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 مقدمة:
تمثل  ولذلك فهية الوسيلة التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ سياستها العامة، دارة العامتعتبر لا 

لذلك فإن  .السائد في الدولة واملناخ السياس ي ولاقتصادية لاجتماعيةاملعبرة عن السياسة  ألاداة

 دارةإلا العامة تتناولها بالدراسة عدة علوم، كل يسلط الضوء عليها من زاوية فنجد علم  إلادارةظاهرة 

 إلادارةو ما يهمنا هو دراسة  ...و علم القانون  لاجتماعوعلم السياسة وعلم  لاقتصادالعامة وعلم 

و التي يتناولها القانون املنظم  إلاداريةباعتبارها كائن قانوني، أي تسليط الضوء على مختلف الجوانب 

املنظمة  ألانظمةناول مختلف العامة، و ألن مجال القانون واسع، باعتباره علم مستقل يت لإلدارة

املتنوعة من حيث املدى ومن حيث املوضوع، فإن دراستنا ستنصب على  معامالتهفي  إلانسانيللسلوك 

و  اتنظام عالمي خصها بمميز  خللالعامة؛ من  إلادارةمختلف النصوص القانونية التي تحيط بظاهرة 

أحد فروع القانون العديدة و التي  إلاداري لقانون ا ألنو  .إلاداري أفرد لها قانونا خاص بها هو القانون 

يتوجب على دارس القانون اكتسابها، يتعين علينا البحث عن ماهيته؟ و يندرج تحت هذه املاهية 

  العامة التي يتناولها ؟ لإلدارة، ثم عن الهيكل القانونية إلاداري التساؤل عن مفهوم القانون 

انون العام الداخلي ويتضمن القواعد املنظمة إلدارة فرع من فروع القهو  القانون إلاداري 

 الدولة أو إلادارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.

 فعل عمومي لضبط نشاط إلادارة سواء كانت عالقات تجمعها مع الفرد أو مع املؤسسات.

ومية إلادارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف إلى تحقيق املصلحة العم -

 )لذلك البد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية(.

ضرية هيئات كبرى( أو المركزي )جماعات ح-إلادارة إما أن يكون لها شكل مركزي )وزارات

 مؤسسات عمومية(   -أقاليم -عماالت – .وقروية

مما ينتج  يولد نشاط إلادارة احتكاك بين إرادتين مؤسساتية وشخصية "داتيتين أو اعتباريتين" -

 عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية )أو مرفقية(.

يتميز القانون إلاداري بأحكام آمرة ال يمكن لاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة  -

 وملزمة وزجرية.

 وظيفة إلادارة:أوال: 

 تنفيذ السياسة العامة للدولة أو إحدى هيئاتها الترابية -1

 لتزامات والعقودمنتجة للحقوق ولا -2

 تقريبها إلى املواطنين. -3
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 عالقة القانون إلاداري بفروع القانون ألاخرى  ثانيا:

خارجي  قانون إلى  امعال انون قالينقسم  عالقة القانون إلاداري بفروع القانون العام: -أ

حكم العالقات بين الدولي العام" وقانون عام داخلي. يتعلق ألاول بالقوانين الدولية التي تالقانون "

 الدول والهيئات الدولية، أما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون إلاداري والقانون املالي.

: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من عالقة القانون إلاداري بالقانون الدستوري -1

ت أجزاءها يف ركبزاويته. فإذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وك

 يبين لنا كيف تعمل إلادارة وكيف يتحدد كل جزء من أجزاءها.القانون لاداري الكبرى دستوريا فإن 

: يهتم ق.م بدراسة النشاط املالي للدولة أي مداخيل عالقة القانون إلاداري بالقانون املالي -2

لك فإن علم املالية العامة، يشارك الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذ

 القانون إلاداري في تنظيم جزء مهم من نشاط إلادارة.

القانون إلاداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته لإلدارة، أما علم  عالقته بعلم إلادارة: -3

 إلادارة فيهتم بحركة إلادارة وأعضائها.

 عالقة القانون إلاداري بفروع القانون الخاص: -ب

 حاالت في عالقة القانون إلاداري بالقانون املدني: 3يميز لاتجاه الفقهي الحالي بين 

القاعدة القانونية املتعامل بها في القانون إلاداري ال وجود لها في القانون املدني )انفراد ق.إ  -1

نظرية القرار الخاص كالقانون  العام وليس لها مقابل في من القانون بمجموعة من القواعد التي تنبع 

 إلاداري املنفرد، أو مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة إلادارية(.

نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، إال أن كل من القوانين يعطيها معنى  -2

 مغاير كاملسؤولية، العقود، امللكية...

اص، وتحظى بنفس املدلول كالقوة نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخ -3

 القاهرة، ألاهلية في القضاء....

 :مصادر القانون إلاداري ثالثا: 

التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين املتعلقة بالتنظيم  -1

 ..إلاقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع امللكية.

الدستور املغربي يتضمن الكثير من املبادئ والفصول التي تهم إلادارة والقانون إلاداري، من 

الذي خصص بابا مستقال للجماعات الترابية، وفي هذا إلاطار  2111أهمها : الباب التاسع من دستور 

والجماعات.  على أن "الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعماالت وألاقاليم 131ينص الفصل 

الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب 

على أنه "يقوم رؤساء  131مجالس الجهات والجماعات باالقتراع العام املباشر..." وينص الفصل 

 ه املجالس ومقرراتها"مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ألاخرى، بتنفيذ مداوالت هذ
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لاجتهاد القضائي: القانون إلاداري هو قانون قضائي ألن القاض ي يقوم بتأويل القاعدة  -2

القانونية، وعند عدم وجود هذه ألاخيرة فإن القاض ي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في املجال 

ه انتقادات ألنه وعمال بمبدأ إلاداري وللتطورات السريعة التي تعرفها إلادارة. هذا الطرح وجهت ل

 الفصل بين السلط فإن القاض ي ال يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.

العــــرف: هو إتباع السلطة إلادارية املختصة ألسلوب معين في تسيير وتنظيم املرافق العامة  -3

 إلاداري على ركنيين: واستمرارها على إتباع هذا ألاسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف

مادي: إتباع إلادارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على أساس أن يكون تصرفها عاما ومنتظما وأال 

 يكون مخالفا للقانون.

معنوي: أن يستقر في ألاذهان لاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء 

 رة في مجال معين قد أصبح ملزما.على من يخالفها، أو لاعتقاد بان تصرف إلادا

 الفــقــه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية. -4

 خصائص القانـــون إلاداري رابعا: 

بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة  1113حديث النشأة: وضعت أهم مبادئه سنة  -1

 تطورات منذ ذلك الحين.

د قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط غير مقنن: لعدم وجو  -2

إلاداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. إال أن هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم 

 .بالثبات

 .قانون قضائي: ألن معظم أحكامه ونظرياته ألاساسية نشأت عن طريق القضاء القانون  -3

تصنيف ألاجهزة إلادارية في الدولة  « l’organisation Administrative »إلاداري  يقصد بالتنظيمو 

 .1وبيان تشكيلها وكيفية توزيع وممارسة لاختصاصات إلادارية لتنفيذ السياسة العامة للدولة

وتتمثل أساليب التنظيم إلاداري في الدولة الحديثة في املركزية والالمركزية إلادارية، وقد تعتمد 

دول في تنظيمها إلاداري أسلوب املركزية إلادارية وحده، أو تطبق أسلوب الالمركزية إلادارية إلى جانبه ال

وذلك استنادا إلى نظامها السياس ي وظروفها لاقتصادية ولاجتماعية ومدى عراقتها في الديمقراطية 

 السياسية وإلادارية.

بعد اخرى،  دول املتقدمة يزداد اهمية سنةمما ال شك فيه ان الدور الذي تؤديه الحكومة في الو 

ح التي تهئ و مهمتها على احسن وجه، ينبغي ان تتوفر على مجموعة من املصال و لكي تتمكن من اداء

جهة اخرى، و هذه املصالح هي التي  من جهة، و العمل على تنفيذها من   تتسهل اتخاذ القرارا

 . لادارة :ب تسمى
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على تنفيذ املهام ذات املصلحة العامة يجب ان تكون متسلسلة  و هذه لادارة التي تساعد 

تسلسال اداريا، اي ان بعضها يعلو على البعض لاخر من حيث السلطة و التوجيه، و لذلك نجد ان 

و مصالح    لادارة تعمل تحت اشراف و سلطة الوزراء، ثم انها تضم مصالح مركزية مقرها بالعاصمة

 ..لتراب الوطنيمحلية موزعة على مجموع ا

غير ان هناك بجانب الدولة التي هي عبارة عن الجماعة الوطنية الكبرى جماعات محلية اقر 

الدستور بوجودها اي انها جماعات تتمتع بالشخصية املعنوية و لاستقالل املالي، و تتوفر على اجهزتها 

 .الخاصة بها لتدبير مصالحها تحت اشراف و مراقبة الدولة

قسم موضوع التنظيم إلاداري إلى فصلين مستقلين، نتعرض في ألاول منه وهكذا سوف ن

للمبادئ العامة للتنظيم إلاداري على أن تخصص الفصل الثاني لدراسة التنظيم إلاداري في اململكة 

 املغربية.
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   الفصل ألاول 

 املبادئ العامة للتنظيم إلاداري 

من حيث تقسيم العمل إلى وحدات وتحديد اختصاصات  ذالتنظيم هو أسلوب التنفي

 ومسئوليات كل من هذا الوحدات العاملين فيها وكذلك سير إلاجراءات التنفيذية

و التنظيم إلاداري يعني تصنيف ألاجهزة إلادارية املختلفة للدولة وبيان كيفية إنشائها و توزيع 

و هو وسيلة لتوزيع لاختصاص بين الوحدات  -لاختصاصات بينها قصد تنفيذ السياسة العامة للدولة

 التابعة للدولة مباشرة و بين تلك الوحدات التي تتمتع باستقاللية عن السلطة املركزية.  

تعتمد إما على تركيز السلطة في جهة ادارية واحدة و يعتمد التنظيم إلاداري على أساليب فنية 

بهدف توزيع النشاط إلاداري دارية التابعة و املستقلة هي السلطة املركزية أو توزيعها على الوحدات لا 

أسلوبين رئيسيين تمثل في و عليه فإن التنظيم لاداري ي–بين مختلف ألاجهزة إلادارية التابعة للدولة 

   .الالمركزيةونظام   النظام املركزي هما: 

لشخصية ل العامة يرتكز التنظيم لاداري بصفة عامة على مبادئ أساسية، تتمثل في النظرية 

التي لعبت دورا بارزا في إعطاء الشكل القانوني  ملختلف لانشطة لادارية )املبحث  املعنوية العامة 

اللذان يشكالن النموذجين العمليين   )املبحث الثاني( والالمركزية إلادارية  وأسلوبي املركزيةلاول( 

 .للتنظيم لاداري )املبحث الثالث(

 الشخصية املعنوية العامة.    ألاول: املبحث
 املبحث الثاني:    املركزية إلادارية.

 .الالمركزية إلادارية : املبحث الثالث
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 املبحث ألاول: الشخصية املعنوية العامة

الشخص املعنوي هو مجموعة من ألاشخاص أو ألاموال تتمتع بالشخصية القانونية أي بأهلية 

ات. والشخصية القانونية ال تقتصر فقط على ألاشخاص الطبيعيين اكتساب الحقوق ولالتزام بالواجب

)أي إلانسان العادي( الذين لهم وجود مادي، بل تتمتع بها أيضا ألاشخاص لاعتبارية التي تهدف إلى 

تحقيق هدف معين والتي تصبح قادرة على اكتساب الحقوق ولالتزام بالواجبات كما لو كانت شخصا 

 طبيعيا.

ية املعنوية نشأت في ألاصل في مجال القانون الخاص، إال أن أهميتها في مجال وفكرة الشخص

القانون العام تفوق أهميتها في القانون الخاص، ذلك أن الشخص الطبيعي )إلانسان( في القانون العام 

 ال يظهر إال كممثل ألحد ألاشخاص املعنوية )لاعتبارية( العامة.

على موظفين وعمال، وهم إذ يباشرون  –ملمارسة نشاطها  – فاإلدارة العامة تعتمد بالضرورة

أعمال إلادارة فإنهم ال يتصرفون لحسابهم الخاص، بل لحساب إلادارة، بالتالي فهم ال يتحملون 

لالتزامات وال يكتسبون الحقوق الناتجة عن هذه التصرفات، بل تعود إلى الشخص الذي تمت 

ظهر أهمية "الشخصية املعنوية" في القانون العام، والتي تتمثل ومن هنا ت ألاعمال والتصرفات باسمه،

خاصة في خضوع الشخص املعنوي العام ألحكام القانون العام وانفراد أشخاص القانون العام 

 2بخصائص معينة تميزها عن ألاشخاص املعنوية الخاصة.

حقيقة( وأنواع  وتقتض ي دراسة الشخصية املعنوية العامة، تحديد طبيعتها )هل هي مجاز أو 

 على منح الشخصية املعنوية العامةألاشخاص املعنوية العامة والنتائج التي تترتب 

 أهمية فكرة الشخصية املعنويةاملطلب ألاول: 

إن لدراسة فكرة الشخصية املعنوية بصفة عامة أو بصفة خاصة أهمية قصوى في نطاق 

ية دراسة فكرة الشخصية املعنوية في أهمية فكرة القانون إلاداري و علم التنظيم إلاداري و تتجلى أهم

الشخصية املعنوية ذاتها و في دورها كأداة ووسيلة تنظم النظام إلاداري في الدراسة فنيا و 

  فماهي لاشخاص املعنوية وماهي اهميتها؟.قانونيا

نون أهمية فكرة الشخصية املعنوية : تعتبر الشخصية املعنوية شخصا قانونيا من أشخاص القا

)أي طرف من أطراف العالقات القانونية ( له أهميته القصوى من حيث اعتبارها: كل مجموعة من 

ألاشخاص تستهدف فرضا مشتركا أو مجموعة من ألاموال تخصص وترصد لتحقيق غرض معين بحيث 

تكون و تشكل هذه املجموعة من ألاشخاص و ألاموال كيانا قانونيا مستقال عن ذات ألاشخاص و 

صر ألاموال املكونة له له أهلية قانونية مستقلة و قائمة بذاتها تكتسب الحقوق و تتحمل لالتزامات عنا

باسمه،إن فكرة الشخصية املعنوية هي التي تؤسس ديمومة الدولة كشخص معنوي عام أصيل فكرة 
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ها في املنظمات و دائمة و مستمرة مهما تغير نظامها السياس ي و مهما تواتر و تعاقب الحكام فيها و ممثلي

 .ألاشخاص الدولية

ألاهمية الفنية لفكرة الشخصية املعنوية في نطاق التنظيم إلاداري : تكمن في اعتبار فكرة           

الشخصية املعنوية هي الوسيلة الفنية الناجعة في عملية تقسيم ألاجهزة و الوحدات إلادارية املكونة 

 .مظاهر و اختصاصات السلطة إلادارية إقليميا و مصلحياللنظام إلاداري ووسيلة ناجحة لتوزيع 

ألاهمية القانونية لفكرة الشخصية املعنوية في نطاق التنظيم إلاداري: تلعب الفكرة دورا قانونيا 

هاما في تنظيم أعمال الوحدات و السلطات إلادارية غذ بواسطتها أمكن القيام باألعمال و الوظائف 

يعية باسم ألاشخاص إلادارية )الدولة، الوالية، البلدية، املؤسسات...( و إلادارية بواسطة أشخاص طب

 .لحسابها فهم يقومون باألعمال القانونية و املادية باسم الدولة و لحسابها

 طبيعة الشخصية املعنويةاملطلب الثاني: 

كر وجود ، ألاول ين3لقد ثار الخالف بين الفقهاء حول الشخصية املعنوية وانقسموا إلى فريقين

الشخصية املعنوية، في حين اعترف الفريق الثاني بها كنظرية قانونية ال مجال إلنكارها، نظرا ألخذ 

 القوانين الحديثة بها.

ولكن رغم ذلك اختلف الفقهاء الذين يعترفون بالشخصية املعنوية حول طبيعتها، فظهرت 

 نظريتان متعارضتان: نظرية الحقيقة ونظرية املجاز.

 .4ول: نظرية الققيقةالفرع ألا 
سالي، هوريو، فيرهم" إن فكرة الشخصية املعنوية  ،يقرر أصحاب هذا املذهب "جييرك، ميشو

هي حقيقة قائمة وموجودة وليست مجازا أو افتراضا أو حيلة قانونية أو تصور وهمي فالشخصية 

نسان، فالشخص املعنوي املعنوية حقيقة قانونية واقعة مثل الشخصية القانونية الطبيعية املقررة لإل

 .حقيقي واقعي مثل إلانسان

 الفقرة ألاولى : أساس النظرية:

هذه النظرية أن الشخصية املعنوية حقيقة موجودة فعال وليست مجرد تصور أو افتراض  دمفا 

رع، وينشأ بمجرد توافر العناصر املكونة له، وهي وهي، فالشخص املعنوي هو حقيقة من صنع املش

من ألافراد يستهدفون تحقيق غرض مشترك، فيقوم بينهم نوع من التضامن وإلارادة  وجود مجموعة

 5الجماعية املستقلة عن إرادة ألافراد املكونين لهذه املجموعة.

                                                             
3   -M.Yahya :  « La notion d’autorité administratif  en droit Marocain », Thèse, Faculté de Droit, 

Rabat, p :330    
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وتبعا لذلك ينشأ الشخص املعنوي الذي يعترف به املشرع، وتذهب هذه النظرية إلى أن اعتراف 

وليس إلنشاء أو خلق الشخصية املعنوية، فهذه ألاخيرة املشرع بالشخص املعنوي هو تقرير لحقيقة 

تنشأ بمجرد توافر العناصر املكونة لها وقبل تدخل املشرع. فاألشخاص املعنوية هي كائنات قانونية 

 موجودة في الواقع وقادرة على اكتساب الحقوق ولالتزام بالواجبات مثلها مثل ألاشخاص الطبيعيين.

ظرية بأنها بالغت في تشبيهها ألاشخاص املعنوية باألشخاص وينتقد بعض الفقه هذه الن

الطبيعيين، ذلك أن الشخص املعنوي ليس في الحقيقة كائنا حيا يتمتع باإلرادة الذاتية وإنما هو مجرد 

 .6تنظيم لألشخاص وألاموال يعمل بواسطة ممثليه

 :نتائج نظرية الشخصية القانونية الققيقيةالفقرة الثانية: 

ب أو نظرية الشخصية املعنوية الحقيقية إلى نتيجة بارزة و ظاهرة إن فكرة يؤدي مذه

الشخصية املعنوية ليست منحة من الدولة وليست متوقفة في وجودها على تدخل املشرع ليجيزها 

وينشئها بل هي حقيقة قانونية واقعية تفرض نفسها على املشرع فمتى اجتمعت مجموعة من الناس أو 

غرض مشترك نشأت و تحققت فكرة الشخصية املعنوية وما على املشرع إال لاعتراف ألاموال لتحقيق 

بها كحقيقة وكواقع مثل اعترافه بالطفل الوليد في عالم القانون، و تؤدي هذه النظرية إلى تحقيق 

 .تحكم و تدخل الدولة في حرية خلق التجمعات القانونية

 والافتراضأالفرع الثاني: نظرية املجاز 
أصحاب هذه النظرية "سافيني، بيير تلمي، كابتان وجيز، و بونار" يرون فكرة الشخصية يرى 

املعنوية هي مجرد مجاز و افتراض قانوني مخالف للواقع و الحقيقة لجا إليها املشرع في الدولة كحيلة 

ون لها قانونية لتتمكن التجمعات و الهيئات )أشخاص أو أموال( من تحقيق أهدافها و أغراضها حتى تك

 .أهلية اكتساب الحقوق و تحمل الواجبات و لالتزامات

 :و الافتراض القانونيأ: أساس نظرية أو مذهب املجاز ىولفقرة ألا ال

مؤدى هذه النظرية أن الشخصية املعنوية مجرد افتراض ومجاز قانوني، فلفظ الشخص يطلق 

طبقا  –ات. فالشخص املعنوي على إنسان فقط ألنه وحده الذي يكتسب الحقوق ويتحمل لالتزام

هو مجرد افتراض ال يستند إلى الواقع وحيلة يلجأ إليها املشرع لتمكين بعض الهيئات  –لهذه النظرية 

من تحقيق ألاغراض التي قامت من أجلها. ذلك أن املشرع رغبة منه في تمكين بعض الهيئات من 

م "الشخص العنوي" ويعامله معاملة تحقيق منفعة عامة، يقوم بإنشاء كائن خيالي يطلق عليه اس

 7ألافراد الطبيعيين.

 ولقد ترتب على نظرية املجاز في تحديد طبيعة الشخص املعنوي عدة نتائج لعل أهمها:
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أن الشخصية املعنوية هي من صنع املشرع ومنحة منه، حيث ال يجوز إنشاء شخص معنوي إال 

 بترخيص من القانون صراحة أو ضمنا.

نصوص القانون، بمعنى ر الشخصية املعنوية وأهلية الشخص املعنوي بما تقرره أيضا تتحدد آثا

أن إرادة املشرع مطلقة في تقييد أهلية الشخص املعنوي في مباشرة التصرفات وإخضاعه لرقابة 

 صارمة.

 :نقد هذه النظرية الفقرة الثانية:

ة فكرة الشخصية املعنوية لقد وجهت لنظرية املجاز و لافتراض القانوني في مجال تكييف طبيع

 :لانتقادات التالية

إن نظرية نظرية أو مذهب لافتراض أو املجاز القانوني يعجز عن تفسير كيفية وجود -1

الشخصية القانونية للدولة فإذا كانت فكرة الشخصية املعنوية هي مجرد مجاز وافتراض قانوني وضعه 

شرع الدولة فمن هو الذي أعطى وأكسب فكرة املشرع وهي بالتالي مجرد منحة مرهونة بإرادة م

 الشخصية املعنوية مادامت هي التي تخلق وتتحكم عن طريق املشرع في مصير الشخصية املعنوية ؟

و أمام وجهة هذا النقد قرر أنصار مذهب املجاز و لافتراض القانوني أن الدولة هي الشخص 

جد شخصيتها القانونية بمجرد توافر أركان املعنوي لاعتباري الوحيد ألاصيل و الحقيقي حيث تو 

 .وجودها أما بقية ألاشخاص املعنوية ألاخرى هي مجرد افتراض و مجاز قانوني

إن هذا املذهب يؤدي إلى إطالق سلطان الدولة في التحكم في مصير الجماعات والتجمعات -2

 .الدولة والفردبشكل قيد من تكوين وإنشاء الجماعات التي أصبحت تشكل أهمية كوسيط بين 

إن ربط فكرة الشخصية القانونية باإلدارة الذاتية وامللكات العقلية والذهنية من طرف هذا -3

 .املذهب يؤدي إلى تقرير عدم مسؤولية ألاشخاص املعنوية مدنيا وجنائيا

ك بأنه إذا كانت ولقد انتقدت هذه النظرية بأنها غير قادرة على تفسير شخصية الدولة، ذل-4

 ية املعنوية بمجرد افتراض من خلق القانون أو املشرع، فمن الذي يمنح الدولة شخصيتها؟الشخص

هي التي تضع القانون )عن طريق السلطة التشريعية( وال يمكن القول أن الدولة هي التي فالدولة 

 .8تخلق نفسها وتعترف بالشخصية املعنوية

، ف الفقهي حول طبيعة الشخص املعنوي من خالل ما تقدم يجب التأكيد على أنه أيا كان الخال 

من الفقه والقضاء والتشريع، شك فيه أن الشخصية املعنوية موجودة ويسلم بوجودها كل  فالذي ال

حيث تتمتع الجماعات والهيئات بالشخصية القانونية أي بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل لالتزامات 

 مثلها مثل ألافراد الطبيعيين.
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  الثاني: أنواع ألاشخاص املعنوية املطلب          
تنقسم ألاشخاص املعنوية بصفة عامة إلى نوعين: أشخاص معنوية خاصة تخضع ألحكام 

القانون الخاص )كالشركات والجمعيات واملؤسسات الخاصة(، وأشخاص معنوية عامة تخضع ألحكام 

 القانون العام.

 : ألاشخاص املعنوية العامةالفرع ألاول            

 قسم الفقه التقليدي ألاشخاص املعنوية العامة إلى نوعين أساسيين هما:وي

 أشخاص معنوية عامة إقليمية وأشخاص معنوية عامة مرفقية أو مصلحية.

ذلك أن الشخص املعنوي العام قد يتحدد اختصاصه في نطاق إقليمي معين أي على أساس 

 نطاق غرض معين أو نشاط محدد.كما قد يتحدد اختصاصه على أساس موضوعي أي في إقليمي، 

 )ترابية( : ألاشخاص املعنوية العامة إلاقليميةالفقرة ألاولى
ومناط هذا التقسيم هو النظر إلى مدى اختصاص الشخص املعنوي العام من الناحية 

وقد يكون هذا  نظام إقليم معين،الجغرافية، حيث يتحدد اختصاص الشخص املعنوي العام في 

قليم الدولة كله، فيكون الشخص املعنوي العام هو الدولة أما إذا تحدد هذا لاختصاص شامال إل

لاختصاص في نطاق منطقة جغرافية معينة أو في جزء محدد من إقليم الدولة، سمي الشخص 

املعنوي شخصا معنويا إداريا محليا كالجهات والعماالت وألاقاليم والجماعات الحضرية والقروية. 

العامة إلاقليمية تختص بتنظيم وإدارة جميع املرافق العامة أو معظمها بالنسبة  فاألشخاص املعنوية

عنصر شخص ي وهو السكان، لسكان إقليم معين من أقاليم الدولة، وهي لذلك تقوم على عنصرين: 

 وعنصر إقليمي وهو مساحة إلاقليم الذي يشمله اختصاصها.

 9ي:فاألشخاص املعنوية العامة إلاقليمية تتحدد إذن ف

الدولة هي أهم ألاشخاص املعنوية العامة و شخصيتها احد خصائصها املهمة ، ومع ذلك  : الدولة -أ

فهو يقرر انه ال  Duguit أنكر فريق من الباحثين على الدولة تمتعها بالشخصية املعنوية و أولهم الفقيه

ي يكفلها القانون ضرورة مطلقا لفكرة الشخصية املعنوية التي افترضت إليجاد أساس للحماية الت

للمراكز القانونية الجماعية ، فالشخصية املعنوية هي محض خيال و ال يمكن أن تكون للدولة إرادة 

مستقلة عن إرادة الحكام . وهناك من رفض الشخصية املعنوية للدولة على أساس أن هذه ألاخيرة هي 

البشرية ، فهي مجرد آلة  مجرد جهاز من املرافق و التنظيمات موضوع في خدمة أهداف الجماعة

صنعها إلانسان لتحقيق أغراضه . لكن في الحقيقة يذهب اغلب الفقهاء إلى لاعتراف للدولة 

وهي أهم ألاشخاص املعنوية العامة، وشخصيتها  . بالشخصية املعنوية املستقلة عن أشخاص الحكام

تضمن لها لاستمرار بصرف النظر  ركن من أركان وجودها وفقا لقواعد القانون الدولي العام، وهي التي

 عن أشكال الحكومات التي تتعاقب عليها.
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 وقضاًء أن شخصية الدولة 
ً
إال أن هذه آلاراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقها

وحدة ال تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة وأعمال الخاصة منها والتي تتسم بطابع السلطة 

 . تماش ى مع املنطق القانوني السليمالعامة . وهو رأي ي

والدولة هي الشخص املعنوي العام الذي تتفرع عنه ألاشخاص املعنوية ألاخرى وهي التي تمنح 

 الشخصية املعنوية الخاصة لألفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .

لتشريعية والدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثالث : السلطة ا

والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إال أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم 

 
ً
 مسلما

ً
 به فقد اختلف الفقه في شأنها . تكن أمرا

 :املجموعات الترابية وتتضمن -ب

تمارس اختصاصها في الحدود  ألاشخاصوالجماعات: هذه  وألاقاليم الجهات والعماالت-

 وسنتعرض لها بالتفصيل في الفصل الثاني. ية املحددة لها تحت رقابة الدولة ووصايتها.الجغراف

 املصلقية: أو : ألاشخاص املعنوية العامة املرفقية ةالثاني قرةالف 
 املركزية املصلحية أو املرفقية، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة لألفراد تحت 

ً
ويطلق عليها أيضا

املعنوية التابعة لها، وتسمى هذه ألاشخاص بالهيئات العامة أو رقابة الدولة أو أحد ألاشخاص 

  املؤسسات العامة.

 من 
ً
وقد لجأ املشرع إلى إنشاء هذه ألاشخاص لتباشر ادارة املرافق العامة التي تتطلب نوعا

 لاستقالل الفني عن الحكومة املركزية لضمان فاعلية وكفاءة إلادارة.

وعا واحدا من الوظائف التي تؤديها الدولة وتتخصص في هذا وهذا النوع من ألاشخاص يمارس ن

املجال وتصبح هي املسؤولة عنُه وزاد التوسع أيضا في أنشاء هذِه ألاشخاص ، من ألامثلة ؛ الوزارات 

حيث كل وزارة تتخصص بمرفق أو نشاط محدد فوزارة الداخلية تتخصص بالنشاط ألامني الداخلي 

 الثقافة..الخ. الرياضة و ووزارة الرياضة تهتم بمرفق 

املؤسسات تقابل اصطالح  عموما فهي أي ألاشخاص املعنوية املرفقية أو التخصصيةو 

عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة  العمومية، واملؤسسة العمومية وفقا للتعريف الكالسيكي

 . 10عامة وتتمتع بالشخصية املعنوية

 وأنواعها: : املؤسسات العموميةأوال

عنوية عامة بتسيير املرافق ؤسسة العمومية هي تلك الطريقة التي يعهد بموجيها إلى أشخاص مملا

مع تمتع هذه ألاشخاص باالستقالل املالي ولاداري. إنها شكل من أشكال الالمركزية لادارية  ةالعام

ملعنوية فاملؤسسة العمومية مرفق عام يدار بواسطته منظمة عامة ويتمتع بالشخصية ا 11املرفقية،
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التي تكفل له لاستقالل لاداري واملالي تحت وصاية السلطة املركزية ويكون نشاط املؤسسة إما إداريا 

 هنا يجب التمييز بين املؤسسة العمومية واملقاولة العمومية.و  .صناعياأو تجاريا أو 

ير فاملقاولة العمومية هي شخص من أشخاص القانون الخاص له استقالل مالي وإداري يد

نشاطا صناعيا أو تجاريا ويراقب مثله مثل املؤسسة العمومية من قبل هيئات املراقبة، وتملك الدولة 

أو املؤسسات العمومية أغلب ألاسهم في رأسمال املقاولة العمومية إما على انفراد أو بصفة مشتركة 

كانت الدولة أو أحد  ، واملقاولة ال تنتمي إلى القطاع العام إال إذا12 بشكل مباشر أو غير مباشر

ألاشخاص املعنويين يملكون أغلبية رأس املال. في حين أن املؤسسة العمومية تشكل تقليديا شخصا 

معنويا من القانون العام متخصصا يكتس ي إما طابعا إداريا وإما صناعيا وإما تجاريا، كما تضطلع 

 الي وإداري.بتدبير املرفق العام الصناعي والتجاري وتتمتع بذلك باستقالل م

تعتبر املؤسسة العمومية طريقة من طرق إدارة املرافق العامة، وتحتل مركزا مهما من بين طرق و 

إدارة املرافق العمومية في املغرب، حيث نجد كثيرا من املرافق كانت تدار بواسطة إلامتياز. حولت 

للعلوم إلادارية املنعقد في الرباط إدارتها إلى طريقة املؤسسة العمومية وقد أصدر املؤتمر العربي الثاني 

توصيات تهدف إلى تبني هذا ألاسلوب وتوسيع مجال تطبيقه فأصبحت املؤسسات  1111سنة 

العمومية باملغرب متعددة ومتنوعة توجد على شكل مكاتب وطنية، ومراكز وصناديق وطنية،وبهذا تبرز 

عها بقدر من لاستقالل سواء املالي آو فائدة هذه الطريقة التي أعطت نتائج جيدة وملموسة بسبب تمت

إلاداري. وقد اتسع نطاقها في الزمن الحاضر لتغزو بذلك املرافق العمومية الصناعية والتجارية ، 

وتجدر إلاشارة إلى دور املؤسسة العمومية باملغرب تنوع بحسب إلاطار الزماني، حيث كان دور املؤسسة 

يطرة على لاقتصاد الوطني ومراقبة الثروات الطبيعية والحيلولة العمومية أثناء فترة لاستعمار هو الس

 :رت املؤسسة العمومية وذلك لسببيندون استغاللها من طرف الدول املنافسة. وفي مرحلة الحقة ازده

 على املستوى السياس ي : تم إخضاع جميع التراب الوطني . -

ي إلاقتصاد مع إجراءات ما بعد ألازمة على املستوى لاقتصادي : تزامن ذلك مع تدخل الدولة ف -

 لاقتصادية .

ثم مرحلة التراجع ولانحطاط التي كانت إلى بداية لاستقالل، وسيكون لاستقالل نقطة تحول 

بالنسبة للمؤسسة العمومية، حيث لعبت دورا مهما في بداية لاستقالل تجلى في فرض السيادة. وبعد 

من اجل خدمة القطاع الخاص، وفي مرحلة الحقة سيتم ذلك ستكون املؤسسة العمومية أداة 

لانكباب على إصالح املؤسسة العمومية هذا إلاصالح انقسم إلى نوعين، إصالح تفويتي والذي شمل 

املؤسسات العمومية الغير إلاستراتيجية، وإصالح ترشيدي انصب على املؤسسات العمومية ذات 

ألازمة ومن هذا املنطلق تبرز مكانة املؤسسات العمومية  الطابع لاستراتيجي، ومحاولة إخراجها من

إلاستراتيجية أو املؤسسات العمومية لاحتكارية والتي تساهم في دعم ميزانية الدعم وتقوية مداخليها. 
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وتجلت كذلك مكانة املؤسسات العمومية إلاستراتيجية من خالل إلاقرار الدستوري لها وخاصة 

ي شخص معنوي يتولى إدارة النشاط املسند إليه قانونا تحت وصاية ه. 2111من دستور  41الفصل 

وينبغي التمييز  الدولة أو أحد ألاشخاص املعنوية ألاخرى، مع تمتعه بقدر من لاستقالل املالي أو إلاداري.

 . Activité)  )العمومي الذي هو عبارة عن نشاط  بين املرفق

 سة العامة ضرورة وجود العناصر التالية:فانطالقا من هذا التعريف تتطلب فكرة املؤس

الهيئات التابعة لها( بإدارته  أو وجود مرفق عام وهو عبارة عن النشاط الذي تقوم الدولة )-

بقصد تحقيق خدمات  وإشرافها تهابلرقامباشرة أو عن طريق الغير، شرط أن يظل هذا الغير خاضعا 

  عامة للجمهور.

طة إدارية تتمتع بجميع حقوق وامتيازات السلطة العامة، اعتبار الشخص املعنوي العام سل -

 وينتج عن ذلك أن قرارات الشخص املعنوي العام تعتبر قرارات إدارية وتخضع ألحكام هذه ألاخيرة.

استقالل الشخص املعنوي العام بمسؤوليته، ذلك أن تمتع الشخص العام بذمة مالية  -

ه عن التصرفات وألاعمال التي يباشرها وتلحق أضرارا مستقلة عن الدولة تؤدي إلى تقرير مسؤوليت

 13بالغير، وبالتالي يجب عليه تعويض املتضررين من ذمته املالية املستقلة.

لاعتراف لهذا املرفق بالشخصية املعنوية ليتحقق له قدر كبير من لاستقالل يساعده على  -

 ية.تحقيق أهدافه، وكذلك من الناحية لادارية واملالية والفن

  العمومية إلى لانواع التالية: وتتنوع املؤسسات

 املؤسسات العامة إلادارية -1

وهي املرافق العامة إلادارية التي يمنحها املشرع الشخصية املعنوية لتتمكن من إدارة شؤونها 

ة بنفسها كالجامعات، واملعاهد، واملستشفيات ومرافق الخدمات إلادارية ألاخرى والتي تتمتع بالشخصي

 املعنوية.

وهي تتمتع بحقوق السلطات إلادارية العامة وتخضع لقواعد القانون العام القانون إلاداري 

باعتبارها من ألاشخاص إلادارية العامة )أشخاص مرفقية( مع جميع ما يستتبع ذلك من اعتبار 

ميين، وعقودها إدارية، قراراتها قرارات إدارية، وأموالها من ألاموال العامة، وعمالها من املوظفين العمو 

ولكن ال يمنع من وجود مؤسسات عامة إدارية تقوم بإدارة مرفق عام تجاري، كاملركز السينما توغرافي 

  14فهو مؤسسة عامة إدارية ومع ذلك يدير مرفقا عاما تجاريا يخضع للقانون الخاص وللقضاء العادي.

 الاقتصادية املؤسسات العامة -2

التجارية نتيجة تطور وظيفة الدولة وتدخلها في مجال النشاط   ظهرت املؤسسات العامة

لاقتصادي، حيث تبين فشل إدارة املرافق العامة الصناعية والتجارية من قبل السلطة إلادارية 
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منحت هذه املرافق العامة الشخصية املعنوية لتستقل بإدارة شؤونها بنفسها،   مباشرة، ومن هنا فقد

 التي تسير عليها الهيئات الحرة املماثلة.وليتسنى إتباع القواعد 

وعلى اختالف أنواعها: إدارية كانت أو صناعية أم تجارية فهي ال  فجميع املؤسسات العامة

تختلف من حيث تكوينها ولكنها تختلف من حيث النظام القانوني الذي تتبعه، فاألصل في املؤسسات 

صل في املؤسسات العامة لاقتصادية خضوعها العامة إلادارية خضوعها للقانون العام، كما أن ألا 

للقانونين العام والخاص، فهي باعتبارها من ألاشخاص املعنوية العامة تخضع للقانون العام وتتمتع 

بحقوق السلطة العامة، كما أنها في عالقتها مع ألافراد قد تخضع للقانون العام أو القانون الخاص 

ض الرسوم على املنتفعين وحين تتبع إجراءات لاستيالء على حسب مقتضيات ألاحوال، فهي حين تفر 

أمالك ألافراد لصالح املرافق العامة، وحين تفرض في عقودها شروطا تختلف عن الشروط لاعتيادية 

للعقود، فإنها تتبع قواعد القانون العام، ولكنها حين تبيع وتشتري وتتعاقد مع الغير فإنها تتبع قواعد 

 .15القانون الخاص

 املؤسسات العامة املهنية -3

تعتبر املؤسسات العامة املهنية من ألاشخاص املعنوية العامة، تتمتع بحقوق وامتيازات السلطة 

 .  العامة

 هذه املؤسسات إن لم تقم بإشباع حاجات عامة مادية فهي تقوم بتدبير نشاط مرفقي عام.

سات العامة، أن الرأي الذي كان سائدا غير أنه ما تجدر إلاشارة إليه بصدد هذا النوع من املؤس

في السابق، كان يحصر أشخاص القانون العام في نوعين ألاشخاص إلادارية إلاقليمية، واملؤسسات 

العامة. أما الهيئات املهنية فكانت تعتبر من أشخاص القانون الخاص، ولكن القضاء إلاداري في فرنسا 

بار الهيئات املهنية من أشخاص القانون العام، وان لم اتجه إلى اعت 1142)مجلس الدولة( ومنذ سنة 

يعترف لها بصفة املؤسسة العامة، فأضاف بذلك نوعا ثالثا إلى ألاشخاص العامة غير أن نفيه لصفة 

املؤسسة العامة عنها يخالف السائد تشريعا وفقها، باعتبارها من املؤسسات العامة املهنية، لتوافر 

 فهي تنشأ بقانون ولها شخصية معنوية، كما أنها تدير مرفقا عاما. شروط املؤسسة العامة فيها

ها باملغرب: غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية والغرف تومن امثل

 16الفالحية وغرف الصيد البحري.

 املؤسسات العامة الاجتماعية -4

ين لاجتماعية تظهر في مختلف تقوم املؤسسات العامة لاجتماعية ببعض الخدمات في املياد

   17 ألانشطة لاجتماعية املوكولة إليها، ونذكر على سبيل املثال امليادين لاجتماعية التالية:
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 التعاونيات:    

 Office de développement et de la coopération مكتب تنمية التعاون 

 التقاعد:    

مؤسسة ''النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد، املسيرة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد 

 والتأمين''.

 الضمان الاجتماعي:    

 الصندوق الوطني ملنظمات لاحتياط لاجتماعي الصندوق الوطني للضمان لاجتماعي.

 الصقة:    

 .''ةكز لاستشفائيا''املر 

وهكذا فاالختالف واضح بين املؤسسات العمومية املهنية أو الثقافية و املؤسسات العمومية 

الصناعية والتجارية، وإن كانت تخضع ألاولى أيضا ألحكام القانون الخاص فيما يتعلق بممارسة 

 زات السلطة العامة.أعمالها املدنية، وأحكام القانون العام فيما يتعلق باستفادتها من امتيا

أما املؤسسات العمومية لاجتماعية فنشاطها هي ألاخرى يخلو تماما من لاتجار أو تحقيق الربح، 

فهي تهدف أساسا إلى تقديم ضمانات وخدمات اجتماعية للمستفيدين لحمايتهم ضد كل ألاخطار 

 لهالل ألاحمر.املرتبطة بوضعهم لاجتماعي، مثال الصندوق الوطني للضمان لاجتماعي، ا

ونخلص هنا أن تمييز املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية عن املؤسسات العمومية املهنية 

أو النقابية، وكذا املؤسسات العمومية لاجتماعية قد ال يثير إشكاال، لكن هذا إلاشكال قد يكبر، بل 

مية الصناعية والتجارية عن وقد يؤدي إلى خالفات بين الفقه إذا ما أردنا تمييز املؤسسات العمو 

 املرافق العامة إلادارية.

حيث جاء بعض الفقه بمعايير وآراء للتمييز بين هذين النوعين من املؤسسات، وانتقد البعض 

آلاخر هذه آلاراء واضعا معايير أخرى لهذا التمييز، إلى أن جاء الرأي الراجح فقها وقضاء الذي حسم 

 العمومية الصناعية والتجارية واملرافق العامة إلادارية .هذا الخالف وميز بين املؤسسات 

فالرأي ألاول من الفقه ذهب إلى التمييز بينهما على أساس الغرض أو الهدف، حيث إذا كان 

هدف املشروع هو الربح، اعتبر من املؤسسات العمومية الصناعية و التجارية، و العكس إذا كان ال 

 يهدف إلى تحقيق الربح.

ي الثاني من الفقه ميز بينهما على أساس شكل املشروع، حيث إذا اتخذ شكل املشروعات أما الرأ

الخاصة، اعتبر من املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية، وإذا كان املشروع يدار بواسطة السلطة 

 العامة، فإنه يعتبر مرفقا عاما إداريا.

صناعية والتجارية واملرافق العامة إلادارية وذهب رأي آخر إلى التمييز بين املؤسسات العمومية ال

على أساس النظام القانوني الذي تخضع له املؤسسات، فإن كانت تخضع للقانون الخاص اعتبرت 

 مؤسسة عامة صناعية وتجارية، وإذا كانت تخضع للقانون إلاداري اعتبر املشروع مرفقا عاما إداريا.
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ر التمييز، جاء الرأي الراجح في الفقه والقضاء الذي وبعد هذا لاختالف في آراء الفقه حول معيا

ميز بين املؤسسات العمومية الصناعية والتجارية واملرافق العامة إلادارية على أساس أن املؤسسة 

العمومية تعتبر صناعية وتجارية إذا كان النشاط الذي تمارسه يدخل بطبيعته ضمن ألانشطة 

املتعلق  11-11كما هو الشأن بالنسبة للقانون املغربي رقم املنصوص عليها في القانون التجاري، 

 .1111بمدونة التجارة الصادر في فاتح غشت 

  2011بعد دستور  املؤسسات العمومية إلاستراتيجية   ثانيا: 

 إلاطار الدستوري للمؤسسات العمومية إلاستراتيجية وأنواعها  -1

املؤسسات التي تحض ى بأهمية خاصة لدى  تندرج املؤسسات العمومية إلاستراتيجية في إطار 

 دولة معينة، اعتبارا لبعدها لاستراتيجي داخل نسيجها املؤسساتي .

وأخذا بهذه ألاهمية قام املشرع الدستوري املغربي وألول مرة من جهة بإقرارها دستوريا في نص 

ئحة هذه املؤسسات ومن جهة أخرى أكد بأن ال  2111لفاتح يوليوز   من الدستور املغربي  41الفصل 

 سيتم تحديدها بموجب قانون تنظيمي.

وموازاة بالحديث عن دستورية املؤسسات العمومية إلاستراتيجية ينبغي إلاشارة الى تعدد هذا 

 داخل الهيكل املؤسساتي للدولة . النوع من املؤسسات

من على أن املجلس مكلف بالتداول في مجموعة  41لقد نص الدستور الجديد في فصله 

النصوص والقضايا منها التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير املعني املسؤولين عن 

املؤسسات واملقاوالت إلاستراتيجية. وان الئحة هذه املؤسسات واملقاوالت العمومية ستحدد بقانون 

 تنظيمي .

الدساتير املغربية أن الحديث عن دسترة هذه املؤسسات يجعلنا نتساءل عن مكانتها داخل 

 ية التي يتم من خاللها تحديدها .السابقة، وكذا عن الكيف

 1112لقد مر املغرب منذ فجر لاستقالل بمجموعة من التجارب الدستورية انطلقت منذ سنة 

اللبنات ألاساسية لنظام  ، استطاع املغرب ان يضع طريقها2111واستمرت إلى غاية حدود سنة 

 .السياس ي

ه الدساتير لم يتم الحديث صراحة عن املؤسسات العمومية باعتبارها مؤسسات ففي إطار هذ

تستهدف تحقيق املصلحة العامة وتتميز قانونيا باستقالل مالي وإداري مع خضوعها لرقابة الجهات 

على أن  41حيث تم النص في الفصل  1112الوصية، إال في ضل مقتضيات التعديل الدستوري لسنة 

الذي يختص بالتشريع في مجموعة من امليادين منها ميدان إحداث املؤسسات مجلس النواب هو 

 . 1111ها التعديل الدستوري لسنة العمومية، وهي نفس املقتضيات التي أكد

على الرغم من هذا إلاقرار الدستوري لم يتم لاعتراف ولو نسبيا لبعض املؤسسات بالطابع 

ي لبعد لاقتصادي، نظرا للدور الريادي الذي تلعبه فلاستراتيجي خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات ا

 تقوية وتعزيز لاقتصاد الوطني.
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 أنواع املؤسسات العمومية إلاستراتيجية -2

تتنوع املؤسسات العمومية عموما بحسب مجموعة من املعايير املعتمدة، واملتمثلة أساسا في 

 طبيعة النشاط والنطاق الذي تشمله.

 العمومية إلاستراتيجية فهي تنقسم إلى نوعين : لكن بالنسبة للمؤسسات

 املؤسسات العمومية إلاستراتيجية - 1

 املؤسسات العمومية الغير إلاستراتيجية - 2

وبرزت املؤسسات العمومية إلاستراتيجية في عز أزمة املؤسسة العمومية حيث اصطبحت هذه 

ة فال بد أن تعتمد على دعم الدولة ألاخيرة غير قادرة بمفردها في الدخول في املنافسة العمومي

ومساندتها، مما أدى إلى بعثرة مجهود الدولة التي أصبحت تنفق عليها أكثر بكثير من املداخيل التي 

سيضطر معها إلى لاقتراض من  1114تجنيها والنتيجة سيعرف املغرب أزمة املؤسسة العمومية سنة 

مسألة إعادة جدولة الديون أو ما يعرف بسياسة صندوق النقد الدولي الذي سيدخل معه املغرب في 

 11.31التقويم الهيكلي، ومن اجل تطبيق سياسة التقويم الهيكلي سيصدر املغرب قانون الخوصصة 

وسيقوم املغرب بإصالح املؤسسة العمومية، وميز هذا إلاصالح التفويتي أو الترشيدي بين  1111سنة 

 ر إلاستراتيجية .إلاستراتيجية والغي 1املؤسسات العمومية

 املؤسسات العمومية إلاستراتيجية -أ

من املنطقي أن التفويت ال يطبق على كل املؤسسات، بل ينبغي التمييز بناء على أهمية 

املؤسسة، فاملؤسسات العمومية إلاستراتيجية ال يمكن أن يطبق عليها إلاصالح التفويتي بل يطبق عليها 

من ألازمة وتجاوز كل العراقيل التي تكتنفها، ألن النشاطات التي إلاصالح الترشيدي من اجل إخراجها 

 تقوم بها هي نشاطات حيوية من الصعب أن يعهد إلى الخواص بإدارتها.

 11.31وتجدر إلاشارة إلى أن املؤسسات العمومية إلاستراتيجية لم تخضع لقانون الخوصصة 

دن الخواص إلى إلاضرار باملصلحة العامة، ولم يشملها، ألن الدولة تحتكرها وسيؤدي احتكارها من ل

 وهذا النوع محمي من املنافسة ومن أمثلة هذه املؤسسات نجد :

 املكتب الشريف للفوسفاط - 1

 مكتب التنمية الصناعية - 2

 صندوق إلايداع والتدبير  - 3

 مكتب ألابحاث واملساهمات املعدنية - 4

 املؤسسات العمومية غير إلاستراتيجية -ب

النوع من املؤسسات العمومية خضع لإلصالح التفويتي، لكن إذا تأكدت الدولة من إمكانية هذا 

إصالحها جاز لاحتفاظ بها، وإصالحها ، وتجدر إلاشارة إلى أن مفهوم إصالح املؤسسة مفهوم قديم 

الذي كان بمثابة املرجع  NORAعندما صدر تقرير نورا  1171عرفت بوادره ألاولى في فرنسا سنة 
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ألاساس ي لكل النقاشات التي دارت حول القطاع العمومي. وفي املغرب بدأ التفكير في إصالح القطاع 

فصدرت عدة دراسات في هذا املجال اشترها " تقرير الجواهري " الذي حصر عدد  1171العام سنة 

 املؤسسات وصنفها بحسب الحجم والعمال واملشاكل.

ح املؤسسات العمومية الغير إلاستراتيجية فيتم تفويتها أما إذا لم تتأكد الدولة من جدوى إصال 

إلى القطاع الخاص، و املؤسسات العمومية الغير إلاستراتيجية تنقسم إلى نوعين نوع مربح ويقبل على 

شرائه القطاع الخاص، ونوع في حالة إفالس دائم وهذا من ألافضل أن يتم إلغائه دون أن يعوض في 

   .طاع العام مثل املكتب الوطني للنقلالقطاع الخاص، وال في الق

  18الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية إلاستراتيجية                         

 : املؤسسات العمومية إلاستراتيجية       أ(

 صندوق إلايداع والتدبير؛        �

 صندوق الحسن الثاني للتنمية لاقتصادية ولاجتماعية؛        �

 الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية؛        �

 الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ؛        �

 وكالة املغرب العربي لألنباء ؛        �

 الوكالة الوطنية للموانئ ؛        �

 وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛        �

 ا ؛وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيك        �

 املكتب الوطني للسكك الحديدية ؛        �

 املكتب الوطني للمطارات ؛        �

 الوكالة املغربية لتنمية ألانشطة اللوجيستيكية ؛        �

 املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب؛        �

 املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن ؛        �

 وطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ؛الوكالة ال        �

 ؛ تأمين الصحيالصندوق الوطني لل        �

 مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل ؛        �

                                                             
18.211.1227143317211212.12

41121111211433

112112
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 مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة املقيمين بالخارج؛        �

 املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب؛        �

 ية للمتاحف ؛املؤسسة الوطن        �

 أرشيف املغرب.        �

 : املقاوالت العمومية إلاستراتيجية  

 الخطوط امللكية املغربية؛        �

 املجمع الشريف للفوسفاط ؛        �

 بريد املغرب ؛        �

 البنك الشعبي املركزي؛        �

 القرض الفالحي ؛        �

 القرض العقاري والسياحي ؛        �

 الهيئة املالية املغربية املكلفة بمشروع القطب املالي للدار البيضاء؛        �

 مجموعة التهيئة العمران ؛        �

 الصندوق املغربي للتنمية السياحية؛        �

 الشركة الوطنية للطرق السيارة باملغرب؛        �

 شركة استغالل املوانئ؛        �

 املتوسط؛ الوكالة الخاصة طنجة        �

 شركة مارشيكا للتنمية؛        �

 الوكالة املغربية للطاقة الشمسية؛        �

 شركة لاستثمارات الطاقية؛        �

 الشركات الوطنية لالتصال السمعي البصري العمومي؛        �

 الشركة امللكية لتشجيع الفرس.        �

  في مجلس القكومة في شأنها الئحة بتتميم املناصب العليا التي يتم التداول 

 املؤسسات العمومية التالية:        أ(

 مجلس القيم املنقولة؛         -

 صندوق الضمان املركزي؛         -

 صندوق التجهيز الجماعي؛         -

 الصندوق املغربي للتقاعد؛         -

 النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد؛         -

 ق الوطني ملنظمات لاحتياط الجماعي؛الصندو          -
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 الوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى و املتوسطة؛         -

 مكتب الصرف؛         -

 صندوق التمويل الطرقي؛         -

 صندوق املقاصة؛         -

 الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و الكفاءات؛         -

 ماعية؛وكالة التنمية لاجت         -

 املرصد الوطني للتنمية البشرية؛         -

 مكتب تنمية التعاون؛         -

 مؤسسة التعاون الوطني؛         -

 ألاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؛         -

 املركز الوطني للبحث العلمي و التقني؛         -

 النووية؛ املركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات         -

 الوكالة الوطنية ملحاربة ألامية؛         -

 ؛37.11املراكز لاستشفائية الخاضعة للقانون رقم          -

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛         -

 مركز ألامصال و اللقاحات )معهد باستور(؛         -

 املختبر الرسمي للتحاليل و ألابحاث الكيماوية؛         -

 وكاالت إلانعاش و التنمية لاقتصادية و لاجتماعية لعماالت و أقاليم اململكة؛         -

 الوكاالت الحضرية؛         -

 املكتب الوطني املغربي للسياحة؛         -

 املكتب املغربي للملكية الصناعية و التجارية؛         -

 دار الصانع؛         -

 تنمية لاستثمارات؛الوكالة املغربية ل         -

 املركز املغربي إلنعاش الصادرات؛         -

 املؤسسة املستقلة ملراقبة و تنسيق أعمال التصدير؛         -

 مكتب التسويق و التصدير؛         -

 وكالة التنمية الفالحية؛         -

 املكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي؛         -

 املنهي للحبوب و القطاني؛املكتب الوطني          -

 املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛         -

 الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر ألاركان؛         -
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 املكتب الوطني للصيد؛         -

 الوكالة الوطنية لتنمية تربية ألاحياء البحرية؛         -

 املائية؛ وكاالت ألاحواض         -

 املكتبة الوطنية للمملكة املغربية؛         -

 املركز السينمائي املغربي؛         -

 مسرح محمد الخامس؛         -

 مكتب معارض الدار البيضاء؛         -

 املكتب الوطني لألعمال الجامعية لاجتماعية و الثقافية؛         -

 عمال لاجتماعية للتربية و التكوين؛مؤسسة محمد السادس للنهوض باأل          -

 املؤسسة املحمدية لألعمال لاجتماعية لقضاة و موظفي العدل؛         -

 مؤسسة محمد السادس لألعمال لاجتماعية ملوظفي ألامن الوطني؛         -

 وطني؛مجلس التوجيه و التتبع ملؤسسة محمد السادس لألعمال لاجتماعية ملوظفي ألامن ال         -

 مؤسسة الحسن الثاني لألعمال لاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛         -

العاملين بالقطاع العمومي مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال لاجتماعية لفائدة          -

  للصحة.

ر تلك املشار إليها في البند املقاوالت العمومية التي تساهم فيها الدولة بصفة مباشرة غي  ب(

 من هذا القانون التنظيمي. 1)ب( من امللقق رقم 

،  إلى حدود كتابة هذه السطور  ومن أهم املستجدات في ما يتعلق بالتعيين في املناصب العليا

مشروع قانون تنظيمي رقم  على 2111مارس  21مصادقة املجلس الحكومي املنعقد بتاريخ الخميس 

املتعلق بالتعيين في املناصب  22.12يير وتتميم القانون التنظيمي رقم يقض ي بتغ 11.11

من الدستور، تقدم به السيد الوزير املنتدب لدى رئيس  12و 41تطبيقا ألحكام الفصلين  العليا

الحكومة املكلف بإصالح إلادارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير 

املرفقين بالقانون  2ورقم  1تي املؤسسات واملقاوالت العمومية الواردتين بامللحقين رقم وتتميم الئح

من الدستور  12و 41املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا للفصلين  12.12التنظيمي رقم 

وقع (، كما 2112يوليو  17) 1433من شعبان  27بتاريخ  1.12.21الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 :تغييره وتتميمه، وذلك على النحو التالي

 2.11.711املحدث بموجب املرسوم بقانون رقم ” الصندوق املغربي للتأمين الصحي“إضافة  .1

(. واملصادق عليه من قبل مجلس ي البرملان، إلى الئحة 2111أكتوبر  11) 1441من محرم 31الصادر في 

لتداول في شأن تعيين مسؤوليها في املجلس الوزاري، املؤسسات العمومية لاستراتيجية التي يتم ا

 .السالف الذكر 12.12من القانون التنظيمي رقم  1الواردة في البند )أ( من امللحق رقم 
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الئحة املقاوالت   الواردة ضمن” الصندوق املغربي للتنمية السياحية“استبدال تسمية  .2 

 12.12من القانون التنظيمي رقم  1امللحق رقم  العمومية لاستراتيجية الواردة في البند )ب( من

شركة إثمار “املذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين املسؤولين عنها في املجلس الوزاري، بتسمية 

 27، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة، خالل اجتماعها املنعقد يوم ”املوارد

الصندوق املغربي “ألانظمة ألاساسية للشركة، قصد استبدال اسم ، حيث تم تغيير 2111يوليوز 

، وتوسيع نطاق تدخالتها لاستثمارية ليشمل، عالوة على ”إثمار املوارد“باسم ” للتنمية السياحية

 .القطاع السياحي، القطاعات لاقتصادية ألاخرى 

ول في شأن تعيين مسؤوليها إضافة املؤسستين التاليتين إلى الئحة املؤسسات التي يتم التدا   .3

 :في مجلس الحكومة

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال الاجتماعية ملوظفي وأعوان وزارة الشؤون    -

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  12.11، املحدثة بموجب القانون رقم الخارجية والتعاون الدولي

 (؛2111ر يناي 21) 1441من جمادى ألاولى  11بتاريخ  1.11.17

 14.13، املحدثة بموجب القانون رقم مؤسسة ألاعمال الاجتماعية لألشغال العمومية   -

 .2111فبراير  27) 1441من جمادى آلاخرة  21بتاريخ  1.11.41الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ات حذف منصب "مديري املراكز الجهوية لالستثمار" من الئحة املناصب العليا باإلدار    .4

السالف  22.12من القانون التنظيمي رقم  2العمومية، الواردة في البند )ج( من امللقق رقم 

املتعلق بإصالح  47.11املعاد تنظيمها بموجب القانون رقم ” وإدراج "املراكز الجهوية لالستثمار الذكر،

ر بتنفيذه الظهير املراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهوية املوحدة لالستثمار، الصاد

(. ضمن الئحة املناصب العليا 2111فبراير  13) 1441جمادى آلاخرة  7بتاريخ  1.11.11الشريف رقم 

 .التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، املنصوص عليها في البند )أ( من نفس امللحق

 ثالثا:  إحداث املؤسسات العمومية وإلغاؤها

 إحداث املؤسسات العمومية -1

يقصد بإحداث املؤسسات العامة تدخل السلطة املختصة دستوريا إلنشاء مرفق عام جديد و 

اختيار أسلوب املؤسسة العامة إلدارته، وتختلف طريقة إحداث املؤسسات العامة تبعا الختالف 

أنواعها، وبما أن املؤسسات العامة تتنوع إلى مؤسسات وطنية ومؤسسات محلية، فقد اختلفت 

 كلفة بإحداثها، وذلك كاآلتي:السلطة امل

 املؤسسات العامة الوطنية -أ

جعل املشرع املغربي تأسيسها يدخل في مجال التشريع مع العلم أنها كانت تحدث قبل دستور 

في معظم الحاالت بموجب ظهير، ألن الظهير كان يشكل الوسيلة القانونية الوحيدة للتدخل في  1112

كانت تعرف بعض لاستثناءات مثل إحداث مكتب الخمور والكحول مجال التشريع، إال أن املمارسة 
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يوليوز  13وإحداث مكتب تسعير القيم املنقولة بقرار مدير املالية بتاريخ  1131يوليوز  11بقرار وزاري 

. إال أنه بعد صدور الدستور املغربي أدخلت ضمن نطاق القانون، بالرغم من أن الدستور 1141

لم يدرج بصريح العبارة إحداث املؤسسات العامة من بين املواد التي  1112بر دجن 14الصادر بتاريخ 

لكون هذا لاختصاص  19منه لاختصاص فيها للقانون، وهذا راجع في تأويل الفقه 11يسند الفصل 

يعود للمشرع، مادام الدستور قد نص على ضمان حق امللكية التي ترتبط بها حرية التجارة مضيفا أن 

لتشريعية بينت صحة هذا التأويل، وإذا كان إحداث بعض املؤسسات العامة )املكتب املمارسة ا

الوطني للسكك الحديدية واملكتب الوطني للكهرباء( قد تم بظهير بعد صدور الدستور فإن ذلك كان 

من الدستور الذي يسند إلى امللك حق اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية  111استنادا إلى الفصل 

 الزمة في انتظار إقامة املؤسسات الدستورية الجديدة.ال

لم ينص هو آلاخر على اختصاص السلطة التشريعية بإنشاء املؤسسات  1171وإذا كان دستور 

حسم ألامر عندما جعل املمارسة املتبعة حتى بعد هذا الدستور قد أظهرت  1172العامة، فإن دستور 

 املدلول الواضح لهذه املقتضيات.بعد التردد لدى املصالح القانونية حول 

نص هو آلاخر على اختصاص البرملان في إنشاء هذه املؤسسات،  1111شتنبر  13كما أن دستور 

من الدستور حدد الالئحة التي يختص بها القانون ومن ضمنها إحداث املؤسسات العامة  41فالفصل 

 .71في الفصل  2111وهذا ما أكده الدستور الجديد لسنة 

 ؤسسات العامة الجماعيةامل -ب

تنقسم هذه املؤسسات إلى مؤسسات جهوية، محلية أو مشتركة ما بين الجماعات وبالتالي تتعدد 

 طرق إحداثها حسب نوعها:

 :املؤسسة العامة الجهوية 

، إال أنه في ظل 1112من دستور  41يتم بقانون وفق الفصل  1111كان إحداثها قبل دستور 

اعتبر الجهة  1111ها من اختصاص املجالس الجهوية، لكون دستور ، أصبح إحداث1111دستور 

جماعة من الجماعات املحلية التي تستطيع اتخاذ القرار الجهوي وهذا ما نص عليه كذلك الدستور 

على أن املجلس  1املتعلق بالجهات نص في مادته  1117مارس  27، كما أن قانون 2111الجديد لسنة 

التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة ومن بين هاته لاختصاصات: ''إقامة  الجهوي يمارس لاختصاصات

منه على أنه  1من املادة  2وصيانة املستشفيات والثانويات واملؤسسات الجامعية...'' كما نصت الفقرة 

يمكن للمجلس الجهوي أن ''... يقترح إحداث املرافق العامة الجهوية وطرق تنظيمها وتدبير شؤونها 

 عن طريق الوكالة املباشرة أو الوكالة املستقلة''.وخاصة 

 

 

                                                             
191111 
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 :املؤسسة العامة املحلية 

ن م 31يتم إنشاؤها بقرار من املجلس املختص وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من املادة 

حيث جاء فيه: ''يقرر املجلس في طريقة تدبير املرافق العمومية عن قانون التنظيم الجماعي الجديد 

كالة املباشرة املستقلة ولامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير املفوض للمرافق العمومية طريق الو 

 20 طبقا للقوانين وألانظمة املعمول بها''.

 وهي تمارس النشاط املخول لها داخل تراب الجماعة التي أنشئت فيه.

 املؤسسة العامة املشتركة ما يبن الجماعات:-ج

قرار من وزير الداخلية بعد لاطالع على مقررات املجالس الجماعية يتم إحداث هذه املؤسسات ب

: ''يمكن للجماعات الحضرية أو القروية أن تؤلف فيما بينها أو مع 71املعنية باألمر، حيث تنص املادة 

جماعات محلية أخرى، مجموعات للجماعات ومجموعة للجماعات املحلية، قصد انجاز عمل مشترك 

 ئدة عامة للمجموعة.أو تدبير مرفق لفا

يصادق على إحداث املجموعة بقرار لوزير الداخلية بعد لاطالع على املداوالت املتطابقة ملجالس 

يوما من  41الجماعات املشتركة، يتم املصادقة أو الرفض املعلل على إحداث املجموعة داخل أجل 

 ل من وزير الداخلية''.التوصل بآخر مداولة، ويمكن تمديد هذا ألاجل مرة واحدة بقرار معل

من نفس القانون على أن: ''مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو مجموعة  11وتنص املادة 

  الجماعات املحلية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية املعنوية ولاستقالل املالي''.

 إلغاء وانقضاء املؤسسات العامة -2

ته القانونية منذ صدور قانون إحداثها ويستمر تعتبر املؤسسات العامة كائنا قانونيا يبدأ حيا

 حتى ينتهي نهاية قانونية أيضا.

واعتمادا على مبدأ توازي إلاجراءات والشكليات، فإن نفس إلاجراءات املتبعة في إحداث 

 املؤسسات العامة هي التي يتم إتباعها في إلغائها.

نشاء بمعنى أن املؤسسة العامة تنقض ي وتلغى املؤسسات العامة بنفس الوسيلة التي يتم بها إلا

الوطنية تلغى بالقانون، واملؤسسات الجهوية تلغى بقرار من املجلس الجهوي أما املؤسسة العامة 

اما بالنسبة للمؤسسات العامة املشتركة فتلغى  . املحلية فتلغى بقرار من املجلس الجماعي املختص

الس املعنية باألمر. كما تنقض ي املؤسسة العامة بإذن من وزير الداخلية بعد لاطالع على قرار املج

 بالطرق آلاتية:

                                                             
2071.1117.11

1.11.113221431112111171121143123

2111 

 



21 

 

إلغاء املرفق العام الذي تقوم املؤسسة على إدارته، وفي هذه الحالة تزول املؤسسة نهائيا، بزوال 

السبب التي قامت من أجله، ونمثل ذلك بتحويل مكتب لاستغالالت الصناعية إلى املكتب الوطني 

يد لالتصاالت اتصاالت املغرب كانت فيما قبل مكتب البر و 13/14/1172بتاريخ الصالح للشرب  للماء

 .السلكية والالسلكية

دمج املؤسسة العامة مع مؤسسة عامة أخرى تمارس نشاطا قريبا من نشاطها مثل دمج املكتب 

 .7/1/1111الوطني للتجديد القروي واملكتب الوطني للري في مكتب لاستثمار الفالحي بتاريخ 

تحويل مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة مثل املكتب الوطني للبريد واملواصالت السلكية 

املتعلق بالبريد واملواصالت: ''تحدث شركة  24-11من القانون  13والالسلكية حيث نصت املادة 

 مساهمة تحت اسم اتصاالت املغرب''.

بل قد يكون تغييرا ألسلوب  وبذلك فإن انتهاء املؤسسة العامة ال يعني انتهاء املرفق العام،

 .املؤسسة العامة لصالح أساليب قانونية أخرى تختارها السلطة الوصية على املرفق

 التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية في املغرب:رابعا: 

يتولى تنظيم املؤسسة العمومية وإدارتها الجهات التالية: مجالس لادارة أو املجلس لاداري، 

 يير أو اللجنة التقنية.املدير، لجنة التس

 املجلس الاداري: -1

 يعد املجلس لاداري أعلى سلطة إدارية داخل املؤسسة العمومية

تشكيل املجلس: يتم اختيار أعضاء املجلس بقرار من السلطة إلادارية ذات الصلة باملؤسسة  -

جلس إلاداري أحيانا العمومية أو يتم انتخابهم من الهيئات التي يمثلوها، وقد تكون عضويتهم في امل

 بحكم املناصب التي يشغلونها.

يتم تعيين رئيس املجلس لاداري للمؤسسات الوطنية أو الجهوية من قبل الوزير ألاول أو 

السلطة الحكومية املفوض إليها باستثناء الجامعات واملؤسسات العمومية الجماعية، وذلك حسب 

رئاسة املجالس إلادارية للمؤسسات العمومية الوطنية )يتعلق ب 1177شتنبر  11الظهير بمثابة قانون 

 21 والجهوية.

 اختصاصات املجلس: تنبثق من النصوص املنظمة للمؤسسة العمومية وتتجلى فيما يلي: -

 تحديد العمليات التقنية واملالية 

 حصر امليزانية والحسابات 

 كيفية التمويل وإعداد النظام ألاساس ي للعاملين 

: يجتمع املجلس في دورات عادية غالبا ما تكون دورتين ألاولى لحصر ميزانية اجتماعات املجلس -

نونبر،  31يونيو، والثانية لدراسة وحصر امليزانية للسنة املوالية قبل  31السنة املالية املاضية وقبل 
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ولكن يحق للمجلس ان يجتمع في دورة استثنائية بدعوى من رئيسه او بطلب من عدد محدد من 

 .أعضاء

 املدير-2 

يعتبر مدير املؤسسة العمومية السلطة التنفيذية لهذه املؤسسة، ويتم تعيينه بظهير شريف بناء 

أن التعيين في  1172يوليوز  11على اقتراح من سلطة الوصاية، وأضاف الفصل الثاني من ظهير 

 مناصب مدير املكاتب واملؤسسات العمومية يكون من طرف امللك

 باختصاصات واسعة تتجلى في: يتولى املدير القيام

 تنفيذ املقررات التي تتخذ من طرف املجلس إلاداري          -

 يعتبر الرئيس التسلسلي ألاعلى على جميع العاملين في املؤسسة         -

 إصدار ألاوامر والتعليمات إلى العاملين         -

 ا تحت رقابة وإشراف املجلس إلاداري يتولى تسيير ألاعمال اليومية للمؤسسة وصون شؤونه         -

 يمثل املؤسسة في عالقاتها بالغير في تعاقد باسمها ويمثلها أمام القضاء         -

 يحضر جلسات املجلس إلاداري بصفة استشارية         -

 تعيين مستخدميه وترقيتها وتأديبهم في حالة إلاخالل بالتزاماتهم         -

 نة التسييراللجنة التقنية أو لج -3

تتخذ أسماء عديدة: لجنة التسيير أو اللجنة التقنية، يتم تأسيسها من أجل سد الفراغ الحاصل 

في اجتماعات املجلس، إضافة إلى سد تلك الفجوة الزمنية الواسعة بين انعقاد دورات املجلس وهو ما 

دارية فيكون ذلك سببا في يؤدي إلى انتقال السلطة الفعلية إلى املدير الفرد فتكثر عليه ألاعمال إلا 

 ارتكاب أخطاء إما جهال أو تقصيرا أو انحرافا متعمدا.

لذلك اقتضت الضرورة وجود لجنة التسيير على ان يراعى في تشكيلها ان تكون محدودة العدد 

 وأن يتم انعقادها في فترات متقاربة.

سة وغالبا ترأس من قبل تتشكل هذه اللجنة من ممثلي الوزارات والهيئات املعنية نشاط املؤس

 ممثل الوزارة التابعة لها املؤسسة املعنية وتتولى الوصاية إلادارية عليها.

إن وجود هذه اللجنة جد ضروري فهي تقوم بتنفيذ مقررات املجلس بإعطاء املدير آليات تسيير 

 املؤسسة عن قرب.
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خاص املعنوية الفرق بين الاشخاص املعنوية الاقليمية والاش الفقرة الثالثة:

 املرفقية 

ألاشخاص املعنوية املرفقية تكون مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون  -1 

 لاشخاص املعنوية لاقليمية مقيدة بالحدود الجغرافية لإلقليم الذي تمثله. 

 قانونية تختلف عن بعضها آلاخر وذلك نظر  بأنظمةتتمتع ألاشخاص لاعتبارية املرفقية  -2
ً
ا

الختالف النشاط الذي تتواله وهدفه، فمنها ما هو إداري ومنها اجتماعي ومنها اقتصادي. أما ألاشخاص 

 املعنوية إلاقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني.

تفترق ألاشخاص لاعتبارية املرفقية عن ألاشخاص لاعتبارية إلاقليمية في أن ألاخيرة تقوم  -3

فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات املحلية بإدارة شؤونهم املحلية بأنفسهم، بينما  على

تقوم فكرة الشخصية لاعتبارية املرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة إلادارية وحسن إدارة املرافق 

العامة والهيئة  العامة ذات الطابع الفني وال عالقة للديمقراطية في ذلك. كما هو الحال في الجامعات

 العامة للمياه والهيئة العامة لإلذاعة. 

 الخاصة املعنوية الفرع  الثالث:  ألاشخاص 
 ذا 

ً
قلنا أن القسم العام من القانون البد أن تدخل الدولة طرفا فيه للعالقة بوصفها شخصا

يق النفع سيادة وتمتلك جزء من السلطة العامة وامتيازات الشخص العام ، كل ذلك في سبيل تحق

العام ومن الواضح أن ألاشخاص املعنوية التابعة للدولة والتي تظهر بوصفها ذات سلطان ينطبق عليها 

 
ً
القانون ، أما إذا كانت ألاشخاص املعنوية تتبع القطاع الخاص أو تتبع الدولة لكن بوصفها شخصا

 عنوية الخاصة هيوألاشخاص امل عاديا ليست ذات سيدة وسلطان فأنها تتبع القانون الخاص ،

فبصورة أساسية إلى  ألاشخاص القانونية التي ال تتبع الدولة بل تتبع ألافراد والجماعات الخاصة، وتهد

ويكون 22وخضوعها لرقابة الدولة. تحقيق مصالح فردية خاصة، تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها

ي تلك التي يكونها ألافراد سواء تعريفها بأنها ه إنشاؤها بموجب قرار من الجهة املختصة. ويمكن

بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات ألاشخاص  لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود

 التجارية، الجمعيات املدنية الخاصة. ومجموعات ألافراد . مثالها: الشركات

 

 

 

 

 

                                                             
22

211413 



21 

 

 الخاصة املعنوية : أنواع ألاشخاص ألاولىالفقرة  

سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على  هي تلك التي يكونها ألافراد 

 .نوعين، مجموعات ألاشخاص ومجموعات ألافراد

 مجموعات ألاشخاص ذات الشخصية املعنوية : أوال:

تقوم على اجتماع عدد من ألاشخاص الطبيعية واملعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى 

دي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح ما

 املادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة...

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر باالسهام في مشروع اقتصادي  الشركات :-أ

الخسارة،  وذلك بتقسيم حصة من املال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا املشروع من الربح أو 

فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كاالستغالل الزراعي أو تربية الحيوانات ويحدد غرض 

الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة املدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب 

دورا أساسيا، وتكون الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب إلاعتبار الشخص ي 

 .للشريك صفة التاجر ويكون مسؤوال عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية

تنشأ الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا  ب/ الجمعيات :

ا هو أعضائها بل الغرض منه الغتناءخيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا وال تكون موارد الجمعية مصدرا 

تحقيق هدفها، وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات املواطنين، ويحدد غرض الجمعية بمقتض ى 

سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، وال تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي 

 أنشأت من أجله .

 وتنقسم الجمعيات في املغرب إلى عدة اشكال:

يعترف لها باملنفعة العامة وتشمل جل  جمعيات الخاصة التي ال، هب الالجمعيات العادية

الجمعيات الثقافية والرياضية والعلمية والتعاونية وهناك الجمعيات ذات املنفعة العامة: هي 

الجمعيات التي يعترف لها بصفة املنفعة العامة بمقتض ى مرسوم، وتخولها هذه الصفة امتيازات ال 

لقيام ببعض ألاعمال القانونية، وتملك أموال، وتلقي هبات، واملساهمة في تتمتع بها جمعيات عادية كا

 .الخ..بعض ألاحيان في تسيير بعض املرافق الخاصة لاجتماعية.

و هي التي  أضف إلى ذلك أن هناك نوع أخر من الجمعيات يرتبط باالتحاديات أو الجامعات،

فس الشروط التي تخضع لها الجمعيات ن اتحادات أو جامعات، وتخضع لنيمكن أن تؤسس فيما بي

املصرح بها واملكونة لها. وكمثال على ذلك لاتحاد الوطني للمهندسين باملغرب الذي يعتبر اتحاد بين 

عدد كبير من جمعيات املهندسين باملغرب. كما أن هناك جمعيات ذات صبغة سياسية تتابع بأي وجه 

يرا تعبر الجمعيات ألاجنبية عن الهيئات التي لها كان نشاطا سياسيا مثل ألاحزاب السياسية. وأخ
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مميزات الجمعية، وتتوفر على إحدى الصفات التالية: لها مقر في الخارج، أن يكون لها مسيرون في 

 23الخارج أو نصف أعضائها من الخارج، أو يديروها بالفعل أجانب ومقرها في الخارج.

 :مجموعات ألاموال ذات الشخصية املعنوية  ثانيا:

وهي تخصيص مجموعة من ألاموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر 

ولاحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف . ويعد كل منها تبرعا بمجموع من 

املال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني املتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ 

رف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعد املوت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار التص

 الثلث املقرر شرعا للوصية .

تنشأ هذه املؤسسة بتخصيص أحد ألاشخاص بمجموعة من ألاموال  املؤسسة الخاصة : -أ

لبر أو على وجه العموم نفع عام أو عمل من أعمال ا على وجه التأييد أو ملدة غير معينة لتحقيق عمل

لتحقيق غرض الربح املالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص املعنوي البد أن 

 يقصد باألموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة .

هو سان، و مجموعة من ألاموال توجه لغرض معين يستهدف أساسا البر وإلاح الوقـف : -ب

لغاياته النبيلة التي تشمل الجانب إلانساني في منظوره  الشريعة لاسالمية  مستمد من أحكام 

الشامل، إما في إيجاد حلول مادية لألهل أو لاقارب، أو العمل علة املساهمة في ألاعمال إلانسانية 

ن طريق الحفظ وصيانة الصرفة أو الدينية قصد تعزيز املساهمة في إرساء قواعد وأصول إلاسالم ع

 24مقدساته وأماكن العبادة واملرافق املرتبطة بها والالزمة لحسن سيرها.

 الشخصية املعنوية العامة والشخصية املعنوية الخاصة الفرق بين:  الفقرة  الثانية

 من عدة أوجه:ـبين النوعين يمكن التفريق   

خاص هو هدف خاص يتمثل في فإن الهدف من إيجاد الشخص املعنوي ال من حيث الهدف:-1

 أما الشخص املعنوي الخاص فإنه إيجاده يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. الربح املادي،

، بخالف لانتماء إلى حرية الانتماء: -2
ً
فإن لانتماء إلى الشخص املعنوي الخاص يكون اختياريا

 املعنوي العام فإنه الشخص

 نة.فإنه إجباري، كاالنتماء إلى الدولة باملواط

كما بينت في التعريف، فإن الشخصية املعنوية الخاصة تنشأ بموجب  ـ من حيث إنشاؤها:3

املختصة والذين ينشئونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية املعنوية العامة فإنها  قرار إداري من الجهة

 موجب نظام يصدر من قبل املنظم.ب تنشأ
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تستخدم وسائل القانون العام من  امةفإن الشخصية املعنوية الع من حيث الوسائل:-4

 الخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها. السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية املعنوية

للشخصية املعنوية الخاصة؛ بحكم اختالف الهدف من كل  وللشخصية املعنوية امتيازات ليست

 عة العامة، أما الخاصة فإن هدفها يكلوتحقيق الصالح العام واملنف منهما، فإن العامة تكون لخدمة

 بمنشئها، وهو الربح املادي... تحقيق هدف خاص

 ئج املترتبة على الشخصية املعنوي النتااملطلب الثالث: 
عن لاعتراف بالشخصية املعنوية نتائج مشتركة بين ألاشخاص املعنوية الخاصة ترتب ي 

 املعنوية العامة بنتائج خاصة بها.وألاشخاص املعنوية العامة. في حين تستقل ألاشخاص 

 لفرع ألاول: النتائج املشتركة بين ألاشخاص املعنويةا 

من العناصر التي تشكل  في مجموعةمختلف النتائج املشتركة بين ألاشخاص املعنوية،  تتحدد

 القاسم املشترك بين ألاشخاص املعنوية العمومية، التي تتعلق ب:

,  متع الشخص لاعتباري بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهةيت لذمة املالية املستقلة:ا-1 

املعنوي ال يجوز وعن الذمة املالية لألشخاص املكونين له, فمثال لالتزامات التي تترتب على الشخص 

أن تلقى على عاتق ألاشخاص املكونين له, ولالتزامات التي تترتب على ألاشخاص املكونين ال تلقى على 

 ملعنوي.عاتق الشخص ا
يتمتع الشخص املعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها  ألاهلية القانونية:-2 

القانون تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل لالتزامات فالعمل الصادر من البلدية ينبغي أن يكون في 

ن بادرت إلى ذلك كان إطار قانون البلدية فليس للهيئة املستقلة صالحية القيام بعمل منعه املشرع و إ

 عملها مشوبا بعيب في املشروعية

للشخص لاعتباري موطن خاص به يختلف عن موطن ألاشخاص املكونين  املوطن املستقل:-3

له ، وهو عادة املقر أو املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص 

ختصة إقليميا في النظر في الدعاوي التي ترفع من قبله أو لاعتباري ليتم تحديد الجهة القضائية امل

 .توجه ضده

للشخص املعنوي العام أهلية التقاض ي, فله أن يكون مدعيا أو مدعى عليه,  حق التقاض ي:-4

كما يجوز أن تقاض ي ألاشخاص لاعتبارية بعضها البعض, ويباشر هذا الحق عن الشخص لاعتباري 

 العام أشخاص طبيعية.

 :نابة القانونيةإلا  -5

اعتمادا على   -يتمثل املظهر الفعلي للشخص املعنوي في وجود نائب قانوني يتصرف باسمه

، هذا النائب يكون في الغالب املمثل القانوني -وجود إرادة عامة متميزة عن إرادة ألاشخاص املكونين له

ليس  ل املعامالت والتصرفات.للشخص املعنوي املنوطة به مهام التسيير أو التقرير، وينوب عنه في ك

وإال ملاذا سمي شخصا معنويا. لذا وجب أن  يرى،ملموس يمكن أن  للشخص املعنوي وجود مادي
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الدولة يمثلها رئيس فمثال: ، باسمه ويبرم العقود باسمه ويتقاض ى باسمه يمثله شخص طبيعي يتحدث

الذي ينوب عن الدولة في املسؤولية الدولة )امللك في املغرب( باعتباره املمثل ألاسمى لألمة، لكن 

إلادارية املترتبة عن أعمالها، رئيس الحكومة مع إمكانية تفويض هذا لاختصاص في حدود املهام 

 -أما الجماعات الترابية فيعود أمر تمثيلها القانوني إلى أجهزتها التنفيذية ) رئيس الجهة املنوطة بهم،

والساهر على تنفيذ القرارات الصادرة   هو ممثل الجامعة امعة الج رئيسو  عامل العمالة أو إلاقليم...(

 عن هيأتها التداولية.

 لفرع الثاني: النتائج الخاصة باألشخاص املعنوية العامة:ا

تتمتع   ألاشخاص املعنوية العامة بنتائج خاصة تنضاف إلى النتائج املشتركة مع ألاشخاص 

الشخص املعنوي العام هي من نوع خاص، باعتبار املعنوية الخاصة، غير أن النتائج الخاصة ب

ألاشخاص املعنوية العامة تستهدف تحقيق مصلحة عامة عبر مختلف أنشطتها إلادارية. ويمكن تحديد 

 هذه النتائج في ما يلي:

 من سلطة الدولة  :التمتع بامتيازات السلطة العامة-1
ً
تمارس ألاشخاص املعنوية العامة جانبا

إلادارية اص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات باعتبارها من أشخ

 دون لالتجاءفتعتبر قراراتها إدارية
ً
، كذلك تملك حق نزع امللكية إلى القضاء ، ويجوز تنفيذها جبرا

السلطة  ، وحيث توجد هذهيجوز لها إبرام العقود إلادارية للمنفعة العامة أو لاستيالء املباشر كما

 توجد مسؤولية الشخص املعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .

  الاستقالل بأموالهم:-2
ً
 عاما

ً
إذا كان  املال الذي تملكه ألاشخاص املعنوية العامة يعتبر ماال

 للمنفعة العامة
ً
 ، ومع ذلك يمكن أن تملكظى بالحماية املقررة للمال العام، وبذلك فهو يحمخصصا

 
ً
 من الدومين الخاص وال تعتبر أمولا

ً
 أخرى خاصة تعد جزءا

ً
عامة ألاشخاص املعنوية العامة أمولا

 .وتخضع ألحكام القانون الخاص

موظفو ألاشخاص املعنوية العامة يعدون  استقالل موظفي أشخاص القانون العام:-3

نص القانون على خالف ذلك، موظفين عامين ويرتبطون بعالقة تنظيمية مع الشخص املعنوي إال إذا 

كما  .ص ملوظفيها ولوائح خاصة بتأديبهموال يمنع ذلك من أن يكون لبعض ألاشخاص املعنوية نظام خا

واملقاوالت واملؤسسات العمومية. لكن رغم ذلك يستقلون عن  هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية

ة مستقلة، نظرا لطبيعة ألاعمال موظفي الدولة، وتنظم عالقتهم بتلك ألاشخاص تشريعات خاص

املنوطة بهم، على أن استقالل هؤالء املوظفين بأنشطة خاصة اليمنع من خضوعهم للقانون العام 

 25الذي يحكم باقي املوظفين في غير ما ورد في أنظمتهم الخاصة.

لتام ال يترتب على منح الشخصية املعنوية العامة لاستقالل ا الاستقالل النسبي عن الدولة:-4

التي تمارسها السلطة املركزية في الدولة ” الوصاية إلادارية“عن الدولة إذ تخضع هذه ألاشخاص لنظام 
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لضمان احترام هذه ألاشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أ 

 26نشأت هذه املرافق .

لتمتع الشخص املعنوي العام  نتيجة: خضوع الشخص املعنوي العام للقضاء إلاداري -1 

 من أشخاص القانون العامبامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتبا
ً
، فإن القضاء إلاداري ره شخصا

ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها  نشاطه،يكون هو املختص في نظر املنازعات الناشئة عن ممارسة 

قد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعا إلاداري القانون 

 .بيعة الخاصة بنظام القانون العامذلك من أمور تفرضها الط

 

 

 

 الشخصية املعنوية نهاية: الرابع املطلب

الدولة باعتبارها أهم ألاشخاص املعنوية العامة تنقض ي شخصيتها بزوال أو فقد ركن من أركانها 

عدة دول أو اندمجت بدولة أخرى أو فقدانها إلقليمها أو انعدام  التي تقوم عليها كما لو تفتت إلى

 السلطة السياسية بسبب الفوض ى .

، كما لو صدر قانون يعيد تنتهي بذات ألاداة التي نشأت بهاأما ألاشخاص املعنوية إلاقليمية ف

جها في تقسيم الوحدات املحلية فيلغي بعض ألاشخاص املعنوية إلاقليمية ويستحدث غيرها أو يدم

 بعضها .

 حتى يتم 
ً
أما إذا صدر قانون بحل مجلس إدارة الشخص املعنوي فيظل الشخص املعنوي قائما

 اختيار الشخص الجديد .

وتنقض ي الشخصية املعنوية املرفقية واملهنية بإلغائها أو حلها بذات طريقة إنشائها أو باندماجها 

 بشخص معنوي مرفقي آخر .

العام أيا كانت صورته تنتقل أمواله إلى الجهة التي حددها القانون  وعند نهاية الشخص املعنوي 

 .وإال فإن هذه ألاموال تنتقل إلى الجهة التي يتبعها هذا الشخص حله،أو القرار الصادر بإلغائه أو 
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 املبحث الثاني: املركزية إلادارية
اثر ظهور امللكيات  11لقرن ظهر التنظيم لاداري املركزي منذ نشأة الدولة الحديثة في أوائل ا

املطلقة حيث عمد امللوك على تركيز كافة السلطات بيد امللك قصد املحافظة على وحدة الدولة و 

سيادتها إذ يعتبر نظام املركزية لادارية هو ألاصل في التنظيم لاداري و السابق في النشأة كما إنه مازال 

رغم أنه شهد تطورا في مفهومه و أسلوبه  –ألهميته قائما حتى في ظل الديمقراطيات الحديثة نظرا 

 بعد السلبيات التي ظهرت عليه .

ال تعتمد الدولة أسلوبا موحدا فيما يتعلق بتنظيمها إلاداري، فكل دولة تتبنى ألاسلوب الذي 

يتفق مع ظروفها السياسية ولاقتصادية ولاجتماعية...الخ، بالتالي فالدولة الحديثة تعتمد ألاسلوب 

 املركزي أو ألاسلوب الالمركزي في تنظيمها إلاداري أو قد تجمع بين ألاسلوبين.

سوف نتعرض ملوضوع املركزية إلادارية بالتعريف مع بيان أنواعها وذلك في مطلب أول، على أن 

 ية.خصص املطلب الثاني لتقدير املركزية إلادار ن

 املطلب ألاول: تعريف املركزية إلادارية وأنواعها
كزية تعني التوحيد وعدم التجزئة أما في مجال التنظيم إلاداري فاملركزية تقوم علي أساس املر  

مباشرة لاختصاصات والصالحيات املتعلقة بالوظيفة إلادارية بواسطة الحكومة املركزية وأجهزة تابعة 

وعة فقد ، وهي متنلها خاضعة لسلطانها بدون أن تتمتع هذه ألاجهزة بالشخصية املعنوية املستقلة

 تكون إدارية وقد تكون سياسية.

 تعريف املركزية إلادارية الفرع ألاول: 

يقصد باملركزية إلادارية حصر الوظيفة إلادارية في يد هيئة أو سلطة واحدة في الدولة، تؤدي املركزية 

 التقرير النهائي من اختصاص هيئاتإلادارية إلى توحيد السلطة إلادارية في الدولة وجعل سلطة 

السلطة املركزية وإدارتها في العاصمة وفروعها في ألاقاليم، بمعنى أن يتولى الوزراء الوظيفة إلادارية في 

 27العاصمة وممثليهم في ألاقاليم.
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يمكن أن نعرف املركزية أيضا بأن يعهد بكل املهام والوظـائف إلاداريـة إلـى السـلطة التنفيذيـة )الحكومـة( 

مـــــــر البـــــــث النهـــــــائي فـــــــي القضـــــــايا وألامـــــــور إلاداريـــــــة وقـــــــد تفـــــــوض بعـــــــض فـــــــي العاصـــــــمة التـــــــي يعـــــــود إليهـــــــا أ

لاختصاصـــــــات ملمثليهـــــــا ومنـــــــدوبيها علـــــــى مســـــــتوى العمـــــــاالت وألاقـــــــاليم وبمقتضـــــــ ى هـــــــذا يتكلـــــــف الـــــــوزراء 

أي   28 بالوظــائف إلاداريـــة للدولـــة بصــفة مباشـــرة أو غيـــر مباشــرة دون أن يشـــركوا فـــي ذلــك هيئـــات ألاخـــرى 

رافــق العموميــة وتصــريف ألامــور إلاداريــة إلــى حصــر جميــع لاختصاصــات فــي يــد تتجــه الدولــة فــي تســيير امل

 إلادارة املركزية في العاصمة حيث تعرض عليها كل صغيرة وكبيرة وتبث في كل مسألة.

إن هذا النظام هو صعب التطبيق في الحاضر نظرا لتعقد دور الدولة لـذلك تـم التوجـه إلـى تعيـين 

الوحــدات الترابيــة مــن طــرف الســلطة املركزيــة وتمكيــنهم مــن اتخــاذ بعــض  منــدوبين وممثلــين علــى مســتوى 

 القرارات النهائية في بعض القضايا و ألامور لتخفيف العبء عنها وتفرغها لألمور ذات ألاهمية القصوى.

واستنادا إلى ما تقدم تقوم املركزية إلادارية على ركنين أساسين هما: حصر الوظيفة في يد 

 ة والتبعية إلادارية املتدرجة.السلطة املركزي

ويبدوا من الصورتين السالفتين أن للمركزية إلادارية حالتين ألاولى تتركز فيها السلطات إلادارية 

في يد الوزراء في العاصمة والثانية هي املسماة باملركزية إلادارية مع عدم التركيز والتي بمقتضاها يتم 

إلاداري وبعض أعضاء السلطة سواء داخل العاصمة أو  توزيع سلطة إصدار القرارات بين الرئيس

 .29 خارجها

  حصر الوظيفة إلادارية في يد السلطة املركزية الفقرة ألاولى:

إن تركيز الوظيفة إلادارية في يد الحكومة املركزية مأخوذ بمعناه الواسع أي رجال السلطة 

املصالح الخارجية لهذه السلطة في  التنفيذية في مدارجها العليا في العاصمة وعمالها من موظفي

 . 30 ألاقاليم والعماالت

فاملركزية إلادارية تقوم على تركيز النشاط إلاداري في يد السلطة املركزية، حيث تتولى هذه 

ألاخيرة إلاشراف على جميع املرافق والهيئات إلادارية املوجودة في الدولة، كما يرجع إليها سلطة التقرير 

ألامور الداخلة في الوظيفة إلادارية، كسلطة إصدار القرارات إلادارية النهائية وسلطة  النهائي في جميع

 31تعيين املوظفين العموميين إلى جانب تركيز لاختصاصات الفنية في يد السلطة املركزية في العاصمة.

ه ي
ّ
ترتب على ذلك طاملا استأثرت إلادارة املركزية في العاصمة بكل السلطات املخولة لها إداريا، فإن

تجريد أعوان إلادارة في مختلف ألاجهزة و النواحي من سلطة القرار و التفرد به. وهذا ال يعني أن يقوم 

الرئيس أو الوزير املختص بكل صغيرة وكبيرة في إقليم الدولة ألن هذا ألامر من املحال تحقيقه في أرض 

هيمنة على جميع املوظفين مهما اختلفت الواقع العملي، بل القصد من ذلك أن يتولى إلاشراف و ال
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(، و الذي يعني  la hiérarchie administrativeمستوياتهم السلمية في التدرج الهرمي للسلطة لادارية)

تنظيم الجهاز لاداري للدولة على شكل هرم أو سلم اداري يبدأ من أعلى وظيفة أو هيئة ادارية و 

ف اداري في الوحدات لادارية املركزية أو املحلية بحيث يكون كل املتمثلة في رئيس الدولة الى أدنى موظ

كما أن منح صالحيات جزئية  -إلاداري موظف أدنى مرتبط بعالقة تبعية للموظف ألاعلى في السلم 

 للموظف ألادنى ال يلغي النظام املركزي مادامت هذه الصالحيات ضمن رابطة التبعية.

 السلطة الرئاسية الفقرة الثانية:

تلك الصالحيات التي يتمتع بها كل رئيس    le pouvoir hiéarchique يقصد بالسلطة الرئاسية

إداري في مواجهة مرؤوسيه الذين يرتبطون به برابطة التبعية والخضوع وهذه السلطة الرئاسية من 

 شأنها أن تجعل للرئيس هيمنة تامة على أعمال املرؤوس . 

ة من درجات الجهاز إلاداري يوجد علي رأسها رئيس أعلى وتعني السلطة الرئاسية أن كل درج

 من أصول الوظيفة 
ً
يتعبه املوظفون الذين يعملون في هذه الدرجة، وتعتبر السلطة الرئاسية أصال

العامة حيث تثبت للرؤساء إلاداريين دون حاجة لوجود نص قانوني صريح بإقرارها، وال تنتفي هذه 

 دون تعقيب  السلطة إال بنص صريح يقر ملوظف
ً
 نهائيا

ً
معين أو مجموعة من املوظفين اختصاصا

 .32الرؤساء إلاداريين

 اختصاص يمنحهليست السلطة الرئاسية امتيازا أو حقا مطلقا للرئيس إلاداري، وإنما هي 

كما يملك الرئيس إلاداري ألاول سلطة  القانون رعاية للمصلحة العامة و حسن سير املرافق العامة.

الشخص املرؤوس أو املوظف تبدأ بتعيينه وتتواصل طوال  مساره الوظيفي لتمس سلطات إدارية على 

أخرى كالنقل و الترقية و التأديب. وهو ما يجعل في النهاية املرؤوس خاضعا في شخصه وأعماله للرئيس 

 33إلاداري و هو ما يؤثر على مسؤولياته أثناء تأدية مهامه.

 :سيه عنصرينو ها الرئيس علي مرؤ وتتضمن السلطة الرئاسية التي يجري

 أوال: سلطة التوجيه

وتوجيه  هدف إرشادبالذي يعطي للرئيس إمكانيات الرقابة السابقة ألعمال مرؤوسيه وذلك    

املوظفين عن طريق إصدار ألاوامر والتعليمات تكون واجبة لاتباع والخضوع لها، إال إذا كانت هذه 

مال املوظفين أع ىلرقابة، وهذه الرقابة قد تكون علي وهو عنصر األاوامر غير مشروعة. والعنصر الثان

 .أشخاصهم ىأو عل

 ثانيا: سلطة التعقيب

تمكن الرقابة الالحقة ألعمال املرؤوسين من التعقيب على التصرفات وألاعمال الصادرة عن   

 أو وقد يكون هذا إلاق مرؤوسيهيحق للرئيس إلاداري إقرار وإجازة تصرفات مرؤوسيه حيث 
ً
رار صريحا
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 ومن ناحية ثانية يستطيع الرئيس إلاداري وقف قرارات 
ً
أو تعديلها أو إلغائها أو سحبها،  مرؤوسيهضمنيا

إال إذا ترتب عليه حق للغير ففي هذه الحالة ال يجوز للرئيس إبطالها وكذلك للرئيس حق الحلول محل 

 .34املرؤوسين إال ما استثنى بنص خاص املرؤوس في تأدية عمله وألاصل أن يسري هذا الحق علي كافة

وعلى هذا ألاساس يكون للرئيس إلاداري الحق في إسناد عمل معين للمرؤوس والحق في نقله أو 

 35توقيع جزاء تأديب عليه في حدود معينة هذا فضال عن هيمنة الرئيس التامة على أعمال املرؤوس.

 الثالثة: نظام السلم إلاداري الفقرة 

املوظفين لنظام السلم إلاداري وللحكومة املركزية، فاملوظف يخضع لسلم خضوع يعني ذلك 

إداري متدرج على شكل هرم متتابع الدرجات، يبدأ من أصغر موظف إلى أن يصل إلى أعلى مسؤول في 

الجهاز إلاداري املركزي، حيث يخضع كل موظف للسلطة الرئاسية التي تعلوه مباشرة في الدرجة والتي 

اريا، وهكذا حتى  يصل إلى قمة الهرم إلاداري أي إلى الوزير املختص في الدولة البرملانية أو يرتبط بها إد

 إلى رئيس الجمهورية في الدول ذات النظام الرئاس ي.

وتعرف هذه الصورة بقاعدة التبعية حيث تلتزم الدرجات ألادنى بالخضوع للدرجات ألاعلى في 

هناك تبعية عضوية ترتبط بها جميع املصالح العامة، علي طول وهذا يعني أن تكون  .  36الجهاز إلاداري 

هذا ألاساس فإن  ىوعل يئاتها في ألاقاليم. السلم إلاداري الذي تتجمع حوله الحكومة املركزية وه

بعض مظاهر هذه الوظيفة من قمة  بانحدار املركزية ال تعني تركيز الوظيفة في القمة ولكنها تسمح 

هذه الوظيفة في حدود من  جزاءت الجهاز إلاداري أن تمارس قاعدة، ولوحداالسلم إلاداري تجاه ال

 أن تخضع هذه الوحدات فيما بينها لفكرة التبعية إلادارية للوحدة التي تعلوها ىاختصاصها عل

 : صور املركزية إلادارية وأنواعهاالفرع الثاني
ة و الذي كان هدفه الحفاظ على إّن نظام املركزية إلادارية الذي نشأ مع مفهوم الدولة الحديث

 مع وظائف الدولة آنذاك حيث اقتصر على ادارة املرافق العامة التقليدية يتالءموحدة الدولة كان 

لكن مع تطور وظائف الدولة مع ازدياد عدد السكان و تنوع املرافق العامة  )ألامن الدفاع و القضاء(

و ما حتم التخفيف من هذا النظام عبر السماح أدى الى صعوبة ادارة الدولة وفق نظام مركزي و ه

ات وهو ما دوحدات و هيئات محلية و تخويل بعض السلطات للممثلين على مستوى هذه الوح بإنشاء

في محاولة للتخفيف من سلبيات حصر  كصورة جديدة للنظام املركزي.بعدم التركيز إلاداري يعبر عنه 

 بالتركيز إلاداري  لنظام املركزي و هو ما يعبر عنه الفقهاء  السلطات بشكل مطلق في الصورة التقليدية ل

 . 
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 Concentration etتنقسم املركزية إلادارية إلى نوعين: التركيز إلاداري وعدم التركيز إلاداري و 

déconcentration. 

 concentration administrativea L:   التركيز إلاداري الفقرة ألاولى: 

ويقصد به أن  أو املطلقة أو الحصرية، املطلق أو املركزية الوحشية ركيز و يسميه البعض بالت

تتركز السلطة إلادارية في جزئياتها و عمومياتها في يد السلطة املركزية في العاصمة حيث يجرد كل ممثلي 

ألاقاليم و الهيئات من سلطة القرار و يتحتم عليهم الرجوع للسلطة املركزية املختصة في كل شأن من 

و قد كانت نشأة هذا النظام في عهد امللوك حيث حصرت سلطة القرار في  إلاقليم أو املرافق. شؤون

يدهم الى أن تخلو عنها في مرحلة متقدمة لصالح الوزراء في بعض السلطات املفوضة و هم بدورهم 

ما مهد فوضوا بعض من هذه الصالحيات الى ممثلي ألاقاليم بعد اتساع رقعة الدولة و تعدد وظائفها م

 الطريق نحو ظهور نظام عدم التركيز لاداري. 

عندما تحتكر السلطة املركزية في العاصمة التركيز إلاداري( ) تكون املركزية مطلقة أو حصرية

املمثلة برئيس الدولة والوزراء واملوظفين لاداريين الكبار جميع الصالحيات، وتقوم بممارسة جميع 

القرارات وتصريف لاعمال  باتخاذليها في لاقاليم واملناطق أي سلطة مهام الدولة دون أن يكون ملمث

 بصورة منفردة ومستقلة عنها.

في الواقع إن التشعب والتعدد في وظائف الدولة ومهامها وتعقيداتها جعل من املستحيل على 

لك لم يعد هذا الدولة الحديثة تسّير شؤون البالد كافة بواسطة جهازها لاداري املركزي في العاصمة لذ

الشكل من التنظيم لاداري سائدا" في العصر الحالي، وليس هناك من دولة في العصر الحديث 

والشكل الغالب والسائد حاليا" هو املركزية النسبية أوالالحصرية التي تخفف من حدة سيئات   تعتمده.

 على املركزية كمبدأ. لنظام املركزي املطلق مع  الجهات أو الوالياتا

  la déconcentration administrativeعدم التركيز إلاداري لفقرة الثانية: ا

وقد ظهر هذا ألاسلوب نتيجة مساوئ  أو الالحصرية، باملركزية النسبيةو يسميه البعض 

الصورة ألاولى )املركزية املطلقة(. وعدم تمكن الوزير على أرض الواقع من التحكم في كل صغيرة وكبيرة 

من إقليم الدولة. ومما زاد في حدة هذه املشكلة هو تطور الحياة و تعقدها و كثرة  تحدث في كل جزء

مصالحهم، مما استحال معه عرض كل الطلبات على الوزراء املعنيين  باإلدارة لقضاءاتصال الجمهور 

 نظرا لعدم تمتع ممثلي ألاقاليم بسلطة القرار. لذا كان من الالزم أن يخول بعض املوظفين سواء في

الوزارة نفسها أو داخل إلاقليم صالحية اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع للوزير املختص. كما أنه قد 

 37تعهد الصالحية نفسها للجنة يتم إحداثها لهذا الغرض.
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 :الاداري   مفهوم عدم التركيز  -1

صالحها تقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة إلادارية على فروع الوزارات وم  ملركزية إلاداريةا  

الخارجية في ألاقاليم، بحيث يتمتع بعض املوظفين التابعين للوزير في العاصمة أو من يمثلونه في 

ا هفة إلادارية في الحدود التي يرسمألاقاليم بسلطة التقرير النهائي وممارسة بعض اختصاصات الوظي

 38القانون.

ه ال ينبغي أن يفهم بأن تمتع ممثلي ألاقاليم أو اللجن
ّ
ة الخاصة بسلطة القرار تعني غير أن

لاستقالل و لانفصال التام عن السلطة املركزية، بل إّن سائر ما يقوم به ممثل الحكومة على مستوى 

 إلاقليم أو ما تقوم به اللجنة يتم تحت إشراف الوزير املختص. لذا فإّن هذا ألاسلوب من التنظيم

زير فوض أحد مرؤوسيه للقيام ببعض تفويض اختصاص أي أن الو  إلاداري ال يخرج عن كونه

 الصالحيات املنوطة به تخفيفا من أعباء السلطة املركزية ومنعا الختناق العمل إلاداري.

( قضية بين الدولة وعمالها أو موظفيها و هو يؤدي charles Brunفعدم التركيز إلاداري كما يقول )

ه و ال يترتب عليه أبدا لاعتراف باستقالل في العمل وتوحيد لنمط إلى اقتصاد في النفقات وإلى وضوح

(إننا دائما أمام Odillon Barrotالوحدات إلادارية ولكن فقط ينقل موقع سلطة القرار. لذلك قال )

  نفس املطرقة التي تضرب و لكن مع تقصير في اليد الضاربة.

العاصمة وبالتالي  ويتميز أسلوب عدم التركيز إلاداري بأنه يخفف العبء عن السلطة املركزية في

 تتحقق السرعة الالزمة إلنجاز الوظيفة إلادارية خاصة في املناطق البعيدة عن العاصمة.

ويمكن إجمال مزايا عدم التركيز إلاداري كصورة معتدلة ومطورة لنظام املركزية إلادارية بما 

 :39  يلي

دة واملنتشرة في كافة إن هذه الصورة هي وحدها القادرة على مواجهة مشاكل الدولة املتعد -

أرجاء ألاقاليم فالوزير ال يستطيع أن يكون في كل مكان في وقت واحد وال يستطيع من مكتبه في 

العاصمة أن يقرر لكل إقليم ما يتعلق بنشاط وزارته، فال بد إذن من أن يستعين بغيره في العاصمة 

 طة التقرير.وغيرها ويترك لهم بعض لاختصاصات. ويجعل أو يمنح لهم فيها سل

إن عدم التركيز إلاداري هي الصورة التي تتيح للوزير الوقت الالزم لدراسة املوضوعات الهامة  -

دراسة جدية السيما إذا أوكل لاختصاص داخل الوزارة إلى أشخاص ذي كفاءة وخبرة يمكن لاعتماد 

 عليهم في تصريف شؤون إلاقليم.

الدولة هم ألاقدر على حصر الحاجات املحلية وكيفية إن موظفي الوزارة املنتشرين في أجزاء  -

 مواجهتها وذلك بحكم اتصالهم املباشر بالقاطنين فيها.

                                                             
383221

39

21137471 



41 

 

إن عدم التركيز إلاداري صورة تتيح إعداد املوظفين وتهيئتهم لتحمل املسؤولية و تؤهلهم  -

حيات إلى املدير مستقبال لشغل الوظائف القيادية، لذلك فإنه من حسن إلادارة أن تخول بعض الصال 

 ألاعرف باألقاليم.

 القرارات في الشؤون املتعلقة باإلقليم. اتخاذومن ثم يتدربون على  -

إن اعتماد عدم التركيز إلاداري ال يؤدي إلى إلاخالل بوحدة الجهاز إلاداري فالوزير يحتفظ  -

 قليم.بالسلطة الرئاسية التي تخوله التعقيب على أعمال املدراء واملوظفين في إلا

خطوة في سبيل الالمركزية ألنها ستحقق املزايا مما يجعل املشرع يعترف لهذه الوحدات  -

باالستقالل والشخصية املعنوية ألنه يصعب لاعتراف املفاجئ بقيام أشخاص إدارية تتمتع ابتداء ومنذ 

 .40بالشخصية املعنوية العامة دها مول

 ي:التفويض كأداة لتحقيق عدم التركيز إلادار -2

التفويض إلاداري من ألاساليب التي يلجأ إليها الرؤساء لاداريون من أجل تخفيف ألاعباء التي 

يمارسونها ، و تقريب مركز اتخاذ القرار من املعنيين به ، لكنه مقيض بشروط قانونية لضمان تحقيق 

 الحكامة الجيدة .

 ألاسس العامة للتفويض إلاداري . 2-1

كان شكله و نطاقه تحكمه شروط و قواعد تعتبر بمثابة ضمانة التفويض إلاداري كيفما 

أساسية يجب مراعاتها عند اللجوء إليه ، باعتباره عملية قانونية و إدارية في نفس الوقت قد تترتب 

 عنها حقوق كما يمكن أن تنشأ عنها التزامات .

 أوال : شروط التفويض إلاداري :

 ط املوضوعية و الشروط الشكليةينبغي التمييز في هذا الصدد بين الشرو 

 41 في : الشروط املوضوعية تتجلى

ألاصل هو أن يمارس صاحب لاختصاص اختصاصه  و جود نص صريح يأذن بالتفويض :         -

ن من نفس لك و أن يكو ك نص يجيز ذبصفة أصلية و ال يمكن تفويضه إلى غيره إال اذا كان هنا

مستوى النص الذي خوله لاختصاص ، لكن ليس هناك ما يمنع لاستناد إلى عرف اداري قائم ، الن 

 هذا ألاخير مصدر من مصادر القانون إلاداري .

ة دستورية أو تشريعية أو وهكذا قد يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض ذو طبيع

للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب "من الدستور يمكن  13، مثال الفصل تنظيمية
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التي خولت لرئيس مجلس الجهة إمكانية  42  111.14من القانون التنظيمي رقم  117الدولة " و املادة 

املتعلق  43 1211دجنبر  2و جدير بالذكر مرسوم   تفويض توقيعه أو جزء من اختصاصاته لبعض نوابه

بتنظيم القطاعات الوزارية و الالتمركز إلاداري ، و الذي أناط باإلدارة املركزية مهام التنظيم و التوجيه 

و املراقبة بينما عهد إلى املصالح الخارجية مهام التنفيذ املادي لسياسة الحكومة عن طريق نقل 

 أو تفويضها لهم .  السلطة إليهم

و ذلك حتى يتمكن صاحب السلطة لاصلية  أن يصدر قرار إداري يقض ي بالتفويض :         -

من التعبير عن ارادته في التفويض إلى غيره ، و حتى يلتزم هذا الغير بالعمل أو باالمتناع عن عمل ، 

 فيحقق ذلك القرار أثرا قانونيا اتجاه الطرفين .

فال يجوز لصاحب لاختصاص ألاصلي تفويض  ن التفويض جزئيا و ليس كليا :أن يكو          -

 كل اختصاصاته و يبقى هو بدون اختصاص .

فال يجوز إال للسلطة التي تملك لاختصاص التفويض أن يكون التفويض صقيحا :          -

 ات معينة .فيها ، كما ال يجوز التفويض في املسائل التي استثنى املشرع تفويضها العتبار 

فالشخص الذي يمارس اختصاصا أن ال يكون التفويض في الاختصاصات املفوضة :          -

 معينا عن طريق التفويض ال يمكنه تفويضه إلى غيره ، إال اذا سمح النص التشريعي بذلك .

 44  للتفويض فتتمثل في : الشروط الشكلية أما

: و يقصد به الصورة الخارجية التي تحتم القوانين و املراسيم أن  شكل قرار التفويض         -

يفرغ فيها قرار التفويض ،فالكتابة و التاريخ و التوقيع كلها من شكليات القرار ، لكن كقاعدة عامة 

ليس هناك شكل معين لقرار التفويض ، أما اذا تطلب النص آلاذن صدور التفويض في شكل معين 

نه يجب احترامه ، و قد ذهب لاجتهاد القضائي و بعض الباحثين إلى كون التوقيع شرط الزم على فإ

القرارات املكتوبة ولو لم يرد به نص ، فقد قضت املحكمة إلادارية بأكادير بأن عدم احترام شكليات 

 توقيع القرار بالتفويض يجعله غير مشروع و يستوجب الغاؤه .

على قرار تفويض  فوض إليه أن يمارس اختصاصا بناءفال يمكن للم تفويض :نشر قرار ال         -

لم ينشر و إال أعتبر تجاوزا لالختصاص ، كما أن النشر الالحق لقرار التفويض ال يغطي هذا العيب ، و 

القاعدة املتعارف عليها هي أنه ال توجد طريقة محددة للنشر فاإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية فيما 

بطريقة النشر التي تراها مناسبة ، ما عدا اذا نص املشرع على طريقة معينة للنشر ، فعندئذ يتعلق 

 وجب احترامها .
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 ثانيا : أنواع التفويض إلاداري .

 عادة ما يميز الباحثون بشكل عام ما بين تفويض التوقيع و تفويض لاختصاص .

 Délégation de signature  تفويض التوقيع :  أ_

ض التوقيع نوعا من التنظيم الداخلي لإلدارة ، حيث ال يعدو أن يكون مجرد نقل للعمل يعد تفو 

املادي في التوقيع باسم املفوض ، فهو ال يؤدي إلى احداث تغيير في توزيع لاختصاصات كما ال يترتب 

 45عنه نزع لاختصاص من صاحبه ألاصلي حيث يجوز له ممارسته في أي وقت شاء .

يعهد إلى املفوض إليه بالتوقيع نيابة عنه على بعض التصرفات و الوثائق إن املفوض هنا 

إلادارية ، ولكنه ال يتنازل عن السلطات املفوضة و يضل املفوض إليه تحت مسؤولية املفوض إن هذا 

النوع من التفويض يعتبر شخصيا ، ألن املفوض يختار املفوض إليه شخصيا و بذاته حيث ينتهي 

وظيفة أي طرف من الطرفين نظرا لصفته الشخصية ، و يكون املفوض مسؤولية عن  التفويض بانتهاء

 القرارات التي وقعها نيابة عنه املفوض إليه .

 46 و عموما فتفوض التوقيع يتميز ببعض الخصائص يمكن تلخيصها في آلاتي :

 فوض .الفاعل ألاساس ي هو امل         -

 ترتيب القرارات على أنها صادرة من املفوض .         -

 ضرورة توفر عنصر الثقة ألن املفوض له يستمد اختصاصاته من املفوض .         -

 انتهاء التفويض بتغيير أحد أطرافه .         -

 ممارسة لاختصاص املفوض من جانب املفوض ألاصيل .         -

 Délégation de compétenceالاختصاص:  ب_ تفويض 

يعتبر تفويض لاختصاص حجر الزاوية لدى الباحثين في القانون إلاداري ، اذ بدونه لن يتم 

توزيع العمل داخل إلادارات املتنوعة توزيعا دقيقا و محكما ، فبواسطته يحصل معاونو الرئيس على 

و بذلك فإن تفويض  داخل إلادارات على اختصاصات محددة ، لكي يقوموا بها بصفة دائمة

لاختصاص يؤدي إلى تخلي املفوض عن لاختصاصات التي فوضها ، فال يستطيع أن يمارسها إال اذا 

ألغي هذا التفويض و إال عّد تجاوزا للسلطة ، فاملفوض إليه يملك سلطة أصيلة في هذا الشأن بحيث 

ن العمل القانوني الصادر عن ال يستطيع املفوض أن يمارس ازاءها " اختصاصا منافسا " و هكذا فإ

 47املفوض إليه يأخذ نفس مستوى و درجة القرارات الصادرة عنه بصفة أصلية .

و نظرا ملا يمتاز به هذا النوع من التفويض من صفة مجردة حيث يوجه إلى شاغل الوظيفة و 

 ليس إلى شخصه ، فإنه ال ينتهي بانتهاء وظيفة أي طرف من طرفي التفويض .
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 48 از هذا النوع من التفويض باملميزات التالية :و هكذا يمت

 هو املفوض إليه . الفاعل الحقيقي          -

 ترتيب القرارات على أنها صادرة عن املفوض إليه .         -

 عدم لاكتراث بعنصر الثقة بين طرفي التفويض .         -

 م انتهاء التفويض بتغير أطرافه ، مما يفض ي عليه طابع الوظيفية .عد         -

 عدم ممارسة لاختصاص املفوض من جانب املفوض ألاصيل .         -

و بصفة عامة يجب إعادة النظر في التفويض و على الخصوص تفويض لاختصاص بغية 

لح الالممركزة على الصعيد توضيحه و تحديد طرق و عتبات و مجاالت تفويض السلطة ملسؤولي املص

املحلي متى توفروا على هامش من املبادرة تجعلهم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم ، في مجالهم الترابي ، 

اتجاه مختلف إلادارات و الفاعلين العموميين و الخواص ، و كذا لاستجابة لحاجيات و متطلبات 

 .امة الجيدة في تدبير الشأن العامضفي قدرا من الحكاملواطنين بالسرعة و الفعالية الالزمتين ، مما ي

 املطلب الثاني: تقدير املركزية إلادارية
 .ا له مساوئ وعيوب والبد من ذكرهالنظام املركزية إلادارية عدة مزايا كم

 : مزايا املركزية إلاداريةالفرع ألاول 

 تتجلى هذه املزايا من الناحية السياسية وإلادارية ولاقتصادية

  من الناحية السياسية:الفقرة ألاولى:   

إن النظام املركزي يبعث على تقوية نفوذ السلطة املركزية و فرض هيمنتها على مختلف أجزاء 

ودستوريا فهو يدعم الوحدة الوطنية للدولة سياسيا  49إلاقليم و املصالح و تحكمها في زمام ألامور.

كما ال يمكن تصور قيام دولة بدون لاعتماد  دارية،على الوظيفة لا  وإلاشراف املباشر الرقابة  بفضل

ضرورة ألي دولة حتى فنظام املركزية على هذا النظام حتى بالنسبة للدول الحديثة ألاكثر ديمقراطية. 

 ولو مع وجود نظام الالمركزية إلادارية، حيث نجد سلطات تمثل السلطة املركزية وتخضع لتوجيهاتها.

  من الناحية إلادارية:: الفقرة الثانية      

الحصرية في أنها تحول دون تعدد مصادر السلطة العامة في  تكمن ميزة املركزية املطلقة أو

 .الدولة بحصرها سلطة التقرير والتنفيذ وجميع املسؤوليات لادارية في لادارة املركزية وحدها

ألنه يضمن  وية إلاداريةمن الزا واملساواة تحقيق العدالةإّن النظام املركزي هو أقرب إلى 

تجانس ألاساليب إلادارية ووضوحها وعدم تعقيدها في مختلف أقاليم الدولة، ألامر الذي يترتب تجانسا 

فشروط ،  ين وسرعة إنجاز ألاعمال إلاداريةعليه سهولة فهم إلاجراءات إلادارية من طرف املوظف

هذا فضال عن أن املتعاملين مع إلادارة، لانتفاع بخدمة ما وإجراءاتها تظل واحدة بالنسبة لجميع 

                                                             
48 

 



44 

 

إمكانيات الدولة الضخمة سواء املادية أو الفنية تساعد على تسيير املرافق العامة على أحسن 

أّن عدم التركيز كصورة من صور املركزية يؤدي إلى تقليص سلبيات  Charles Brunلذلك أشار 50وجه.

 إلادارة البيروقراطية.

  :الناحية الاقتصاديةمن  :الثالثةالفقرة    

ه يقلل إلى أبعد الحدود من ظاهرة 
ّ
إن النظام املركزي من أفضل ألانظمة في مجال اقتصاد املال ألن

ه  لادارية،تبديد النفقات العامة من خالل لاكتفاء بعدد محدود من املوظفين و الهيئات 
ّ
خاصة وأن

ظاهرة إلافراط أو املبالغة في الصرف مما يؤثر ثبت بالدليل القاطع أّن لاستقالل املالي قد ينجم عنه 

نظام املركزية إلادارية يمكن الدولة املركزية من القيام باملشاريع  أنكما  سلبا على الوعاء املالي للدولة.

 لاقتصادية الضخمة وألاوراش الكبرى التي قد تعجز عنها الوحدات الترابية.

 عيوب املركزية إلادارية الفرع الثاني:

 ما يلي:  ثل عيوب املركزية إلادارية فيتتم

  :من الناحية السياسية: الفقرة ألاولى

إّن تفرد الوزراء بسلطة اتخاذ القرار، وإن كان يؤدي كما رأينا إلى تقوية نفوذ السلطة املركزية، - 

بشأن كل صغيرة و كبيرة، إال أن ذلك سيتبعه دون شك منتها على مختلف أجزاء إلاقليم وبسط هي

 .القرار و تسيير الشؤون املحليةمان السلطة الشعبية أو املنتخبة من املشاركة في صنع حر 

إن لاكتفاء بإدارة الدولة من العاصمة، مظهر من مظاهر انعدام الديمقراطية املحلية. حيث ال يسمح -

لوحدة للسكان املحليين بتسيير بعض شؤونهم املحلية بواسطة ممثلين لهم يختارونهم الرتباطهم با

 الترابية التي ينتمون إليها، وتبعا للشعور الجماعي الذي ال يمكن إغفاله في الجماعات البشرية.

 إن تعزيز املركزية يؤدي ال محاله إلى تقوية الحكم املطلق وطغيان لاستبداد داخل الدولة.

وظفين، وتبعد كثيرا أنها أسلوب غير ديمقراطي، حيث تتركز السلطة في أيدي قلة من الوزراء وكبار امل -

 من الكفاءات الوطنية عن إلاسهام في إدارة املرافق العمومية وفي العمل العام.

عدد أنشطة ووظائف الدولة وانتشار ألافكار الديمقراطية تطلب ضرورة إشراك تإن لذلك ف

ذا تخلت املواطنين في مختلف ألاقاليم في ممارسة الوظيفة إلادارية مباشرة أو عن طريق ممثليه، له

 51معظم الدول عن نظام املركزية في تنظيمها إلاداري واعتمدت النظام الالمركزي.

  :من الناحية إلادارية :الفقرة الثانية     

بتكديس املعامالت لدى السلطة املركزية وإرهاقها بقضايا ومسائل  املركزية إلادارية قد تسبب

قرارات غير مدروسة أو غير عادلة، وليست في  ذباتخاكان من املمكن البت بها محليا"، وقد تسبب 

لاعمال لادارية بدال" من تبسيطها،  إلاجراءات و  تعقيدبطء و صالح مواطني املناطق ولاقاليم، وفي 
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الى عدم فهمها لحاجاتهم  باإلضافةوفي عرقلة مصالح املواطنين وعدم تمكنها من تلبية حاجاتهم، 

 اعتبر من هذه السيئات، سلبا على مردودية املرافق العامة. انطالقا  انطالقا"، مما يؤثر   .لبعدها عنهم

 .البعض أن نظام املركزية املطلقة يؤدي الى سكتة في الوسط والى شلل في لاطراف

الاختناق في الوسط إلاداري إن تطبيق النظام املركزي في الواقع العملي ينجز عنه حالة من 

بيد شخص واحد أو مجموعة أشخاص، ألامر الذي  ركيز السلطةبسبب إلاجراءات و كثرة امللفات و ت

ينتج عنه انتشار ظاهرة البيروقراطية باملفهوم السلبي. وفضال عن ذلك فإن النظام املركزي يخلف 

حالة من التجاهل التام للحقائق و املعطيات املحلية، فالوزير حين يصدر قرار يخص منطقة معينة قد 

 .هذه املنطقة املعنية بالقرارال يكون عاملا بكل شؤون 

انتقدت املركزية إلادارية بأنها ال تستطيع إلاملام بجميع حاجات املواطنين في كل أقاليم  لذلك

الدولة، وال يمكنها إلاشراف بشكل دقيق وفعال ملعرفة الخدمات التي تقدمها املرافق العامة، ألامر الذي  

ون املرافق املحلية إلشباع حاجاتهم عن طريق ممثليهم ترتب عليه ترك سكان ألاقاليم يشرفون ويدير 

 في املجالس املحلية املنتخبة.

 املبحث الثالث: الالمركزية الادارية
بعد العيوب التي عرفها التنظيم املركزي للدولة و بغية تحقيق مبدأ ديمقراطية لادارة و 

للنشاط لاداري ظهرت فكرة  التخفيف من سلبيات البيروقراطية التي نتجت عن التسيير املركزي 

التنظيم الالمركزي لنشاط الدولة و الذي يقصد به توزيع الوظائف إلادارية بين الحكومة املركزية في 

العاصمة و بين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة أثناء تأدية وظائفها تحت رقابة و اشراف السلطة 

ض الدول ملعنى الحكم املحلي نظرا لتمتع الوحدات كزية في بعر إلادارية املركزية .و يرادف مصطلح الالم

كما أن -املحلية باستقاللية واسعة في تسيير شؤونها املحلية الى حد تحولها الى حكومات مصغرة

الالمركزية تتجسد بنظام لادارة املحلية .و هو ما يستلزم في البداية تمييز هذا النظام عن غيره من 

 املفاهيم املشابهة:

عن النظام املركزي الذي يعتمد على ظاهرة تركيز الوظيفة إلادارية أما الالمركزية فهو يختلف 

 فتقوم على توزيعها.

النظام املركزي كما أنها تختلف عن نظام عدم التركيز لاداري الذي يشكل صورة من صور 

سيا للسلطة رأ لتي تفوض الى موظفيها التابعينفي كون املناطق و ألاقاليم و الوحدات املحلية ا املرن 

 املركزية بعض الصالحيات دون أن تتمتع  باستقاللية قانونية.

 املطلب ألاول: أنواع الالمركزية إلادارية

يورد الباحثون والفقهاء تعريفات متعددة ومتنوعة في شأن مفهوم الالمركزية إلادارية، فقد أورد 

ية إلاقليمية، وذكر الدكتور منير إبراهيم الدكتور صبري توفيق حمودة اثني عشر تعريفا ملفهوم الالمركز 

شلبي عشرين تعريفا لنظام إلادارة املحلية، ويقرر الدكتور خالد عبد العزيز هذا املعنى فيقول إن 

نظرية الالمركزية إلادارية معقدة جدا، وذلك ألمرين، أولهما أنها تطبق تارة على السلطات املحلية وتارة 
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لية ذاتها... وأما ألامر الثاني الذي يزيد من تعقيد هذه النظرية فهو أن على الوحدات واملجموعات املح

 .52الالمركزية تتألف من عناصر وأركان متعددة

واستنادا إلى ما سبق تنقسم الالمركزية إلادارية إلى نوعين أساسيين هما: الالمركزية إلاقليمية 

اس إقليمي أي ممارسة هذه الهيئات إما على أسأي   والالمركزية املرفقية العامة أو املصلحية.

اختصاصها بالنسبة لسكان إقليم معين أو مدينة محددة...إلخ، وإما على أساس مرفقي أو مصلحي، 

 بمعنى أن تقوم هذه الهيئات بإرادة مرفق عام معين أو بعض املرافق العامة املحددة.

 : la décentralisation territoriale)الترابية(  الالمركزية إلاقليمية :ألاول  الفرع

نظام الالمركزية إلاقليمية هو نظام إداري بحت وإن كان وراء نشوئه عوامل سياسية أو 

اقتصادية، فهو ال يعدو أن يكون أسلوبا للتنظيم إلاداري، وهذا ألاسلوب يقوم على عنصرين، يتعلق 

لرقابة إلادارية املركزية على ألاول بفكرة لاستقالل عن السلطة املركزية، أما الثاني فيتعلق بسلطة ا

 الهيئات املحلية.

تعتبر الالمركزية إلاقليمية الصورة ألاولى التي عرف بها النظام الالمركزي، وهي تتحقق بوجود 

جهاز إداري في كل إقليم من أقاليم الدولة ويتحدد اختصاصه في إدارة املصالح املحلية لإلقليم وذلك 

بهذا إلاقليم، وتبعا لذلك تتوزع الوظيفة إلادارية بين السلطة املركزية  بالنسبة لألفراد الذين يرتبطون 

في العاصمة وهيئات محلية مستقلة تمارس نشاطها في نطاق الحدود املكانية لإلقليم وتحت وصاية 

 السلطة املركزية.

   : Décentralisation par service   الالمركزية املرفقية )املصلقية( :الثاني رعالف

بداية القرن العشرين ازدادت ألاعباء امللقاة على عاتق الدولة نتيجة تدخلها في بعض  منذ

ألانشطة التي كانت تحجم عن ممارستها من قبل، فكثرت املشاريع واملرافق العامة، وظهرت الحاجة إلى 

دارة منح هذه املشاريع واملرافق العامة الشخصية املعنوية حتى تزاول أنشطتها بصفة مستقلة عن إلا 

املركزية وتتحرر من الروتين إلاداري املعمول به في إلادارات الحكومية، مع خضوعها إلشراف السلطة 

 املركزية.

ولقد أطلق الفقه على هذا النظام اصطالح "الالمركزية املرفقية أو املصلحية"؛ وارتبط نظام 

اختصاص الالمركزية إلاقليمية  الالمركزية املرفقية منذ نشأته بنظرية املؤسسات العامة. وإذا كان

مقيدا بالحدود املكانية لإلقليم، فإن اختصاص املؤسسة العامة مفيد بالغرض الذي من أجله أنشئت 

 53هذه املؤسسة.
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وتتميز الالمركزية املرفقية كونها تستند إلى عنصري الكفاءة والنجاعة، وهو ما دفع جانب من 

ة، التي من مقوماتها اعتماد أسلوب التعيين في اختيار رؤسائها الفقه إلى اعتبارها بالالمركزية الوظيفي

 .54وأعضاء مجالسها إلادارية، وليس اتباع نمط لانتخاب الذي تعتبر الالمركزية الترابية مجاله ونطاقه

 أوال: أسس الالمركزية املرفقية

 أ. املرفق العام :

ز الالمركزية املرفقية عن الالمركزية تتطلب الالمركزية املرفقية وجود مرفق عام، و هذا مما يمي

إلاقليمية، و املرفق العام هو مشروع يستهدف مصلحة عامة تتدخل الدولة في إدارته و املشروع كما 

هو معروف عبارة عن مجموعة من لاموال و أشخاص تدير املشروع و نظام قانوني يحكمه و في 

كسبه الدولة الشخصية القانونية املستقلة، و فد الالمركزية املرفقية قد يوجد املرفق العام سلفا فت

 55ظة الشخصية القانونية املستقلةالدولة مرفقا عاما تمنحه في نفس اللح تنشأ 

 ب. التمتع بالشخصية القانونية املستقلة :

في الالمركزية املرفقية يمنح مرفقا عاما الشخصية القانونية املستقلة أي يصبح له أهلية 

التحمل بااللتزامات، و هكذا يكون للمرفق ذاتيته الخاصة املتميزة من ذاتية الدولة اكتساب الحقوق و 

بما يعطيه قدرا من لاستقالل إلاداري و املالي عن الدولة و مقتض ى لاستقالل إلاداري أن يكون للمرفق 

شخص املرفقي جهاز خاص يتولى اعمال إلادارة متحررا من السلطة الرئاسية لإلدارة املركزية و يتولى ال

صناعة القرارات الخاصة به و إصدارها باسمه ال باسم الدولة، كذلك يكون له الحق في رفع الدعاوى 

القضائية كما و ترفع عليه الدعاوى القضائية ثم أنه يكون له حق التملك باسمه و حق التعاقد 

املالي أن يكون له ذمة  لحسابه مع اشخاص القانون الخاص و العام على السواء و من مظاهر استقالله

مالية مستقلة عن حصة الدولة املالية، بما يترتب على ذلك من أن يكون له ميزانيته املستقلة بإيراداتها 

 و مصروفاتها و التي يتولى هو بنفسه إعدادها طبقا ملا تقتضيه مصلحة إدارة املرفق.

 ج. الرقابة الوصائية على ألاشخاص املرفقية :

رقابة وصائية على لاشخاص لاقليمية، على النحو السابق الذكر فإنه البد بن توجد  نه وأكما 

لاقليمية و املرفقية هما صورتان  فاألشخاصتوافر الرقابة الوصائية بالنسبة لألشخاص املرفقية، 

ألصل واحد هو الالمركزية إلادارية، و إن العوامل و ألاسباب التي تدعوا إلى فرض رقابة وصائية على 

شخاص املرفقية، و تتناول الرقابة الوصائية ألاشخاص القائمين على ألاشخاص املرفقية و تتناول لا

 نشاطها، و من ذلك قيام إلادارة املركزية بتعيين مديري املؤسسات العامة و أعضاء مجالس إدارتها.

ارة املركزية و يجدر بنا أن نشير إلى انه إذا كان من الضروري في املؤسسات العامة تتولى إلاد

تعيين كبار القائمين على إدارتها فإن مرجع ذلك هو عدم وجود ناخبين كما في الالمركزية إلاقليمية و 
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إلى ما سبق  باإلضافةحيث يذهب الرأي الراجح إلى انه يجب انتخاب لاعضاء املسؤولين عن إدارتها و 

ألاشخاص املرفقية قد تأخذ شكل نصائح فإن الرقابة الوصائية التي تتناول ألاشخاص القائمين بإدارة 

و تنبيهات و مقترحات و آراء او حضور جلسات مجلس إلادارة للنظر في أمر عاجل كذلك فإن الرقابة 

على النشاط الشخص املرفقي قد يأخذ شكل تصريح مثل التصريح بقبول الهبات أو الوصايا كذلك 

لاشخاص املرفقية بما يفيد املالءمة و يأخذ شكل تصديق إلادارة املركزية على تصرفات  فقد 

 56املشروعية

 املقارنة بين الالمركزية الاقليمية و الالمركزية املرفقية : ثانيا:

على الرغم من عدم التوافر الحقيقي و التام لجميع اركان الالمركزية في شكل الالمركزية 

ن مقارنة الالمركزية املرفقية املرفقية، و تشكيك جانب الفقه في اعتبارها ال مركزية إدارية يمك

بالالمركزية لاقليمية من عدة جوانب سواء من حيث وجود املصالح املتميزة و استقالل الهيئات و 

 الوصاية إلادارية .

 أ. من حيث وجود املصالح املتميزة :

يقوم الشكالن على أساس لاعتراف بوجود مصالح متميزة ذات طابع محلي و إقليمي 

 .57الالمركزية املرفقية (املصلحيةية إلاقليمية )إلادارة املحلية و ذات طابع فني و تقني في الالمركز  في 

 ب . من حيث استقالل الهيئات:

تتمتع الهيئات و ألاجهزة في شكلي الالمركزية بالشخصية املعنوية بكل ما يترتب على ذلك من 

استقالل وحدات إلادارة املحلية نتائج. و إذا كانت طريقة لانتخاب تشكل وسيلة مثلى لدعم و 

الالمركزية إلاقليمية بموجب تسييرها و إدارتها من طرف مجالس منتخبة محليا تتكون من سكان 

لاقليم إلاداري بمصالحهم، فإن إدارة الشخص املرفقي املستشفى، الجامعة.... عادة ما يستند إلى فئة 

ية املرفقية و لاقدر على تسييرها. كما أن لانتخاب قد الخبراء و الفنيين ألادرى بمصلحة الهيئة الالمركز 

يكون مجرد واجهة الستقالل وهمي إذا لم تزود الهيئات الالمركزية إقليمية كانت أو مرفقية بعد 

 تشكيلها:

 بسلطات و اختصاصات فعلية و تقريرية . * 

 * بالوسائل و إلامكانيات الالزمة ألداء مهامها.

 التي تحافظ على ذلك لاستقالل. * بالضمانات القانونية

 ج. من حيث الوصاية )الرقابة إلادارية(:

صائي و رقابي محفوف باعتبارات سياسية في الالمركزية يخضع شكال الالمركزية إلى نظم و 

كل فإن لاختالف بين الالمركزية لاقليمية و  ىية في الالمركزية املرفقية. و علإلاقليمية، وباعتبارات فن
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زية املرفقية، يبقى اختالفا في الدرجة ال في الطبيعة، حيث تمثالن تطبيقين للفكرة و مفهوم الالمرك

وسيلة و أسلوب تقنيا فعاال في تسيير و إدارة  اصبحت تشكلواحد هو مفهوم الالمركزية إلادارية التي 

 58.الشؤون العامة بالدولة الحديثة

 السياسية: الفرع الثالث: الالمركزية إلادارية والالمركزية

تقوم الالمركزية السياسية على أساس توزيع لاختصاصات السياسية بين الدولة لاتحادية  

والواليات بحيث تتعدد فيها السلطات العامة التقليدية الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، أما 

ركزية للدولة والوحدات الالمركزية إلادارية فتقوم على توزيع لاختصاصات إلادارية بين السلطة امل

إلادارية التنظيمية الالمركزية سواء كانت مرفقية أم إقليمية، أي إن الالمركزية إلادارية تقتصر على 

 سواء في الدول لاتحادية أم في الدول املوحدة 
ً
 عمليا

ً
النواحي إلادارية، وبهذا يمكن أن تجد لها تطبيقا

 في تحديد ألاسلوب )البسيطة(. بعبارة أخرى: ال يؤدي شكل الد
ً
 مهما

ً
ولة )اتحادي أو بسيط( دورا

 على الدولة 
ً
إلاداري املتبع في تقديم الخدمات العامة وإدارتها. فالالمركزية إلادارية ليست حكرا

 في الدولة البسيطة. ويمكن إجمال أهم الفروقات بين الالمركزية 
ً
لاتحادية بل يمكن أن توجد أيضا

 دارية بما يلي:السياسية والالمركزية إلا 

< تقوم الالمركزية إلادارية على توزيع لاختصاصات إلادارية بين السلطة املركزية للدولة 

والوحدات إلادارية التنظيمية الالمركزية املرفقية منها أو إلاقليمية، في حين تقوم الالمركزية السياسية 

اد( وبين الدويالت بحيث يتولى لاتحاد على توزيع لاختصاصات السياسية بين الدولة لاتحادية )لاتح

املركزي السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون لكل والية سلطات عامة خاصة بها 

 تمارسها في النطاق الجغرافي.

 من موضوعات القانون إلاداري، في حين  <
ً
ر الالمركزية إلادارية عن نظام إداري يعد موضوعا تعّبِ

 من موضوعات القانون أن الالمركز 
ً
ية السياسية تعبر عن نظام سياس ي وتعد بالتالي موضوعا

 الدستوري.

تمارس الواليات في الدولة لاتحادية صالحياتها في ضوء التشريعات التي سنتها السلطة  <

التشريعية في هذه الواليات من دون رقابة من جانب السلطة لاتحادية إال بحدود ما يفرضه الدستور 

تحادي من قيود، أما الهيئات الالمركزية بصورتها إلاقليمية واملرفقية فتخضع لرقابة السلطة لا

 املركزية في مباشرتها لصالحياتها إلادارية.

إذا كانت  الالمركزية إلادارية تجد تطبيقا لها في الدول املوحدة و البسيطة فإن الالمركزية  -

 ى جانب الدول لاتحادية.السياسية توجد أيضا في الدول املوحدة إل

وخالفا للدول الفدرالية، فإن إسبانيا مثل تعرف توجها خاصا بها في مجال الجهوية وذلك 

لطغيان النزعة لانفصالية، ألامر الذي أدى إلى تقسيم البالد إلى مجموعات مستقلة ومناطق تتمتع 
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نوع النظام إلاسباني  بنظام خاص، مما جعل إسبانيا بصدد إبداع نظام خاص بها، جعل تحديد

 59عسيرا، فهو يجمع ما بين الفدرالية وما بين الجهوية.

يستعمل النظام السياس ي إلاداري إلاسباني تقنيتين مختلفتين إلدارة عجلة الحكم  وإلادارة فمن 

، ومن جهة ثانية هناك ميكانيزمات 60جهة هناك ميكانزمات الالمركزية التي تأخذ بها الدول الفيدرالية

 ، وهذا ما جعل البعض يصف النظام إلاسباني في منتصف الطريق بين الجهوية والفيدرالية.61هويةالج

لقد اختلف الفقه إلاسباني واملحللون السياسيون في تحديد نوعية النموذج الجهوي إلاسباني، 

عتبر فهناك من يرى أن النموذج غير موحد، وهناك من يجمع بين الوحدة والجهوية، وهناك رأي ثالث ي

 .62إسبانيا دولة الكيانات املستقلة

استطاع أن يجعل  1171ورغم هذه الصراعات والنظريات السياسية املتعارضة، فإن دستور 

 17من إسبانيا دولة املجموعات املستقلة فعال وذلك بتقليصه لنظام املركزية الشديدة وبالتالي إحداث 

 مركزا جديدا للسلطة وإلادارة والتسيير.

املغرب يقترب في مسار تطوره القانوني من النموذج الفرنس ي على مستوى الالمركزية  وإذا كان

إلادارية على الصعيد الجهوي، فهذا ال يمنع من لاستفادة من بعض التجارب ألاخرى، وخصوصا 

التجربة إلايطالية التي اتسمت بسعة مجال الديموقراطية وسمو الالمركزية إلادارية، حيث تعتبر الجهة 

ماعة ترابية دستورية تتمتع بالشخصية املعنوية وينتخب السكان أجهزتها، إذ تمكنت إيطاليا من ج

 ال والجنوب بفضل إقرار الجهوية .التخفيف من حدة الفوارق الجهوية بين الشم

 املطلب الثاني: عناصر الالمركزية إلادارية 
 تقوم الالمركزية إلادارية على ثالثة عناصر رئيسية هي:

 ود مصالح محلية متميزة عن املصالح الوطنية.وج -

 وجود هيئات محلية مستقلة إلدارة املصالح املحلية. -

 ممارسة الهيئات املحلية اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة السلطة املركزية. -

 : وجود مصالح محلية متميزة عن املصالح الوطنيةالفرع ألاول 

من وجود مصالح محلية متميزة عن املصالح العامة من أجل قيام الالمركزية إلادارية، البد 

الوطنية، ذلك أنه إذا كانت السلطة املركزية تتولى إدارة املصالح واملرافق العامة الوطنية نظرا ألهميتها 

أو حاجتها إلى توجيه مركزي موحد أو ألنها تشبع حاجات جميع املواطنين في الدولة، فإن هناك بعض 
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حلي يجب إسنادها إلى السكان املحليين أنفسهم للقيام بها أي يجب أن تقوم الحاجات ذات الطابع امل

 هيئات محلية بإشباع هذه الحاجات املحلية واملرتبطة بسكان إقليم معين.

وقد درج فقهاء القانون العام على القول بوجود نوعين من املصالح في الدولة عامة وهي التي تهم 

محلية خاصة هي التي تهم إقليما أو أكثر في الدولة، لكن لاعتراف  سكان الدولة في مجموعهم، ومصالح

بوجود مصالح محلية متميزة ال يكفي للقبول بوجود إدارة محلية بل يقتض ي ألامر إنشاء وحدات إدارية 

محلية معترف بها بالشخصية املعنوية، وذلك لتمكينها من تسيير ورعاية املصالح املحلية، ولاعتراف 

املعنوية هو إقرار بخصوصية الحاجات املحلية وبمشروعية إشباعها عن طريق اتخاذ بالشخصية 

 .63القرارات وممارسة التصرفات إلادارية

واملشرع هو الذي يتولى تحديد املصالح أو الحاجات ذات الطابع املحلي والتي تقوم الهيئات 

ذه الهيئات املحلية: ألاسلوب أحد أسلوبين في تحديد اختصاصات ه بإتباعهاملحلية بإرادتها وذلك 

 إلانجليزي أو ألاسلوب الفرنس ي.

 ألاسلوب إلانجليزي  :الفقرة ألاولى

ويعني ذلك أن املشّرِع يقوم بتحديد اختصاصات الهيئات الالمركزية على سبيل الحصر بحيث ال 

حدود التي يجوز لها أن تباشر أي نشاط آخر إال عن طريق تشريع جديد، وأن تمارس اختصاصاتها في ال

رسمها املشّرِع. وكما هو واضح فإن هذا ألاسلوب يتسم بالبساطة وعدم التعقيد ويحول دون اعتداء 

 ألنها ستكون مشوبة 
ً
سلطة على اختصاصات سلطة أخرى تحت طائلة بطالن التصرفات املخالفة نظرا

 بعيب عدم لاختصاص على أقل تقدير.

نتقاد على اعتبار أنه يقّزِم من صالحيات الهيئات وباملقابل فإن هذا ألاسلوب لم يسلم من لا 

 في توسيع الفكر إلاداري الالمركزي.
ً
 املحلية وبالتالي يعّد عائقا

ويطبق هذا ألاسلوب في إنجلترا والواليات املتحدة ألامريكية والدول املتأثرة باألنظمة القانونية 

 كسونية.األانجلوس

 ألاسلوب الفرنس ي الثانية: الفقرة

 إلى هذا ألاسلوب بتحديد اختصاصات الهيئات الالمركزية بصفة عامة يقو 
ً
م املشّرِع استنادا

 من دون أن يقوم بتعداد هذه لاختصاصات على سبيل الحصر، كأن 
ً
 عاما

ً
 معيارا

ً
مجملة مستخدما

ابع يستخدم املشّرِع النص التالي: "تختص البلديات ولاتحادات البلدية بإدارة جميع الشؤون ذات الط

(. 1141/ من الدستور ألاملاني لعام 2فقرة / 21املحلي بشكل مستقل وعلى مسؤوليتها الذاتية". )املادة 

وكما هو واضح فإن هذا املعيار يراعي مفردة الدينامية التي ينبغي أن تتسم بها الشؤون العامة من 

 ناحية الزمان واملكان.
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 غ
ً
 اليوم يمكن أن يدار محليا

ً
، وهذا يرتبط بمدى إلامكانات املادية والبشرية فما يدار مركزيا

ً
دا

 للوحدات املحلية، كما يرتبط هذا بالبيئة السياسية والقانونية.

 في دولة أخرى، وهذا بدوره مرتبط 
ً
 مركزيا

ً
: فإن ما هو شأن محلي في دولة ما يكون شأنا

ً
ومكانيا

 باإلرادة السياسية للسلطة الحاكمة.باملعطيات املادية والبشرية والقانونية في الدولة، وكذلك أيض
ً
 ا

ومهما يكن ألاسلوب املتبع في تحديد الشؤون املحلية وتمييزها من املصالح القومية فإن هناك 

 على بعض الشؤون العامة التي تدار عادة إدارة محلية ذاتية، واملثال على ذلك كل 
ً
 فقهيا

ً
إجماعا

 الشؤون البلدية الخدمية.

لقانوني بوجود مصالح متميزة من املصالح القومية، بل يتطلب قيام وال يكفي لاعتراف ا

الالمركزية املحلية إنشاء وحدات إدارية محلية يعترف لها بالشخصية لاعتبارية املستقلة. وهذا يتطلب 

ويطبق هذا ألاسلوب في  أن يكون لديها موظفون وأمالك وموازنة خاصة، وأن تمتلك حق التقاض ي.

 64الدول املتأثرة بنظامها القانوني. فرنسا وفي مختلف

 : وجود هيئات محلية مستقلة إلرادة املصالح املحليةالفرع الثاني

الوطنية ال يكفي لقيام نظام ال إن اعتراف املشرع بوجود مصالح محلية متميزة عن املصالح 

إلى هيئة مستقلة  مركزي، بل يجب إسناد القيام بهذه املصالح املحلية وإشباع الحاجات العامة املحلية

تمثل أبناء إلاقليم أو الجماعة املحلية. ذلك أن جوهر النظام الالمركزي هو أن يقوم أبناء الجماعة أو 

الوحدة املحلية بإشباع حاجاتهم املحلية بأنفسهم وذلك عن طريق اختيار من يمثلهم للقيام بهذه 

  إلاقليم بهذه املهمة بأنفسهم.املهمة، ألنه من املستحيل أن يقوم جميع أبناء الجماعة أو 

لهذا اعتبر لانتخاب الطريق ألاساس ي الختيار املجالس املحلية ومجالس إدارات املؤسسات العامة 

باعتبارها املعبرة عن إرادة الشخص املعنوي العام إلاقليمي واملرفقي وذلك لضمان استقالل الهيئات 

 الالمركزية في مواجهة السلطة املركزية.

الخالف ثار بين فقهاء القانون إلاداري حول مدى أهمية لانتخاب خصوصا بالنسبة إال أن 

لتشكيل املجالس املحلية دون مجالس إدارات املؤسسات العامة، ذلك أن مجالس إدارة هذه ألاخيرة 

يتم تشكيلها عادة عن طريق التعيين مع إمكانية ألاخذ بأسلوب لانتخاب؛ في حين ظهرت عدة آراء 

 بالنسبة لطريقة اختيار أعضاء املجالس املحلية.فقهية 

أن لانتخاب شرط أساس ي وضروري لقيام النظام الالمركزي نظرا  65يرى جانب من الفقه -أ

للصلة الوثيقة بين فكرة الالمركزية وفكرة الديمقراطية، فبما أن هناك ديمقراطية سياسية تقوم على 

أيضا الديمقراطية إلادارية التي تؤدي إلى إشراك  مشاركة املواطنين عن طريق لانتخاب، ووجدت

 املواطنين على الصعيد املحلي في صنع القرار إلاداري.
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يذهب جانب آخر من الفقه إال أنه ليس من الضروري تشكيل املجالس املحلية عن طريق  -ب

اف بالهيئات لانتخاب، وأن الشرط ألاساس ي لضمان استقاللها في مواجهة السلطة املركزية هو لاعتر 

 الالمركزية بالشخصية املعنوية ولاستقالل إلاداري واملالي.

أن إشراك السلطة املركزية مع الهيئات الالمركزية في تقديم الخدمات  66ويؤكد هذا الرأي

 للمواطنين ال يتنافى ووجود هذه الهيئات واستقاللها.

لالمركزية، وإنما في تحقيق تشكيل الهيئات ا ليست في أسلوب  -طبقا لهذا الرأي –فالعبرة

استقاللها بالفعل في ممارسة اختصاصاتها وتوفير الضمانات الكفيلة للحفاظ على هذا لاستقالل سواء 

 تم تشكيل الهيئات الالمركزية باالنتخاب أو التعيين أو الجمع بين لانتخاب والتعيين.

دارة املحلية، فاالنتخاب من خالل ما تقدم نرى بأن لانتخاب شرط ضروري لقيام نظام إلا 

أسلوب ديمقراطي لتدريب السكان املحليين على اختيار من يمثلهم ويدير شؤونهم املحلية، ويعودهم 

على ترشيح أنفسهم لعضوية املجالس املحلية ملعرفة حقوقهم وواجباتهم، ألامر الذي يرفع مستواهم في 

ية نتيجة رفع حسهم الديمقراطي لخدمة والحرص على تحقيق املصالح املحل إدارة شؤونهم املحلية

إقليمهم املحلي أو الوطن ككل. هذا فضال عن أن أسلوب لانتخاب في تشكيل الهيئات الالمركزية 

يضمن استقالل هذه ألاخيرة في ممارسة اختصاصاتها، خصوصا وأنها شخصا معنويا يتمتع باالستقالل 

ية السكان املحليين في اختيار من يمثلهم عن طريق إلاداري واملالي ومن مظاهر لاستقالل إلاداري حر 

  لانتخاب

: ممارسة الهيئات املحلية اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة السلطة الفرع الثالث

 املركزية

إن اعتماد نظام الالمركزية إلادارية ال يلغي وجود السلطة املركزية باعتبارها الساهرة على حماية 

تخضع الهيئات الالمركزية لنوع من الرقابة وإلاشراف من قبل السلطة املصلحة العامة للدولة، إذ 

املركزية بهدف التأكد من ممارسة هذه الهيئات اختصاصاتها في حدود القانون وفي نطاق السياسة 

 العامة للدولة.

فاستقالل الهيئات الالمركزية ليس مطلقا بل هو نسبي، ذلك أن النظام الالمركزي يقوم على 

رسة الهيئات الالمركزية اختصاصاتها خاضعة في ذلك إلشراف ورقابة السلطة املركزية، أساس مما

 .la tutelle administrativeويطلق الفقه على هذه الرقابة اصطالح "الوصاية إلادارية" 

إن الوحدة إلاقليمية التي تتمتع هيئاتها بسلطات إلادارة املحلية على أساس لاستقالل الذاتي، 

من إقليم الدولة، وذات عالقة ارتباط مع مركز العاصمة. إن عملية الرقابة تؤمن وحدة  تظل جزءا

الدولة وتوجه املجالس لخدمة سياستها العامة. وقد درج فقهاء القانون العام على وصف هذه الرقابة 
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لهيئات بالوصاية إلادارية، فالوصاية هي تلك الرقابة املتعددة ألاشكال التي تمارسها الدولة على ا

املحلية، وذلك بفضل منعها من لانحراف في استعمال اختصاصاتها عن الهدف الذي من أجله 

وجدت. ويكون الهدف من ذلك هو استبقاء الهيئات املحلية في حدود الصالح العام واملشروعية 

روعيتها القانونية والسياسية، وتمارس السلطة املركزية رقابة على أعمال الهيئة املحلية من حيث مش

ومالءمتها، كما تمارس رقابة على الخاضعين لها خضوعا رئاسيا، والرقابة ألاولى تسمى بالوصاية 

 .67إلادارية، أما الثانية فتسمى بالرقابة الرئاسية

 أساليب الوصاية إلادارية :ألاولى الفقرة

 سلوب الفرنس ي.إلادارية، ألاسلوب إلانجليزي أو ألا  ممارسة الوصايةأحد أسلوبين في  أتباعيمكن 

 :ألاسلوب إلانجليزي  -1

تمارس الهيئات املحلية في إنجلترا اختصاصات واسعة وبحرية كبيرة مع خضوعها لرقابة البرملان 

 والقضاء أساسا، ولرقابة محدودة من جانب الحكومة.

د فالبرملان إلانجليزي هو الذي ينش ئ الهيئات الالمركزية ويمنحها الشخصية املعنوية، ويحد -

وينظم اختصاصاتها...الخ، ولكن من الناحية العملية فإن البرملان يمارس رقابة متواضعة على الهيئات 

 الالمركزية.

أما رقابة القضاء فإنها ال تقتصر على إلغاء القرارات إلادارية، بل تتعداها إلى درجة إصدار  -

لطبيعة القضاء إلانجليزي املوحدة إذ  القاض ي البريطاني ألاوامر والنواهي امللزمة لإلدارة، وذلك نظرا

 تخضع إلادارة لنفس القواعد املطبقة على ألافراد.

أما رقابة الحكومة املركزية للهيئات الالمركزية فتتمثل في مخاصمة الهيئات الالمركزية أمام  -

 يمكن للحكومة املركزيةالهيئات هذا من جهة، ومن جهة أخرى  القضاء والتفتيش على أعمال هذه

 إسنادا إلى ترخيص من البرملان أن تصدر بعض اللوائح لتنظيم بعض املصالح ذات الطابع املحلي.

 :ألاسلوب الفرنس ي -2

يتميز هذا ألاسلوب بخضوع الهيئات الالمركزية لرقابة دقيقة وصارمة من قبل السلطة املركزية، 

قرارات والتصرفات التي تتخذها حيث تشمل الوصاية إلادارية الهيئات الالمركزية وأعضائها وكذا ال

 هذه الهيئات.

وتتمثل الوصاية على الهيئات الالمركزية وعلى أعضائها في حق السلطة املركزية في حل املجالس 

 املحلية وتوقيفها عن عملها ملدة محدودة في حق توقيف أعضائها وإقالتهم...الخ.

حق إلاذن السابق التخاذ قرار معين أو في حين تتحدد الرقابة على أعمال الهيئات الالمركزية في 

للقيام بعمل محدد، وأيضا في حق السلطة املركزية في املصادقة الالحقة على  أعمال الهيئات املحلية، 

وحقها في إلغاء أو سحب بعض القرارات الصادرة عن املجالس املحلية هذا إلى جانب حق السلطة 
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يئات الالمركزية للقيام ببعض التصرفات أو ألاعمال، إذ محل ه « Substitution »املركزية في الحلول 

 امتنعت هذه الهيئات عن القيام بها بدون مبرر معقول.

 الوصاية إلادارية والرقابة الرئاسية الفقرة الثانية:

 تختلف الوصاية إلادارية عن الرقابة الرئاسية من عدة جوانب، يمكن إجمالها على النحو التالي: 

ية إلادارية استثناء من املبدأ العام أال وهو استقالل الهيئات الالمركزية بالتالي ال تعتبر الوصا -1

 توجد الوصاية إلادارية إال بنص صريح.

 أما الرقابة الرئاسية فال تحتاج إلى نص لتقريرها، بل هي تمارس بقوة القانون.

لة خارجة عنها، هي تمارس الوصاية إلادارية من جانب السلطة املركزية على هيئات مستق -2

 الهيئات الالمركزية سواء كانت محلية أو مرفقية.

في حين تتم مباشرة الرقابة الرئاسية من داخل السلطة املركزية نفسها على املرؤوسين في 

 الهيئات واملصالح التابعة لها.

تقع الوصاية إلادارية بين شخصين مستقلين، هما شخصية الدولة والشخص املعنوي  -3

 ركزي.الالم

في حين تتم الرقابة الرئاسية بين الطرفين اثنين هما الرئيس إلاداري واملرؤوسين، وهما يتبعان 

 شخصية معنوية واحدة هي شخصية الدولة.

تهدف الرقابة الرئاسية إلى ضمان حسن سير العمل إلاداري وضمان مطابقة قرارات  -4

 املرؤوسين للقانون وعدم خروجهم عن حدود اختصاصاتهم.

ال في حين تهدف الوصاية إلادارية إلى كفالة احترام مبدأ املشروعية بالنسبة لجميع أعم

 بمعنى رقابة مدى مشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات املحلية.وتصرفات الهيئات الالمركزية، 

 تختلف الرقابة الرئاسية عن الوصاية إلادارية من حيث مدى الرقابة.-1

ابة شاملة وعامة على املرؤوسين وعلى أعمالهم، حيث يتمتع الرئيس إلاداري فالرقابة الرئاسية رق

بسلطات واسعة في توجيه مرؤوسيه وإصدار ألاوامر والتعليمات إليهم، كما يراقب ويعقب عن ألاعمال 

 والتصرفات الصادرة عنه.

التي رسمها لحدود في حين أن الوصاية إلادارية هي رقابة استثنائية وبالتالي فهي تمارس في نطاق ا

، وتتمثل هذه الوصاية في الرقابة على ألاعضاء وعلى ألاعمال، حيث تقوم سلطة الوصاية بحل القانون 

أو توقيف مجالس الهيئات الالمركزية، كما يمكنها عزل رئيس الهيئة الالمركزية )رئيس املجلس أو مدير 

وحق املصادقة وحق إيقاف بعض أعمال املؤسسة(، وتملك سلطة الوصاية أيضا حق إلاذن )التأشيرة( 

 الهيئات الالمركزية...الخ.

ف موضوع 
ّ
وعلى الرغم من لاختالف بين الدول حول بعض التفاصيل هناك مبادئ مشتركة تغل

 أهمها: الرقابة وتؤطره من الناحية القانونية
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ي النظام إلاداري ال تكون هذه الرقابة إال بنص، وهذا ما يصنع الفرق بين الرقابة املركزية ف أ ـ

الالمركزي والرقابة التسلسلية )الرئاسية( في النظام املركزي، حيث تعد هذه الرقابةألاخيرة قائمة سواء 

 نص عليها القانون أم لم ينص.

إنها رقابة تقتصر على نواحي املشروعية: أي إنه ال يجوز لسلطة الرقابة أن تتعرض لنواحي  ب ـ

 عن الرقابة في النظام املركزي التي توصف بأنها  مالءمة القرار من عدمها، فهي
ً
بذلك تختلف أيضا

 عن رقابة مشروعيته.
ً
 رقابة شاملة تتضمن مالءمة العمل إلاداري فضال

 للشروط وألاشكال التي نص عليها القانون،  ج ـ
ً
إنها رقابة ال تمارس إال في حاالت محددة وطبقا

عناصر الرقابة التسلسلية التي تمارس من الرئيس على وبالتالي فإن عناصر هذه الرقابة تختلف عن 

املرؤوس وتشمل عنصر التوجيه وإلاشراف بوصفهما رقابة سابقة وعنصر التعديل وإلاقرار وإلالغاء 

 كرقابة الحقة.

أما صالحية سلطة الرقابة املركزية على أعمال السلطات املحلية فتقتصر على التأكد من 

حلي للقوانين وألانظمة النافذة، وبالتالي فعلى سلطة الرقابة في حال مطابقة التصرف القانوني امل

اتفاق التصرف القانوني الذي اتخذه املجلس املحلي مع القوانين وألانظمة النافذة أن تصادق عليه 

جملة من دون إجراء أي تعديل عليه وفق ما تفرضه نواحي املالءمة من وجهة نظرها. وتستطيع 

ن تتمسك بقراراتها أمام القضاء في حال تجاوز سلطة الرقابة عتبة الرقابة القانونية املجالس املحلية أ

 )رقابة املشروعية(.

وفي هذا السياق يجب مراعاة املبادئ التالية واحترامها لدى تنظيم عالقة السلطة املركزية 

 ضمانات لحماية مبدأ الالمركزية إلادارية 
ً
وأهم هذه  املحلية،بالسلطات املحلية، وهي تعد بآن معا

 املبادئ:

 تحديد معيار الرقابة. ( ـ1)

 ألاخذ بمبدأ وحدة سلطة الرقابة. ( ـ2)

 من اللجوء إلى وسائل رقابية  ( ـ3)
ً
تحديد وسائل الرقابة املتاحة بموجب القوانين وألانظمة منعا

ون عالجية كاإللغاء مقنعة. وهذه الوسائل إما أن تكون وقائية كاإلذن وإلاخطار وإلاعالم وإما أن تك

والحلول، وحل املجالس املحلية، وتعيين مفوض عن الحكومة املركزية ملمارسة الشؤون املحلية في حال 

 تقاعس املجالس املحلية عن القيام بمهامها.

  ( ـ4)
ً
سلطة الرقابة مقيدة بمبدأ املوازنة بين النفع والضرر أي أن يكون تصرفها مناسبا

.
ً
 وعادال

ً
 وضروريا

لانطالق من أن قرارات سلطة الرقابة قرارات إدارية نهائية تخضع للطعن باإللغاء إذا  ـ (5)

 خالفت مبدأ املشروعية.
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 ما يتابع اليوم بعض آلاراء نحو أسس جديدة للعالقة بين إلادارة املركزية وإلادارة املحلية 
ً
فكثيرا

دية والنمو السكاني واملصادر الطبيعية فرضتها بعض التوجهات لاستراتيجية الجديدة كالعوملة لاقتصا

 والعوامل البيئية وثورة املعلومات وفعالية النظام الحاكم.

 تمييز القكم الذاتي الداخلي عن الالمركزية إلاقليمية :الفرع الرابع

رغم أن الحكم الذاتي الداخلي والالمركزية إلاقليمية يؤديان إلى تحقيق نوع من لاستقالل 

إلاقليمية داخل الدولة الواحدة، ورغم هذا التشابه، فإن بينهما اختالفا كبيرا  الذاتي للوحدات

 نوضحه في النقط التالية:

 من ناحية الغرض: -1

الحكم الذاتي هو ظاهرة سياسية، تلجأ إليها الدولة املتعددة القوميات أو ألاعراق، لحل  

ئما بنص دستوري، أما الالمركزية مشكالتها الداخلية ذات الصبغة السياسية، فهو نظام ينشأ دا

إلاقليمية فأيا كان الغرض من إنشائها )تحقيق الديموقراطية في إلادارة، التخفيف عن أعباء السلطة 

 68املركزية(، فإنها في ألاصل ظاهرة إدارية، ألن عوامل وشروط الظاهرة القومية غير بارزة.

 نطاق لاختصاصات: -2

ي نظام الالمركزية هي شؤون إدارية بحتة، بينما تمارس هيئات إن اختصاصات الهيئات املحلية ف

 الحكم الذاتي معظم اختصاصات الدولة، ومن هذه لاختصاصات:

 اختصاص ذو صبغة دستورية: -أ

واملقصود بذلك أن أغلب تطبيقات الحكم الذاتي جعل لإلقليم املحكوم ذاتيا حق وضع دستوره 

ية في نظام الالمركزية إلادارية فال تملك أي اختصاص بنفسه، أما بالنسبة لألشخاص إلاقليم

 دستوري.

 اختصاص ذو صبغة تشريعية: -ب

لكل إقليم متمتع بالحكم الذاتي الحق في وضع القوانين املحلية ذات الصلة باملسائل التي تدخل 

 في نطاق اختصاصات هيئاته، وفقا للدستور املركزي أو إلاقليمي.

زي إلاقليمي، فإن ألاشخاص إلاقليمية وإن كان لها أن تصدر القرارات أما في ظل النظام الالمرك

إلادارية فضال عن )اللوائح(، إال أنها ال تتمتع بوجود مجالس محلية، ولكن تلك املجالس ال تمثل سلطة 

تشريعية وال يطلق عليها اسم "املجلس التشريعي" كما هو الحال في نظام الحكم الذاتي، وليس لها أن 

لقوانين، وإنما عليها القيام بتنفيذ ما ترسمه لها السلطة املركزية عن طريق إصدار القوانين تضع ا

 واللوائح.
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 اختصاص ذو صبغة تنفيذية وإدارية: -ج

تتمتع هيئات الالمركزية في ظل نظام الحكم الذاتي باختصاصات تنفيذية وإدارية واسعة، فهي 

ا بنفسها، كما تقوم بإصدار اللوائح الالزمة لتنفيذها، هذا تقوم بتنفيذ القوانين الخاصة التي تصدره

على أن الحكومة املركزية تستطيع تكليف هذه الهيئات باإلشراف على تنفيذ بعض القوانين املركزية، 

وفي بعض تطبيقات الحكم الذاتي يؤكد املشرع الدستوري على أن تتولى هيئات الحكم الذاتي جميع 

 ا الحكومة املركزية صراحة، بمقتض ى الدستور.املسائل التي تعمد إليه

وبناء على ما تقدم فإن هيئات الحكم الذاتي تتمتع باختصاصات تنفيذية واسعة، أما 

لاختصاصات إلادارية، فهي مقتصرة على املسائل التي يستطيع إلاقليم أن يشرع فيها بناء على قواعد 

وضوعات إلادارية ألاخرى التي تترك الدولة مهمة لاختصاص املقرر في الدستور املركزي، فضال عن امل

إلاشراف عليها لإلقليم، لذا فإنها تتمتع باختصاصات إدارية تفوق تلك التي تتمتع بها الهيئات املحلية في 

 الالمركزية.

ومن جانب آخر، ونظرا لتعدد لاختصاصات في نظام الحكم الذاتي فإن الهيئات الدستورية التي 

قانوني لهذا النظام ليس مجردا إدارة محلية ألن املالحظ في نظام الحكم جهز للحكم تكون الكيان ال

 مؤلف من السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما في الالمركزية إلاقليمية فال وجود للمجلس التشريعي.

لقد تبين من خالل التأصيل النظري ملفهوم الحكم الذاتي، التمييز بين معنى الحكم الذاتي في 

القانون الدولي العام، ومعناه في القانون الداخلي، فالحكم الذاتي يوجد في القانون الدولي العام، إذا 

ما تم عن طريق وثيقة قانونية دولية، ولكنه في القانون الداخلي ال يوجد إال على أساس القانون 

 الدستوري.

طرق، وأن ألازمات التي وليس من الغريب القول إن نظام الحكم الذاتي هو بحق في مفترق ال

واجهته طرحت تأثيرات أضرت به، وأنه على وشك لانتهاء في النطاق الدولي، ويمر بحالة عميقة من 

القلق حول مصيره ومستقبله في مجال القانون الداخلي، ومن الواضح أن مفهوم الحكم الذاتي في 

ستعمارية في املقام ألاول والعمل نطاق القانون الدولي كان يستهدف حماية مكاسب ومصالح الدول لا 

على إضفاء الشرعية على تصرفاتها وإجراءاتها التي كانت تتخذها في أقاليم الحكم الذاتي، أما في 

القانون الداخلي فتؤكد التجارب التطبيقية لنظام الحكم الذاتي في عدة دول )كردستان العراق، 

لم يكن إال مجرد جرعة مسكنة قليلة الفعالية، ذلك جنوب السودان، أقاليم إسبانيا، الفيلبين...( أنه 

 69أنه ثبت عمليا قصور هذا النظام على تحقيق لاستقرار السياس ي والقضاء على مشكلة عدم التكامل.
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، في حين أيد لقد وجهت عدة انتقادات إلى الالمركزية إلادارية من قبل معارض ي هذا ألاسلوب

 البعض الالمركزية إلادارية ودافع عنه بذكر محاسنه ومزاياه.

 : مزايا الالمركزية إلاداريةالفرع ألاول 

تعتبر الالمركزية أسلوبا ديمقراطيا في املجال إلاداري، ألنها تؤدي إلى اشتراك تدريب السكان  -1

 رة املرافق املحلية.على ممارسة حق لانتخاب واختيار أفضل العناصر وأكفئها إلدا

العبء عن الدولة )إلادارة املركزية( التي تعددت وظائفها ومهامها  تخفف الالمركزية إلادارية -2

في العصر الحديث، وذلك بتولي الهيئات املحلية إدارة املرافق العامة املحلية واملؤسسات العامة ذات 

 الطابع املتميز.

ن قبل الهيئات الالمركزية يحقق نتائج أفضل نظرا  لقرب إن إدارة املرافق العامة املحلية م -3

املشرفين عليها من السكان املحليين أو معرفتهم بحاجاتهم تفصيليا، وبالتالي فالهيئات الالمركزية أقدر 

من إلادارة املركزية على إدارة املرافق املحلية أو املؤسسات العامة بعيدا عن التعقيد والبطء في 

رية، مما يؤدي إلى توفير الوقت وسرعة إنجاز املهام املحلية وتقليل النفقات وتبسيط إلاجراءات إلادا

 إلاجراءات إلادارية.

الهيئات الالمركزية إلادارية حل املشاكل ومواجهة ألازمات وألامور الطارئة التي تستطيع  -4

 ركزية عن مواجهتها.تحدث على املستوى املحلي أو في امليدان املرفقي والتي قد تعجز إلادارة امل

تحقق الالمركزية إلادارية العدالة في توزيع الضرائب العامة في حين أن السلطة املركزية  -1

ذلك أن جميع بإدارة جميع املرافق العامة في الدولة،  يتعارض مع عدالة توزيع ألاعباء الضريبية، 

نصيب ألاكبر العواصم واملدن الكبرى، املواطنين يساهمون في تحمل ألاعباء الضريبية في حين تستأثر بال

 وهذا يتعارض مع العدالة لاجتماعية.

يقتض ي تخصيص ما يتحمله أهل الجماعة املحلية من ضرائب  الالمركزي لهذا فإن النظام 

محلية لصرفه وإنفاقه على املرافق العامة املحلية، وهذا ما يعني ضمان وصول الخدمات العامة إلى 

 نحاء الدولة.املواطنين في جميع أ

 : عيوب الالمركزية إلاداريةالفرع الثاني

انتقلت الالمركزية إلادارية بأنها تمس الوحدة إلادارية للدولة، نظرا لتوزيع الوظيفة إلادارية  -1

 بين السلطة املركزية والهيئات الالمركزية سواء إلاقليمية أو املصلحية )املرفقة(.

تحتاج إلى نفقات ضخمة نتيجة  –المركزية  –ملالية، فهيانتقدت الالمركزية من الناحية ا -2

 إسراف الهيئات املحلية ألامر الذي يمثل عبئا على ميزانية الدولة.

يعاب على الالمركزية إلادارية أيضا بأنها توجه اهتمامها إلى املرافق املحلية على حساب  -3

صلحة العامة، ألامر الذي يتسبب في نشوء املرافق الوطنية أي تغليب ألافراد املصالح املحلية على امل

 نزاعات بين الهيئات الالمركزية وبين إلادارة املركزية، أو بينها وبين هيئات ال مركزية أخرى.
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من العيوب التي وجهت إلى الهيئات إلادارية الالمركزية افتقارها إلى الخبرة والتجربة والدراية -4

 وتجربة إلادارة املركزية في هذا املجال. بإدارة املرافق العامة مقارنة مع كفاءة

نخلص مما سبق إلى أنه أيا كانت لانتقادات املوجة إلى الالمركزية إلادارية فهذه ألاخيرة نظام 

 حديث النشأة، وهو يكمل النظام ألاصلي أي النظام املركزي.

عن طريق ممارسة  وبالتالي فالعيوب أو القصور التي يعاني منه النظام  الالمركزي يمكن تجاوزه

إلادارة املركزية حقها في الرقابة ومحاولتها سد الثغرات التي تعاني منها الالمركزية إلادارية بل 

ومساعدتها على القيام بمهامها املحلية على أكمل وجه، خصوصا املساعدات الفنية واملالية وأحيانا 

ية إلدارة الشؤون املحلية بأفضل السبل حتى البشرية وذلك حتى يمكنها اكتساب الخبرة والتجربة الكاف

 وأنجعها.

يضاف إلى ذلك أيضا أن العيوب ولانتقادات التي وجهت إلى الالمركزية إلادارية هي نتيجة 

لهذا ألاسلوب، وبالتالي فنظام الالمركزية إلادارية جيد في أساسه ولكن سوء تطبيقه  الش يءالتطبيق 

ن تجاوزه هذه لانتقادات باختيار ممثلين أكفاء ولديهم من هو الذي أدى بالبعض إلى انتقاده ويمك

الحس الديمقراطي وحب املصلحة العامة ما يجعلهم يسهرون على خدمة السكان املحليين بأحسن 

طريقة مبتعدين عن إلاسراف في أموال الهيئات املحلية أو الجري وراء مصالحهم الشخصية على 

 حساب املصلحة العامة.
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 الفصل الثاني

 املغربيالتنظيم إلاداري 
مما ال شك فيه ان الدور الذي تؤديه الحكومة في الدول املتقدمة يزداد اهمية سنة بعد اخرى، 

ح التي تهئ و و لكي تتمكن من اداء مهمتها على احسن وجه، ينبغي ان تتوفر على مجموعة من املصال

املصالح هي التي تسمى تنفيذها من جهة اخرى، و هذه من جهة، و العمل على ت تسهل اتخاذ القرارا

 .ب: لادارة

و هذه لادارة التي تساعد على تنفيذ املهام ذات املصلحة العامة يجب ان تكون متسلسلة  

تسلسال اداريا، اي ان بعضها يعلو على البعض لاخر من حيث السلطة و التوجيه، و لذلك نجد ان 

مصالح  بالعاصمة و طة الوزراء، ثم انها تضم مصالح مركزية مقرها لادارة تعمل تحت اشراف و سل

 محلية موزعة على مجموع التراب الوطني..

اقر  ترابيةغير ان هناك بجانب الدولة التي هي عبارة عن الجماعة الوطنية الكبرى جماعات 

و تتوفر على اجهزتها املالي،  ولاستقالل الدستور بوجودها اي انها جماعات تتمتع بالشخصية املعنوية 

 الخاصة بها لتدبير مصالحها تحت اشراف و مراقبة الدولة. 

 املبحث ألاول: إلادارة املركزية
إن الحديث عن السلطات إلاداري املركزية هو حديث عن نظام يقوم على تركيز السلطة 

اختصاصها ليشمل  وممارستها مت لدن الهيئات املركزية القائمة في العاصمة إلادارية للدولة. ويمتد

كجموع التراب الوطني من خالل إلاشراف على جميع مرافق الدولة الوطنية منها والجمهورية واملحلية، 

كما أن  لكن مع وجود وسائل بشرية ومصالح خارجية تابعة لها وتعتبر جزءا منها وخاضعة لسلطتها.

تنفيذية التي تتشكل من رئيس ممارسة الوظائف الخاصة بالسلطات املركزية تتم من طرف السلطة ال

الدولة ورئيس الحكومة. وقد تم تحديد لاختصاصات وتوزيعها بينهما بموجب الدستور وكالهما يمارس 

 .ويتحمل مسؤليات سياسية وإدارية

 يةامللكاملؤسسة   ألاول:  املطلب
الدولة؛ فهي لعل أهم خاصية تميز الكثير من ألانظمة السياسية لبلدان العالم الثالث هي رئاسة 

املؤسسة املحورية التي يقوم عليها هرم السلطة، والتي تستمد منها كل السلطات وتحرك كل ألاجهزة، 

وبالتالي فإن رئيس الدولة يعتبر الشخصية السياسية ألاولى التي تشخص جميع ألاجهزة الدستورية التي 

ء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولعل ال تتمتع بأية استقاللية سياسية، وتبقى تابعة لرئيس الدولة سوا
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هذا يتجلى بجالء بالنسبة للنظام السياس ي املغربي، فامللكية هي أهم خاصية سياسية تميزه، وتعتبر في 

 نفس الوقت حجره ألاساس، لذا فإن امللك يعتبر نتيجة لذلك قلب النظام السياس ي املغربي.

كزية بمختلف مضامينها القانونية على رأس وهرم السلطة املر  املؤسسة امللكية تتربع  

والسياسية وإلادارية، وتمارس اختصاصات متعددة ومتنوعة تجعلها في قلب ومحور مختلف 

السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية )الفرع ألاول(، وهو أمر سيساعدنا ال محالة على رصد 

 للقضاء وال للفقه )الفرع الثاني(.مختلف إلاشكاالت القانونية التي طرحتها القرارات امللكية ال 

 الفرع ألاول: سلطات امللك

تحظى املؤسسة امللكية بمكانة محورية في النسيج التاريخي ولاجتماعي والسياس ي املغربي، وهذا  

ما يفسر ديمومتها واستمرارها كمؤسسة فاعلة متميزة عن مثيالتها من امللكيات، أو ألاشكال الشبيهة بها 

عربي إلاسالمي، بيد أن امللكية املغربية ال تستمد قوتها واستمرارها من قدرتها على إعادة على الصعيد ال

إنتاج خطاب املشروعية كأسلوب لشرعنة الحكم، وتجديد التواصل مع نخبة املجتمع ومكوناته 

فحسب، بل من تنوع أنماط املشروعية وتعددها واختالفها وتداخلها وانصهارها. وداخل هذا التصور، 

إلى  41فإن تحديد سلطة امللك يستند إلى املقتضيات الدستورية، خصوصا الباب الثالث من الفصل 

يسمح لنا بالبحث في  هو ما (، و ىألاول الفقرةعامة ) 2111من الدستور الجديد لسنة  11الفصل 

 (.ةالثاني الفقرة) مختلف ألاجهزة املساعدة للملك  

 : السلطات الدستوريةىألاول الفقرة

لملك في الحاالت العادية من خالل يد مجموعة من لاختصاصات لخول الدستور املغربي الجد 

(، أو في الحاالت لاستثنائية من خالل أوالعالقته بالسلط الثالثة: التشريعية، التنفيذية، القضائية )

 (.اإلاعالن عن الحرب )ثانيإلاعالن عن حالة لاستثناء، حالة الحصار و

 ك في القاالت العاديةسلطات املل -1

يعتبر جاللة امللك أمير املؤمنين واملمثل ألاسمى لألمة؛ يمارس العديد من لاختصاصات الدينية  

أو في املجال  الداخليواملهام الوطنية والسياسية في كافة امليادين ومختلف املجاالت سواء في إلاطار 

 .70الخارج

 اختصاصات امللك في املجال التنفيذي: -أ

امللك العديد من املهام املرتبطة باملجال التنفيذي، والتي يتحكم بموجبها في دواليب  رس يما

وميكانيزمات السلطة التنفيذية، التي تتجلى أساسا في تعيين رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة 

من الحكومة عضوا أو أكثر  -بعد استشارة رئيس الحكومة -باقتراح من رئيسها، ويعفي امللك بمبادرة منه
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هذه الرئاسة من لاضطالع على  نهرئاسة املجلس الوزاري، حيث تمك . كما يتولى امللك71من مهامهم

مختلف نشاطات الحكومة في مختلف املجاالت وتوجيه عملها وإصدار التعليمات ألعضائها وإلاحاطة 

 . 72بجميع القرارات التي تريد الحكومة اتخاذها

تنظيمية في العديد من امليادين بمقتض ى الوثيقة الدستورية، مع هذا ويمارس امللك السلطة ال

إمكانية تفويض هذه السلطة إلى رئيس الحكومة، باستثناء الظهائر املنصوص عليها في امليادين 

 عضو او أكثر من أعضاء ، ثم تعيين رئيس الحكومة، إعفاء74: تعيين أعضاء مجلس الوصاية73التالية

، ثم حل مجلس ي البرملان أو 76، وإلاعالن حالة لاستثناء75بناء على استقالتهاالحكومة بمبادرة منه، أو 

من بينهم عضو يقترحه ألامين العام للمجلس  حكمة الدستوريةتعيين ستة أعضاء بامل، و 77هماحدأ

، أضف إلى ذلك املوافقة على تعيين القضاة من قبل املجلس ألاعلى للسلطة 78العلمي ألاعلى

 . 80عرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور على الشعب قصد لاستفتاء عليها، وأخيرا 79القضائية

، حيث يعتمد امللك السفراء املجال الدبلوماس يوال يقف ألامر عند هذا الحد بل يتعداه إلى 

لدى الدول ألاجنبية واملنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء، وممثلو املنظمات الدولية، الذي يملك 

ية في املجاالت يينهم وإنهاء مهامهم. هذا ما يجعل الشؤون املتعلقة بالتمثيل الخارجي منضو الحق في تع

لملك. كما أن امللك هو الذي يوقع على املعاهدات ويصادق عليها باستثناء معاهدات السلم املحفوظة ل

اليف تلزم مالية أو لاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة أو تلك التي تترتب عليها تك

الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات املواطنات واملواطنين العامة أو 

  .81الخاصة إال بعد املوافقة عليها بقانون 

، ألامر الذي 82يعتبر امللك القائد ألاعلى للقوات املسلحة امللكية وفي املجال العسكري وألامني؛

لوحيد بشؤون الدفاع والذود عن حيازة الدولة، باعتبار جاللته الضامن لدوام الدولة يجعله املنفرد ا

غير أنه  امللك املجلس ألاعلى لألمن يرأس ،لبالد. وفي ذات التوجهواستمرارها والضامن الستقالل ا
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بصفته هيئة  -بناء على جدول أعمال محدد  يمكن للملك تفويض رئاسة هذا املجلس لرئيس الحكومة

لألمن الداخلي والخارجي للبالد، كما يقوم بتدبير ألازمات التي قد  إلاستراتيجيةلتشاور في القضايا ل

 .83ضوابط الحكامة ألامنية الجيدة بمؤسسةتصيب املغرب، فضال على أنه سيكون الجهة املكلفة 

ن وعند مقارنة الصالحيات التنفيذية املخولة للملك من خالل النصوص الدستورية فما يمك

 استخالصه هو:

ينيط بامللك حق تعيين الوزير ألاول وباقي أعضاء الحكومة  24في فصله  1111بعدما كان دستور 

باقتراح من الوزير ألاول، وله أن يعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها، كانت سلطة امللك 

 معين أو تكنوقراطيا. هنا مطلقة في تعيين الوزير ألاول من ألاغلبية أو من حزب سياس ي

د امللك يتوفر على سلطة تقديرية الختيار رئيس الحكومة)الوزير لم يع 2111لكن بمجيء دستور 

ختصاص امللكي بتعيين رئيس الحكومة مقيدا بالنتائج لانتخابية، وأصبح ألاول سابقا(، وإنما أضحى لا 

والحكومة ال تستكمل وجودها القانوني التعيين امللكي مجرد إجراء شكلي لتقنين واقع مفروض مسبقا، 

والفعلي إال بعد الحصول على ثقة مجلس النواب املعبر عنها بتصويت ألاغلبية املطلقة لألعضاء الذين 

من الدستور،  11، حسب الشكليات املنصوص عليها في الفصل يتكون منهم لصالح البرنامج الحكومي

مجلس النواب تتجلى في التنصيب أي التعيين إذن فامللك يختص بتعيين الحكومة فقط، وسلطة 

 84النهائي للحكومة.

 اختصاصات امللك في املجال التشريعي: -ب

امللك في مجال السلطة التشريعية صالحيات واختصاصات واسعة التي تتخذ عدة مظاهر  يمارس

دار في هذا السياق داخل الوثيقة الدستورية، وتتمثل أولها في إصداره ألامر بتنفيذ القانون. ويحيل إلاص

على العمل القانوني الذي يقوم به رئيس الدولة ليعلن عن والدة قانون جديد لم اعتماده من طرف 

مجلس البرملان، بحيث يصدر امللك ألامر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يوما التالية إلحالته إلى الحكومة 

 .85بعد تمام املوافقة عليه

من كال املجلسين أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح  هذا وللملك الحق في أن يطلب

، وتطلب القراءة الجديدة بخطاب، وال يمكن رفض هذه القراءة الجديدة، -كثالث هذه املظاهر -قانون 

ويعتبر طلب القراءة الجديدة هو للفت البرملان إلى أن القانون يوجد فيه نقص أو تعارض أو عدم 

نب تستدعي إعادة النظر فيه. وطلب القراءة الجديدة ال يوقع بالعطف من مالءمة أو أن هناك جوا

امللك باعتباره رئيسا للسلطة  نما هو إجراء تنفيذي يمارسهطرف الوزير ألاول وال تعتبر عمال تشريعيا وإ
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التنفيذية املسؤول عن تنفيذ القوانين والقادر على توقع ما قد يترتب على تنفيذ القانون من آثار 

 .86نعكاسات إيجابية وسلبيةوا

، بعد 87وفي ذات التوجه الشريعي، يمكن للملك حق حل مجلس ي البرملان أو أحدهما بظهير

استشارة رئيس املحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس 

بق على حق امللك في . وهو نفس ألامر ينط88املستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه امللك إلى ألامة

تشكيل لجان برملانية لتقص ي الحقائق من جهة، وإمكانية إحالته القوانين العادية على املحكمة 

. وللملك الحق في 89الدستورية ليبث في دستوريتها قبل إصدار ألامر بتنفيذ القانون من جهة أخرى 

لاستفتاء الذي اتخذ  مراجعة الدستور ووضع دستور جديد، من خالل عرش املشروع مباشرة على

. وله أيضا بعد استشارة رئيس املحكمة الدستورية، يعرض امللك بظهير على البرملان، 90املبادرة بشأنه

 .91مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور من جهة ثالثة

 اختصاصات امللك في املجال القضائي: -ج

القضائي، تتجلى في رئاسة  امللك بالعديد من السلطات التي تدخل ضمن املجال يتمتع كذلك 

، واملوفقة بظهير على تعيين القضاة من قبل املجلس ألاعلى 92امللك للمجلس ألاعلى للسلطة القضائية

، باعتبار امللك هو الضامن 94أعضاء من املحكمة الدستورية 1، ثم تعيين 93للسلطة القضائية

، لذلك تصدر ألاحكام وتنفذ باسم 95الستقالل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

 .97، وبالتالي له حق ممارسة العفو96امللك طبقا للقانون 

 سلطات امللك في القاالت الاستثنائية -2

تعطي الدساتير عادة لرئيس الدولة سلطات واسعة كي يتمكن من مواجهة ألاوضاع غير العادية  

لبالد لظروف غير عادية تتجلى في مجموعة التي تهدد أمن الدولة وسالمة البالد، وذلك خالل تعرض ا
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يتضح إذن من هذا من الظروف لاستثنائية تتعلق بحالة لاستثناء التي يمكن للملك أن يعلنها بظهير، 

 الفصل أن اللجوء إلى حالة لاستثناء يقتض ي توفر نوعين من الشروط شوط شكلية وأخرى جوهرية.

 أوال: الشروط الشكلية:  

جلس املستشارين، وكذا رئيس مجلس النواب ورئيس مالحكومة ورئيس  استشارة رئيس-1

 .ةالدستوري حكمةامل

 توجيه خطاب إلى ألامة يعرض فيه امللك ألاسباب التي دفعته إلى إلاعالن عن حالة لاستثناء. -2

 ثانيا: الشروط الجوهرية:

 وقوع ما من شأنه أن يهدد حوزة التراب الوطني، كحالة الحرب مثال. -1

 وقوع أحداث تؤدي  إلى املس بالسير العادي للمؤسسات الدستورية. -2

إن إلاعالن عن حالة لاستثناء يترتب عليه أن الحكم السياس ي يتركز في يد امللك بصورة  - 

مطلقة الذي يصبح بإمكانه أن يحل محل جميع السلطات وعلى الخصوص السلطتين التشريعية 

ر التي تدخل في مجال اختصاصها. فهو وحده الذي يعود إليه الحق في والتنفيذية التخاذ جميع التدابي

  98. ممارسة جميع السلط

وال يترب على ذلك حل البرملان أثناء ممارسة السلطات لاستثنائية. بينما تبقى الحريات   

والحقوق ألاساسية املنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. على أن ترفع حالة لاستثناء بمجرد 

. كما أن الوثيقة 99نتفاء ألاسباب التي دعت إليها، وباتخاذ إلاجراءات الشكلية املقررة إلعالنهاا

يوما بمقتض ى ظهير، لكنه يجب  31الدستورية خولت للملك كذلك حق إعالن حالة الحصار ملدة 

. ويتم 100يكون موقعا بالعطف من طرف رئيس الحكومة، وال يمكن تمديد هذه ألاجل إال بالقانون 

، وبعد إحاطة البرملان عما بذلك من -101بعد التداول في املجلس للوزاري  -اتخاذ قرار إشهار الحرب 

 .102لدن امللك

 هيئات املساعدة للملك: الثانيةال الفقرة

تجدر لاشارة إلى أن امللك في ممارسة مهامه يستعين بالديوان امللكي كجهاز للدراسة ولاستشارة 

ومة كيعتبرون أعضاء في الح ك الذين يقومون بمهمة استشارية والذين الباإلضافة الى مستشاري املل

 وإن كانوا يتوفرون على لامتيازات التي يتوفر عليها الوزراء.
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 الديوان امللكي:أوال: 

تعود نشأة الديوان امللكي في شكله العصري باملغرب إلى السنوات القليلة ملا قبل لاستقالل، 

يث عمد السلطان محمد الخامس، إلى إحداث ديوان مكون من رجال الثقة ح 1111وتحديدا إلى سنة 

 ملنصب رئيس الدولة. الشؤون إلاداريةلديه يرأسهم محمد باحنيني، من أجل عصرنة طرق تدبير 

وطبيعة ألادوار املسندة إليه مع تولي امللك  وقد عرف الديوان امللكي نقلة نوعية في تكوينه

 القرارات وصنعحيث توفرت لدى الديوان سلطات واسعة في إصدار  الحسن الثاني سدة الحكم.

يعلمون بقرارات الديوان امللكي من وسائل  أصبحواالسياسة العامة في البالد، لدرجة أن الوزراء 

إلاعالم كباقي أفراد الشعب. وذلك يبرز ألاهمية البالغة التي أصبح يحتلها هذا الجهاز في إدارة دفة 

 ثقة التي تحظى بها الشخصيات املكونة له. ألامور، وحجم ال

حدثا بارزا بين وضعيتين للديوان امللكي، وخاصة ملنصب  1171غشت  17وقد شكل ظهير  

، غير أنه 1111أبريل  27مديره العام، الذي كان يمارس قبل هذا التاريخ تفويضا عاما بمقتض ى ظهير 

 .103 وزير ألاول.تقلصت اختصاصاته وآلت إلى ال 1112بعد إقرار دستور 

أصبح امللك يترأس الحكومة، وتوسعت  1111يونيو  7وعند إعالن حالة لاستثناء في 

اختصاصات مدير الديوان امللكي حيث اعتبر املساعد ألاول والخاص للملك، ويحتل في البروتوكول رأس 

اثل بينهما في تسيير  القائمة الرسمية للشخصيات، فيسبق في الرتبة الرسمية حتى الوزير ألاول رغم التم

ألغى  1171باعتبارهما يستمدان اختصاصاتهما مباشرة من تفويض امللك. لكن الخطاب امللكي لغشت 

 104منصب رئيس الديوان واملدير العام ولاحتفاظ فقط بمدير الديوان.

 تابة الخاصة للملك، التي تتولىلى جانب الكيتكون إ ومن حيث تشكيل الديوان امللكي، فإنه

شراف على ألامور الشخصية للملك والبعيدة عن مسؤولياته كملك ورئيس دولة كاملراسالت لا 

الشخصية، الرحالت الخاصة.... والكتابة العسكرية التي تهتم بالتقارير ألامنية وتنظيم ومتابعة امللك 

 إلدارة املؤسسة العسكرية باعتباره القائد ألاعلى للقوات املسلحة امللكية..

لى ماسبق ذكره على مستوى تطور وتشكيل الديوان امللكي، يمكن القول  بأنه أصبح واستنادا إ

له دور مركزي وحيوي في النظام إلاداري والسياس ي املغربي كمكون للمؤسسة امللكية وفاعل ومؤثر في 
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له الحياة السياسية وإلادارية املغربية، باعتباره مجال لعمل امللك، و محور النظام الذي يحكم من خال

 العاهل املغربي اململكة. وهي أهمية اكتسبها من خالل مباشرته للقضايا لاستراتيجية للبالد، ومتابعة

 105إنه باختصار إطار  العمل املترجم لإلرادة امللكية. إقرار التصورات وتنفيذ التوجهات،

 املستشار امللكي:ثانيا: 

، نجد أن امللك يرأس املجلس 41لفصل بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية الحالية أكثر تحديدا ا

من الدستور القضايا التي  41الوزاري الذي يتكون من رئيس الحكومة والوزراء، وقد حدد الفصل 

يتداول فيها املجلس الوزاري، كما نص املشرع الدستوري على أن السلطة التنفيذية من اختصاص 

  . الحكومة؛ هذه لاخيرة تنفذ برنامجها تحت سلطة رئيسهـا

من الدستور، ويتألف املجلس  11فهي تسهر على تنفيذ القوانين، وذلك بمقتض ى الفصل 

  .والوزراء، وقد يضم في بعض ألاحيان كتاب الدولة -رئيسا–الحكومي من رئيس الحكومة 

 وضع القانوني للمستشار امللكي:غموض ال -1

يح وال بشكل ضمني على استنادا للمقتضيات الدستورية، نجد أن املشرع لم ينص ال بشكل صر 

مكانة مستشاري امللك دستوريا، وال على الصالحيات املسندة لهذه املؤسسة، مؤدى هذا أن املستشار 

امللكي ليست له آليات أو ميكانزميات دستورية تحدد عالقته بكل من السلطة التشريعية أو التنفيذية 

 .أو القضائية

هد السياس ي املغربي، ترجع إلى امللوك الذين تعاقبوا إن تكريس وظيفة املستشار امللكي داخل املش

على حكم املغرب منذ لاستقالل إلى آلان قد اتخذوا مستشارين لهم، وقد بقيت وضعية املستشار 

  .106امللكي تفتقد منذ ذلك الحين ألي وضع دستوري أو قانوني لتحديد اختصاصاته

لة له، وبتعليمات صريحة ومحددة من قبل إن املستشار امللكي ال يتصرف إال وفق املهام املوك

وهذا ما يفهم منه على أنه ال حاجة للمستشار امللكي ألي إطار دستوري أو قانوني مادامت   امللك،

امللكية، ألنه في ألاصل ال اختصاص للمستشار بل لاختصاص يكون  تتحدد مهامه بناء على ألاوامر 

 .ملكيا فيكلف املستشار به

، وهم ال يعتبرون أعضاء في 1177أكتوبر  11وشرع العمل بنظام مستشاري امللك منذ تاريخ 

 .107الحكومة، في حين يتمتعون بنفس لامتيازات املخولة للوزراء
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 : املستشار امللكيخصوصية مهمة  -2

كيفما كانت طبيعة النظام السياس ي، ملكيا أم جمهوريا، رئاسيا أم شبه رئاس ي أو برملانيا، فإن 

رئيس الدولة أو امللك أو ألامير يستعين بخدمات مستشارين من ذوي الكفاءات وإلاملام الواسع بمجال 

 تخصصهم.

في كل حكم هي أن ونظرا ألهمية ومكانة املستشار، أشار مكيافيلي إلى أن القاعدة ألاساسية 

 .108 يستشير ألامير، إذ إن طلب لاستشارة من أي جهة كانت يظهر حكمة ألامير

وهكذا حرص ملوك املغرب على لاستعانة بخدمات مستشارين في مختلف املجاالت ذات الصلة 

هي في الواقع جميع السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية،  بالسلطات التي يمارسها امللك..و

تضاف إليها السلطة الدينية، التي هي من الوظائف الحصرية واملجال املحفوظ ألمير املؤمنين. وانطالقا 

من الدستور واستنادا إلى إمارة املؤمنين، يمارس امللك وظيفة حماية الدستور، وهي مهمة تتوالها إلى 

 جانبه املحكمة الدستورية.

لكية، التي هي في واقع الدستوري املغربي سلطة ويتميز عمل مستشاري امللك بخدمة ألاجندة امل

 قائمة بذاتها ال تخضع ألي رقابة أو مساءلة.

وإذا كان املستشار امللكي يشتغل إلى جانب امللك، فإن نطاق لاستشارة تحدده لاختصاصات 

 109املسندة إلى امللك بمقتض ى فصول الدستور، وفي إطار عالقة ثنائية بينهما.

لك يجب أن تمارس في إطار من السرية، والتقيد بواجب التحفظ، إذ يلزمه ووظيفة مستشار امل

عدم التدخل في الحياة السياسية، أو إلادالء بتصريحات صحافية دون ترخيص أو تفويض من امللك، 

 كما يجب عليه أن يتحدث باسم امللك، وينوب عنه، بناء على تكليف قد يكون صريحا أو ضمنيا.

ر في هذا الصدد، هل يجوز للمستشار امللكي الحضور للمجلس الوزاري ويطرح كذلك تساؤل آخ

 في حالة تفويض رئاسته لرئيس الحكومة؟

نرى هنا أنه ال مانع من حضور املستشار امللكي، رغم ارتباط هذا ألاخير بامللكية، وذلك أن رئاسة 

ملعرفة الظروف املجلس هي اختصاص أصيل للملك، وكما من حق امللك أن يرسل أحد مستشاريه 

 التي دارت فيها ألاشغال ومضمون املناقشات وآلاراء التي تم تداولها.

يوحي أنهم ال يدخلون ضمن  امللك في منضدة خاصة ي مكان جلوس مستشار لذلك يالحظ أن 

منه، حيث أن مهامهم تتحدد في مساعدة  41التشكيلة والتي سبق أن حددها الدستور في الفصل 

امللك وإبداء الرأي واملشورة للملك فقط، دون املساهمة في النقاش، وكما أن حضورهم ضروري بحكم 

 .110أن كل مستشار يكون مكلفا بتتبع ملف ما
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تشار الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه، سجل في عهد حكومة عباس الفاس ي بروز نفوذ مسوقد 

حيث ظهر ذلك من خالل اقتراحه مجموعة من ألاسماء الوزارية التقنوقراطية التي انضمت إلى حكومة 

الفاس ي، وأيضا إلى حجم وثقل امللفات التي كان يضطلع بها؛ فقد كلفه امللك محمد السادس بالشؤون 

في هذا املجال ليضطلع بأضخم ألاوراش الكبرى التي لاقتصادية، بعد تقليص مهام أندري أزوالي 

أوالها العاهل املغربي أهمية كبرى في بداية عهده من بنيات التحتية وإصالحات كبرى، وتصورات 

إستراتيجية للتنمية. فقد تكلف بملف جلب لاستثمارات الخليجية لالهتمام بمشروع واد أبي رقراق 

م امللك وملف التعليم، وساهم أيضا في تفعيل آليات بلورة كما دبر ملف القضية ألامازيغية باس

التصور إلاستراتيجي ملغرب الغد، وهو الذي قاد املفاوضات بأمر من امللك لتجميع الشروط لتحقيق 

املشروع الضخم ميناء طنجة وكذلك تتبع كل املشاريع الكبرى التي يعول عليها امللك. كما كان من وراء 

 .على رأس الوزارات التقنية، أو في الهيئات الترابية من واليات وأقاليم العديد من التعيينات

كما أن أسلوب امللك محمد السادس في الحكم، الذي قام منذ البداية على تفويض بعض 

صالحياته، باإلضافة إلى فترة استئناسه بالحكم، جعله، باإلضافة إلى احتفاظه ببعض مستشاري والده 

مزيان بلفقيه، ومحمد معتصم، وعباس الجراري واملرحومة زليخة نصري، وأندري كاملرحوم عبد العزيز 

أزوالي يقوم، منذ توليه الحكم، بتعيين عدة مستشارين جدد كان من بينهم املرحوم مصطفى 

الساهل، وعمر عزيمان، وعبد اللطيف املنوني، ثم فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، والطيب الفاس ي 

يسبق للمؤسسة امللكية أن توفرت، منذ استقالل املغرب على مثل هذا الكم من الفهري، حيث لم 

دراية بالحقول السياسية والدستورية ولاقتصادية  املستشارين متنوعي لاختصاصات، فهم على 

والثقافية ولاجتماعية والدينية والدبلوماسية... وهذا ما دفع بعدد من املتتبعين للشأن العام املغربي 

حكومة موازية للجهاز التنفيذي الذي بقيادة العدالة  خطوة لتشكيل  ن يرى في هذا "لاستقطاب" في أ

 .111والتنمية

من هنا، سيبقى الدور السياس ي ملستشاري امللك، بالرغم من "هالميته"، دورا مهما في تجسيد 

دي. كما سيشكل مستشارو إلارادة امللكية والتعبير عنها سواء على الصعيد الرمزي أو املراسيمي أو املا

جاللة امللك في ظل النظام امللكي بمختلف مرجعياته السياسية، وممارسته املخزنية حكومة ظل فعلية 

 .112لحكومة واجهة دستورية

 للملك ثالثا: الهيئات الاستشارية

إن من بين العديد من الفواعل الرسمية وغير الرسمية املؤثرة في صنع السياسات العامة في 

املغاربية، يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات لاستشارية في صناعة وحوكمة إلاستراتيجيات  الدول 

 .السياسية ولاقتصادية ولاجتماعية
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تغييرات قانونية ومؤسساتية عبر  إقرار مجموعة من املؤسسات   2111أقام دستور 

حقوقي  للمملكة على الساحة الوطنية الدستورية التي كان الهدف منها، تعزيز املسار الديموقراطي وال

والدولية،  ودعم املشاركة املواطنة الفعالة لهذه املؤسسات التي تستند الى نصوص تشريعية وتنظيمية 

 ، لذلك منحها الدستور املغربي عددا من الصالحيات ولاختصاصات.

 ، واملتمثلة فيما يلي: هيئات حماية حقوق إلانسان والنهوض بها -1

مؤسسة وطنية تعددية، تهتم بحقوق إلانسان والحريات  س الوطني لققوق إلانسان:املجل-أ

وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها، وبصيانة كرامة وحقوق وحريات املواطنات 

الوطنية والكونية في  واملواطنين أفراًدا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام املرجعيات

 113.جالهذا امل

مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق  الوسيط:-ب

العالقات بين إلادارة واملرتفقين وإلاسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل وإلانصاف 

التي  وقيم التخليق والشفافية في تدبير إلادارات واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات

 .114تمارس صالحيات السلطة العمومية

يتولى على الخصوص إبداء آرائه حول توجهات السياسات  مجلس الجالية املغربية بالخارج:-ج

العمومية التي تمكن املغاربة املقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على عالقات متينة مع هويتهم املغربية 

اهمة في التنمية البشرية واملستدامة في وطنهم املغرب وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذلك املس

 .115وتقدمه

من  11املحدثة بموجب الفصل الهيئة املكلفة باملناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز: -د

الدستور )والذي ينص على ما يلي: يتمتع الرجل و املرأة على قدم املساواة بالحقوق والحريات املدنية 

لاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي والسياسية ولاقتصادية و

مقتضياته ألاخرى، وكذلك في لاتفاقيات واملواثيق الدولية كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك في نطاق 

 أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء،

وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز. وتسهر هذه املؤسسة بصفة خاصة 

 . 116على احترام الحقوق والحريات املنصوص عليها في الفصل املذكور 
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 هيئات القكامة الجيدة والتقنين، واملتجسدة فيما يلي: -2

لى احترام التعبير التعددي لتيارات تتولى السهر ع الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري:-أ

الرأي والفكر والحق في املعلومة في امليدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية 

 .117ألاساسية وقوانين اململكة

هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان  مجلس املنافسة:-ب

ت لاقتصادية، خاصة من خالل تحليل وضبط وضعية املنافسة في الشفافية وإلانصاف في العالقا

قتصادي  ألاسواق ومراقبة املمارسات املنافية لها واملمارسات التجارية غير املشروعة وعمليات التركيز لا

 .118ولاحتكار

من  31واملحدثة بموجب الفصل  الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها:-ج

ر، وهي مؤسسة تتولى مهام املبادرة و التنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، الدستو 

وتلقي ونشر املعلومات في هذا املجال، واملساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة 

 .119الجيدة وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة املسؤولة.

 واملتبلورة كما يلي:ة واملستدامة والديمقراطية التشاركية، هيئات النهوض بالتنمية البشري-3

املجلس ألاعلى للتربية والتكوين والبحت العلمي: هيئة استشارية، مهمتها إبداء آلاراء حول كل 

السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وحول أهداف 

والبرامج العمومية في بهذه امليادين وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات  املرافق العمومية املكلفة

 120.هذا املجال

من الدستور، كمؤسسة  32واملحدث بموجب الفصل املجلس الاستشاري لألسرة والطفولة: -أ

تتولى مهمة تأمين تتبع وضعية ألاسرة والطفولة وإبداء آراء حول املخططات الوطنية املتعلقة بهذه 

يادين وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال ألاسرة وضمان تتبع وإنجاز امل

 .121البرامج الوطنية املقدمة من قبل مختلف القطاعات والهياكل والهيئات املختصة

من الدستور،  33املحدث بموجب الفصل  املجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوى:-ب

ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية، وهو عبارة عن  ويعتبر هيئة استشارية في

مؤسسة مكلفة بدراسة وتتبع املسائل التي تهم هذه امليادين وتقديم اقتراحات حول كل موضوع 

                                                             
117111 

118111 

119 117 

120 111 

121111 



73 

 

اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي وتنمية طاقاتهم 

 .  122لى لانخراط في الحياة الوطنية بروح املواطنة املسئولةإلابداعية وتحفيزهم ع

وفي انتظار خروج القانون املتعلق باملجلس لاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي طال 

انتظاره، يعد التنصيص على دستورية هذا املجلس نقلة نوعية في مجال ترسيخ الدور املهم وإلايجابي 

النسق املجتمعي املغربي، وتأكيد على دورهم املهم في تحقيق مفهوم  للشباب والفاعل الجمعوي داخل

املواطنة إلايجابية التي ذكرها الخطاب امللكي، وتوسيع مساهمتهم في تدبير الشأن العام، وهو مجهود 

يأتي في سياق العمل على الرفع من مستوى هذا الدور املحوري للشباب، وأيضا دورهم املهم في إبداء 

 . املواضيع لاقتصادية ولاجتماعية والثقافية التي تهم حاضرهم وترهن مستقبلهم آرائهم في

 املؤسسات التي مازالت في طور البناء التنظيمي والقانوني-3

عمل على دسترة مجموعة من املؤسسات، التي أراد من وراءها املشرع  2111الشك أن دستور 

ثي املتطور، ومن أجل جعل اململكة تمتلك آليات قانونية فتح بوابة تنير الطريق أمام بناء املغرب الحدا

ومؤسساتية تجد ثوابتها الرئيسية في الوثيقة الدستورية ترتقي بها إلى مصاف الدول املتقدمة، وجعل 

دستور البالد صمام أمان أمام تشكيل الدولة الديمقراطية. لكن، وفي ظل التراخي الذي يعرفه 

لهذه املؤسسات، سيشكل بدون أدنى شك، حجر عثرة أمام تحقيق هذه التنصيص التنظيمي والقانوني 

الغايات املسطرة، فالتنزيل الفعلي والحقيقي ملختلف املؤسسات الدستورية يستدعي لاسراع ببسط 

  قوانينها املنظمة بشكل يتناسب والرؤيا واملنظور املخطط لها.

يها في الدستور الجديد، يمكن اعتبارها غير أنه بالنظر إلى صالحيات هذه املؤسسات املشار إل 

دي من سلطات ال تـتعدى أن تكون سلـطات استشـارية مـحضـة، فـهي تقوم بإنجاز تقارير سنوية تب

في السياسات العمومية والقضايا لاقتصادية ولاجتماعية والثقافية  ئها لاستشاريةار آخاللها 

 .والحقوقية

 داري في املجال إلا  ةامللكيألعمال للطبيعة القانونية الثاني: ا الفرع

امللك يمارس مجموعة من لاختصاصات ذات الطبيعة إلادارية  أن من خالل ما سبق يالحظ

اء في الظروف العادية أو خالل حالة لاستثناء. ومن تم يطرح التساؤل حول ما إذا كان امللك يعتبر و س

لطعن باإللغاء ضد وبالتالي هل يجوز ا ؟ ري سلطة إدارية أم ال عندما يتخذ قرارات في املجال إلادا

 ؟القرارات أم ال

وفي الجواب عن هذا السؤال يمكن القول بأن هذه القضية هي من أولى القضايا التي طرحت 

من  2من الفقرة  1على القضاء للفصل فيما إذا كان امللك سلطة إدارية باملفهوم الذي يحدده الفصل 

 1و 1و الفصول  1174من قانون املسطرة املدنية  313الحقا الفصل الظهير املنظم للمجلس ألاعلى و 
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. وبالتالي إخضاع أعماله إلادارية ملبدأ 1111يوليوز  12من القانون املحدث للمحاكم إلادارية 

  .لذلك سنعرض ملوقف القضاء وموقف الفقهاء حول هذا املوضوع 123املشروعية

 موقف القضاء. الفقرة ألاولى:

القضاء ينبغي التمييز بين مرحلتين، مرحلة عهد الحماية ومرحلة عهد  فيما يخص موقف

 لاستقالل.

كان  1112ومن املعروف أن امللك قبل الحماية وخاللها وما بعدها إلى حدود صدور دستور 

ليمارسها بمقتض ى ظهائر وهو نفس  1172و  1171يمارس سلطاته بمراسيم وعاد في ظل دستور 

 .2111و   124 1111و  1112أحكام دستور ألاسلوب املتبع في ظل 

وفي عهد الحماية الفرنسية حاولت املحكمة الفرنسية باملغرب أن تميز بين الظهائر بمثابة قانون 

(Dahirs - lois)  والتي تتضمن قواعد ذات مدى عام ومجرد واعتبرتها تشريعية وبين ظهائر بمثابة

 فردية اعتبرتها إدارية. والتي تتضمن تدابير  (Dahirs - Decrets)مراسيم 

وقد عكس هذا التأويل حكم محكمة لاستئناف بالرباط في قضية جماعة تامسكلفت  ضد 

. وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على ضرورة 1144ماي  4تاريخ  Marius casesماريوس كازيس 

خواص غير مشابه للقانون هذا التمييز واعتبرت ظهير املصادقة على عقد إبرام بين الدولة وأحد ال مالتزا

 مما يعني أنها اعتبرته من طبيعة إدارية.

أما مجلس الدولة الفرنسية فقد قض ى بعدم قبول الطعون املوجهة إلى الظهائر التي تهم أو 

تتعلق بالنظام الخاص للموظفين الفرنسيين باملغرب وفضل عدم إقامة أي تمييز فيما بينها واعتبرها 

الرغم من كون القرارات املطعون فيها كانت ذات صبغة إدارية وهو ما قض ي من طبيعة تشريعية على 

 .  125 1137فبراير 3و"جيبتون" في  1131يونيو  24في قضية "سير" في 

وأهم ما يمكن قوله في هذا املجال هو أن القرارات امللكية في املجال إلاداري قليلة ال سيما في 

زاولها بكيفية شاملة الوزير ألاول، ولكن بخالف ذلك تؤكد ألاوقات العادية إذ السلطة التنظيمية ي

أن القرارات امللكية في وقت ألازمات تتزايد لتشمل معظم  1171و  1111الفترة الزمنية املمتدة ما بين 

 126ألاعمال الصادرة عن جاللة امللك في املجال إلاداري.

 :املجلس ألاعلى 

أتيح  1117شتنبر  27جلس ألاعلى بمقتض ى ظهير وخالل مرحلة عهد لاستقالل، وبعد إنشاء امل

للمجلس ألاعلى )الغرفة إلادارية( أن يبين وجهة نظره بصدد الطبيعة القانونية للظهائر امللكية وذلك في 

مجموعة من القرارات، حيث دأب على عدم قبول رقابة املجلس ألاعلى للظهائر امللكية التي رفض 
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دية معلال ذلك بأن امللك ليس بسلطة إدارية، هكذا صرح املجلس ألاعلى تشبيهها بالقرارات إلادارية العا

. بأن "الدعوى 1111127يونيو  11)الغرفة إلادارية( في قرار له في قضية عبد الحميد الروندة بتاريخ 

ليست موجهة ضد سلطة إدارية بل ضد قرار صادر عن امللك متخذ في شكل ظهير، وتبعا لذلك فإن 

ر مختص في الطعن املذكور" ولقد سار املجلس ألاعلى )الغرفة إلادارية( على نفس املجلس ألاعلى غي

حيث اعتبرت نفسها ، 1113يوليوز  11لاتجاه في قضية عبد هللا بنسودة وقضية رزقي التيجاني بتاريخ 

غير مختصة للفصل في القضايا املتعلقة بالطعن في ظهائر ملكية بدعوى عدم صدورها عن سلطة 

 .باملفهوم الذي ينص عليه الفصل ألاول من ظهير تأسيس املجلس ألاعلىإدارية 

في نفس السياق نجد الحكم الصادر عن الغرفة إلادارية باملجلس ألاعلى املتعلق بالشركة 

، يؤكد أن القرارات امللكية غير قابلة للطعن طاملا 1171مارس  21الفالحية ملزرعة "عبد العزيز" بتاريخ 

 يعهد إلى هيئة معينة بالنظر في الطعون املقدمة ضد هذه القرارات.أن الدستور لم 

 1111يونيو  11وألامر يتعلق بطلب الشركة الفالحية عبد العزيز بإلغاء املرسوم امللكي الصادر في 

بسبب الشطط في استعمال السلطة واملوقع من طرف الوزير ألاول إذ ذاك الذي يصادق على عملية 

ة إلى بعضها وتبنت املحكمة في حكمها بيانا ألسباب رفضها تشبيه القرارات ضم ألاراض ي الزراعي

أن  -املسألة على النحو التالي: تامللكية باألعمال إلادارية من حيث طبيعتها القانونية حيث أعلن ةإلاداري

انه من الدستور، لذلك ف 11جاللة امللك يمارس سلطاته باعتباره أميرا للمؤمنين تطبيقا لنص الفصل 

والذي يقض ي  1117شتنبر  27ال يمكن اعتبار جاللته سلطة إدارية بمفهوم نص الفصل ألاول من ظهير 

 باختصاص املجلس ألاعلى بالنظر في القرارات الصادرة عن الجهات إلادارية.

وحيث أن املرسوم امللكي املطلوب إلغاؤه والصادر بناء على املرسوم امللكي بإعالن حالة  -

 واملض ي من الوزير ألاول بأمر جاللته يعد صادرا عنه....لاستثناء 

وحيث أن اختصاصات املجلس ألاعلى بشأن طلبات إلالغاء بسبب الشطط في استعمال  -

 السلطة يقتصر على الطلبات املوجهة ضد املقررات الصادرة عن السلطات إلادارية.

للقاض ي نيابة عن إلامام،  وحيث أن القضاء من وظائفه إلامامة، ومدرج في عمومها وأن -

 .  128 من الدستور  77وألاحكام تصدر وتنفذ باسم جاللته طبقا للفصل 

يستخلص مما سبق رفض املحكمة اعتبار جاللته جهة إدارية وإنكار الصفة إلادارية عن 

 املقررات الصادرة عنه ورفض إخضاعها للرقابة إلادارية.

ك ال يمكن التماس إعادة النظر فيها إال بلجوء وأضاف "أن املقررات الصادرة عن جاللة املل

وتمسك املجلس ألاعلى )الغرفة إلادارية( بنفس  129صاحب الشأن إلى جاللته على سبيل لاستعطاف..."
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وحكمه في  1173فبراير  11التعليل في أحكامه الالحقة ومنها حكمه في قضية البهالي العمراني بتاريخ 

أكتوبر   21وحكمه في قضية أوفقير مصطفى بتاريخ  1177ماي  1خ قضية ألازموري عبد العزيز بتاري

انة املطلقة للظهائر امللكية ويبعدها عن رقابته وهذا صث أنه صودق عليه بظهير ليؤكد الححي 1171

أكتوبر  27ما صرح به الرئيس ألاول للمجلس ألاعلى في خطابه أمام املجلس ألاعلى للقضاء بتاريخ 

امللك له املراقبة الشاملة على جميع أجهزة الدولة أيا كانت بدون استثناء، "أن حينما أكد  1171

وأن العقل ال يقبل مراقبة ألادنى لألعلى...وأن القضاء نفوذ ملكي يمارسه امللك بواسطة نوابه 

املباشرين وهم القضاة...وأن السلطة امللكية بما اشتملت عليه من مهام القكم كالتشريع والقضاء 

وحدة ال تتجزأ، وال يمكن أن يتميز منها الجانب إلاداري ويفرض عليه رقابة القضاء كما  وإلادارة

تفرض على ألاعمال إلادارية الصادرة عن مطلق املتصرفين في شؤون إلادارة ألن ذلك يأباه العقل 

والنص والقياس، فالقصانة واجبة للظهائر الشريفة لكل مقرر ملكي سواء كان ذا صبغة تنظيمية 

 و فردية".أ

 :املحاكم إلادارية 

إلادارية بالرباط في أحد ، و هكذا قضت املحكمة وجه كان ألحكام املحاكم إلاداريةنفس الت

: " أنه بعد اطالع املحكمة على قرار العزل املطعون فيه تبين أنه موقع من طرف صاحب السمو أحكامها

منسق مكاتب و مصالح القيادة العليا للقوات  آنذاك )ألامير محمد بن الحسن( امللكي ألامير ولي العهد

 . لجاللة امللكلحة امللكية و ذلك بإذن من صاحب املس

و حيث أنه تبعا لذلك يكون القرار املطعون فيه هو قرار ملكي سامي و بالتالي فإن املحكمة 

" قرار و قضت املحكمة إلادارية بفاس في حكم لها :  . 130   "إلادارية غير مختصة للبت في طلب إلغائه

التشطيب على الطاعن من صفوف القوات املسلقة امللكية قرار صادر باسم جاللة امللك و بذلك 

و في حكم للمحكمة  .131   "فهو ليس بقرار صادر عن سلطة إدارية حتى يمكن الطعن فيه باإللغاء

" و حيث من املعلوم أن القضاء إلاداري استقر على أن القرارات امللكية إلادارية بمراكش جاء فيه : 

و قد اعتبر هذا الحكم  132  "للطعن باإللغاءال تعتبر صادرة عن سلطة إدارية و من ثم فهي غير قابلة 
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" امللك يمارس اختصاصاته بصفته أميرا للمؤمنين ، و القضاء من وظائف إلامامة و مندرج في أن 

 133  "و تنفذ باسم جاللته عمومها نيابة عن إلامام و أحكامه تصدر 

أصدرت املحكمة إلادارية في الرباط، مؤخرا، حكما مثيرا في قضية تتعلق بقرار ملكي يهم ومؤخرا 

بعد وصوله سن التقاعد، حيث رفضت  وضعية مسؤول كبير في مجلس املستشارين، تم لاحتفاظ به

 .املحكمة طعنا تقدم به موظف في املجلس إللغاء قرار استمرار هذا املسؤول في منصبه

ن الوكيل القضائي للمملكة اعتبر في الرد الذي تقدم به أمام املحكمة أن لاحتفاظ بهذا أكما  

فس املنصب، قد تم باقتراح من رئيس املسؤول، كما هو الحال بالنسبة لقرارات التعيين السابقة في ن

مجلس املستشارين وموافقة ملكية، مشيرا إلى أن التعيين في ذلك املنصب ال يندرج ضمن التعيينات في 

املناصب العليا، حيث ال تتضمن املناصب املشار إليها املؤسسات الدستورية كمجلس املستشارين، 

 .انين املنظمة لهاوالتي يتم تحديد إطار التعيين فيها بموجب القو 

إلى أن الاجتهاد القضائي املغربي استقر على اعتبار أن القرارات امللكية ال ”  وذهبت املحكمة 

في قضية عبد  1192تقبل الطعن باإللغاء، وفقا ملا أسس له املجلس ألاعلى السابق منذ سنة 

الطعن في القرارات القميد الروندا وقضايا أخرى، إذ لم يقبل الفصل في القضايا املتعلقة ب

امللكية، بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية، باملفهوم الذي ينص عليه الفصل ألاول من ظهير 

 .تأسيس املجلس ألاعلى سابقا

ومن ثم عدم اعتبار جاللة امللك جهة إدارية، ونفي الصفة إلادارية عن املقررات الصادرة “

 .134 ورد في حيثيات الحكم وفق ما ،”عنه، وعدم إخضاعها للرقابة القضائية

 موقف الفقهاءالفقرة الثانية: 

إن مجمل آلاراء الفقهية تجمع على حصانة الظهائر امللكية ضد أية رقابة وبذلك تتفق مع موقف 

املجلس ألاعلى في هذا الشأن، بيد أنها اختلفت في تحديد العلة الكامنة وراء هذه الحصانة وتفسير 

 دوافعها.

ء من أسس حصانة الظهائر امللكية على أساس نظرية أعمال السيادة أو فهناك من الفقها -

أعمال الحكومة وهي تلك ألاعمال التي تهرب من رقابة القضاء ومن هؤالء الفقهاء ألاستاذ محمد مرغني 

الذي يفضل أن يقيم املجلس ألاعلى حكمه على نظرية أعمال السيادة مليزتين، ألاولى "أن للقاض ي 

في تقرير ما يعتبر من قبيل أعمال السيادة وال يلتزم بمناقشة الفقهاء في آرائهم..." والثانية القول الفصل 

الذي  136، وقد انظم الفقيه ميشال روس ي135هي "قصر الحكم على بلد معين ولفترة زمنية محددة..."
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امللكية ال يمكن رغم انتقاده ملوقف املجلس ألاعلى )الغرفة إلادارية( فإنه بعد ذلك أكد أن كل القرارات 

الطعن فيها في جميع الحاالت، ويطبق عليها نفس النظام القضائي املطبق على أعمال السيادة أو 

 137الحكومة التي ال تخضع ملراقبة القضاء.

ومن الفقهاء من يرى تبرير موقف املجلس ألاعلى بواسطة فكرة السلطة التقديرية، حيث يرى  -

ب استغالل مفهوم السلطة التقديرية التي يتمتع بها جاللة امللك والتي ألاستاذ عبد القادر باينة أنه يج

ال يتدخل القضاء في مراقبتها ألنها تخرج من حدود مراقبة الشرعية ألن جاللة امللك يمارس في هذا 

املجال اختصاصات تدخل في إطار املالئمة وبالتالي ال يمكن للقاض ي مراقبة هذه املالئمة ألنه مختص 

ي مراقبة الشرعية وأن املراقبة على ألاركان ألاربعة ألاخرى يمكن أن يمارس بواسطة الرقابة أساسا ف

 .1111138من دستور  11الذاتية لجاللة امللك باعتباره "الساهر على احترام الدستور" طبقا للفصل 

ية ومن الفقهاء من يرى اختصاصات جاللة امللك ألاساسية تفرض الحصانة على القرارات امللك -

في املجال إلاداري بحيث يصعب عدم اعتبار جاللته سلطة إدارية عندما يتخذ مثل هذه القرارات، 

وأكد أن جاللة امللك "أكثر من سلطة إدارية إنه املمثل ألاسمى لألمة حيث يعتبر في هذه الوضعية 

التي تستمد بمثابة القاض ي ألاعلى وهو الذي يسهر على سير كل السلطات وخاصة السلطة القضائية 

 .139اختصاصاتها عن طريق التفويض"

مما سبق يتضح أن مجمل آلاراء الفقهية تجمع على حصانة الظهائر امللكية في املجال التنظيمي 

 في حين اختلفت في التبريرات التي اعتمدتها لتأسيس تلك الحصانة.

ال تخضع ألي من اختصاصات إدارية للملك فله سلطة مطلقة  2111ونظرا ملا جاء به دستور 

 .140 شرط وال تدخل في املجال التنظيمي املعترف به للحكومة

يمكن التأسيس على أنه يمكن  2111لكن باستقراء مجموعة من الفصول التي جاء به دستور 

 :اءا على مجموعة من لاعتبارات هيالطعن في الظهير باعتباره يمثل قرارات ملكية ذات طبيعة إدارية بن

، فقط تم 1111من دستور  23 : نزع صفة القداس عن امللك وحذف الفصل أوال       -

التنصيص على واجب لاحترام والتوقير له، هذا تحول في الوثيقة الدستورية وفتح املجال إلى مبدأ 

 املساواة الكل أمام القانون وهنا يكون أحد مداخل دولة القانون واملؤسسات.

                                                                                                                                                                                              

M. Rousset, Droit administratif marocain, 1ère édition, 1970 et, De l’indépendance du pouvoir 

judicaire au contrôle de l’administration, R.J.P.I.C., 2670 et, Le pouvoir réglementaire au Maroc : dix 

ans d’évolution, R.J.P.I.C., 2671 
137- A. de Laubadère, Les réformes des pouvoirs publics au Maroc, Revue juridique et politique de 

l’Union française, (R.J.P.U.F.), n° 1, 2628  
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139 - Benjelloun (A) : Droit administratif, 1er volume, 2éme éditions, 1984, p-p, 67-69. 
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يمكن للقضاة الطعن في القرارات التي تصدر عن املجلس ألاعلى  114ثانيا : بناء على الفصل       -

لسلطة القضائية وهذا املجلس يرأسه امللك وتصدر القرارات باسمه لذلك يمكن الطعن في قراراته التي 

  تكون متعلقة بالوضعية الفردية للقضاة.

من دستور  42و 41ين فصل إلى فصل 1111في دستور  11ثالثا : الفصل الذي وقع للفصل       -

والذي فصل بين صفة أمير املؤمنين وصفة رئيس الدولة بحيث حصر الصفة ألاولى في ممارسة  2111

الصالحيات الدينية ثم الصالحيات املدنية التي يمارسها امللك بظهير موقع من طرف رئيس الحكومة 

 141 بالعطف.

الثانية عن إمكانية الطعن في أي قرار إداري ذو طبيعة في فقرتها  111الفصل  رابعا : يتحدث       -

فردية أو تنظيمية صادر عن سلطة عامة وهذه املادة وحدها تكفي ألن يستند عليها القضاء إلخضاع 

بعد  142 الظهير لالفتحاص الشرعية والتعويض عن تنفيذه لكن القضاء إلاداري املغربي في حكمه

ات املكية ذات الطبيعة لادارية ال تقبل الطعن باإللغاء باالعتماد على اعتبر ان القرار   2011 دستور 

بحجة الصالحيات املحفوظة لجاللة امللك و التي يشرف بها على حسن  111الفصل  الفقرة الثانية من

و هنا يبدو القضاء إلاداري املغربي   2011من دستور   42 التي ينص عليها الفصل سير املؤسسات،

  املتاحة أمامه لفرص و إلامكانيات القانونية محافظا رغم ا

خامسا : وهي جعل الدستور إمكانية كل فرد رأى أن أي قانون ال يتجاوب مع وغير مطابق       -

، للدستور أن يطعن فيه أمام املحكمة الدستورية ويمكن أن يضرب أي حق من الحقوق أو املكتسبات

 بإمكانية الطعن فيها أمام املحكمة الدستورية. إدخال القرارات إلادارية امللكية في ذلكو 

يبقى آلان الدور ألاكبر على لاجتهاد القضائي الذي يجب أن يخضع الظهير ذو طبيعة إدارية    

، و ينفتح أمام القراءات الجديدة للدستور بعيدا عن الطبيعة املحافظة و يرس ي دولة القانون و لرقابته

 ية فيه.املؤسسات، و بعث روح الديمقراط

 الثاني: القكومة املطلب
عددا من التعديالت التي همت مؤسسة الحكومة، إن على مستوى  2111لقد تضمن دستور 

"رئيس الحكومة" محل" الوزير ألاول" وهو ما تشكيلها أو على مستوى اختصاصاتها. فهكذا حلت تسمية 

تجاه باقي أعضاء الحكومة مكانته  اعترافا بأهمية هذه املؤسسة في تنسيق العمل الحكومي وتدعيميعد 

 وأيضا ا إشراف على إلادارة العمومية.

ويمكن  يالحظ الحكومة تتكون من رئيس الحكومة والوزراء،، 17وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

 أن نضم كتابا للدولة.

 :مؤسسة الحكومة في مطلبين أساسيينوعليه ستتولى دراسة 

                                                             
141111 
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 ألاول:  رئيس القكومة. الفرع

 .الثاني: الوزراء وكتاب الدولة عالفر 

 ألاول: رئيس القكومة الفرع
ديسمبر  7عرف منصب الوزير ألاول في املغرب منذ تطبيق الدستور املغربي الصادر في تاريخيا 

 ، أما فيما قبل الحماية وخاللها فقد عرف املغرب منصب الصدر ألاعظم أو الوزير ألادهم.1112

ئيس الحكومة والوزير ألاول ال يملك أية سلطة رئاسية على فقد سمي بر  1112و  1111وبين 

 . 143 الوزراء، و إنما يقوم بدور تنسيقي بينهم عن طريق مجلس الحكومة الذي ينعقد كل أسبوع

هام واختصاصات واسعة  مما ال شك فيه أن مؤسسة رئيس الحكومة أصبحت تتوفر على مركز 

بوأها  2111ولة وقيادة السلطة التنفيذية. فدستور وواضعة فيما يتعلق برسم السياسة العامة للد

( ىألاول قرةتضح جليا على مستوى تعيينه )الفمكانة متميزة بين باقي املؤسسات الدستورية، وهو ما ي

 (.ةالثاني قرةوعلى مستوى اختصاصاته )الف

 رئيس القكومة: تعيين ىألاول الفقرة

زما بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياس ي أصبح امللك باعتباره رئيسا للدولة مل         

يوليوز  21الذي تصدر انتخابات أعضاء  مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وهذا يعني أن دستور 

، ذهب إلى دسترة املنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة، وبالتالي لانتقال من دستور 2111

الذي ينبني على شرعية نتائج  2111لق للملك إلى دستور الذي يعتمد على شرعية التعيين املط 1111

  144. لانتخابات التشريعية

 : اختصاصات رئيس القكومةةالثاني الفقرة
 .بمهام متعددة تجعل مكانته في النظام الدستوري املغربي ال تخلو من أهميةرئيس الحكومة  يقوم 

 رئاسة املجلس القكومي-�1

وضحت تركيبته  وتوسعت صالحيته. فهو يضم كل أعضاء الحكومة وتلقد تمت دسترة مجلس 

ويعقد اجتماعاته مرة في ألاسبوع، ويتداول في مجموعة من املسائل الحكومة )الوزراء، كتاب الدولة...(

 145على سبيل املثال ونذكر منها ما يلي:2111من دستور  12والنصوص التي نص عليها الفصل 

 ى املجلس الوزاري؛السياسية العامة للدولة قبل عرضها عل

 السياسية العمومية؛

                                                             
143131

 2111

2114112

145

2111211717 
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 السياسة القطاعية؛

تعيين  الكتاب العامين، ومديري إلادارات ااملركزية باإلدارات العمومية، ورؤساء الجامعات 

من هذا  41والعمداء، ومديري املدارس واملؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي املشار إليه في الفصل 

 الدستور....

 ين الوزراءالتنسيق ب -2

يقوم رئيس الحكومة بهذه املهمة بواسطة أدوات أو تقنيات مختلفة كإحداث لجان وزارية مؤقتة 

أو دائمة أو عقد اجتماعات ما بين وزارية أو إصدار مناشير واملذكرات. لكن يبقى املجلس الحكومي 

ات فيما يعد البرنامج الذي يترأسه رئيس الحكومة إلاطار ألامثل لعملية التنسيق بين مختلف الوزار 

زراء بأداء الحكومي خريطة الطريق التي يهتدي بها كل وزير في إعداد سياسة قطاعه حيث "يقوم الو 

 146املهام املسندة إليهم من طرف رئيس الحكومة ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك".

 ممارسة السلطة التنظيمية-3

-1172لف الدساتير الثالثة ألاخيرة )على القاعدة التي رسختها مخت 2111لقد حافظ دستور 

( فيما يتعلق بحصر ممارسة السلطة التنظيمية على رئيس الحكومة وله أن يمارسها 1112-1111

على ما يلي: يمارس  11. وهكذا نص الفصل مباشرة أو أن يقوم بتفويض بعض سلطاته لباقي الوزراء

 ه إلى الوزراء.رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلط

تحمل املقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء 

 املكلفين بتنفيذها".

 في املناصب العليا سلطة التعيين-4

سلطة التعيين بمقتض ى التفويض كما كان عليه الحال في إطار  لم يعد رئيس الحكومة يمارس

وفر على سلطة أصلية وحقيقية للتعيين في الوظائف املدنية في ، وإنما أصبح يت1111دستور سنة 

 إلادارات العمومية، وفي الوظائف السامية في املؤسسات واملقاوالت العمومية وال يقيد منها إال:

 .التعيينات املوكولة إلى امللك 

  41القانون التنظيمي املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصل 

 من الدستور. 12صل والف

الصادر بهذا الخصوص تحديدا حصريا لقائمة املؤسسات  12-12وقد تضمن القانون رقم 

التي يعين املسؤولين عنها بظهير، بعد مداولة املجلس الوزاري بناء  إلاستراتيجيةواملقاوالت العمومية 

 على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير املعني.

                                                             
146

21142111
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بتميم املناصب العليا التي التعيين فيها بمرسوم، بعد التداول في شأنها في  ائحو وتضمن أيضا ل

 مجلس الحكومة.

 التوقيع بالعطف على بعض الظهائر امللكية -5

من الدستور، توقع الظهائر بالعطف رئيس الحكومة، ما عدا الظهائر  42طبقا للفصل 

و  11و  17و  11ألاولى والسادسة( و )الفقرة  47( و)الفقرة الثانية 44و  41املنصوص عليها في الفصل 

 .174)الفقرتان ألاول والرابعة( و  131

لكن ماذا يعني أن رئيس الحكومة يوقع بالعطف على بعض الظهائر امللكية؟ في نظر ألاستاذ 

يشير توقيع الوزير ألاول » ، «الظهير الشريف في القانون العام املغربي»محمد أشركي في رسالته 

 «.طف على الظهائر امللكية إلى تحمله املسؤولية السياسية عنها، وخاصة أمام البرملانبالع

 ،ليس مسؤوال مما يقتض ي ضرورة طبيعية مادام أن امللك» تحمل املسؤولية السياسية، يعتبر

 «.جود شخص آخر تنتقل إليه هذه املسؤوليةو 

حياته التوقيع بالعطف على ألاول من خالل صال  يفضل أشركي في رسالته لاعتراف للوزير

تحمل »الظهائر امللكية، بأنه قد شارك في بطريقة ما في إعداد القرارات املعبر عنها في الظهير، إذ يقول : 

الوزير ألاول للمسؤولية السياسية عن القرارات امللكية التي يوقعها بالعطف ، تعني أنه قد شارك 

 «.د اطلع على مسارهابطريقة ما في إعداد هذه القرارات، أو أنه ق

لكن ماذا لو رفض رئيس الحكومة التوقيع بالعطف على الظهائر امللكية؟ الدستور الجديد ال 

يقدم جوابا عن هذا السؤال؟ قد يبدو لرئيس الحكومة تطوير سلطته التنفيذية إلى هذا املستوى من 

 خالل عدم التوقيع بالعطف على بعض الظهائر امللكية؟

 :بدو مستحيال في نظر الفقيه القانوني محمد أشركي، من خالل تأكيده على أنلكن هذا ألامر ي

إال إذا أبان الوزير ألاول عن عدم استعداده لتحمل  التوقيع بالعطف ال يمكن رفضه،»  

 «.مسؤوليته السياسية، فيبادر إلى الاستقالة

التي كانت تخول  1172هنا كان ألاستاذ أشركي يتحدث عن صالحيات الوزير ألاول في دستور 

امللك إقالة الحكومة والوزير ألاول، وإذا طبق نفس املنطق يكون على رئيس الحكومة لاستقالة في حال 

 عدم توقيعه بالعطف وعدم رغبته في تحمل املسؤولية السياسية.

لكن الدستور الجديد يحصر إمكانية إقالة رئيس الحكومة فقط في مجلس النواب، مما يجعل 

يع بالعطف من طرف رئيس الحكومة على بعض الظهائر امللكية مدخال آخر لتقوية سلطة من التوق

 رئيس الحكومة، وداللة علي الطابع البرملاني للنظام.

 جهزة املساعدة لرئيس القكومة : ألا 

الظهير الشريف رقم  حسب  يتوفر رئيس الحكومة ككل وزير على ديوان، ويتكون  الديوان:-

املتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم كما وقع  1171أبريل  23ي الصادر ف 1.74.331

هم رئيس  -أعضاء 1من  1111أكتوبر  11الصادر في  1.11.112تغييره وتتميمه السيما الظهير رقم 
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وتتمثل الوظيفة ألاساسية للديوان في دراسة  -الديوان وستة مستشارين تقنيين وملحق للصحافة

 التي تكتس ي طابعا سياسيا وال تدخل في اختصاص املصالح لادارية.وتسوية املسائل 

 1111دجنبر  4املتمم بظهير  1111دجنبر  11أنشئت بمقتض ى ظهير  ألامانة العامة للقكومة:-

، وقد كانت في فترة ما مندمجة مع الشؤون إلادارية لتصبح 1111يناير  21ليعاد تنظيمها بمرسوم 

 منفصلة عن وزارة الشؤون إلادارية. 1177أكتوبر  11ة في ابتداء من الحكومة املكون

منح له درجة وزير  1111أكتوبر  24يرأسها أمين عام للحكومة يخضع للمرسوم امللكي الصادر في 

 وخول له نفس لامتيازات التي يتمتع بها باقي الوزراء.

باإلضافة إلى  1111وهي تضم مجموعة من املصالح، تشمل حسب املادة ألاولى من املرسوم 

 ديوان ألامين العام للحكومة على املديريات التالية:

 مديرية الدراسات التشريعية. -أ

 املفتشية العامة للمصالح إلادارية. -ب

 مديرية الشؤون العامة. -ج

 مديرية املطبعة الرسمية -د

 مديرية الجمعيات واملهن املنظمة. -هـ

 مديرية الشؤون املالية وإلادارية. -و

 قسم الترجمة. -ز

تتولى هذه املديرية بمهمة تنسقي ألاعمال املتعلقة بإعداد * مديرية الدراسات التشريعية: 

وصياغة مشاريع القوانين وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص 

  لهذه الغاية. التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها مسايرة للمتطلبات العامة، وتتولى

القيام من الوجهة القانونية بدراسة جميع مشاريع القوانين وألانظمة للتحقق من مطابقتها 

 ألحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها. 

بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ال تدخل في  -إن اقتض ى الحال  -القيام 

 صاص وزارة معينة..اخت

القيام من الوجهة القانونية ببحث الفتاوى التي تطلبها إلادارات واملؤسسات العامة من ألامين 

 العام للحكومة.

وألجل ذلك يتعين إطالع ألامين العام للحكومة على جميع ألاحكام القضائية التي يكون طرفا  

 فيها شخص من أشخاص القانون العام.

 رية على أربعة أقسام: وتتوفر هذه املدي 

 القسم لاقتصادي واملالي )يضم: مصلحة القانون التجاري ومصلحة القانون املالي(. -(1

 قسم القانون الخاص )يضم: مصلحة القانون املدني والجنائي ومصلحة القانون العقاري(. -(2

 لعام الداخلي(.مصلحة القانون الدولي العام ومصلحة القانون ا ( قسم القانون العام )يضم:3 
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مصلحة تدوين النصوص وإلاصالح التشريعي ومصلحة  قسم الدراسات العامة )يضم: -(4 

 العالقات مع مجلس النواب(.

وتدعيما ملهام هذه ألاقسام فقد تم إحداث هيئة املستشارين القانونيين لإلدارات لدى ألامانة   

 م. 1111 يناير 21بتاريخ  2.17.1131العامة للحكومة بمرسوم رقم 

تمارس مهمتها بناء على طلب من ألامين العام للحكومة * املفتشية العامة للمصالح إلادارية: 

وتسند إليها مهمة التفتيش التي يتطلبها رؤساء إلادارات املعنيون باألمر، وتحرر عن ذلك تقارير تعرض 

 استنتاجاتها على السلطات املختصة.

جميع مشاريع القوانين وألانظمة الصادرة عن مختلف تعمل على ت *مديرية الشؤون العامة:

املصالح العامة وتوجيهها، بعد أن تكون قد صيغت في قالبها النهائي إلى البرملان أو عرضها على مجلس 

 الحكومة واملجالس الوزارية.

كما تعمل على إعداد مشاريع الظهائر الشريفة قصد عرضها على جاللة امللك ليضع عليها  

 شريف.خاتمه ال

وتتوفر هذه املديرية من أجل القيام بمهمتها على مصلحتين: مصلحة التنسيق ومصلحة  

 التسجيل واملحفوظات.

: تقوم بمهمة طبعه ونشر الجريدة الرسمية للمملكة وتتولى تنفيذ *مديرية املطبعة الرسمية

 جميع أعمال الطبع للحساب إلادارات العامة.

من التوفر على قسمين: القسم إلاداري واملالي )الذي يضم  ولتحقيق مهمتها مكنها املرسوم 

مصلحة املوظفين واملصلحة املالية( والقسم التقني )الذي يضم مصلحة أعمال الطبع واملصلحة 

 التجارية(.

: وتتولى مهمة السهر على تطبيق بعض النصوص التشريعية مديرية الجمعيات واملهن املنظمة*

              الحق في تأسيس الجمعيات والحق النقابي وبعض املهن املنظمة.                                                                      الخاصة التي تضبط بوجه خاص

وألجل ذلك تعمل هذه املديرية على إعداد القرارات املتعلقة باالختصاصات املسندة إلى ألامين  

تأسيس الجمعيات، الحق النقابي، املهن املنظمة، التماس إلاحسان من العام للحكومة في ميادين: حق 

الجمهور، اليانصيب واليانصيب الخيري، إثبات صحة التوقيع فيما يتعلق بالوثائق املراد إلادالء بها في 

 الخارج أو املوضوعة في الخارج قصد إلادالء بها في املغرب، نقل الجثث من املغرب إلى الخارج.

قيق ألاهداف املسندة إلى هذه املديرية مكنها املرسوم من التوفر على قسمين: قسم وألجل تح 

الجمعيات والنقابات )الذي يضم مصلحة الجمعيات ومصلحة النقابات(، وقسم املهن املنظمة )الذي 

 يتفرع إلى مصلحة املهن املنظمة ومصلحة الدراسات وإلاحصاء(.

قوم بمهمة إدارة املصالح امللحقة مباشرة بالوزير ألاول : وتمديرية الشؤون إلادارية واملالية*

 وألامانة العامة للحكومة، وألجل هذه الغاية فهي تتولى: 
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إدارة شؤون املوظفين التابعين ملصالح الوزير ألاول وألامانة العامة للحكومة أو ألي إدارة ترتبط  

 بالوزير ألاول فيما يرجع إلى تدبير شؤونها الداخلية. 

 د ميزانية املصالح املذكورة وتنفيذها.إعدا

 السهر على صيانة مباني ومعدات املصالح املعهود إليها بإدارة شؤونها.

تسليم سندات النقل أو إرجاع مصاريف السفر ونقل ألامتعة فيما يخص املستخدمين ألاجانب 

 قضاء إجازتهم إلادارية.العاملين باإلدارات العامة وذلك بمناسبة توظيفهم أو رجوعهم إلى أوطانهم أو 

ولتحقيق تلك املأموريات، مكنها املرسوم من التوفر على قسمين: قسم املصالح إلادارية)الذي  

يضم مصلحة املوظفين ومصلحة التوثيق واملحفوظات والشؤون لاجتماعية(، وقسم املصالح املالية 

 والصفقات والنقل(.)الذي يضم مصلحة امليزانية واملراقبة والتحقيق ومصلحة املعدات 

*قسم الترجمة العامة: ويتولى مهمة الترجمة الرسمية ملشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

الصادرة عن إلادارات العامة، وله الصالحية كذلك في جمع أعمال الترجمة التي توجهها إليه إلادارات 

 املذكورة.

عية واملعاهدات ومصلحة ويتوفر هذا القسم على مصلحتين: مصلحة النصوص التشري 

 النصوص التنظيمية.

إلى ألامين العام صالحية  -املذكور سالفا-كما أسند املرسوم املنظم لألمانة العامة للحكومة 

 تحديد التنظيم الداخلي ملختلف املصالح املشار إليها أعاله.

 باقي أعضاء القكومةالثاني:  الفرع

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، من الدستور الجديد ينص صراحة "  17الفصل 

ويمكن أن تضم كتابا للدولة. ُيحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد املتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال 

ينص على " الوزراء مسؤولون عن تنفيذ  13الحكومة والوضع القانوني ألعضائها." بينما الفصل 

وفي إطار التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء املهام السياسة الحكومية كل في القطاع املكلف به، 

املسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا 

 جزءا من اختصاصاتهم لكتاب الدولة ".

 : الوزراءالفقرة ألاولى

ية. فهم يمارسون سلطات سياسية يعتبر الوزراء ألاداء الفعالة واملتحركة داخل إلادارة املركز 

 وإدارية في نفس الوقت.

 وقد درج التمييز بين املناصب الوزارية كما يلي:

 وزير الدولة. -1

 الوزير. -2

 الوزير املنتدب.3
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 وزير الدولة -1

في غياب قانون ينظم وضعيته يمكن القول على أنه من ناحية البروتوكول يحتل وزير الدولة 

باقي الوزراء، ويوجد في وضعية متفوقة عنهم رغم أنه من الناحية القانونية يتمتع  املرتبة ألاولى عن

 بنفس لامتيازات ولاختصاصات املسندة إلى الوزراء.

مرتبطة بشخص الوزير وليس باملنصب الذي يمثله، فهذه الصفة « الوزير الدولة»وتسمية 

شأن بالنسبة "لعبد اللطيف الفياللي" لصيقة بشخص الوزير تصاحبه من وزارة إلى أخرى كما هو ال

 الذي كان ينتقل بين منصب الوزير ألاول ومنصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وعادة ما تمنح للشخص بذاته نظرا ملركزه الشخص ي كما هو ألامر بالنسبة لوزير الدولة في 

سابق أو رئيس حزب كما هو الداخلية سابقا إدريس البصري، أو لنفوذه السياس ي كأن يكون وزير أول 

 . 147 2112الشأن بالنسبة لرئيس حزب لاستقالل "عباس الفاس ي" في حكومة إدريس جطو 

فوزير الدولة بوزارة فهو الذي تسند إليه مهمة إلاشراف على قطاع وزاري معين وتسمى الوزارة 

  التي يشرف عليها وزارة الدولة.

د له هذه الصفة بدون أن تسند إليه مهمة إلاشراف أما وزير الدولة بدون وزارة فهو الذي تسن

على قطاع وزاري معين ومع ذلك فهو يحضر اجتماعات املجالس الحكومية والوزارية فهو عضو كامل 

، وكذلك له الحق في إبداء رأيه والتصويت في محاوالت اجتماع املجلس  148 العضوية في الحكومة

 أعماله.ويتحمل املسؤولية السياسية والجنائية في 

وغالبا ما تفرض هذا النوع من الوزراء ظروف الحرب وألازمات وقد تفرضه ظروف سياسية 

وذلك بتعيين شخص ذي مكانة سامية أو خبرة أو كفاءة عالية في هذا املنصب لالستفادة من نفوذه 

 . 149 وكفاءته في الحكومة

املجالس الحكومية معا، قصد ونشير إلى أن وزراء الدولة يحضرون اجتماعات املجالس الوزارية و 

 السياس ي واملعنوي. خبرتهم ونفوذهملاستفادة من 

 الوزير -2

الوزير هو ذلك الشخص الذي يعين من قبل امللك باقتراح من رئيس الحكومة، على رأس وزارة 

 معينة، ليقوم بتسييرها وإلاشراف عليها.

ستوري، وسلطات وإدارية ويمارس الوزير اختصاصات سياسية تدخل في إطار القانون الد

تخضع للقانون إلاداري يمارسها إما بمقتض ى الدستور أو بمقتض ى القوانين واملراسم التنظيمية أو 

 بمقتض ى القواعد العامة، ونذكر منها على سبيل املثال ما يلي:

                                                             
14721111112
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ممارسة بعض لاختصاصات عن طريق التفويض من رئيس الحكومة كما هو الشأن بالنسبة 

أو  من الدستور( 11يفوض بعض سلطه إلى الوزراء )الفصل  تي يمكن لرئيس الحكومة أنالتنظيمية ال

 من الدستور. 11بالنسبة لسلطة التعيين بناء على الفصل 

مكلفين الصادرة عن رئيس الحكومة عندما يكونون  على املقررات التنظيمية 150التوقيع بالعطف

 من الدستور. 11طبقا للفصل  بتنفيذها

اسية الحكومية في القطاع املكلف به وأداء املهام املسندة إليه من قبل رئيس تنفيذ السي

 من الدستور(. 13الحكومة )الفصل 

حضور اجتماعات املجالس إلادارية للمؤسسات العمومية التي ينص القانون على ضرورة 

 نيابة عن رئيس الحكومة.....حضوره، وفي بعض ألاحيان رئاسة مجاليها إلادارية 

 وزير املنتدبال-3

يعتبر الوزير املنتدب عضوا في الحكومة، ويكون في غالب ألاحيان تابعا إما لرئيس الحكومة أو 

ألحد الوزراء. وهو من الناحية العملية أو البروتوكولية يأتي في درجة بين الوزير ووزير الدولة، لكنه 

 لوزراء.يتمتع بنفس لامتيازات املادية واملعنوي التي يتمتع بها باقي ا

ولعل تسمية "وزير منتدب" من شأنها التعبير على أن طبيعة النشاط املسند إليه ال يرقى إلى 

 الشخص الذي تمنح له هذه الصفة:مرتبة وزارة أو لاعتراف بأهمية 

 إما ألنه يشغل مهمة محددة في الوزارة.

 أو ألنه  مؤهل ألن يتقلد وزارة في املستقبل.

 الحزب الذي شار في الحكومة.ية داخل أو نظرا ملكانته السياس

 أو بسبب قلة تجربته في التسيير الوزاري، أي أنه يتولى مسؤولية وزارية ألول مرة.

 أو أن تعد إليه بين الفينة وألاخرى بعض املهام حسب القضايا امللحة املطروحة.

قى للوزير أن يسند فالوزير املنتدب إما أن يكون مكلفا بمهمة محددة أو أن يكون غير ذلك.  ويب

بقرار يؤشر عليه رئيس الحكومة، إما تفويضا في لاختصاص باملجاالت  إلى الوزراء املنتدبين لديه.

وإما تفويضا عاما ومستمرا قصد التوقيع أو التأشير باسم الوزير الصادر عنه املحددة بظهير التعيين 

 مجاالت املذكورة.التفويض على جميع التصرفات املتعلقة باملصالح الراجعة لل

 كتاب الدولة -4

من الدستور الذي ينص على ما  17يعتبر كتاب الدولة أعضاء في الحكومة باالستناد إلى الفصل 

ويحضر كتاب الدولة  يلي "تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة".

 اجتماعات املجلس الحكومي واملجلس الوزاري.
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العمل الوزاري على ضرورة بقاء كتاب الدولة تابعين إما لرئيس الحكومة أو للوزراء فهم  وقد درج

، وإحداث منصب مهامهم بتفويض منهم وتحت سلطتهم بذلك يأتون في مرتبة تالية للوزراء، ويمارسون 

لذي يتقلد كاتب الدولة يعود إما لطبيعة املرفق الذي الزال لم يرق إلى مرتبة وزارة أو إما أن الشخص ا

 هذا املنصب الزال غير مؤهل للترقية إلى مرتبة وزير.

 املندوبون السامون: -5

تواجد في التشكيلة الحكومية املاضية والحالية صنف آخر من الوزراء كان موجودا قبل دستور 

، وهم ما اصطلح على تسميتهم باملندوبين السامين الذين يشرفون شأنهم شأن الوزراء على قطاع 2111

حكومي معين. فلم يذكرهم الدستور الحالي وال القانون التنظيمي املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

ير املتعلق بتعيين أعضاء الحكومة. وبالتالي تبقى وضعيتهم الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، وال الظه

في  2111قبل سنة  القانونية غامضة وغير مؤطرة بأي نص قانوني إال ماتنص عليه املراسيم الصادرة

شأن اختصاصاتهم، والتي تحدث هذه املندوبيات السامية لدة الوزير ألاول سابقا رئيس الحكومة 

حاليا. كما تمنحهم هذه املراسيم سلطة التوقيع أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع الوثائق 

التنظيمية، ومن ضمن هذه  املتعلقة بالقطاع الذي يشرفون عليه ما عدا املراسيم والقرارات

 151املندوبيات:

 .املندوبية السامية للتخطيط 

 .املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 

 .املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 

 .152املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة لادماج 

 153ناملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق لانسا. 

 إلاقليمية  إلادارية الالمركزيةالثاني:  املبحث
 هو  ألاول  املستوى  الترابية، آو  إلاقليمية إلادارية الالمركزية من مستويات ثالثة املغرب يعرف

 الحضارية الجماعات هو  وألاخير  الثالث واملستوى  ،وألاقاليم العماالت هو  الثاني واملستوى  الجهات،

 انطلقت وهكذا، الالمركزية بموضوع متزايدا اهتماما لاستقالل، فجر  منذ املغرب شهد ولقد والقروية،

 تنظيم قانون  وكذا الجماعي، التنظيم ميثاق بصدور  ،1111 سنة الالمركزية هده لبناء ألاولى املرحلة

 تميزت 1171 سنة انطلقت ثانية مرحلة ذلك  بعد تلتها ثم ،1113 سنة وألاقاليم العماالت مجالس

 للمشروع املؤسس ألاخير  هذا ويعد ،1171 شتنبر 31 بظهير يعرف جديد قانون  بصدور  صالخصو  على

 البلديات أصبحت حيث القروية، واملجالس البلديات مستوى  على الحديث بمفهومه الالمركزي 
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 القانونية وبالشخصية واملالي إلاداري  باالستقالل تتمتع كيانات الجديد، القانون  هذا بمقتض ى

 هذه أن بيد ولاجتماعية. لاقتصادية وكذا إلادارية، الصبغة ذات الصالحيات من عةواس وبمجموعة

 محكومة املدة هذه طيلة ظلت التي وألاقاليم العماالت مجالس مستوى  على تطور  أي تشهد لم املرحلة

 الفصل بمقتض ى دستورية مؤسسات إلى بالجهة لارتقاء تم ينات،التسع عقد وخالل ،1113 بقانون 

 .1111 دستور  من 111 والفصل 1112 دستور  من 14

 من كبير  قدر  على نوعيا تطورا باملغرب الالمركزي  التنظيم سيعرف ،1117 سنة من وابتداء

 رقم ــون القان دلك وبعد الجهات، وتنظيم بإحداث الخاص 43/11 قانون  صدور  في تمثل ألاهمية

 رقم والقانون  ،2112 أكتوبر 13 في الصادرين باملغرب وألاقاليم العماالت بالتنظيم املتعلق 71.11

 مقتضيات بعدة واتى 2111 سنة تعديله تم كما الجديدة، صيغته في الجماعي بامليثاق املتعلق 71.11

 هدا كبير  وبشكل بدوره عزز  الذي 2111 دستور  إلى باإلضافة هدا الالمركزية، لتعزيز  ودلك جديدة

 والجماعات "الجهة عنوان تحت باب خصص فقد دلك من أكثر  بل فصوله من العديد في التنظيم

 ألاخرى". الترابية

 للجماعات الترابية املؤطرة الدستورية املبادئألاول:  املطلب
 تشريعيا تحوال  2111تشكل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية باملغرب الصادرة في يوليوز 

ساهم في تكريس املقتضيات الدستورية الخاصة بالحكامة الجيدة واملسؤولية في تدبير الشأن العام 

الترابي ودعم دور و عمل املؤسسات التدبيرية الترابية ، وتحقيق التنمية وفق تدبير تشاركي وذلك بفتح 

 إلاداري واملالي للجماعات الترابية . املجال أمام مختلف مكونات املجتمع للمشاركة واملساهمة في التدبير 

وقد عمل املغرب خالل السنوات ألاخيرة على إدخال اصالحات همت باألساس ترسيخ الالمركزية 

والالتمركز إلاداري ، وتدعيم أسس الديمقراطية املحلية وتكريس العدالة املجالية من خالل توزيع 

 لاختصاصات واملشاركة املحلية في صنع القرار.

 فرع ألاول: مبدأ التدبير القر:ال

بالتوجه نحو إرساء الالمركزية حيث منح الجماعات الترابية  2111ز الدستور املغربي لسنة مي

، وتدبير 154 مركزا دستوريا وذلك لتمكينها من الضمانات الالزمة ملمارسة اختصاصاتها باستقاللية

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ ”  131شؤونها بشكل ديمقراطي وهكذا جاء في الفصل 

التدبير الحر وعلى التضامن ، ويؤمن مشاركة السكان املعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم 

 155 .  “في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة
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تها بكيفية ديمقراطية ويفيد مبدأ التدبير الحر حرية املجالس املنتخبة التداول وتنفيذ مقررا

كما هو وارد في 156   طبقا لقواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة

الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون … من الدستور الذي ينص على أن  131الفصل 

على أن تحدد  141، وفي نفس السياق تحدث الفصل  157 ”..العام ، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية

 .”… بقانون تنظيمي بصفة خاصة قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

إن املقتضيات الدستورية املتعلقة بمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية تسعى إلى ابراز العناصر 

ن خالل املكون املؤسساتي ، أي سلطة التداول بكيفية املهيكلة لتفعيل أجرأة هذا املبدأ الذي يظهر م

ديمقراطية من طرف املجالس املنتخبة وهو مستوى يرتبط بحرية هذه ألاخيرة في اختيار هياكلها وفي 

اتخاذ قراراتها وفي التعبير عن إرادتها ، أما املكون الثاني فيرتبط باملستوى التدبيري الوظيفي املقابل 

، وهو مستوى يجد أساسه في تمتيع   158الت واملقررات من قبل املجالس املنتخبةلسلطة تنفيذ املداو 

الجماعات الترابية بممارسة السلطة التنظيمية املحلية والتي تنصب على اتخاذ القرارات والقيام 

 باإلجراءات التي يتطلبها حسن سير املرافق العمومية بكيفية منتظمة ومضطردة ، من أجل الحفاظ

على النظام العام بمدلوالته الثالث ، ألامن العام والصحة العامة والسكينة العامة من طرف رؤساء 

 . 159 املجالس املنتخبة

فالنص الدستوري يضع مبدأ التدبير الحر بين املبادئ التي يرتكز عليها التنظيم الترابي للمملكة ، 

قتها بمصالح الدولة ويعزز من احتفاظ مما يكرس الجماعات الترابية كوحدات حرة ومستقلة في عال

ألاجهزة التنفيذية الالمركزية بسلطة تنفيذ مداوالت مجالس الجماعات الترابية تنفيذا ملقتضيات 

يقوم رؤساء مجالس الجهات ، ورؤساء مجالس ” من الدستور الذي يحدد على أنه  131الفصل 

  .160  “لس ومقرراتهاالجماعات الترابية ألاخرى ، بتنفيذ مداوالت هذه املجا

إن تضمين مبدأ التدبير الحرفي الوثيقة الدستورية يعتبر مكسبا هاما للجماعات الترابية قصد 

جعل الفاعل الترابي قريبا من اهتمامات وانشغاالت املواطنين ، ومشاركتهم في التدبير إلاداري واملالي 

  وإطالعهم على كل ما يرتبط بالشؤون املحلية

 

 

 

 :: مبدأ التفريعلثانيالفرع ا
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يعني تكريس معيار القرب في تقديم الخدمات  التفريع  ى مبدأعل الدستوري  إن التنصيص

العمومية من لدن الجماعات الترابية فاملركز)الدولة( ال يتدخل إال إذا لم تتمكن السلطة الدنيا) 

 161 الجماعات الترابية( من القيام بما يجب عليها القيام به.

هذا املنطلق وبشكل "تبسيطي أكثر"، فاإلقليم تبعا لهذا املبدأ يقوم بما ال يمكن للجماعة أن  من

تقوم به، والجهة تتكفل بما ال يمكن إسناده للجماعات ألاخرى، والدولة تمارس لاختصاصات التي ال 

مة، وال يمكن أي سيتم تشييد الدولة من القاعدة للق162 يمكن إسنادها للجماعات بمستوياتها الثالث.

أن تتدخل في املستقبل إال على أساس تعويض تخلفات، أو تصحيح نقائص أو تقوية عجز لدى 

   الجماعات واملجتمع املدني.

وهو ما يتطلب من الناحية العملية إيجاد توزيع واضح للمهام بشكل عام بين الجماعات الترابية  

"إلاجتماعي"، والجهات مهمة تنفيذ السياسات العامة تتولى فيه مثال العماالت وألاقاليم تدبير املجال 

والثقافية والبيئية والتخطيط وإعداد التراب في اطار "برامج   لاقتصادية للدولة على مستوى التنمية 

في حين تعمل الجماعات الحضرية والقروية على تقديم خدمات "القرب" داخل مجال  163 عقود."

 نفوذها.

أدوار املصالح التابعة للدولة على املستوى الترابي والتي لها هذا طبعا مع إعادة تحديد 

إختصاصات مماثلة لتلك املسندة للجماعات في كثير من املجاالت، وهو ما يعيق في كثير من ألاحيان 

املجهود التنموي. فالتنمية الترابية تتطلب اليوم العمل أكثر على تحقيق نوع من التكامل بين الهيئات 

 يرتها التابعة للدولة ترابيا.املنتخبة ونظ

ألاساس املنطقي لتوزيع لاختصاصات و الصالحيات بين الدولة و يعد إذا كان مبدأ التفريع و 

لف أجزائها ، ويقترح حال واقعيا وديمقراطيا إلاشكالية توزيع السلطة فان فلسفة العامة في املقابل تمخ

سة ، وتطبيقه على ألاساس السليم و لاستفادة تقتض ي وجود عدة شروط ال بد منها لتحققه في املمار 

 من وظائفه و مزاياه ، وتتجلى هذه الشروط في :

 شرط الضرورة ،

 شرط التناسب ،

 شرط الفعالية،

 الفرع الثالث: مبدأ التضامن والتعاون بين الجهات
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N 133, mars-avril ,2017, P 34 
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، حيث خص الدعامات التي ترتكز عليها الجهوية املتقدمةالجهات أحد يعد التضامن بين 

القانون التنظيمي للجهات على تحديد مجاالت تدخلهما، وكيفية   دستور الجهات بصندوقين عملال

لاستفادة منهما، ويخصص أحدهما للتأهيل لاجتماعي، ويروم سد العجز في   اشتغالهما ومعايير

إلى دعم التنمية البشرية والبنيات التحتية ألاساسية، وثانيهما للتضامن بين الجهات، ويهدف   مجاالت

تركيز الثروات وعن النمو   الجهات التي تعاني إكراهات تنموية موضوعية بفعل التفاوتات الناجمة عن

 .غير املتكافئ والفوارق الجغرافية والديموغرافية بينها، والتباين في كلفة إنجاز املشاريع

باإلضافة إلى ويشكل التعاون بين الجهات آلية أخرى نص عليها القانون التنظيمي للجهات، ف

التضامن الذي يفرضه تجاوز بعض سلبيات التقسيمات الترابية بسبب التوزيع غير العادل لألشخاص 

الجهات بمجموعة من آلاليات للتعاون في ما   والثروات وتأهيل الجهات غير املستقطبة، خص املشرع

 .قطاع العام والخاصبينها أو مع باقي الجماعات الترابية ألاخرى وألاشخاص املعنويين، في ال

التجربة التي   وتم تخصيص مجموعة من املقتضيات لتأطير وتنظيم التعاون بين الجهات تكرس

 .راكمها التعاون الالمركزي باملغرب بمختلف تجلياته

وتختلف هذه آلاليات بين مجرد لاقتصار على اتفاقيات للتعاون والشراكة أو استحداث شخص 

كما هو الشأن بالنسبة ملجموعات الجهات ومجموعات الجماعات معنوي جديد قد يكون عاما 

 .الجهوية   الترابية، وقد يكون خاصا كما هو الشأن بالنسبة لشركات التنمية

وألاسلوب  التعاون الالمركزي من بين أهم مالمح التحوالت التي عرتها الالمركزية باملغرببقى وي

، وقنطرة عبور نحو تخفيف 164ية الجماعات الترابيةألامثل في الوقت الحاضر للتغلب على ضعف مال

العبء عن الدولة التي أصبحت تتراجع عن أداء وظائفها لاجتماعية ولاقتصادية، وفتح املجال أمام 

املقاوالت، واقتصاد السوق والفعلين لاقتصاديين... نظرا للعجز املالي الذي أصبح يواجه الدولة وبعض 

براتها في مجال التدبير والتسيير، لدى تم اللجوء إلى التعاون كآلية لتنمية جماعاتها الترابية، وضعف خ

 .قدرات الجماعات الترابية عن طريق لاستفادة من الخبرات ألاجنبية واملحلية

 مستويات التنظيم الترابي :املطلب الثاني
 الاقاليم والجماعات. -وهي  تتجلى في الجهات والعماالت 

 (111.14القانون التنظيمي رقم )الجهاتالفرع ألاول: 
املتولدة يوما بعد يوم  إن الوعي بإدارة شؤون الدولة مركزيا أصبح مستحيال، إذ أن الحاجات

إلى تبني سياسة جهوية تستطيع أن تكون عامال للتنمية  دعت  لى املتطلبات الحالية،باإلضافة ا

قافية وهذا لن يتأتى إذا استمر التعثر في املستديمة في مختلف املجاالت لاقتصادية ولاجتماعية والث

مسلسل الالمركزية بالشكل الحالي، وفي هذا إلاطار جيب أن تكون إلادارة املركزية بالنسبة للجهات 
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بمثابة ألام الحاضنة وأن ترعى احتياجاتها املادية، والحفاظ على عالقة روحية تجمعها بها، إذ تستطيع 

يل فائض الجهات الغنية إليها ورعايتها مثلما تقوم ألام برعاية دعم الجهات الفقيرة عن طريق تحو 

أطفالها، وبذلك تستطيع الدولة بفضل سياسة جهوية ناجحة القضاء على لاختالالت فيما بين 

 .165الجهات

إن الجهوية هي أساس تدعيم التنمية املحلية من خالل املشاريع التنموية لاجتماعية 

طنين من تنظيم وتدبير شؤونهم املحلية والجهوية في إطار استقالل ذاتي ولاقتصادية كما تمكن املوا

 إداري وتدبيري. 

  مفهوم الجهوية  الفقرة ألاولى :  

 : وأنواعها أوال:  أهمية الجهوية

تشكل الجهة والجهوية إحدى الخيارات ألاساسية للدولة الديموقراطية الحديثة، ولذلك تسعى 

  عار الجهوية وتقدم اجتهادات هامة في سياق تطوير وتنمية هذا لاختيارالعديد من الدول إلى رفع ش

وفي هذا الصدد نجحت العديد من الدول املتقدمة في إرساء دعائم نظام جهوي موفق في تطبيقاته 

 .166التي انعكست إيجابيا على مجاالت التنمية الجهوية

ة وفي التمثيل لاجتماعي لقد أصبحت الجهة تلعب دورا كبيرا في تسيير الشؤون الجهوي

مواطني الجهة في لاختيار الديموقراطي الحر  للمجتمع الجهوي، وذلك عبر مساهمة والسياس ي والثقافي

ملمثليهم داخل أجهزة الجهة وكذلك من خالل املكانة التي أصبحت تحتلها داخل التنظيم السياس ي 

وإذا كانت بعض الدول الغربية تتبنى ال  .وإلاداري للدولة خاصة في الدول التي تتبنى جهوية سياسية

مركزية سياسية على املستوى الجهوي كأملانيا وسويسرا والنمسا والواليات املتحدة ألامريكية، فإنها 

جاءت كتطور بنيوي، فالفدرالية في هذه الدول، ذات جذور تاريخية، ويعتبر هذا التقليد كامتياز كبير 

 يمة.يحول دون قيام نزعة التفرقة القد

فالتجارب العاملية في مجال الالمركزية والجهوية تختلف من دولة ألخرى تبعا لخصوصيات تلك 

املجتمعات، ألامر الذي يتطلب منا أال ننبهر بأي نموذج كيفما كان نوعه، بل نجد ألنفسنا نموذجا 

تحقيق يتوافق مع خصوصياتنا يكون ألاساس منه ليس إقرار مؤسسات، بقدر ما يكون الهدف منه 

إقالع اقتصادي واجتماعي والقضاء على املشاكل املطروحة، مع مراعاة ما يمكن أن ينجم عن أي 

 تجربة جديدة من سلبيات .

 

 

 ثانيا: الجهوية إلادارية :
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في فرنسا، برز النقاش حول الجهوية في خمسينيات القرن العشرين سيما مع عودة الجنرال 

تحدث عن ضرورة اعتماد فرنسا للجهوية في أحد خطاباته عام شارل ديغول للسلطة، فقد كان ديغول 

1141. 

بيد أن ديغول أخفق في تحقيق مشروعه الرامي إلى إصالح ترابي شامل ُيكرس الجهوية، وفي عام 

كان مشروع القانون حول الجهوية وإصالح مجلس الشيوخ سببا في نهاية مساره السياس ي، فقد  1111

 .1111أبريل/نيسان  27للمشروع في استفتاء شعبي شهير يوم  استقال بعد رفض الفرنسيين

قر إلاصالح الترابي القائم على الالمركزية والذي  1112ولم تعرف فرنسا الجهوية إال في عام 
ُ
حين أ

على إعطاء الجهات  1112حمل اسم وزير الداخلية لاشتراكي غاستون دفيير. واقتصر إصالح 

داري في أغلبها، لكن إصالحات الحقة عززت دور الجهات خاصة في والبلديات صالحيات ذات طابع إ

 صالحيات كالتعليم والتخطيط التنموي. 2111املجال لاقتصادي والتنموي، وقد منحها إصالح 

ورغم هذا التأخر النسبي لتطور الجهوية في فرنسا مقارنة بجوارها ألاوروبي، فإنه يجدر التنبيه 

يات وألاقسام إلادارية منذ ، ثم عرفت البلد1711م إلاداري قبل ثورة عام إلى أنَّ فرنسا عرفت التقسي

1171. 

 Régionalisation avancée الجهوية املتقدمةثالثا: 

مع تطور بنيات الدول وتداخل الصالحيات واشتداد الحاجة إلى التنمية املحلية بوصفها رافعة 

بين الجهات، وإلى تفادي بروز مناطق مزدهرة  للتنمية على املستوى الوطني وضامنا لقدر من التوازن 

جدا ومنتجة مقابل مناطق مهمشة وتعيش عالة على ألاخرى، برزت الحاجة إلى تطوير الجهوية من 

 خالل مجاالت حيوية كالتنمية لاقتصادية والتخطيط ولاستثمار ألاجنبي.

منح الجهات ومن هنا ظهر مفهوم الجهوية املتقدمة الذي هو في الواقع مرحلة من 
َ
الالمركزية ت

 استقالال شبه كامل عن املركز في مختلف املجاالت باستثناء لاستقالل السياس ي.

 élargie (politique)    Régionalisation )الجهوية السياسية( الجهوية املوسعة رابعا:

 
ُ
صبح الجهات إن الجهوية املوسعة هي املرحلة الالحقة على الجهوية املتقدمة، وفي حال تطبيقها ت

مستقلة في كل ش يء عن الحكومة املركزية بما في ذلك لاستقالل السياس ي، لكن ذلك ال يعني خروَج 

 الجهات عن سيادة الدولة.

وبالتالي فالجهوية املوسعة هي شكل من أشكال لاستقالل الذاتي الضامن لهوية إلاقليم وسيادته 

دولة ألام، والتي يصبح مجال تدخلها محصورا في واستقالليته املالية لكن مع بقاِء السيادة لل

 القطاعات السيادية مثل الدفاع وألامن ولاتصاالت، ونحو ذلك.

لقد صارت الجهوية السياسية وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية من خالل اعترافها 

طار من التضامن بذاتية املجتمعات املحلية التي قد تكون أقليات سياسية اجتماعية أو عرقية في إ
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ولانسجام الوطنيين، لهذا نجد أن الدول التي عانت من املركزية الشديدة في التسيير والحكم هي التي 

 167تبنت أرقى أشكال الجهوية العصرية كإسبانيا وإيطاليا وأملانيا.

أقص ى درجة الالمركزية في إطار الدولة  régionalisation politiqueتعتبر الجهوية السياسية 

ملوحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، حيث تتوفر فيها الجهة على سيادتها وبالتالي فهي ا

وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادة الدولة. إن الجهوية على هذا الشكل تسعى إلى هدفين 

تماعي رئيسيين هما: تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة، والحرص على لاندماج لاج

 .168والتضامن املجتمعي

والجهوية السياسية أساسها دستوري، وهي تعد أرقى أنواع الجهوية الحديثة في الدول املتقدمة، 

فهي تمثل سلطة سياسية حقيقية متميزة عن سلطة الدولة، فهي جماعة ديموقراطية مسيرة من 

مستويات الالمركزية الترابية  طرف أجهزة سياسية منتخبة بطريقة مباشرة، والجهة هي أعلى مرتبة في

إذ ال تتوفر فقط على اختصاصات إدارية وإنما أيضا لها اختصاصات تشريعية وتنظيمية أصلية 

.كما تتوفر الجهة في إطار الجهوية السياسية على سلطة تحديد نظامها القانوني 169محددة دستوريا

ف السياسية خاصة في امليدان وطرق عملها وأجهزتها، وهي تتقاسم مع السلطة املركزية الوظائ

 التشريعي والتنظيمي.

وفي هذا إلاطار البد من التمييز بين الجهوية السياسية التي هي أقص ى درجة الالمركزية في إطار 

الدولة املوحدة، وبين الجهوية السياسية في إطار الدولة الفيدرالية التي هي أعلى مستوى بحيث تتوفر 

لتالي فهي وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة، فعلماء إلادارة على يصطلحون فيها الجهة على السيادة وبا

( كما هو l'état régionalعلى تسمية الدولة املوحدة التي تتبنى الجهوية السياسية بالدولة الجهوية )

الشأن بالنسبة إليطاليا عكس الدولة إلاسبانية التي يصفها الباحثون في العلوم السياسية وإلادارية 

 .170(l'Etat des autonomieولة املجموعات املستقلة )بد
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 الفقرة الثانية: التطور التاريخي للجهوية باملغرب

 أوال: الجهوية الاقتصادية:

، تاريخ إحداث أول تنظيم جهوي ذو طابع 1171باملغرب يبتدأ منذ سنة  إن الحديث عن الجهة

 اختصاصمجالس جهوية ذات  ىتتوفر عل سبعة مناطق جهوية   استشاري مقسم بموجبه املغرب إلى

، من صادية وإلامكانات املادية للجهةرغم ميزاته على املستوى النظري في إبراز الهوية لاقتو . استشاري 

شاسع وفروق ظاهرة ، إال أنه أبان عمليا عن بون ورصد معدل النمو الخاص بكل جهة خالل إلاحصاء

املغرب النافع و على بعضها آلاخر املغرب الغير النافع ، حتى أطلق على بعضها اسم بين بعض الجهات

 عن قوة أو ضعف إمكانات الجهة
ً
 كذلك عن عجز في املساهمة في لاقتصاد الوطني، و  ،تعبيرا

ً
تعبيرا

، باإلضافة إلى عدم قدرة الحكومات في إيجاد مخططات تنموية متكافئة سياسة الدولة لاقتصادية

 .سة التركيز لاقتصادي املوروثة عن لاستعمار الفرنس ياملتوالية على التخلص من سيا

فاوت ، لتجاوز إشكالية التأن تهتم الدولة بتطوير املفهوم والتجربةلذلك كان من البديهي 

، والقضاء أو لى مستوى استيعاب مخططات التنمية، من أجل خلق توازن علاقتصادي بين الجهات

عينيات خاصة على مستوى تي بدأت تحتد منذ بداية التسالتخفيف من وطأة املشاكل لاجتماعية ال

التجهيز وتوفير خالل مخططات إعداد التراب الوطني، و من  التعليم وتكافؤ الفرص ،التشغيل والسكن و 

البنى التحتية التي تشكل الدعامة ألاساسية لعملية التنمية لاقتصادية وألي مبادرة استثمارية كفيلة 

 . الة وخاصة لحاملي الشهادات الجامعيةبوضع حلول ملشكلة البط

 ثانيا: الجهوية الناشئة:

، مكرسا صفتها ليعطي للجهة صفة الجماعة املحلية 1112فجاء التعديل الدستوري لسنة 

، وكتطور قانوني في اتجاه تفعيلها كأداة حقيقية ذو شخصية معنوية واستقالل ماليكمرفق عام 

، وهو ما تأكد من خالل ذج للممارسة الديمقراطية املحليةمو للتنمية لاقتصادية ولاجتماعية ون

، وخاصة بعد التعديل 1111غشت  21إلارادة السياسية للدولة بمقتض ى الخطاب امللكي ليوم 

، والذي نص املنظم للجهات 1117أبريل  2 لـ 47ـ 11، حيث صدر القانون رقم 1111لسنة الدستوري 

ندة إلى الجماعات املحلية لجهات مع مراعاة لاختصاصات املسفي مادته ألاولى على أنه ) تناط با

 ، مهمة املساهمة في التنمية لاقتصادية ولاجتماعية و الثقافية للجماعة الجهوية.ألاخرى 

، نتيجة لجعل السلطة التنفيذية بقيت الجهة خاضعة لسلطة الوصاية إال أنه رغم ذلك فقد

، وهو ما أثر كثيرا كز الجهة بدل رئيس الجهة املنتخبليم مر للمجلس الجهوي بيد عامل عمالة أو إلاق

، قبليا و بعديا على عملها وأدوارها وجعلها رهينة بتوجهات وزارة الداخلية ورقابتها املطلقة على قراراتها

 .وذلك بإخضاع كل قراراتها ملصادقة سلطة الوصاية

 ثالثا: الجهوية املتقدمة:

ليعطي انطالقة حقيقية للورش الجهوي الذي يهدف إلى  2111يناير  3جاء الخطاب امللكي في 

تفعيل الجهوية املوسعة وتشكيل لجنة استشارية من أجل الوصول إلى بلورة تصور واضح املالمح 
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 2111للنموذج املغربي للجهوية املوسعة. وأخيرا، تم تعزيز الجهوية بعد إقرار الدستور الجديد لسنة 

منه للجهات والجماعات الترابية ألاخرى. كما نص الفصل ألاول من  حيث تم تخصيص الباب التاسع

التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية املتقدمة. »باب ألاحكام العامة على أن 

 .وهو تأكيد على إرادة املشرع لارتقاء باملنظومة الجهوية وجعلها ركيزة أساسية للنظام الالمركزي »

من الجهوية املتقدمة في شكلها املغربي أن تشكل إطارا لإلنعاش وتنمية وسائل وآليات  واملأمول 

   .جديدة لالتمركز إلاداري، وتكون فاعال تنمويا أساسيا إلنجاح السياسات العمومية التنموية

شكلت الجهوية املتقدمة مرجعية دائمة في الخطب امللكية، التي تعتبر صفحة جديدة في لقد و 

صالحات املتواصلة والشاملة التي يقودها جاللة امللك، ونمط جديد في التدبير الترابي للدولة نهج إلا 

يشمل كل املناطق وفي مقدمتها الصحراء املغربية. وهو ما يعتبر الجهوية املتقدمة كتصور جديد 

ية يستجيب ملطالب العديد من الفاعلين بتطوير النظام الجهوي، وذلك بالعمل على ترسيخ جهو 

لكل جهة لكل … متقدمة بجهات اململكة تراعي الخصوصية الطبيعية، التاريخية، إلاثنية، و اللغوية

جهة داخل التراب الوطني في إطار من التعاون و التكامل الجهويين، مستندة إلى العديد من املبادئ التي 

غايتها  ،(أوال) تركيز الواسعتشكل مرجعيتها ألاساسية متمثلة في عناصر الوحدة، التضامن، التوازن والال

في نهاية املطاف تحقيق جملة من ألاهداف ترسيخ الحكامة املحلية، تعزيز إدارة القرب، وتفعيل 

 .) ثانيا(التنمية الجهوية املندمجة

 مبادئ الجهوية املتقدمة  -1

جرد الجهوية املتقدمة املنشودة ليست م“على أن  2111يناير  3لقد نص الخطاب امللكي ليوم 

“. بالتنمية املندمجة  والنهوض الدولةإجراء تقني أو إداري بل هي توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل 

كما وضع الخطاب أربعة مرتكزات للتصور الذي يتعين أن تضعه اللجنة لاستشارية للجهوية تتمثل 

 .ثم مبدأي التوازن والالتمركز الواسع مبدأي الوحدة والتضامن،  في،

 لوحدة والتضامنمبدأي ا-أ

التأكيد  إن نجاح املغرب في مسلسل الجهوية في ظل التحوالت التي يعرفها العالم يفرض عليه

ثم مبدأ  ،الوحدةالنمو لاقتصادي للجهوية، وذلك باالعتماد على مبدأ  على شرط أساس ي أال وهو

  171 .التضامن

 مبدأ الوحدة -1

تراب، والتي تحيل في معناها امللكي إلى التشبث ينبني هذا املبدأ على مبدأ الدولة والوطن وال

بمقدسات ألامة وثوابتها، فالجهوية املتقدمة يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز املغربي الغني بتنوع 

روافده الثقافية واملجالية املنصهرة في هوية وطنية موحدة، فهذا املرتكز ال جدال بشأنه كون كل 

 .بمقدسات البالد متشبثون يفما كانوا املغاربة أينما كانوا وك
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 مبدأ التضامن -2

لالتزام “يعتبر التضامن حجر الزاوية في الجهوية املتقدمة كما جاء في الخطاب امللكي السامي. 

بالتضامن، إذ ال ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين املركز و الجهات. فالتنمية 

ة وذات طــــابع وطني، إال إذا قامت على تالزم استثمار كل جهة ملؤهالتها، على الجهوية لن تكون متكافئ

الوجه ألامثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، املجسد للتكامل والتالحم بين املناطق في مغرب 

 . 172"موحد

 مبدأي التوازن والالتمركز الواسع -ب

ت ألانظمة السياسية املعاصرة، إذ أنها يمكن اعتبار الجهوية املتقدمة سمة مميزة للبلدان ذا

بهذا النظام تختلف من دولة ألخرى تبعا لخصوصيات كل  ألاخذأضحت مكونا رئيسيا لها، ألن درجة 

إعادة بناء مفهوم جديد لعالقة املركز باملحيط،   بلد، وهو معطى جعل منها أحد العناصر الرئيسية في 

لى  مبدأي الوحدة والتضامن كما سبقت إلاشارة إلى ذلك. ثم وتوطيد عالقة الدولة باملجتمع استنادا إ

   .الالتمركز الواسع و  مبدأي التوازن 

 مبدأ التوازن  -1

يحيل هذا املبدأ إلى تحقيق التوازن ما بين السلطات املركزية والسلطات الجهوية، مع التحديد 

الجهوية على نحو تكاملي بين  على تحديد اختصاصات السلطات املركزية، وفسح املجال أمام السلطات

لاختصاصين وليس على نحو التعارض بينهما، كما أن التوازن مطلوب أيضا على مستوى الجهة في حد 

ذاتها، واملقصود بذلك توزيع لاختصاص ما بين السلطة املنتخبة والسلطة املعنية من طرف الدولة، 

 .173  جهوية والسلطة املركزيةنفس الش يء يقال عن توزيع لاختصاص ما بين املجالس ال

وباإلضافة إلى ذلك يجب أن ال ننس ى توازنا من نوع آخر، يتعلق بتحقيق التوازن بين الجهات 

ذاتها في الكل الترابي والذي يعتبر من أهم أنواع التوازن املنشود في تطبيق الجهوية املتقدمة، والذي 

أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى نجده حاضرا بقوة في فكر جاللة امللك الذي يعتبر 

 174 قيام منطقة متكاملة اقتصاديا وجغرافيا واجتماعيا وثقافيا

 مبدأ الالتمركز الواسع -2

يشكل الالتمركز أحد املبادئ ألاساسية التي من شأنها إعطاء دفعة نوعية ملسلسل الجهوية 

ا الحكومة إلى وضع ميثاق جديد لالتمركز إلاداري، املتقدمة باملغرب، وهو أمر جعل جاللة امللك يدعو 

يمنح الجهوية املتقدمة سندا ال مناص منه، ويزود املجالس الجهوية ومجالس باقي الجماعات الترابية 
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بأجهزة إدارية حكومية تتمتع على كل مستوى من هذه املستويات بهامش واسع من املبادرة وبسلطات 

تضافر مجهوداتها في صالح التنمية املندمجة بأقرب ما يكون من تقريرية فعلية، بحيث تتناسق وت

 . 175 السكان املعنيين ومن منتخبيهم

إن مقومات مثل هذا املبدأ ينبغي أن تقوم على تحديد لاختصاصات الحصرية املنوطة بالدولة 

اعاة مع تمكين املؤسسات الجهوية من الصالحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مر 

ملستلزمات العقلنة ولانسجام والتكامل، هذا التوجه يقابله مبدأ يقوم على قاعدة توازن الدولة الذي 

املركزية التي تحتفظ في ظلها بمقومات الفعــل   يجعل الجهوية املتقدمة ال تذويبا لصالحيات الدولة

لصالحيـات الجهــات، التي تبقى السياس ي وما يستتبعه من مهام واختصــاصــات، وال تضخيما غير معقلن 

 .176 الفــاعــل املرجعــي في شروط التنمية لاقتصادية ولاجتماعية املحلية

 .أهداف الجهوية املتقدمة -2

مغربي للجهوية املتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور   يعتمد إقرار نموذج

تضمن في أدبياتها املرجعية الطرق وألاساليب التي تساعد املستقبلي لهذا الورش، ألن هذه املقاربة ت

الجماعات على التدبير الذاتي، بحصولها على الثقة في النفس وعلـى الفهم والشعور بــامتالك مشــاريع 

التنمية التـي ستحدث تغييــرات دائمة، تقـوم على تحقيق مجموعة من ألاهداف التي يمكن مالمستها 

إن ورش الجهوية، إصالح هيكلي عميق يقتض ي جهدا : “… 2111نونبر  1لكي في من خالل الخطاب امل

جماعيا لبلورته و إنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخطبك في شأن خارطة طريقه : أهدافها ومرتكزاتها، 

ومقارباتها. فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد، هو ترسيخ الحكامة املحلية الجيدة، وتعزيز القرب 

 .177 ”والثقافية ية اطن، وتفعيل التنمية الجهوية املندمجة لاقتصادية ولاجتماعمن املو 

واستنادا على ما سلف، يمكن إلاقرار بأن أهم ألاهداف التي تتوخى الجهوية املتقدمة ترسيخها،  .

 .تتجلى في ترسيخ الحكامة املحلية و تعزيز إدارة القرب، ثم تفعيل التنمية الجهوية املندمجة

 ترسيخ القكامة املحلية و تعزيز إدارة القرب -أ

يعتمد إقرار نموذج مغربي للجهوية املتقدمة على مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداد التصور 

املستقبلي لهذا الورش، ألن هذه املقاربة تتضمن في أدبياتها املرجعية مختلف الطرق وألاساليب التي 

، ثم  ألن الهدف من الجهوية املتقدمة هو ترسيخ الحكامة املحليةتساعد الجهات على التدبير الذاتي، 

   تعزيز إدارة القرب

 

 

                                                             
175 –1112

211111. 

176 – 211137  

177 –271  



111 

 

 ترسيخ القكامة املحلية -1

إن مطلب الحكامة املحلية كآلية تدبيرية عصرية إدماجية ألكثر من فاعل ومتدخل على املستــوى 

راتيجي بغرض تحقيق أهداف املحلـي والتي تعد بمنهجيات الفعل التشاركي الشفاف الناجع ولاست

التنمية املحلية، يعتبر توجها عموميا حديثا في مجال الالمركزية إلادارية خاصة على املستوى الجمـــاعي، 

بواسطة  2112أكتوبر  3املؤرخ في  71-11وذلك بفضل املستجدات التي أدخلت على امليثاق الجماعي 

 . 2111فبراير  11املؤرخ في  17-11القانون رقم 

فالحكامة املحلية تعتبر مقاربة لتدخل أكثر من فاعل عمومي ومحلي، ذلك أن النمط التقليدي 

للتدبير املرتكز على محورية الدور املوكول للجماعات املحلية، لم يعد يفي باألغراض املتطلبة منه، ألامر 

وأيضا بمستلزمات الذي أصبح يستدعي أكثر من أي وقت مض ى ألاخذ بمنهاج ومعايير الحكامة الجيدة، 

 .178التدبير العمومي الجديد

 تعزيز إدارة القرب -2

إذا كانت سياسة القرب منهجية في التدبير العمومي تعتمد على املقاربة التشاركية وذلك بهدف 

التغلب على إكراهات وعوائق التنمية، فإن الجهوية املتقدمة تحيل إلى ممارسة السلطة إلدارة شؤون 

ويري وتنموي و قدمي، هدف ال يمكن أن يتحقق إال من خالل قيادات جهوية املجتمع باتجاه تط

، وتعزيز القرب  179 قريبة من مواطنيهـا، الذين تحظى برضاهم عبر مشاركتهم ودعمهم  منتخبة محلية

من املواطن، فإنه يشكل هو آلاخر التوجه املتجدد ملتطلبات إلادارة املواطنة القريبة من اهتمامات 

ت املواطن في الخدمة العمومية الجيدة، كما أن مطلب إلاندماجية في مقومات التنمية وتطلعا

لاقتصادية ولاجتماعية والثقافية، يعتبر هو آلاخر آخر ألادبيات التي تحكم التوجهات التنموية 

 .180 املعاصرة

 تفعيل التنمية الجهوية املندمجة  -ب

امتداد نصف قرن من الزمن، دفع الدولة إلى  ال شك أن التدبير السيئ ملسلسل التنمية على

التفكير في حلول منطقية وناجحة، من أجل النهوض بعملية التنمية الجهوية. لذلك جاءت الجهوية 

كآلية مهمة ينتظـر منهـا الش يء الكثير علـى مستوى التدبير املحلي، وتشكـل إطارا مؤسساتيا ومجاليا 

ية وخاصة على املستوى الجهوي، هذا في الوقت الذي اتضــــح يضمن نجاعة وفعالية التدخالت العموم

والعماالت وألاقاليم ال تستطيع القيام بمشاريع إنمائية كبرى   ـاعــــات الحضرية والقرويةفيه أن الجمـ
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كالسدود وتوزيع املاء والكهرباء والنقل الحضري، إضافة إلى أن بعض ألاقاليم تتمتع بثروات هائلة 

 .ة و ضئيلةوأخرى منعدم

ولتجاوز هذه لاختالالت، والحد من الفوارق لاجتماعية والجغرافية والتنموية، عملت الدولة 

على توفير إطار قانوني للجهة يمكنها من التدخل في املجاالت التنموية الجهوية وتنشيط لاقتصاد 

شرية من أجل الدفع الجهوي، باملوازاة مع هذا قامت الدولة بمنح إمكانيات مادية مهمة وأخرى ب

بالتنمية الجهوية، وخلق اقتصاد جهوي متقدم، على غرار ما هو موجود بالدول املتقدمة في هذا 

املجال. وفي هذا إلاطار، فــإن الجهة مطــالبة بتشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها وتحديد أولوياتها. 

أن تعزز التالحم الوطني الذي يشكل  وبذلك سيتوفر املغرب على أداة جديدة للتضامن وال يمكنها إال 

 . 181الرباط الوثيق للجهوية الوطنية

فالجهوية املتقدمة، تعتبر رهانا استراتيجيا لبناء نمط جديد للعيش الجماعي يرتكز على التضامن 

وإلاختالف والتنوع كأساس لإلبتكار والتنافس بين الجهات، كما من شأنها أن تشكل مناسبة لخلق 

بات ومفاهيم جديدة تخلق قطيعة فعلية مع التدبير املركزي الجامد، وهو ما يمكن منهجيات ومقار 

، الذي أكد على السير قدما في بناء صرح مغرب 2111مارس  1مالمسته من خالل الخطاب امللكي ليوم 

 .الجهات، باعتبارها قاطرة للتنمية واملجال املالئم و ألارحب للتشاور واتخاد القرار

 مؤسسة الوالي أو العامل قطب حقيق لتحريك عجلة الالتمركز الواسع: ةالفقرة الثالث

الالتمركز الواسع يعتبر نظام جوهري لقام الجهوية املتقدمة بحيث يشكل منظومة متكاملة من 

العالقات املختلفة التي تترابط فيما بينها مما يستلزم مقاربة إصالحية وتحديثية لهذا النظام بإعادة 

اسات التي أدت إلى عدم اكتمال هذا النظام وعدم مسايرته لنظام الالمركزية، إذ نص النظر في السي

 على ضرورة القيام بإصالحات جوهرية لهياكل الدولة. 2111دستور 

وفي هذا إلاطار قد سبق لجاللة امللك محمد السادس أن دعا ما مرة الحكومة إلى بلورة ميثاق 

ية ناجعة باعتماد أسس الحكامة الجيدة كأسلوب ديمقراطي الالتمركز الواسع في إطار حكامة تراب

لتدبير الشأن العام وضرورة إعادة النظر في الدور املنوط بالعامل والوالي بإعادة النظر في هيكلة جهاز 

 إلادارة الترابية.

 الالتمركز الواسع كآلية فعالة ضمن سياق تطور مؤسسة الوالي والعامل أوال: 

ة أشواطا ال يستهان بها في املقابل سياسة الالتمركز بدت عاجزة على السير لقد قطعت الالمركزي

في نفس املنوال مما أفقدها تلك الشحنة من حيث البطء في الحركة منذ الستينات مما يبين عدم 

التوازن بين هاتين السياستين اللتان من املفروض املض ي بشكل متوازي وعدم إحداث خلل بينهما مما 

 على عملهما.يؤثر سلبا 
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فالالتمركز الواسع كركيزة أساسية لقيام الجهوية املتقدمة يقتض ي إلاسراع بإعداده وإصالح 

 العالقة التمثيلية والتنسيقية للوالة والعمال.

 .ز إلاداري مركامليثاق الوطني لالتمستجدات  -1

ميثاق امللك محمد السادس في خطاباته إلى حت الحكومة على ضرورة إعداد   لم يتوان 

الالتمركز الواسع بكونه الزم لقيام الجهوية املتقدمة من خالل نهج سياسة حقيقية في ميدان 

 الالتمركز.

 3وفي هذا الصدد فقد دعا جاللة امللك بمناسبة تنصيب اللجنة لاستشارية الجهوية بتاريخ 

ليه في نطاق حكامة إلى اعتماد الالتمركز الواسع الذي لنن تقسيم الجهوية بدون تفع 2111يناير  

 ترابية جيدة قائمة على التناسق معتبرا الالتمركز الواسع أحد مرتكزات الجهوية املتقدمة.

تمركز وتالزمه مع الجهوية مع تفعيل الالتمركز ته في خطاب العرش على توطيد الالكما أكد جالل

زمة من حيات واملوارد الال الواسع وامللموس في إطار أقطاب محددة تفوض لها السلطات املركزية الصال 

 .خالل مقاربة جهوية مندمجة

بالعديد من   2.17.111رقم   رغبة من املشرع املغربي في تحديث إلادارة العمومية ضمن املرسوم

 .يمي لهذه املصالح الالممركزةاملستجدات سواء على مستوى مؤسسة الوالي أو على املستوى التنظ

 .املستجدات على املستوى التنظيمي للمصالح الالممركزة  -أ

بالنسبة ملستجدات امليثاق فيما يخص الشق التنظيمي للمصالح الالممركزة فيتعلق ألامر 

 .بإحداث اللجنة الوزارية لالتمركز وكذا التمثيليات إلادارية

 :التمثيليات إلادارية 

يات إلادارية الى تبسيط املساطر إلادارية واملساهمة في الفعالية والنجاعة في انجاز تهدف التمثيل

املشاريع وهي تمثيليات سواء قطاعية أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر سواء على املستوى الجهوي أو 

 .إلاقليمي

 :يتم إحداث التمثيليات إلادارية إما بمبادرة من أو بناءا على اقتراح من

  الوزارية لالتمركزاللجنة. 

 من والي الجهة أو عامل العمالة أو إلاقليم. 

 :كما يستند إحداث هذه التمثيليات إلى

  وحدة عمل املصالح الالممركزة بما في ذلك حسن التنسيق فيما بينها وفعالية ألاداء إضافة الى

 .الرفع من جودة الخدمات العمومية املقدمة

 بشرية لضمان حسن ترشيد النفقات العموميةتطبيق مبدأ التعاضد في الوسائل ال. 
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 اللجنة الوزارية لالتمركز إلاداري 

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لالتمركز إلاداري تناط بها مهام التدابير الالزمة لتنفيذ 

جنة التوجيهات العامة لسياسة الدولة في مجال الالتمركز وكذا تتبعها وتقييم نتائجها، وتتولى هذه الل

 :مهام

 اقتراح إحداث تمثيليات إدارية على املستوى الجهوي وإلاقليمي. 

 الدراسة واملصادقة على اقتراحها من قبل الوالة والعمال. 

 البحث عن التدابير الكفيلة بالرفع من أداء املصالح الالممركزة. 

  املصادقة على التصاميم الجهوية لالتمركز إلاداري. 

 :تمركز إلاداري تحت رئاسة رئيس القكومة منتتألف اللجنة الوزارية لال

 السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية. 

 ألامين العام للحكومة. 

 السلطة الحكومية املكلفة باملالية . 

 السلطة الحكومية املكلفة بإصالح إلادارة والوظيفة العمومية. 

 كل سلطة حكومية أخرى معنية بالنقط املطروحة لنقاش. 

دعوة من رئيسها مرة كل ثالثة أشهر وتتولى السلطات الحكومية املكلفة بإصالح وتجتمع اللجنة ب

  إلادارة والوظيفة العمومية مهام الكتابة الدائمة للجنة

 .مؤسسة الوالي أو العامل ى املستجدات على مستو -ب

لقد خص مشرع هذا امليثاق مؤسسة الوالي أو العامل أيضا بعدة مستجدات تعمل على 

 .من إلاصالح الدستوري الجديد 141لى حسن تأدية املهام التي أناطها بها الفصل مساعدتها ع

 :اللجنة الجهوية لتنسيق

من أجل تمكينه من ممارسة املهام املنوطة به واملتمثلة في ضمان حسن التنسيق وكذا حسن 

سته تطبيق القانون تحدث لدى والي الجهة لجنة تسمى اللجنة الجهوية لتنسيق تعمل تحت رئا

وتتكلف بمها م التنسيق بين املصالح الالممركزة فيما بينها وبينها وبين الهيئات الالمركزية بهدف حسن 

 .تسطير وتنزيل البرامج وكذا تسهر على مراقبة هذه املصالح

 :وتتكون هذه اللجنة تحت رئاسة والي الجهة من

 عمال العماالت وألاقاليم التابعة لنفوذ تراب الجهة. 

 لعام لشؤون الجهويةالكاتب ا. 

 رؤساء املصالح الالممركزة املعنية. 

 املسؤولون عن املراكز الجهوية لالستثمار واملسؤولون الجهويون للمؤسسات العمومية املعنية. 
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 الكتابة العامة لشؤون الجهوية

من الدستور تحدث لدى مؤسسة الوالي لجنة  141ضمانا لحسن تطبيق مقتضيات الفصل 

العمة لشؤون الجهوية يرأسها تحت سلطته كاتب عام لشؤون الجهوية يعين من قبل  تسمى الكتابة

 .وزير الداخلية

 :وتتولى هذه الجنة عالوة على ألامور التي يوكلها إليها الوالي

 مهام التنسيق والتتبع ملساعدة الوالي على القيام بمهامه. 

 تحضير اجتماعات اللجنة التنسيقية وتتبع أشغالها. 

  تقرير سنوي حول أعمال املصالح الذي يقدم إلى الوالي بعد املصادقة عليه ليرفعه إلى انجاز

 .اللجنة الوزارية لالتمركز قبل متم شهر مارس كل سنة

 اللجنة التقنية للعماالت وألاقاليم

تحدث لدى عامل العمالة أو إلاقليم لجنة تسمى اللجنة التقنية تقوم بمساعدته على حسن 

 .من الدستور وتحل محل اللجنة الجهوية لتنسيق 141التي وكلها إياه الفصل تنفيذ املهام 

إذن ورغم هذه الترسانة القانونية التي خصت بها هذه املقاربة التدبيرية لإلدارة، فان انجاحها 

ومسايرتها لنظام الالمركزي يبقى رهين حسن تجسيدها من قبل الفاعلين ألاساسين وذلك بتقبل 

ية للمنطق الجديد لتوزيع لاختصاص بينها وبين مصالحها الخارجية مما يفرض عليها إلادارة املركز 

تطبيق مبدأ إعادة لانتشار لتوزيع ألاطر والكفاءات بمختلف املصالح الالممركوة لتحقيق التوازن،كما 

ركزية يفترض أن يقوم الوالة والعمال بالدور املناط على بهم على أكمل وجه والقضاء على النزعة امل

 .وكذا لابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسقط هذا النظام في مركزية جهوية

فالالتمركز الواسع يمكن اعتباره أسلوبا جديدا في التدبير الترابي ، من خالل توسيع   

اختصاصات املصالح الالممركزة للدولة ، وتوسيع صالحيات رؤسائها ، وتحويل لاختصاصات 

 ذلك ، ضمن منظور متقدم لالمركزية والالتمركز.الالزمة ل  ولاعتمادات

من املنطقي أن تعزيز وتقوية مسلسل الالتمركز، نحو الالتمركز الواسع ، سيساهم في أقلمة    

املجال الجهوي، فإذا كان على الجهة أن تمارس مهامها مع ألاخذ بعين لاعتبار الدور   الدولة مع

دولة كذلك أن تعمل على التخلص التدريجي من كافة أعبائها فعلى ال  ألاساس ي الذي تلعبه الدولة ،

حتى تتفرغ لوظائفها ألاساسية التي تتجسد في التنظيم واملراقبة والتوجيه، ملصالحها وتدعيم الوحدات 

 الترابية سواء املنتخبة أو املعينة باملوارد الضرورية للقيام بمهامها.

 عيلميثاق الالتمركز إلاداري وتحديات التف-2  

يثير العديد من بالرغم من لايجابيات التي جاء بها ميثاق الالتمركز إلاداري فهو   

 ، أهمها:املالحظات  النقط

جدري لالتمركز   ومفاد ذلك أنه لسنا أمام إصالح لاستمرارية،أن املرسوم الجديد يكرس  –

 (2111-2111-1113إلاداري بقدر ما نحن أمام استمرارية في إلاصالح ) مراسيم 
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تعزيز مكانة رجل السلطة على مستوى الالتركيز إلاداري ) الوالة والعمال( ، وهذا يمكن أن  –

انطالقا   العمومي على املستوى الترابي، وربما هذا سيكرس منطق الوصاية  يخلق وحدات إلنتاج القرار

من خالل هاجس   الترابي ،بمقتض ى املرسوم الجديد للوالة على املستوى    من املهام الكثيرة التي منحت

وتنفيذها   والتقييم سواء في إطار العالقة باملجالس الجهوية عبر تتبع ومراقبة عمل هذه ألاخيرة  التتبع

ة ألاداء لهاته املصالح لبرامجها، أو كآلية لتقييم أداء املصالح التابعة للوالي وإعداد تقارير نجاع

 .الخارجية

إلى تمكين املصالح الالممركزة من اختصاصات فعلية، ويمكنها من إن الالتمركز وإن كان يهدف    

صالحيات تجعلها مبادرة وقادرة على اتخاذ قرارات ومبادرات تضمن فعاليتها وجودة خدماتها فإن 

قد تحولت في ” املركز“ألادوار املنوطة بالوالة العمال توضح أن التبعية املطلقة التي كانت يوما إزاء 

ارة الداخلية بالواليات وألاقاليم. إنها تبعية املصالح الالممركزة للدولة السلطة الفعلية اتجاه ممثلي وز 

التي تستحوذ على كل إلامكانيات والقرارات، وبالتالي التحول من مركزية بيروقراطية اتضح قصورها إلى 

 نوع جديد/ قديم من املركزية املغلفة بخطابات القرب والتنمية املحلية.

املدخل الثقافي   أمامه تحديات للتفعيل ، وأهمها الزالت إلاداري بالتالي فميثاق الالتمركز و         

لانتقال   والنفس ي ألن الفلسفة جديدة وتقتض ي إصالح الدولة ، ومما يتطلب من هده ألاخيرة

ات مركزية شديدة استمرت منذ لاستقالل إلى اليوم، إلى فلسفة تقوم على تقاسم فعلي للصالحي  من

 والسلط.

أن تحدث  2111نونبر  1بتاريخ   وقد سبق للملك محمد السادس في خطاب املسيرة الخضراء   

القطع   في إلادارات املركزية  عن مسألة تغيير العقليات والسلوكيات وذلك من خالل تنبيه املسؤولين

والالممركز   ى املركزي مع العقلية املتحجرة ، وحث على ضرورة إفراز جيل جديد من النخب على املستو 

قادرة على مواكبة التحوالت لاقتصادية ولاجتماعية واملؤسساتية التي تعرفها   تكون   ، نخبا جديدة

 بالدنا.

ومن املداخل ألاساسية أيضا إلنجاح الالتمركز إلاداري هو املدخل القانوني واملؤسساتي ،     

للمستجدات ، إضافة إلى ضرورة رصد   بتهاالذي يتطلب مواكبة النصوص التنظيمية وتسريع مواك

املوارد البشرية واملالية وتدبيرها ألامثل والتنسيق ألامثل الناجع للعمل العمومي على كل مستوى ترابي 

   تتدخل فيه الدولة ، بما في ذلك بصفة رئيسية ومن آلان فصاعدا ، مستوى الجهة.

سيتبعها تحول نوعي    هات اختصاصات واسعةوالواضح أن تنزيل الالتمركز إلاداري بمنح الج   

على مستوى إلادارة املحلية، وبالتالي أضحى معه لزاما التفكير في توفير موارد بشرية كافية، مؤهلة، 

قادرة على املساهمة في صنع القرار إلنجاز البرامج، و تكون لها القدرة على لاستيعاب واملبادرة في إنتاج 

ن قادرة كذلك على استيعاب مختلف التحوالت، وألامر سيحتاج مؤكدا إلى السياسات العمومية. وتكو 

إعادة لانتشار، فهل اتخذت إلادارة في الحسبان مسألة الطاقات البشرية املواكبة لهذا التغيير 
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واملتصفة باملؤهالت العلمية والتقنية والعملية؟ لجعل إلادارة املحلية أكثر فاعلية ومحققة لسياسة 

 . املواطنالقرب من 

إن الفلسفة الجديدة مليثاق الالتمركز إلاداري ، والتي تقوم على لانتقال املرحلي من منطق  

إلى منطق الجهات وتفعيل سياسة القرب، يتطلب من الفاعلون املركزيون تغيير عقلية الفعل  املركزية

والثقة   والتعاون   ةالسياس ي املركزي إلى فعل مركزي من أجل الجهات ، والتأسيس آلليات الشراك

  182ولاقتسام الفعلي للسلطة ودفع الشريك املحلي على التطور في اتجاه إنتاج نخب محلية مؤهلة

هيكلة وتنظيم املصالح   ال ينبغي أن يقتصر فقط على إعادة  إلاداري   إن إصالح الالتمركز        

وتحديث   ني على مبادئ الحكامة الجيدةالتأسيس إلدارة مغربية تب  ، بل ينبغي إضافة إلى ذلكإلادارية

عالقتها بمكوناتها ألاساسية بما يضمن دينامية الجهوية املتقدمة،   بنية الدولة ، وإعادة صياغتها

 ويضمن تقريب الخدمات من املواطنين، وتحقيق العدالة املجالية.

  183الالتمركز الواسع كضرورة حتمية لقيام الجهوية املتقدمة -3

طب امللكية تبين مالمح الالتمركز الواسع الذي ينشده املغرب لتفعيل الجهوية من خالل الخ

املتقدمة والتي تختلف عن املفهوم املعهود بحيث الالتمركز املقصود هو الذي يقوم على إعادة التوزيع 

 الواضح والدقيق للسلط ولاختصاصات بين املركز والجهات في إطار مشروع وطني متماسك ومندمج.

جاح الالتمركز الواسع رهين بتوفير ركنين أساسين ألاول أفقي يتحقق بوضع برنامج حكومي إن ن

يخدم مسلسل الجهوية املتقدمة ويسهر على التنسيق بين مختلف الوزارات لرسم سياسة قطاعية في 

إطار إلالتقائية للتنسيق تحت رئاسة العامل على مستوى العمالة أو إلاقليم، والوالي على مستوى 

 الجهة.

أما على مستوى العمودي فيقوم على تجميع املصالح الالممركزة في أقطاب متجانسة وتنسيقها 

على مستوى مؤسسة الوالي والتي تسهر على التقائية البرامج الحكومية على املستوى الجهوي، ولن يتأتى 

جهوية، تنسيق العمال ذلك إال بتمثيلية الوالي للحكومة، والذي يتولى مهام إلاشراف على املصالح ال

 وضبط الالمركزية.

 :ظام الالتمركز إلاداري: نحو تحسين وتجويد عالقة إلادارة املحلية بمحيطهان : ثانيا

إن مساهمة نظام الالتمركز إلاداري في تحسين وتجويد عالقة إلادارة املحلية بمحيطها، يمكن أن 

 :مقاربتين  يتم من خالل

و ذلك عبر إصالح هذه العالقة والعمل على تحسينها : باملواطنينتحسين عالقة إلادارة : ألاولى

بضرورة توفر جميع إلادارات املحلية على قاعات لالستقبال لجعل املواطن يشعر باالرتياح من جهة 

                                                             
182 2111117

211221 

183

21112117 
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ويحس باهتمام إلادارة املحلية به من جهة أخرى، ويتعين على املسؤول عن الخدمات ألاساسية أن 

املساواة، فتحسين جهاز لاستقبال من شأنه أن يساهم في تحسين تواصل يعامل الجميع على قدم 

املواطنين باإلدارة املحلية وبالتالي يمكن تجاوز مواقف وسلوكات املواطنين السلبية اتجاه إلادارة 

 .املحلية

 :إقامة عالقة تواصلية بين إلادارة املحلية واملستثمرين :الثانية

عائقا أمام تحقيق التنمية الترابية، خاصة املراكز الجهوية لالستثمار املحلي   يمثل الجهاز إلاداري 

وعلى  …“ :حيث قال 2117يوليوز  21باعتبارها آلية لتحفيز لاستثمار، وهذا ما أكده الخطاب امللكي لـ 

ة مشكلة وعائقا أمام عملي  سبيل املثال، فإن املراكز الجهوية لالستثمار، تعد، باستثناء مركز أوثننين،

لاستثمار، عوض آلية للتحفيز ولحل مشاكل املستثمرين على املستوى الجهوي دون الحاجة للتنقل إلى 

 .“ .…إلادارة املركزية

ومن هذا املنطلق، فهذه املراكز ملزمة بتحديث منهجية عملها عبر تبسيط إلاجراءات واملساطر 

 .تشجيع وتحفيز العملية لاستثماريةاملتعلقة باالستثمار باإلضافة إلى القيام بإجراءات عملية ل

 …على سبيل الختم

إن تحديث نظام الالتمركز إلاداري باملغرب أصبح ضرورة ملحة في املرحلة الراهنة خصوصا بعد 

، وذلك من خالل تبني مقاربة شمولية ومنهجية علمية دقيقة 2117يوليوز  21الخطاب امللكي ل 

رارية وروح املسؤولية، كما أن مراجعة طبيعة العالقة بين ولاستم  لعملية إلاصالح تتميز بالتتبع

املصالح املركزية للدولة ومصالحها الالممركزة، وكذا اطار العالقة بين هذه لاخيرة والوحدات الترابية 

الالمركزية هو إصالح تمليه متطلبات املرحلة، حيث أن التدبير التشاركي والتعاقدي بين هذه الوحدات 

جديدة لتدبير ترابي فعال وناجع، كما يؤدي إلى ضمان التنسيق في الفعل العمومي يشكل مقاربة 

املحلية بكيفية تساهم في دعم سياسة القرب، وضمان جودة املشاريع والرفع من   وإنعاش املبادرات

 .184مردوديتها

   الجهاتهياكل  :ثانيالفرع ال     

ي منتخبة بطريقة غير مباشرة، ألامر الذي يعتبر املجلس الجهوي أحد ألاجهزة املسيرة للجهة ه

سيمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها بكيفية ديمقراطية ملدة ست سنوات من خالل منتخبيهم 

في الجماعات الترابية والهيئات لاجتماعية املهنية، بهدف إعطاء دينامكية متميزة للمنافسة والتنمية 

 كمة للمجالس الجهوية، استنادا إلى املراحل التالية:الجهوية املندمجة، باعتماد هيكلة مح
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 املجلس الجهوي تكوين    الفقرة ألاولى:

عن طريق  186، باالقتراع العام املباشر185ينتخب أعضاء مجالس الجهوية ملدة ست سنوات

لاقتراع بالالئحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية دون استعمال طريقة مزج ألاصوات 

النسبية في دورة واحدة إذا  لتصويت التفضيلي. غير أن لانتخاب يباشر باالقتراع الفردي باألغلبيةوا

غير أنه يتدخل في هذا لانتخاب . 187عضو واحد في إطار دارة انتخابية واحدةكان ألامر يتعلق بانتخاب 

الجهات، إال أن  املعيار السكاني لتحديد عدد املستشارين الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة من

من  74املادة املشرع املغربي عمل على توضيح تشكيلة هذه املجالس وعدد أعضائها تبعا ملقتضيات 

 188املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهة 11.11قانون التنظيمي رقم 

ويشكل النفوذ الترابي للعمالة أو إلاقليم أو عمالة املقاطعات أساس التقطيع لانتخابي للجهة. 

تحدت على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ حيث 

الترابي للعمالة أو إلاقليم أو عمالة املقاطعات املعينة. إذا تخصص إحدى الدائرتين لانتخابيتين 

 .189للنساء، وال يحول ذلك دون حقهن في الترشح في الدائرة لانتخابية ألاخرى 

من وزير الداخلية عدد ألاعضاء الواجب انتخابهم في رسوم يتخذ باقتراح ويحدد بموجب م

مجلس كل جهة وتوزيع عدد املقاعد على العماالت وألاقاليم وعماالت املقاطعات املكونة لكل جهة 

وتوزيع عدد املقاعد بين الدائرتين لانتخابيتين، ويجب أن يمثل عدد مقاعد الدائرة لانتخابية 

املقاعد املخصصة  ء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات على ألاقل ثلث عدداملخصصة للنسا

للعمالة أو إلاقليم أو عمالة املقاطعات املعينة برسم مجلس الجهة. إذ يجب أن يراعى في توزيع عدد 

و املقاعد على العماالت وألاقاليم وعمالة املقاطعات عدد السكان القانونيين بكل عمالة أو إقليم أ

 .190عمالة مقاطعات
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 تسييرالوطرق  : الهيكلة املجلس الجهوي   الفقرة الثانية:

املتعلق بتنظيم الجهات يسهر على تنظيم املجلس  111.14من رقم 11طبقا ملقتضيات املادة 

الجهوي، مكتب يتألف من الرئيس ومن عدد من نوابه يتم انتخابهم من بين أعضاء املجلس ملدة ثالث 

يهد إليها مهمة دراسة القضايا التي ، كما يقوم املجلس بتشكيل لجان دائمة، لتجديدسنوات قابلة ل

وذلك بقصد استمرارية عمل تعرض عليه من خالل دورات انعقاده أو خالل املدة الفاصلة بينهما، 

 املجلس الجهوي كما يجتمع في دورات منتظمة للتداول وفق شكليات محددة.

 

 

 

 أجهزة املجلس الجهوي: -1

مباشرة بعد انتخاب أعضاء املجلس الجهوي، يقوم هذا ألاخير بانتخاب رئيس له عدة نواب 

كما يتولى تشكيل لجان لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على يؤلفون مكتب املجلس املذكور، 

 الجمع العام، وهي مقتضيات يتم تنظيمها من خالل العنصرين التاليين: 

 :أعضاء املكتب -أ

ون املتعلق بالجهات على أم يدير شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاءه باالقتراع العام ينص القان

مجالس الجماعات الترابية وذلك  أعضاءاملتعلق النتخاب  11.11املباشر وفق القانون التنظيمي رقم 

والي    مخصصة لهذه الغاية يدعو إليها انتداب املجلس  ويتم هذا لانتخاب في جلس للمجلس ملدة

،  ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء املرشحين لرئاسة هة أو من ينوب عنهجال

من بين أعضاء املجلس تحت رئاسة العضو ألاكبر سناحضر والي الجهة أو من ينوب عنه و املجلس، وي

 ر املرشحين،من بين أعضاء املجلس الحاضرين غيويتولى العضو ألاصغر سنا  الحاضرين غير املرشحين، 

 بتحرير  املحضر املتعلق بانتخاب الرئيس.

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات فإنه تتنافى مهام رئيس مجلس  17وطبقا ألحكام املادة 

الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام 

وفي حالة الجمع بين هذه املهام يعتبر املعني باألمر مقاال بحكم رئيس أو نائب رئيس  مجلس مقاطعة، 

القانون من أول رئاسة وإنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه إلاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية 

عضو الحكومة أو في مجلس  وصفةاملكلفة بالداخلية، كذلك ال يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة 

ستشارين أو املجلس لاقتصادي ولاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا لالتصال النواب أو مجلس امل

 . السمعي البصري أو مجلس املنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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وينتخب مجلس الجهة، من بين أعضائه وخارج أعضاء املكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر 

ا، ويجري التصويت على املترشحين لشغل منصب كاتب املجلس، باألغلبية النسبية الجلسات وحفظه

 لألعضاء الحاضرين خالل الجلسة املخصصة النتخاب نواب الرئيس.

أما في حالة تعادل ألاصوات، يعلن املترشح ألاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن 

شراف رئيس املجلس، وينتخب املجلس، وفق نفس الشروط عن املترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إ

والكيفيات وخالل الجلسة نفسها، نائبا لكاتب املجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغييب أو عاقه 

 عائق.

وفيما يخص لاستقالة لاختيارية للرئيس أو نوابه فإنه إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي 

يه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، ويسري عن مهام رئاسة املجلس، وجب عل

( يوما ابتداء من تاريخ التوصل باالستقالة. أما 11أثر هذه لاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر )

إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أو أعضاء املجلس في التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم 

لى رئيس املجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية املكلفة استقالتهم من مهامهم إ

( يوما 11بالداخلية عن طريق والي الجهة، ويسري أثر هذه لاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر )

ابتداء من تاريخ توصل رئيس املجلس باالستقالة، وتجري لانتخابات للملء املقاعد الشاغرة بمكتب 

 من هذا القانون التنظيمي املتعلق بالجهات. 21و 11ملسطرة املنصوص عليها في املادتين املجلس وفق ا

وفيما يخص إلاقالة فإنه يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب املجلس، لثلثي 

( أعضاء املجلس املزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه، وال يمكن تقديم هذا 2/3)

ب إال مرة واحدة خالل مدة انتداب املجلس، ويدرج طلب إلاقالة في جدول أعمال الدورة العادية الطل

ألاولى من السنة الرابعة التي يعقدها املجلس ويعتبر الرئيس مقاال من مهامه بعد املوافقة على طلب 

 ( أعضاء املجلس املزاولين مهامهم.4/3إلاقالة بتصويت ثالثة أرباع )

ته للترشح لرئاسة على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهلي في حين يترتب

املجلس خالل ما تبقى من مدة انتداب املجلس، وفي هذه الحالة، يحل مكتب املجلس، ويتم انتخاب 

مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل آلاجال املنصوص عليها في القانون التنظيمي املتعلق 

 بالجهات.

ض ى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب املجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ويتقا

 ورؤساء الفرق تعويضات عن التمثيل والتنقل، وال يمكن لاستفادة من أكثر من تعويض.

 اللجان:  –ب 

يتعين على املجلس الجهوي تشكيل لجان ، من قانون تنظيم الجهات 21وفقا ملقتضيات املادة

لتي يجب أن يعهد إليها بدراسة بعض القضايا ذات ألاهمية وا -حدث خالل أول دورة يعقدهات -دائمة

، وحتى يتمكن املجلس من اتخاذ مقرراته. ولإلشارة فإن طبيعة هذه تعرض على املجلس الجهوي 
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تعنى بدراسة ( على ألاكثر 7و ) لجان دائمة على ألاقل (3) . ولهذا يتطلب من املجلس تشكيل191اللجان 

 املسائل التالية:

 ؛املالية والبرمجة امليزانية والشؤون -

 ؛التراب -

 ؛والثقافيةلاقتصادية ولاجتماعية  التنمية -

 املسائل الفالحية والتنمية القروية؛ -

 تسيير املجلس الجهوي: -2

الجهات، على تنظيم مختلف القواعد املتعلقة املتعلق ب 111.14رقمالتنظيمي عمل القانون 

مال املتعلقة بتسيير املجالس الجهوية، بواسطة القواعد التي تهم عقد دورات املجلس وشروط باألع

 صحة مداوالته من خالل ما يلي:

 

 

 دورات املجلس الجهوي: -أ

 ،ات عادية في السنة خالل أشهر مارس ويوليوز وأكتوبروجوبا ثالث دور يجتمع املجلس الجهوي 

صحوبة بجدول ألاعمال على أن يحق للرئيس أن يستدعي من رئيسه تكون م وذلك بدعوة مكتوبة

إما بمبادرة منه أو بطلب مكتوب  كلما دعت الضرورة إلى ذلك 192املجلس الجهوي لعقد دورة استثنائية

. وفي جميع 193من عامل العمالة أو إلاقليم مركز الجهة أو من ثلث ألاعضاء املزاولين مهامهم في املجلس

 .194ي يجتمع بعد توجيه لاستدعاء بخمسة أيام كاملة على ألاقل تقديرألاحوال فإن املجلس الجهو 

  نص القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، على أن مجلس الجهة  ملجلس الجهة: الدورات العادية

يعقد وجوبا ثالث دورات عادية في السنة خالل أشهر مارس ويوليو وأكتوبر هذه الدورات تتم في 

ت، وتعد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو الجلسات، والنقط التي جلسة واحدة أو عدة جلسا

سيتداول في شأنها املجلس خالل كل دورة، وقد أحال القانوني بخصوص تحديد املدة الزمنية 

 195للجلسات وتوقيتها، إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الجهوي.

                                                             
19121

1922447.11

19324

2447.11194

1957



112 

 

مجلس الجهة، وأيضا طريقة وإذا كان القانون قد نظم مسألة حضور ممثل الدولة أشغال 

استدعاء كل من املوظفين املزاولين مهامهم بمصالح الجهة، أو املوظفين وأعوان الدولة أو املؤسسات 

العمومية أو املقاوالت العمومية، الذين سيشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة، فإنه نظم في ذات 

( يوما متتالية؛ 11يمكن أن يتجاوز خمسة عشر ) آلان املدة الزمنية لكل دورة عادية في حد أقص ى ال 

مع إمكانية تمديد هذه املدة مرة واحدة بقرار من رئيس املجلس، على أن ال يتعدى هذا التمديد خمسة 

 196عشر يوما متتالية.

 :يعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة  نيحق ملجلس الجهة أ الدورات الاستثنائية ملجلس الجهة

بمبادرة من رئيس املجلس أو بطلب من ثلث ألاعضاء املزاولين مهامهم وقد أوجب  إلى ذلك، إما

القانون ضرورة تعليل قرار الرفض في حالة عدم لاستجابة لهذا الطلب. كما نص القانون على 

إلزامية عقد دورة استثنائية، في حالة تقديم طلب بهذا الخصوص، من قبل ألاغلبية املطلقة ألعضاء 

 197جهوي.املجلس ال

أيضا، تم إلاقرار بضرورة عقد دورة استثنائية في حالة تلقي طلب بهذا الشأن، من طرف والي 

الجهة. وفي كل ألاحوال، فإن عقد الدورات لاستثنائية يستوجب حضور أكثر من نصف ألاعضاء 

الي من أيضام املزاولين مهامهم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل انعقادها إلى اليوم املو 

العمل، ويتم لانعقاد كيفما كان عدد الحاضرين. أما املدة الزمنية للدورة، فال يمكن أن تتجاوز سبعة 

 أيام غير قابلة للتجديد. 

 مداوالت املجلس الجهوي: –ب 

إن مداوالت املجلس الجهوي، ال تكون صحيحة  إال بحضور أكثر من نصف ألاعضاء املزاولين 

اح الدورة. وهذه القاعدة املبدئية، سيعمل القانون على تلطيفها بواسطة إجراءات مهامهم عند افتت

مسطرية، تسمح بعقد اجتماع ملجلس الجهة في الحاالت التي يتعذر فيها اكتمال النصاب القانوني. 

أيضا، سينظم القانون الكيفية التي تتخذ بها املقررات، سواء بواسطة ألاغلبية املطلقة لألعضاء 

خاصة من  198ضرين املزاولين مهامهم أو عند عدم إكتمال النصاب القانوني املطلوب لتصويتالحا

خالل الدور املوكول لكاتب املجلس، والطابع العام لسير الجلسات، والحاالت التي تستدعي عقدها 

 199بشكل غير مفتوح للعموم، ومسألة مسك سجل مداوالت املجلس، وحفظه وتسليم السلط بشأنه.

 : اختصاصات الجهة ةالثالث الفقرة
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بالتنمية املندمجة واملستدامة  تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام الترابية  مهام النهوض

تنسيقها وتتبعها، والسيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية املجال الترابي للجهة وتقوية بتنظيمها و ذلك و 

رد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها، واعتماد تنافسية لاقتصادية وتحقيق لاستعمال ألامثل للموا

العمل على تسيير توطين ألانشطة املنتجة للثروة اءات املشجعة للمقاولة ومحيطها و التدابير وإلاجر 

والشغل، وإلاسهام في تحقيق التنمية املستدامة والعمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد 

املهام، مع مراعاة السياسات ولاستراتيجيات العامة والقطاعية  البشرية وتكوينها، وتقوم الجهة بهذه

 للدولة في هذه املجالت.

انون التنظيمي املتعلق بالجهات من الق 11لقد وردت لاختصاصات الجهة مفصلة في املادة و 

تأخذ هذه لاختصاصات ثالثة أشكال: فهناك لاختصاصات الذاتية أوال و هناك و 111.14رقم 

املشتركة مع الدولة والتي يمكن تمارس وفق مبدأي التدرج والتمايز ثانيا وأخيرا هناك  لاختصاصات

لاختصاصات املنقولة أي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع لاختصاصات الذاتية بشكل 

 تدريجي.

 الاختصاصات الذاتية : أوال

 111.14من القانون التنظيمي رقم  12لقد وردت لاختصاصات الذاتية للجهة مفصلة في املادة 

 املتعلق بالجهات وهي تشمل ما يلي :

 التنمية الجهوية  -1-1 

 إن لاختصاصات الذاتية  للجهة في مجال التنمية الجهوية تشمل امليادين التالية:

 التنمية الاقتصادية  -1-1-1

تواله الجهة ضمن وتتحدد املسائل التي تدخل في نطاق اختصاص التنمية لاقتصادية الذي ت

لاختصاصات الذاتية في دعم املقاوالت وتوطين وتنظيم مناطق لألنشطة لاقتصادية بالجهة وتهيئة 

الطرق واملسالك السياحية في العالم القروي مع إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية، وجذب 

 لاستثمار وإنعاش لاقتصاد لاجتماعي واملنتجات الجهوية.

 لتكوين املنهي والتكوين املستمر والشغلا-1-1-2

وتهم املسائل  التي تدخل في نطاق التكوين املنهي والتكوين املستمر والشغل، القيام بإحداث  

التطوير الكفاءات من اجل إلادماج في سوق وين وكذا مراكز جهوية، للتشغيل و مراكز جهوية للتك

 ألاعضاء مجالس وموظفي الجماعات الترابية.  الشغل وكذا إلاشراف على التكوين املستمر لفائدة

 التنمية القروية -1-1-3

وتهم ألامور التي تدخل في نطاق التنمية القروية باعتبارها من الصالحيات الذاتية للجهة، للقيام 

 بإنعاش ألانشطة غير الفالحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير املصنفة.

 النقل -1-1-4

ما يخص النقل فالجهة تناط بها مهمة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، أما في

 وتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
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 الثقافة -1-1-5

يج لها التروألاثرية و في مجال الثقافة فالجهة تتولى مهام إلاسهام في املحافظة على املواقع و

 وتنظيم املهرجانات الثقافية والترفيهية.

 البيئة -1-1-9

أما في يخص البيئة فتتولى الجهة صالحيات أساسية تكمن في تهيئة وتدبير املنتزهات الجهوية 

 درات املرتبطة بالطاقة املتجددة.ووضع إستراتيجية جهوية القتصاد الطاقة واملاء وكذا إنعاش املبا

 ليالتعاون الدو  -1-1-1

أما فيما يخص التعاون الدولي يمكن للجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج اململكة في إطار 

التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويالت في نفس إلاطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا 

مجموعة جهات أو  اتفاقية بين جهة أو  أيللقوانين وألانظمة الجاري بها العمل، على أنه ال يمكن إبرام 

 مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.

 

 برنامج التنمية الجهوية -1-2

يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيسها، خالل السنة ألاولى من مدة انتداب املجلس، برنامج 

التنمية الجهوية والذي يتم تتبعه وتحيينه وتقييمه، بحيث يحدد برنامج التنمية الجهوية ملدة ست 

وات ألاعمال التنموية املقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، سن

بتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة نمية مستدامة ووفق منهج تشاركي و لتحقيق ت

ظيمي املتعلق بالجهات أن من القانون التن 13املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية، ويتعين ألحكام املادة 

يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات إمكانيات الجهة وتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها 

 وأن يأخذ بعين لاعتبار مقاربة النوع. ألاولىونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث 

ستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على ويتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات لا 

بلورتها على املستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي إلعداد التراب، 

ولالتزامات املتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية ألاخرى و هيئتها واملقاوالت العمومية 

لجهة ويتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية عند لاقتضاء،في إطار والقطاعات لاقتصادية ولاجتماعية با

تعاقدي بين الدولة والجهة وباقي املتدخلين، ويتعين على الجهة مراعاة مضامين برنامج التنمية الجهوية 

عند وضع امليزانية في الجزء املتعلق بالتجهيز، في حدود مواردها، ويمكن تحيين برنامج التنمية الجهوية 

 .نة الثالثة من دخوله حيز التنفيذداء من السابت

 إعداد التراب الوطني -1-3

فيما يخص إعداد التراب الوطني تتجسد الصالحيات الذاتية للجهة في قيام مجلس الجهة تحت 

إشراف رئيسها بوضع التصميم الجهوي إلعداد التراب، وفق القوانين وألانظمة الجاري بها العمل في 

اسة العامة إلعداد التراب املعتمدة على املستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات إطار توجهات السي

مية، وممثلي القطاع الخاص املعنيين بتراب الجهة، خرى وإلادارات واملؤسسات العمو الترابية ألا 
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ويساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي إلعداد التراب تطبيقا ملقتضيات 

 من الدستور. 141الفصل 

ويعد التصميم الجهوي إلعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة املجالية ملجموع التراب الجهوي، 

بحيث يستهدف على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة املجال 

يارات التنمية. ولهذه وتأهيله وفق رؤية إستراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واخت

 الغاية:

 .يضع إطار عاما للتنمية الجهوية املستدامة واملنسجمة باملجاالت الحضرية والقروية 

 .يحدد لاختيارات املتعلقة بالتجهيزات واملرافق العمومية الكبرى املهيكلة على مستوى الجهة 

 عها املهيكلة. يحدد مجاالت املشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاري 

ويتعين على إلادارة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية ألاخذ بعين 

لاعتبار مضامين التصميم الجهوي إلعداد التراب في إطار برامجها القطاعية أو تلك التي تم التعاقد في 

وتقييمه فتحدد  راب وتحيينهشأنها، أما فيما يخص مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد الت

 بموجب نص تنظيمي.

 الاختصاصات املشتركة:ثانيا 

 تمارس الجهة لاختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة في املجاالت التالية:

 التنمية الاقتصادية -2-1

وفي هذا املجال يتم لاهتمام بتحسين جاذبية املجاالت الترابية وتقوية التنافسية والتنمية 

 دامة والشغل والبحث العلمي التطبيقي.املست

 التنمية القروية  -2-2

وفي هذا املوضوع يتم لاهتمام بتأهيل العالم القروي وتنمية املناطق الجبلية وتنمية مناطق 

 الواحات أقطاب فالحية وتعميم التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.

 التنمية الاجتماعية  -2-3

يخص التنمية لاجتماعية تتحدد الصالحيات املشتركة في هذا املجال في التأهيل فيما  أما

نعاش السكن لاجتماعي إوإعداد لاعتبار للمدن وألانسجة العتيقة و  لاجتماعيةلاجتماعي واملساعدة 

 وإنعاش الرياضة والترفيه.

 البيئة -2-4

في الحماية من الفيضانات أما فيما يخص الصالحيات املشتركة في مجال البيئة فتحدد 

والحفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر واملحافظة على املناطق 

 املحمية واملحافظة على املنظومة البيئية الغابوية واملحافظة على املوارد املائية.

 الثقافة والسياحة -2-5
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هم املجال الثقافي والسياحي فتكمن في لاعتناء أما فيما يخص لاختصاصات املشتركة التي ت

بتراث الجهة والثقافة املحلية وصيانة آلاثار ودعم الخصوصيات الجهوية وإحداث وتدبير املؤسسات 

 الثقافية وإنعاش السياحة.

املشتركة بين الجهة والدولة تمارس بشكل تعاقدي، إما بمبادرة  لاختصاصاتوجدير بالذكر أن 

على مواردها الذاتية، أن تتولى  واعتمادبطلب من الجهة، كما يمكن للجهة، بمبادرة منها،  من الدولة أو 

تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصات 

 الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذ تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.

 ختصاصات املنقولةالا  :ثالثا

يمكن أن تقرر الدولة نقل بعضا من اختصاصاتها إلى الجهة والتي تحدد اعتمادا على مبدأ 

التفريع خاصة في املجاالت التالية: التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي والصناعة والصحة 

 والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة واملاء والبيئة.

من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات فإنه يراعي مبدأ التدرج والتمايز بين  11جب املادة وبمو 

ت املنقولة إلى ات من الدولة إلى الجهة، وال يمكن تحويل لاختصاصاالجهات عند نقل لاختصاص

 .ت ذاتية للجهة أو الجهات املعنية إال بمقتض ى تعديل القانون التنظيمي السالف الذكرااختصاص

 : صالحيات املجلس الجهوي ةرابعال قرةالف

يفصل مجلس الجهة بمداوالته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس 

 الصالحيات املوكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والتي تتحدد في يلي: 

 املرافق العموميةالتنمية الجهوية وإعداد التراب و  -1

مجلس الجهة في ميادين التنمية الجهوية وإعداد التراب واملرافق العمومية في إطار صالحية 

 يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: 

  .برنامج التنمية الجهوية 

 .التصميم الجهوي إلعداد التراب 

  إحداث املرافق العمومية التابعة للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين وألانظمة الجاري بها

 العمل.

 ظيم غدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها.تن 

  من القانون التنظيمي املتعلق  141 املادةإحداث شركات التنمية الجهوية املشار إليها في

 بالجهات أو املساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.

 املالية والجبايات وأمالك الجهة -2

صات املجلس الجهوي فيما يخص املالية والجبايات وأمالك الجهة يتداول مجلس في إطار اختصا

 الجهة في القضايا التالية:

 امليزانية. -
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من  111و 114و 112فتح الحسابات الخصوصية وامليزانيات امللحقة مع مراعاة أحكام املواد  -

 القانون التنظيمي السالف الذكر.

 عتمادات وتحويل لاعتمادات داخل نفس الفصل.فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ لا  -

وألاتاوي ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في حدود النسب  الرسوم تحديد سعر -

 املحددة، عند لاقتضاء، بموجب القوانين وألانظمة الجاري بها العمل.

 إحداث أجرة عن الخدمات املقدمة وتحديد سعرها. -

 ب منحها. لافتراضات والضمانات الواج -

مخصصات التسيير و لاستثمار املرصودة لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع النصوص  -

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات. 141عليها في املادة 

 تدبير أمالك الجهة واملحافظة عليها و صيانتها. -

و مبادلتها أو تخصيصها طبقا الضطالع الجهة باملهام املوكولة إليها أ الالزمةاقتناء العقارات 

 ألانظمة الجاري بها العمل.و للقوانين

 الهبات والوصايا.

 الشراكةالتعاون و  -3

 في مجال التعاون والشراكة يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية:

الجماعات الترابية أو لانضمام إليها أو املساهمة في إحداث مجموعات الجهات ومجموعات  -

 نها.م لانسحاب

 اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام و الخاص. -

 مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون لامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية. -

 لانخراط واملشاركة في أنشطة املنظمات املهتمة بالشؤون املحلية. -

 العقود املتعلقة بممارسة لاختصاصات املشتركة املنقولة. -

التبادل مع الجماعات الترابية ألاجنبية وذلك في إطار احترام لالتزامات الدولية  أشكالكل  -

 للمملكة.

فيما يخص الصالحيات لاستشارية للمجلس فغن السلطات العمومية تقوم باستشارة  أما

تخطط  مجلس الجهة في السياسات القطاعية التي تهم الجهة وكذا التجهيزات واملشاريع الكبرى التي

الدولة إنجازها فوق تراب الجهة، وخاصة عندما تكون هذه لاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي 

 أو تنظيمي خاص.

 : صالحيات رئيس املجلس الجهوي ةخامسال قرةالف

لقد تم تدعيم صالحيات رئيس املجلس الجهوية بمقتض ى القانون التنظيمي للجهات رقم 

م الجهوي السابق، حيث كانت صالحيات رئيس املجلس الجهوي ضعيفة قارنة مع التنظياملإذ ب 111.14
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، فإن رئيس املجلس الجهوي حاليا يمارس صالحيات أساسية من أهمها قيامه بتنفيذ 200ومحدودة

 مداوالت املجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك، ولهذا الغرض: 

 هوية إلعداد التراب.ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الج -

 ينفذ امليزانية. -

يتخذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات املادة  -

 من القانون التنظيمي السالف الذكر. 111

 يتخذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها. -

تحديد سعر الرسوم وألاتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص يتخذ القرارات ألجل  -

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود املتعلقة بالقروض. -

 يقوم بإبرام أو مراجعة ألاكرية وعقود إيجار ألاشياء. -

ه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات يدبر أمالك الجهة ويحافظ عليها ولهذ -

 التحفظية املتعلقة بحقوق الجهة. ألاعماليقوم بجميع كها وتسوية وضعيتها القانونية، و أمال

 يباشر أعمال الكراء والبيع ولاقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص. -

هة ويمنح رخص لاحتالل املؤقت للملك يتخذ إلاجراءات الالزمة لتدبير امللك العمومي للج -

 العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 يتخذ إلاجراءات الالزمة بتدبير املرافق العمومية التابعة للجهة. -

من القانون التنظيمي  12يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا ملقتضيات املادة  -

 هات.املتعلق بالج

 يعمل على حيازة الهبات والوصايا. -

رأس مجلسها ويمثلها بصفة يويعتبر رئيس املجلس آلامر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها،و 

رسمية في جميع أعمال الحياة املدنية وإلادارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا ألحكام القانون 

الجاري بها العمل، كما يمارس رئيس  وألانظمةنين املتعلق بالجهات والقوا 111.14التنظيمي رقم 
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املجلس الجهوي، بعد مداوالت املجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية 

، ومن هذه القرارات نجد القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة 201للجماعات الترابية

ة وتحديد اختصاصاتها وقرارات تحديد سعر ألاجور عن الخدمات والقرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجه

من القانون التنظيمي السالف  241وقرارات التفويض والقوائم املحاسبية واملالية املشار غليها في املادة 

 .202الذكر

وفيما يخص تدبير إدارة الجهة فإن رئيس املجلس الجهوي يسير املصالح إلادارية للجهة، ويعتبر 

التسلسل للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع املناصب بإدارة الرئيس 

الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويجوز لرئيس املجلس تعيين مكلفين 

( يشتغلون تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة كما يتولى رئيس 4بمهمة ال يتجاوز عددهم أربعة )

جلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر، وإلى جانب هذه الصالحيات يضطلع م

مكن القانون التنظيمي املتعلق بالجهات بالصالحيات السالفة  114رئيس املجلس الجهوي طبقا للمادة 

 ا يلي: ومركزية مؤسسة الرئيس في التنظيم الجهوي الحالي وتتجسد فيم أهميةالذكر والتي تزيد من 

و 13إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوية إلعداد التراب طبقا ملقتضيات املادتين 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات. 11

 إعداد امليزانية. -

 إبرام صفقات ألاشغال أو التوريدات أو الخدمات. -

 رفع الدعاوى القضائية. -

 .203التوريدات أو الخدمات املصادقة على صفقات ألاشغال أو  -

من جهة أخرى يجوز لرئيس املجلس الجهوي، تحت مسؤوليته ومراقبته، ألن يفوض إمضاءه 

بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير إلاداري وألامر بالصرف، كما يجوز للرئيس أيضا، تحت مسؤوليته 

عام للمصالح هذا ألاخير يمكن أن ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير إلاداري للمدير ال

يسند له الرئيس تفويضا في إلامضاء بالنيابة، على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف 

نفقاتها، وباقتراح من املدير العام للمصالح، يجوز للرئيس يقدم عند بداية كل دورة عادية تقريرا 

 .الصالحيات املخولة له ها في إطار إخباريا للمجلس حول ألاعمال التي قام ب

 (112.14القانون التنظيمي رقم ) : العماالت وألاقاليمثانيال فرعال
تعد العماالت وألاقاليم أشخاص معنوية، خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية املعنوية التي 

ستويات تمنحها لاستقالل املالي وإلاداري وتخضع للمراقبة إلادارية للسلطة املركزية وتشكل أحد م
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التنظيم الترابي للملكة، والقيام بصالحياتها تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا 

 204وذلك طبق شروط يحددها القانون.

إذا كان مجلس العمالة أو إلاقليم لم يأخذ بقاعدة لانتخاب املباشر في اختيار أعضائه، فإن 

جديدة بالوضع الطبيعي الواجب لاعتراف به له كرئيس رئيسه سيحظى في ظل املقتضيات التنظيمية ال

لجماعة ترابية، يخضع في اختياره وتسميته لقاعدة لاقتراع العلمني، ولجملة من الشروط والواجبات 

املنصوص عليها قانونا. ذات املقتضيات، ستعمل أيضا على تبيان طريقة انتخاب نواب الرئيس، الذين 

ألاخير في تأدية املهام املنوطة به. أما ألاجهزة املساعدة ملجلس العمالة سيضطلعون بمهام مساعدة هذا 

أو إلاقليم، فإنها ستضم كال من كاتب املجلس ونائبه، كأجهزة لتوثيق أشغال املجلس وجلساته، 

 205.إلاقليمواللجان الدائمة بمجلس العمالة أو 

 مكتب مجلس العمالة أو إلاقليم  شكيلت الفقرة ألاولى:  

مجلس العمالة أو إلاقليم في تشكيل مكتبه لقاعدة لاقتراع العلني، سواء بالنسبة  يخضع

النتخاب رئيس املجلس إلاقليمي باعتباره الجهاز التنفيذي لهذا ألاخير، أو بالنسبة النتخاب نواب 

 .إدارة شؤون العمالة أو إلاقليم الرئيس، على اعتبار الدور املوكول إليهم في مساعدة الرئيس في

 رئيس مجلس العمالة أو إلاقليمأوال: 

اعتداد بقاعدة التصويت العلني، عمل القانون على تبيان طريقة انتخاب رئيس مجلس العمالة  

أو إلاقليم، والشروط وإلاجراءات املتطلبة لذلكن وكذا حاالت التنافي والحاالت التي ال يجوز الجمع فيها 

بعض املهام ألاخرى. وهكذا، فإن عملية لانتخاب تقتض ي بين رئاسة العمالة أو إلاقليم وممارسة 

إجراءها، كما هو الشأن بالنسبة ألعضاء املكتب في جلسة واحدة بحضور ألاغلبية املطلقة لألعضاء 

 206املزاولين مهامهم، وخالل العشرة أيام املوالية النتخاب أعضاء املجلس.

املرتبين على رأس لوائح املترشحين التي ويقتصر الترشح ملنصب الرئيس على ألاعضاء والعضوات 

 فازت بمقاعد داخل املجلس، مع ضرورة التقيد بالشرطين التاليين: 
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أن تكون من بين اللوائح الحاصلة على املراتب الخمس ألاولى، بناء على مجموع املقاعد املحصل 

 عليها في مجلس العمالة أو إلاقليم؛

 207لحزب السياس ي، الذي ينتمي إليه املترشح.أن يرفق طلب الترشح بتزكية مسلمة من ا

 اب رئيس مجلس العمالة أو إلاقليمنو : ثانيا

، على عد أعضاء مجلس العماالت -كقاعدة-يعتمد عدد نواب رئيس مجلس العمالة أو ألاقاليم

عضوا، وثالثة  13أو   11( بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 2وألاقاليم؛ ويتراوح بين نائبين)

( بالنسبة 4عضوا، وأربعة نواب ) 23و 11( بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 3نواب )

( بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد 1، وخمسة نواب )27أو  21للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 

 208عضوا. 32أو  21أعضائها 

تخاب الرئيس، الذي يترأس وقد نص القانون على انتخاب نواب الرئيس يجري مباشرة بعد ان

الجلسة املخصصة لذلك. ويتم انتخاب النواب عن طريق لانتخاب بالالئحة، مع ألاخذ باالعتبار مقاربة 

. وينتخب الرئيس ونوابه ملدة انتداب املجلس، مع إلامكانية 209النوع في عدد الترشيحات املقدمة

( أعضاء املجلس املزاولين مهامهم، 3/2لثي )القانونية لتقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه من طرف ث

 210في الحاالت ووفق الشروط املنصوص عليها في القانون.

لإلشارة، فإن وضعية لانقطاع عن مزاولة املهام، إذا كانت تستدعي بالنسبة لرئيس مجلس 

عية العمالة أو إلاقليم، إلاقالة وفق الشكليات وإلاجراءات املنصوص عليها في القانون، فإن وض

لانقطاع عن مزاولة املهام بالنسبة لنواب الرئيس، يسمح فيها القانون بارتقاء النواب الذين يوجدون 

في املراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى املنصب ألاعلى الذي أصبح شاغرا. ويقوم الرئيس في هذه 

ب التي أصبحت شاغرة أما الحالة، بدعوة املجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون املناص
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لانقطاع عن مزاولة املهام بدون مبرر أو لامتناع ورفض مزاولة املهام، فإنه يستدعي عقد دورة 

استثنائية إلقالة املعني أو املعنيين باألمر، والدعوة النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون 

 211املناصب التي أصبحت شاغرة".

 ملساعدة : ألاجهزة اةالثانيقرة الف

وهي مجموعة من الهيئات التي تكون بجانب مجلس العمالة أو إلاقليم منوط بها تقديم 

املساعدات والعون للمجلس ألداء مهامه في أحسن الظروف ويتعلق ألامر بكتاب املجلس ونائبه 

 واللجان.

 كاتب املجلس ونائبه : أوال

ت وألاقاليم ينتخب مجلس العمالة أو من القانون التنظيمي املتعلق بالعماال  24طبقا للمادة 

إلاقليم، من بين أعضائه وخارج أعضاء املكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. 

ويجري التصويت على املترشحين لشغل منصب كاتب املجلس، باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين 

مهام كاتب املجلس أهمية خاصة بالنظر خالل الجلسة املخصصة النتخاب نواب الرئيس، وتكتس ي 

لدوره في توثيق جميع ألافكار والقرارات التي يتم اتخاذها أثناء اجتماعات املجلس، على أن مجلس 

 العمالة أو إلاقليم ينتخب أيضا نائبا لكاتب املجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ا معا، حسب الحالة وفق الكيفيات والشروط املنصوص ويمكن إقالة كاتب املجلس أو نائبه أو هم

( 11من القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت وألاقاليم، وذلك أجل خمسة عشر ) 24عليها في املادة 

 212يوما من تاريخ إلاقالة.

 لجان املجلس : ثانيا

لداخلي يشكل مجلس العمالة أو إلاقليم خالل أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه ا

من القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت وألاقاليم، لجانا لدراسة القضايا  33املنصوص عليه في املادة 

وتيهئ املسائل التي يجب أن تعرض عليه لدراستها والتصويت عليها، ويتعين تشكيل ثالث لجان دائمة 

 على ألاقل هي:

 اللجنة املكلفة بامليزانية املالية والبرمجة. -

 للجنة املكلفة بالتنمية القروية والحضرية وإنعاش لاستثمارات واملاء والطاقة والبيئة.ا -

 213اللجنة املكلفة بالشؤون لاجتماعية وألاسرة. -
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 : مجاالت اختصاصات العمالة أو إلاقليمةالثالثقرة الف

ألاخيرة  انطالقا من الصيغة الثالثية الختصاصات العماالت وألاقاليم، فإن اختصاصات هذه

تتوزع إلى اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة، واختصاصات منقولة إليها من 

 هذه ألاخيرة.

 ختصاصات العمالة أو إلاقليم: اأوال

يشكل مجال التنمية لاجتماعية، لاختصاص املحوري لالختصاصات الذاتية للعمالة أو إلاقليم. 

ميادين لاختصاصات الذاتية. كما تناول آلالية إلاجرائية املطلوب وقد عمل القانون على تحديد 

 214اعتمادها لتحقيق هذا الغرض، واملتمثلة في برنامج تنمية العمالة أو إلاقليم.

 ميادين الاختصاصات الذاتية: -1

خمس ميادين حددها القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت وألاقاليم، كميادين الختصاص 

الة أو إلاقليم، وتهم الجوانب املتعلقة باالختصاص املرجعي لهذه ألاخيرة؛ أي النهوض الذاتي للعم

 بالتنمية لاجتماعية على املستوى إلاقليمي هذه امليادين كما عددها القانون، هي كالتالي: 

 النقل املدرس ي في املجال القروي؛ 

 إنجاز وصيانة املسالك القرية؛ 

 فقر والهشاشة؛وضع وتنفيذ برامج للحد من ال

 تشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفز الصحة؛

 215تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.

إن أجرأة شروط النهوض بالتنمية لاجتماعية على املستوى إلاقليمي، بقيت في املجمل وانطالقا 

رتبطة بثنائية لاهتمام املجالي بشروط التنمية بكل من امليادين الخمس املنصوص عليها في القانون، م

من الوسطين القروي والحضري، وقد انصب لاهتمام القانوني على كل من ميادين النقل املدرس ي، 

واملسالك القروية بالنسبة للمجال ألاول. ما أن املجال الثاني الحضري، ستعطى فيه ألاولوية لبرامج 

يات تشخيص الحاجيات في جانب من املجاالت لاجتماعية أو الحد من الفقر والهشاشة، وعمل

 216الصحية أو الثقافية ذات ألاولوية.

 الاختصاصات املشتركة-2

تشمل لاختصاصات املشتركة بين الدولة والعمالة أو إلاقليم لاختصاصات التي يتبين أن نجاعة 

لتدرج املشتركة طبقا ملبدأي ا ممارستها تكون بشكل مشترك، ويمكن أن تتم ممارسة هذه لاختصاصات
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تكز على آليات التعاون والتعاضد بين العمالة أو إلاقليم والسلطة ر والتمايز، فهي اختصاصات ت

 217املركزية وتتم بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو إلاقليم.

 من اهم هذه لاختصاصات: 

 ة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.تأهيل العالم القروي في ميادين الصح -

 تنمية املناطق الجبلية والواحات. -

 إلاسهام في تزويد العامل القروي باملاء الصالح للشرب والكهرباء.

 برامج فك العزلة عن الوسط القروي.

 املساهمة في إنجاز وصيانة الطرق إلاقليمية.

 218ة ولاجتماعية والرياضية.التأهيل لاجتماعي في امليادين التربوية والصحي

ويمكن للعمالة أو إلاقليم بمبادرة منها، واعتماد على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك 

في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل 

 لوغ أهدافها.تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في ب

 الاختصاصات املنقولة-3  

تشمل لاختصاصات املنقولة لاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو إلاقليم بما 

 يسمح بتوسيع لاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

املتعلق بالعماالت وألاقاليم لاختصاصات  112.14من القانون التنظيمي رقم  11وتحدد املادة 

لة التي تمارس العمالة أو إلاقليم حيث تنص على أنه "تمارس العمالة أو إلاقليم لاختصاصات املنقو 

املنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية لاجتماعية وإحداث وصيانة املنشآت املائية الصغيرة 

العماالت أو واملتوسطة خاصة بالوسط القروي". وتجدر إلاشارة أنه يراعي مبدأ التدرج والتمايز بين 

إلاقليم عند نقل لاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو إلاقليم، كما أن كل نقل لاختصاصات من 

الدولة إلى العمالة أو إلاقليم، كما أن كل نقل لالختصاصات من الدولة إلى العمالة أو إلاقليم يكون 

 بالضرورة مقرونا بتحويل لاعتمادات املالية الالزمة للقيام بها.

 : صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم ورئيسهاثاني

إلى جانب إلاطار ألافقي الختصاصات العمالة أو إلاقليم في جوانبها الذاتية واملشتركة واملنقولة، 

فإن إلاطار العمودي سيعتمد بمسألة الصالحيات املوكولة لكل من املجلس إلاقليمي، كجهاز منتخب 

لة أو إلاقليم كممثل لجهازها التنفيذي؛ وهي صالحيات متعددة لهذه ألاخيرة ورئيس مجلس العما

 املجاالت ومتنوعة امليادين ولاهتمامات بالنسبة لكل من مجلس العمالة أو إلقليم ورئيسه.
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في هذا إلاطار، اعترف القانون ملجلس العمالة أو إلاقليم بصالحيات التدخل في ميدانين اثنين؛ 

ة ولاجتماعية، وما يرتبط بذلك من صالحيات في ميادين التنمية وهما ميدان الشؤون لاقتصادي

إلاقليمية واملرافق العمومية، واملالية والجبايات، وأمالك العمالة أو إلاقليم، ثم امليدان الثاني الخاص 

بمجاالت التعاون والشراكة. أما رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم كجهاز تنفيذي لهذا ألاخير، فإن 

تتوزع هي ألاخرى إلى صالحيات تنفيذية بخصوص مداوالت ومقررات املجلس إلاقليمي،  صالحياته

وصالحيات تدبيرية ومن أبرزها الحق في ممارسة السلطة التنظيمية، إلى جانب جملة من الصالحيات 

 219التدبيرية ألاخرى.

 220صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم-1

بين جملة من املجاالت الكبرى، وهي مجال التنمية تتوزع صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم 

إلاقليمية واملرافق العمومية، واملالية والجبايات، وأمالك العمالة أو إلاقليم، ومجال التعاون والشراكة 

هذه املجاالت سنحاول تجميعها في مستويين اثنين من الصالحيات، صالحيات مجلس العمالة أو 

 دية ولاجتماعية، وصالحيات املجلس في مجاالت التعاون والشراكة.ألاقاليم في املجاالت لاقتصا

 .صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم في املجاالت لاقتصادية ولاجتماعية-أ

إن صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم في املجاالت لاقتصادية ولاجتماعية، يمكن أن 

. 221مجاالت التنمية إلاقليمية واملرافق العمومية نستحضر في الجانب ألاول منها، صالحيات املجلس في

 222أما الجانب الثاني، فيهم الصالحيات الخاصة باملالية والجبايات وأمالك العمالة وإلاقليم.
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 صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم في مجاالت التعاون والشراكة-ب

تتشكل على املستوى العمالة أو إلاقليم في مجاالت التعاون والشراكة،  سإن صالحيات مجل

 223التفصيلي في املجاالت التالية: 

املساهمة في إحداث مجموعات العماالت وألاقاليم ومجموعات الجماعات الترابية، أو لانضمام -

 إليها أو لانسحاب منها؛ 

 اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص؛ -

 مع جماعات ترابية وطنية وأجنبية؛ مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي -

 لانخراط واملشاركة في أنشطة املنظمات املختصة بالشؤون املحلية؛-

 العقود املتعلقة بممارسة لاختصاصات املشتركة واملنقولة؛-

كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية ألاجنبية، وذلك في إطار احترام لالتزامات الدولية -

 224للمملكة.

 يات رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم صالح-2

إن صالحيات رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم صالحيات متعددة؛ وهي تطال أكثر من مجال 

أتعلق ألامر بالجوانب التنفيذية املتعلقة بأعمال املجلس، باعتباره الجهاز التنفيذي لهذا ألاخير، أو 

نها القاسم املشترك لتدبير شؤون العمالة أو تعلق ألامر بمجمل الصالحيات ألاخرى، والتي يجمع بي

 225إلاقليم.

 صالحيات رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم التنفيذية-أ

اعتبر القانون رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم الجهاز التنفيذي لهذه ألاخيرة وهذه الصفة تعترف 

الزمة لذلك وفي أكثر من لصاحبها بحق تنفيذ مداوالت املجلس ومقرراته، واتخاذ جميع التدابير ال

 226مجال.
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من جانب آخر، ووفق املقتضيات التي يحيل عليها القانون، فإن رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم 

يعتبر آلامر بقبض مداخيل هذه ألاخيرة وصرف نفقاتها ويرأس مجلسها. وتخول له الصفة الرسمية 

ئية، كما تخول له هذه الصفة السهر على لتمثيلها في جميع أعمال الحياة املدنية وإلادارية والقضا

 227مصالح العمالة أو إلاقليم.

 صالحيات رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم التدبيرية -ب

س مجلس العمالة أو إلاقليم، فإن هذا ألاخير يضطلع بجملة إلى جانب لاختصاص التنفيذي لرئي

؛ من ذلك لاعتراف له بحق ممارسة من الصالحيات ذات الطابع التدبيري لشؤون العمالة أو إلاقليم

السلطة التنظيمية، والحق في تدبير املصالح إلادارية للعمالة أو إلاقليم وتدبير مختلف شؤونها، وإعداد 

برنامج تنمية العمالة أو إلاقليم، وإعداد امليزانية، وإبرام صفقات ألاشغال أو التوريدات أو الخدمات 

 228الصالحيات املنصوص عليها في القانون. ورفع الدعاوى القضائية، إلى جانب

لقد وسعت املقتضيات املنصوص عليها في القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت وألاقاليم، والتي 

تهم كال من صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم وصالحيات رئيسه، من حيث املبدأ من صالحيات 

أكثر من مجال. إال أن هذا التوسع في التدخل، يظل في التدخل املوكولة لهذين الفاعلين إلاقليميين وفي 

كل ألاحوال مؤطرا باملقتضيات التي تهم الدور املوكول للمراقبة إلادارية ممثلة في عامل العمالة أو 

 229إلاقليم، وأيضا الحاالت التي قد تستدعي تدخل القضاء إلاداري كرقيب للمشروعية.
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إلاقليم تطال أعمال املجلس ونظامه الداخلي، وكذا قرارات فاملراقبة إلادارية لعامل العمالة أو 

 الرئيس املتخذة في إطار السلطة التنظيمية.

ويحق لعامل العمالة أو إلاقليم، التعرض على ألاعمال وعلى املقررات التي ال تدخل قانونا في 

خير، ال تكون قابلة صالحيات مجلس العمالة أو إلاقليم. كما أن جملة من املقررات ألاساسية لهذا ألا 

 230للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو إلاقليم.

 : نظام اجتماعات املجلس ومداوالتهثالثا

 سنظام اجتماعات املجل -1

يقوم رئيس املجلس بتعاون مع املكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا 

 الل الدورة املوالية النتخاب مكتب املجلس.ألاخير لدراسته والتصويت عليه خ

يجتمع مجلس العمالة أو إلاقليم وجوبا ثالث مرات في السنة أثناء دورات عادية في خالل أشهر 

يناير يونيو وشتنبر وذلك بإشعار مكتوب من رئيس املجلس موجه إلى ألاعضاء يشار فيه إلى ساعة 

الجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدولة والنقط ومكان انعقاد الدورة ومصحوب بجدول ألاعمال و 

التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة، وتتكون الدورة من جلسة 

أو جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها خالل 

تتكون الدورة من جلسة أو جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة، و 

 زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها املجلس خالل كل جلسة.

تحدد املدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس ويحضر عامل العمالة أو 

في التصويت ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب  إلاقليم دورات مجلس العمالة أو إلاقليم وال يشارك

من الرئيس أو أعضاء املجلس جميع املالحظات والتوضيحات املتعلقة بالقضايا املتداول في شأنها، 

ويمكن للرئيس عن طريق العامل استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت 
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ائرة الترابية للعمالة أو إلاقليم عندما يتعلق ألامر بدراسة نقاط العمومية الذي يشمل اختصاصهم الد

 231في جدول ألاعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم املشاركة في أشغال املجلس بصفة استشارية.

املتعلق بالعماالت وألاقاليم ال يمكن أن  112.14من القانون التنظيمي رقم  31وطبقا للمادة 

( يوما متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه املدة مرة واحدة 11عشر )تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة 

( يوما متتالية، على أنه يتعين 11بقرار لرئيس املجلس، على أن ال يتعدى هذا التمديد خمسة عشر )

 على رئيس املجلس أن يبلغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو إلاقليم فور اتخاذه.

املجلس لعقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما  يمكن للرئيس أن يستدعي و     

بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء املجلس املزاولين مهامهم على ألاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط 

املزمع عرضها على املجلس يكون عليه تعليل هذا الرفض بقرار يتم تبليغه إلى املعنيين باألمر داخل أجل 

( أيام من تاريخ توصله بالطلب، لكن إذا قدم طلب انعقاد جلسة استثنائية من قبل 11ة )أقصاه عشر 

( يوما من تاريخ 11ألاغلبية املطلقة ألعضاء املجلس فإن هذه الدورة تنعقد لزوما خالل خمسة عشر )

يم تقديم الطلب على أساس جدول أعمال محدد الذي يبلغه رئيس املجلس إلى عامل العمالة أو إلاقل

 232( يوما على ألاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.21عشرين )

عالوة على ذلك فإن املجلس ملزم بعقد دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في 

هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو إلاقليم، ويكون الطلب مرفقا بالنقط املقترح إدراجها في جدول 

( أيام من 11املتعلقة به عند لاقتضاء وتنعقد هذه الدورة خالل عشر ) أعمال الدورة وكذا الوثائق

 ( أيام على ألاقل قبل تاريخ انعقادها.3تاريخ تقديم الطلب، بعد استدعاء أعضاء املجلس ثالثة )

إن رئيس املجلس هو الذي يعد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء املكتب والذي تضاف 

قط إلاضافية التي يقترحها عامل العمالة أو إلاقليم، وال سيما تلك التي تكتس ي إليه بحكم القانون الن

( أيام ابتداء من تاريخ 1طابعا استعجاليا والتي يتعين أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية )

ة توصل عامل العمالة أو إلاقليم بجدول ألاعمال، كما تسجل وجوبا في جدول ألاعمال العرائض املقدم

وفقا ألحكام وذلك في الدورة العادية  234، التي تم قبولها،233من قبل املواطنات واملواطنين والجمعيات

 .يخ البت فيها من لدن مكتب املجلساملوالية لتار 
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 نظام مداوالت املجلس -2

ال يجوز للمجلس أو لجانه التداول إال في النقط التي تدخل في نطاق صالحياتهم واملدرجة في 

عمال، ويجب على رئيس املجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أو يتعرض على مناقشة كل جدول ألا 

نقطة غير مدرجة في جدول ألاعمال املذكور، ويتعرض عامل العمالة أو إلاقليم على كل نقطة مدرجة 

علال في جدول ألاعمال ال تدخل في اختصاصات العمالة أو إلاقليم أو صالحيات املجلس، ويبلغ تعرضه م

( أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو 1إلى رئيس مجلس العمالة أو إلاقليم داخل أجل ثمانية )

إلاقليم بجدول ألاعمال، وعند لاقتضاء يحيل عامل العمالة أو إلاقليم تعرضه إلى القضاء لاستعجالي 

توصل به، وال يتداول مجلس ساعة ابتداء من تاريخ ال 41باملحكمة إلادارية للبث فيه داخل أجل 

العمالة أو إلاقليم تحت طائلة البطالن، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس 

املجلس من قبل عامل العمالة أو إلاقليم وإحالته إلى القضاء لاستعجالي باملحكمة إلادارية ولم يتم 

 235بعد البت فيها.

أو إلاقليم فهي ال تكون صحيحة، إال بحضور أكثر من أما فيما يخص مداوالت مجلس العمالة 

نصف عدد أعضاء املجلس املزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني 

( أيام 1( أيام على ألاقل وخمسة )3للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثالثة )

ماع ألاول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف ألاعضاء على ألاكثر بعد اليوم املحدد لالجت

املزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، وإذا لم يكتمل في لاجتماع الثاني النصاب القانوني للمجلس، 

يجتمع هذا ألاخير باملكان نفسه والساعة بعد اليوم الثالث املوالي من أيام العمل، وتكون مداوالته 

 ن عدد ألاعضاء الحاضرين.صحيحة كيفما كا

أما فيما يخص الفصل في القضايا التي تعرض على مجلس العمالة أو إلاقليم فيتم بمقررات 

ألاغلبية  تتخذ باألغلبية املطلقة لألصوات املعير عنها ما عدا في بعض القضايا التي يشترط العتمادها

 لين مهامهم وتهم باألساس ما يلي: زاو املطلقة لألعضاء امل

 برنامج التنمية للعمالة أو إلاقليم؛-

إحداث شركات التنمية أو تغيير غرضها أو املساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو -

 تفويته؛

 طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للعمالة أو إلاقليم؛ -

 الشراكة مع القطاع الخاص؛ -

تركة مع الدولة واملنقولة من هذه ألاخيرة إلى العقود املتعلقة بممارسة لاختصاصات املش -

 العمالة أو إلاقليم.
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بيد أنه إذا تعذر الحصول على ألاغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم في التصويت ألاول، 

تتخذ املقررات في شأن القضايا املذكورة أعاله في جلسة ثانية ويتم التصويت عليها باألغلبية املطلقة 

ملعبر عنها، وفي حالة تعادل ألاصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس ويدرج في لألصوات ا

 236املحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.

 (113.14القانون التنظيمي رقم )الثالث: الجماعات  الفرع
لقد ظهر التنظيم الالمركزي على مستوى الجماعات باملغرب في الفترة املوالية للحصول على 

شتنبر  2، وبعد ذلك صدر ظهير 1111237قالل حيث صدر قانون لانتخابات بظهير فاتح شتنبر لاست

املتعلق بالتقسيم إلاداري للملكة الذي بمقتضاها أحدثت الجماعات املحلية وتم تعيين حدودها  1111

، وهو القانون الذي نظم اختصاصات الجماعات الحضرية 1111238يونيو  23الترابية، ثم جاء ظهير 

، الذي شكل قفزة نوعية في ميدان 1171239شتنبر  31والقروية، ليعوض في السبعينات بظهير 

، الذي 71.11240الالمركزية، وخضت الجماعات املحلية مليثاق جماعي الذي صدر بالقانون رقم 

نسمة بعد أن ألغى نظام  111.111استحدث تنظيما إداريا خاصا باملدن التي يفوق عدد سكانها 

 .17.11241لحضرية، والذي عدل وتمم بالقانون رقم املجموعة ا

وفي إطار إصالح القوانين املؤطرة الالمركزية الترابية امتثاال ملقتضيات الباب التاسع من الدستور 

املتعلق بالجهات والجماعات الترابية تم تعديل النص القانوني املؤطر للجماعات والذي تم لارتقاء به 

ية من قانون عادي إلى قانوني تنظيمي بعد صدور القانون التنظيمي رقم في إطار الترابية القانون

، ألامر الذي يقوي من التأطير الدستوري للالمركزية اعتبارا أن القوانين 242املتعلق بالجماعات 113.14

 243التنظيمي هي امتداد مادي للدستور.
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 تشكيل وتنظيم وتسيير املجلس الجماعي : ىألاول الفقرة

 ليف وتنظيم املجلس الجماعي تأ : أوال

والذي يميز بين  11.11يرتكز تشكيل املجلس الجماعي على مقتضيات القانون التنظيمي 

عات، حيث أنه باستثناء مجالس ت وبين تلك الخاضعة لنظام املقاطالجماعات املقسمة إلى مقاطعا

 .244الجماعات املقسمة إلى مقاطعات

 245لجماعات بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخليةويحدد عدد املقاعد املخصصة املجالس ا

نسمة وأعضاء مجالس  31.111رابية التي يفوق عدد سكانها وينتخب أعضاء مجالس الجماعات الت

املقاطعات عن طريق لاقتراع بالالئحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية 

، إذ تحدث على صعيد مجموع النفوذ 246صويت التفاضليودون استعمال طريقة مزج ألاصوات والت

الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى "دائرة انتخابية إضافية، ويجري 

لانتخاب برسم الدائرة لانتخابية إلاضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق لاقتراع 

ثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج بالالئحة في دورة واحدة وبالتم
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. بينما يحدد عدد املقاعد املخصصة للدائرة لانتخابية إلاضافية في 247ألاصوات والتصويت التفاضلي

 كل جماعة أو مقاطعة، حسب الحالة.

حقوقه املدنية ذا كان املشرع املغربي يشترط في من يترشح لالنتخابات أن يكون ناخبا متمتعا بوإ

، فإنه قد مكن للمغاربة املقيمين خارج تراب اململكة أن يقدموا ترشيحاتهم النتخابات 248والسياسية

أعضاء مجالس الجهات ومجالس العماالت وألاقاليم ومجالس الجماعات واملقاطعات وفق الكيفيات 

ه ال يؤهل للترشح كل ، غير أن249والشروط وداخل آلاجال املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد إلاقامة من جهة 

 250ثانية.

، وفي حالة 251أما انتخاب الرئيس في الدور ألاول يتم باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم

املترشحين املرتبين، بحسب عدد ألاصوات املحصل تعذر ذلك يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين 
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عليها، في الرتبتين ألاولى والثانية، ويتم لانتخاب في هذه الحالة، باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين 

مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على ألاغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، يتم إجراء دور 

. وبالنسبة النتخاب 252نتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية لألعضاء الحاصرينالجلسة ي ثالث في نفس

نواب الرئيس فهو بدوره باالقتراع بالالئحة، وفوز الالئحة ألاولى بمجموع املناصب بإتباع نفس الطريقة 

مهام  ، وارتباطا بحاالت التنافي فإن مهام الرئيس أو نائب الرئيس تتنافى مع253املعتمدة النتخاب الرئيس

رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، وتعاين بقرار 

إلاقالة بحكم القانون في حالة الجمع بين مهام متنافية، ومنع الجمع بين رئاسة املجلس والعضوية في 

 254بعض هيئات الحكامة الجيدة.

التنصيص على منع الترحال السياس ي خالل مدة  وسعيا لتخليق تدبير الشأن العام، فقد تم

لانتخاب، بحيث يجرد كل عضو منتخب تخلى خالل مدة لانتداب عن لانتماء السياس ي للحزب الذي 

 ترشح باسمه من صفة العضوية في املجلس.

 تسيير مجلس الجماعة  :ثانيا

لمجلس يعرض على هذا يقوم رئيس املجلس بتعاون مع املكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي ل

ألاخير لدراسته والتصويت عليه خالل الدورة املوالية النتخاب مكتب املجلس، إذ يحيل رئيس املجلس 

إلى عامل العمالة أو إلاقليم مقرر مداولة املجلس القاض ي باملوافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة 

 من هذا النظام الداخلي.

( أيام من تاريخ توصل العامل 1)فيذ بعد انصرام أجل ثمانية يدخل النظام الداخلي حيز التن

، 255من هذا القانون التنظيمي 117باملقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض، تطبق أحكام املادة 
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، إذا يتكفل النظام بتحديد عدد اللجان 256وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ألعضاء املجلس

 .الدائمة وتسميتها وغرضها

وخالل أول دورة يعقدها مجلس الجماعة بعد مصادقته على النظام الداخلي، بحيث على   

، بحيث تخصص رئاسة إحدى 257ألاقل لجنتين دائمتين على ألاقل وإمكانية إحداث لجان مؤقتة

، أما اجتماع مجلس الجماعة فقد حدد في ثالث دورات عادية خالل 258اللجان الدائمة للمعارضة

، ويكون إعداد 259، مع إمكانية عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك(4السنة عوض )

، كما مكن القانون أعضاء املجلس من 260جدول أعمال الدورات من طرف الرئيس بتعاون مع املكتب

، وبالنسبة ملقررات 261تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة في جدول ألاعمال ومن توجيه أسئلة كتابية

تخاذها باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها ما عدا في قضايا معينة يشترط فيها املجالس فيتم ا

ألاغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم منها: امليزانية وبرنامج عمل الجماعة، وطرق تدبير املرافق 

 262العمومية التابعة للجماعة.

     الجماعاتوصالحيات  : اختصاصاتةالثاني الفقرة

وذلك  حت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب وتجهيزات القرب للمواطنات واملواطنينمن لقد

وباملقابل أنيط بالعمالة أو إلاقليم، كتوجه عام، النهوض بالتنمية  ،بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها

 لاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في املجاالت الحضرية وتعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون 

 .بين الجماعات املتواجدة بترابها

 : اختصاصات الجماعة وصالحيات املجلس ورئيسهأوال

تشمل لاختصاصات الذاتية على لاختصاصات املوكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها في 

 قيام، في حدود مواردها، باألعمال الخاصة بهذا املجال، وال سيما التخطيط والبرمجة وإلانجاز والتدبير 

والصيانة داخل دائرتها الترابية، وتشمل لاختصاصات املشتركة بين الدولة والجماعة لاختصاصات 

التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، ويمكن أن يتم ممارسة هذه لاختصاصات 

                                                                                                                                                                                              

25632113.14

2572121113.14

25827

2593331

26031

2614141

26243



131 

 

قل من املشتركة طبقا ملبدأي التدرج والتمايز. كما تشمل لاختصاصات املنقولة لاختصاصات التي تن

 263الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع لاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

 اختصاصات الجماعة  -1

تشتمل لاختصاصات الذاتية على لاختصاصات املوكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من 

وإلانجاز والتدبير  قيام، في حدود مواردها، باألعمال الخاصة بهذا املجال، وال سيما التخطيط والبرمجة

والصيانة داخل دائرتها الترابية، وتشمل لاختصاصات املشتركة بين الدولة والجماعات لاختصاصات 

التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك، ويمكن أن يتم ممارسة هذه لاختصاصات 

لاختصاصات التي تنقل من  املشتركة طبقا ملبدأي التدرج والتمايز. كما تشمل لاختصاصات املنقولة

 264الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع لاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

 الاختصاصات الذاتية -أ

برنامج عمل الجماعة: إذا كان املشرع قد تراجع عن آية املخطط الجماعي للتنمية لينص على 

، فإن PCD سيما في ظل هزالة تجربة آلية برنامج العمل باعتباره أكثر واقعية وفاعلية من املخطط ال 

برنامج العمل ينسجم أكثر من املفاهيم الجديدة ميزانية برامج ونتائج وليس ميزانية وسائل، من هنا 

تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة انطالقا من سياسات واستراتيجيات 

ائية مع توجيهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج وفي إطار السعي لتحقيق لانسجام ولالتقالدولة، 

تنمية العمالة أو إلاقليم الذي يحدد ألاعمال التنموية املقرر إنجازها أو املساهمة فيها بتراب الجماعة 

( سنوات وذلك مع مراعاة لالتزامات املتفق في شأنها بين 1بهدف تحقيق خدمات القرب خالل مدة )

بية ألاخرى وهيئاتها واملقاوالت العمومية والقطاعات لاقتصادية ولاجتماعية الترا الجماعة والجماعات

 265بالجماعة.

، يتضح 266ومن خالل قرائتنا للمرسوم املتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة

بجالء تبني جملة من مقومات الحكامة الترابية من خالل اعتماد املقاربة التشاركية مع املواطنات 

واطنين والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور، ومع الهيئة لاستشارية املكلفة بتفعيل مبادئ وامل

، كما يتعين التنسيق مع عامل العمالة أو إلاقليم لطلب 267املساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع

عمومية الاملساعدة التقنية من املصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية ألاخرى واملؤسسات 
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. ويتوجب على رئيس املجلس 268واملقاوالت العمومية. ويمكن للعامل استدعاء أي شخص فيه فائدة

عرض مشروع البرنامج على مجلسة قبل نهاية السنة ألاولى من مدة لانتداب قصد اتخاذ مقرر في 

عة كما يتم ، ولتوخي الشفافية والحق في املعلومة يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر الجما269شأنه

 270نشره بجميع الوسائل املتاحة.

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير املرافق والتجهيزات  املرافق والتجهيزات العمومية الجماعية:

، وفي إطار تدبير املرافق العمومية املحلية 271ين التاليةالعمومية الالزمة لتقديم خدمات القرب في املياد

، ير الكالسيكي كالتدبير املفوض كمدخل للتحديث في هذا املجاللم يذكر القانون التنظيمي طرق التدب

رغم أن هذا ألاسلوب التعاقدي لم  يفلح كثيرا في معالجة إلاشكاليات التي يطرحها تدبير املرفق 

الجماعي، وتقرير املجلس ألاعلى للحسابات املتعلق بالتدبير املفوض شاهد على ذلك، وقد يفهم من 

 272ض هو الخيار الوحيد فيها يخص تدبير املرافق الجماعية.ذلك أن التدبير املفو 

ة اختصاص أو ساعات عند لاقتضاء أن تعهد بممار وتفعيال ملبدأ التفريع، يمكن ملجالس الجم

بعض لاختصاصات املوكولة لها إلى مجلس العمالة أو إلاقليم، وذلك إما بطلب منها أو بطلب من 

ات مادية، في إطار التعاضد بين الجماعات أو بمبادرة من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيز 

 273العمالة أو إلاقليم املعني.

تختص الجماعة في مجال التعمير بتنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة  التعمير وإعداد التراب:

 ومخطط التنمية القروية، والسهر على احترام الوثائق املتعلقة بإعداد التراب والتعمير.

تفعيال للتعاون الدولي بين الجماعات وباقي الفاعلي، من خارج اململكة، وكذا  لي:التعاون الدو 

 274الحصول على تمويالت في نفس إلاطار بعد موافقة السلطات العمومية

 الاختصاصات املشتركة واملنقولة:-2

تمارس لاختصاصات املشتركة بين الجماعات والدولية بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو 

 .275بطلب من الجماعة، ويحدد ذلك بقانون 
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، بحيث 276وبناء على مبدأ التفريع تحدد مجاالت لاختصاصات املنقولة من الدولة إلى الجماعة

سبيل التجربة ملدة محددة، وتجدر تهمما يسمح بتوسيع لاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي، أو على 

جماعات عند نقل لاختصاصات، ولهذه الغاية يتم نقل  إلاشارة إلى أن يراعي مبدأ التدرج والتمايز بين ال

 277لاختصاص وفق املبدأين املشار إليهما عن طريق التعاقد مع الدولة.

 صالحيات مجلس الجماعة ورئيسه: ثانيا: 

إن املجلس الجماعي هو الجهاز املنتخب الذي له صالحية التداول في القضايا التي تدخل في 

 113.14الصالحيات املوكولة إليه بموجب أحكام القانون التنظيمي  اختصاصات الجماعة ويمارس

املتعلق بالجماعات، كما يضطلع رئيس املجلس بمجموعة من الصالحيات باعتباره الجهاز التنفيذي 

 للجماعة، إذ خوله القانون اختصاصات واسعة في سبيل لارتقاء بتدبير قضايا الشأن الجماعي.

 صالحيات مجلس الجماعة -1

يفصل مجلس الجماعة بمداوالته في كل ما يدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصالحيات 

عمل، مقارنة مع امليثاق الجماعي، على التقليص  113.14، وما يالحظ أيضا أن القانون 278املوكولة إليه

 لاستشارية للجماعات لفائدةمن مجال لاختصاصات لاستشارية للجماعات، بحيث حصر الوظيفة 

السلطات العمومية في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة، وكذا التجهيزات واملشاريع الكبرى التي 

تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، خاصة عندما تكون هذه لاستشارة منصوص عليها في نص 

 279تشريعي أو تنظيمي خاص.

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة -2

بات رئيس املجلس الجماعي يمارس صالحيات أساسية  113.14بموجب القانون التنظيمي 

بصفته جهازا تنفيذيا للجماعة إذ هو ألامر بالصرف، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع 

أعمال الحياة املدنية وإلادارية والقضائية ويسهر على مصالحها، وتبعا لذلك يقوم بتنفيذ مداوالت 
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يمارس رئيس مجلس الجماعة،  141لألحكام الفقرة الثانية من الفصل ، وتطبيقا 280املجلس ومقرراته

بعد مداوالت املجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية 

 281من القانون التنظيمي. 277طبقا ألحكام املادة 

شرطة إلادارية في ميادين ، يمارس رئيس املجلس صالحيات ال111282ومع مراعاة أحكام املادة 

الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية 

 .283وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في إلاذن أو ألامر أو املنع

عتبر ، كما ي284وفي مجال التعمير يسهر على احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير

، ويجوز لرئيس املجلس تحت مسؤولية ومراقبته، أن يفوض إمضاء 285الرئيس ضابطا للحالة املدنية

 286بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير إلاداري وألامر بالصرف.

 الترابية على أعمال الجماعات إلادارية والقضائيةالرقابة  :لثالثا املطلب
صاية وعوضه بمفهوم املراقبة لادارية حيث يرى بعض ألغى القانون التنظيمي الجديد مفهوم الو  

معاني التبخيس والفوقية والعالقة العمودية نظرا ” فضال عن كونه يحمل    الباحثين ان املفهوم لاول 

لوجود اختالف بين املراد بالوصاية في القانون الخاص وبين الوصاية إلادارية في القانون العام على 

ال ينسجم وال يعبر   ملحلية تتمتع بأهلية كاملة بصفتها أشخاص اعتبارية، فانهاعتبار ان ــ الهيات ا

   .وبشكل جيد عن املرحلة التي يسعى املغرب فيها الى المركزية متطورة ومتقدمة

مجموع التصرفات القانونية التي يقوم بها ممثلو السلطة املركزية “بأنها   املراقبة إلادارية وتعرف

الستعمال  تصحيح الوضعية القانونية غير السليمة بعد اساءة الجماعات الترابيةوالتي تسمح لهم ب

   .لاختصاصات املقررة له

كما عوض القانون التنظيمي الجديد ايضا مفهوم املصادقة على القرارات واملقررات بمفهوم 

القرارات واملقررات  و ان كان املفهومان معا يؤديان الى نفس النتيجة لا وهي عدم قابلية هذه التأشير

 287 .للتنفيذ سواء في حالة عدم التأشير او عدم املصادقة

                                                             
28014113.14 

28111113.14

11171111113 14 

282

 

283111113.14 

284111113.14 

285112113.14 

286113114111111113.14 



141 

 

 :اعات الترابيةاملعتمدة على عمل الجم دارية طبيعة املراقبة الا الفرع ألاول: 

كسلطة إدارية   تميزت العالقة في فترات سابقة من عمر تجربة الالمركزية بين الوالة والعمال

حيث كان العمال في السابق  ،بي والجماعات الترابية بفرض وصاية ثقيلةمركزية على املستوى الترا

يعتبرون بمثابة الجهاز التنفيذي ملقررات املجالس إلاقليمية والجهوية من جهة والجهة الوصية على 

    .الجماعات الترابية من جهة أخرى 

الوصاية التقليدية عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل املغرب من 

التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية في الوصاية إلادارية. و القانون 

لم يتحدث عن الوصاية بل تحدث عن الرقابة إلادارية والقضائية على الجماعات  113.14التنظيمي 

اية إلى مفهوم متطور يعتمد على إشراك الترابية، وبالتالي تحول املغرب من املفهوم التقليدي للوص

القضاء في الرقابة على الجماعات الترابية، محتذيا في ذلك بالقانون الفرنس ي املنظم للرقابة على 

الجماعات املحلية، والذي ألغى الرقابة إلادارية املسبقة على الهيئات الالمركزية، وحولها إلى رقابة 

ة في حالة إلاحالة على القضاء إلاداري. وانطالقا من الدستور إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائي

والقوانين التنظيمية نقف عند السلطات الجديدة التي أسندها املشرع للقضاء إلاداري، حيث أسند له 

لاختصاص في البث في النزاعات التي تثور بين السلطة املركزية من خالل ممثليها في الجماعات الترابية 

 .ر الرقابة على الجماعات الترابيةنتخبة في إطاواملجالس امل

وقد ربط القانون التنظيمي الحالي املراقبة إلادارية بالجوانب املتعلقة بمشروعية القرارات 

واملقررات، كما عمل على اعتماد قاعدة املراقبة البعدية باستثناء بعض املجاالت املحدودة، خاصة في 

اعة حيث حافظ املشرع لهذه الهيئة على صالحيات واسعة عبر الية ميدان التدبير املالي لشؤون الجم

و على املقررات ذات الوقع .   الرقابة القبلية من خالل اشتراط ضرورة التأشير القبلي على امليزانية مثال

   .288الخ…املالي على النفقات او املداخيل، املقرر املتعلق ببرنامج عمل الجماعة 

إذ أصبح  لة نوعية في رقابة القضاء إلاداري على الجماعات الترابية،فهذه املقتضيات تشكل نق

يختص بإنزال العقوبات التأديبية على أعضاء املجالس املنتخبة، وحل هذه املجالس، وهي اختصاصات 

 .جديدة تسند للمحاكم إلادارية باإلضافة إلى رقابة املشروعية

اء إلاداري في تعزيز الجهوية املتقدمة والرقي وهذا ما يعبر عن رغبة املشرع في تقوية دور القض

 التوازن بين ممثلي السلطة املركزية واملجالس املنتخبة، بها، وضمان املشروعية، من خالل تحقيق 

وهذه هي محور إلاشكالية التي نحن بصدد معالجتها من خالل الوقوف عند تموقع القضاء إلاداري في 
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وإلى أي حد كرس املشرع الرقابة القضائية كبديل عن  ماعات الترابية،العالقة بين إلادارة املركزية والج

 .دارية في إطار الجهوية املتقدمةالوصاية إلا 

 ةمن خالل مقتضيات القانون التنظيمي املتعلق وجه الرقابة إلادارية بعض ا: الفرع الثاني:

 الترابية  تابالجماع

لفة كذلك فاذا كان رئيس املجلس مثال هو مظاهر هذه الرقابة متعددة كما ان مستوياتها مخت

الذي يضع النظام الداخلي للمجلس بتعاون مع املكتب كما سبقت لاشارة الى ذلك في عدة مواضع من 

هذه السلسلة فانه البد ان يحال على العامل او على من ينوب عنه بحيث ال يدخل حيز التنفيذ لا بعد 

    289.مل به دون لاعتراض عليهايام من تاريخ توصل العا 1انصرام اجل 

وبخصوص جلسات الدورات يحق كذلك لعامل العمالة او لاقليم او ملن ينوب عنه حضورها 

يمنع عليه  ويمكنه تقديم املالحظات والتوضيحات التي لها عالقة باألمور املتداول بشأنها في حين 

 . 290املشاركة في التصويت

ي جدول أعمال الدورات حيث تدرج بحكم كما يمكنه اقتراح إدراج نقط إضافية ف

او التعرض على كل نقطة مدرجة في جدول ألاعمال ال تدخل ضمن اختصاصات الجماعة    291القانون 

 .   292 او صالحيات املجلس

 : وطلب العزل ا والقل على القضاء التنفيذاحالة طلبات البطالن وايقاف : الفقرة ألاولى

 إيقاف التنفيذ:-1  

ل العمالة او لاقليم او من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس او على اذا تعرض عام

املقررات التي ال تدخل في صالحيات مجلس الجماعة او رئيسه او املتخذة خرقا ألحكام القانون 

التنظيمي والنصوص التشريعية الجاري بها العمل ترتب على ذلك اجراء املجلس ملداولة جديدة في 

املجلس على املقرر موضوع التعرض يحق لعامل العمالة او لاقليم او  وفي حالة ابقاء  شان ذلك املقرر 

احالة لامر على القضاء لاستعجالي لدى املحكمة لادارية إليقاف التنفيذ الى حين بث  من ينوب عنه 

 .   293املحكمة في طلب البطالن

 العزل:-2

ال مخالفة للقانون ولألنظمة الجاري بها اذا ارتكب رئيس املجلس او عضو من اعضاءه افعا -

ربط مصالح خاصة مع الجهة أو  العمل من شانها لاضرار بأخالقيات املرفق العمومي ومصالح الجماعة

مجموعات الجهات فيما أعضاء مجلس الجهة، أو ربط عضو من أعضاء مجلس العمالة أو إلاقليم 
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النسبة ألعضاء مجلس الجماعة في حالة ربط مصالح خاصة مع العمالة أو إلاقليم، ونفس ألامر ب

  .294مصالح مع الجماعة

أن يمارس عضو في مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو إلاقليم أو مجلس الجماعة خارج دوره  

التداولي املهام إلادارية، أو أن يوقع على الوثائق إلادارية، أو يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجهة أو 

 295 .العمالة أو الجماعة

من القانون  44ب توقيع الجزاءات التأديبية مخالفة أحكام املادة ومن املخالفات التي توج

و التي تنص على عدم جواز تداول املجلس إال في النقط التي تدخل في 296   التنظيمي للجهات،

صالحياته، واملدرجة في جدول أعماله، فكل عضو في املجلس خالف بشكل متعمد هذه املادة يمكن 

 .إنزال عقوبة العزل في حقه

ملن ينوب عنه بعد مراسلة املعني باألمر قصد لادالء بالتوضيحات الالزمة و وفق جاز للعامل او  

شروط واجراءات معينة احالة لامر الى املحكمة لادارية لطلب عزل عضو املجلس املعني باألمر او عزل 

   297الرئيس او نوابه

وفي حالة لاستعجال وتبت املحكمة إلادارية في طلب العزل في أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب، 

ساعة من تاريخ  41يمكن إحالة ألامر إلى القضاء إلاستعجالي باملحكمة إلادارية الذي يبت فيه في أجل 

مهامه إلى التوصل بالطلب، ويترتب على إلاحالة على املحكمة إلادارية توقيف املعني باألمر عن ممارسة 

  298.حين البت في طلب العزل 

    القل:-3

أو توقيفها يتم بمقتض ى حكم قضائي  س الجهات والجماعات الترابية ألاخرى أصبح حل مجال

صادر عن املحكمة إلادارية، عكس ما كان عليه في السابق، إذ كان حل مجلس الجهة يتم عن طريق 

وهذا املستجد يشكل ضمانة الستقاللية هذه املجالس، 299 مرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية،

 .طات الوصايةواستمرارها إذ لم تعد تحث وطأة سل
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فبالرجوع إلى القوانين التنظيمية نجدها تنص على اختصاص القضاء وحده بحل مجالس 

الجهات والجماعات الترابية ألاخرى، وقد حددت الحاالت التي تجيز اللجوء إلى املحكمة إلادارية لطلب 

 :حل املجلس وهي

 300ملجلسإذا كانت مصالح الجماعة الترابية مهددة ألسباب تمس بحسن سير ا  

    إذا رفض املجلس القيام باألعمال املنوطة به بمقتض ى القانون، أو رفض التداول و اتخاذ

 .املقرر املتعلق بامليزانية أو بتدبير املرافق العمومية للجماعة الترابية

  –301إذا وقع إخالل في سير املجلس من شأنه تهديد السير الطبيعي للجماعة الترابية 

جاءت فضفاضة وغير دقيقة، إذ يمكن أن  ذه املقتضيات أن الحالة ألاولىلكن ما يالحظ على ه

يدرج ضمنها أي إخالل في سير املجلس، مما يجعلنا نتساءل إن كانت الحاالت ألاخرى مجرد تفصيل 

 .للحالة ألاولى، مع أن الحالة ألاخيرة مجرد إعادة ملضمون الحالة ألاولى

مة إلى فتح الباب أمام التأويل، و يشكل مبررا وسوف يؤدي استعمال عبارات فضفاضة وعا

 .لتدخل ممثلي السلطة املركزية في شؤون مجالس الجماعات الترابية

من القانون التنظيمي  44ومن الحاالت ألاخرى التي توجب حل املجلس مخالفة أحكام املادة 

مدرجة في جدول أعمال  للجهات، وذلك بالتداول في محاور ال تدخل في نطاق صالحيات املجلس، أو غير 

 .املجلس

ويجب التمييز بين حل املجلس وحل املكتب الذي يمكن أن يتم بقوة القانون في حالة انقطاع 

 :الرئيس عن مزالة أعماله بإحدى ألاسباب التالية

 – الوفاة 

 – لاختيارية لاستقالة 

 – إلاقالة الحكمية 

 – العزل بما فيه التجريد من العضوية 

 – هائي لالنتخابإلالغاء الن 

 – لاعتقال ملدة تفوق ستة ألاشهر 

 – إلادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم ألاهلية لانتخابية 

ويمكن حل املكتب كذلك في حالة صدور حكم قضائي من القضاء إلاستعجالي باملحكمة 

لرئيس أو إلادارية، يقض ي بوجود حالة امتناع أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، وذلك عند انقطاع ا
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امتناعه عن مزاولة مهامه ملدة شهرين، ولكن قبل إحالة ألامر إلى القضاء إلاستعجالي يجب إعذار 

 302 .الرئيس الستئناف أعماله، و في حالة عدم استجابته في أجل سبعة أيام يمكن اللجوء إلى القضاء

من خالل ما سبق نالحظ أن القضاء إلاداري أصبح يمارس رقابة من صنف تأديبي على مجالس 

لجهات والجماعات الترابية ألاخرى، وهي اختصاصات جديدة تسند إلى املحاكم إلادارية، هذا باإلضافة ا

 .إلى توسيع رقابة املشروعية على أعمال الجماعات الترابية

 : سلطة القلول  :الفقرة الثانية

تمثل سلطة الحلول أقص ى صور و مظاهر الوصاية وأعلى درجاتها حيث تقوم سلطة الوصاية 

تحل بمقتض ى سلطاتها لاستثنائية املحددة قانونا محل رئيس مجلس الجماعة قصد تنفيذ التزاماته ل

القانونية عندما يمتنع أو يرفض القيام باملهام املسندة إليه إما عن قصد أو بسبب العجز أو إلاهمال 

لسابق قد جعل من واذا كان امليثاق الجماعي ا.  ترتب عنها إخالال بالسير العادي ملصالح الجماعة

خاضعة ملوافقة   الحلول مسطرة ادارية باألساس فان القانون التنظيمي الحالي يجعل هذه املسطرة

 .السلطة القضائية

محل   طبق إجراء حلول وزير الداخلية بالنسبة للجهة و العامل بالنسبة للعمالة و الجماعة

 ن السير العادي للمرافق العمومية.إطار حماية املصلحة العامة وضمانا لحس  رئيس املجلس في

 هذا لاجراء يجب توفر الشروط التالية:  و لتطبيق

v      أن يكون هناك إخالل بالسير العادي ملصالح الجماعة 

v      ان يكون هناك امتناع عن من طرف الرئيس عن القيام باألعمال املنوطة به 

v      بمزاولة املهام املنوطة به  س املعنيقيام الجهة املختصة بالحلول بمطالبة الرئي 

 7يوما من ايام العمل بالنسبة للجهة و   11في حالة عدم استجابة الرئيس للطلب داخل أجل 

ايام بالنسبة للجماعات الترابية ألاخرى من تاريخ توجيهه اليه، تحيل الجهة املختصة ألامر إلى القضاء 

 في وجود حالة لامتناع   لي للبتلاستعجا

 :املنازعات املتعلقة بتسيير مجالس الجماعات بعض ادوار القضاء الاداري في :لفرع الثالثا

 :ايقاف التنفيذ ، ايقاف التداول اوقرارات البطالن: الفقرة ألاولى         

تبث املحكمة لادارية في طلب بطالن املقررات والقرارات التي ال تدخل في صالحية مجلس 

املتخذة خرقا ألحكام القانون بعد احالة لامر عليها من عامل العمالة او لاقليم او الجماعة او رئيسه او 

 .  303من ينوب عنه

ايقاف التداول تحت طائلة البطالن في نقط مدرجة ضمن جدول اعمال املجلس ال تدخل في 

 .  304اختصاصات الجماعة او صالحية املجلس وذلك بطلب من العامل او من يقوم مقامه
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ببطالن مداوالت مجلس الجماعة وايقاف تنفيذ املقررات والقرارات التي قد تشوبها  التصريح

 .  305عيوب قانونية

 :وقد حددت القوانين التنظيمية قرارات املجالس التي يشوبها البطالن وهي

   املقررات و القرارات التي ال تدخل في صالحيات املجلس أو رئيسه. 

   ا ألحكام القانون التنظيمي للجماعة الترابية والنصوص املقررات والقرارات املتخذة خرق

 306 .التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

ولإلشارة فقد عبر املشرع عن القرارات الصادرة عن مجالس الجماعات الترابية باملقررات، و ما 

 يصدر عن رؤساء هذه املجالس بالقرارات، و املقرر هو ما يتم اتخاذه بصفة تداولية،وغالبا ما يتجه

أما   القصد منه إلى التقرير في أمور تنظيمية وليس مراكز قانونية فردية، وهو مجرد فرق في إلاصطالح،

 .من الناحية القانونية فليس هناك فرق بين القرار واملقرر 

وعلى العموم فالحالة ألاولى تضمنت عيب عدم لاختصاص الذي يشوب القرار إلاداري بإصدار 

دخل ضمن اختصاصاته أو إصدار رئيس املجلس لقرار ال يندرج ضمن املجلس لقرار إداري ال ي

إختصاصاته، أما الحالة الثانية فتحدثت عن مخالفة القانون، لكن هل اتجه قصد املشرع إلى عيب 

مخالفة القانون، أم مخالفة القانون باملعنى الواسع أي جميع عيوب املشروعية التي تشوب القرار 

ن املعنى الثاني هو املقصود أي كل عيب يشوب القرار إلاداري يجعله باطال بقوة وعلى ألارجح أ إلاداري،

القانون، وفي حالة النزاع حول شرعية هذه القرارات يجب إحالة ألامر إلى املحكمة إلادارية إلعالن 

 .البطالن

ة وتتم إلاحالة على املحكمة إلادارية من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بالنسب

للجهات، عكس ما كان عليه ألامرفي السابق، حيث كانت إلاحالة تتم من طرف سلطة الوصاية أو من 

أما بالنسبة للعماالت وألاقاليم والجماعات فإن إلاحالة على املحكمة تتم  307 طرف من يعنيه ألامر،

 .من طرف عامل العمالة أو إلاقليم

تنظيمات الثالثة الجهوية فيما فرغم أهمية املستجدات التي جاءت بها املقتضيات القانونية لل

تملك  تحريك الرقابة القضائية يبقى بيد ممثلي السلطة املركزية، وبالتالي يخص رقابة املشروعية فإن

إلادارة املركزية السلطة التقديرية في اللجوء إلى القضاء، وهذا نفس ما تضمنته قوانين الالمركزية في 

ك الرقابة القضائية كان مرتبط بإرادة املحافظ، وقد عرف فرنسا في بداية الثمانينات، حيث أن تحري

هذا النظام عدة إختالالت، كقلة إلاحالة على القضاء إلاداري، والتركيز على فئة من القرارات دون 

                                                                                                                                                                                              
30441113.14 

30513113.14 

306 –112111111

. 

307 –41. 
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ألاخرى إلخضاعها للرقابة القضائية، وبالتالي تحولت الرقابة القضائية إلى رقابة إدارية ملمثل الدولة، 

لطة املحلية الالمركزية وممثل الدولة غالبا ما يفضالن الحوار التفاوض ي إلرساء حيث لوحظ أن الس

قواعد املشروعية عوض املنازعة القضائية، مما حدا ببعض الفقه إلى الدعوة إلى سحب الرقابة عن 

 ممثل الدولة وتخويلها لسلطة مستقلة

 : ت العزل اقرارات التوقيف وقرار   : الفقرة الثانية

ء لاداري ايضا بعزل أعضاء مجلس الجماعة وكذلك عزل الرئيس او نوابه من يختص القضا

عضوية املكتب أو من املجلس في حال ارتكابهم أفعاال مخالفة للقوانين وألانظمة الجاري بها العمل من 

لامثلة على ذلك حالة ربط مصالح خاصة مع  ومن الجماعةشانها ألاضرار باملرفق العمومي وبمصالح 

عة او مع املؤسسات العمومية او شركات التنمية التابعة لها ا وان يبرم معها صفقات ألاشغال او الجما

سواء بصفة شخصية او لفائدة زوجه او أصوله او فروعه أو استغل … التوريدات او الخدمات 

   . 308التسريبات املخلة باملنافسة النزيهة

عن لانتماء السياس ي أثناء فترة لانتداب، ال يجوز ألعضاء مكاتب الجماعات الترابية التخلي 

تحث طائلة التجريد من العضوية في املجلس، ويتم التجريد من العضوية بمقتض ى حكم قضائي يصدر 

من  12من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات، وتقابلها املادة  14عن املحكمة إلادارية طبقا للمادة 

 . من القانون التنظيمي للجماعات 11م، واملادة القانون التنظيمي للعماالت و ألاقالي

ويتم تقديم طلب التجريد من العضوية من طرف رئيس املجلس أو الحزب السياس ي الذي ترشح 

 .العضو باسمه، ويجب أن تبت املحكمة إلادارية في الطلب في أجل شهر ابتداء من تقديم الطلب

يس ونوابه ــ عن ممارسة مهامه الى حين البث في توقيف كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ــ غير الرئ

 .309اذا تدخل في تدبير مصالح الجماعةطلب العزل إذا مارس مهاما إدارية أو وقع وثائق إدارية او 

البث في طلب عزل احد نواب الرئيس من عضوية املكتب امتنع دون عذر مقبول عن القيام 

   310تتم إحالة طلب العزل بمقرر يتخذه املجلس. بعدما بإحدى املهام املنوطة به أو املفوضة له 

     :311قرارات القل : الفقرة الثالثة

ــ اذا اقرت املحكمة وجود حالة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه ملدة شهرين دون مبرر يتم حل 

يوما من تاريخ الحكم النتخاب رئيس جديد  11املكتب بحكم قضائي ويستدعى املجلس داخل اجل 

 .عضاء املكتب وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في القانون التنظيميوباقي ا

                                                             
30811 .113.14 
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كما يختص القضاء لاداري وحده بحل مجلس الجماعة وذلك في حالة رفضه مثال القيام 

باألعمال املنوطة به او رفض التداول واتخاذ املقرر املتعلق بامليزانية او بتدبير املرافق العمومية التابعة 

 . و اذا كانت مصالح الجماعة مهددة ألسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعةللجماعة ا

 :القلول  :الفقرة الرابعة

كما سبقت إلاشارة أعاله، لم تعد مسطرة الحلول مسطرة إدارية باألساس بل أصبحت خاضعة 

ه على ملراقبة القضاء وإذا كانت بداية املسطرة تتم بطلب يوجهه العامل إلى رئيس مجلس الجماعة يحث

ضرورة استئناف مهامه القانونية التي سبق ان امتنع او توقف عن القيام بها لسبب من 

وذلك داخل اجل سبعة أيام و على الرغم من ذلك بقي الرئيس مصرا على امتناعه  ألاسباب 

العامل بإحالة ألامر على أنظار القضاء لاستعجالي باملحكمة إلادارية للترخيص بجواز حلول   يقوم

 41لعامل محل الرئيس في القيام باألعمال التي رفض القيام بها بحيث تبت املحكمة في اجل ال يتعدى ا

 .ساعة

 : خاتمة
حاولنا في هذا الكتاب تبسيط بعض املفاهيم املتعلقة بالتنظيم إلاداري ال من حيث املبادئ 

زي والالمركزي مع مراعاة آخر العامة والتي تعتبر  من الضروري لامام بها وال من حيث التنظيم املرك

 املستجدات املتعلقة بالقوانين التنظيمية ومختلف النصوص القانونية املنظمة للجماعات الترابية.

ونأمل أن نكون قد استطعنا ايصال بعض إن لم نقل كل ما يتعلق بهذه املادة إلى الطلبة ألاعزاء 

 مي واملنهي.راجين من هللا لهم التوفيق والسداد في مستقبلهم العل

 وهللا ولي التوفيق

 

 أستاذ املادة    

   د.محمد بوبوش

 2222 مارس 12وجدة في 
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 : 1رقم ملقق
 القاعدة:

س الدستور بخصوص قابلية كل القرارات من نف 111القرارات امللكية ال تقبل الطعن باإللغاء وال ينال من ذلك ما نص عليه الفصل 

ف التنظيمية والفردية املتخذة في املجال إلاداري للطعن أمام الجهات القضائية املختصة ما دامت ال تنزل منزلة هذا املجال إلاداري الصر 

 الصالحيات الدستورية املحفوظة لجاللة امللك في مجال إلاشراف على حسن سير املؤسسات الدستورية.

 لكة املغربيةاملم

 املحكمة إلادارية بالرباط

 قسم إلالغـــــــــــاء

 أصل القكم املحفوظ بكتابة الضبط

 باملحكمة إلادارية بالرباط

 3233حكم رقم : 

 19/1/2219بتاريخ :

 2219-1112-543ملف رقم :

س الدستور بخصوص من نف 111القرارات امللكية ال تقبل الطعن باإللغاء وال ينال من ذلك ما نص عليه الفصل 

 قابلية كل القرارات التنظيمية والفردية املتخذة في املجال إلاداري للطعن أمام الجهات القضائية املختصة

 باســــم جــاللة املــلك وطبقا للقانون 

 2111شتنبر 11بتاريخ 

 أصدرت املحكمة إلادارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 . رئيسا…………………………………………….مصطفى سيمو

 مقررا…………………………………………. املصطفى أجهوم 

 عضوا…………………………………………….إسماعيل بوتاكة

 مفوضا ملكيا………………………………بحضور معاذ العبودي

 كاتبة للضبط…………………………….. وبمساعدة مليكة حاجي

 الحكم آلاتي نصه :

 موظف بمجلس املستشارين.…….. بين الطاعن : 

 من جهة……………………………………………. 

 بين املطلوبين في الطعن:و 

 مجلس املستشارين في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه مقره بالرباط. –

 ………………نائبه: 

 الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. –

 …………….واملدخل في الدعوى: 

 ……………….عنوانه: 

 من جهة أخرى …………………………………………… 

 الوقائع

، عرض من خاللها أن 12/11/2111اعن أعاله بواسطة نائبه بتاريخ بناء على صحيفة الطعن التي تقدم بها الط

وفق الثابت من ……….. ، غير أنه ظل يباشر مهامه 2114أحيل إلى التقاعد متم شهر يونيو ………. املدخل في الدعوى 

، وظل يتقاض ى ألاجرة والتعويضات بالصفة 11/11/2111محضر اجتماع مكتب ملجلس املستشارين ليوم الجمعة 
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ملذكورة وبصورة منتظمة، مع استمرار إدراج اسمه في السجل الخاص باملوظفين النظاميين املزاولين لعملهم بمجلس ا

املستشارين، عالوة على استفادته من مكافأة نهاية الخدمة املقررة لفائدة موظفي مجلس املستشارين النظاميين، 

تقد إلى السند القانوني ويتناقض مع مضمون القانون موضحا أن استمرار املعني باألمر في املنصب املذكور يف

املتعلق باملناصب العليا، ويحرم الطاعن وغيره من ألاطر والكفاءات من داخل مجلس ي البرملان  12.12التنظيمي رقم 

يعتبر قرارا معدوما وغير …… في تولي منصب …… ، ولذلك فإن قرار استمرار ……..وخارجه من حق التنافس على منصب 

، ألجله التمس الحكم بإلغاء هذا )…….(شروع طاملا أن املعني باألمر قد أحيل إلى التقاعد من طرف إدارته ألاصلية م

 القرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك شغور املنصب املذكور.

 21/17/2111 وبناء على املذكرة التوضيحية مع إدخال الغير في الدعوى املقدمة من طرف نائب الطاعن بجلسة

بصفته الشخصية في الدعوى مع تأكيد مطالبه السابقة، واحتياطيا ألامر تمهيديا بإجراء بحث ……. التمس فيها 

 للتحقيق في مدى بلوغ املدخل في الدعوى لسن التقاعد القانوني.

عدم اختصاص التمس من خاللها التصريح ب 21/17/2111وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة بجلسة 

كما قرارات تعيينه السابقة في نفس املنصب ……. املحكمة إلادارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب لكون قرار لاحتفاظ 

قد تم باقتراح من رئيس مجلس املستشارين و موافقة جاللة امللك، واحتياطيا عدم قبول الطلب لعدم التقيد 

املحدث للمحاكم إلادارية من حيث عدم إرفاق الطاعن  11.41لقانون من ا 21بالشكلية املنصوص عليها في املادة 

 مقاله بنسخة من القرار املطعون فيه

و في املوضوع التمس رفض الطلب لكون مؤاخذات الطاعن على القرار املطعون فيه ال تستند إلى أساس، لكون 

ملستشارين و الذي استتبع بتعيينه ضمن ملجلس ا… بمجرد تعيينه …. أصبحت عالقته منتفية …. املدخل في الدعوى 

ال يندرج ضمن …موظفي هذا املجلس مستشارا في إطار النظام ألاساس ي الخاص بموظفيه، كما أن التعيين في منصب 

التعيينات في املناصب العليا الواردة بالقانون التنظيمي و املرسوم التطبيقي له، باإلضافة لكون مقتضيات املادتين 

مسة من القانون التنظيمي املتعلق باملناصب العليا تهم املناصب العليا املشار إليها في هذا القانون والتي الرابعة الخا

، و كال امللحقين ال يتضمن املؤسسات الدستورية كمجلس 2و رقم  1وردت على سبيل الحصر في ملحقيه رقم 

 املنظمة لها.املستشارين و التي يتم تحديد إطار التعيين فيها بموجب القوانين 

التمس فيها عدم قبول دعوى  21/17/2111وبناء على مذكرة جواب مجلس املستشارين بواسطة نائبه بجلسة 

 الطاعن شكال لكونها جاءت خارج ألاجل القانوني والنتفاء الصفة واملصلحة في تقديم الدعوى.

رد دفوع الوكيل القضائي للمملكة،  التمس من خاللها 11/11/2111وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطاعن بجلسة 

لكون الدفع بعدم لاختصاص النوعي أو املحلي ال ُيثار إال إذا كانت هناك محكمة أخرى مختصة للنظر في الدعوى، ما 

دام املقصود بالدفع عدم قابلية القرار املطعون فيه للطعن باإللغاء وليس انعقاد لاختصاص النوعي لجهة قضائية 

يتم بموجب قرار إداري فردي يصدر عن رئيس املجلس …. يها امللف لتبت فيه، والحال أن قرار تعيين أخرى سيحال إل

وبالتالي يندرج ضمن القرارات التي تصدرها السلطات إلادارية اعتبارا لكونه رئيسا تسلسليا للموظفين العاملين به، 

نظرا لبلوغه السن القانوني … في منصب … لدعوى مؤكدا طلبه الرامي إللغاء القرار القاض ي باستمرار املدخل في ا

 سنة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. 11املحدد في 

التمس من خاللها استبعاد ما ورد بمذكرة  1/1/2111وبناء على مذكرة تعقيب الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 

ب وعند لاقتضاء رفضه لكون القرار الطاعن والحكم بعدم اختصاص املحكمة إلادارية بالرباط للبت نوعيا في الطل

ألنه صادر عن الجناب الشريف مما يجعله  11.41من القانون  1املطعون فيه يخرج عن نطاق القرارات الواردة باملادة

 مستبعدا من الطعن.

 وبناء على باقي أوراق امللف.



111 

 

جاهزة، وبعد أن أعطيت الكلمة حضرها الطرفان فتقرر اعتبار القضية  1/1/2111وبناء على إدراج القضية بجلسة 

 للمفوض امللكي الذي التمس رفض الطلب، تقرر وضع القضية في املداولة لجلسة اليوم.

 وبعد املداولة طبقا للقانون 

بعد إحالته إلى … في منصب … حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار القاض ي باستمرار املدخل في الدعوى 

 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وجعل الصائر وفق القانون.)…( صلية التقاعد من طرف إدارته ألا 

وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة، من جهة أولى، بعدم اختصاص املحكمة إلادارية للبت نوعيا في الطلب بعلة أن 

ارات في منصبه بعد بلوغه حد السن القانوني جاء بعد موافقة ملكية، و بكون هذا النوع من القر … لاحتفاظ 

 املحدث للمحاكم إلادارية. 11.41من القانون  1)امللكية( يخرج عن نطاق تطبيق املادة 

وحيث إنه في إطار سلطة املحكمة في تكييف الدفع املثار من طرف الوكيل القضائي للمملكة، وملا كان التصريح بعدم 

داخال في إطار الطلبات التي يندرج البت لاختصاص النوعي، وفقا ملا تمسك به مثير الدفع، يقتض ي أن يكون الطلب 

فيها، من جهة أولى، ضمن والية القضاء، ومندرجا من جهة ثانية ضمن اختصاص جهة قضائية أخرى، وملا كان 

الوكيل القضائي قد أسس دفعه على خروج الطلب عن والية القضاء )باعتباره مفهوما مختلفا عن اختصاص 

وع القضايا بين الجهات القضائية املختلفة، في حين ُيقصد بتحديد نطاق والية القضاء إلاداري الذي يهم توزيع ن

القضاء تعيين حدود ما للقضاء سلطة البت فيه وما ليس له سلطة البت فيه، إذ أن لاختصاص القضائي يهم توزيع 

لسلطة القضائية وبين القضايا حسب نوعها بين الجهات القضائية، في حين تهم والية القضاء توزيع لاختصاص بين ا

غيرها من الجهات غير القضائية وتحديد ما يقبل عرضه على نظر املحاكم وما ال يقبل(، فإن الدفع املثار في النازلة، 

وأخذا في لاعتبار ألاساس الذي انبنى عليه املتمثل في عدم قابلية القرار املطعون فيه للطعن باإللغاء، يكون محموال 

 القبول. على كونه دفعا بعدم

وحيث إنه ملا كان ثابتا أن لاجتهاد القضائي املغربي مستقر على اعتبار أن القرارات امللكية ال تقبل الطعن باإللغاء 

في قضية عبد الحميد الروندا و قضايا أخرى، إذ لم يقبل  1111وفقا ملا أسس له املجلس ألاعلى سابقا منذ سنة 

القرارات امللكية بدعوى عدم صدورها عن سلطة إدارية باملفهوم الذي ينص  الفصل في القضايا املتعلقة بالطعن في

ومن ثم عدم اعتبار جاللة امللك جهة إدارية ونفي الصفة  -سابقا-عليه الفصل ألاول من ظهير تأسيس املجلس ألاعلى

، يتبين أن قرار تمديد حد إلادارية عن املقررات الصادرة عنه وعدم إخضاعها للرقابة القضائية، فإنه بالرجوع للنازلة

، يندرج بدوره ضمن إجراءات متخذة في إطار جانب من املهام …..سن التقاعد بالنسبة للمطلوب في الطعن 

السهر على حسن سير املؤسسات ” من الدستور و املتمثلة في  42الدستورية املنوطة بجاللـة امللـك بمقتـضـى الفصل 

 ”  الدستورية

من نفس  111ر يظل غير قابل للطعن القضائي، و ال ينال من ذلك ما نص عليه الفصل ولذلك فإن هذا القرا

الدستور بخصوص قابلية كل القرارات التنظيمية و الفردية املتخذة في املجال إلاداري للطعن أمام الجهات القضائية 

املحفوظة لجاللة امللك في مجال  املختصة، ما دامت ال تنزل منزلة هذا املجال إلاداري الصرف الصالحيات الدستورية

 إلاشراف على حسن سير املؤسسات الدستورية.

 املنطـــوق 

 املحدث للمحاكم إلادارية. 41.11وتطبيقا ملقتضيات القانون 

 لهذه ألاسباب

 حكمت املحكمة إلادارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:

 بعدم قبول الطلب.

 هبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعال 
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 : 2رقم ملقق

 يبين تنظيم وتسيير مجلس الجهة

 التكوين وألادوار املؤسسة الجهوية

 ينتخب باالقتراع العام املباشر ملدة ست سنوات - املجلس الجهوي 

عادية خالل  دوراتيجتمع  املجلس الجهوي وجوبا ثالث مرات في السنة، في -

 أشهر مارس، ويوليو، وأكتوبر؛

لما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق الشروط التي ينص وفي دورات استثنائية، ك

 عليها القانون.

 يتكون من:  املجلس الجهوي  مكتب

بإقالة الرئيس )والنواب(، ينتخبون ملدة انتداب املجلس، مع إمكانية تقديم طلب -

، من طرف ثلثي أعضاء املجلس -مرة واحدة عند منتصف الوالية -الرئيس من مهامه

 املزاولين مهامهم.

 يعتبر الرئيس الجهاز التنفيذي ألشغال املجلس ومقرراته؛ -

 (؛1و 1نواب الرئيس بين ) -

 يضطلع نواب الرئيس، بمهام مساعدة الرئيس في أداء مهامه. -

 تتكون من:  ألاجهزة املساعدة

 كاتب املجلس ونائبه: يضطلعان بمهمة تحرير محاضر الجلسات وحفظها؛ -

يق  فيما بين أعضاء املجلس، ألجل توحيد الرؤى الفرق: تضطلع بمهمة التنس -

 واملواقف في مجموعة من القضايا التي تهم الشؤون الجهوية.

 اللجان الدائمة باملجلس

( على ألاكثر، تناط بها دراسة القضايا التي 7( على ألاقل وسبعة )3بين ثالثة ) -

 تهم: 

 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة؛ -

 تصادية ولاجتماعية والثقافية والبيئية؛التنمية لاق -

 إعداد التراب -

 تضطلع بمهام دراسة وتهيييء أعمال املجلس الجهوي  -

أعطى القانون للمجلس وعند لاقتضاء، إمكانية إحداث لجان موضوعاتية 

 مؤقتة، تناط بها مهام دراسة قضايا معينة
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 اختصاصات الجهة: 3رقم ملقق                                          

 ميادين الاختصاص طبيعة الاختصاص

 .النهوض بالتنمية املندمجة واملستدامة لاختصاص العام واملرجعي

 لاختصاص في مجال التنمية الجهوية -1 لاختصاصات الذاتية

 التنمية لاقتصادية-

 ؛نهي والتكوين املستمر والشغلالتكوين امل -

 ؛التنمية القروية -

 .الثقافة -

 .البيئة -

 .التعاون الدولي -

 .لاختصاص في مجال اعداد التراب -2

 

لاختصاصات املشتركة بين الدولة 

 والجهة

 التنمية لاقتصادية- 

 ؛التنمية القروية -

 ؛التنمية لاجتماعية -

 .البيئة -

 .الثقافة -

 .السياحة -

لاختصاصات املنقولة من الدولة 

 إلى الجهة

 الصناعة-

 ؛الصحة -

 ؛التجارة -

 .التعليم -

 الثقافة-

 .الرياضة والطاقة و املاء والبيئة -
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 : يبين تنظيم وتسير مجلس العمالة وإلاقليم4رقم  ملقق

 التكوين وألادوار املؤسسة إلاقليمية
 

 إلاقليمي املجلس

 غير املباشر ملدة ست سنوات؛  ينتخب باالقتراع -

يجتمع املجلس الجهوي وجوبا ثالث مرات في السنة، في دورات عادية خالل أشهر  -

 يناير، ويونيو، وشتنبر؛

وفي دورات استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووفق الشروط التي ينص عليها -

 القانون.

 

 

 

 مكتب املجلس الجهوي 

 يتكون من: 

واب(، ينتخبون ملدة انتداب املجلس، مع إمكانية تقديم طلب بإقالة الرئيس )والن-

، من طرف ثلثي أعضاء املجلس املزاولين -ملرة واحدة عند منتصف الوالية-الرئيس من مهامه

 مهامهم.

 يعتبر الرئيس الجهاز التنفيذي ألشغال املجلس ومقرراته؛ -

 (؛1و 2نواب الرئيس بين )-

 م مساعدة الرئيس في أداء مهامه.يضطلع نواب الرئيس، بمها-

 

 

 ألاجهزة املساعدة

 تتكون من: 

 كاتب املجلس ونائبه-

 يضطلعان بمهمة تحرير محاضر الجلسات وحفظها؛ -

 اللجان الدائمة باملجلس: تضطلع بمهام دراسة وتيهئ أعمال املجلس الجهوي.-

لجان دائمة  (3أعطى القانون ملجلس العمالة أو إلاقليم الحق في إحداث ثالث )

 باملجلس، تناط بها دراسة قضايا: 

 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة؛-

 التنمية القروية والحضرية وإنعاش لاستثمارات واملاء والطاقة والبيئة؛-

 الشؤون لاجتماعية وألاسرة.-

 ومع أن القانون لم يحصر عدد اللجان الدائمة السابق إلاشارة إليها، إذ بمقدور مجلس

العمالة أو إلاقليم بواسطة نظامه الداخلي إحداث لجان أخرى، ويعمل على تسميتها، وتحديد 

(، وأن 1غرضها وكيفيات تأليفها، فإنه قد أوجب أن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة )

 ال ينتسب عضو من أعضاء املجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
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 ت العمالة أو إلاقليم: يبين اختصاصا5رقم  ملقق

 ميادين الاختصاص طبيعة الاختصاص
 النهوض بالتنمية لاجتماعية في كل من الوسط القروي واملجاالت الحضرية. لاختصاصات العام واملرجعي 

 النقل املدرس ي في املجال القروي؛- لاختصاصات الذاتية 

 إنجاز وصيانة املسالك القروية؛-

 من الفقر والهشاشة؛وضع وتنفيذ برامج للحد -

 تشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفز الصحة؛-

 تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.-

لاختصاصات املشتركة بين العمالة أو إلاقليم 

 والدولة

 تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛-

 تنمية املناطق الجبلية والواحات؛-

 إلاسهام في تزويد العالم القروي باملاء الصالح للشرب والكهرباء؛-

 برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛-

 املساهمة في إنجاز وصيانة الطرق إلاقليمية؛-

 التأهيل لاجتماعي في امليادين التربوية والصحية ولاجتماعية والرياضية.-

ن على آلية التعاقد كصيغة ملمارسة لاختصاصات املشتركة بين أحال القانو 

العمالة أو إلاقليم والدولة وذلك إما بمبادرة من هذه ألاخيرة أو بطلب من العمالة أو 

 إلاقليم.

لاختصاصات املنقولة من الدولة إلى العماالت 

 وألاقاليم 

 التنمية لاجتماعية؛-

غيرة واملتوسطة خاصة بالوسط القروي. هذه وإحداث وصيانة املنشآت املائية الص

"التدرج" و"التمايز" بين  مبدأيلاختصاصات تبقى محكومة بمراعاة كل من 

العماالت وألاقاليم عند عمليات النقل كما يمكن تحويل لاختصاصات املنقولة إلى 

ل اختصاصات ذاتية للعمالة أو إلاقليم أو العماالت وألاقاليم املعنية، شريطة تعدي

 القانون التنظيمي.
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 الجماعة: يبين تنظيم وتسير مجلس 9رقم  ملقق

 التكوين وألادوار املؤسسة إلاقليمية
 

 الجماعي املجلس

 ينتخب باالقتراع غير املباشر ملدة ست سنوات؛  -

وجوبا ثالث مرات في السنة، في دورات عادية خالل أشهر  الجماعييجتمع املجلس  -

 ، وشتنبر؛يما، فبراير

وفي دورات استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووفق الشروط التي ينص عليها -

 القانون.

 

 

 

 ماعيمكتب املجلس الج

 يتكون من: 

الرئيس )والنواب(، ينتخبون ملدة انتداب املجلس، مع إمكانية تقديم طلب بإقالة -

رف ثلثي أعضاء املجلس ، من ط-ملرة واحدة عند منتصف الوالية-الرئيس من مهامه

 املزاولين مهامهم.

 يعتبر الرئيس الجهاز التنفيذي ألشغال املجلس ومقرراته؛ -

 (؛11 و 3نواب الرئيس بين )-

 يضطلع نواب الرئيس، بمهام مساعدة الرئيس في أداء مهامه.-

 

 

 ألاجهزة املساعدة

 تتكون من: 

 كاتب املجلس ونائبه-

 لجلسات وحفظها؛يضطلعان بمهمة تحرير محاضر ا -

تضطلع بمهمة التنسيق فيما بين أعضاء املجلس، ألجل توحيد الرؤى واملواقف الفرق:  

 في القضايا التي تهم الشؤون الجماعية، خاصة بالنسبة للمجالس ذات نظام املقاطعات,

 .ماعيدراسة وتيهئ أعمال املجلس الج اللجان الدائمة باملجلس: تضطلع بمهام-

( على 1على ألاقل وخمسة ) (2) اثنتانفي إحداث  جماعة الحقالجلس أعطى القانون مل

 لجان دائمة باملجلس، تناط بها دراسة قضايا:  ألاكثر 

 امليزانية والشؤون املالية والبرمجة؛-

 التنمية القروية والحضرية وإنعاش لاستثمارات واملاء والطاقة والبيئة؛-

 الشؤون لاجتماعية وألاسرة.-

موضوعاتية مؤقتة إحداث لجان  جماعة وعند لاقتضاء إمكانيةن ملجلس الأعطى القانو 

وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى رئيس املجلس ، تناط بها مهام دراسة قضايا معينة

 قصد عرضه على املجلس.
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نماذج أسئلة الامتحان في مادة التنظيم إلاداري 

 خاصة بالدورة العادية والاستدراكية

2211-2222 
 ؟النتائج املترتبة عن التمتع بالشخصية املعنوية العامة 

 ركزية إلادارية؟يا وعيوب  نظام املمزا 

 عناصر وأركان نظام الالمركزية إلادارية. 

  عدم التركيز إلاداري والالمركزية إلادارية.قارن بين 

 ؟قارن بين الالمركزية إلادارية والالمركزية السياسية 

 قليمية والالمركزية املرفقية أو املصلقية؟ميز بين الالمركزية إلا 

 .أسس الالمركزية املرفقية 

 الرئاسية؟ رقابةميز بين الوصاية إلادارية وال 

 تكلم عن السلطة الرئاسية؟ 

 ؟أنواع التفويض 

 تحدث بإيجاز عن شروط التفويض؟ 

 املؤسسة العمومية وعناصر تعريفها؟ 

 ة والتجارية واملرافق العامة إلادارية؟معايير التمييز بين املؤسسات العمومية الصناعي 

   تخضع الهيئات الالمركزية لنوع من الرقابة وإلاشراف من قبل السلطة املركزية

بهدف التأكد من ممارسة هذه الهيئات اختصاصاتها في حدود القانون وفي نطاق 

 تكلم عن ألاسلوب الفرنس ي والانجليزي في ممارسة الوصاية السياسة العامة للدولة.

 إلادارية.

 اختصاصات امللك في القالة الاستثنائية؟ 

  الطبيعة القانونية للقرارات امللكية في املجال الاداري؟ 

  2211مهام وصالحيات رئيس القكومة في دستور. 

 تكلم عن املبادئ الدستورية املؤطرة للجماعات الترابية؟ 

  تكلم عن ميثاق الالتمركز الاداري. 
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 الئحة املصادر املعتمدة

 
 أوال:  باللغة العربية

 الكتب: -1

وفق النموذج املغربي، دار العرفان  للنشر والتوزيع،  إلاداري كومغار: التنظيم  إبراهيم 

 .2111أكادير، طبعة 

، تقديم الدكتورة 2111أمين السعيد: مؤسسة رئيس الحكومة في الدستور املغربي لسنة  

منشورات مجلة العلوم القانونية،  أمينة املسعودي، سلسلة البحث ألاكاديمي تصدر عن

 .2114الرباط،  لاصدار الرابع، مطبعة ألامنية،

أحمد رشيد: تنظيم الحكم وإلادارة املحلية املفاهيم العلمية وحاالت دراسية، دار املعارف،   

 .1/1177ط

املصطفى قريش ي: مالئمة نظام الالتمركز إلاداري مع متطلبات الجهوية املتقدمة وفق  

والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مكتبة دار السالم الرباط،  2111دستور  مقتضيات

 2117الطبعة ألاولى

عبد هللا إدريس ي: محاضرات في القانون إلاداري املغربي، الجزء ألاول، املدخل العام، التنظيم  

 .1111إلاداري، دار النشر الجسور، الطبعة ألاولى، وجدة، 

 . 1111الدار الجامعية ، القانون إلاداري  :هللا عبد الغني بسيوني عبد 

القرار  -املرفق العام-إلاداري الضبط -إلاداري  ، التنظيمثورية لعيوني: القانون إلاداري املغربي 

 .1111جسور، وجدة الطبعة الثانية ، دار النشر الإلاداري العقد  -إلاداري 

 . 1111لدار الجامعية، ، دراسة مقارنة، اإلاداري القانون  :عبد الغني بسيوني  

محمد ألاعرج: طرق تدبير املرافق العامة باملغرب، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية  

 .2114مال جامعية، الطبعة ألاولى: والتنمية، سلسلة مؤلفات و أع

محمد لاعرج: التنظيم لاداري املغربي، منشورات خلية ألابحاث والدراسات لادارية بكلية  

 .2111قوق فاس، دار القلم ، طبعة الح

 . 2111محمد ألاعرج: القضاء إلاداري باملغرب، طبعة -  

م باملغرب، دار التنظي-إلاداري، النظرية العامة للتنظيم إلاداري   مليكة الصروخ: القانون  

 .2111القلم، طبعة 

الطبعة  –شمية القانون إلاداري وتطبيقاته في اململكة ألاردنية الها :خالد سمارة الزعبي  

 .1113 –الثانية 
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فكر العربي، القاهرة، سليمان الطماوي: الوجيز في القانون إلاداري، دراسة مقارنة، دار ال 

 .1112طبعة 

 .1111 -مطبعة جامعة عين شمس –لاداري الوجيز في القانون : الطماوي  سليمان 

 .2111بعة ألاولى الرباط، الط –التنظيم إلاداري املغربي، طوب بريس  :كريم لحرش   

نور الدين السعداني الجماعات الترابية باملغرب بين توسيع لاختصاصات التدبيرية   

 .  2111الطبعة لاولى  ،هات لاستقاللية املاليواكرا

"التنظيم إلاداري، إلادارة املركزية للدولة، الجماعات الترابية"، دار ابي  :بوجمعة بوعزاوي   

   .2113الطبعة ألاولى رقراق للطباعة و النشر، 

 .1113) دون ناشر(،  نظم إلادارة املحلية :رمزي طه الشاعر  

، دراسة نظرية والسياسيةمحمد الهماوندي: الحكم الذاتي والنظم الالمركزية إلادارية  

 .1111مقارنة، دار املستقبل العربي، الطبعة ألاولى 

 .   تاريخ ودون ناشر( )دون  ط  في القانون إلاداري يالوس : محمود عاطف البنا 

 .1/1177ر العربي، طمنير إبراهيم شلبي: املرفق املحلي، دراسة مقارنة، دار الفك   

 .1171مصطفى الجندي: املرجع في إلادارة املحلية، منشأة املعارف إلاسكندرية    

لجسور، مصطفى بن شريف: القانون إلاداري، الجزء ألاول، التنظيم إلاداري، مطبعة ا 

 .2111لطبعة ألاولى وجدة، ا

صبحي محرم: املدخل في تطور تنظيم الحكم املحلي، موسوعة الحكم  :مصطفى فهمي   

املحلي، ألاساسيات النظرية للحكم املحلي، الجزء ألاول، املنظمة العربية للعلوم إلادارية، 

  1177.مطبعة نهضة مصر 

لدية والوالية في الجزائر، شيهوب مسعود: أسس إلادارة املحلية وتطبيقها على نظام الب   

 .1111ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .1/1111عبد الرحمن البكريوي: الوجيز في القانون إلاداري املغربي، الكتاب ألاول، الطبعة   

 .1/1111: املختصر في القانون إلاداري، الكتاب ألاول، املطابع املغربية، ط عبد القادر باينة   

 مبادئ إلادارة املحلية وقضاياها في النظرية والتطبيق، املكتبة ألانجلو ظريف بطرس:    

 .1171مصرية، 

 .1112املبادئ العامة للقانون إلاداري املغربي، الطبعة الثالثة،  :محمد مرغني  

 .1113الطبعة ألاولى  ) دون ناشر(، الكتاب ألاول  -القانون إلاداري  :نواف كنعان  

إلاداري: املبادئ ألاساسية لدراسة القانون والعلم إلاداريين، دار  عبد الحق عقلة، القانون  

 .2117م، الرباط، الطبعة الثانية، القل

 .2117نجاة خلدون: قانون التنظيم إلاداري، مطبعة دعاية، الرباط، الطبعة ألاولى   
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 رسائل الجامعية:طروحات والألا -2

 ألاطروحات:-أ  

التمركز إلاداري والالمركزية في دعم الجهوية، أطروحة رشيد السعيد: مدى مساهمة ال      

- 2111الرباط. -أكدال–خامس جامعة محمد ال-لنيل الدكتوراه في الحقوق )قانون عام( 

2112  

 الرسائل:-ب

إدريس ألازهري: الجهوية والتنمية إلادارية باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في     

 .2111-1111حقوق، الرباط القانون العام، كلية ال

بن الساهل إدريس: تطور وآفاق الجهة باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في     

 .1111-1111القانون العام، كلية الحقوق، الرباط، 

سمية بالفريج: الالمركزية وانعكاساتها باملغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا     

 .2111-1111لخامس، أكدال، املعمقة، جامعة محمد ا

محمد بوبوش: قضية الصحراء ومفهوم لاستقالل الذاتي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات     

العليا املعمقة في القانون العام )وحدة: املغرب في النظام الدولي(، كلية العلوم القانونية 

-2114لجامعية، أكدال، السنة ا-الرباط-ولاقتصادية  ولاجتماعية، جامعة محمد الخامس

2111. 

طارق دحماني: حكامة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بحث لنيل دبلوم املاستر       

في القانون العام ) قانون وتدبير الجماعات التربية(، كلية العلوم القانونية ولاقتصادية 

 .2111-2117ولاجتماعية، فاس، السنة الجامعية  

-الجزائر-كالية تقاسم السلطة التنفيذية في الدول املغاربية )املغربنصر هللا البغدادي: إش 

تونس(، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، ماستر الدراسات الدستورية والسياسية، 

كلية العلوم القانونية ولاقتصادية ولاجتماعية، جامعة محمد  ألاول، وجدة، السنة 

 .2117-2111الجامعية، 

رويش: املراقبة لادارية على الجماعات الترابية باملغرب: واقع وآفاق، رسالة لنيل ميمون د 

دبلوم املاستر  في القانون العام، ماستر الدراسات الدستورية والسياسية، كلية العلوم 

-2117وجدة، السنة الجامعية:  -القانونية ولاقتصادية ولاجتماعية، جامعة محمد لاول 

2111. 

ي: املقومات الدستورية للنظام الالمركزي باملغرب بحث لنيل شهادة املاستر في محمد عالل   

ولاقتصادية ولاجتماعية، جامعة سيدي   قانون املنازعات العمومية، كلية العلوم القانونية 

 .2113-2112محمد بن عبد هللا، فاس، السنة الجامعية 
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ملغرب، بحث لنيل شهادة املاستر في مريم أمحزون: التأطير الدستوري للمادة إلادارية با 

قانون املنازعات، كلية العلوم القانونية ولاقتصادية ولاجتماعية، جامعة موالي إسماعيل، 

 .2113-2112السنة الجامعية 

 دراسات علمية: -2

 :نظمة منشورات املجلة املغربية لأل ” إلاطار القانوني والتنظيمي للجهوية باملغرب“أحمد أجعون

 .2111ة، عدد يونيو القانوني

  عبد الحق املرجاني: الجهوية في بعض الدول املتقدمة، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية

 .1114/أبريل، شتنبر 1-7عدد مزدوج 

  مجلة الحقوق والشريعة السنة –عادل الطبطبائي: لاستقالل الذاتي لواليات الدولة لاتحادية

 .1111الحقوق والشريعة، جامعة الكويت كلية  -العدد ألاول –الرابعة 

    ة الوالي و العامل و آفاق عدم التركيز لاداري باملغرب ، املجلة سمؤس: عبد الفتاح البجيوي

 2114،  111املغربية لالدارة املحلية و التنمية ، عدد 

  عبد الجبار عراش: آلافاق املستقبلية للمسلسل الجهوي باملغرب: الجهوية السياسية بين

املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية –مقومات الدولة املوحدة ومتطلبات الهيكلة الفيدرالية 

 .1111-1عدد –سلسلة مواضع الساعة –

 الجهوية املوسعة خيار استراتيجي نحو تحقيق التنمية، املجلة املغربية : حميد أبو الس

 .2111، 1العمومية، العددللسياسات 

  بة الجهوية باملغرب وإمكانية إلاصالح على ضوء الحكم الذاتي، املجلة حميد أبوالس: التجر

 .2111،  11و 17تنمية، عدد مزدوج املغربية لإلدارة املحلية وال

   كريم لحرش: دور الجهوية املتقدمة في تحقيق الحكامة الترابية، سلسلة الالمركزية و إلادارة

 .2111، الطبعة الثانية  12-11دوج املحلية، عدد مز 

  سعيد جفري: الجهوية املوسعة باملغرب خارطة طريق ملكية، سلسلة الالمركزية و إلادارة

    .2111، الطبعة الثانية  12-11املحلية، عدد مزدوج 

    محمد الغالي: سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية؟ املجلة املغربية لإلدارة

 . 2111، 13عدد ” الساعةمواضيع “املحلية و التنمية، سلسلة 

    2111- 33/34رضوان زهرو : التدبير الحر للشأن الترابي مجلة مسالك العدد  .  

    موالي رشيد جاز الجماعات الترابية ومبدا التدبير الحر مجلة منارة للدراسات القانونية

    . 2117وإلادارية، عدد خاص 

 املجلة املغربية  2111غربي، لجديد لسنة نادية النحلي: الجهوية املتقدمة في الدستور امل ،

  .2112، نونبر/دجنبر، 117لإلدارة املحلية والتنمية، عدد 

 النصوص والوثائق القانونية:-4
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 .2111نونبر  1للمسيرة الخضراء في  33الخطاب امللكي بمناسبة الذكرى  

 1111ر تمببالجماعات املحلية بتاريخ فاتح س يتعلق بانتخاب 1.11.11ظهير شريف رقم  

 .1111شتنبر  4بتاريخ  2441عدد  جريدة رسميةمنشور في 

 ( بتنفيذ نص1111أكتوبر  7) 1417جمادى ألاولى  23صادر في  1.11.117شريف رقم ظهير  

 (.1111أكتوبر  11) 1417ى ألاولى جماد 21بتاريخ  4421الدستور املراجع، جريدة رسمية، عدد 

 لق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.املتع 11.11القانون التنظيمي رقم  

 3331عدد  جريدة رسميةمنشور في  1171شتنبر  31بتاريخ  1.71.113ظهير شريف رقم  

 .1171مكرر بتاريخ فاتح أكتوبر 

جريدة ( منشور في 2112أكتوبر  3) 1423رجب  21صادر في  1.12.217ظهير شريف رقم  

 .2112نونبر  21بتاريخ  1111عدد  رسمية

املغير  17.11بتنفيذ القانون رقم  2111فبراير  11صادر في  1.11.113شريف رقم ظهير   

املتعلق بامليثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، تم نشره في  71.11واملتمم بموجبه القانون رقم 

 ، 2111فبراير  23بتاريخ  1711عدد  جريدة رسمية

( بتنفيذ القانون 2112يوليو  17) 1433عبان من ش 27صادر في  1.12.21ظهير شريف رقم    

من  12و  41املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  12.12التنظيمي رقم 

 .(2112يوليو  11) 1433شعبان  21الصادرة بتاريخ  1111الدستور. الجريدة الرسمية عدد 

( بتنفيذ القانون 2111يوليو  7) 1431من رمضان  31صادر في  1.11.11ظهير شريف رقم  

يوليو  23بتاريخ  1311ة عدد املتعلق بالجماعات تم نشره في الجريدة الرسمي 113.14التنظيمي رقم 

2111. 

يحدد بحسب العماالت وألاقاليم قائمة  2111يونيو  22بتاريخ  2.11.412رسوم رقم م  

ب انتخابهم في مجلس كل جماعة، الجريدة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد ألاعضاء الواج

 .2111يوليو  2بتاريخ  1374الرسمية عدد 

( بتحديد مسطرة إعداد 2111يونيو  21) 1437رمضان  23صادر في  2.11.311مرسوم رقم  

 برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.

 املنظم إلدارة السجون وإعادة لادماج. 2111ي ما 21خ بتاري 2.11.772املرسوم    

( الجريدة  2111أبريل  11) 1432جمادى ألاولى  7الصادر في  2.11.111املرسوم رقم -   

املنظم للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق  (.2111ابريل  11بتاريخ  1133الرسمية عدد 

 لانسان.

 

 الاجتهاد القضائي: -5
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، الوكيل القضائي للمملكة ضد 2114يونيو  31بتاريخ  732إلادارية، قرار املجلس ألاعلى، الغرفة 

، منشور كذلك باملجلة املغربية لإلدارة 222، ص: 111العربي السعدي، مجلة القضاء والقانون عدد 

 . 2114أكتوبر -وليوز ي، 11-17املحلية والتنمية، عدد 

 ثانيا: بالفرنسية
 Benjelloun (A) : Droit administratif, 1er volume, 2éme éditions, 1984 

 Durand(ch.) : de l’état fédéral à l’état unitaire décentralisé, Melange ,sirey, 

N°193,1956.  

 Mohammed El Yaagoubi, Pour un état territorial équilibré, un processus en évolution, 

REMALD, N 133, mars-avril, 2017, P 34 

 

 

 


