب المجل  يسةةةةةةةتدعى و المكتب يح  المهام، مزاولة عن اواإلمتناع
 . القضاةي الحكم صدور يوم من يوما 15 اج  داخ  جديد

 

 : المجلس حل ➢

 

 سةةير بحسةةن تم  ألسةةباب مهددة الجماعة مصةةالح كانت ما إذا المجل  ح  يتم -
عة مجل  ية الجما م  يقوم ان يمكن حيث ، التراب لة عا لة  االقليم او العما حا  ب 
 .المجل  ح  أج  من اإلدارية المحكمة إلى األمر

ل  - لة في كذا يام المجل  رفض حا تدبير او به المنوطة باألعما  الق  المرافق ب
ية عة العموم تاب ل  الى ما و الجماعة سةةةةةةةير في اخت   وق  اذا او له ال  يقوم, ذا
 للقيام المجل  الى اعذار لتوجيه االقليم او العمالة عام  الى طلب بتقديم الرةي 



 

 توجيه من شةةةةةهر مرور بعد االخت   اسةةةةةتمرار او الرفض حالة في, به بالمتعين
 .المجل  لح  االدارة المحكمة الى االمر احالة العمالة لعام  امكن االعذار

 

 استقالته بتقديم الرئيس مطالبة ملتمس:  الثانية الفقرة

 لثلثي يجوز المجل  انتةةداب مةةدة من سةةةةةةةنوات ث ث اجةة  انصةةةةةةةرام بعةةد  -    
 ال حيث, اسةةةتقالته بتقديم الرةي  مطالبة ملتم  تقديم مهامهم المزاولين االعضةةةاء

قديم يمكن تداب مدة خ   واحدة مرة إال االخير هذا ت  وجوبا ويدرج, المجل  ان
 و, المجل  يعقدها التى الرابعة السةةةةةنة من االولى العادية الدورة اعما  جدو  في
 بواسةةطة يطلب ان الجلسةةة نف  في للمجل  جاز اسةةتقالته تقديم الرةي  رفض اذا

يه يوافق مقرر ية عل  عام  من مهامهم المزاولين االعضةةةةةةةةاء ارباع ث ثة باغلب
 عز  لطلةةب المختصةةةةةةةةة اإلداريةةة المحكمةةة على األمر احةةالةةة االقليم او العمةةالةةة
 تاريخ من يوما سةةةةةةة سةةةةةةةين اج  داخ  الطلب في المجكمة تبت تم ومن, الرةي 
       .باالحالة توصلها

 

المطلثثب الثثثاني: اإلجرا ات المتخثثذة ضثثثثثثثثثد أحثثد نواب رئيس المجلس أو أحثثد 

 األعضا . 

سةةنقسةةم هذا المطلب إلى فقرتين، سةةنخصةة  الفقرة األولى لعز  أحد نواب رةي  

 المجل ، وسنخص  الفقرة الثانية لعز  أحد أعضاء المجل . 

 

 . الفقرة األولى: عزل أحد نواب رئيس المجلس

ب رةي  المجل  دون عةةذر مقبو  عن القيةةام بةة حةةدى المهةةام إذا امتن  أحةةد نوا

بة المجل  باتخاذ مقرر  يه، ف نه جاز للرةي  مطال المنوطة به أو المفوضةةةةةةةةة إل

يقضةةي ب حالة طلب عز  المعني باألمر من عضةةوية مكتب المجل  إلى المحكمة 

يه اإلدارية، وتبت هذه األخيرة في األمر داخ  أج  شةةةهر من تاريخ تسةةةجي  اوعل

 فورا بسةةةةةةحب جمي  التفويضةةةةةةات التي منحت للمعني باألمر، ويمن  الرةي يقوم 

الرةي  المعني بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصةةةةةةةفته ناةبا للرةي  إلى  ناةب

 حين بت المحكمة اإلدارية في األمر. 



 

 عام  وفي حالة ارتكابه أفعا  مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العم ، يقوم

لة المعني  لة أو اإلقليم أو من ينوب عنه عن طريق رةي  المجل  بمراسةةةةةةة العما

كتابية حو  األفعا  المنسةةةوبة إليه داخ  أج  ال يتعدى  ب يضةةةاحاتباألمر لإلدالء 

   أيام ابتداء من تاريخ التوص  .10عشرة(

 وعدم باإليضةةاحاتويجوز لعام  العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بعد التوصةة  

االقتناع بها أو بعد انصةةرام األج  دون التوصةة  بجواب إحالة األمر إلى المحكمة 

 اإلدارية وذل  لطلب عز  عضو المجل  المعني باألمر من مجل  الجماعة .

توقيف المعني باألمر عن ممارسة  ويترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية

 4مهامه إلى حين البت في طلب العز  .

 الفقرة الثانية: عزل أحد أعضا  المجلس. 

إذا ارتكب أفعا  مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العم  أو وق  تضةةةةةةةارب 

من ينوب عنه  أو للمصةةالح أو إسةةتغ   مواق  النفوذ، ف ن عام  العمالة أو اإلقليم 

كتابية  ب يضةةةاحاتم عن طريق رةي  المجل  بمراسةةةلة المعني باألمر لإلدالء يقو

  أيام ابتداء من تاريخ 10حو  األفعا  المنسةةةوبة إليه داخ  أج  ال يتعدى عشةةةرة(

 التوص . 

وعدم  باإليضةةاحاتويجوز لعام  العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بعد التوصةة  

دون التوص  بجواب، إحالة األمر إلى المحكمة  االقتناع بها أو بعد انصرام األج 

 اإلدارية وذل  لطلب عز  عضو المجل  المعني باألمر من مجل  الجماعة.

 وتبت المحكمة في الطلب داخ  أج  ال يتعدى شهرا من تاريخ توصلها باالحالة .

على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة  ويترتب

 5امه إلى حين البت في طلب العز  . مه
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 الرغبة على ماشةةةرا أصةةةبح المنتخبين تأديب ان الى النهاية في نخل                  

 العام الشأن لتدبير ماه  شخ  فك  ولذل  ، الحكامة وفرض التغير في الجدية و

 المشرع ان والواق  . العام المرفق أخ قيات من أدنى حد وفق سلوكه بضبط ملزم

 قضةةةةاةية متابعة موضةةةةوع تكون قد والتي االدارية التأديبية العقوبات فرض عندما

 ألخ قيات و للقانون مخالفة جسةةةةةةةيمة أخطاء أو أعماال و أفعاال ارتكب من لك 

 لهذا.  التكوين في الجماعي المنتخب حق على المقاب  فقد ن  في.  العام المرفق

 من ، المنتخبين لألعضةةاء التدبيرية القدرات من الرف  ضةةرورة على التأكيد يجب

 الترابي التدبير ميدان في الخبرات وتباد  المسةةةةةةةتمر التكوين برامج إط ق خ  

 المتقدمة الجهوية سةةةةةةيما المغرب رفعها التي الرهانات مسةةةةةةتوى في يكونوا ،حتى

 الفع  في تقاةيةواالل االنسةةةةةةةجام تحقيق  إلى يسةةةةةةةعيان الذين اإلداري وال تمركز

 النخب اختيار عن مسةةاولة السةةياسةةية األحزاب تبقى التحديات هذه أمام.  العمومي

 .المقبلة المرحلة لقيادة الماهلة واألطر الكفاءات استقطاب خ   من وتجديدها
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 دلي  المنتخب الجماعي . •

 لني  رسالة المغرب، في الجماعي المنتخب التأديبي النظام:"  فايفا  الهام •
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