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 اإلداريالنظرية العامة للتنظيم : األولالفصل  

 : الشخصية المعنوية األولالمبحث  

 مفهوم الشخصية المعنوية:

قادر على اكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبات، يعرف القانون الشخص بأنه كل كائن     

 واألشخاص نوعين: 

 

 شخص طبيعي أو ذاتي، أي الفرد العادي.  -1

لمعترف له قانونا بشخصية  شخص اعتباري أو معنوي، أي الشخص العام أو الخاص وا  -2

النتهاء بحيث أن عجز الفرد اإلنسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا معنوية 

شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان البد من منح األهلية القانونية إلى 

وهو مسؤول عن االلتزامات التي يقيمها وله   أشخاص أو أموال ككائنات قانونية مجموعات

 حقوق. 

اد  فالشخصية المعنوية العامة تتمتع بالشخصية القانونية ولها كيان ذاتي مستقل عن األفر

  األعضاء وجودها واستمرارها في القيام بعملها بانفصال بعض  يتأثروال  المكونين لها.

   .أموالهانقص بعض  أوالمؤسسين لها 

 

األشخاص المعنوية صنفان: األول خاص يخضع إلى قواعد القانون الخاص من قبيل   و

العام مثل الدولة والجماعات  الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون 

فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة   المحلية والمؤسسات العمومية.

عكس العام الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع إلى الوصاية الناتجة عن 

 مبدأ االستقاللية. 
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 أنواع الشخصية العامة: 

 إقليمية أو ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.أشخاص معنوية عامة  -1

الـــدولــــة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر  -

 األساس لألشخاص المعنوية العامة األخرى )تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية(.

ي فقرته الثانية: "الجماعات ف 2011من دستور  135الجماعات المحلية: كما نص الفصل  -

الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية" تختلف  

هذه الجماعات عن الوحدات الترابية األخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية  

 ألنها تعتبر مجرد مصالح خارجية لإلدارة المركزية.

تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق   مرفقية أو المصلحية:المعنوية ال األشخاص -2

تقوم بإدارة النشاط المسند إليها قانونا تحت وصاية الدولة أو األشخاص الترابية  عامة 

فالمؤسسة العمومية تدار من طرف هيئة عامة   األخرى معترفة لها بالنشاط المالي واإلداري.

 ها تعتبر قرارات إدارية. وأموالها تعتبر أمواال عامة.  بعمالها وأموالها، وبالتالي فان قرارات

 : أنواع والمؤسسات العمومية عدة 

بطريقة ال   إداريا: هي تلك المرافق التي تمارس نشاطا اإلداريةالمؤسسات العامة  -

 تختلف عن طريقة االستغالل المباشر مثل الجامعات ومعاهد البحث العلمي.... 

تجارية وتسيره   أوالمؤسسات العامة االقتصادية: هي مرافق ذات طبيعة صناعية  -

القانون الخاص والقانون العام معا كل في حدود معينة مثل  ألساليبوفقا  اإلدارة

 الشريف للفوسفاط.  مكتب التنمية الصناعية والمكتب

  أوالمؤسسات العامة االجتماعية: مرافق تتولى تقديم خدمات اجتماعية للمنتفعين  -

في حدود معينة  أيضاالمرتفقين وتستعمل في نشاطها وسائل القانون العام والخاص 

 مثل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي,

ه ورقابة النشاط المؤسسات العامة المهنية: مرافق يكون موضوع نشاطها توجي -

المهني من طرف هيئات مهنية منتخبة مستعملة بعض حقوق السلطة وامتيازاتها 
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المخولة لها بمقتضى القانون مثل غرف التجارة والصناعة والغرف الفالحية وغرف  

 الصيد البحري. 

وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل   وهذه المؤسسات العمومية قد تكون 

لتمارس نشاطها على مجموع التراب الوطني كالمكتب الوطني  من الدستور الحالي 71

كالة  كالو مؤسسات محلية تنشئها المجالس اإلقليمية أو الجماعات المعنيةللسكك الحديدية، أو 

ية لالستثمار الفالحي والمراكز  وقد تكون جهوية مثل المكاتب الجهو.الحضرية للتعمير

 الجهوية لالستثمار. 

قيام الشخصية المعنوية البد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء أكان  و البد ل

 الشخص عاما أو خاصا. 

 :1واعتراف القانون بالشخصية المعنوية ال يتم إال بتوافر العناصر التالية

كيان ذاتي مستقل عن كيان األعضاء المكونين  تجمعات من األشخاص واألموال له  -

 له. ووجود ذمة مالية مستقلة وموطن مستقل وأهلية التقاضي. 

 هدف مشترك يسعى هذا التجمع لتحقيقه.  -

 تمتعها بالشخصية القانونية.   -

 النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية : 

المعنوي إمكانية ممارسة لبعض األفعال  االعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص    

 القانونية والنجاز ذلك البد من وجود: 

ويعني أيضا أن  ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لألشخاص الطبيعيين المكونين له. -

إلى جانب أموالها  األشخاص العامة االعتبارية تتوفر على جانب من أموال الدولة العامة

 .امهامهمن أداء  اتمكنه الخاصة

 استقاللها اإلداري: بالرغم من استقالليتها اإلدارية، إال أن للدولة حق اإلشراف عليها. -

 

 
 . 19، ص. 2011، التنظيم اإلداري. مليكة الصروخ،  1
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األهلية القانونية: له الحق في إبرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول   -

لية  والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة أو األشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل األه

 القانونية.

حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي أمام   -

بالنسبة للوزارات فان   أما القضاء مع إمكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير. 

 القضاء.  أمامالوزير هو الذي يمثل وزارته 

يال لعملية التواصل معه أو تبليغه الموطن: استقاللية الشخص المعنوي من حيث المقر تسه -

 عبر مراسالت. 

وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن  -

 إرادته والتصرف باسمه وتمثيله أمام القضاء )كالمدراء أو رؤساء المجالس(.

 المسؤولية: وقد تكون مسؤولية إدارية أو مدنية أو جنائية. -

ا يستفيد من وسائل القانون  بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما أنه اتمتعه -

 جز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.العام: كالح 

خضوعه للوصاية اإلدارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص   -

 المعنوي الخاص. 
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 اإلداريالفصل الثاني: أنواع التنظيم 

هما نظام   :يمكن تقسيم النظم اإلدارية الذي تعرفه مختلف دول العالم في نظامين أساسيين

، ونظام تعدد  Système de centralisationوحدة السلطة اإلدارية، أي المركزية اإلدارية 

 .   système de décentralisationالسلط ويطلق عليه الالمركزية اإلدارية

 اإلدارية : المركزية األولالمبحث  

هو تركيز السلطات اإلدارية وتوحيد جميع الوظائف اإلدارية بيد ممثلي الحكومة المركزية  

 ة أعوان الدولة.  وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل اإلداري يقتضي مشارك

 

 المطلب األول: صور المركزية اإلدارية 

الوزير ال يمكن له القيام بتسيير جل المرافق العامة التابعة لقطاع الوزارة التي يديرها بل  إن 

يعتمد على موظفين وفنيين فقيمة الوزارة تتحدد انطالقا من طريقة توزيع المستخدمين 

ومستواهم الفني، وهذا يحيلنا فيما ال شك فيه على صور المركزية اإلدارية التي قد تتخذ أحد  

ين: فقد يتولى الوزير ممارستها منفردا وهذه الصورة هي التي نسميها بالتركيز اإلداري  الشكل

                 أو المركزية الجامدة والصلبة.

وقد يستعين الوزير ببعض معاونيه ينتمون إلى وزارته تحت رقابته وسلطته الرئاسية سواء  

 مركزية اإلدارية مع عدم التركيز. كانوا في العاصمة أو األقاليم وهذا ما يطلق عليه ال
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 التركيز اإلداري:  الفرع األول: 

 

وهذه الصورة تعني تركز السلطة اإلدارية كلها في يد الوزراء في العاصمة فال يعطى   

أي  م، في هذه الصورة أي قدر من السلط لباقي الموظفين سواء كانوا في العاصمة أو األقالي

االنفراد بالقرار اإلداري على مستوى الوحدات الترابية أو البث في بعض  عدم توفر سلطات 

القضايا بشكل مستقل وهي من بين الصور المتشددة للمركزية اإلدارية ويترتب عنها اقتصار  

مهام فروع الهيئات المركزية على التحضير واإلعداد والتنفيذ سواء للقرارات التي أصدرت  

النسبة للقرارات التي يستوجب رفعها إلى السلطة المركزية  بشأنها قرارات نهائية أو ب

وتطبيق ما أصدره الرؤساء في قمة الجهاز اإلداري، فالتركيز يضيق الخناق على الموظفين  

في فروع الوزارات وال يجعلهم يعملون في راحة واستقرار حيث ينفرد الوزير بممارسته  

ممارستها أحد من موظفي الوزارة ال في   كافة االختصاصات المنوطة بوزارته فال يشرك في

العاصمة وال خارجها، حيث يظهر دور الموظفين في العاصمة على وجهين الوجه األول هو  

رفع التقارير واالقتراحات إلى الوزير المختص للبث فيها نهائيا، أما الوجه الثاني يكمن في 

 تنفيذ القرارات النهائية.

للمركزية غير متصورة في العصر الحديث نظرا لتعقد المهام  وهذه الصورة البدائية  

اإلدارية وكثرتها. فال يمكن تصور الرجوع دائما في كل قضايا األقاليم البعيدة إلى الوزارة،  

لذلك نالحظ عدم تواجد هذا األسلوب من الناحية العلمية في أية دولة من الدول المعاصرة  

 لكن نجدها في صورة ثانية: 

لباقي    كل الصالحيات بيد الجهاز اإلداري المركزي دون إعطاء أي قدر من السلط تكون فيه

 العاصمة أو في بقية األقاليم.  موظفي الدولة سواء في 

يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم  وهذا الشكل من التمركز اإلداري 

وع الموظف األقل درجة  اإلداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خض

لألعلى منه حتى ننتهي إلى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما  

به مطلقة على  ش عمالعلى األمى بالسلطة الرئاسية. وهي سلطة على األشخاص ويس
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، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كأشخاص بحيث أن الرئيس  المرؤوس

بعمل معين أو يعفيه منه وقد ينقله إلى عمل آخر، وقد يمنحه عطلة أو ترقية،  يكلف مرؤوسه

 وقد يوقع عليه جزاءات. 

أما من خالل السلطة على األعمال فالرئيس يزاول الرقابة على أعمال من هم تحت إمرته،   

وتكون إما: رقابة سابقة: من خالل ما يوجهه من أوامر محددة فردية أو عامة أو لفئة معينة 

وتسمى هذه األوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، أو رقابة الحقة: وتكون بتعقيب  

 مال مرؤوسيه من حيث اعتمادها أو إلغائها أو بتعديلها.الرئيس على أع

على االنفراد المطلق في صياغة القرارات اإلدارية   وهذا الشكل من التركيز اإلداري يعتمد

 وتدبير الشؤون العامة للبالد انطالقا من مركز العاصمة2 وتعني التوحيد وعدم التجزئة3. 

واحدة في العاصمة تحتكر سلطة د سلطة اإلدارة المركزية يعني وجو ويعني أيضا 

والتقدير النهائي في جميع القضايا و األمور اإلدارية رغم اختالف أهميتها في الدولة   البت

كلها حيث تنبثق عنها ممارسة كافة السلطات اإلدارية األخرى 4 ويتمثل ذلك أساسا في  

يد رجال الحكومة   استأثرها على شؤون الوظيفة اإلدارية عن طريق تمركز السلطة في

تتولى تسيير أمور وقضايا ومرافق   محلية منتخبة المركزية مما يعني عدم وجود مجالس

محلية وبذلك يشرف الوزراء على جميع المرافق العامة سواء كانت ذات طابع وطني أم  

محلي التابعة للقطاع الذي يسيرونه وهذا ال يعني انعدام وجود ممثلي ومندوبي الدولة على  

وى الوحدات اإلقليمية التابعة للدولة أكثر مما يدل على عدم التخويل لهذه الوحدات سلطة  مست

اتخاذ القرارات النهائية وبصفة مستقلة عن اإلدارة المركزية في العاصمة حيث تمتد سلطة  

الدولة إلى جميع أنحاءها وتسيطر على اإلشراف على جميع الهيئات اإلدارية الوطنية التي  

صل منبثقة عنها ومكملة لها لكن يمكن للدولة أن تفوض القيام ببعض مهامها إلى هي في األ

                                                            ممثليها سواء كانوا في العاصمة أو األقاليم.

 
 .2004، طبعة املغرب اإلداري. حممد حييا، 2
 .2001دراسة مقارنة"، طبعة  ،القانون اإلداري. مليكة الصروخ، 3
 .22، ص2005طبعة  التنظيم اإلداري،. مساعد عبد القادر، 4
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ومن مظاهر المركزية نجد تركيز االختصاصات الفنية في يد مجموعة من  

األخصائيين في العاصمة يدرسون ويعدون القرارات تمهيدا لرفعها إلى الوزراء الختيار 

القرار النهائي والتوقيع عليه ويرتبط بالتركيز اإلداري أيضا احتكار الوزراء لسلطة التعيين 

في الوظائف العمومية فال يترك اختيار الموظفين المحليين في األقاليم والمدن إلى هيئات  

 محلية )كما أن للموظف عالقة مباشرة بالسلطة المركزية.                                        

التبعية اإلدارية تعني أن موظفو كل وزارة أو مصلحة موزعون فيما يتعلق بمباشرة  و   

وظائفهم اإلدارية اعتمادا على تدريج هرمي يسمى بالسلم اإلداري الذي نجد على قمته  

الوزير المختص الذي يخضع له الجميع في وزارته والمقصود أيضا من التبعية اإلدارية أو  

الهرمية بالنسبة للسلطة الرئاسية داخل اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية هو التبعية 

المتدرجة التي تحكم موظفي وأعمال هذه التبعية من لوازم النظام المركزي وبمقتضاها  

 يخضع الموظفون والمستخدمون لما يصدره رئيسهم من توجيهات وأوامر ملزمة. 

بذاتها ومختلف وحدات هذا الجهاز المتماسك ال يتمتع بالشخصية المعنوية القائمة  

ولكنها كلها تنتمي إلى الدولة وهي التي تتحمل التعويض على أخطاءها وتصرفات مصالحها 

                                                                                                     الخارجية.

السلطة الرئاسية:    

إن السلطة الرئاسية من أهم المعايير المعتمدة للتمييز بين النظم المركزية  

والالمركزية حيث يخضع فيها الموظفون لسلم إداري يترأسه الوزير الذي يعتبر الرئيس  

رته األمر الذي يجعل السلطة المركزية تتمتع التسلسلي للموظفين العاملين والتابعين لوزا

 بسلطة واسعة على أشخاص المرؤوسين وأعمالهم.

                                               

شاملة حيث الرئيس يخول له القانون  .  إن السلطة الرئاسية سلطة شاملة ومفترضة      

والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل مراقبة مرؤوسيه وذلك عن طريق ما يصدره إليهم  
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من أوامر ملزمة متعلقة بالتنظيم و أساليبه وهذه الرقابة تعتبر عامة أي موجهة إلى جل  

 تصرفات الموظفين األقل درجة. 

يس اتجاه مرءوسيه هي: ومن أهم السلطات التي يتمتع بها الرئ   

1-سلطة التوجيه: والهدف منها إعانة المرؤوسين على تفهم القوانين وذلك من خالل  

الدوريات والمناشير التي توضح النصوص والمقتضيات القانونية وقد تكون قرارات فردية  

أي موجهة إلى موظف بشخصه أو تنظيمية موجهة إلى أفراد معينون بأوصافهم وليس  

                                                     هذه القرارات تقبل الطعن أمام القضاء.بذواتهم و

2- سلطة التعقيب والرقابة على أعمال المرؤوس: يتميز التعقيب فيما تخوله النصوص  

الدستورية والقانونية للرئيس من حق إجازة أعمال مرؤوسيه واالعتراض عليها وقبول  

قبوال صريحا أو ضمنيا ففي الحالة األولى وجب على الرئيس إصدار   القرارات قد يكون

قرار القبول و إال اعتبر العمل المقام من طرف المرؤوس غير تام مهما كانت مدة السكوت.  

                                                        أما في الحالة الثانية فيشترط مرور مدة محددة. 

تعقيب أيضا إلغاء الرئيس لبعض القرارات المشروعة لكن غير وتشمل سلطة ال 

الصائبة نظرا لعدم مالءمتها للظروف التي يواجهها المرفق أو الدولة، كما أن التعقيب يكون  

                                               بناء على تنظيم إداري أو تلقائيا من طرف الرئيس.

 

 يز اإلداريالفرع الثاني: عدم الترك

 

يعتبر من األساليب اإلدارية الحديثة النشأة ويتجلى في االعتراف لبعض الموظفين  

التابعين لوزير معين بسلطة اتخاذ بعض القرارات ذات األهمية القليلة أو المتوسطة والبث  

فيها نهائيا دون الرجوع إلى العاصمة وهي من بين طرق تخفيف الثقل المركزي في التسيير  

وتحقيق وطأ النمط المركزي في التدبير)، وبالتالي تتحقق السرعة و المر دودية والفعالية  
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ويقضي بتوزيع السلطات اإلدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي 

بحيث ينتج لهؤالء بعض الصالحيات واالختصاصات والسلطات اإلدارية مع بقائهم تابعين 

لمركزية ومعينين من قبلها وخاضعين لرقابتها أي دون يترتب عن ذلك استقاللهم  للحكومة ا

                                                                                                           عنها.

ا من الناحية للموظفين المحليين اتخاذ القرارات األكثر مالئمة للحاجيات المحلية، أم ويتاح

المالية فهيئة عدم التركيز ليس لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة وخاصة بها بل هي 

  مرآاردها وفي بعض األحيان تأخذ صفة تابعة لميزانية الدولة سواء من حيث نفقاتها أو مو

                                                                                            بالصرف مساعد. 

ال تنفي عنهم السلطة الرئاسية بل  والتي بهذه السلطة الوزارات  اتمتع مندوبيتوت 

                                  يمارس هؤالء سلطتهم تحت إشراف الوزير ورؤسائهم اإلداريين.

الذي يعني  التفويضهيئات الالتركيز عن طريق ويتم منح هذه الصالحيات إلى  

                 .إلى جهة إدارية أدنى منها مرتبة  جزء من اختصاصات جهة إداريةتفويض 

التفويض  و .والتفويض ينقسم إلى قسمين تفويض االختصاص ثم تفويض التوقيع 

يكون جزئيا وليس كليا فانه يؤدي حتما إلى استقالل جزئي للهيئات المفوضة لها أما إذا كان  

                                                                                           فيعتبر تنازال. كليا

1- تفويض االختصاص أو السلطة : يرتبط بالوظيفة بعض النظر عن ممارسها أو صاحبها 

األصلي ويعمل به حتى في حاالت الحلول المحل الموظف المعني وبهذا يكتسي هذا  

التفويض صبغة التفويض صبغة مستمرة ويبقى معمول به ما لم يقع سحبه مع العلم أن  

المفوض ال يجوز لـه ممارسة االختصاصات المفوضة خالل جل هذه المدة أما األعمال التي  

يقوم بها المفوض له في دائرة التفويض فتبقى مرتبطة به وتحتل في تدرج األعمال مكانة 

 المفوض 5. 

 
 .89، ص 2006، الطبعة األوىل القانون اإلدارياحلاج شكرة ، 5
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2- تفويض اإلمضاء أو التوقيع: فهو ال يغير االختصاص و يقتصر دوره على مجرد توقيع  

المفوض له على بعض القرارات الداخلة في اختصاص المفوض ولحسابه وتحت رقابته 

ومسئوليته، أي التوقيع على الوثائق التي سبق أن أعدها األصيل وينتهي تلقائيا بمجرد تغير 

                                                                           شخص المفوض أو المفوض له.

نص قانوني يبيح و يأذن بالتفويض وذلك بمقتضى المبادئ   ال يكون إال بوجودتفويض وال

أن يكون التفويض في  ، وو العادية أو المراسيم التنظيميةالدستورية والقوانين التنظيمية أ

حدود النص اإلذن وقرار األصيل سواء من حيث األشخاص أو من حيث الموضوعات  

                                                                                                        المفوضة.

 نشر قرار التفويض في المغرب غالبا عن طريق الجريدة الرسمية.ويكون 

تفويض اإلمضاء ال يعفي  والفرق بين تفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء هو أن 

ول إداريا  ل مسؤظاء التي يرتكبها المفوض له فهو يالمفوض من مسئوليته عن األخط

  إلى االختصاص  ينسب، حيث مر بالنسبة للتفويض في االختصاصوقضائيا بخالف األ

                                            .                                                      المفوض له

  ال يجوز للمفوض طيلة مدة التفويض أن يمارسأو االختصاص في تفويض السلطة 

االختصاص موضوع التفويض بخالف تفويض التوقيع الذي يجيز للمفوض أن يمارس نفس  

                                                                              التوقيع إلى جانب المفوض له. 
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 المبحث الثاني: األجهزة العليا لإلدارة المركزية 

             :الملك -

. فهو يشغل وظيفتين أساسيتين: رئيس دولة  يحتل الملك مكانة خاصة في الدستور المغربي   

 وأمير للمؤمنين.

و يتوفر الملك وفقا لباقي فصول الدستور على كثير من السلطات سواء في المجال التشريعي 

 . اإلداريالمجال و كذا في  ضائي، أو في المجال الق 

: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة  ان  من الدستور الحالي على  41الفصل • ينص 

في   تورئيس المجلس األعلى العلمي )البوالدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية 

 ها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها تالفتاوى الدينية التي يب

ملك رئيس الدولة وممثلها األسمى ورمز وحدة  "ال أن من الدستور على 42ينص الفصل و • 

 . لدولة واستمرارهاوضامن دوام ا  األمة

 (47يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر االنتخابات )الفصل  -حق التعيين:  -

 يعين أعضاء الحكومة )الوزراء( باقتراح من رئيسها. -

 . (53يعين في الوظائف العسكرية )الفصل  -

 . (56ألعلى للسلطة القضائية )الفصل يرأس المجلس ا -

 . (57يعين القضاة بظهير )الفصل   -

 

  –يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب  -

 رؤساء المؤسسات العمومية ...  -السفراء والوالة والعمال

 (.  130يعين رئيس المحكمة الدستورية )الفصل  -

 حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم. -
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المجلس األعلى   –( 48المجلس الوزاري )الفصل  -حق الرئاسة: المجلس األعلى العلمي -

 للتعليم  المجلس األعلى    – المجلس األعلى للقضاء  –(  54.لألمن )الفصل  

حق القيادة: القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة االستثناء بظهير )الفصل   -

59) . 

لمعرفة صالحيات الملك يجب معرفة ما هي القضايا التي يتداول بشأنها في المجلس  

سين الملك ورئيس  الوزاري على اعتبار أن السلطة التنفيذية بالمغرب تتميز بوجود رئي

الحكومة، ال بل إن الملك هو الرئيس الفعلي لها اعتبارا ألهمية المجلس الوزاري وما يتداول  

 فيه. فمن هذه القضايا نذكر ما يلي: 

 التوجهات االستراتيجية لسياسة الدولة.  -

 مشاريع مراجعة الدستور.  -

 مشاريع القوانين التنظيمية. -

 مشروع قانون العفو العام.  -

 واشهار الحرب   عن حالة الحصار اإلعالن -

 مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.  -

 .6مشاريع القوانين اإلطار  -

 التوجهات العامة لمشروع قانون المالية.  -

في الوظائف   باألمرالتعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني  -

المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والوالة والعمال والمسؤولين عن اإلدارات  

المتعلقة باألمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاوالت العمومية  

 .7االستراتيجية

الحكومة بعد   إلى إلحالتهيوما التالية  30بتنفيذ القانون خالل  األمريصدر الملك  -

 . 8يه. وينشر في الجريدة الرسمية في اجل أقصاه شهر الموافقة عل

 يوقع على المعاهدات الدولية ويصادق عليها. -

 
 . قانون اإلطار هو نص تشريعي يحدد التوجهات العامة والمبادئ لسياسة معينة في مجال معين لها أهداف واجل محدد.  6
 اإلستراتيجية. . انظر الملحق إللقاء نظرة مفصلة عن هذه المؤسسات والمقاوالت العمومية  7
 , ويصبح القانون ساري المفعول بعد مرور شهرين من نشره في الجريدة الرسمية.  8
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 : اإلدارية ملكية في المادة الطبيعة القانونية للقرارات ال

الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية )يمكن الطعن فيها أمام  جتهاداال

القضاء اإلداري(.إال أن االجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي 

ال يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم  

دعاوى المرفوعة إليه)قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية  االختصاص في ال 

 بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز(.

فالملك ال يمكن اعتباره سلطة إدارية ألن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية  

ض نظرا لعدم خضوعها للرقابة  والتنظيمية فال يمكن الطعن فيها وال تعطي الحق في التعوي

 القضائية. 

 

 األجهزة المساعدة للملــك : 

 الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك. -

 الديوان الملكي: تعمل على ترتيب األجندة الملكية.-

هناك عدة أجهزة استشارية ومجالس وطنية تشتغل كهيئات استشارية   الستشارية:األجهزة ا-

 . للملك
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 الحكومـــة -    

: من رئيس   2011من الدستور المغربي لسنة  47تتألف الحكومة وفقا ألحكام الفصل    

الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر االنتخابات التشريعية، و الوزراء   

 باقتراح من رئيس الحكومة.  

م مجلس  و هي مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان. وعلى رئيس الحكومة أن يتقدم أما 

النواب و مجلس المستشارين بعد أن يتم تعيينه و أعضاء الحكومة من طرف الملك، و  

يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية التي  

و بعد مناقشة هذا البرنامج، يتم   تنوي الحكومة القيام بها في مختلف مجاالت النشاط الوطني. 

وبعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه تكون  .ت عليه أمام مجلس النوابالتصوي

 الحكومة منصبة.

ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها، وتواصل الحكومة المنتهية 

 مهامها تصريف األعمال إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.  

 

 أنواع السلط التي تحظى بها الحكومة

بين عدة سلط من ضمنها سلطتها التنظيمية وسلطتها التنفيذية   اإلطارنميز في هذا  أنيمكن 

 وسلطتها التشريعية

 

 السلطة التنظيمية

له دور في المجال التنظيمي. فما  الملك أن إالالحكومة هي صاحبة السلطة التنظيمية، 

 المقصود بالسلطة التنظيمية؟ 

السلطة التنظيمية هي جميع التدابير العامة الالزمة لحسن سير المرافق العامة بكل انتظام   إن

 واضطراد. كما تعني اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ القوانين وفق التشريع الوطني. 

يعود  وما تبقى  من اختصاص السلطة التشريعيةلقانون ن كل ما يدخل في مجال اباختصار فا

 الملك والحكومة.   إلىالمجال التنظيمي أي  إلى
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من   72. وهذا ما نص عليه الفصل نون ووسع منهوقد حدد الدستور المغربي مجال القا

:" يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملها اختصاص القانون". هذه  2011دستور 

 على سبيل الحصر.  70ي حددها الفصل  المواد الت

 

   le règlementالتدخل في المجال التنظيمي  )الالئحة( أشكال

إلى   أ بالظهير الملكييمكن أن نصنف هذه األشكال حسب أهميتها وتسلسها الهرمي التي تبد

 المراسيم الحكومية والوزارية. 

الظهير الشريف: يشرع الملك في عدة مجاالت عبر الظهير مثل ظهير الحريات   -

العامة او الظهير المنظم ل.... وقد كان يستعمل من قبل عبارة المرسوم الملكي  

décret royal  :  

 

جل تنفيذ قوانين صادرة من البرلمان.  هي مراسيم من أ: او التطبيقية  المراسيم التنفيذية -

  تنفيذي. أوفالقانون لكي يدخل حيز التنفيذ يحتاج إلى مرسوم تطبيقى 

 مراسيم تشريعية وفيها حالتان:  -

على هذا :"للقانون   2011من دستور  70مراسيم بناء على إذن: ينص الفصل -     

أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة بمقتضى مراسيم  

تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها،  

المصادقة عند انتهاء األجل الذي حدده  غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد 

 قانون اإلذن بإصدارها.." 

تصدر، خالل الفترات الفاصلة بين   أن مراسيم بمثابة قانون: يمكن للحكومة -      

دورات مجلس البرلمان مراسيم قوانين يجب عرضها على البرلمان من اجل  

 (.  81المصادقة عليها خالل دورته العادية الموالية )الفصل  

الحق في التقدم بمقترحات القوانين.   9لحكومة مثل البرلمان إضافة إلى المواطن ل

المشاريع المتعلقة   أن وتودع مشاريع القوانين باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب غير 

 
ينص صراحة على حق المواطنين والمواطنين الحق في التقدم بملتمسات في مجال التشريع إال انه يجب انتظار قانون تنظيمي   14. الفصل  9

 لتبيان كيفية تطبيق هذا الحق. 
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بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا االجتماعية تودع باألسبقية لدى  

 (. 78مجلس المستشارين )الفصل  

 تعديل ال يدخل في مجال القانون.  أوتدفع بعدم قبول كل مقترح  أنللحكومة 

 

 

 الحكومة وسلطتها التشريعية

لرئيس الحكومة وألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين. تودع مشاريع  

المتعلقة، على وجه  القوانين باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين 

الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا االجتماعية، تودع باألسبقية 

 من الدستور(.  78)الفصل   لدى مكتب مجلس المستشارين.

 

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون. كل خالف في  

الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسي المجلسين،   هذا الشأن تبت فيه المحكمة

 . من الدستور( 98)الفصل  أو من رئيس الحكومة.

يمكن للحكومة أن تصدر، خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها 

من طرف   األمر في كال المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها

 من الدستور(.  81البرلمان، خالل دورته العادية الموالية.)الفصل 

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في 

كال المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم  

ن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. وألعضاء  يحصل هذا االتفاق، فإ

مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض في بحث  

 من الدستور(.  83)الفصل   كل تعديل لم يُعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها األمر.

 

 السلطة التنفيذية
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رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون  تتألف الحكومة من 

تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني  

ألعضائها. كما يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا حاالت التنافي مع الوظيفة الحكومية،  

اعد الخاصة بتصريف الحكومة لألمور  وقواعد الحد من الجمع بين المناصب، والقو 

 من الدستور(.  87)الفصل   الجارية.

بعد تعيين الملك ألعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، 

ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية  

في مختلف مجاالت النشاط الوطني. ويكون البرنامج  للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به،

الحكومي موضوع مناقشة أمام كال المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. وتعتبر 

الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت األغلبية 

 من الدستور(.  88فصل )ال المطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية. وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي 

وعلى ضمان تنفيذ القوانين. واإلدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس اإلشراف  

 من الدستور(.  89والوصاية على المؤسسات والمقاوالت العمومية.)الفصل 

السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء. تحمل  يمارس رئيس الحكومة

المقررات التنظيمية، الصادرة عن رئيس الحكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء  

 من الدستور(.  90)الفصل  المكلفين بتنفيذها.

 

يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في اإلدارات العمومية، وفي الوظائف السامية في  

من هذا الدستور. يمكن  49 المؤسسات والمقاوالت العمومية، دون إخالل بأحكام الفصل

 من الدستور(.  91لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة)الفصل  

 

 المجلس الحكومي

في   ،من الدستور 92حسب الفصل  يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة،

 القضايا والنصوص التالية : 
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 السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري .   •

 السياسات العمومية .  •

  السياسات القطاعية . •

 طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها. •

 القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام.  •

القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون  مشاريع  •

  من الدستور. 49إخالل باألحكام الواردة في الفصل  

 مراسيم القوانين.  •

  مشاريع المراسيم التنظيمية. •

 من الدستور.  70و  66و  65مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول   •

  لية قبل عرضها على المجلس الوزاري.المعاهدات واالتفاقيات الدو •

تعيين الكتاب العامين، ومديري اإلدارات المركزية باإلدارات العمومية، ورؤساء الجامعات  •

 والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. 

 يطلع رئيس الحكومة الملك على خالصات مداوالت مجلس الحكومة. 

 

 المسؤولية الوزارية

تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار   الوزراء مسؤولون عن

التضامن الحكومي. يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، 

ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك. يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم  

 من الدستور(.  93)الفصل لكتاب الدولة.

الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أعضاء 

من   94)الفصل  أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية.

 الدستور(. 

 

 العالقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  
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ضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.  تخصص باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أع

وتُدلي الحكومة بجوابها خالل العشرين يوما الموالية إلحالة السؤال عليها. وتقدم األجوبة  

على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه األسئلة جلسة  

يه األمر خالل الثالثين يوما واحدة كل شهر، وتُقدم األجوبة عنها أمام المجلس الذي يعن

 من الدستور(  100)الفصل  الموالية إلحالة األسئلة على رئيس الحكومة.

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو  

بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. وتُخصص  

من   101 )الفصل نوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.جلسة س

 الدستور(. 

يمكن للجان المعنية في كال المجلسين أن تطلب االستماع إلى مسؤولي اإلدارات والمؤسسات  

من   102)الفصل  والمقاوالت العمومية، بحضور الوزراء التابعين لهم، وتحت مسؤوليتهم.

 الدستور(. 

لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها  يمكن

بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب  

الموافقة عليه. وال يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إال باألغلبية المطلقة  

مجلس النواب. وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة  لألعضاء، الذين يتألف منهم 

على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.)الفصل  

 من الدستور(.  103

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس  

م يتخذ في مجلس وزاري. ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس المحكمة الدستورية، بمرسو 

من   104)الفصل  النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه.

 الدستور(. 

لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس 

قل ُخمس األعضاء الذين يتألف منهم  للرقابة; وال يقبل هذا الملتمس إال إذا وقعه على األ
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المجلس. وال تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إال بتصويت األغلبية 

المطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم. وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على 

الة الحكومة استقالة جماعية. إيداع الملتمس; وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استق

وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فال يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس  

 من الدستور(.  105)الفصل  رقابة أمامه، طيلة سنة.

لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على األقل ُخمس أعضائه; وال  

د مضي ثالثة أيام كاملة على إيداعه، إال باألغلبية المطلقة ألعضاء  يقع التصويت عليه، بع

هذا المجلس. ويبعث رئيس مجلس المستشارين،على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس  

الحكومة ;ولهذا األخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش  

 الدستور(.  من 106)الفصل   ال يعقبه تصويت.

 .الـــــوزراء :ب

بنكيران اختارت عدد كبير   اإلله. الحكومة الحالية لعبد ألخرىعدد الوزراء يختلف من دولة  

  أخرى في حين دول وزارة(،  39) من الوزارات من خالل الفصل بين قطاعات متشابهة

 .10كبيرة وقريبة منا اختارت التقليص من عدد الوزارات 

تتجلى السمة األولى عندما يشترك كعضو   .السمتين السياسية و اإلدارية الوزير يجمع بينف

ثم هو الرئيس اإلداري في وزارته، حيث يعمل مع  في الحكومة لرسم السياسة العامة للدولة، 

 .مساعديه على تنفيذ السياسة العامة للدولة و في إدارة المرافق الموضوعة تحت رئاسته

و يستمد الوزير معظم اختصاصاته من القوانين و اللوائح، و يعترف له بسلطات واسعة في  

عن أعمال وزارته سياسيا و إداريا أمام   األولاختيار معاونيه و في نقلهم، و هو المسؤول 

قراراته، و يمكن التمييز بصفة   الملك و أمام البرلمان، كما يحق للقضاء اإلداري مراقبة 

 .كاتب الدولة  أولدولة و الوزير، الوزير المنتدب وزير اعامة بين: 

 :وزير الدولة_ 

 
 . 33وفي بريطانيا  9وفي الصين حوالي  15وزارة وفي اسبانيا ال يتعدى  17ففي فرنسا عدد الوزارات ال يتعدى   10
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يأتي هذا اللقب من مرتبة أسمى من الوزير العادي من حيث األسبقية في البروتوكول، و ال   

سواء من حيث الوضعية الدستورية أو من حيث   ، وزير العادي في شيءيختلف عن ال

ملك  بها. و تمنح صفة " وزير الدولة" بتقدير من طرف الالسلطات اإلدارية التي يتمتع 

تسند لوزير الدولة وزارة معينة، كما يمكن  أناعتبار سياسي خاص. و يمكن  وألشخاص ذو

 .  ويصبح في هذه الحالة مستشارا لرئيس الحكومة شيءأي أال يسند إليه 

فان كل   ،ففي البرازيل وبلجيكازير الدولة ولكن بطرق مختلفة. تستعمل و عديدة دول 

وزير الخارجية هو   الوزراء يحملون هذا اللقب، أما في الواليات المتحدة وفي بريطانيا فان

( كما توجد وزيرة في بريطانيا من دون  حاليا مل هذا اللقب )ويليام هاغح الوحيد الذي ي

 حقيبة.

 :الوزيــــــر

مرتبة بعد وزير الدولة، و يمارس سلطات سياسية و إدارية. سياسية باعتباره و يأتي في  

عضو في الحكومة، يسهر و يشارك في تنفيذ سياسيتها العامة، و إدارية عندما يسند إليه 

تسيير مرفق عام بحيث يكون الرئيس التسلسلي لموظفيه. كما يمارس سلطات تنظيمية لتنظيم  

 .و تدبير هذا المرفق العام

 :الوزيــر المنتـدب

يعتبر من حيث البروتوكول في وضعية أدنى من الوزير، و يكون عمله تابعا لرئيس   

فالوزير المنتدب ليس مسؤوال عن وزارة معينة  .الحكومة أو الوزير الذي هو منتدب لديــه

 مثل الوزير. وهم أعضاء في المجلس الوزاري وأعضاء في الحكومة.

ينتمون  10مستقلون و 3وزارة منتدبة من ضمنهم  13ويجد في حكومة بنكيران حاليا 

 ألحزاب سياسية. 
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 األمانة العامة للحكومة:

د تنظيمها ليعا 1961دجنبر  4المتمم بظهير  1955دجنبر  10أنشئت بمقتضى ظهير 

.                                                                                 1985يناير   29بمرسوم   

  1966أكتوبر  24يرأسها أمين عام للحكومة يخضع للمرسوم الملكي الصادر في 

                      االمتيازات التي يتمتع بها باقي الوزراء.منح له درجة وزير وخول له نفس  

  1985وهي تضم مجموعة من المصالح، تشمل حسب المادة األولى من المرسوم 

                                  باإلضافة إلى ديوان األمين العام للحكومة على المديريات التالية:

األعمال المتعلقة بإعداد   يقيرية مهمة تنسهذه المدتتولى  :مديرية الدراسات التشريعية -

وصياغة مشاريع القوانين وتسهر على تنفيذ السياسة الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص  

التشريعية والتنظيمية ومراجعتها على نحو يجعلها مسايرة للمتطلبات العامة، وتتولى لهذه  

لتحقق من مطابقتها ألحكام الدستور وعدم  اسة جميع مشاريع القوانين واألنظمة ل در الغاية

 منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.                                                

ال تدخل   بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي -إن اقتضى الحال  -القيام ثم 

                                                                                  في اختصاص وزارة معينة.

               كما تبدى رأيها القانوني في القضايا القانونية وحول القوانين لدى رئيس الحكومة.

                                                               

 اإلدارية. المفتشية العامة للمصالح  -

تعمل على تجميع مشاريع القوانين واألنظمة الصادرة عن مختلف   :مديرية الشؤون العامة -

المصالح العامة وتوجيهها، بعد أن تكون قد صيغت في قالبها النهائي إلى البرلمان أو  

                                                    عرضها على مجلس الحكومة والمجالس الوزارية.
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تقوم بمهمة طبعه ونشر الجريدة الرسمية للمملكة وتتولى تنفيذ   :مديرية المطبعة الرسمية -

                                                         جميع أعمال الطبع للحساب اإلدارات العامة.

ولتحقيق مهمتها مكنها المرسوم من التوفر على قسمين: القسم اإلداري والمالي )الذي  

يضم مصلحة الموظفين والمصلحة المالية( والقسم التقني )الذي يضم مصلحة أعمال الطبع  

                                                                                        والمصلحة التجارية(.

تتولى مهمة السهر على تطبيق بعض النصوص  : مديرية الجمعيات والمهن المنظمة -

التشريعية الخاصة التي تضبط بوجه خاص الحق في تأسيس الجمعيات والحق النقابي 

           وبعض المهن المنظمة.                                                                          

وألجل ذلك تعمل هذه المديرية على إعداد القرارات المتعلقة باالختصاصات المسندة   

 إلى األمين العام للحكومة في ميادين: حق تأسيس الجمعيات، الحق النقابي، المهن المنظمة،

 مديرية الشؤون المالية واإلدارية.  -

 قسم الترجمة.  -
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  ديوان رئيس الحكومة11:

رئيس يتم تعيينهم من قبل و يذهب مع ذهاب رئيس الحكومةهو جهاز مؤقت  

 الحكومة12 ويتوفر الديوان على:                                                                          

رئيس للديوان.  -1  

ستة مستشارين تقنيين. -2  

ملحقة للصحافة.   -3  

رئيس للديوان وخمسة مستشارين تقنيين )مستشار قانوني،   وزير فيتشكل من ديوان كل   أما

 ومستشار في الشؤون البرلمانية ومستشار في االتصال(. ورئيس للكتابة الخاصة. 

وللديوان مهمة مزدوجة: فله مهمة متعلقة باالتصاالت المختلفة مع مصالح الوزارة  

لخارجين عنها مثل المستفيدين من نشاط الوزارة كالجمعيات والصحافة  واألشخاص ا 

والبرلمان واألجهزة اإلدارية األخرى. والمهمة األخرى تتعلق في دراسة المسائل السياسية  

أو التقنية التي يعهد بها إلى الوزير. فهو ليس جهازا إداريا الن هذا العمل موكول إلى مختلف  

 موظفي الوزارة. 

 

  

 

 

 

 
تحت رقم   1995ثم سنة  1977المنظم للدوواوين الوزارية وتم تعديله سنة  1975بتاريخ  1.74.331. يعتبر الظهير الشريف رقم  11

1.95.162 . 
 فان مدير ديوانه هو جامع المعتصم. . في حكومة بن كيران الحالية  12
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لمصالح المركزية للوزارة. ا  

 تشمل المصالح المركزية لكل وزارة على الكتابة العامة وعلى األجهزة اإلدارية التابعة.

 الكتابة العامة:

يعيين الكاتب العام بظهير شريف من بين األشخاص المنتميين إلى األطر العليا التابعة 

للدولة أو المؤسسات العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم.  

وتجربة طويلة في الميادين اإلدارية أو التقنية أو العلمية يؤازر الوزير في مباشرة التوجيه 

 العام لسي ر األعمال المتعلقة بالدراسة والتخطيط ) 13( .

ولهذا الغرض أسندت له جملة من االختصاصات وردت في المرسوم الصادر بتاريخ   

             بوضعية الكتاب العامين للوزارات والتي يمكن اختزالها فيما يلي: 1993أبريل   29

ع المتعاملين مع اإلدارة. اإلنابة عن الوزير في العالقات مع اإلدارات العامة وم -1  

مساعدة الوزير في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعدد إليها بالوصاية عليها. -2  

يمكن أن يمثل الوزير في جميع االجتماعيات المتعلقة بأعمال الوزارة.  -3  

يتولى الكاتب العام في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة مراقبة أعمال المديريات   -4

األقسام والمصالح التابعة للوزارة. و  

يقوم بعملية تنسيق وتنشيط أعمال الوزارة ما عدا المفتشية العامة التي تكون تابعة  -5

للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة 

 بالوزير.  

اإلشراف على المراسالت اإلدارية.  -6  

التخطيط لألعمال.  -7  

 

 )13(-مساعد عبد القادر، أمحد أجعوب املرجع السابق ص98..
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السهر على تنفيذ تعليمات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،   -8

 يكون مسؤوال على تسيير إدارة مصالح الوزارة. 

السهر على تسيير وإدارة مصالح الوزارة.  -9  

يمكن للوزير أن يفوض إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على  -10

ات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات  جميع  التصرف

                                                                                                      التنظيمية.

 األجهزة  اإلدارية:  

خصصة في مجاالت باإلضافة إلى الكاتب العام تتوفر الوزارة على أجهزة إدارية مت 

متنوعة حتى تضطلع باالختصاصات الموكولة للوزارة وتوزع هذه األجهزة على شاكلة  

وحدات إدارية وهي المديرية التي تنقسم بدورها إلى عدة أقسام وكل قسم يتوزع إلى عدة  

 مصالح  تضم عدة مكاتب  بحيث  تحدد الهيكلة  اإلدارية بواسطة مرسوم) 14(. 

 ثالثا: المصالح الخارجية للوزارة  

تتوفر مختلف الوزارات على مصالح مندرجة في الهيكل اإلداري المركزي وتشمل  

 المديريات تحت إشراف روؤساء المصالح،  باإلضافة إلى مجموعة من الهيئات االستشارية.  

وتعبر المصالح الخارجية عن نظام المركزية مع عدم التركيز اإلداري المتبع في  

إطار التنظيم اإلداري حيث تستعين بها اإلدارة المركزية في إنجاز أعمالها وأنشطتها على 

الصعيد المحلي، وهي تنظم نوعيا أو ترابيا إما بمقتضى قرارات وزارية، أو بمقتضى  

المجال، أشكاال معينة وتسميات مختلفة وتقسيمات متعددة  مراسيم وهي تتخذ في هذا   

باختالف مهامها وبحسب  كل وزارة أو إدارة مركزية ويمكن أن نشير إلى بعضها على  

 سبيل المثال  وفق ما يلي:  

المحاكم ومراكز التأهيل وإعادة التربية بالنسبة لوزارة العدل.  -  

 

 )14(- مساعد عبد القادر، أمحد أجعو ن املرجع السابق ص98..
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كتاب الدولة المكلفة باإلسكان.المندوبيات الجهوية واإلقليمية بالنسبة ل -  

العماالت واألقاليم والمراكز الجهوية لالستثمار بالنسبة لوزارة الداخلية.  -  

الجامعات بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.  -  

وبصفة عامة فالمصالح الخارجية تهدف إلى تنفيذ سياسة اإلدارة المركزية فهي بمثابة 

وتنفيذ القرارات التي يتخذها الوزراء الذين يمارسون  األدوات األساسية لتحصين األعمال 

                                        عليها سلطات رئاسية باعتبارهم المسؤولين عن تصرفاتهم.

وبسبب تباين هذه المصالح واختالف مهامها و الوزارات التابعة لها، فقد كان من  

أسندت هذه المهمة للعامل، الذي أصبح يقوم تحت  الالزم إيجاد إطار التنسيق فيما بينها وقد 

سلطة الوزراء المتخصصين تنسيق أعمال المصالح الخارجية لإلدارات المدنية التابعة للدولة  

                           والمؤسسات العامة التي ال تتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو اإلقليم. 

تتبعها قصد السهر على تنفيذ القرارات الصادرة وبهذه الصفة يقوم بمراقبة أعمالها و 

                                                                                                   عن الوزراء.

لهذه الغاية تحدث لدى العامل وتحت رئاسته لجنة تقنية تابعة للعمالة أو اإلقليم تتألف  

لة أو اإلقليم ومن رؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الخارجية لإلدارات  من الكاتب العام للعما

                                                 المركزية التابعة للدولة ومديري المؤسسات العمومية.
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 خالصة تقييمية الختصاصات الحكومة  

 على تقوية صالحيات الحكومة. 2011عمل دستور  

تقوية دور المجلس الحكومي وتوسيع مجاالت التداول. إال أن المالحظ أن صاحب   -

القرار بخصوص توجيه ووضع السياسات العمومية بالمغرب هو المجلس الوزاري  

الذي يرأسه الملك وليس المجلس الحكومي. وأحيانا فان الوزراء ال يتوصلون حتى  

اله األمانة العامة للحكومة  بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي يعد جدول أعم

 ساعة قبل انعقاد المجلس.    48وتخبره الحكومة 

ويحضره مستشارو الملك وكتاب الدولة وكل موظف سامي رأى فيه الملك أهمية   -

 حضوره. 

ظام البرلماني المتمثلة نخاصية ال أنلك ام برلماني وإنما شبه برلماني. ذ لسنا أمام نظ -

البرلمان، وليس امام   أمامالحكومة مسؤولة فقط في المسؤولية الوزارية تجعل من 

 الملك ايضا كما هو شان النظام المغربي. 

وجود العديد من المؤسسات واللجان الملكية تحد من صالحيات الحكومة  أنكما 

مدونة االنتخابات  إلصالحالعام. فهناك اللجنة الملكية  الشأنودورها في تدبير 

 رات.... واللجنة الملكية لتتبع االستثما

فالطابع الرئاسي في النظام المغربي مازال قويا، ذلك أن السياسة العامة تعد من  

  92طرف الملك داخل المجلس الوزاري حتى وان كان الدستور المغربي في الفصل 

يشير إلى أن السياسة العامة من صالحيات الحكومة، إال انه يقيدها بضرورة عرضها  

الوزاري مما يعني أن له الكلمة الفصل فيها. وهذا حال األنظمة  على أنظار المجلس 

الرئاسية كالواليات المتحدة عكس األنظمة البرلماني مثل بريطانيا حيث إعداد  

السياسة العامة من صالحيات الحكومة فقط. وأيضا يجعل النظام الفرنسي وهو نظام  

 مختلط  وضع السياسة العامة من طرف الحكومة.
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منح لرئيس الحكومة إمكانية عقد المجلس الوزاري وفق جدول   48لفصل صحيح أن ا 

الواقع يظهر ان هذا الحق الدستوري لم يتم   أن إالمحدد بتفويض من الملك،  أعمال

 تفعيله ولو مرة واحدة من طرف رئيس الحكومة. 

منحت للحكومة التعيين في الوظائف المدنية لإلدارات العمومية والوظائف السامية   -

 من الدستور.  92المؤسسات و المقاوالت تطبيقا لمقتضيات الفصل   في

اما التعيين في المناصب العليا ويقصد بها مناصب المسؤولين في المؤسسات والمقاوالت  

 فهي من اختصاص الملك فقط.  من الدستور 49اتيجية وفقا للفصل  االستر

بعد حق الملك وحق   أيضامنح الدستور الجديد حق تعديل الدستور لرئيس الحكومة  -

  هربط 172الفصل  أن  إال كل من ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، 

اقتراح تعديل الدستور   أنمما يعني  ،بوجوب عرضه على المجلس الوزاري

 اختصاصي ملكي أصلي. 

حق حل البرلمان ولكن بعد استشارة الملك ورئيس مجلس النواب   رئيس الحكومةل -

 ورئيس المحكمة الدستورية. 

 الحكومة عكس الدساتير السابقة ولكن ايضا بموافقة الملك.  أعضاءله حق إعفاء  -
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   اإلدارية ل الثاني: الالمركزية  الفص

 

اصمة وبين  بين الحكومة المركزية في الع اإلدارية هي توزيع الوظائف  اإلداريةالالمركزية 

 مع رقابة للحكومة المركزية. ترابيةهيئات الجماعات ال

 

 أشكال الالمركزية اإلدارية:

 

الالمركزية اإلقليمية أو المحلية : منح األقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خالل  -1

قيق المصالح الحلية تحت اشراف  منحه االستقالل المالي واإلداري بهدف السهر على تح 

السلطة المركزية )الوصاية االدارية( وهو نوع من التسيير الذاتي وليس االستقالل التام  

 (9من الدستور الحالي في الباب  135)الفصل 

الالمركزية المصلحية أو المرفقية: منح مرفق عام وطني أو محلي الشخصية المعنوية   -2

مالي واإلداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف  من خالل منحه االستقالل ال

السلطات المختصة )المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها كالوكاالت المستقلة لتوزيع الماء  

 والكهرباء أو النقل الحضري(. 

 

 والمرفقية:  اإلقليميةالفرق بين الالمركزية  -3

 

إقليم من أقاليم الدولة ، بينما ينشأ  • الشخص اإلداري المحلي ينشأ لرعاية مصالح سكان 

 الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد. 

 

• يكون للشخص اإلداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني )سكان 
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العمالة أو اإلقليم( أما الشخص العام المرفقي فال يكون له وجود قبل إنشاء المرفق ومنه  

 الشخصية المعنوية.

نشأ األشخاص المحلية بتأثير عوامل سياسية )مبادئ الحرية السياسية( أما االشخاص  • ت

 العامة المرفقية فتنشأ لتحقيق أفضل النتائج وبأقل تكلفة ممكنة.

• أعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب، أما أعضاء المرافق العامة 

 . المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة 

  

 لالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية: ا

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

جماعات تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، و تتوفر على   أنها أي بوجودها 

 :و مراقبة الدولة. و هذه الجماعات هي إشرافالخاصة بها لتدبير مصالحها تحت  أجهزتها

 .الجهــــــــــــــــات·   

 -العمــاالت و األقاليـــــــم·   

 -الجماعات الحضرية و القروية·   

مستقلة عن  تكون  سلطة التقرير،  تعني منح سلطات وحدات ترابيةالالمركزية اإلدارية و 

 ا.وجود قضايالسلطة المركزية التي تعترف ب

   يتحقق عن طريق االنتخابات و إحداث  استقالل هيئات التقرير إزاء السلطة المركزية و 

تصبح شخصا معنويا عموميا   ميزانية خاصة للجماعة مع منحها الشخصية المعنوية بحيث

   استقالل إداري ومالي مع خضوعها لسلطة الوصاية أو الرقابة.وده و يملك حقوقا و له له وج 

 :الوصايــة اإلداريــــة
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الوصاية اإلدارية هي مراقبة تمارسها الدولة على الهيئات الالمركزية طبقا للحدود التي  

ضرورية ألنها تكون في صالح الدولة التي يجب عليها أن القانون، و هذه المراقبة    يحددها

و تعمل على احترام القانون، كما أنها في صالح الشخص المعنوي الذي    تحافظ على وحدتها

   حتى ال يكون هو الضحية األولى لسوء تدبيره، و هي أخيرا في صالح  يتمتع باالستقاللية

 .ة الالمركزيةاألفراد الذين ينبغي حمايتهم من تعسف اإلدار

غير أن هذه المراقبة ينبغي أن تبقى منسجمة مع مقدار الحرية المتروكة للشخص  

فيجب إذن أن تكون ذات صبغة استثنائية و محددة بمقتضى القانون. إذ ال   الالمركزي، 

 ..و ال وصاية أكثر مما تتطلبه النصوص وصاية بدون نص، 

األشخاص المكلفين بتدبير شؤون الجماعة الالمركزية،  و كما يمكن مباشرة الوصاية تجاه 

 ..يمكن مباشرتها أيضا تجاه القرارات المتخذة من طرف الجماعة المذكورة 

مما سبق نستنتج أن الوصاية اإلدارية ال يعمل بها إال حيث يوجد نظام الالمركزية اإلدارية،  

التي يقوم بها مرؤوسوه. إذ هو  فان الرئيس األعلى فيها يملك سلطات واسعة على األعمال  

هو بعد ذلك له كامل   ثم أوال يستطيع حثهم على القيام ببعض األعمال أو يأمرهم بالقيام بها، 

و هو يملك هذه السلطة بصفة تلقائية و بدون نص, و هذا    الصالحية في أن يبطلها أو يعدلها،

 .بالسلطة الرئاسية" :ما يسمى
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 هة التنظيم الالمركزي على مستوى الج:    المحور االول

جراة الجهة على ارض الواقع لم تكن تتم بمقتضى دستوري بل أحيلت  يجب المالحظة أن أ

( حتى وان نص عليها الدستور وجعلها  1997وقانون   1971القانون العادي )قانون   إلى

.  1996مؤسسة دستورية منذ دستور    

يتم تنظيم الجهة من خالل قانون تنظيمي وهذا ما نشهده حاليا  أن  ألزم 2011دستور  أن إال

. 14.111على القانون التنظيمي رقم   2015من خالل مصادقة الحكومة منذ شهر يناير   

والتي كانت جهوية ذات طابع    1971وبعد فشل تحقيق جهات متقدمة من خالل قانون  

في   1997دية. ثم فشل قانون  جهات اقتصا  7اقتصادي حيث قسمت األقاليم المغربية إلى  

إعطاء الجهة المكانة المستحقة لها، حيث أفرغها من محتواها بسبب تسلط الوالي عليها الذي  

بسبب نقص الموارد المخولة لها، جاء   وأيضاكان هو المنفذ وصاحب القرارات المهمة 

اء  ليعلي من الجهة ويجعلها مؤسسة دستوري. وأخيرا ج  1996ثم دستور   1992دستور 

يخصص حيزا مهما للجهة ويجعلها جماعة ترابية تلعب دورا مهما ومكنها من  2011دستور 

اختصاصات مهمة وأصبح رئيس الجهة هو الرئيس الفعلي والمنفذ لقرارات الجهة وهو  

 اآلمر بالصرف عوض الوالي. 

بالنسبة   مكان الصدارةرئيس مجلسها  إشرافتحت بوأ الجهة  من الدستور 143والفصل  

وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية  إعدادلجماعات الترابية خاصة في عمليات ل

التراب.  إلعداد  
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 تكوين المجلس .1

 مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه. يتكون المجلس الجهوي من

 الرئيس:مكتب المجلس و 

 سنوات.   6ينتخبون لمدة   يتكون المكتب من رئيس ونواب للرئيس. 

المتعلق بانتخاب  59.11من القانون التنظيمي رقم  74ويتكون مجلس الجهة حسب المادة 

 من :  2011أعضاء مجالس الجماعات الترابية لسنة 

 نسمة.  250000عضوا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها  33

 نسمة.  1000.000و   250001عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين  39

 نسمة.  4.500.000عضوا في الجهة التي يفوق عدد سكانها  75ويصل عدد األعضاء إلى  

العام المباشر حسب مشروع القانون التنظيمي رقم  ينتخب رئيس المجلس الجهوي باالقتراع 

.  135في المادة التاسعة، وجاء تفعيال بمقتضيات الدستور حسب منطوق الفصل  14.111

الذي كان ينص على انتخاب رئيس   1997تجد بالنظر إلى قانون الجهة سنة ويعتبر هذا مس

باألغلبية المطلقة في الدورة األولى والدورة الثانية وفي المجلس عن طريق االقتراع السري 

   حالة اللجوء إلى الدورة الثانية تكفي األغلبية النسبية. 

جلسة مخصصة لهذا   جلس فييوما من انتخاب الم 15بعد  ويجري انتخاب رئيس المجلس

اللوائح التي فازن بمقاعد في   رأسالغرض. ويترشح لالنتخاب المرشحون المرتبون على 

 المجلس. 

لم   وإذا المزاولين لمهامهم.  لألعضاء المطلقة  باألغلبية األولينتخب الرئيس في الدور 

دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين   إجراءالمطلقة يتم  األغلبيةيحصل أي مترشح على 

دور   إجراء المطلقة يتم  األغلبيةلم يحصل أي مترشح على  إذا المطلقة.  وباألغلبية األولين
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يعلن   األصواتوفي حال تعادل  الحاضرين. لألعضاءالنسبية  باألغلبيةثالث ولكن هذه المرة 

رئيس   إشراف القرعة تحت يتم االنتخاب عن طريق  وإال ،سنا فائزا األصغر المترشح 

 . 15سنا  األكبرالجلسة 

 :كاآلتينواب الرئيس فيتحدد عددهم  أما

 . 39يقل عن  أونواب في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها  6 -

 . 51و   45نواب بالنسبة للمجالس الي يبلغ عدد أعضائها بين  7 -

 . 63و   57نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها بين  8 -

 .63نواب في المجالس التي يفوق عدد أعضائها  9 -

ويتم انتخاب أعضاء مجالس الجهات باالقتراع العام المباشر عن طريق االقتراع بالالئحة 

من القانون التنظيمي النتخاب  78وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة اكبر بقية )المادة 

 أعضاء الجماعات الترابية(. 

 دائمة على األقل هي:يحدث مجلس الجهة ثالث لجان 

 لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.  -

 لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. -

 لجنة إعداد التراب.  -

كل لجنة مختصة  إلىيعهد  أن. ويجب أعضاء 5يجب أال يقل عدد أعضائها كل لجنة عن 

 بدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس قبل التداول في شانها. 

للموافقة عليه.   األخير تعرض مقتضيات النظام الداخلي الذي يعده رئيس المجلس على هذا 

 . أيام 8بعد دخوله حيز التنفيذ بعد انصرام اجل  ألعضائهويعتبر ملزما 

 . وأكتوبررات عادية في السنة خالل شهر مارس ويوليو  ويعقد المجلس جلساته في ثالث دو 

 
سابقا.  . وتسري على المجلس جميع األحكام بخصوص األهلية وموانع الترشيح كما هي سارية على أعضاء المجالس الجماعية التي رأيناها  15

 فالمالحظة أن مشروع القانون التنظيمي هذا يشبه كثيرا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 
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 دور الوالي في المجلس 

قبل   األقليوما على  20والي الجهة   إلىالدورة  أعماليبلغ رئيس المجلس جدول  أنالبد 

 انعقاد الدورة. 

التي يقترحها والي   اإلضافية الدورات النقط  أعمالوتدرج وجوبا بحكم القانون في جدول 

 .16الجهة

ال  بأنهايرى  األعمالق التعرض على كل نقطة مدرجة في جدول أن والي الجهة له ح كما 

إلى رئيس الجهة معلال صالحيات الجهة. ويبلغ تعرضه  أوتدخل في اختصاصات الجهة 

قاضي  لدى  اإلداريةالمحكمة  إلى األمر. وفي حال التنازع يحيل الوالي أيام 8جل داخل أ

 ة. ساع  48المستعجالت  في ظرف 

من   66 وفق المادة  اإلداريةالمحكمة  إلىهذا ال يمكن لوالي الجهة حل المجلس، وهذا يرجع 

  واإلعالنالمجلس  أعضاء . كما يختص القضاء وحده بعزل 111,14القانون التنظيمي رقم 

 عن بطالن مداوالته ووقف تنفيذ مقررات وقرارات المجلس. 

  األعضاء ثلثي  بأغلبيةالرئيس بعد مرور نصف المدة  ألعضاء المجلس إقالةويمكن 

 بيد المجلس نفسه.  وإنما ،ليست بيد الوالي اإلقالةالمزاولين مهامهم. وبالتالي فان مهمة 

مهام الرئيس ولكن فقط في حالة امتناع رئيس  ولكن يمكن للوالي ممارسة سلطة الحلول محل 

  وإذا  أيام.  7جل ي هذه الحالة ينبهه الوالي داخل أالمجلس عن القيام بمهامه المنوطة به. فف

قاضي المستعجالت الذي يبت في مسألة جواز الوالي الحلول   إلى  األمررفض أحال الوالي 

 ساعة.   48جل اخل أي امتنع الرئيس القيام بها دمحله للقيام بالمهام الت

 

 
 من مشروع القانون التنظيمي السالف الذكر   42المادة  .   16
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  :اختصاصات المجلس الجهوي

المجلس بمداوالته في قضايا الجهة و لهذه الغاية يقرر التدابير الواجب اتخاذها لضمان   تيب  

 لمجاالتمن بين هذه ا  . وتنمية مستدامة ومندمجة تنميتها االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

ة  اعتماد التدابير المشجع، وتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها االقتصادي

 للمقاولة. 

 وتقوم الجهة بهذه المهام مراعاة للسياسات العامة للدولة. 

  واألخرى بين االختصاصات الذاتية واالختصاصات المنقولة  اإلطارنميز في هذا  أنويمكن 

 مبدأ التفريع.  إلىالمشتركة وكل ذلك استنادا  

 االختصاصات الذاتية  .1

 تشمل الميادين التالية:

 االقتصادية أ: التنمية 

 دعم المقاوالت. -

 تنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية.  -

 إنعاش أسواق الجملة الجهوية.  -

 إحداث مناطق لألنشطة التقليدية والحرفية. -

 جذب االستثمار. -

 االقتصاد االجتماعي والمنتجات الحيوية. إنعاش -

 ب: التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل

 مراكز جهوية للتكوين وللشغل وتطوير الكفاءات إحداث -

 الجماعات الترابية. على التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس اإلشراف -

 ج: التنمية القروية

 د: النقل:

 تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لالشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة. -

 ه: الثقافة

 المواقع األثرية وتنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية.االسهام في المحافظة على  -



40 
 

 و: البيئة:

 تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية. -

 وضع استراتيجية  جهوية القتصاد الطاقة والماء.  -

 إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقات المتجددة. -

 مجال إعداد التراب 

  واألنظمة التراب وفق القوانين  إلعدادرئيس مجلسها التصميم الجهوي  إشرافتضع الجهة، تحت  -

 في إطار توجيهات السياسة العامة إلعداد التراب الوطني. الجاري بها العمل

 يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي إلعداد التراب. -

والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيله ويهدف التصميم الجهوي هذا تحقيق التوافق بين الدولة 

ويتعين على االدارة والجماعات الترابية والمؤسسات  وفق رؤية استراتيجية واستشرافية. 

العمومية والمقاوالت العمومية األخذ بعين االعتبار مضامين التصميم الجهوي إلعداد التراب. 

 ولهذه الغاية:

 الجهوية المستدامةيضع إطارا عاما للتنمية  -

 يحدد االختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة.  -

 

 بينها وبين الدولة  االختصاصات المشتركة .2

 نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

 تحسين جاذبية المجاالت الترابية -

 التنمية المستدامة -

 التطبيقي.الشغل والبحث العلمي  -

التنمية القروية واحداث أقطاب فالحية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك  -

 العزلة.

 التنمية االجتماعية وانعاس السكن االجتماعي والرياضة -

 البيئة كالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والغابة -

 السياحة.المحافظة على التراث الثقافي للجهة وإنعاش  -

 

 االختصاصات المنقولة اليها من الدولة  .3
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 استنادا الى مبدا التفريع تنقل هذه االختصاصات من الدولة الى الجهة في مجاالت منها:

الصناعة والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة   -

 والتجهيزات ذات البعد الجهوي. 

  

 الجهةصالحيات رئيس مجلس 

 التراب.  إلعداد ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي  -

بالصرف له حق قبض المداخيل   اآلمرينفذ الميزانية، حيث يعتبر رئيس مجلس الجهة  -

وصرف النفقات. ويعتبر هذا مستجد على عكس ما كان سابقا حيث كان الوالي هو  

 اآلمر بالصرف. 

 الجهة وتحديد اختصاصاتها.  رةإدا يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم  -

 يتخذ القرارات من اجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى.  -

 الجهة.  أمالكيدبر  -

 يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء والمبادلة المتعلقة بملك الجهة الخاص.  -

يتخذ االجراءات الالزمة لتدبير الملك العمومي للجهة من خالل منح رخص االختالل  -

 للملك العمومي. المؤقت 

 

  :اإلداريةمراقبة ال 

من الدستور يمارس الوالي المراقبة اإلدارية على شرعية   145تطبيقا لمقتضيات الفصل    

قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة. وكل نزاع في هذا األمر تبت فيه المحكمة 

 القانون التنظيمي المتعلق بالجهات(. من 112اإلدارية )المادة 
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، حيث أن جميع  ومجلس الجهةيراقب الوالي شرعية مقررات وقرارات رئيس  -

أيام،   5قرارات المجلس ومقرراتها يجب أن يطلع عليها الوالي في مدة ال تتعدى 

 (. 112المحكمة اإلدارية التي تبت في طلب البطالن )المادة  إلىويحيل األمر 

للوالي حق التعرض على النظام الداخلي وعلى المقررات التي ال تدخل في   إنكما  -

الرئيس في ظرف ال   إلىتكون خرقا للقانون. ويبلغ تعرضه  أو صالحيات المجلس

. ويطلب من المجلس التداول من جديد في شان المقررات المعترض  أيام  3يتجاوز 

  اإلدارية القضاء االستعجالي للمحكمة  إلى األمر أحيل رفض المجلس  وإذاعليها، 

حين البت فيها داخل اجل  إلىساعة  48الذي يوقف هذه المقررات في مدة ال تتجاوز 

 يوما. 30ال يتجاوز 

عليها من طرف   التأشير بعد  إال القرارات والمقررات ال تدخل حيز التنفيذ  أنكما  -

يعتبر قبول   األجليوما. وكل سكوت عنها بعد مرور  20الوالي في مدة ال تتجاوز 

 ضمني لها.

التي، في   المالئمةرقابة قبلية وهي رقابة  أمام  أننابخصوص هذه النقطة  إذن حظ نال

عن   إالمبدأ التدبير الحر وال يتحدث  إلىنظرنا تعتبر خرقا لروح الدستور الذي يشير 

 المراقبة البعدية من خالل رقابة شرعية القرارات والمقررات.  
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 المستوى الجهويمظاهر الديمقراطية المحلية على  

: أهم اختصاصات الجهة التي لها عالقة بالديمقراطية المحليةمن   

دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها،  -  

إعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للجهة، -  

جهوي إلعداد التراب الوطني   إعداد تصميم  -  

فية وضع الضرائب والرسوم المحليةتحديد كي -  

إنعاش الشغل والرياضة والتكوين المهني وأعمال التضامن االجتماعي  وإنعاش  -

االستثمارات وحماية البيئة وتدبير الموارد المائية والمحافظة على الخصائص المعمارية 

                                                                                                     الجهوية.

وهناك اختصاصات ثانوية تم تفويضها من طرف السلطة المركزية لفائدة الجهات       

وتشمل: إقامة وصيانة الثانويات والمؤسسات الجامعية والمستشفيات وتكوين أعوان وأطر  

                                                                                         الجماعات المحلية. 

ويمكن أن تباشر الجهة الوظيفة التشريعية بصورة غير مباشرة عن طريق مجلس  

المستشارين. فهي تساهم في إعداد القوانين التي تهمها عن قرب.                                   

                                                                           

. 17ا المالي، ذلك أن المشرع حدد لها موارد ذاتية وأخرى محولة من الدولة وللجهة استقالله

ففيما يخص الموارد الجبائية فهناك الضرائب األصلية والرسوم اإلضافية. و الضرائب  

األصلية هي الرسم المفروض على رخصة الصيد البحري والرسم المفروض على استغالل  

اإلضافية الجهوية فتشمل الرسم على النظافة في   المناجم والخدمات المقدمة. أما الرسوم 

 
 57ـ33، ص. 2010، 14ـ13، عدد  مسالك. رشيد لبكر، "رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب"، مجلة  17
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والرسم اإلضافي على    %15إلى  10والرسم اإلضافي على المقالع ما بين  % 10،5حدود 

 عقود التامين وعلى العربات.            

وهناك ضرائب محولة من الدولة إلى الجماعات ومنها الضريبة على الدخل والضريبة على  

القيمة المضافة والضريبة على الشركات. ونسبة االستفادة من هذه الضرائب تحدد من خالل  

 قانون المالية. والى جانب هذه الدخول هناك اإلعانات والهبات التي تقدمها الدولة.   

المغرب انشأ صندوق الموازنة والتنمية الجهوية  الذي يمول من طرف   والجدير بالذكر أن

 الدولة والجهات الغنية لتمويل المشاريع في الجهات الفقيرة. 

لكن هذه الجهات تم انتقادها ألنها لم يتم منحها اإلمكانيات المادية والبشرية الضرورية     

. وهذا يشكل عائقا أمام أدائها  اتهاتدخل الوالي في اختصاصلممارسة صالحياتها. إضافة إلى 

لوظائفها التنموية ومشاركة السكان.  إضافة إلى الوصاية التي تمارسها الوزارة الوصية على  

                                                                                القرارات اإلدارية والمالية. 

تم توسيع صالحيات المجلس ورئيسها على   أن  مي هذا التنظيالقانون  من خالل نالحظ  و

رئيس  ، حيث كان1997عكس ما كان معموال به في القانون السابق المتعلق بالجهات سنة 

يعتبر اإلداري األول   كان هذا األخير الذي  والي.مرتبة الثانية بعد الال المجلس الجهوي يحتل

فهو الذي يتولى تنفيذ قرارات المجلس الجهوي بعد أخذ رأي رئيس  على صعيد الجهة. 

المجلس الجهوي. وعلى المستوى المالي يعتبر هو اآلمر بالصرف لميزانية الجهة، حيث  

يحضر مشروع الميزانية الجهوية وتنفيذها وإعداد الحساب اإلداري. واتخاذ قرارات لفرض  

سوم واألتاوى. ويحدد أسعار الضرائب والرسوم التي لم ينص عليها القانون. الر  

                                                                                                           

والجهوية ال يمكن أن تقوم بدورها إال بمنحها صالحية التنفيذ وليس إلى ممثل السلطة  

مركزية في شخص الوالي أو العامل. فليست هناك في أغلب الدول التي تتبنى الجهوية ال

سواء اإلدارية أو السياسية وصاية وإنما تتمتع بحرية واسعة في ممارسة اختصاصاتها.  

ويبقى دور ممثل الدولة منحصرا في إشعار المحكمة المختصة إذا الحظ أن هناك عدم  
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وهذا ما نالحظه في  الجهوية. ويبقى للقضاء الكلمة الفصل. مشروعية إحدى أعمال المجالس 

 الدستور الجديد وفي مشروع القانون التنظيمي الذي أعطى دورا كبيرا للقضاء اإلداري. 

                                                                                                 

يمقراطية التشاركية هو عمل يتطلب المزيد من الوقت والجهد  إن تحقيق الجهات لمبادئ الد 

بسبب نقص  وأيضا العقليات المخزنية التي تحن إلى المركزية لمواجهة عدة عراقيل من بينها 

المنتخبة التي تفضل في غالب األحيان االختفاء وراء قرارات  الكفاءات المحلية والجهوية 

                                                                                             السلطة المركزية.

إن نجاح الجهوية كنمط للممارسة الديمقراطية التشاركية والمحلية تستدعي األخذ بعين 

                                                                                           االعتبار عدة نقط :  

من أجل أن  التقسيم الجهوي يجب أن يراعي الخصوصيات الجغرافية واالثنية لكل منطقة  -

                                                     يكون هناك توافق وتفاهم بين الفعاليات الجهوية.

                                                                                                                   

                                                                                                         

نمط االقتراع:   -  

إن الديمقراطية التشاركية وديمقراطية القرب تتطلب تغيير نمط االقتراع الذي يمكن من     

         . ليا تشوبه عدة نواقصاختيار المسؤولين الجهويين. فنمط االقتراع المعمول به حا

فالمالحظ في االنتخابات الجماعية أن الكثير ممن تم انتخابهم ال يحظون بأية مشروعية.    

فهو يوجدون على رأس هذه الجماعات بالرغم من أن المواطنين يرفضونهم ألنهم انتخبوا  

فنمط االقتراع   بطرق غير ديمقراطية فيها شراء األصوات مثال وبسبب نظام االقتراع أيضا. 

المعمول به في االنتخابات األخيرة هو نظام االقتراع بالالئحة في دورة واحدة وبالتمثيل  

أما الجماعات أقل   35000النسبي حسب أكبر بقية في الجماعات التي يزيد عدد أعضائها 

زب الذي  من هذا العدد فتعتمد نظام االقتراع الفردي باألغلبية النسبية في دورة واحدة. أي الح 
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فانتخاب المجلس يتم من طرف هيئة ناخبة  . بجميع المقاعد  يفوز بأغلبية نسبية هو الذي يفوز 

المأجورين   تتكون من هيئة المنتخبين الجماعيين وهيئة المنتخبين في الغرف المهنية وممثلي

القرب ضمن مكونات المجلس أي حضور ممثلي  على صعيد الجهة وهذا يعني تمثيل

المحلية األدنى كما يضمن تمثيل الحساسيات   وممثلي السكان في الجماعاتالمأجورين 

 االقتصادية واالجتماعية.

ذات طابع إداري وليس   ترابيةالجهة هي أنها مازالت جماعة والذي يحد من صالحيات 

سياسي. إضافة إلى أنها مازالت تحت وصاية الدولة. فالمخطط الجهوي للتنمية االقتصادية  

ة وتهيئة المجال الجهوي ال بد وأن يحظى بموافقة السلطات المركزية )المجلس  واالجتماعي

                                                              األعلى إلعداد التراب الوطني والتخطيط(.  

                                                                                                                   

وال بد من التوفر على اإلمكانيات المادية والبشرية للجهات ألن الجهات ليست لها   -       

ة إلى الضرائب المحلية موارد كافية. فمواردها تأتي من إعانات الدولة والرسوم المضاف

الموجودة وهذا يشكل عبئا على المواطن المغربي. فموارد الجهة هي اقل بكثير من موارد  

                           المجلس البلدي. وهذا يكرس تبعية المجالس الجهوية من الناحية المالية. 

م معلوماتي. وافتقاد ألدوات  والبد من تحسين التدبير الذي ال يرتكز على نظا -               

التخطيط وأخذ القرار. وهناك أيضا إشكالية النخب الفاسدة الغير كفئة التي تسير الشأن  

                                                        المحلي مما يهدد مسار الديمقراطية المحلية.  

من موظفين وتقنيين في الجماعات فال بد على الدولة من الرفع من كفاءات األطر العاملة 

المحلية من خالل التكوين المستمر. كما أن األحزاب السياسية ال تقوم بدورها المطلوب وهو  

                                                                        حسن اختيار المنتخبين واألكفاء.

السياسي وانعدام المحاسبة الحزبية.              النفور من الشأن السياسي والعزوف إضافة إلى
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إن الديمقراطية المحلية ال تمارس إال في إطار حكامة جيدة والتي تتطلب أن تتخذ القرارات  

ل إلى أعلى. فهناك برامج محلية وجهوية ال يقوم ليس دائما من أعلى إلى أسفل، وإنما من أسف

بها إال الجماعات المحلية والجهوية الذين هم أدرى بشؤون أمورهم وما هي أولوياتهم. ولكن  

واقع الحال يبين أن المشاريع الكبرى تشرف عليها الدولة مباشرة وال يبقى للجماعات إال 

                                                                                                  الشيء القليل.

                                                                                                        

 

فالديمقراطية المحلية تشوبها عدة أعطاب ومن بينها ضعف وعدم تجانس المجالس، مما جعل 

 هي التي تشرف على التنفيذ في أغلب األحيان.الدولة 

مكانة هامة للجهة، حيث منح  2011الدستور المغربي المعدل لسنة إال انه ينبغي تسجيل أن 

 ( بدل فصل واحد. 142إلى الفصل  135فصال من الفصل   12تم تخصيص باب كامل )

راب الوطني الذي  وعزز الدستور الجديد الديمقراطية التشاركية من خالل ملف إعداد الت 

يشارك فيه مختلف مكونات األمة المغربية وأيضا المواطنين من خالل إبداء آرائهم حول  

 االختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي.  

وقد جاء الدستور الجديد بعدة آليات من صميم الديمقراطية التشاركية وذلك من خالل إشراك  

 . 139و  15و  14و  13و  12. من خالل الفصول المجتمع المدني والمواطنين في صنع القرار

فالدستور الجديد حاول إرساء نظام سياسي يشرك فيه الشعب لممارسة الشأن العام تماشيا مع  

الجهوية المتقدمة وتماشيا مع مطالب الشعب المغربي وتناسبا مع منطق التغيير الذي يشهده  

 التسلطية التي تبعد الشعب عن القرارات الهامة.العالم والدي أضحى ال مكان فيه لألنظمة 

ينص الدستور بالحرف: "يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها 

وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية  

                                                       .                                        بالمحاسبة"



48 
 

                                                                           

  139الفصل . فقد نص للمشاركة في الشأن العاموقد نص الدستور المغربي على عدة آليات 

األخرى، آليات تشاركية للحوار  بصراحة بأن:" تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية 

والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. 

يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج  

 نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.   

بادرة الشعبية تعتبر من المكتسبات الجديدة التي أضافها الدستور  يمكن أن نعتبر أن الم

. فألول مرة يمنح الحق للمواطنين في اقتراح قوانين وهذه قمة  2011المغربي المعدل لسنة 

الديمقراطية التشاركية والمباشرة. إال أنه ولتفعيل روح هذا المكتسب ال بد أن يصل  

لممارسة هذا الحق ومعرفة تنفيذه وتطبيقه على   المواطنون إلى درجة من الوعي السياسي

                                                                                                  أرض الواقع.

يتطلب إنشاء لجنة على المستوى المحلي الستقبال وتنظيم وإرسال العرائض والمبادرات  و  

ذا لن يتمكن أي مواطن من تنظيم نفسه وتحميسه على ممارسة هذا  واإلشراف عليها. فبدون ه

الحق الدستوري وبشكل حضاري ومنظم ومعقلن حتى ال يتم التعسف في استعماله أو  

استغالله. فإذا استعنا ببعض التجارب الدولية كما هو الشأن بالنسبة لالتحاد السويسري، فإننا 

ذا الغرض. فمثال المبادرات التشريعية والتي  نالحظ أن هناك لجان مختصة تم إنشاؤها له 

في مكتب المستشار   لجنة المبادراتتتعلق بموضوع دستوري، فانه يتم إيداعها لدى 

الفيدرالي والذي يقوم بمراقبة شكلية لها. ونفس اللجنة تتوفر على مدة معينة الستقبال  

التوقيعات. ولها كامل الصالحية لسحب المبادرة. ثم يتم عرضها على االستفتاء الشعبي.       
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 العريضة الشعبية: 

من الدستور المغربي على حق تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.    15نص الفصل    

وما يميز العريضة عن باقي اآلليات األخرى هي كونها رسالة مفتوحة ومكتوبة وموقعة  

                                                موجهة إلى سلطة عمومية لتغيير وضع أو إقرار آخر.

،   La pétitionلكن تجدر اإلشارة إلى أن الدستور المغربي أشار إلى العريضة الشعبية 

. فاالعتراض الشعبي هو أرقى من مجرد  Le véto populaireوليس االعتراض الشعبي 

عريضة شعبية، حيث أن التاريخ المغربي عرف العرائض والمغاربة مارسوا تقديم  

مختلف السلطات العمومية، مثل حملة المليون توقيع التي نظمتها نساء المغرب   العرائض إلى

 لتغيير مدونة األسرة.  

وهناك عدة عرائض احتجاجية الكترونية ومكتوبة لالحتجاج لدى السلطات المختصة حول  

عدة قضايا كارتفاع األسعار والتنديد ببعض السلوكات المشينة والمحافظة على البيئة   

                                                                     ن مع مواطن أو فئات معينة. والتضام

لكن المالحظ أن جل العرائض لحد اآلن لم تكن ذات طابع سياسي وإنما فقط اجتماعي    

المواطنين  وحقوقي وأهمية الدستور الحالي هو أنه أضفى الطابع السياسي للعرائض حيث أن 

 يدلون بآرائهم حول السياسات العامة أو ضد قانون ما. والجديد هو دسترة هذا الحق وتنظيمه. 

توقيف العمل بالقانون إلى حين عرضه على   أما االعتراض الشعبي فهو األهم ويعني

االستفتاء. فهي ال بد أن تكون مكتوبة وموقعة من طرف عدد معين من المواطنين لتتمكن 

العامة من اإلجابة عليهم.                                                                        السلطات 

                                                    

وتعتبر العرائض من أهم أشكال الرقابة على السياسات العامة. وهو مرتبط بحق الرأي  

المي لحقوق اإلنسان.                                             والتعبير كما ينص عليه اإلعالن الع
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ا الحق  ذوأشار الدستور إلى ضرورة صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة ه

                                                    سواء فيما يتعلق بالعرائض أو بالمبادرات الشعبية.

               ويمكن أن تعتبر العرائض شكال من أشكال الرقابة على الحكام.                      

إلى آلية أخرى هي   13في الفصل   2011وقد أشار الدستور المغربي المعدل لسنة       

العامة وتفعيلها   هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين االجتماعيين في إعداد السياسات

وتنفيذها وتقييمها، ولم ينص الدستور على قانون تنظيمي لكيفية اشتغالها مما يعني أن الحق 

                                                    يعود للسلطات العامة إلنشائها وكيفية اشتغالها. 

فهذا الفصل أشرك الجمعيات التي تدخل في خانة الفاعلين االجتماعيين. والمهم فيها أنه 

دسترها وأنه منحها سلطات واسعة حيث ال تساهم فقط في المخططات المتعلقة بالمجالس  

            الجماعية، وإنما أيضا تنفيذها وتقييمها، مما قد يرسخ من مفهوم المواطنة.             

عريضة هي وسيلة ضغط على الحكام إلثارة النقاش من طرف المواطنين وتعتبر إذن  فال   

وسيلة من وسائل الديمقراطية المباشرة أو غير المباشرة ووسيلة إلسهام المواطنين في  

النقاش العمومي. فمن خالل العرائض يمكن أن تؤدي إلى إصالح قانوني أو المصادقة على  

                                                                                                          اتفاقية.

من الدستور المغربي الذي دستر المجلس االستشاري   33كما يمكن أن نشير إلى الفصل 

للشباب والعمل الجمعوي، وهذا من شأنه  أن يدفع الشباب والمواطن بصورة عامة إلى  

                                                                                  العامة. االنخراط في الحياة

إننا بصدد نوع جديد من العقد أو التعاقد السياسي واالجتماعي ينبني على الثقة المتبادلة   

ا  وتبادل الخدمات. الشعب يطيع حاكمه وهذا األخير عليه خدمة شعبه واالستجابة لمطالبه. هذ

منطق فرضه التاريخ المعاصر ولم يعد هناك وجود ألي نظام مستبد منغلق، نظام  

                                                             "باتريمونيالي" يعتبر أن كل شيء هو له.  
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 خالصة تقييمية للتنظيم اإلداري على مستوى الجهوية

للمواطن من خالل  أعطى أهمية  2011إننا نسجل على األقل أن المغرب من خالل دستور    

تكرار مصطلح مواطن ومواطنة عدة مرات ومنحه آليات للمشاركة السياسية واإلسهام في  

                                                                     تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

لجهويين، وإعادة النظر  وعزز الدستور الجديد من مسألة الديمقراطية الجهوية والحكامة ا   

                                                     جهة(. 12جهة إلى  16في التقطيع الترابي )من 

واستبدلت عبارة الجماعات   المباشر بدل االقتراع السري. ونص على نمط االقتراع العام

 المحلية بالجماعات الترابية.  

ثالثة أخماس من على تمثيلية الجهات بمجلس المستشارين بنسبة  63وقد نص الفصل 

 عضوا.  120إلى  90  تم تحديد عددهم منين ذأعضاء المجلس وال 

نفيذ  وأعاد الدستور الجديد االعتبار لمؤسسة رئيس المجلس الجهوي، حيث خول له مهام ت

مداوالت المجلس ومقرراته. ونص على إحداث صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق  

التضامن. وبوأ الجهة مكانة هامة من خالل عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية 

 والتصاميم الجهوية إلعداد التراب. 

التنفيذ )الفصل  وتراجع دول العمال والوالة من منفذين للمقررات إلى منسقين ومساعدين في 

143  .) 
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 التنظيم على مستوى الجماعات .  2

الجماعات هي وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي، و تنتخب 

 :لشؤونها، و هي على نوعيــــن اإلداريمجالس تتكلف بالتسيير 

 جماعات حضرية توجد على صعيد المدن؛  

 .صعيد البواديجماعات قروية توجد على     

و هذه الجماعات بنوعيها تتأسس بمرسوم. أما تنظيمها فيحــدده الظهير الشريف الصـــادر  

الذي ينص   1976شتنبر   30المعدل و المتمم للظهير الشريف الصادر   2002أكتوبر   03في 

السلطات   على طريقة تكوين مجلسها المحلي و سير أعماله و اختصاصاته، و كذا عالقته مع

 . كالباشا أو القائد أو العامل المحلية

 

 :المجلـــس الجماعـــيتنظيم وتسيير      

يدبر شؤون   2015 01في الذي صادقت عليه الحكومة  14.113القانون التنظيمي حسب  

  11.59الجماعة مجلس منتخب باالقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 

 . 2011بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الصادر سنة  المتعلق 

يتكون المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه. والمكتب يتكون من الرئيس  

 (. 7ونواب الرئيس )المادة 

 . 128و 127المادتين   11.59القانون التنظيمي رقم  أحكامالمجلس وفق  أعضاءيحدد 
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 تكوين المجلس وتسييره 

مزاولين  ال لألعضاءالمطلقة  األغلبيةيجتمع المجلس النتخاب الرئيس ونوابه بحضور   

النهائي  اإللغاءالحكمية، االستقالة،  اإلقالةالوفاة، العزل، لمهامهم )مستبعدون من هذا حاالت 

 لالنتخابات(.

  أعضاء يوما الموالية النتخاب  15ويجرى انتخاب الرئيس في جلسة مخصصة خالل 

 (. 10)المادة  المجلس 

االسمي يفتح باب الترشيح   األحاديمجلسها باالقتراع  أعضاءبالنسبة للجماعات التي ينتخب 

مجلسها باالقتراع بالالئحة  أعضاء الجماعات التي ينتخب  أماالمنتخبين.  األعضاء لكل 

اللوائح التي فازت بمقاعد داخل   رأسالمرتبون على  األعضاءيترشح لمنصب الرئيس 

 المجلس. 

يترشح بحكم القانون المترشح الذي يليه مباشرة   األول وقع حادث للمترشح المرتب في  وإذا 

 في الترتيب في نفس الالئحة.

الموالية النتخاب المجلس   أيام  5خالل  اإلقليم أوالترشيحات لدى عامل العمالة  إيداعيتعين 

 من ينوب عنه جلسة االنتخاب.  أوويحضر العامل 

دور ثاني في نفس   إجراء تم  وإال لألعضاءالمطلقة  باألغلبية األولينتخب الرئيس في الدور 

الجلسة بين المترشحين المرتبين في الرتبة األولى والثانية. ويتم االنتخاب باألغلبية المطلقة  

دور ثالث في نفس الجلسة.   جريل المترشح على األغلبية المطلقة ألألعضاء. وإذا لم يحص

وفي حالة تعادل  وفي هذه الحالة ينتخب المترشح باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.

المترشح األصغر سنا فائزا وفي حال تعادل في السن يعلن عن المترشح   األصوات يعلن

 (. األعضاءسنا من بين  األكبربواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة )

شح المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعات المعنية. ويمنع أن رال يت

 يس. عند الرئ مأجورينينتخب نوابا للرئيس الذين هم 
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وينتخب النواب باألغلبية المطلقة في الدور األول وإال جاز إجراء دور ثاني وإال دور ثالث  

باألغلبية النسبية هذه المرة لألعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل األصوات يجرى دور  

 (. 19رابع ينتخب فيه النواب بالقرعة الختيار الالئحة الفائزة )المادة 

 انقطاع الرئيس عن مهامه في الحاالت التالية: ويحل مكتب المجلس في حال

 العزل.  -

 النهائي لالنتخابات. اإللغاء -

 االستقالة.  -

 لالنتخاب.  األهليةعدم  -

 .اإلقالة -

 االنقطاع بدون مبرر لمدة تفوق شهر.  -

 يوما بقرار من العامل.  15ويتم إجراء انتخابات للمجلس الجماعي خالل 

امل بإنذاره الستئناف عمله انقطع الرئيس من مزاولة مهامه بدون مبرر يقوم الع وإذا

)قاضي المستعجالت(   وإذا رفض أحال األمر إلى المحكمة اإلدارية  أيام  7جل داخل أ

وإذا تبين للمحكمة مبرر الخطأ جاز حل المكتب.   . ساعة 48جل ليعاين داخل أ

 . (21لمادة )ا يوما 15وتجرى انتخابات جديدة في ظرف 

السالفة الذكر يرتقي النائب الذي   لألسبابنواب عن مزاولة مهامهم  أو انقطع نائب  إذا 

 الشاغر.   األعلىالمنصب  إلىيوجد في المراتب الدنيا 

  وإذاه، انقطع عن مزاولة مهام  إذاأيام  7جل  ب على الرئيس اعذار النائب داخل أووج 

 . باألمرالمعني   إلقالةرفض انعقد المجلس 

 

 كاتب المجلس: 

المكتب كاتبا عاما يعهد  أعضاء ولكن خارج  أعضائهينتخب مجلس الجماعة من بين 

سنا   األصغريعلن  إال و لألصوات،النسبية  األغلبيةبواسطة  بتحرير المحاضر إليه

 . األصوات في حال تعادل وإال تم اختياره عن طريق القرعة 
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هما لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ثم لجنة   األقليكون المكتب لجنتين على 

 المرافق العمومية والخدمات. 

لزاما على اللجان المختصة قصد   األعمالوتعرض النقط المدرجة في جدول 

 دراستها.

النظام الداخلي الذي يعرضه على المجلس   بإعدادفيما يخص التسيير يقوم الرئيس 

من   أيام 8جل الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أالعامل. ويدخل النظام  إلىويحيله 

 (.  32تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه )المادة 

مرات في فبراير وماي وأكتوبر. على أال تتجاوز كل   3يعقد المجلس دوراته العادية 

 وما. ي 15دورة 

و ال يمكن للمجلس أن يتداول بكيفية صحيحة إال بحضور أكثر من نصف أعضائه 

مهامهم في الجلسة. و إذا تعذر خالل هذا االجتماع توفر العدد الكافي وجه الرئيس   المزاولين

مهامهم و   صحيحا إال إذا حضره ثلث األعضاء المزاولين استدعاء ثاني و ال يعد االجتماع

أخرى وجه الرئيس استدعاء ثالث حيث تكون مداوالته صحيحة كيفما كان عدد  إذا تعذر مرة 

 .األعضاء الحاضرين

 الرقابة اإلدارية للعامل أو الوالي على قرارات ومقررات المجلس والرئيس 

يحضر العامل الدورات العادية ويشارك في التصويت ويمكن ان يقدم مالحظاته     

 (. 32)المادة

وعلى  العامل على النظام الداخلي تعرض القانون التنظيمي ي نم 117حسب المادة  

أو المتخذة خرقا للقانون التنظيمي المقررات التي ال تدخل في صالحيات المجلس 

إلى رئيس المجلس  ال جاري بها العمل. ويبلغ تعرضه معلوالنصوص التشريعية والتنظيمية ال

 .  أيام 3جل خالل أ

المجلس   أبقى إذات جديدة في شان المقرر المتخذ. مداوال إجراءيترتب على التعرض 

داخل   اإلداريةالقضاء االستعجالي للمحكمة  إلى األمرالعامل  أحالالمقرر كما هو 
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  30جل خالل أ حين البت فيه من طرف المحكمة إلىساعة، ويوقف المقرر  48جل أ

 . ( 117)المادة  يوما

من تقديم   أيام  10خالل نون الدورة االستثنائية بحكم القا يمكن للعامل طلب عقد 

 الطلب. 

ال تدخل في اختصاص   األعماليتعرض العامل على كل نقطة مدرجة في جدول 

 (. 41الجماعة )المادة 

  إلىيتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات المجلس وقرارات الرئيس 

تاريخ اتخاذ المقرر.   أولتاريخ اختتام الدورة  أيام  5جل أداخل  اإلقليم أوعامل العمالة 

العامل داخل اجل   إلىتبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير  وأيضا

 .باألمرالمعني  إلىبعد تسليمها  أيام 5

مع فصول الدستور يتبين لنا أن هناك عدم مطابقة بينه وبين لهذه البنود من خالل مقارنتنا 

 مشروع القانون التنظيمي خاصة في مسألة دور العمال والوالة.  

الفصل   إلى إضافةواضح  2011من دستور  136فمبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الفصل 

الوصاية الموجودة فهي وصاية الوالة والعمال  أما. فهذا المبدأ يلغي مسألة الوصاية . 145

على المصالح الخارجية الالممركز وليس على الجماعات التي هي وحدات المركزية تتمتع 

من الدستور يحصر   451الي ومنحها الدستور استقاللية تامة. فالفصل وم إداريباستقالل 

 دور العمال والوالة في مساعدة الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.  

 ن العمال يقدمون الدعم والمساندة للجماعات الترابية. فهو يشير في فقراته بأ

مركزية داخل الجماعات الترابية. وهذا يعني أنهم ال كما أن دورهم أصبح هو تمثيل السلطة ال

يمثلون المجالس المنتخبة وليس لهم آية عالقة، وبالتالي ينقل العالقة من عالقة تراتبية إلى 

 عالقة سلط متوازية. فالعمال والوالة ليس لهم سلطة اإلشراف على المجالس المنتخبة.

لجماعات الترابية لها كامل الحرية في تحديد ويزكي هذا مبدأ التدبير الحر الذي يعني أن ا

 ضيات القانونية.توبلورة اختياراتها وبرامجها في احترام للمق
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فدور العمال والوالة أصبح يقتصر حسب الدستور على مراقبة مدى التقيد باحترام القوانين.  

بالمقتضيات التشريعية  إخاللكان هناك  إنوحتى فال يمكن تحويل هذه الرقابة إلى وصاية. 

 . اإلداري القضاء  إلىيحال  األمروالتنظيمية فان 

الدستور عن المراقبة القبلية، أي مراقبة المالئمة إننا أمام تخلي تدريجي حسب منطوق 

واإلبقاء على مراقبة المشروعية وهي مراقبة بعدية للتحقق من مدى مطابقة مقررات  

 وكل نزاع تبت فيه المحكمة اإلدارية.  المجالس المنتخبة مع القوانين.

والقرارات التي   وهكذا ينص القانون التنظيمي على انه تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات 

القانون التنظيمي  ألحكامرئيسه لو المتخذة خرقا  أوال تدخل في صالحيات الجماعة 

 في هذا.  اإلداريةوالنصوص التشريعية والتنظيمية. وتبت المحكمة 

من   136القانون التنظيمي للجماعات يناقض روح الفصل من  118نا نالحظ أن المادة إال أن

فهي تشترط أن تعرض جميع مقررات المجلس الجماعي على العامل للتأشير  . 2011دستور 

يوما. ويعتبر السكوت بعد مرور المدة قبوال   20عليها حتى تصبح قابلة للتنفيذ داخل اجل 

 مع روح الدستور.   ضمنيا للمقرر. وهذه تعتبر مراقبة قبلية غير متطابقة

ث مطابقتها للدستور  الجماعات من حي أعمالمراقبة المشروعية والتي تعني مراقبة  أما

وقد نص القانون التنظيمي على ذلك بالرغم   اإلداري القضاء  إلىعمل يعود والقوانين فهو 

بعد ان تبت فيه   إالولكن ليس له حق توقيف المقرر الجماعي  .يقوم بها العامل اإلحالة أنمن 

. فهو يقوم فقط بتتبع والسهر على تنفيذ القوانين ومدى مطابقتها للقوانين اإلداريةالمحكمة 

الجاري بها العمل. وهنا نالحظ مخالفة القانون التنظيمي لروح الدستور. فهل هذا القانون  

أنه  يالحظ  قانونن القارئ لهذا ال بالمغرب؟ أل الالمركزيةالتنظيمي يعتبر تراجعا في مسلسل 

ة للتنفيذ ما لم  أخضع كل مقررات المجلس الجماعي على العامل تحت طائلة  عدم القابلي

رقابة المالئمة )النظر في مدة مطابقة قرارات  أيام. إضافة إلى  5جل تعرض عليه داخل أ

 ة العامة للجماعة(.ومقررات المجلس للمصلح 
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المراقبات في مشروع القانون   أنواعكاهل الجماعة من  إثقالوكل هذا من شانه 

 التنظيمي هذا. 

 

 آليات الديمقراطية المباشرة 

العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات   األعمالتسجل وجوبا في جدول 

 (. 39في الدورة العادية الموالية من اجل البت فيها )المادة   18التي تم قبولها 

القانون التنظيمي جاء ليفصل في كيفية   فان 139وإعماال للفصل  2011طبقا لدستور 

تفعيل الديمقراطية التشاركية، حيث ينص الفصل على أن للمواطنات والمواطنين  

يقدموا عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل   أنوالجمعيات 

 في صالحياته ضمن جدول أعماله.  

الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير   أن ينص على  12الفصل  أنكما 

الحكومية الحق في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات  

ات والسلطات العمومية تنظيم هذه المشاركة طبق  العمومية. وعلى هذه المؤسس

 ضوابط وكيفيات يحددها القانون. 

مختلف الفاعلين   إشراك للتشاور قصد  آلياتخلق  إلىيشير  13الفصل  أنكما 

 السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.  إعداداالجتماعيين في 

هذه   إحداثعلى ضرورة  201و  119وقد نص مشروع القانون التنظيمي في المواد 

المواطنين  إشراك اآلليات التشاركية للحوار والتشاور من طرف الجماعات قصد 

 برامج العمل وتتبعها طبقا لما يحدده النظام الداخلي للجماعة.  إعدادوالجمعيات في 

ة في المجلس بشراكة مع فعاليات المجتمع  يحدث هيئة استشاري بأنهتقول  120فالمادة 

ختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص  المدني ت

ومقاربة النوع تسمى "هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع". يحددها النظام  

 الداخلي للمجلس. 

 
سنوات وتشتغل وفقا للقانون ويكون مقرها أو احد   3. اشترط القانون التنظيمي لقبول الجمعيات في تقديمها للعرائض أن تشتغل لمدة تفوق  18

موضوعها مرتبطا بنشاط الجماعة. وتقدم العريضة لدى رئيس المجلس الذي يحيلها على المكتب ثم  فروعها واقعا في تراب الجماعة وان يكون  
إلى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. وفي حال رفض العريضة على الرئيس تبليغ مقرر الرفض إلى  

 أشهر.  3وكيل الجمعية داخل اجل 
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 اختصاصات الجماعة

اختصاصات الجماعة وصالحيات رئيس الجماعة التمييز بين  إلىيجدر بنا قبل التطرق     

 مفهومي االختصاص والصالحية. 

من الجهة التي منحها القانون سلطة   اإلداريالقرار  إصدارفاالختصاص هو القدرة على 

 . واالختصاص أنواع: شخصي وموضوعي ومكاني.إصداره

وإال  لك. ذله القانون ب الذي اعترفاالختصاص الشخصي، فيعني أن يصدره الشخص  فأما

يقوم مدير الشؤون المالية في   أن جسيم. فمثل العيب البسيط  أو عيب بسيط ل إما يكون معيبا

من اختصاص مدير الشؤون   وإنماا ليس من اختصاصه، ذبتعيين موظف. فهوزارة معينة 

 . اإلدارية

. وفقا للقوانين كان يقوم  إصدارهاالختصاص الموضوعي فتصدره سلطة تملك حق  وأما

 قرارات ومقررات تهم الجماعة.   بإصداررئيس الجماعى  أوالمجلس الجماعي 

ن  أو جغرافي ال يتعداه كأتمارس السلطة في نطاق مكاني  أناالختصاص المكاني فيعني  وأما

 . أخرىجماعة  إلىلجماعة وال تتعداها تمارس جماعة معينة اختصاصها داخل تراب ا 

يتضمن سلطة تقديرية   األخيرا ذأن ه ذ أكثر دقة من مفهوم الصالحية. اواالختصاص 

صاحب االختصاص. كان يقوم رئيس الجماعة مثال بممارسة اختصاص متعلق  ها يمارس

، حيث  واألتاوىالمكتب ولكن له صالحية تحديد الرسوم  أعضاءالميزانية بتعاون مع  بإعداد

 أو تعديلها.تقليصها  أويمكنه الرفع منها 
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 :ةمجلس الجماع ختصاصـــــــاتا

فانه يمكن التمييز بين ثالث أنواع  ، 113.14القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حسب     

واالختصاصات المشتركة مع الدولة  من االختصاصات. االختصاصات الذاتية 

   واالختصاصات المنقولة إلى الجماعات.

  أن حديث معناه  وإداريسياسي  مبدأ الذي هوالتفريع أ مبدوهذه االختصاصات يحكمها 

الوحدات الصغرى القادرة على القيام به وال تتدخل الوحدات   إلىالنشاط العام يجب منحه 

قلة   بسبب أوكبر منها أن حجم المشاكل عاجزة. أل األدنىصبح الوحدات تحين  إالالكبرى 

 الموارد.  

ويتدخل مكانه لتحقيق المشاريع في حال   األدنىويعني أيضا أن األعلى يجب دعم ومساندة 

المحلية وإذا   واألنشطة الجماعة هي المختصة في القيام بالمشاريع  أنعجز عنها. وهذا يعني 

األخير   اوهذ وي الجهالمجلس  تدخل األخيرعجز هذا  ذااثم  ياإلقليمالمجلس عجزت يتدخل 

دها المشرع. وحسب  تدخلت الدولة. وطبعا كل هذا وفق اختصاصات محددة حد  عجز إن

  وأخرى انسجاما معه حسب القانون التنظيمي فان هناك اختصاصات ذاتية  وأيضاالدستور 

وفق عقد بين الدولة   إال األدنىمنقولة واخرى مشتركة. وهذين النوعين ال يقوم بهما 

 والجماعات.

وقد بدا االشتغال بهذا المبدأ في القانون الدولي مع معاهدة ماستريخت المنشئة لالتحاد  

ال  وبيةاألورالمجموعة  أن. حيث اشارت في المادة الخامسة منه 1992سنة  األوروبي

حينما  أي حينما تستدعي الضرورة ذلك  إالتتدخل في المجاالت التي ليست من اختصاصها 

 نشودة. الم األهداف ال تتحقق 

 

 االختصاصات الذاتية  .1

 تضع الجماعة برنامج عملها وتعمل على تنفيذه. 
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رئيسها. ويحدد   إشراف برنامج العمل: تضع الجماعة برنامج العمل تحت أ:  -

 التنموية المقرر انجازها خالل الست سنوات المحددة.   األعمال

وبتنسيق مع   بعد تقديرأمن مدة االنتداب على  األولىالبرنامج في السنة  إعدادويتم  -

 عامل العمالة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة  لإلدارة المركزية. 

ويقيم البرنامج أولويات الجماعة وحاجاتها ونفقاتها التقديرية للسنوات الثالث  

 األولى.

 تقديم خدمات القرب:  ب:   -

تدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في  يقرر المجلس الجماعي إحداث و 

 :القطاعات التالية

 . توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء -

 والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.  لتطهيــــر السائلاإلنارة وا-      

تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجميع النفايات المنزلية والسير والجوالن   -

 ووقوف العربات. وتشوير الطرق 

 النقل العمومي الحضري؛-       -

 البيع بالجملة واسواق بيع االسماك؛ أسواقالمجازر والذبح و -       -

 المقابر  احداث وصيانة -       -

 والدفن  األموات نقل المرضى والجرحى ونقل   -

 حفظ الصحة.  -

 الجماعية األسواق  -

 معارض الصناعة التقليدية  -

 بيع الحبوب أماكن -

 المحطات الطرقية لنقل المسافرين.  -

 محطات االستراحة.  -
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 وصيانة المنتزهات الطبيعة ومراكز التخييم واالصطياف.   إحداث -

و يقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة   -

المباشرة و الوكالة المستقلة و االمتياز و كل طريقة أخرى من طرق التدبير  

 المفوض للمرفق العمومي؛

 ج: التعمير وإعداد التراب:  -

 

 االختصاصات المشتركة  .2

ويحدد   بطلب من الجماعة. أو بمبادرة من الدولة  إماتمارس هذه االختصاصات بشكل تعاقدي  

 القانون كيفيات التعاقد. 

 تنمية االقتصاد المحلي وانعاش الشغل.  -

 المحلي وتنميته.المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي  -

القيام باألعمال وتشجيع االستثمارات الخاصة والسيما انجاز البنيات التحتية  -

 والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق لألنشطة االقتصادية. 

إحداث المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية   -

 والقاعات المغطاة. واحداث المركبات الرياضية 

 صيانة مدارس التعليم األساسي وصيانة المستوصفات الصحية.  -

 صيانة الطرقات العابرة لمركز الجماعة. -

 والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.  التأهيل -

 

 

 

 االختصاصات المنقولة .3

الجماعات على سبيل التجربة وفي مدة مؤقتة وعبر تعاقد.  هده االختصاصات تنقل من الدولة إلى 

 ونكر منها:

 حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي,  -
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 إحداث وصيانة المنشات والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.  -

 

 صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 يقوم بتنفيذ مداوالت المجلس ومقرراته.  - 

 الجماعة.  عمل ينفذ برنامج -

 ينفذ الميزانية. يعد و -

  مر تاوى وطلب القروض، حيث يعتبر اآلن تحديد سعر الرسوم واأليتخذ القرارات بشأ -

بالصرف لجماعته هو الذي يقوم بإعطاء اإلذن لقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها 

 (. 94)المادة 

 يقوم بإبرام او مراجعة االكرية .  -

 يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء بخصوص الملك الجماعي الخاص.  -

لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص االحتالل   ةيتخذ اإلجراءات الالزم -

 المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء طبقا للنصوص القانونية. 

 .ضات و الضمانات الواجب منحهايقرر في االقترا      -

مارس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات  ي -

 (95الترابية )المادة  

  100كما حددتها المادة   19مهام الشرطة اإلدارية رئيس المجلس الجماعي يمارس  -

في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة من    113.14من القانون التنظيمي 

كمنح رخص االحتالل   أمر ومنع-نذخالل قرارات تنظيمية أو قرارات فردية )إ 

(. أما مهام حفظ  مراقبتهاالمؤقت للملك العمومي، أما العامل فدوره يتمثل في 

 
يقوم بها النيابة العامة والشرطة أما الشرطة اإلدارية فيقوم بها العامل او   فاألخيرة بين الشرطة اإلدارية والشرطة القضائية.  . يجب التمييز  19

مخالفة  رئيس المجلس الجماعي. كما أن الفرق الثاني يتمثل في أن الشرطة اإلدارية وقائية بينما الشرطة القضائية تكون عقابية، أي بعد صدور ال 
 لجريمة. كما أن هناك شرطة إدارية خاصة تتمثل في شرطة المرور مثال وشرطة السكك الحديدية وشرطة الصيد وشرطة المياه والغابات. او ا 



64 
 

ه المهام بين تدابير تنظيمية وأخرى  ذ يمكن أن نميز داخل هاألمن فتعود للعامل. و

 فردية. 

 تتجلى في:تدابير التنظيمية الف

تطهير قنوات  الصحة و السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق  و   -

 النفايات بالوسط السكاني. إيداعالصرف الصحي وزجر 

 اآليلة للسقوط.  أو المهجورة  أومراقبة البنايات المهملة  -

 تنظيم األنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة.  -

مراقبة المحالت التجارية وكل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو اتباع  -

 فيها مواد خطيرة. 

المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع  المساهمة في مراقبة جودة  -

 أو لالستهالك العمومي.

 تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية. -

 محاربة الكالب الضالة من خالل معالجتها وليس قتلها.  -

ن أو منع أو إصدار أمر. كأن يأمر أحد ذأما التدابير الفردية فتتجلى مثال في منح إ

األفراد بإزالة بقايا بناء عن الطريق العام لتهديده صحة الساكنة وإحداثه فوضى  

وتهديد السكينة العامة. أو يأمر بإغالق مقهى أو محل لتهديده الصحة العامة بسبب  

 غياب النظافة. 

لك عندما يمتنع ذ كما يقوم رئيس المجلس الجماعي أحيانا بالتنفيذ التلقائي و

 عن تنفيذها.  األشخاص المعنيون بها

 صالحيات الشرطة اإلدارية للعامل:

إضافة للشرطة اإلدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، فان عامل اإلقليم والعمالة    

المتعلق بمفهوم النظام   األمنولكن فقط ما يتعلق بحفظ يمارس أيضا مهام الشرطة اإلدارية 

والسكينة العامة والصحة العامة. فادا   األمنيشمل ثالث مكونات حفظ  الذي األخيرا ذالعام. ه
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كينة  والثانية من اختصاص رئيس المجلس الجماعي أي حفز الصحة والس األولىكانت 

 في:مهامه تتجلى  العامة، فان حفظ األمن من اختصاص العامل. وهكذا

 بتراب الجماعة. المحافظة على النظام العام -

 الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة. تأسيس -

 االنتخابات واالستفتاءات. -

 النقابات المهنية. -

 المهن الحرة. -

 عي.مراقبة احتالل الملك الجما -

 تنظيم ومراقبة استيراد األسلحة والذخائر والمتفجرات. -

 مراقبة مضمون اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واالعالمات والشعارات. -

 لبري.شرطة الصيد ا -

 جوازات السفر. -

 مراقبة األثمان. -

 .يسهر على تدبير األمالك الجماعية و المحافظة عليها و صيانتها-        

 

كما يمارس المجلس الجماعي اختصاصات استشارية و التي تتجلى في تقديم اقتراحات على  

التنمية االقتصادية و الدولة و األشخاص المعنوية األعمــــال الواجب القيام بها إلنعاش 

االجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه األعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو  

 .الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها تفوق

كما يبدي رأيه بكل مشروع تعتزم الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية إنجازه بتراب  

  .الجماعة

سياسات و تصاميم و إعداد التراب و التعمير في حدود المجال  كما يبدي رأيه حول 

 .للجماعة الترابي



66 
 

و عليه أن يبدي رأيه كلما استوجبت القوانين و األنظمة المعمول بها أو كلما طلبت منه الدولة  

 .أو غيرها من الجماعات العمومية األخرى 

 

  .113.  14لقانون التنظيمي المتعلق  بالجماعات رقم خالصة ل

لمشروع القانون التنظيمي للجهة.  تقريبا مشابهةهو نسخة  قانونهذا ال المالحظة هو أن   

   فصال. 832يتكون من 

 نلخصها في النقاط التالية: قانون من حسنات هذا ال

في مجال تدبير الشأن العام المحلي  مرة  فألولمبدأي التفريع والتدبير الحر.  صيص علىنالت-

( وذلك تطبيقا لمقتضيات  3لتدبير الحر )المادة ا ( ومبدأ 6التفريع )المادة ينص على مبدأ 

 على ذلك.  140و   136الذي ينص في مواده  2011الدستور المغربي لسنة  

( انسجاما مع 11العام المباشر )المادة انتخاب أعضاء مجلس الجماعة باالقتراع  -

 المقتضيات الدستورية. 

وينتخب رئيس المجلس باالقتراع األحادي االسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي   -

ينتخب أعضاء مجلسها باالقتراع األحادي االسمي عن طريق الالئحة من بين األعضاء  

 وباألغلبية( 12ل المجلس المعني )المادةالمرتبين على رأس اللوائح التي فازت بمقاعد داخ 

 (. 14المطلقة للحاضرين )المادة  

تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية   60حاالت التنافي: حسب المادة  -

مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مع مهام رئاسة غرفة مهنية وأيضا مع صفة  

 وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما. عضو في البرلمان أو في الحكومة. 

التصريح بالممتلكات لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المكتب في مدة أقصاها شهرين تبتدئ   -

 من تاريخ انتخابهم.
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 تفعيل دور القضاء اإلداري.  -

يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات  139الفصل  2011تقديم العرائض: حسب دستور  -

المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن  المجتمع 

 (. 44جدول أعماله )المادة 

الجماعة والذي يتم اقتراحه   إدارة يتم استبدال الكاتب العام بالمدير العام الذي يشرف على  -

قرار  من طرف الرئيس على المجلس للتداول والموافقة عليه بواسطة مقرر. ويعين بعد ذلك ب

 للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. 

 ويمكن للرئيس تفويض بعض مهامه للمدير ويفوض إمضاءه إلى المدير. 

 النقائص 

للعمال سلطة كبيرة من خالل   أصبحتقوية منطق الوصاية والرقابة القبلية. حيث  -

ساعة. كما انه يؤشر   24رئيس لم يخضع لتعليماتهم في ظرف  أي توقيف  إمكانية

 على ميزانية الجماعة.

  20المراقبة القبلية من اجل فخص شرعية قرارات ومقررات المجلس  آلية أيضاوله  -

 التدبير الحر والتفريع.  لمبدأيوهذا مناقض 

نوع من تداخل االختصاص.   إلى يتضمن المشروع عدة صيغ فضفاضة مما يقود  -

الجماعة تتدخل في كل القضايا والمجاالت  أنحيث نفهم من خالل بعض العبارات 

  أن . وهذا من شانه األخرى مما يجعلنا ال نعرف حدودها وحدود الجماعات الترابية 

 سوء التدبير.  إلىيقود 

اختصاصات اقل لرئيس الجماعة مقارنة مع الميثاق الجماعي حيث ال نجد اختصاص   -

 السياحة ودعم المقاوالت وجلب االستثمار.  وإنعاشتقديم مخطط جماعي للتنمية 

 
ئقي  . القرار يعتمد على نص تنظيمي وتشريعي مثل قرار التعيين او الترقية الذي يستند على قانون او مراسيم قانونية او قرارا بلدي يمنع سا 20

ات او المارة من الوقوف في شارع معين. وله صبغة عامة يتخذه الوزير او رئيس المجلس الجماعي على عكس المقرر الذي له صبغة  السيار
خاصة فردية واقل أهمية من القرار، حيث يوجه لشخص معين كمقرر الترخيص لشخص من اجل مزاولة مهنة تجارية كفتح مطعم مثال من طرف  

 ية او مقررات التجنيس لفائدة شخص معين اجنبي او مقرر تغيير االسم او مقرر اإلعفاء الضريبي ....الخ, السلطات اإلدارية المحل
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المجلس المزاولين لمهامهم ويوافق عليه ثلثي   أعضاءالرئيس بطلب من ثلث  إقالة -

 االعضاء المزاولين لمهامهم بعد مرور ثالث سنوات من مهامه.

الغاء شرط التوفر على مستوى تعليمي )مستوى شهادة الباكالوريا بخصوص منصب   -

 رئيس الجماعة(

 إلغاء جلسة الحساب اإلداري  -

 دد وفق القانون...... عبارات معلقة من مثل سيحدد بنص تنظيمي الحق...سيح  -

 

 مدير المصالح ومجاالت التفويض

  113.14مدير المصالح بدل من كاتب الجماعة هدا مستجد اخر جاء به القانون التنظيمي رقم 

 المتعلق بالجماعات.

ويعتبر مدير المصالح أو المدير العام للمصالح بالنسبة للجماعات الكبرى، المخاطب  

الجماعة داخل إدارة الجماعة ورجل اإلدارة والضامن الستمرارية المرفق  الرئيسي لرئيس 

 العمومي المحلي.

 ومن مهامه األمور التالية:

يهيئ القرارات والوثائق اإلدارية وضمان عدم تعارضها مع القوانين واألنظمة الجاري بها -

 العمل.

 ات. يعتبر مستشار قانوني ومساعد لرئيس الجماعة في اتخاذ القرار -

 الرئيس الهرمي للموارد البشرية.  -

 مجاالت التفويض 

 تفويض اإلمضاء لمدير المصالح في األمور التالية: يفوض  أنيمكن لرئيس الجماعة 
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القرارات المتعلقة بالموظفين وتحديد مهامهم وتنقيلهم وتنقيطهم وتدبير مسارهم   -

 المهني باستثناء قرارات التوظيف والعزل. 

المراسالت واالرساليات المتعلقة بالموظفين سواء في العالقة مع سلطة  توقيع كافة  -

 المراقبة اإلدارية أو المصالح الممركزة. 

تنظيم اإلدارة والتنسيق بين مصالحها واتخاذ كافة القرارات والتدابير الالزمة في هدا   -

 اإلطار. 

 استدعاء اللجان متساوية األعضاء.  -

 كفاءة المهنية ومباريات التوظيف. اإلشراف وتعيين لجان امتحانات ال -

 إمكانية تفويض المدير العام أو المدير المضاءه لرؤساء األقسام أو المصالح.  -

 اإلشراف على الصادرات والواردات ومراقبتها.  -

 التأشير على مختلف المراسالت والوثائق اإلدارية. -

 .قرارات التعويض عن األعمال الشاقة والساعات اإلضافية -

 يمارس مدير المصالح التفويض في المجال التدبير المالي ولكن بشروط.  أنويمكن 

من تدخل المدير العام   تكون قريبة أنيمكنه من قبض المداخيل وصرف النفقات على  وهكذا

 او المدير وبعيدة عن حسابات مكونات المجلس وال يكون لها وقع اقتصادي واجتماعي.

كالرواتب والتعويضات وأقساط التامين.  ويجب االقتصار على النفقات االجبارية

 والمصاريف المتعلقة باستهالك الماء والكهرباء وااللتزامات الناتجة عن االتفاقيات والعقود. 

 تم حذف هدا المحور لهده السنة استثناء 

 :مركزي على مستوى العماالت و االقاليمالالتنظيم ال: لث المحور الثا

 

 قائمة بعض المراجع 
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