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اإلداري،       بالقانون  المقصود  عند  بداية  الوقوف  من  البد  اإلداري،  التنظيم  لمادة  كمدخل 

 ألجل ذلك نبدأ بتعريفه ثم نتناول أهم خصائصه، أي ما يميزه عن باقي القوانين األخرى.

 أوال: تعريف القانون اإلداري 

التنفيذي الوظائف التي تنهض بها السلطة  لجميع  تعبير "إداري"  ة وجميع المصالح التي  يشير 

تنظم نشاط   والقواعد التي  مجموع المبادئ  القوانين، ويمثل القانون اإلداري  في تطبيق  تسهم 

 الدولة.

مواجهة   في  امتياز  وضعية  اإلدارة  منح  في  للرغبة  اإلداري،  القانون  نشأة  جذور  تعود 

عة المنفعة العامة، مما  الخواص، باعتبارها "تقوم بإنجاز مهام التدبير العادي لنشاطات لها طبي

 يستوجب إخضاع اإلدارة لقانون معين يختلف عن القانون الخاص".

تبناها اتجاه االجتماعيين   الذي يرى، على خالف   les socialistesهذه الفكرة، هي التي 

، أنه يجب التضحية بحرية الفرد لصالح قوة الدولة  les individualistesتيار الفردانيين  

بتدخلها في إعادة  القادرة على ت أمين ما يعجز عنه الفرد لوحده، كتحقيق التكافؤ بين المواطنين 

توزيع الثروة وفي اإلنتاج بما تمتلكه من سلطة، وبالتالي ال يجب على اإلرادة الفردية الخاصة  

 أن تتعارض مع إرادة الدولة العامة.

بالفرد هي بدورها من دوافع وضع قانون  تميز عالقة اإلدارة  إن عالقة الالتكافؤ هذه، والتي 

لإلدارة ، بحيث يضمن لهذه األخيرة عدم إمكانية   إداري يحمي الفرد من التجاوزات المحتملة 

بالنظر   يلحق األفراد  الذي يمكن أن  يمنع من شطط السلطة  عرقلة نشاطها وفي نفس الوقت 

تتمتع بها إدارات الدولة.للسلطات    الواسعة التي 

قانونا ذو طبيعة سياسية، يستهدف تحقيق حماية مزدوجة   القانون اإلداري  بهذا المعنى يكون 

من طرف   للقوانين  المحتملة  من الخروقات  أي حماية المواطنين  والخاصة،  العامة  للحقوق 

األف تجاوزات  من  العامة  الحقوق  ثم حماية  العمومية،  خصوصا السلطات  والجماعات،  راد 

 .الذين هم في وضعية الملزمين

هو ذاك الفرع من القانون العام    -RENE FOIGNETكما عرفه  -وهكذا، يكون القانون اإلداري  

فيما بينها، وامتداد سلطات هذه المصالح على الخواص. بمعنى أن   الذي يحدد مصالح الدولة

اإلداريين، والنشاط  التنظيم  القانون يحكم  وهو    هذا  بالخواص.  العمومية  وعالقات اإلدارات 

أال يطال  فإنه يمكن  وعالقات بعضهم ببعض،  مباشرة نشاطات الخواص  وإن كان ال يحكم 

أيضا نشاطات عمومية أخرى، ألننا نجد ضمنها قسما كبيرا ال يخضع للقانون اإلداري، وإنما  



لالستفا العمومية  القانون الخاص، وذلك لسعي اإلدارات  في لقواعد  دة من مبادئ هذا القانون 

 عالقتها بالخواص.

استخالصه من تعريف   نفسه يمكن  حينما    André DELAUBADEREالمعنى  للقانون اإلداري 

يحددها   والتي  أي تحقيق مختلف أوجه تدخل الدولة،  ونشاطها،  تنظيم اإلدارة  يخصه بمهمة 

ثم الرقا ونشاطها، ووسائلها  تنظيم اإلدارة  على  في أربعة ميادين:  بة القضائية على أعمالها. 

بامتياز. قانون اإلدارة   هذا األساس يكون القانون اإلداري 

 ثانيا: خصائص القانون اإلداري 

ثم نهوض االجتهاد القضائي   نحصر هذه الخصائص في ثالث أمور؛ حداثته وطابعه السلطوي 

 كأهم مصدر من مصادره.  
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 : النشأة بفرنسا1.1

لسنة   الفرنسية  بالثورة  فرنسا  في  اإلداري  القانون  نشأة  بالتفسير  1789ترتبط  ، وبالضبط 

أ فصل السلطات، فمونتيسكيو مثال دعا لضرورة إيجاد سلطة  الخاص الذي وضعه رجالها لمبد

عن  مستقلة  تكون  أن  يتعين  السلط  وهذه  قضائية،  وسلطة  تنفيذية  وسلطة  متباينة  تشريعية 

 بعضها لكي تضمن حرية األفراد، وذلك برسم حدود كل واحدة )السلطة توقف السلطة(.

الفرنسي الدستوريون  استنتج  التفسير  هذا  بهم  وانطالقا من  تأويال خاصا  الثورة  في عهد  ون 

(l’interprétation française de la séparation des pouvoirs)    وهو أن حل النزاعات

ولو كان  بها إلى المحاكم  طرفا ال يمكن أن يعهد  التنفيذية أو اإلدارة  فيها السلطة  التي تكون 

وبالتالي تعذر الفصل  (1)ائيةاألمر على عكس ذلك لوقع إخضاع السلطة التنفيذية للسلطة القض

تمثل في إيجاد قانون متميز عن القانون العادي.  بين السلطات. والحل في نظرهم 

وقد تمثل أول تعبير عن ضرورة وجود قانون إداري مستقل بذاته، في حكم شهير يدعى حكم  

في   الفرنسية  التنازع  وقائع القضية  1873فبراير    8بالنكو الصادر عن محكمة  ، وتتلخص 

في كون مقطورة مملوكة لمصنع التبغ التابع للدولة أصابت الطفلة بالنكو بجراح، فرفع والدها  

أمام المحاكم المدنية مطالبا بتقرير مسؤولية الدولة  السيد بالنكو  دعوى ضد محافظ "الجيروند" 

عن هذه األضرار، ولكن المحافظ ارتأى أن االختصاص بهذه الدعوى يجب أن يكون لمجلس  

التي   التنازع  محكمة  على  محيال األمر  التنازع  قرار  فأصدر  العادية،  للمحاكم  وليس  الدولة 

في   مقررة أن االختصاص يعود للمحاكم اإلدارية وحدها.    1873ير  فبرا 8أصدرت حكمها 

 
 



من القرن   من الخمسينيات  قد انطلقت  القانون اإلداري  شهدها  التي  التطورات  أن أهم  غير 

مع مرسوم   بداية  العامة    1953شتنبر    30الماضي،  الوالية  اإلدارية  للمحاكم  أعطى  الذي 

جلس الدولة على سبيل الحصر عالوة على  فيما يخص المادة اإلدارية، وحدد اختصاصات م

الحقة،  وفي مرحلة  اإلدارية.  عن المحاكم  الصادرة  في استئناف األحكام  بالنظر  اختصاصه 

محاكم استئناف    5الذي أحدث    1987ديسمبر   21سيصدر قانون إصالح القضاء اإلداري في  

 .2000و    1998بين    8إدارية، التي سيرتفع عددها إلى  

 لمغرب النشأة با -2.1

لسبب بسيط يكمن   قبل فترة الحماية،  بالمغرب  قانون إداري  في مسألة وجود  يفيد البحث  ال 

في غياب أي نص قانوني خالل هذه الفترة، كل ما يمكن الوقوف عليه هو بعض اإلجراءات  

القانون   مثال، لكن  المظالم  وديوان  الشكايات  كوزارة  اإلدارية  بالطبيعة  الشيبهة  والمؤسسات 

بالنظر لقواعده ومساطره الخاصةاإلدا يبقى متميزا عن مثل هذه التنظيمات   .(2)ري 

بالمغرب إال مع الحماية الفرنسية التي أسست محاكم   بمعناه الحديث  لم ينشأ إذن قانون إداري 

بمقتضى   والعبرية(  )الشرعية  عادية سمتها بالمحاكم الفرنسية، وإلى جانبها المحاكم المغربية 

بالتنظيم القضائي، باإلضافة إلى مجموعة من التقنينات التي    1913غشت   12ظهير   المتعلق 

االلتزامات  تضم وقانون  المسطرة  كقانون  اإلدارية  بالمادة  المرتبطة  المواد  بعض  نت 

 .(3)والعقود

فوفقا للفصل   اإلداري،  القانون  قواعد  تطبيق  أساس  الدولة  معيار مديونية  من    8وقد اعتبر 

في جميع الدعاوي   بالنظر  فإن المحاكم العادية تختص وحدها  التنظيم القضائي السابق  ظهير 

التي ترمي إلى تقرير مديونية اإلدارات العمومية، سواء بسبب تنفيذ العقود المبرمة من جانبها  

 أو بسبب األشغال العمومية التي أمرت بها، أو بسبب أي عمل من جانبها ألحق ضررا بالغير. 

العمل على تعطيل نشاط اإلدارة أو عرقلة   وقد حرم على هذه المحاكم بمقتضى نفس الظهير 

باقتضاء أعمال ها بصفة أصلية أو عرضية سواء بوضع العراقيل أمام تنفيذ القرارات اإلدارية 

فيها أو بتغيير مدى ونطاق األشغال المذكورة أو   تنفيذ األشغال العمومية أو وقف االستمرار 

 كيفية تنفيذها.

  1913غشت   12باإلضافة لظهير التنظيم القضائي، جاء قانون المسطرة المدنية الصادر في 

المواد   العصرية  المحاكم  جعل من اختصاص  حيث  له اإلدارة،  قانون خاص تخضع  بفكرة 

 التالية:

 
 
 



الدعاوى المقامة على الموظفين بسبب األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن أخطائهم   -

المقامة ضد اإلدارات   في أداء وظائفهم. أو الدعاوى  من طرفهم  المرتكبة  الجسيمة 

عنها.العمومية عند إعسار ال  موظفين المسؤولين 

بمقتضى الفصل  - ، الفقرة األولى من ظهير  8الدعوى المقامة ضد اإلدارات العمومية 

وعن  العمومية  اإلدارات  سير  عن  الناتجة  الدعاوى  وخاصة  القضائي،  التنظيم 

لمستخدميها.  األخطاء المصلحية 

والعقود على مايلي: "الدولة 79كما نص الفصل   مسؤولين    من قانون االلتزامات  والبلديات 

ونص الفصل   لمستخدميها".  عن األخطاء المصلحية  مباشرة  الناتجة  من    80عن األضرار 

الناتجة عن  نفس القانون على أن "مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولين شخصيا عن األضرار 

الدولة  مطالبة  تجوز  وال  وظائفهم  أداء  في  منهم  الواقعة  الجسيمة  عن األخطاء  أو    تدليسهم 

عنها".  والبلديات بسبب هذه األضرار إال عند إعسار الموظفين المسؤولين 

قضاء اإللغاء، ذلك أن الفقرة   الفترة  في هذه  لم يعرف  من   5وواضح مما سبق أن المغرب 

تؤكد أن القرارات اإلدارية ال يمكن إلغاؤها، بحيث    1913غشت   12من ظهير    8من الفصل  

 من أعمال اإلدارة إال تعويضات فقط. أنه ليس بوسع الخواص المتضررين  

بإنشاء  المغربي  القانوني  في النظام  حضور القضاء اإلداري  االستقالل سيتعزز  بعد  إال أنه 

ظهير   بمقتضى  األعلى  اختصت    1957سبتمبر    24المجلس  به غرفة إدارية  أسست  الذي 

في استعمال السلطة. في الدعاوى المتعلقة بالشطط   بالنظر 

هذا   يعني  هو  وال  كما  المحاكم  ازدواجية  في نظام  قد انخرط  اللحظة  في هذه  المغرب  أن 

في  البت  في  المختصة  المحاكم  تكون  أن  يستوجب  األمر  أن  ذلك  بفرنسا،  عليه  متعارف 

تعلوه محكم   من المحاكم اإلدارية  في إطار نظام مرتب ومتسلسل  منظمة  اإلدارية  النزاعات 

العاد عليا مستقلة عن المحكمة  في إدارية  القضائي المستقل  تتميم هذا النظام  ثم إن  العليا،  ية 

تنازع   في  تقضي  المنازعات  محكمة  إنشاء  طبيعية  بصفة  يتطلب  االزدواجية،  إطار 

بين المحاكم  .  (4)االختصاص 

وستمثل بداية التسعينيات قفزة قوية في القضاء اإلداري المغربي بإنشاء محاكم إدارية بمقتضى  

ثم سيعقبها    1993سبتمبر    10ظهير   بالمادة اإلدارية.  تختص بالنظر في النزاعات المرتبطة 

قانون   بموجب  إدارية  استئناف  محاكم  ذلك إنشاء  بتاريخ    80.03بعد  فبراير    14الصادر 

بتاريخ    2006 اإلدارية    2011أكتوبر    26والمحين  المحاكم  أحكام  استئناف  للنظر  وذلك 

 وكذا في أوامر رؤسائها.
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والقواعد التي       فأهم التراكمات  يعتبر االجتهاد القضائي أحد أهم مصادر القانون اإلداري، 

البتكار   اضطروا  الذين  القضاة،  الجتهادات  في منشئها  تعود  إنما  القانون  هذا  عليها  استقر 

اإلد الممارسات  تطرحها  التي  للمشاكل  اإلدارية  حلول  القانونية  القواعد  في ظل حداثة  ارية 

 وعدم توفر القوانين المكتوبة الكافية لالستناد إليها.

ويؤول   يفسر  أو  المشرع  محل  أحيانا  ليحل  اإلداري  القاضي  أمام  المجال  فتح  األمر،  هذا 

كان  وبالتالي  الغموض.  من  بنوع  المشوبة  اإلدارية  بالقواعد  يتعلق  فيما  خاصة  مقاصده 

السلطة  بمس عن  أو  المشرع  عن  تصدر  لم  إدارية  قواعد  يبدع  أن  القضائي  االجتهاد  تطاع 

وغيرهما. اإلدارية   التنفيذية كنظرية العقود اإلدارية والمسؤولية 

القانون فقط، وإنما تجاوز ذلك  مدعوا ليس لتطبيق  وعلى هذا األساس يكون القاضي اإلداري 

كفي التذكير بهذا الخصوص بالدور المحوري الذي  البتكار حلول لما يطرح عليه من قضايا، ي

كما ال ننسى دور الغرفة   القانونية اإلدارية،  في إغناء المنظومة  لعبه مجلس الدولة الفرنسي 

والقضاء  القانون  في تطوير  اإلدارية  والمحاكم  النقض(  )محكمة  األعلى  بالمجلس  اإلدارية 

بالمغرب  .  (5)اإلداريين 

السلطة العامة.القانون  -3  اإلداري قانون 

عالقتها  في  اإلدارة  على  اإلداري  القانون  يضفيها  التي  االمتياز  بعالقة  هنا  األمر  يتعلق 

بالخواص، وذلك لغرض تمكينها من ممارسة نشاطها الهادف إلى تحقيق المنفعة العامة، فبما 

أن اإلدارة هي مجموع النشاطات التي تقوم بها الدولة، وبما أن هذه األخيرة هي التي تحتكر  

بناء القانون اإلداري على  استعما ل القوة في تنفيذ أوامرها وقراراتها، فإنه كان من الضروري 

لتمييزه عن فكرة القانون الذي يسري على الخواص  .(6)فكرة السلطة العمومية 

القانونية األنجلوسكسونية   سلطوي على خالف األنظمة  بطابع  القانون اإلداري  يظهر  وهكذا 

فيها اإلدار ة والمواطنين أمام سلطان القانون. إال أن عالقة االمتياز هذه ال تعني  التي تتساوى 

وحرياتهم، وهو   التعسف، إذ البد لإلدارة من احترام الشرعية والحفاظ على حقوق المواطنين 

بين السلطة والحرية لتحقيقه عن طريق التوفيق   .  (7)ما ينهض القانون اإلداري 

 

 

 
. 

 
 



 األساسية للتنظيم اإلداريفصل تمهيدي: المبادئ  

 

التطرق   إلى  اإلداري  التنظيم  تؤطر  التي  عن المبادئ  عن الحديث  فقهاء القانون العام  درج 

الكتساب   المعنوية  األشخاص  تؤهل  تقنية  باعتبارها  المعنوية  الشخصية  قبيل  من  لمفاهيم 

ركزية اإلدارية  الحقوق وتحمل الواجبات، كما يركزون على مفهومي المركزية اإلدارية والالم

الترابي للدول. للتنظيم   كأسلوبين 

 La personnalité Moraleالمبحث األول: الشخصية المعنوية  

مفهوم الشخصية المعنوية ونتائج حيازتها    المطلب األول: 

 الفقرة األولى: تعريف الشخصية المعنوية

كأن  المادية،  الوسائل  من  لمجموعة  العامة  المنفعة  أجل تحقيق  من  اإلدارية  السلطة  تحتاج 

هذه األمور   قانونية للتحمل واألداء...الخ.  تكون لها ميزانية، موارد وممتلكات خاصة، أهلية 

كان  وإن  بالشخصية المعنوية،  قانونيا  ما يسمى  بتوفرها على  إال  اإلدارية  تتحقق للسلطة  ال 

النشاط  إضفا فروع  ففي كل  فحسب،  اإلداري  القانون  مجال  على  حكرا  الصفة ليس  ء هذه 

يتحتم منح الحق للتجمعات   كي تتصرف كأنها أشخاص بغض النظر    les collectivitésالبشري 

 .(8)عن أعضائها، كما هو الشأن بالنسبة للتجمعات المدنية والتجارية

من   لمجموعة  القانونية  بالشخصية  المشرع  يعترف  حينما  المعنوية  الشخصية  عن  نتحدث 

إلى شخص   األشخاص أو األموال الهادفة لتحقيق غرض مشترك، وينقسم الشخص المعنوي 

شخص معنوي   وإلى  والجمعيات،  كالشركات  القانون الخاص  خاص يخضع ألحكام  معنوي 

الحال   هو  كما  العام  للقانون  يخضع  والمؤسسات  عام  الترابية  والجماعات  للدولة  بالنسبة 

 .(9)العمومية

تنظيم   بغرض  المشتركة  الجهود  لتجميع  القانونية  الضرورات  من  الصفة  تلك  إضفاء  إن 

بما في ذلك تنظيم الدولة وتسيير دواليب اإلدارة،   ألمور المجتمع،  والتدبير الجيد  المعامالت 

المعنوية   الشخصية  منح  إن  أخرى  والوفاء  بعبارة  الحقوق  الكتساب  يؤهل  ما  هم 

 .(10)باإللتزامات

 

 
  

 
 



 الفقرة الثانية: النتائج المترتبة عن حيازة الشخصية المعنوية

 أوال: التمتع بامتيازات السلطة العامة

المعنوية   لألشخاص  بالنسبة  فقط  وإنما  الخاصة  العالقات  في مجال  ال يتصور  األمر  وهذا 

للقانون العام   في مختلف مظاهر سلطتها  الخاضعة  تشارك الدولة  أشخاص إدارية  باعتبارها 

على   وإجبار األفراد  العامة كاتخاذ القرارات  السلطة  العامة، وتبعا لذلك تتمتع بكل امتيازات 

من اجل المنفعة العامة وإبرام العقود اإلدارية..الخ  .(11)تنفيذها ونزع الملكية 

عام امتدا د للسلطة العامة للدولة، وبالتالي ينظر للقرارات التي  وهكذا يعتبر الشخص المعنوي 

اإلدارية ويبث في شأنها   تصدر عنها باعتبارها قرارات إدارية تسري عليها أحكام القرارات 

 القضاء اإلداري.

 ثانيا: ذمة مالية مستقلة

بها ومواردها   الخاصة  والميزانية  واألمالك  المنقولة  فيها الوسائل  وهي  بما  البشرية...الخ. 

لكن   العام.  الصالح  أهداف  لتحقيق  فيها  ويتصرف  يمتلكها  التي  العامة  األموال  من  جزء 

من الدولة أو يخضع   المالي  يتلقى الدعم  من أن  ال يمنع  المعنوي  للشخص  االستقالل المالي 

تقوم بها أجهزة الدولة تتبعا للمال العام.  إلجراءات الفحص والتدقيق التي 

 الخضوع للرقابة أو الوصايةثالثا: 

لخضوعها   بالنظر  يظل استقالل نسبي  فهو  العامة  المعنوية  استقالل األشخاص  من  بالرغم 

للرقابة اإلدارية التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة أو ممثلوها في األقاليم، وهي تنصب  

تتمثل في سلطة التعيين، النقل، التأ ديب، التوجيه والتعقيب.  على األشخاص واألعمال؛ األولى 

 والثانية تنصب على أعمال األشخاص الالمركزية كاإلبطال والتعليق والموافقة والترخيص.  

 المطلب الثاني: طبيعة الشخصية المعنوية

أثارت فكرة الشخصية المعنوية جدال واسعا بين فقهاء القانون العام بين منكر ومؤكد لحقيقتها، 

  غير.  وبين من يعتبرها افتراضا ال

 الفقرة األولى: التيار المنكر للشخصية المعنوية

. يؤكد هذا االتجاه أن الفرد هو الشخص الحقيقي  Jezeو  Duguitيتزعم هذا التيار الفقهاء 

فائدة من   فال  المعنوية  الشخصية  فكرة  أما  الواجبات،  وتحمل  الحقوق  اكتساب  على  القادر 

 
 



وفكرة الصياغة   المالية المشتركة  أو الذمة  عنها بفكرة التخصيص  ورائها ويمكن االستعاضة 

 القانونية:

 معينأوال: فكرة الذمة المالية المخصصة لغرض  

منهم لماله   كل واحد  بمعزل عن ملكية  في إطارها  ماال مشتركا  يملكون  ومفادها أن األفراد 

المكونة لهذه الذمة   تنشأ بدون شخص قانوني ألن األموال  الخاص، وتبعا لذلك فالذمة المالية 

نفسها محل الحق وأشخاصه.  المخصصة لغرض معين هي 

 ثانيا: فكرة الملكية المشتركة

لهذا   المشتركة،  تبعا  الملكية  بفكرة  المعنوية  الشخصية  عن  االستعاضة  أيضا  يمكن  االتجاه 

فوجود جماعة من األفراد تمتلك أمواال مشتركة ال تظهر فيه حصة كل واحد منهم، يتصرفون  

التي ال وجود لها حقيقة. إن   بديال عن الشخصية المعنوية  فيها بشكل جماعي، هو ما ينهض 

حسب   المعنوية  قواعد الملكية   Berthélemyالشخصية  إال وسيلة لتفسير  في المحصلة  ليست 

 .(12)المشتركة

 ثالثا: فكرة الصياغة القانونية

حسب هذه الفكرة فإن الشخص المعنوي ما هو إال إنشاء قانوني ألجل التبسيط يلجأ لها المشرع  

القانونية للتحمل واألداء،  (13)لتمكين بعض المجموعات من تحقيق أغراضها ، بمنحها األهلية 

 وهو ما ال يتم إال عن طريق الصياغة القانونية.

 الفقرة الثانية: النظرية االفتراضية 

فنحن   Associésمشتركون    10منطلقا من مثال: أن نكون    Savignyهذا االتجاه األستاذ  يتزعم  

باإلضافة إلى شخص افتراضي   10؛ 11في الحقيقة   من صنع    Fictiveأشخاص طبيعيين 

يدعى بالشخص المعنوي.  المشرع 

،  Berthélemyغير أن األستاذ   ال   Savignyفانطالقا من المثال الذي أورده   يخالف هذا الرأي 

يمكننا نحن الـ   عشر، كل ما في األمر أنه بالقدر الذي  أن   10يرى وجودا للشخص الحادي 

منقسم   غير  جماعي  بشكل  متملكين  نكون  أن  أيضا  يمكننا  بفردي،  بشكل  متملكين  نكون 

indivisémentذا كانت ملكيتنا جماعية في ، بمعنى آخر، إذا كنا متملكين جماعيا. بمعنى آخر إ

فإنه قانونيا سنعتبر كأننا نشكل شخصا واحدا، وهو الشخص المعنوي  .(14)الواقع، 

 
 

 
 



التالية:  هكذا ال تصمد نظرية المجاز هاته أمام المالحظات 

 ال تجيب هذه النظرية عن األساس القانوني الذي بموجبه تتملك األشخاص المعنوية أموالها. -

ال يمكن تصور مسؤوليته المدنية أو الجنائية.  إن الشخص المعنوي-  االفتراضي 

المعنوية  - تمنح الشخصية  فكيف لها أن  المعنوية،  تمنح الشخصية  هي التي  إذا كانت الدولة 

 .(15)لنفسها قبل أن توجد

 الفقرة الثالثة: نظرية الشخصية المعنوية الحقيقة  

نفسها  القانوني تفرض  في المجال  المعنوية  أن حقيقة الشخصية  يذهب أصحاب هذه النظرية 

الشخص   فإن  ملموس  شخص  الطبيعي  الشخص  كان  فإذا  المجتمع،  وعلى  المشرع  على 

كائن اعتباري يدخل ضمن الحقائق المعنوية  .(16)المعنوي 

وتقوم على عدة حجج    Maurice Hauriouو  Gierkeو    Beselerمن رواد هذه النظرية األلماني  

عن أعضائه،   effortsأهمها أن كل تجميع لإلمكانات   أو المصالح يشكل مباشرة كيانا متميزا 

تأخذ في أعين الجميع  –فكل جمعية، مؤسسة   كما يقول موريس حينما تعمل لفترة من الزمن 

هوريو: لها    (Personnalité de fait)لواقع  شخصية بحكم ا يقول موريس  كحقيقة ملموسة كما 

يتعامل   أو  يعرفها  من  كل  ذهن  في  حقيقة  بشرية...الخ،  موارد  ميزانية،  منقوالت،  مقر، 

 .(17)معها

ويركز أنصار هذا االتجاه لتقرير حقيقة الشخصية المعنوية على ثالثة مفاهيم: مفهوم اإلرادة،  

المعنوي   الشخص  أن  به  يراد  األول  فالمفهوم  القانوني؛  النظام  ومفهوم  المصلحة  مفهوم 

كالشخص الطبيعي، له إرادة تعبر عن إرادة ممثليه مجتمعين، متميزة عن اإلرادات المستقلة  

عن لكل عضو  فيكمن في اختالف مصلحة الشخص المعنوي  على حدة. أما مفهوم المصلحة 

موريس   أبرزه  فهو كما  القانوني(  )النظام  األخير  المفهوم  له. أما  المكونين  األفراد  مصالح 

عن  للتعبير  القانوني السائد  ظاهرة اجتماعية أفرزها النظام  يعتبر الشخصية المعنوية  هوريو 

 .(18)جتمعت داخل كيان يختلف عن كيانات األفراد المكونة لهإرادات وتحقيق أهداف ا

بها  العمل  فإن ما يؤكد حقيقتها هو من جهة استقرار  ومهما يكن من أمر الشخصية المعنوية 

فائدتها   جهة أخرى  ومن  والخاص،  العام  القانون  أرض  ( (l’utilitéفي مجال  على  الملموسة 

 الواقع.

 
 
 

 
 



 ركزية اإلدارية كأسلوبين للتنظيم اإلداري المبحث الثاني: المركزية والالم

المركزية اإلدارية   la centralisation administrativeالمطلب األول: 

 الفقرة األولى: المفهوم والمرتكزات

في العاصمة   في يد الحكومة المركزية  اإلدارية على تجميع السلطات اإلدارية  تقوم المركزية 

تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة، دون أن   وجعلها  وهم الوزراء، وذلك بتوحيد الغدارة 

يعني ذلك احتكار الوزراء للنشاط اإلداري، بل يعتمدون في أداء وظائفهم على أعوانهم سواء  

في األقاليمفي العاص أو  جميعا  .(19)مة  خضوعهم  قواعد وأحكام    مع  وفق  الرئاسية  للسلطة 

محددة. إن الفاعل في هذا التنظيم هم أعضاء الحكومة المركزية وممثليها في العاصمة واألقاليم  

 دون مشاركة أية سلطات منتخبة في األقاليم.

تقوم على   التالية:يتضح من هذا التعريف أن المركزية اإلدارية   الركائز 

 أوال: تركيز السلطة

في  اإلدارية  األمور  كل  تنظيم  بسلطة  العاصمة  في  المركزية  الحكومة  استئثار  ويعني 

في الوظائف  (20)الدولة التعيين  ، بأن تختص لوحدها بحق إصدار القرارات الالزمة، كسلطة 

التابعة لها في على مرافق الدولة بمشاركة الهيئات   االقاليم. العامة واإلشراف 

 ثانيا: نظام السلم اإلداري والسلطة الرئاسية

درجة إلى أن يصل هذا التسلسل   ويقصد به خضوع الموظف األدنى درجة للموظف األعلى 

يبين التمايز   فهذا النظام  اإلداري إلى الوزير الذي يخضع له جميع الموظفين بوزارته. وهكذا 

ويبرز عالقة الرئاسية بين طبقتي الرؤساء والمرؤوسين،  . التي بموجبها  (21)التبعية والسلطة 

التالية: على مرؤوسيه السلطات   يمارس الرئيس 

 سلطة التعيين والنقل والتأديب والترقي. -

التوجيهات   - ومختلف  والكتابية  الشفوية  والتعليمات  األوامر  بإصدار  التوجيه  سلطة 

 المتعلقة بحسن سير العمل اإلداري.

التزامه  سلطة المراقبة   - والتعقيب ألعمال المرؤوس، وهي إما سابقة ومن مظاهرها 

حق  إليه من الرئيس، وإما الحقة ومن مظاهرها  بتنفيذ التوجيهات واألوامر المقدمة 

نهائيا. أو إبطالها  أو تعديل أعمال المرؤوس  في االعتراض   هذا األخير 

في عمله -  سلطة الحلول محل المرؤوس 

 
 

 
 



في النظام  على أنه وبموجب هذه السلط مسؤوال كذلك أمام البرلمان  يعتبر الوزير  ة الرئاسية 

في النظام الرئاسي وأمام رئيس الدولة   .(22)البرلماني 

 الفقرة الثانية: أساليب المركزية اإلدارية

 أوال: التركيز اإلداري

في العاصمة، بحيث ال يترك أي قدر  كلها في يد الوزراء  من  ومعناه تركيز السلطة اإلدارية 

كما يتضح   وهذا األسلوب  في األقاليم.  أو  في العاصمة  سواء كانوا  الموظفين،  لباقي  السلط 

وهو ما يحتم   الواسع.  الترابي  شديد الصالبة خاصة في ظل تشعب وظائف الدولة وامتدادها 

 إرفاقه بأسلوب عدم التركيز اإلداري.

   la déconcentration administrativeثانيا: عدم التركيز اإلداري 

الذي يميز أسلوب   ويدعى أيضا الالتركيز اإلداري، وأسلوب يؤخذ به لتجنب الجمود اإلداري 

الذي يمكن الموظفين   بقدر من عدم التركيز  فعادة ما يصطحب هذا األخير  اإلداري،  التركيز 

المركزية،   للسلطات  المباشر  ال تحتاج إلى التدخل  التي  من اتخاذ بعض القرارات  المحليين 

تبقى هي الوحيدة  ورغم أن هذ بالنظر لكون السلطات المركزية  ه الصورة تبقي النظام مركزيا 

اإلدارية عن كل القرارات  أن يمثل خطوة نحو (23)المسؤولة  يمكن  اإلداري  فإن الالتركيز   ،

 .(24)الالمركزية اإلدارية

التفوي تقنية  طريق  عن  المحليين  والموظفين  العاصمة  في  الوزراء  بين  العالقة  ض  وتنظم 

به وما شروطه وأنواعه؟  فما المقصود   اإلداري، 

 تعريف التفويض اإلداري   -1

األدنى منه   مرؤوسيه  األصيل بعض اختصاصاته إلى  وهو أن يفوض صاحب االختصاص 

يقتصر على بعض الصالحيات   التفويض  بمعنى أن  مع عدم تخليه عن هذه االختصاصات، 

تفويضها، إذ يبقى  والسلطات الالزمة ألدائها دون أن يؤثر ذلك على المسؤولية التي ال يمكن 

مسؤوال عن أدا  .(25)ء المفوض إليهالرئيس اإلداري 

 شروط التفويض اإلداري -2

أن يكون التفويض جزئيا، ذلك أن التفويض الكلي لالختصاصات غير جائز قانونيا  -

 ألنه يعتبر تخليا كليا من جانب المفوض عن جميع اختصاصاته.

 
 
 

 
 



أسند   - النص الذي  وجود نص صريح يجيزه من نفس درجة  على  يتوقف التفويض 

 االختصاص للمفوض.

أ - يمكنه  ضرورة  بنفسه، وال  له  المفوضة  االختصاصات  إليه  المفوض  يمارس  ن 

 تفويضها لغيره ألنه ليس صاحبها األصيل

مسؤولية المفوض عن االختصاصات المفوضة -  .(26)استمرار 

التفويض اإلداري   -3  أنواع 

 التفويض نوعان: تفويض االختصاص وتفويض التوقيع

 تفويض االختصاص - أ

السلطة أو تفويض المهام أو الصالحيات، وهو يؤدي إلى نقل االختصاص  يسمى كذلك تفويض 

ذلك  في مسألة أو مسائل معينة من المفوض إلى المفوض إليه، الذي يصبح مؤهال لممارسة 

الظهير   المغربي  القانون  في  التفويض  من  النوع  هذا  ينظم  ولحسابه.  باسمه  االختصاص 

 .1971يل  أبر 8الصادر بتاريخ    1.71.95الشريف رقم 

 تفويض التوقيع    -ب

الداخلة   إليه على بعض القرارات  توقيع المفوض  أو تفويض اإلمضاء، ويقتصر على مجرد 

في اختصاص األصيل ولحسابه وتحت رقابته، فهو مجرد عمل مادي ال غير. وينتظم أحكام  

بتاريخ   الصادر  الشريف  الظهير  المغربي  التشريع  في  التوقيع    1957أبريل    10تفويض 

الذي يقضي   1957غشت   25لمعدل في فصله الثاني بمقتضى الظهير الشريف الصادر في ا

الصادر   وأيضا المرسوم  في تفويض اإلمضاء.  ونوابهم  العاميين  والكتاب  بالسماح للوزراء 

كتاب    2008أكتوبر    30بتاريخ   ونواب  الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  في شأن 

 الدولة.

التالي:ويمكن إيجاز الفروق بي  ن التفويضين وفق الجدول 

 التفويض في التوقيع التفويض في االختصاص

مسؤولية المفوض مع مسؤولية المفوض إليه   مسؤولية المفوض تبقى قائمة

 أمام رئيسه اإلداري

من   صادرة  أنها  على  القرارات  ترتيب 

 المفوض إليه

من   صادرة  أنها  على  القرارات  ترتيب 

 المفوض

بع االكتراث  بين  عدم  يتم  ألنه  الثقة  نصر 
 جهتين مستقلتين  

ضرورة توفر عنصر الثقة ألن المفوض إليه  
 يستمد اختصاصاته من المفوض

بتغيير أطرافه  انتهاء التفويض بتغيير أحد أطرافه عدم انتهاء التفويض 
 األصيلممارسة االختصاص من جانب المفوض  عدم ممارسة االختصاص المفوض من جانب المفوض األصيل

 
والتوزيع  – (26) للنشر  العرفان  اإلداري، دار  وفق النموذج  الدار -أكادير، مطبعة النجاح الجديدة-كومغار إبراهيم، التنظيم اإلداري 

 .27.26، ص  2016البيضاء،  



 

 الفقرة الثالثة: تقدير المركزية اإلدارية:

 أوال: المزايا

المركزية   الحكومة  نفوذ  بنشر  العامة  السلطة  تمثين  على  اإلدارية  المركزية  أسلوب  يعمل 

ألنه   النشأة،  حديثة  للدول  مالئم  فهي أسلوب  وبالتالي  الدولة،  تراب  على  هيمنتها  وتكريس 

قوة أكثر  أقاليم ومرافق   وذلك بفضل، (27)يجعل من الدولة  في جميع  اإلدارية  تجانس النظم 

 الدولة.

من جانب آخر فأسلوب المركزية اإلدارية، الذي تحتكر فيه السلطة المركزية النشاط اإلداري،  

االستفادة من خدامتها،   فيما يخص  أقاليم الدولة  بين جميع  التكافؤ  نوع من  في تحقيق  يسهم 

يحد من الفوارق المجالية. أكثر من ذلك، يمكن هذا األسلوب  بشكل متساو ودون تمييز، مما  

في الدولة من االستفادة من المشاريع المكلفة التي قد تعجز عن  األقاليم ذات الموارد المحدودة 

 إنجازها لوحدها.

من خبراء وأطر ذات كفاءة، أمكننا   وإذا أضفنا إلى كل هذا ما تتوفر عليه السلطة المركزية 

إمك نتوقع  في أن  وذلك  قد تعوزها،  التي  الخبرات  من هذه  المحلية  تستفيد الوحدات  أن  انية 

التنموية.  مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع 

 ثانيا: العيوب

البطء   من  نوع  يقود إلى  محالة  ال  في العاصمة  برمته  اإلداري  والنشاط  السلطة  تركيز  إن 

خاصة في الدول شاسعة ا في أداء الوظائف والخدمات  ألن كل القرارات  والروتين  لمساحة، 

في اتجاه األقاليم البعيدة.  تصدر عن المركز 

فالمركزية اإلدارية تقود لتبني قرارات ال تراعي الخصوصيات   وفضال عن البطء والروتين، 

مع سياسة القرب، الوظيفة الجديدة   وهو ما يتعارض  من حيث الحاجات واألوليات،  المحلية 

 بل، تحظى العاصمة بأهمية أكبر بالمقارنة مع باقي أقاليم الدولة. . وفي المقا(28)للدولة الحديثة

الشمولي   الحكم  من مظاهر  مظهرا  تشكل  فحسب، وإنما  المجال  تدبير  المركزية  تعوق  وال 

ألنها تتميز باالنفراد  بالقرار الذي يولد نوعا  والتشاركية،  مع مبادئ الديمقراطية  المتعارض 

وتفرض على   بالعاصمة  تتخذ  كل القرارات  مادامت  وتجاهل السكان  المحليين  من الشطط 

فرضا.  المواطنين 

 
 

 



   la décentralisation administrativeالمطلب الثاني: الالمركزية اإلدارية 

ومتمعين   مستقلين  عاميين،  معنويين  بأشخاص  االعتراف  على  الالمركزي  التنظيم  يقوم 

من   تقريب اإلدارة  تقني وهو  إداري  تحقيق هدفين؛ أولهما  باختصاصات محددة، تهدف إلى 

في  المرتفقين  إشراك  وهو  سياسي  وثانيهما  وتالؤمها.  الخدمات  جودة  من  للرفع  المرتفقين 

اإلدارية المنتخبة، أي    اتخاذ القرارات  الالمركزية  والهيئات  في المجالس  عن طريق ممثليهم 

 .(29)تحقيق ديمقراطية القرار

أي بتوزيعها   باالبتعاد عن احتكار السلطة،  إال  ال تتحقق بهذا المعنى  اإلدارية  إن الالمركزية 

مع خضوع هذه األخيرة لوصاية السلطة المركزي  المحلية  الترابية  والوحدات  ة  بين العاصمة 

 حفاظا على وحدة الدولة.

 الفقرة األولى: أشكال الالمركزية اإلدارية

الترابية أو اإلقليمية وهي الجماعات الترابية.   هناك صورتين لالمركزية اإلدارية: الالمركزية 

المرفقية وهي المؤسسات العمومية.    والالمركزية 

 اإلقليمية/أوال: الالمركزية الترابية

من   الشكل  هذا  الدولة  يتحقق  إقليم  من  لجزء  االعتراف  طريق  عن  اإلدارية  الالمركزية 

بعض الشؤون   سكانها إلدارة  من طرف  منتخبة  محلية  مجالس  لتكوين  المعنوية  بالشخصية 

 المحلية الخاصة بتلك الجماعات وتحت رقابة السلطة المركزية.

هو االنتخاب وليس ا اإلقليمية  ترتكز عليه الالمركزية  الذي  في إن األساس  كما رأينا  لتعيين 

تمثيل المواطنين   فاالنتخاب هو الوسيلة المبررة لشرعية  اإلدارية،  بالنسبة ألسلوب المركزية 

 في إطار تلك المجالس المحلية.

اإلقليمية -1  أركان الالمركزية 

ثم  في األخذ بعين االعتبار الخصوصية المحلية، االنتخاب الديمقراطي،  وتتمثل هذه األركان 

 ابة الهيئات المركزية:الخضوع لرق

 الخصوصية المحلية   -1.1

تستهدف الالمركزية اإلقليمية مالءمة النشاط اإلداري مع الخصوصية المحلية ألقاليم الدولة،  

تدبيرها.   على  بالتالي  واألقدر  بشؤونهم  هم األدرى  المحليين  بأن السكان  انطالقا من الوعي 

الالمر في النظام  اإلقليمية  فيما فالمصالح الالمركزية  الضرورية  تحوز االختصاصات  كزي 

ويحدد التنظيم   بالماء الصالح للشرب والكهربة..الخ.  اليومية كالنظافة واإلمداد  يتعلق باألمور 

 
 



اإلداري للدولة ما يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية وما يعود االختصاص فيه للمركز  

 تجنبا لتداخل المهام وتوزيعا لألدوار بين الفاعلين. (30)بقانون

 االنتخاب الديمقراطي    -2.1

في تدبير شؤونهم   المواطنين  وإشراك  من مداخل الديمقراطية  اإلدارية  إذا كانت الالمركزية 

فإن ذلك ال يتحقق إال بإسناد ذلك لهيئات منتخبة تسهر على تسيير المصالح المحلية   المحلية، 

 للسكان.

بنوع   وإذا كان االنتخاب يعطي الشرعية للهيئات المنتخبة لتدبير شؤون الوحدات الالمركزية 

فإن ما يحكم العالقة بينهما وينظمها هو عنصر   عن المركز،  من اإلستقالل المالي واإلداري 

 الوصاية أو الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية ضمانا للمصالح الوطنية.

 الهيئات المركزية   الخضوع لرقابة -3.1

فهذه  من رقابة الهيئات المركزية،  يعني تحررها  ال  اإلقليمية  إن استقالل هيئات الالمركزية 

األخيرة تمارس رقابة على أعمال وأشخاص الهيئات المحلية حفاظا على توجه الدولة وتجنبا  

األ احترام  ضمان  آخر  بمعنى  إحداثها.  وراء  كانت  التي  الغايات  عن  شخاص  النحرافها 

 الالمركزية للشرعية ولحدود اختصاصها.  

التالية:/ويخضع نظام الوصاية للقواعد   الرقابة 

 ضرورة وجود قانون يسمح بممارستها. -

 يشمل نطاق المشروعية والمالءمة. -

القانون مع إمكانية تفويضها. -  تمارس من قبل أشخاص يحددهم 

 للهيئات الالمركزية.ثقل الوصاية يتحدد بدرجة االستقالل الممنوح   -

في اتخاذ بعض القرارات   - ال يجوز لسلطة الوصاية أن تحل محل الهيئات الالمركزية 

 . (31)إال إذا أجاز المشرع ذلك

 ثانيا: الالمركزية المرفقية

وتسمى أيضا الالمركزية المصلحية أو التقنية، وتتحقق عن طريق االعتراف لمصلحة حكومية  

الالمركزية   لخلق  التقنية  والطريقة  المعنوية.  بالشخصية  العمومية  اإلدارات  من  إلدارة  أو 

وما يترتب   (32)المصلحية هو إنشاء المؤسسة العمومية كمرفق عام متمتع بالشخصية المعنوية

في أداء مهامها.عنها من ا  ستقالل مالي وإداري وخضوع لرقابة السلطة المركزية 

 
 
. 

 



 أركان الالمركزية المرفقية -1

 االستقالل اإلداري والمالي  -1.1

الرئاسية   عليها للسلطة  القائمين  بعدم خضوع  العمومية  للمؤسسة  اإلداري  يتحقق االستقالل 

تتيح لهم هامشا مهما للقرار، إذ تنحصر  للدولة أو الجماعة الترابية وإنما لسلطة الوصاية التي  

المؤسسة   على  المشرفون  يتمتع  فيما  وقف التنفيذ،  أو  أو التصديق  في حق الرفض  مهمتها 

باستقالل مهم في اإلدارة.  العمومية 

أجهزة   عن  الذاتية  اإلدارية  بأجهزتها  استقاللها  يعني  العمومية  للمؤسسة  اإلداري  االستقالل 

عل تتوفر  وهكذا  في أداء مهامه  الدولة،  تقنية مساعدة للمدير  ولجنة  إداري  ومجلس  ى مدير 

 التنفيذية.

مستقلة عن الدولة مع   فيتمثل في حيازتها لميزانية  العمومية  للمؤسسة  وأما االستقالل المالي 

 إمكانية توفرها على أمالك عقارية أو منقولة خاصة بها. 

 الخضوع للوصاية -2.1

الالمركز إداريا  إن استقالل الهيئات  المركزية  خضوعها لوصاية السلطة  يوازيه  المرفقية  ية 

وماليا: وهي إما وصاية على األشخاص أو على األعمال كما رأينا. وتختلف الوصاية اإلدارية  

la tutelle administrative    عن الرقابة اإلداريةle contrôle administratif  في كون دور الوصي  

وإنم يقتصر على اإلشراف  يكتفي  ال  حقوقه، وال  شخص عاجز عن مزاولة  يقوم بتعويض  ا 

فقط، وإنما    la communeليس لمصلحة الجماعة   agirبإعطاء موافقته ولكن يهدف إلى الفعل 

وحماية   المركزية  السلطة  اختصاصات  المحلية  السلطات  تتجاوز  أال  ألجل  األولى  بالدرجة 

المحتملة لتلك السلطة.  المرتفقين من التجاوزات 

المعنوية   الشخصية  على  يتوفران  كونها  في  والمرفقية  الترابية  الالمركزية  تتفق  هكذا 

قيامهما بإدارة مرفق عمومي. غير أنهما يختلفان من   ويخضعان لسلطة الوصاية، إضافة إلى 

الالمركزية   بخالف  االنتخاب،  عنصر  على  الترابية  الالمركزية  قيام  أولها  أخرى؛  وجوه 

تقوم   التي  إنشائهما،  المصلحية  يقف خلف  الذي  الدافع  هو  وثانيهما  باألساس.  التعيين  على 

الالمركزية   بخالف  الترابية  الالمركزية  وجود  سبب  هو  الديمقراطي  السياسي  فالمرتكز 

المرفقية التي يكون دافعها تقني يتمثل في تحقيق فعالية األداء. وثالثهما أن الالمركزية المرفقية  

على النقيض من  ال يكون لها وجود حقيقي  بعد إنشاء المرفق ومنحه الشخصية المعنوية،  إال 

فسكان الوحدة   القانوني،  أسبق على وجودها  يكون وجودها المادي  التي  الترابية  الالمركزية 

 الترابية لهم وجود حقيقي قبل االعتراف لها بالشخصية المعنوية.  

 



 الفقرة الثانية: تقدير الالمركزية

 المزايا  -أوال

تحررا أكثر  جعل الدولة  على  الالمركزية  تعمل  اإلدارية،  عكس المركزية  لقيامها  (33)على 

في اإلدارة  بواسطة التعيين أو االنتخاب، وبذلك فهي من جهة   المحلية  على إشراك الوحدات 

ومن جهة أخرى   من المركز،  النابع  من الحكم الفردي  من مداخل دمقرطة الدول والتخلص 

فيف العبء عن العاصمة عن طريق تقاسم السلطة والنشاط اإلداري مع باقي وسيلة فعالة لتخ

 أقاليم الدولة.  

أيضا نجاعة على مستوى أداء أنشطة الدولة، ذلك أن ترك القضايا المحلية   تحقق الالمركزية 

ذات البعد   على القضايا الوطنية  تركز اهتمامها  في األقاليم يجعل الدولة  المحلية  للمؤسسات 

ألن  اإلستر اإلداري  من المرتفقين يحد من الروتين  الالمركزية  كما أن قرب الهيئات  اتيجي. 

احتياجات   على  التعرف  من  ويمكنهم  المركزية،  للسلطة  الرجوع  دون  محليا  يتخذ  القرار 

يهدفون لتحقيقها. واألولويات التي   المواطنين 

 ثانيا: العيوب 

قد  في الوعي  يؤخذ على الالمركزية تطوير نزعة محلية  تؤثر على وحدة الدولة وحضورها 

تقدم عليها الدولة على   التي  كما يمكن أن تؤدي إلى عدم تقبل المبادرات  للمواطنين،  الجمعي 

في إطار االختصاصات الموكولة لها قانونا. المحلي   المستوى 

غير فعال بالنسبة للدول التي تعيش فسادا سياسيا وليست له ا تقاليد ويبدو التنظيم الالمركزي 

السياسي   يؤثر العامل  راسخة، إذ  في سلطة المنتخبين-ديمقراطية  في أداء المصالح    -ممثال 

فوق المصالح   الذاتية للمنتخبين  قد تصبح المصالح  التنافس السياسي  ففي خضم  الالمركزية، 

اء  الوطنية. كما هو األمر حينما يتم اتخاذ قرارات غير صائبة لدوافع سياسية كالرغبة في إرض

بقصد إعادة االنتخاب، أو كوضع برامج انتخابية حالمة ال لشيء سوى الستقطاب   المواطنين 

 األصوات االنتخابية.

الترابية   تفاوت بين الوحدات  من  إلى ما يمكن أن تسفر عنه الالمركزية  كما تجدر اإلشارة 

يتم تفاديه في إطار التن المركزي  باختالف موارد كل واحدة على حدة، وهو األمر الذي  ظيم 

 الذي تستفيد فيه كل أقاليم الدولة بصفة متساوية من برامج الدولة وتدخالتها.

والالمركزية إلى أن هذه األخيرة تختلف عن الالتمركز   نشير في ختام الحديث عن المركزية 

المحلية   أو  الجهوية  المصالح  بتسيير  المكلفين  المسؤولين  بمنح  تتحقق  كونها  في  اإلداري 

غير  استقاللي أخرى  وسيلة  أي  أو  اإلنتخاب  طريق  عن  إما  المركزية،  عن السلطة  أكبر  ة 
 

 



الالتمركز   أمام  نكون  حين  في  لديهم.  القرار  سلطة  من  الرفع  طريق  عن  وكذلك  التعيين، 

الترابية   في إدارة الوحدة  المركزية  السلطة  كلما تمت تقوية سلطات أو مهام ممثلي  اإلداري 

 محليا.على حساب سلطات المنتخبين  

 الفصل األول: اإلدارة المركزية بالمغرب

بالمغرب الوقوف عند المكانة المحورية التي تحتلها   تقتضي دراسة التنظيم اإلداري المركزي 

الدولة وهي الوزارات   إلدارة  المركزية  بين األجهزة  التمييز  في إطاره، ثم  الملكية  المؤسسة 

لها، وبين األجه الخاضعة  المركزية  عامة، أي  واإلدارات  الوطني  في التراب  الموجودة  زة 

اإلدارية   المرافق  هذه  جميع  أن  على  العامة.  السلطة  وممثلي  للوزارات  الخارجية  المصالح 

القانونية. ال تتوفر على الشخصية   تدار باسم شخص قانوني واحد وهو الدولة ألن الوزارات 

المؤسسة الملكية  المبحث األول: 

االخت المبحث  هذا  في  عنه، نعالج  تصدر  التي  القرارات  وطبيعة  للملك  اإلدارية  صاصات 

بهذا الخصوص آراء الفقه والقضاء منذ فترة ما قبل إنشاء المحاكم اإلدارية.  مستحضرين 

االختصاصات اإلدارية للملك  المطلب األول: 

 أوال: تعيين الحكومة:

السياسي الذي    من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب 47ينص الفصل 

من أهم   هذا المقتضى  نتائجها. ويعتبر  وعلى أساس  النواب  تصدر انتخابات أعضاء مجلس 

دستور   بها  جاء  التي  الحكومة  2011المستجدات  رئيس  باختيار  ملزما  الملك  أصبح  ، إذ 

القواعد   مع  ينسجم  ما  وهو  التشريعية.  االنتخابات  لنتائج  تبعا  السابق(  في  األول  )الوزير 

في التعيين التي تقتضي أن تنبثق الحكومة من صناديق اإلقتراعالديمق  .(34)راطية 

ويقوم الملك أيضا بتعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وعقب هذا التعيين يتقدم رئيس  

تطبيقه، ويجب أن   يعتزم  الذي  البرنامج  ويعرض  مجتمعين  البرلمان  أمام مجلسي  الحكومة 

مختلف   في  به  القيام  الحكومة  تنوي  الذي  للعمل  الرئيسية  الخطوط  البرنامج  هذا  يتضمن 

وباأل والخارجية.  المجاالت،  والثقافية  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  الميادين  في  خص 

يعقبها تصويت في مجلس النواب.   البرنامج موضوع مناقشة أمام كال المجلسين،  ويكون هذا 

األغلبية   تصويت  أي  النواب  ثقة مجلس  على  بعد حصولها  إال  منصبة  الحكومة  تكون  وال 

) المادة    المطلقة ألعضاء مجلس النواب لصالح  من الدستور(  88البرنامج الحكومي 

 
. 



 ثانيا: رئاسة المجلس الوزاري

الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وهذا مستجد آخر،   الوزاري  يرأس الملك المجلس 

باستبعاد كتاب الدولة من عضويته. وينعقد بمبادرة من الملك   إذ تم تحديد تركيبة هذا المجلس 

رئاسة مجلس وزاري لكن  أو بطلب من رئيس الحكو مة، وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة 

بأهم القرارات   يكون الملك مطلعا  الوزاري  بناء على جدول أعمال محدد. وبرئاسته للمجلس 

تهم السياسات العمومية والقطاعية وتوجيهها.  التي 

 ثالثا: التعيين في المناصب السامية

 شخصيات في مجلس الوصاية. 10تعيين   -

 ئيس الحكومة وأعضائها.تعيين ر -

في الوظائف المدنية: والي بنك المغرب، السفراء والوالة والعمال والمسؤولين   - التعيين 

عن المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية. باألمن الداخلي، المسؤولين  المكلفة   عن اإلدارات 

في الوظائف العسكرية. -  التعيين 

 المجلس األعلى للسلطة القضائية.الموافقة بظهير على تعيين القضاة من قبل  -

يقترحه    5تعيين   - عضو  بينهم  من  القضائية.  للسلطة  األعلى  المجلس  من  شخصيات 

العلمي األعلى.  األمين العام للمجلس 

من بينهم عضو يقترحه األمين العام للمجلس   6تعيين   - أعضاء في المحكمة الدستورية 

الدستورية من األعلى وتعيين رئيس المحكمة  تتألف منهم.  العلمي   بين األعضاء الذين 

الحكومة   - بناء على اقتراح من رئيس  الوزاري  في المجلس  بعد المداولة  يعين بظهير 

عن المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية.  ومبادرة من الوزير المعني، المسؤولين 

 رابعا: اختصاصات تنفيذية عند إعالن حالة االستثناء

مهددة أو وقع من  من    59ينص الفصل   الوطني  كانت حوزة التراب  أنه إذا  على  الدستور 

أمكن للملك أن يعلن حالة االستثناء   الدستورية،  للمؤسسات  ما يعرقل السير العادي  األحداث 

مجلس   ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  من  كل  استشارة  بعد  بظهير، 

وتوجيه خطا الدستورية  المحكمة  ورئيس  أثناء المستشارين  البرلمان  األمة، وال يحل  ب إلى 

في  عليها  المنصوص  األساسية  والحقوق  الحريات  وتبقى  االستثنائية.  السلطات  ممارسة 

وباتخاذ   إليها  دعت  التي  األسباب  انتفاء  بمجرد  االستثناء  حالة  وترفع  مضمونة.  الدستور 

الشكلية المقررة إلعالنها.  اإلجراءات 

 

 



 ة القانونية للقرارات الملكيةالمطلب الثاني: الطبيع    

هي   هل  القانوني،  تأويلها  حيث  من  إشكاليا  طابعا  عن الملك  تصدر  التي  القرارات  تكتسي 

قرارات إدارية خاضعة لرقابة المحاكم اإلدارية أم ذات صبغة أخرى؟ لقد ثار نقاش كبير بين  

 الفقهاء ورجال القضاء حول هذه المسألة؛

الفقه  الفقرة األولى: موقف 

بمحكمة   الفقهاء حول البحث عن تفسير مقنع يبرر موقف الغرفة اإلدارية  انصبت اجتهادات 

فإنها  النقض  وإن أيدت موقف محكمة  وهي  الملكية،  للرقابة على القرارات  النقض الرافض 

الملكية حصانة القرارات  علة  في تحديد  السيادة    35اختلفت  أعمال  نظرية  يتبنى  موقف  بين 

التقديرية للملك.  وآخر يدافع عن مبرر السلطة 

 أوال: نظرية أعمال السيادة

أيضا نظرية أعمال الحكومة   وتسمى  المصري،  يعود لالجتهاد القضائي  أصل هذه النظرية 

ألنه يمنح  التي ال يمكن أن تخضع لرقابة القضاء، فاألستاذ محمد مرغيني يفضل هذا التفسير  

القاضي القول الفصل في تقرير ما يعتبر من أعمال السيادة، وبالتالي يمكنه قصر الحكم على  

. غير أن األستاذ عقلة عبد الحق يعيب على األستاذ محمد   (36)بلد معين ولفترة زمنية محددة

لدولة،  مرغيني عدم تمييزه ما بين القرارات ذات الطابع اإلداري ولو أنها صادرة عن رئيس ا

وأعمال الحكومة التي دأب االجتهاد القضائي على إدخالها ضمن األعمال الصادرة عن السلطة  

التنفيذية في عالقتها مع البرلمان، أو لألعمال الصادرة عن تدبير العالقات الخارجية والتمثيل  

بسالمة الدو المتعلقة  أو األعمال  الحرب،  عن ظروف  الصادرة  أو األعمال  لة  الدبلوماسي، 

 .(37)وأمنها

أيد هذا االتجاه أيضا الفقيه الفرنسي ميشيل روسي، وهو وإن كان يذهب إلى أن تحديد طبيعة  

القرارات الملكية يجب أن يستند إلى مضمون القرار، أي اعتبار المعيار المادي للقرار، فيكون  

ذلك مع  فإنه  اإلدارية،  المادة  من  موضوعه  كان  كلما  إداريا  قرارا  لذلك  بأن   تبعا  يعترف 

بعدم   الدفع  أو  التعويض  أو  اإللغاء  طريق  عن  كلها  تخضع  يصح أن  ال  الملكية  القرارات 

 .(38)الشرعية، بل يجب اعتبار بعضها من أعمال السيادة وبالتالي ال تخضع لمراقبة القضاء

 

 
 
 
 
 



 ثانيا: نظرية السلطة التقديرية   

أن القضاء ال يمكنه أن يتدخل لمراقبة    تبنى هذا الموقف األستاذ عبد القادر باينة، الذي يرى

ألنها تخرج   اإلداري،  في المجال  في اتخاذ القرارات  بها الملك  يتمتع  التي  التقديرية  السلطة 

 .  (39)عن حدود مراقبة الشرعية

لجاللة   الذاتية  بمفهوم الرقابة  باينة  عبد القادر  في نظر األستاذ  التقديرية  وتتدعم هذه السلطة 

 باعتباره أمير المؤمنين الساهر على احترام الدستور.الملك  

لذلك   اإلدارية،  الغرفة  لمواقف  الكافي  التبرير  عن إعطاء  عاجزتين  هاتين النظريتين  وتبدو 

يحاول األستاذ عقلة عبد الحق تجاوز ذلك  بدعوته للتمييز بين عنصريين اثنين: شخص جاللة 

اإلدارية   فإنه من  الملك، والقرارات  تنتهك حرمته  لجاللته، فإذا كان شخص الملك موقر وال 

في  قراراته  قضائية، أما  هيئة  أي  ضد شخصه أمام  دعاوى  تقدم أي  أال  في نظره  البديهي 

جاللة  يتخذها  التي  أو غير المباشرة  المباشرة  اإلشرافية  فهي تلك القرارات  المجال اإلداري 

غالبا ما يوقعها بالعطف الوزير األول )رئيس الحكومة   الملك في مجال السلطة التنظيمية والتي

قد تكون موضوع الرقابة القضائية إذا   هي التي  فهذه القرارات  حاليا( وفقا ألحكام التفويض، 

 .(40)ما وقع شك في شرعيتها

 الفقرة الثانية: موقف القضاء 

نشاء المحاكم اإلدارية  نميز في االجتهادات القضائية بهذا الخصوص بين فترتين؛ فترة ما قبل إ

 وفترة ما بعد إنشائها.

 أوال: ما قبل إنشاء المحاكم اإلدارية

تأرجح بين   في هذه الفترة  الملكية  القضائي بخصوص القرارات  قدمه االجتهاد  التفسير الذي 

وفكرة أن الملك ليس بسلطة إدارية. فكرة الظهائر التشريعية واإلدارية   فكرتين؛ األولى 

في  فحكم محكمة اال بالرباط الصادر  في قضية جماعة تمسغلفت أكد   1944ماي   4ستئناف 

فيه القاضي على التمييز بين الظهائر ذات الصبغة اإلدارية، والتي يمكن أن تكيف على أساس  

والظهائر   معينين،  ألفراد  شخصية  بمصالح  المتعلق  ولمضمونها  الفردية  لطبيعتها  المراسيم 

ذ وقد  التشريعية.  الطبيعة  طبيعة  ذات  ذات  أن كل الظهائر  إلى  الفرنسي  الدولة  مجلس  هب 

 .(41)تشريعية رغم أن الظهائر المقصودة ذات طبيعة إدارية

 
 
 

 .67أجعون أحمد، مرجع سابق ص    (41)



األعلى بمقتضى ظهير   في طلبات  1957شتنبر   27وبعد إحداث المجلس  بالنظر  ، المختص 

ليس موجها ضد قرار صادر  قضى بأن "الطعن  في استعمال السلطة،  اإللغاء بسبب الشطط 

الغرفة   واعتبرت  ظهير"،  شكل  في  الملك  عن  صادر  قرار  ضد  وإنما  إدارية،  سلطة  عن 

بالنظر في قرار فردي صادر   1957اإلدارية أنها غير مختصة طبقا للفصل األول من ظهير 

 عن الملك ومتخذ في شكل ظهير.

عبد العزيز قضية مزرعة  في   (42)وفي  يتمثالن  جديدين  عنصرين  اإلدارية  أضافت الغرفة 

كون الملك ال يمكن اعتباره سلطة إدارية، وأن القضاء من وظائف اإلمامة، والقاضي ينوب  

فيتمثل في الحل البديل، إذ اقترحت   الثاني  في نطق األحكام وتنفيذها، أما العنصر  عن الملك 

إمكانية "لجوء صاحب الشأن إ  .(43)لى جاللة الملك على سبيل االستعطاف"الغرفة اإلدارية 

 ثانيا: بعد إنشاء المحاكم اإلدارية

ضد  اإلدارية السياسة القضائية لمحكمة النقض بخصوص الطعون الموجهة  سايرت المحاكم 

المسلحة   ضد إدارة القوات  ففي قضية العمراني  بعدم االختصاص،  متعللة  الملكية  القرارات 

غير قابلة للطعن باإللغاء حتى ولو قضت المحكمة    (44)الملكية اإلدارية أن "القرارات الملكية 

 صدرت عن من فوض له جاللة الملك سلطة اتخاذها".

بتاريخ   بالرباط  اإلدارية  بين    2016شتنبر    16وفي حكم صادر عن المحكمة  تميز  نجدها 

الملكية    مجالين من المجاالت اإلدارية أحدهما صرف خاص بالملك، إذ قضت بأن "القرارات

من الدستور بخصوص   118ال تقبل الطعن باإللغاء، وال ينال ذلك من ما نص عليه الفصل 

الجهات   أمام  للطعن  اإلداري  المجال  في  المتخذة  والفردية  التنظيمية  القرارات  كل  قابلية 

الدستورية   الصالحيات  الصرف  اإلداري  المجال  تنزل هذا  ال  مادامت  المختصة،  القضائية 

الدستورية"المحفوظة    .(45)لجاللة الملك في مجال اإلشراف على حسن سير المؤسسات 

إن إصرار المحاكم اإلدارية على التوجه القضائي القديم أصبح يسائل دولة القانون خاصة مع  

لسنة   الجديدة  الدستورية  ينص على أن "حق    118. فالفصل 2011التعديالت  من الدستور 

ن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، كل قرار  التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع ع

فيه أمام الهيئة القضائية   فرديا، يمكن الطعن  سواء كان تنظيميا أو  في المجال اإلداري  اتخذ 

لم يستثن أية جهة صدر عنها هذا القرار، ومن تم فإن جميع   فالمشرع الدستوري  المختصة". 

مهما كانت ال تخضع للطعن  اإلدارية  التي اتخذتهاالقرارات  ، ولعل هذا هو الهدف  (46)سلطة 

 
 
 
 
 
 



األسمى من إيجاد محاكم إدارية تخضع الجميع لسلطة القانون وتكرس مبدأ سيادة أحكامه على  

على من يدير شؤونهم أيضا.  المواطنين 

 المبحث الثاني: الحكومة 

الفصل   والوزرا  87طبقا ألحكام  الحكومة  رئيس  من  تتكون  فإن الحكومة  ء،  من الدستور 

التي أعقبت   فإن الحكومة األولى  ويمكن أن تضم كتابا للدولة، ورغم هذه الصيغة الحصرية 

تم تفسيره من   منتدبين كذلك، وهو ما  للدولة ووزراء  قد ضمت وزيرا  الجديد  تنفيذ الدستور 

في  الوزارية،  المناصب  تقاسم كعكة  من ورائه  الهدف  للدستور  على أنه خرق  قبل البعض 

آخر  أن األمر ال يحسم فيه الدستور ذو الطابع العام وإنما القوانين والنصوص  حين رأى فريق 

، فتعدد التسميات ال يغير في شيء من الوضع القانوني للوزراء الذين يستفيدون  (47)التنظيمية

إلى إقصاء األمين   سيؤدي  من نفس الحقوق، كما أن حصر الالئحة على الصيغة الدستورية 

 .(48)استقرت األعراف على إدراجه ضمن تشكيلة الحكومةالعام للحكومة الذي  

من   وبمجموعة  تصرفها  تحت  الموضوعة  باإلدارة  باالستعانة  مهامها  الحكومة  وتمارس 

على   والوصاية  اإلشراف  تمارس  كما  والمحلية،  المركزية  اإلدارية  والهياكل  األجهزة 

 المؤسسات والمقاوالت العمومية.

  الحكومةالمطلب األول: رئيس 

بوأ الدستور الجديد رئيس الحكومة مكانة مهمة بحيث حلت تسمية رئيس الحكومة محل الوزير  

رغبة المشرع   وكذا  تنسيق العمل الحكومي  في  أهمية دوره  يكشف على  الذي  األول، األمر 

في الرفع من مكانته بين باقي أعضاء الحكومة.  الدستوري 

بتع يين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر  لقد أصبحت المؤسسة الملكية ملزمة 

البعد الديمقراطي   نتائجها، وهو ما يتماشى مع  انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس 

 في التعيين.

 الفقرة األولى: اختصاصات رئيس الحكومة

 أوال: رئاسة المجلس الحكومي

يعقد برئاسة رئيس الحكو بين مجلس الحكومة الذي  وبمبادرة منه، وبتركيبة  ميز الدستور  مة 

تضم كافة أعضائها. وبين المجلس الوزاري الذي ينعقد برئاسة الملك وبمبادرة منه، أو بطلب  

 
 
 



فقط، وللملك أن يفوض رئاسته   من رئيس الحكومة الذي يشارك في أشغاله بحضور الوزراء 

 لرئيس الحكومة على أساس جدول أعمال محدد.

و صالحياته، إذ يضم كل أعضاء وقد تمت دسترة مجلس الحكومة  توضيح تركيبته وتوسيع 

الحكومة ويعقد اجتماعاته مرة في األسبوع على األقل إال إذا حال مانع من ذلك، وهو يتداول  

التالية:  في المسائل 

الوزاري. ▪ قبل عرضها على المجلس   السياسة العامة للدولة 

 السياسات العمومية والقطاعية. ▪

النوا ▪ قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها.طلب الثقة من مجلس   ب 

المرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام. ▪  القضايا الراهنة 

بمكتب مجلس   ▪ قبل إيداعها  قانون المالية  بينها مشروع  القوانين، ومن  مشاريع 

في الفصل   من الدستور. 49النواب دون اإلخالل باألحكام الواردة 

في الفصول   ▪ إليها  المشار  المراسيم  ومشاريع  التنظيمية  المراسيم   65مشاريع 

 ( من الدستور.3)الفقرة   70و   66( و  2)الفقرة  

الوزاري. ▪ قبل عرضها على المجلس  واالتفاقيات الدولية   المعاهدات 

العمومية،   ▪ باإلدارات  المركزية  اإلدارات  ومديري  العامين  الكتاب  تعيين 

و العليا وباقي الوظائف األخرى  ورؤساء الجامعات  والمؤسسات  المدارس  العمداء ومديري 

إليه في الفصل  المشار   من الدستور. 49التي سيحددها القانون التنظيمي 

 ثانيا: التنسيق بين الوزراء

وتنفيذه بالتعاون مع مختلف   إن اضطالع رئيس الحكومة بمسؤولية وضع البرنامج الحكومي 

الحكوم التشكيلة  االنسجام  مكونات  تحقيق  بهدف  التنسيقي  الدور  بهذا  تمتيعه  ما حتم  هو  ية 

بين مكونات الحكومة عن طريق التقريب بين وجهات النظر المختلفة للوزراء درءا   والتناسق 

من   مجموعة  على  التنسيقي  الدور  ويقوم هذا  أعضائها.  بين  تنشأ  أن  يمكن  التي  للخالفات 

ال مصغرة التي يعقدها رئيس الحكومة مع واحد أو أكثر  اآلليات كالمجلس الحكومي والمجالس 

في  تعليمات  إصدار  في الخالفات الوزارية،  إحدى القضايا، دور الحكم  من الوزراء لتدارس 

 .(49)شكل مناشير ودوريات وتحديد االختصاص المنوط بوزير من الوزراء..الخ

 ثالثا ممارسة السلطة التنظيمية

من الدستور على كون رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية ويمكنه أن   90ينص الفصل 

الحكومة   الصادرة عن رئيس  التنظيمية  تحمل المقررات  إلى الوزراء.  يفوض بعض سلطه 

قاعدة  الحالي على  بتنفيذها. وهكذا حافظ الدستور  المكلفين  بالعطف من لدن الوزراء  التوقيع 

 
 



التنظيمية على رئيس الحكومة الذي له أن يمارسها مباشرة أو أن يقوم حصر ممارسة السلطة  

 بتفويض سلطاته لباقي الوزراء.

إلى شكلين: التنظيمية   وتنقسم هذه السلطة 

التنفيذية   - أ التنظيمية   السلطة 

من الدستور: "تمارس الحكومة السلطة التنفيذية.    89وهي السلطة المشار إليها في الفصل       

الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين.   تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج 

المؤسسات   على  والوصاية  اإلشراف  تمارس  كما  تصرفها،  تحت  موضوعة  واإلدارة 

 .والمقاوالت العمومية"

التنظيمية المستقلة  -ب  السلطة 

الفصل   ال يشملها    72ينص  التي  بالمواد  التنظيمي  المجال  "يختص  أنه  على  من الدستور 

اختصاص القانون"، فإذا كان مجال القانون محدد بشكل حصري، فإن باقي المجاالت التي ال  

القانون تدخل في المجال التنظيمي.  يشملها 

 رابعا: سلطة التعيين

التفويض،  بات رئيس   بمقتضى  يمارسها  أن كان  بعد  للتعيين  أصلية  بسلطة  يتمتع  الحكومة 

المؤسسات   في  السامية  والوظائف  العمومية  اإلدارات  في  المدنية  الوظائف  تشمل  وهي 

باستثناء:  والمقاوالت العمومية 

إلى الملك ▪  التعيينات الموكولة 

ت ▪ العليا  في المناصب  بالتعيين  المتعلق  التنظيمي  طبيقا ألحكام الفصلين  القانون 

 من الدستور.  92و  49

رقم       تحديدا حصريا لقائمة المؤسسات والمقاوالت   12-02وقد تضمن القانون التنظيمي 

الوزاري   في المجلس  بعد المداولة  عنها بظهير  يعين المسؤولون  التي  اإلستراتيجية  العمومية 

الوزير من  وبمبادرة  الحكومة  رئيس  من  اقتراح  الئحات    بناء على  أيضا  وتضمن  المعني. 

في شأنها بمجلس الحكومة.   بعد التداول  فيها بمرسوم  يتم التعيين  التي  العليا  بتتميم المناصب 

بين:  وهكذا يمكن التمييز 

يتم التداول بشأنها في المجلس   ▪ في الوظائف السامية التي  التعيين  سلطة اقتراح 

)ال وتستلزم صدور ظهائر ملكية بالتوظيف   من الدستور(. 49فصل الوزاري 

الحكومة   ▪ في مجلس  بشأنها  التداول  يستلزم  التي  الوظائف  في  التعيين  سلطة 

 من الدستور(. 92)الفصل 

 سلطة التعيين العامة بدون شكليات. ▪



 خامسا: القيام بأعمال تشريعية

من الدستور "لرئيس الحكومة وألعضاء البرلمان على السواء    78من  الفصل   1تنص الفقرة 

ا عرض  حق  ودون  الحكومي  المجلس  أنظار  على  عرضها  شريطة  القوانين  باقتراح  لتقدم 

مشاريع القوانين قبل تقديمها إلى البرلمان على المجلس الوزاري للتداول بشأنها ماعدا مشاريع  

الحكومة   سابقا. ولرئيس  بها  معموال  كان  كما  التنظيمية  القوانين  ومشاريع  اإلطار  القوانين 

 في حالتين:  إمكانية التشريع

قانون اإلذن - أ بمقتضى الفصل  مرسوم  بقانون    70:  يمكن للبرلمان  من الدستور 

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

غير أنه   نشرها  بمجرد  بهذه المراسيم  العمل  ويجري  عادة باتخاذها  القانون  يختص  تدابير 

على   عرضها  قانون اإلذن  يجب  حدده  الذي  األجل  انتهاء  عند  المصادقة  بقصد  البرلمان 

أو أحدهما. البرلمان   بإصدارها، ويبطل قانون اإلذن إذا وقع حل مجلسي 

قانون الضرورة -ب طبقا للفصل  مرسوم  أيضا للحكومة    81:  يمكن  من الدستور 

اللجان   وباتفاق مع  البرلمان  بين دورات  األمر  أن تصدر خالل الفترة الفاصلة  يعنيها  التي 

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

 خالل دورته العادية الموالية.

 سادسا: التوقيع بالعطف على بعض الظهائر الملكية

من الدستور توقع الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة ما عدا الظهائر    42طبقا للفصل  

عليها في الفصول  المنصو ، 59و 57و 51( و  6و1)الفقرة   4( و  2)الفقرة    44و 41ص 

 .147( و 4و  1)فقرة  130و

 سابعا: مهام أخرى

 ممارسة اختصاصات ال تدخل في اختصاصات أي وزارة )تنظيم األثمان(. •

 ممارسة سلطة الوصاية على بعض المؤسسات العمومية.

ة الوطنية والجهوية باستثناء رئاسة  رئاسة المجالس اإلدارية للمؤسسات العمومي •

الجماعية.  الجامعات والمؤسسات العمومة 

من قانون المسطرة المدنية، حيث ترفع    515تمثيل الدولة أمام القضاء )الفصل   •

في شخصه، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند االقتضاء.  الدعوى ضد الدولة 

تفو يض جزء منها للوزراء. والمالحظ من خالل وبسبب تعدد اختصاصاته أجاز له الدستور 

لسنة   تلت التعديل الدستوري  أن رئيس الحكومة التي  قد تخلى عن  2011التجربة الحكومية 

كثير من اختصاصاته للمؤسسة الملكية  حتى ال يبدو في صورة من ينافسها، فقد كان مسكونا  



ول مرة وفي ظروف إقليمية  بكسب رضا الملك باعتباره قائدا لحزب إسالمي يتولى السلطة أل

 جد متوترة.

 الفقرة الثانية: المصالح اإلدارية التابعة لرئيس الحكومة

واألمانة العام   من المصالح والهيئات على رأسها: الديوان  يستعين رئيس الحكومة بمجموعة 

 للحكومة:

 أوال: األمانة العامة للحكومة

. وينظمها  1955دجنبر  10ر شريف بتاريخ تم إنشاء األمانة العامة للحكومة وتنظيمها بظهي

 . وهي تضطلع بمهمة:2010ماي   19حاليا مرسوم  

 دراسة ومراقبة وتتبع النشاطات اإلدارية. •

الوزارية. •  تحضير أعمال الحكومة وتنسيق أعمال مختلف الدوائر 

التشريعية   • النصوص  مشاريع  بتوزيع  الحكومي  المجلس  تنظيم  على  اإلشراف 

والمعا على مسطرة المصادقة أو االنضمام  والتنظيمية  واالتفاقات الدولية المعروضة  هدات 

للتداول فيها.  إليها مع أعضاء الحكومة 

الدستور   • ألحكام  مطابقته  من  والتحقق  قانوني  نص  مشروع  كل  مسار  تتبع 

 وترجمته إلى اللغة الفرنسية واإلشراف على إصدار الجريدة الرسمية.  

 ثانيا: الديوان 

الرأي   لتقديم  مباشرة  األخير  هذا  يختارهم  الحكومة،  لرئيس  مساعدين  تضم  هيئة  وهو 

يوضع حد لدورها.   في حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة  قارة إداريا إذ  غير  والمشورة، 

لـ   في   1955أبريل   10ويحدد الظهير الشريف   6: مدير الديوان،  8أعضاء ديوان الوزير 

تقنيين وملحق للصحافة. ومن مهام الديوان:مستش  ارين 

 تقديم الدعم المادي والتقني لرئيس الحكومة. •

والعالم   • للوزراء  اإلدارية  المصالح  وبين  بينه  واإلداري  السياسي  الوسيط 

 الخارجي.

التابعة لهم  المطلب الثاني: الوزراء واألجهزة 

بحكم شخصيته ا ألحكام القانون الدستوري  لسياسية، كما يخضع أيضا ألحكام  يخضع الوزير 

داخل وزارته باعتباره يمثل قمة الهرم الرئاسي اإلداري  . ويمكن التمييز  (50)القانون اإلداري 

 
 



على أن   وكاتب الدولة.  المنتدب،  الوزير  الوزير،  بين وزير الدولة،  الوزارية  في المناصب 

بينهم يستند على ما هو سياسي ال على معطيات ق  .(51)انونية أو وظيفيةمعيار التمييز 

 الفقرة األولى: وزير الدولة

في  يبقى  فإن وزير الدولة  الوزارية،  بنفس الواجبات  واضطالعه  بنفس الحقوق  تمتعه  رغم 

مكانة أعلى من الوزير بحكم شخصيته االعتبارية إما لدى جاللة الملك أو في حزبه السياسي.  

 به الوزاري.وعلى هذا األساس فالتسمية ترتبط بشخصه ال بمنص

وزير   بمثابة  فيكون  له أي وزارة،  وقد ال تسند  معينة  وزارة  الدولة  لوزير  أن تسند  ويمكن 

في  فإنه  من الوزراء  النوع  تفرض هذا  واألزمات  الحرب  كانت ظروف  بدون حقيبة. وإذا 

لخزينة   المرهقة  السياسية  المحاباة  عن  تعبيرا  المنصب  هذا  يجعل من  الظروف  غياب هذه 

 الدولة ماليا.

 الفقرة الثانية: الوزير

وينهض   معينة  وزارة  على رأس  الحكومة  رئيس  باقتراح من  قبل الملك   من  الوزير  يعين 

 باالختصاصات التالية:

القيام باختصاصات عن طريق التفويض من رئيس الحكومة كالسلطة التنظيمية   •

)الفصل   90)الفصل   تور(.من الدس  91من الدستور(، وكسلطة التعيين 

ماعدا   • التفويض  طريق  عن  لوزارته  التابعين  والمستخدمين  الموظفين  تعيين 

 الوظائف السامية.

بالمرفق المسؤول عن إدارته   • ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين العاملين 

قرارارت(.  )تعليمات أوامر 

إليه من • به وأداء المهام المسندة  في القطاع المكلف  قبل  تنفيذ السياسة الحكومية 

 رئيس الحكومة.

التابعة إلدارته. •  ممارسة سلطة الوصاية على المرافق العمومية 

القانون   • ينص  التي  العمومية  للمؤسسات  اإلدارية  المجالس  حضور اجتماعات 

نيابة عن رئيس الحكومة.  على ضرورة حضوره، ورئاسة مجالسها اإلدارية 

 س الحكومة والبرلمان. مسؤوليته السياسية عن وزارته أمام كل من الملك ورئي •

قراراته للرقابة القضائية،   • بحيث تخضع  النهائية أمام محاكم المملكة  مسؤوليته 

في استعمال السلطة ودعاوى المسؤولية اإلدارية   بالشطط  فترفع ضده كل الدعاوى المتعلقة 

التابعة لوزارته.  الناتجة عن نشاط المرافق واإلدارات 
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ومجلس الحكومة.حضور اجتماعات المجلس   •  الوزاري 

والمالي والقضائي على وزارته. •  اإلشراف اإلداري 

 الفقرة الثالثة: الوزير المنتدب

يحتل مكانة وسط بين منصب الوزير وكاتب الدولة، ولذلك فهو ال يشكل وزارة قائمة بذاتها،  

ب طابعا  بل يبقى وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة أو لدى أحد الوزراء، ويكتسي هذا المنص

متخصصا في مجال معين، وهذا ما يميز مهمته عن مهمة الوزير العامة. وينظم اختصاصاتهم  

 .1998ماي   29بتاريخ    1-98-39ووضعياتهم الظهير الشريف رقم 

تفويضا في االختصاص أو في اإلمضاء، ويبقى للوزير أن   ويمكن أن يتلقى الوزير المنتدب 

بقرا لديه  المنتدبين  في االختصاص  يسند للوزراء  إما تفويضا  عليه رئيس الحكومة  ر يؤشر 

باسم   أو التأشير  قصد التوقيع  تفويضا عاما ومستمرا  وإما  التعيين  المحددة بظهير  بالمجاالت 

للمجاالت   الراجعة  بالمصالح  المتعلقة  التصرفات  جميع  على  التفويض  عنه  الصادر  الوزير 

 المذكورة.

 الفقرة الرابعة: كاتب الدولة

في مرتبة بعد الوزير لذلك يمارسون مهامهم تحت سلطتهم، وال يحضرون  يأتي ك اتب الدولة 

اجتماعات مجلس الوزراء بقوة القانون إال إذا تضمن جدول أعمال المجلس موضوعات تدخل 

 .(52)في اختصاصاتهم. ولوظائفهم طابع تقني يمكن الوزارة من األداء الفعال

بتحديد    1980دجنبر   13بتاريخ   1-80-275وينظم هذا المنصب ظهير شريف رقم   المتعلق 

اختصاصات كتاب الدولة وبتأهيل الوزراء لتفوض مهامهم أو بعض اختصاصاتهم إلى كتاب  

التابعين لهم، ج ر عدد   .1981يناير  7بتاريخ   3558الدولة 

 الفقرة الخامسة: ديوان الوزير

أعضاءه من األشخاص الذين  يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص يختار  

الطابعين   الوزارية  في الدواوين  التعيين  على  ويغلب  والنزاهة،  فيهم الكفاءة والخبرة  تتوافر 

المتعلق   التنظيمي  للقانون  التطبيقي  التنظيمي  النص  في انتظار صدور  والسياسي  الشخصي 

القانوني ألعضائها.  بتنظيم أشغال الحكومة والوضع 

نفسه للقيام بمهام: 7وان  ال يتجاوز أعضاء الدي يعينهم الوزير   بالنسبة للوزراء، 

 رئيس الديوان. •
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البرلمانية    5 • الشؤون  في  ومستشار  قانوني  مستشار  منهم  تقنيين  مستشارين 

في اإلتصال.  ومستشار 

 رئيس الكتابة الخاصة. •

بنفس يتم تعيي  3أما بالنسبة لكتاب الدولة ولنواب كتاب الدولة فيبلع عدد أعضاء دواوينهم   نهم 

تقنين اثنين.  الطريق لشغل الوظائف: رئيس الديوان ومستشارين 

بالدراسات   في الديوان، وتتكلف الدواوين  وتعتبر الكفاءة واألهلية والمهنية من شروط التعيين 

لهم الحق   دون أن يكون  ومساعدة الوزير  أو الخاص  ذات الطابع السياسي  وتسوية المسائل 

بالوزارة.  في القيام بمهام التسيير   أو إصدار أوامر إلى الموظفين   اإلداري 

 

 الفقرة السادسة: المفتشية العامة

 تختص المفتشية العامة بمهام:

المراقبات   • وإجراء  القانون  تطبيق  سالمة  على  بالسهر  والمراقبة  التفتيش 

عن الشكايات والتظلمات.  والتدقيقات الداخلية والتحري 

وتقديم   • والتقييم  نتائج  التدقيق  وتقييم  والفعالية  المردودية  لتحسين  اقتراحات 

وتقديم االستشارة. والالممركزة   أنشطة المصالح المركزية 

الدائم لمؤسسة الوسيط. •  القيام بمهام المخاطب 

 يقوم المفتش العام بإنجاز ثالث أنواع من التقارير: •

المص - أ على  يحيلها  الضرورية  والبيانات  الوثائق  بمختلف  مدعمة  الح  تقارير 

يقوم برفع   فيها على أن  لالطالع عليها وتقديم مالحظاتها بشأن التوصيات الواردة  المعنية 

 تقارير نهائية بشأنها إلى الوزير.

تقرير تركيبي سنوي عن حصيلة المفتشية العامة يبين االختالالت المتعلقة بسير   -ب

 مصالح الوزارة والتوصيات المقترحة لتجاوزها.

يا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط الذي يرفعه  تقرير سنوي حول القضا -ت

 إلى رئيس الحكومة تحت إشراف الوزير المعني.

 الفقرة السابعة: الكتابة العامة

المرافق   استمرارية  يجسد  وبالتالي  سياسية  منها  أكثر  إدارية  وظيفة  العام  الكاتب  يزاول 

الو شؤون  يدبر  ألنه  بالوزارة  المرتبطة  اإلدارية  تعاقب العمومية  عن  النظر  بغض  زارة 

بالمهام التالية:  الوزراء على الوزارة. وهو ينهض 

بالوزارة. • في سير األعمال المتعلقة   مؤازرة الوزير 



بالدراسات والتخطيط. •  المهام المرتبطة 

وتنشيط   • وتنسيق  للوزارة  التابعة  واألقسام والمصالح  مراقبة أعمال المديريات 

التابعة مباشرة    أعمالها  ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة وكل الهيئات 

 للوزير.

وتنفيذها وإعداد مشاريع النصوص المتعلقة بمجاالت   • تحضير ميزانية الوزارة 

 نشاط الوزارة.

 المبحث الثالث: األجهزة المحلية لإلدارة المركزية

أي المركزية،  يتقرر على مستوى اإلدارة  تلك   إذا كان النشاط اإلداري  فإن تطبيق  الوزارة، 

وهو ما يستوجب وجود مصالح خارجية لمختلف   يتم بعيدا على المستوى المحلي،  المقررات 

وإدارة عامة يتعهد بها لرجال السلطة، إنها إدارة الالتركيز اإلداري  .(53)الوزارات 

المصالح الخارجية للوزارات  المطلب األول: 

بالمديريات   األمر  وال  يتعلق  الداخلية.  باستثناء وزارة  الوزارات  لمختلف  واإلقليمية  الجهوية 

مصالحها   مثال  الخارجية  فوزارة  خارجية  مصلحة  على  تتوفر  أن  وزارة  أي  في  يفترض 

 الخارجية توجد بالخارج )السفارات والقنصليات(.

تنظيم   ويعتمد  الوزراء،  يقرها  التي  المركزية  اإلدارة  سياسات  تنفيذ  المصالح  هذه  وهدف 

فبموجب مرسوم   للمملكة، وهكذا  التقسيم الترابي   23األجهزة المحلية لإلدارة المركزية على 

إلى    2015شتنبر   المملكة  تضم    12تقسم  و    62والية  و    13إقليما  عماالت    8عمالة 

 مقاطعات.

تباي به العامل  ويحتم  بينها ينهض  فيما  للتنسيق  واختالف مهامها إيجاد إطار  ن هذه المصالح 

تحت سلطة الوزراء المختصين، بحيث يعمل على تنسيق أعمال المصالح الخارجية لإلدارات  

التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي ال يتجاوز مجال عملها نطاق العمالة أو اإلقليم.   المدنية 

 ي: رجال السلطة المحليةالمطلب الثان

المصالح   بواسطة  اإلداري  الالتركيز  نظام  لها  يتحقق  التي  الوزارات  أغلب  خالف  على 

باسم   المعروفون  المحليين  يتحقق عن طريق ممثليها  الداخلية  فإنه بالنسبة لوزارة  الخارجية، 

 رجال السلطة.

 
 .79خطابي المصطفى، مرجع سابق،  ص    (53)



مارس   فاتح  ظهير  مهامهم:  الخصوص  1963ينظم  األساسي  النظام  للمتصرفين  بشأن  ي 

بتاريخ   الصادر  قانون  بمثابة  والظهير  الداخلية،  المتعلق    1977فبراير    15بوزارة 

 .2008يوليوز   31باختصاصات العامل ، ثم ظهير  

موزعة   تضم أربعة أطر  هيئة لرجال السلطة  الداخلية  تحدث بوزارة  األخير:  ووفقا للظهير 

التالية:  على الدرجات 

 ممتاز ودرجة عامل. إطار العمال يضم درجة عامل •

 إطار الباشوات ويضم درجة باشا ممتاز ودرجة باشا. •

 إطار القواد ويضم درجة قائد ممتاز ودرجة قائد. •

إطار خلفاء القواد ويضم درجة خليفة قائد ممتاز ودرجة خليفة قائد من الدرجة   •

الثانية.  األولى ودرجة خليفة قائد من الدرجة 

 الفقرة األولى: الوالي والعامل 

في دستور   والي إال  قد ظهر سنة    2011لم يرد مصطلح  . يعين  1981وإن كان المنصب 

الداخلية.   في اإلدارة المركزية بوزارة   الوالي على رأس الوالية باإلضافة إلى الوالة الملحقين 

من الدستور على أنه "يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت السلطة    145ينص الفصل  

ف تطبيق  المركزية  تأمين  على  الحكومة  باسم  والعمال  الوالة  ويعمل  الترابية،  الجماعات  ي 

اإلدارية،   المراقبة  يمارسون  كما  ومقرراتها،  للحكومة  التنظيمية  النصوص  وتنفيذ  القانون 

الجهوية على تنفيذ  يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، خاصة رؤساء المجالس 

ال والبرامج  بتنسيق  المخططات  المعنيين  الوزراء  سلطة  تحت  والعمال  الوالة  يقوم  تنموية. 

ويسهرون على حسن سيرها". لإلدارة المركزية،   أنشطة المصالح الالممركزة 

التي يوجد   للوالية  التابعين  بين العمال  التنسيق  إليه بمهمة  يعهد  وبجانب اختصاصاته كوالي 

 العمالة أو اإلقليم مركز الجهة. على رأسها، ويمارس الوالي أيضا اختصاصات عامل

يعتبر العامل ممثال للسلطة التنفيذية على صعيد العمالة أو اإلقليم وممثال للملك مندوبا للحكومة  

في الجماعات   ممثال لإلدارة المركزية  في العمالة أو اإلقليم أو الجهة، وأخيرا  وممثال للدولة 

 الترابية.

 اإلدارة المركزيةأوال: تمثيل الدولة أو 

لظهير   في   1977فبراير    15استنادا  للحكومة  ومندوبا  ممثال للملك  في نفس الوقت  يعتبر 

أي   للدولة،  ممثال  اعتبره  الذي  الدستور  في  هذه المؤسسة  سمو  وتكرس  اإلقليم،  أو  العمالة 

وال تنفيذ القوانين  على  أو الجهة والساهر  أو اإلقليم  في العمالة  المركزية  عن اإلدارة  مسؤول 

التابعة لإلدارة المركزية.  تطبيق قرارات الحكومة وعن تدبير المصالح 



 

 ثانيا: تنسيق أعمال المصالح الالممركزة

على     األخرى  الوزارات  لمصالح  التابعين  الموظفين  إزاء  مهمة  سلطة  على  العامل  يتوفر 

على جم المباشرة  الرئاسية  إضافة إلى سلطته  أو اإلقليم  التابعين  صعيد العمالة  الموظفين  يع 

الداخلية داخل العمالة أو اإلقليم.  لمصالح وزارة 

عن  المعنيين  تحت سلطة الوزراء  الخارجية  المصالح  وأعوان  نشاط موظفي  يراقب العامل 

التابعين   طريق اطالع الوزراء سنويا على السلوك العام والخاص لكافة الموظفين واألعوان 

 لهم.

المص على  يتعين  عن وبالمقابل  بانتظام  العامل  تخبر  أن  المركزية  لإلدارة  الالممركزة  الح 

المعنيين   الوزراء  من  عليها  الواردة  والتعليمات  العمل  من برامج  توجه نسخة  وأن  نشاطها 

ولقيامه بهذه المهمة   من طرفها إلى هؤالء الوزراء،  والبيانات الموجهة  ونسخة من التقارير 

وتحت إشرافه لجنة العام    أحدثت لدى العامل  تتألف من الكاتب  أو اإلقليم  تقنية تابعة للعمالة 

التابعة   المركزية  لإلدارات  العمومية  المصالح  ورؤساء  الدوائر  ورؤساء  اإلقليم  أو  للعمالة 

للدولة ومديري المؤسسات العمومية وكل شخص آخر يدعوه العامل لحضور أعمالها، تجتمع  

 من العامل.هذه اللجنة مرة في الشهر على األقل بدعوة  

األوقاف والشؤون   التابعة لوزارة  الخارجية  ال تسري على المحاكم والمصالح  هذه السلطات 

بها.  اإلسالمية والموظفين العاملين 

 ثالثا: ممارسة الشرطة اإلدارية

استخدام   يمكنه  ولهذه الغاية  العام،  النظام  للحفاظ على  اإلداري  الضبط  بسلطة  العامل  يتمتع 

العمومية: القوات المساعدة ورجال الشرطة، وعند االقتضاء وفي إطار الشروط المحددة  القوة 

والقوات المسلحة.  في القانون، الدرك الملكي 

ضد أمن   المرتكبة  والجنح  الجنايات  القضائية بخصوص  ضابطا للشرطة  العامل  يعتبر  كما 

)الفصل  والخارجي  الجنائية 33الدولة الداخلي  ( شرط أال يكون األمر قد من قانون المسطرة 

رفع إلى السلطة القضائية، أما إذا رفع فيجب أال يكون على علم بذلك. وأال تتجاوز ممارسته  

أكثر من   االختصاص  المحجوزة    3لهذا  الملك كال من الوثائق  نهايتها لوكيل  في  أيام يوجه 

 واألشخاص المعتقلين.

العامل المراقبة   يمارس  وهو ما باإلضافة إلى هذه المهام  الترابية،  على الجماعات  اإلدارية 

المحلي. بالتنظيم اإلداري   سنعرض له بتفصيل في الفصل المتعلق 



 الفقرة الثانية: باقي رجال السلطة

)الباشا أو القائد(، وهم   ورؤساء المقاطعات الحضرية أو القروية  الدائرة  يتعلق األمر برئيس 

وز لمتصرفي  الخصوصي  األساسي  بتعيينهم  يخضعون للنظام  فيما يتعلق  سواء  الداخلية  ارة 

 أو اختصاصاتهم أو تأديبهم.

 أوال: رئيس الدائرة

 وينهض بمهمة:

الترابية. •  تنشيط ومراقبة عمل رؤساء المقاطعات التي توجد في حدود الدائرة 

 مساعدة وتسوية جميع القضايا ذات الطابع الجماعي أو بين الجماعات. •

بين مختلف المصالح اإل • في الدائرة.الربط  والتقنية المتواجدة   دارية 

في ميدان التهيئة والتجهيز. •  السهر على التعاون العملي لجميع التدخالت 

 ثانيا: الباشوات والقواد

والتنظيمية. •  ممارسة الشرطة اإلدارية 

وفي تنفيذ أشغال   • في مهامها اإلدارية  الجماعية  للمجالس  تقديم النصح والدعم 

 التجهيز داخل الجماعات.

تقوية  مما يستلزم  محدودة،  الزالت  اإلداري  أن سياسة عدم التركيز  أجعون  يالحظ األستاذ 

ومنحها سلطات تقريرية بموارد مالية وبشرية   الالممركزة،  اختصاصات وسلطات المصالح 

اإلداري لالتمركز  الوطني  الميثاق  سعى  ما  وهو  جعل   (54)مناسبة،  يهدف إلى  إذ  لتحقيقه، 

)المادة   تقوم على مرتكزين   (: 5سياسة الالتمركز اإلداري 

اإلداري،   - لالتمركز  الوطنية  السياسة  لبلورة  المالئم  الترابي  الفضاء  باعتبارها  الجهة 

للمملكة.  بالنظر لما تحتله من صدارة في التنظيم اإلداري 

للسلطة المركزية على المستوى الجهوي،  الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثال  -

في تنسق أنشطة المصالح الالممركزة والسهر على حسن سير مراقبتها تحت سلطة الوزراء  

في تنفيذ السياسات العمومية على   بما يحقق النجاعة والفعالية وااللتقائية المطلوبة  المعنيين، 

 مستوى الجهة وتتبعها.

 (:7كما جعل الميثاق من بين أهدافه )المادة   

للدولة والهيئات الالمركزية. - بين المصالح الالممركزة  التكامل في الوظائف   تعزيز 

واإلقليمية   - من خالل أخذ الخصوصيات الجهوية  للسياسات العمومية  الترابي  التوطين 

في إعداد السياسات وتنفيذها وتقييمها.    بعين االعتبار 

 
 



 

 ألول: المجالس الجماعيةالمطلب ا

للقانون   خاضعة  ترابية  جماعة  وهي  للمملكة،  الترابي  التنظيم  مستويات  أحد  الجماعة  تشكل 

والمالي. بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري   العام،  تتمتع 

يرتكز  على مجموعة  من المبادئ،    وتطبيقا للمقتضيات الدستورية،  فتدبير الجماعة  لشؤونها 

بكيفية  ديمقراطية لمختلف   التداول  الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة  الحر  التدبير  كمبدأ 

الذي   التفريع  مبدأ  إلى  باإلضافة  الجماعات،   بين  والتعاون   التضامن  مبدأ  وأيضا  شؤونها، 

وا الصالحيات  مجموعة  ممارسة  للجماعة  الجماعة   يخول  تمويل  ومصادر  الختصاصات، 

 لمختلف أنشطتها.

التي جاء بها القانون التنظيمي   وفي هذا  الصدد سنحاول الوقوف على مجموعة  من المستجدات 

المجالس الجماعية  )الفقرة أولى(، أو  في مجال 113.14 بتنظيم وتسيير  ، سواء تلك المرتبطة 

)ال اإلختصاصات نظام المراقبة  الحديثة  على  الموكولة  لهاته المجالس  ثم أخيرا  فقرة الثانية(، 

الجماعية  )الفقرة الثالثة(.  المجالس 

 الفقرة األولى: تنظيم وتسير وتنظيم المجالس الجماعية

من  113.1455القانون التنظيمي   جاءلقد   تدبير الشأن  الترابي  تهم  ، بمجموعة من المستجدات 

وحتى     إلى مرحلة  ممارستها لمختلف األنشطة  المنوطة  بها.  بداية  تأسيس هاته المجالس، 

المذكور أعاله نجده قد أخص القسم األول لشروط   بالعودة  إلى مختلف فصول القانون التنظيمي 

المجلس   ثم أيضا تسيير  )أوال(  المجالس  وذلك  من خالل تنظيم هاته  تدبير الجماعة لشؤونها، 

)ثالثا(.)ثانيا(  باإلضافة إلى  الرقبة على ال الجماعية   مجالس 

  

 

 



 أوال: تنظيم مجلس الجماعة

وهي   الجماعة،  شؤون  تدبير  على  الساهرة  األجهزة  مختلف  الجماعي  المجلس  بتنظيم  يقصد 

ذات   للمجالس  ونائبه، وكذا فرق بالنسبة  تتكون أساسا من مكتب ولجان دائمة، وكاتب للمجلس 

 نظام المقاطعات.

 مكتب المجلس الجماعي -أ

المادة   من  األخيرة  الفقرة  إلى  التنظيمي    7بالعودة  القانون  المجلس    113.14من  فإن مكتب 

طريقة وشروط   تبيان  الصدد  في هذا  وسنحاول  للرئيس،  ونواب  رئيس  من  يتألف  الجماعي 

داخل المكتب.  العضوية 

 رئيس المجلس الجماعي: -1

التنفيذي والجهاز  الرئيسي  المحور  الجماعي  المجلس  رئيس  األنشطة     يعتبر  لمختلف 

بمجموعة   المؤسسة  هاته  المشرع  أحاطه  لذلك  الجماعية  بالمجالس  المنوطة  واالختصاصات 

المحلي. بالفعل لمفهوم  التمثيل على المستوى  التي تؤسس   الضوابط والشروط 

 شروط الترشح لرئاسة  المجلس -1-1

الن المعتمدة  الطريقة  هو  الصدد  في هذا  عنه  الحديث  يمكن  مقتضى   أهم  المجلس،  إن  تخاب 

الساكنة    ممثلي  يتم اختيار  بموجبه  والذي  المباشر،  العام  االقتراع  نظام  المشرع  اعتمد  بحيث 

من األهمية   يعتبر  األمر  ولعل هذا  المنتخب.  المكتب  تشكيلة   على  بالتعرف  لهم  بكيفية تسمح 

بطريقة  مباشرة. فرصة للناخبين اختيار أعضاء المجلس   بمكان لكونه سيعطي 

أ التنظيمي  وقد  القانون  من  السابعة  المادة   القانون    113.14حالت  على  بالجماعات  المتعلق 

الترابية  59.11 الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  الترشح  56المتعلق  شروط   يحدد  الذي   ،

بالحقوق المدنية    لالنتخاب، بحيث نجده قد وضع ضوابط للترشيح وهي شرط االنتخاب والتمتع 

 .57والسياسية

 

 

 



ذاتها  وباإل فإن هناك شروط أخرى مرتبطة بصفة المرشح  المذكورة،  توفر الشروط  ضافة إلى 

األشخاص   بعض  اعتبر  بحيث  التمثيلية،  الوظيفية  ممارسة  إلى  للولوج  مانعا  تعتبر  والتي 

وهم كالتالي  :58ممنوعين من الترشيح 

عليه - التالية  لحصولهم  سنوات  خالل الخمس  المغربية  بالجنسية   مالم  المتجنسون  ا 

في الفصل   المقررة  القيد وفق الشروط  رقم   17يرفع عنهم هذا  الشريف  من الظهير 

في    1.58.250 صفر    21الصادر  قانون  1958سبتمبر    6)  1378من  بمثابة   )

 .59الجنسية  المغربية  كما وقع تغيير، وتتميمه

قرار - حقهم   في  صدر  الذين  نهائيا    األشخاص  أصبح  انتدابية  مسؤولية   من  عزل 

المذكور   في القرار  به، في حالة الطعن  المقضي  لقوة، الشيء  بمقتضى حكم مكتسب 

فيه. في قرار العزل دون الطعن   أو  بسبب انصراف أجل الطعن 

ناخبين.  - ليكونوا   األشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة 

الذين - من مزاولتها    األشخاص  انتهوا  المبنية  بعده أو الذين  بالفعل الوظائف  يزاولون 

المحدد لإلقتراع.  منذ أقل من سنة في التاريخ 

 القضاة -

المدراء   - للحسابات.  الجهوية  المجالس  وقضاة  للحسابات  األعلى  المجلس  قضاة  

للعماال العامون  الكتاب  وكذا  والعمال  والوالة،  الداخلية   لوزارة   أو  المركزيون  ت 

والعمال ورؤساء الدوائر   ورؤساء دواوين  والباشوات  األقاليم أو عماالت المقاطعات 

والمقدمون. والخلفاء والشيوخ  والقواد   الحضرية ورؤساء الدوائر 

المالية  والداخلية. -  مفتشوا 

الجهويون. - للمملكة  والخزان  العام   الخازن 

 المحتسبون. -

القوة العمومية. - الملكية  وأعوان  القوات المسلحة   أفراد 

 

 

 



إليهم مهمة  أو انتداب،  ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها،   الذين أسندت  األشخاص 

بعوض أو بدون  عوض، والذين يعملون بتلك الصفة،  في خدمة  اإلدارة أو الجماعات الترابية،  

في خدم العمومية  أو  المؤسسات  رخص لهم  أو  والذين  كيفما كانت طبيعته،  ة مرفق عمومي 

 بحمل السالح أثناء أداء  مهامهم.

األشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس   -

األفعال   أحد  أجل  من  مدتها،  كانت  كيفما  التنفيذ،  إيقاف  مع  عقوبة  حبس  أو  نافذة 

مع مراعات    59.11من القانون التنظيمي    68لى إ  65المنصوص عليها في المواد من 

المادة     منه.  69أحكام 

 حاالت التنافي مع مهام رئيس المجلس الجماعي -

له  في وضعية  التسمح  فيها المنتخب  الحالة يكون  بكونها  حالة التنافي  المغربي  يعرف القانون 

لكون هاته الوضعية  تمس بطريقة غير مباشرة التمثيلي  النشاط  المؤسسة     بممارسة  إستقاللية 

أو   عن الوضعية  التخلي  بين  يختار  أن  المنتخب  لذلك على  تبعا  فيها، ويكون  عضو  هو  التي 

الذي حصل عليه بواسطة  االقتراع عن االنتداب  أو المنافي أو التخلي  المتعارض   .60النشاط 

أنه:  113.14من القانون   5وقد نصت المادة    على 

نائب  أو  مهام رئيس  مع  الجماعة  مجلس  رئيس  نائب  أو  الجماعة  مجلس  رئيس  مهام  تتنافى 

غرفة مهنية، وفي حالة    نائب رئيس  أو  أو مهام رئيس  أخرى،  جماعة  ترابية  مجلس  رئيس 

انتخب   باألمر مقاال بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة  المعني  يعتبر  المهام،  بين هذه  الجمع 

 لها.

ينة  هذه اإلقالة بموجب قرار للسلطة  الحكومية  المكلفة  بالداخلية  ال يجوز كذلك الجمع  تتم معا

أو   البصري  لإلتصال السمعي  العليا  الهيئة  في  وصفة  عضو   الجماعة  رئاسة  مجلس  بين 

المنافسة  أو  الهيئة  الوطنية  للنزاهة  والوقاية من الرشوة  ومحاربتها.  مجلس 

 الترشيح واالنتخاب لرئاسة المجلسمسطرة وضوابط   -2-1

 

 



 ضوابط الترشيح: -

لضوابط   يخضع  يجب أن  الجماعية  للمجالس  فإن المرشح  ذكرها  السابق  توفر الشروط  عند 

يجب أن نميز بين حالتين:  113.14،61حددتها مقتضيات القانون التنظيمي    وفي هذا المنوال 

باالقتراع األحادي االسمي  بالنسبة  للجماعة - ينتخب أعضاء مجلسها   التي 

بالنسبة   ويشترط  المنتخبين،  األعضاء   لكل  الجماعة   مجلس  لرئاسة   الترشيح  باب  يفتح 

أو   باسمه المترشح  الذي ترشح  بتزكية  الحزب  السياسية  اإلدالء  لألحزاب  لألعضاء المنتمين 

 المترشحة.

انتخب أعضا التي  بالالئحة:بالنسبة  للجماعات  عن طريق اإلقتراع   ء مجلسها 

فازت  التي  الترشيح  على رأس لوائح  المرتبون  األعضاء والعضوات  الرئيس  يترشح لمنصب 

 بمقاعد داخل المجلس.

التالية: استيفاء الشروط   ويتعين على المرشحين 

بناء على مجموع   - الخمس األولى  المراتب  الحاصلة على  بين األحزاب  أن يكون من 

في مجلس الجماعة.المقاعد    المحصل عليها 

لوائح المستقلين أن يتقدم للترشح يمكن لرأس الئحة  من  لوائح المستقلين   يمكن لرأس الئحة  من

التي حصلت عليها الئحته  عدد مقاعد الحزب   المقاعد  إذا سوى  أوقات عدد  أن يتقدم للترشح 

الفقرة  السابقة. بناء على   المرتب خامسا 

في ال المرتبة  األولى  في  يرد اسمه  الذي  الالئحة  المترشح  حسب  يقصد برأس  الترشيح  ئحة 

في هذه الالئحة. التسلسلي   الترتيب 

مسلمة   - بتزكية  الترشيح  طلب  يرفق  أن  يجب  السياسية،  للمنتمين  لألحزاب  بالنسبة 

على   ال ينطبق  غير أن هذا الشرط  المترشح،  إليه  ينتمي  الذي  السياسي  منن الحزب 

المستقلين.  المترشحين 

 

 



 مسطرة الترشيح: -

لدى  عامل العمالة  أو  بالنسبة لمسطرة  الترشيح الترشيحات لرئاسة المجلس  فإنه يتعين إيداع   ،

 ( أيام الموالية  النتخاب أعضاء المجلس.5اإلقليم  أو من ينوب عنه خالل الخمسة  )

تنعقد الجلسة    للترشيح،  يسلم عامل العمالة  أو اإلقليم أو من  ينوب  عنه  وصال عن كل  إيداع 

ونوابه بد الرئيس  عوة  من عامل العمالة  أو اإلقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه  النتخاب 

العامل   ويحضر  المجلس.  ة   وأسماء  المترشحين  لرئاسة  انعقاد الجلس  الدعوة  تاريخ ومكان 

 أو من  ينوب عنه في هذه الجلسة.

غير المترشحين،   الحاضرين  بين  أعضاء المجلس  سنا من  الجلسة  العضو األكبر  يرأس هذه 

ويتولى العضو األصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين محكمة  كتابة  

بانتخاب الرئيس. المتعلق   الجلسة وتحرير المحضر 

 :62طريقة انتخاب الرئيس -

لالقتراع باألغلبية  المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم.   ينتخب رئيس المجلس في الدور  األول

بين   الجلسة   نفس  في  ثان  دور  إجراء  يتم  األغلبية،  هذه  على  مترشح  أي  يحصل  لم  وغذا 

والثانية. ويتم   المرتبين، بحسب عدد األصوات المحصل عليها، في الرتبتين األولى  المترشحين 

المطلق باألغلبية  في هذه الحالة  مهامهم.االنتخاب   ة  لألعضاء المزاولين 

يتم إجراء دور   مهامهم،  لألعضاء المزاولين  إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية  المطلقة 

باألغلبية  لألعضاء الحاضرين.  ثالث في نفس الجلسة  ينتخب فيه الرئيس 

صغر  وفي حالة  تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح األ

تحت   القرعة،  بواسطة   الفائز  المترشح  عن  يعلن  في السن،  التعادل  حالة   وفي  فائزا،  سنا 

 إشراف رئيس المجلس.

 نواب الرئيس: -2

 
التنظيمي   13المادة    -62  .113.14من القانون 



نفس  في  انتخابهم  يتم  والذين  للرئيس  نواب  هناك  الجماعي  المجلس  جانب منصب رئيس  إلى 

الرئيس. يتم فيها انتخاب   الجلسة  التي 

عدد نواب رؤساء  مجالس الجماعات كما    113.14لقانون التنظيمي  من ا 16وقد حدد المادة  

 يلي:

يبلغ و يقل عدد أعضاءها عن   - التي  للمجالس   .13ثالثة  نواب بالنسبة 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي  بالنسبة للمجالس   .15أربعة  نواب 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي   .23خمسة  نواب بالنسبة  للمجالس 

بالنسبة للمج - يبلغ عدد أعضاءها  ستة  نواب  التي   .35ويقل عن   25الس 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي  للمجالس   .43ويقل عن   35سبعة  نواب بالنسبة 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي  بالنسبة للمجالس   .51ويقل عن   43ثمانية نواب 

يبلغ عدد أعضاءها    تسعة  نواب - التي  للمجالس   .61ويقل عن   51بالنسبة 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي  للمجالس   فما فوق. 61عشرة  نواب بالنسبة 

 انتخاب نواب الرئيس: -

بعد مباشرة   نواب    تنعقد  وتحت رئاسة  جلسة  مخصصة  النتخاب  الرئيس  انتخاب  جلسة  

 الرئيس، يحضر هذه الجلسة  عامل العمالة  أو اإلقليم أو من يمثله.

بالالئحة. عن طريق االنتخاب  نواب الرئيس   يتم انتخاب 

يقترحها. التي   يقدم الرئيس الئحة  النواب 

وف أخرى،  تقديم لوائح  المجلس  أعضاء  لباقي  تقدم كل الئحة  من هذه  يجوز  الحالة،  ي هذه  

المرتب على رأسها. من قبل العضو   اللوائح 

ترتيب   بيان   مع  الرئيس،  نواب  عدد  يطابق  المترشحين  من أسماء  كل الئحة  عددا  تتضمن 

النواب.  هؤالء 

ال يقل عن  عدد من المترشحات  الرئيس  نواب  العمل على أن تتضمن الئحة  ترشيحات  يتعين 

 الرئيس.تلك نواب  



التطبيق   مستوى   على  إشكاال  طرح  قد  النسائية  بالتمثيلية  والمرتبط  األخير  المقتضى  وهذا 

وهو عبارة  "يتعين". تم استعماله من قبل المشرع  الذي  في ذلك المصطلح  والسبب   العملي 

بالرباط  اإلدارية     63وفي هذا الصدد كان للقضاء موقفا في هذا الخصوص، بحيث أن المحكمة 

وردت   ، اع تختلف عن الصيغة  التي  هي صيغة   على..."  العمل  العبارة  "يتعين  هذه  تبرت 

أعضاء  انتخابات  جماعة  خالل  في كل  النسائية   المقاعد  من  عدد  بتخصيص  االلزام  بشأن 

المادة    الجماعية  بمقتضى  ، مما مفاده أن تنزيل  59.11من القانون  التنظيمي   128المجالس 

الن التمثيلية  يبقى  مفيدا  مبدأ  الجماعي،  المجلس  نواب رئيس  لوائح ترشيح  سائية  على مستوى 

الوارد   االلزام  يعني  ما  وهو  متعذرا،  النسائية  التمثيلية   هذه  ضمان  يجعل  ما  تحقق  بعدم 

في لوائح   التمثيلية  النسائية   ضرورة  مراعاة   على  ال ينصب  المذكور  القانوني  بالمقتضى 

في جمي بشكل مطلق  فقط بضرورة مراعاة  هاته التمثيلية  كلما  الترشيح  بل يتعلق  ع األحوال، 

 كان ذلك ممكنا.

المطلقة   باألغلبية  األول لإلقتراع  في الدور  ينتخبون  الرئيس  فإن نواب  وعالوة على ما سبق، 

دورتان   يتم إجراء  هذه األغلبية،  لم تحصل أي الئحة على  وإذا  مهامهم.  المزاولين  لألعضاء 

أو اللوائح الحاصلة عن الرتبتين األولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها،     بين الالئحتين

مهامهم.  حسب الحالة  باألغلبية  المطلقة  لألعضاء المزاولين 

دور   يتم إجراء  مهامهم،  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  على األغلبية  لم تحصل أي الئحة  وإذا 

الن فيه باألغلبية   سبية لألعضاء الحاضرين.ثالث يتم االنتخاب 

يتم ترجيح الالئحة التي   وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب نواب الرئيس، 

 يقدمها الرئيس.

 

 

 

 



 :64كاتب المجلس ونائبه -ب

بتحرير   إليه  يعهد  كاتب  المكتب،  أعضاء  خارج  أعضاءه،  بين  من  الجماعة  مجلس  ينتخب 

المجلس   لشغل منصب كاتب  المترشحين  على  ويجري التصويت  وحفظها.  الجلسات  محاضر 

نواب الرئيس. خالل الجلسة  المخصصة  النتخاب  لألعضاء  الحاضرين   باألغلبية  النسبية 

في السن،    وفي حالة  تعادل التعادل  سنا فائزا وفي حالة   األصغر  المترشح  يعلن  األصوات، 

ينتخب مجلس الجماعة  أيضا،  المجلس  بواسطة  القرعة، تحت إشراف رئيس  المترشح  يعلن 

نائبا  نفسها،  وخالل الجلسة  السابقتين،  في الفقرتين  عليها  المنصوص  والكيفيات  وفق الشروط 

بمساعدته و يكلف  المجلس  تغيب أو عاقه عائق.لكاتب   يخلفه إذا 

 اللجان:  -ج

بإحداث لجان متخصصة في مجاالت حيوية داخل الجماعة   المجالس الجماعية  لقد ألزم المشرع 

ذلك وبشروط.  بصفة دائمة، كما خول إمكانية إحداث لجان مؤقتة كلما اقتض األمر 

 

 

 

الدائمة: -  اللجان 

الجماعية  لجنتين المجالس  دائمتين على األقل وخمسة على  األكثر مباشرة  خالل   تحدث لدى 

دراسة   اللجان  هاته  الداخلي،  وتتولى  نظامه  على  مصادقته  بعد  المجلس  يعقدها  دورة   أول 

 القضايا التالية:

والبرمجة. - المالية  والشؤون   الميزانية 

والخدمات. - العمومية   المرافق 

الدائمة   عدد هاته اللجان  الداخلي   وغرضها وكيفية  تأليفها. ويحدد النظام 

 

 



دائمة عن خمسة  ) ( وأن ال ينتسب  5وفي ذات االتجاه، يجب أن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة 

إلى أكثر من لجنة  دائمة  واحدة  .65عضو من أعضاء المجلس 

كل أعضاء   بين  من  المجلس  النسبية    وينتخب  باألغلبية  المكتب،  أعضاء  وخارج  لجنة، 

لألصوات   المطلقة   باألغلبية  اقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا  الحاضرين  لألعضاء 

عنها  .66المعبر 

الدائمة    اللجان  رئاسة إحدى  تخصيص  فقد أوجب المشرع  تفعيل الحكامة  الترابية،  ومن أجل 

في ذلك  67للمعارضة السبب  ولعل  للمجلس،  ،  بناءه  تقديم مقترحات  الفئة  من  هاته  تمكين  هو 

المحلية. في صناعة  السياسة  العمومية   وأيضا تفعيل مبدأ التشارك 

 اللجان المؤقتة: -

قد  والمطالب  فإن الحاجيات  القرب  إدارة  على مستوى  من أدوار  به الجماعات  لما تقوم  نظرا 

ق د فطن إلى ذلك، وخول للمجالس الجماعية  تتغير حسب الظروف واألحوال، لذلك فإن المشرع 

ذلك اقتضى األمر  لجان مؤقتة كلما  إحداث  وتنتهي  68إمكانية  قضايا معينة،  بها دراسة  تناط   ،

للتداول. المجلس  قصد عرضه على  تقريرها لدى الرئيس  بإيداع   أعمالها 

لج بل هي  الدائمة  اللجان  محل  تحل  لها أن  يمكن  ال  اللجان  فإن هاته  اقتضتها  ولإلشارة   ان 

بانتهاء الفرض المحدث لها. وتنتهي   الضرورة 

 ثانيا: تسيير مجلس الجماعة

بموجبه   قانوني  نظام  يفرض دون شك وضع  أجهزة منتخبة،  بواسطة  الترابي  الشأن  تدبير  إن 

والتمثيلي. الفعل العمومي   تتحد شكليات ممارسة 

 
التنظيمي   25المادة    -65  المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون 
التنظيمي    26المادة    -66  المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون 
التنظيمي   27المادة    -67  المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون 
التنظيمي   29المادة    -68  المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون 



ى مجموعة من التقنيات والضوابط  فإننا نجد قد نص عل  113.14وبالعودة إلى القانون التنظيمي  

المنتخبة وهي كاآلتي:  تعمل في اطارها هاته المجالس 

 النظام الداخلي: -أ

المرجعية  األساس الوثيقة  الداخلي  النظام  بشكل    يعد  يحدد  إذ  الجماعي،  المجلس  تسيير  في 

والعالقة بين مختلف أجهزته.  تفصيلي شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس 

المادة   لمقتضيات  التنظيمي    32وطبقا  القانون  الجماعي    113.14من  المجلس  رئيس  يقوم 

األخير  هذا  على  ويعرض  للمجلس،   الداخلي  النظام  مشروع  بإعداد  المكتب  مع    بتعارض 

النتخاب مكتب المجلس. الموالية  عليه خالل الدورة  والتصويت   لدراسته 

بالموافقة على   القاضي  المجلس  أو اإلقليم مقرر مداولة  إلى عامل العمالة  المجلس  يحيل رئيس 

الداخلي. النظام  مرفقا بنسخة  من هذا  الداخلي   النظام 

الداخلي ال يدخل حيز التنفيذ إال فإن النظام  ( أيام من  8 بعد انصرام أجل ثمانية )وجدير بالذكر، 

الداخلي(. عليه )عدم المصادقة على النظام  بالمقرر دون التعرض   تاريخ توصل العامل 

التعرض إلى رئيس مجلس   يبلغ هذا  فإن العامل  الداخلي،  وفي حالة  التعرض على  هذا النظام 

( ثالثة أيام  يتعدى  أجل ال  ب3الجماعة  داخل  التوصل  تاريخ  الداخلي(،  (، من  )النظام  المقرر 

الشأن. إلجراء مداولة جديدة  في هذا   مما يستدعى  المجلس 

عامل  أحال  التعرض،  موضوع  الداخلي(  )النظام  المقرر  على  المعني  المجلس  أبقى  إذا  لكن 

لدى  المحكمة  اإلدارية القضاء االستعجالي  إلى   .69العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه األمر، 

 ل الجماعةبرنامج عم -ب

المادة   إلى  المخول لها أمر إعداد هذا  113.14من القانون التنظيمي    78بالرجوع  ، فإن الجهة 

على   بحاجياتها  كذلك أدرى  أنها  ثم  به أوال،  المعنية  الجهة  باعتبارها  الجماعة،  هي  البرنامج 

وذلك تحت إشراف رئيسها. المحلي   المستوى 

 
التنظيمي    117المادة    -69  .113.14من القانون 



بها ف التي يجب التقيد  للشكليات  المادة  ونظرا  فقد أحالت  من القانون   81ي إعداد هذا البرنامج 

يحدد باألساس كيفيات إعداده ومسطرة المصادقة  عليه، وهو ما   113.14 على نص تنظيمي، 

والذي تضمن   برنامج عمل الجماعة،  إعداد  لمسطرة  المحدد  المرسوم  جاء بالفعل عند صدور 

إليها   يجب االحتكام   .70في إعداد هذا البرنامجمجموعة من المبادئ والشروط 

برنامج   هو الجهة  المسؤولة  عن تنفيذ  الجماعي  المجلس  ذات االتجاه، ولما كان رئيس  وفي 

في هذا   يتخذه  قرار  أمر إعداده، بموجب  أوكله المشرع،  هو الذي  فهذا األخير  عمل الجماعة، 

ن الدائمة ونوابهم  الشأن بعد اجتماع اخباري وتشاوري، يدعو له أعضاء المكتب ورؤساء اللجا

بإشراك   يقضي  تشاركي  باعتباره مكلفا منهج  يمثله،  العامل أو من  بحضور  المجلس،  وكاتب 

ومواطنين   مواطنات  من  الجماعة،  عمل  برنامج  إعداد  في  المحليين  الفاعلين  مختلف 

الرامية  71وجمعيات التوجهات  في اطار  داخل الجماعة، وذلك  االستشارية  الهيئات  ومختلف   ،

 صياغة عالقة  جديدة  بين الدولة  والمجتمع.إلى  

إنجاز    في  ممثلة   عبر مراحل،  يتم  أن  يجب  عمل الجماعة  برنامج  فإن  ذلك،  وعالوة  على 

الثالثة   الفقرة   وحسب  التنموية،  ويحدد أولوياتها  الجماعة  يبرز  حاجيات وإمكانيات  تشخيص 

المادة    القانون    78من  المادة  السا113.14من  لمسطرة  ، وأيضا  المحدد  المرسوم  دسة  من 

 إعداد برنامج عمل الجماعة، فإن هذه األولويات يجب أن تأتي منسجمة مع توجهين اثنين وهما: 

الدولة  في مجال خدمات القرب. -  سياسات  واستراتيجيات 

الجهوية. - برنامج التنمية   توجهات 

المشروع   هذا  يعرض  الرئيس  فإن  والتشاورية،  التحضيرية  العمليات  هاته  من  االنتهاء  وبعد 

( لدراسته  الدائمة   اللجان  )عادية،   30على  للدورة   المجلس  عقد  قبل  األقل،  على  يوم   )

قصد المصادقة عليه  .72واالستثنائية( 

 

 
 

 



قابال للتنفي ال يصبح  عمل الجماعة  عليه وذلك  وتجدر  اإلشارة  فإن برنامج  التأثير  بعد  ذ، إال 

حددها المشرع   المقررات  على مجموعة  من  العامل  يمارسها  القبلية  التي  الرقابة   في اطار 

المادة   التنظيمي  118في  القانون  ببرنامج  113.14من  المتعلق  المقرر  في اطارها  ، ويندرج 

 .73عمل الجماعة

 دورات المجالس الجماعية:  -ج

التنظيمي   القانون  اطار  في  المحلية   الجماعات  المشرع  ألزم  قانون   113.14لقد  قبله  وفيما 

والمتمم بالقانون    78.00 بعقد دورات عادية  أو  استثنائية تتم من خاللها مناقشة   17.08المعدل 

قبل مختلف   من  بشأنها  حلول  وتقديم  الجماعة،  منها  تعاني  التي  واالشكاالت  المسائل  جميع 

 رقاء.الف

 الدورات العادية: -

المادة   إلى  بعقد  113.14من القانون   33بالرجوع  الجماعية  المجالس  قد ألزم   13نجد المشرع 

فبراير   أشهر  المشرع  وقد حدد  المحلي،  اإلنتداب  سنوات  كل سنة  من  داخل  عادية  دورات 

األول   في األسبوع  المجلس  ويجتمع  الدورات.  النعقاد هذه  كأشهر  من الشهر   وماي وأكتوبر، 

العادية.  المحدد لعقد الدورة 

للجلسات   أو  للجلسة  زمنية  ويحدد لكل دورة جدولة  من جلسة أو عدة جلسات،  الدورة  تتكون 

خالل كل جلسة. التي سيحاول في شأنها المجلس   والنقط 

إشعار   بواسطة  الدورة  انعقاد  ومكان  وساعة  بتاريخ  المجلس  أعضاء  بإخبار  الرئيس  ويقوم 

إليهم عشرة )مكتوب يوجه في العنوان المصرح  10ه  ( أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة 

المعني المجلس  بالرباط أقرت  74به لدى  فالمحكمة اإلدارية  لذلك  وتعتبر هذه اآلجال الزامية،   .

الدورة  75في هذا الشأن ما يلي : "حيث إنه بخصوص عدم استدعاء الطاعن للحضور لمداوالت 

 

 
 

 



فإن المحكمة  العادية، وعدم   الفاصل بين االستدعاء وتاريخ عقد الدورة،  احترام األجل القانوني 

القانونية". لجماعة الواد، مع ترتيب اآلثار  الجماعي  المجلس  بإلغاء مداوالت   حكمت 

للمجلس. الداخلي  يتم تحديده في النظام  للجلسات وتوقيتها  الزمنية   وتجدر اإلشارة أن المدة 

العمال عامل  يحضر  في كما  يشارك  وال  الجماعة  مجلس  دورات  يمثله  من  أو  اإلقليم  أو  ة 

جميع   المجلس  أعضاء  أو  الرئيس  من  بطلب  أو  منه  بمبادرة  يقدم  أن  ويمكن  التصويت، 

في شأنها. بالقضايا المتداول  المتعلقة  والتوضيحات   المالحظات 

 الدورات اإلستثنائية: -

للمجالس الجماعية عقد دو العادية  لقد خول المشرع المغربي  رات استثنائية عالوة على الدورات 

الغير المتوقعة، والتي من شأنها أن تؤثر على نظام   واألحداث  ذلك ألجل مسايرة كل التطورات 

إذا ما فات األوان.  استقرار الجماعة 

االستثنائية يقوم بإستدعاء األعضاء لعقد هاته  76وفي اطار نظام الدورات  فإن رئيس المجلس   ،

المجلس   ثلث أعضاء  من  بطلب  منه أو  بمبادرة  ذلك، إما  إلى  الضرورة  كلما دعت  األخيرة، 

قصد  عرضها على المجلس  مهامهم على األقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع  المزاولين 

في شأنها.  التداول 

القاضي بعقد دورة استثنائية، وج ثلث األعضاء  االستجابة  بطلب  ب  إذا رفض رئيس المجلس 

داخل أجل أقصاه عشرة ) باألمر  ( أيام من تاريخ  10عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين 

 توصله بالطلب.

على   استثنائية  دورة  لزوما  تنعقد  المجلس،  ألعضاء  المطلقة  قبل األغلبية  من  قدم الطلب  إذا 

( خالل خمسة عشر  جدول أعمال محدد  م15أساس  مع  الطلب  تقديم  تاريخ  من  راعاة  ( يوما 

 .113.14من القانون    321مقتضيات الفقرة  الثانية من المادة  

 

 



في هذا   طلبا  تلقيه  حالة  في  القانون  بحكم  دورة استثنائية  المجلس  يعقد  ما سبق،  عالوة على 

المفتوح   مرفقا بالنقط  الطلب  ينوب عنه، ويكون  أو من  أو اإلقليم  قبل عامل العمالة  الشأن من 

ا في جدول أعمال  الدورة  إدراجها  وتنعقد هذه  به عند اإلقتضاء.  المتعلقة  الوثائق  وكذا  لدورة 

( إستدعاءات  10خالل  المجلس  أعضاء  إلى  الرئيس  ويوجه  الطلب.  تقديم  تاريخ  من  أيام   )

لحضور الدورة االستثنائية ثالثة أيام على األقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق االستدعاءات وجوبا  

 بجدول األعمال.

وفي حالة عدم  تنعقد الدور مهامهم  المزاولين  من نصف األعضاء  بحضور أكثر  ة  االستثنائية 

كيفما كان عدد   العمل، وتنعقد  أيام  من  الموالي  اليوم  الدورة  إلى  تؤجل  النصاب،  هذا  اكتمال 

 األعضاء الحاضرين.

أعمال المجالس الجماعية:  -ذ  جدول 

مجلس جدول أعمال دورات  القانون مهمة إعداد  بتعاون مع    لقد أناط  وذلك  برئيسه  الجماعة، 

الذي كان معموال به في إطار قانون 77أعضاء المكتب ويقوم الرئيس    78.00، وهو نفس األمر 

أيام. للعمل على درج    8إثر إعداده بتبليغه إلى السلطة اإلدارية المختصة، التي تتوفر على أجل  

و المجلس،  تعتزم عرضها على أنظار  التي  بصفة فردية المسائل اإلضافية  للمستشارين  يجوز 

المجلس   للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاص  أو جماعية، أن يقدموا 

في جدول األعمال، ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة معللة، وأن يبلغ فورا إلى األطراف  

 المعنية.

المخول له إع فالرئيس هو  الجهاز  داد جدول األعمال، وهو  ما فسرته  إذن من الناحية المبدئية 

، والذي جاء فيه ما يلي: "وحيث إنه بخصوص  78المحكمة اإلدارية و بالرباط في إحدى أحكامها

بإعداد جدول األعمال دون مشاركة باقي األعضاء،   سبب الطعن المؤسس على استفراد الرئيس 

المادة   التنظيمي   36فإن الثابت من نص  اكتفى بالنص على  ، أن ا113.14من القانون  لمشرع 

المكتب،   مع أعضاء  "بتعاون"  يعد جدول األعمال  المجلس  بها أن رئيس  صيغة عامة، ورد 

 

 

 



المشاركة   قصد تحقيق  معنية  بالمبادرة إلى سلوك اجراءات  الرئيس  وهو مقتضى ال يفيد الزام 

وهي أيضا ال تفيد االلزام.  المطلوبة، 

الم مع  الحال  بطبيعة  يستقيم  ال  توجه  المشاركة  وهو  لمفهوم  تكرس  التي  التنظيمية  قتضيات 

الترابي. الشأن  في تدبير   والمشاورة 

 الفقرة الثانية: اختصاصات المجالس الجماعية

على   والمواطنين  للمواطنات  القرب  تقديم خدمات  مهام  الترابية  دائرتها  داخل  بالجماعة  تناط 

مستوى   أقرب  لكونها  ونظرا  الجغرافي،  النطاق  فقد أخصها المشرع  مستوى  للمواطن  ترابي 

ولهذه الغاية   باختصاصات متميزة تنفرد بها على باقي المستويات األخرى من التنظيم الترابي، 

منقولة   واختصاصات  الدولة  مع  مشتركة  واختصاصات  ذاتية  اختصاصات  الجماعة  تمارس 

 إليها من هذه األخيرة.

 أوال: االختصاصات الذاتية

مجموع بالجماعة  وتنظيم  تناط  التنمية،  أساسا  تهم  وأصلية  ذاتية  تعتبر  االختصاصات  من  ة 

تقوم أساسا بما يلي: فالجماعة  على وجه التحديد، وهكذا  الترابي   المجال 

الجماعة - عمل  برنامج  يعمد    79وضع  التي  للسياسة  والمحدد  الموجه  يعتبر  والذي 

إتباعها خالل مدة االنتداب.  المجلس 

وال - المرافق  وتدبير  )ماء  إحداث  القرب  خدمات  لتقديم  الالزمة  العمومية  تجهيزات 

إنارة، أسواق عمومية...(  80صالح للشرب، 

بمجال التعمير وإعداد التراب: بحيث تعمل الجماعة على السهر على احترام   - االهتمام 

وتصاميم   العمرانية  التهيئة  توجيه  مخططات  في  المقررة  والضوابط  االختيارات 

وكل ا والتنمية  والتعميرالتهيئة  بإعداد التراب  المتعلقة  األخرى   .81لوثائق 

 

 
 

 



المملكة   - من خارج  فاعلين  اتفاقيات مع  إبرام  للجماعة  يمكن  بحيث  الدولي:  التعاون 

بعد موافقة    في في نفس االطار  تمويالت  على  وكذا الحصول  الدولي  التعاون  اطار 

العمومية  .82السلطات 

 ثانيا: االختصاصات المشتركة   

بين  المشتركة  والدولة بشكلتمارس االختصاصات  الدولة او    بمبادرة منتعاقدي، إما   الجماعة 

ذل مباشرة  أن  األخيرة  لهذه  تبين  ما  إذا  الجماعة  من  تنمية  بطلب  في  يساهم  االختصاص  ك 

 .83الجماعة

تمارس   التالية:  الجماعة االختصاصاتوهكذا  في المجاالت   المشتركة 

وإنعاش الشغل. -  كيفية االقتصاد المحلي 

وتنميته. - الثقافي المحلي  التراث   المحافظة على خصوصيات 

الخاصة، وال سيما   - إنجاز البنيات  القيام بأعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع االستثمارات 

في إقامة مناطق لألنشطة االقتصادية وتحسن ظروف   والمساهمة  التحتية والتجهيزات 

 عمل المقاوالت.

الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز األعمال التالية:  ولهذه 

 إحداث دور الشباب. -

 إحداث دور الحضانة. -

النسوية. - المراكز   إحداث 

 ومأوى العجزة.إحداث دور العمل الخيري   -

لإليواء. - االجتماعية  المراكز   إحداث 

الترفيه. -  إحداث مراكز 

الثقافية. - المركبات   إحداث 

المكتبات الجماعية. -  إحداث 

 

 

 



الفنية. - والمعاهد  والمسارح  المتاحف   إحداث 

والمسابح والمالعب. - الرياضية  المركبات   إحداث 

 تهيئة الشواطئ. -

والطرقات   -  والمستوصفات.صياغة المدارس 

التاريخية. - والمواقع  السياحية  والمعالم  العتيقة  للمدن  السياحي  والتثمين   التأهيل 

 ثالثا: االختصاصات المنقولة

نقلها  تم  لكن  الدولة  تمارسها  كانت  التي  الصالحيات  تلك  باألساس  االختصاصات  هاته  تهم 

 ات الذاتية  بشكل تدريجي. للجماعة العتبارات معينة، بما يمكن معه القول بتوسيع لالختصاص

بصفة خاصة: التفريع، وتشمل هذه المجاالت   وتحدد هاته االختصاصات اعتمادا على مبدأ 

الطبيعية. - المواقع  والحفاظ على  الثقافي  والتراث  التاريخية  المآثر   حماية وترميم 

والمتوسطة - المائية الصغيرة  والتجهيزات   .84إحداث وصيانة المنشآت 

باألساس تخصيص   يتبعه  إلى الجماعة  فإن نقل هاته االختصاصات من الدولة  وتجدر اإلشارة 

نقل الختصاص يفرض معه تحويل مالي مطابق له، ولعل هذا ما جاء به  تحويالت مالية، ألن 

في اطار الفصل   الدستوري   منه.  141المشرع 

 الفقرة الثالثة: المراقبة على المجالس الجماعية

الرقاب السليمة  ألعمالها  تهدف  المتابعة  من  هذه األخيرة  تمكين  إلى  الجماعية  المجالس  ة على 

أو   التنظيمية،  القوانين  في اطار  سواء  بها  المعمول  للمقتضيات  مخالف  وغير  قانوني،  بشكل 

بها. المعمول  باقي القوانين   حتى على مستوى 

مرتب الرقابة األولى  بين نوعين من  نميز  بالرقابة على األعمال،  وفي هذا الصدد يجب أن  طة 

الرقابة على األشخاص. الثاني   والنوع 

  

 

 



 أوال: الرقابة على أعمال المجالس الجماعية

تمتلكها السلطة اإلدارية،   التي  تحيل الرقابة على أعمال المجالس، إلى مجموعة من اإلجراءات 

وعدم   مشروعيتها،  من  للتأكد  المجالس  عن  الصادرة  األعمال  مواجهة  ألحكام  في  مخالفتها 

الرقابة تأخذ شكلين رقابة صريحة وأخرى ضمنية. بها العمل. وهذه   القوانين الجاري 

 الرقابة الصريحة  )رقابة المشروعة( -أ

من الفصل   الفقرة الثانية  أو اإلقليم   145تطبيقا لمقتضيات  يمارس عامل العمالة  من الدستور، 

اإلدارية على شرعية   ومقررات مجلس الجماعة.مهام المراقبة  المجلس   قرارات رئيس 

الشأن تبث فيه المحكمة اإلدارية. في هذا   كل نزاع 

في صالحيات مجلس الجماعة   تدخل  ال  التي  والقرارات  المقررات  القانون  باطلة بحكم  تعتبر 

والتنظيمية   التشريعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا  ألحكام  خرقا  المتخذة  أو  رئيسه  أو 

إليها في كل وقت الجار بعد إحالة األمر  في طلب البطالن  اإلدارية  بها العمل. وتبث المحكمة  ي 

 .85وحين من قبل العامل أو من ينوب عنه

المادة   في إطار  فغن المشرع  الرقابة  تفعيل هذه  تبليغ    116وقصد  "يتعين  يلي:  نص على ما 

قر وكذا نسخ من  مجلس الجماعة  ومقررات  الدورات  المتخذة   نسخ من محاضر  الرئيس  ارات 

إلى عامل العمالة أو اإلقليم، أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى   التنظيمية  في إطار السلطة 

اتخاذ القرارات  15خمسة عشر ) لتاريخ اختتام الدورة  أو لتاريخ  ( يوما من أيام العمل الموالية 

وذلك مقابل وصل.  المذكورة، 

الفردي بالتعمير إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب  تبلغ وجوبا نسخ من القرارات  ة المتعلقة 

باألمر. المعني  إلى   عنه داخل أجل ال يتعدى خمسة أيام بعد تسليمها 

 

 



الحال عن تكريس   العامل يسفر بطبيعة  ونتيجة لما سبق ذكره، فإنه بعد تبليغ هاته األعمال إلى 

التعرض، وهي كاآلتي   هاته الرقابة  وذلك من خالل مسطرة خاصة وهي ممثلة  : 86في مسطرة 

للمجلس وعلى المقررات   يتعرض عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي 

التنظيمي   القانون  هذا  خرقا ألحكام  المتخذة  أو  الجماعة  مجلس  في صالحيات  تدخل  ال  التي 

بها العمل، ويبلغ تعرضه معلال إلى   رئيس مجلس الجماعة داخل  والنصوص التشريعية الجاري 

التوصل بالمقرر.  3أجل ال يتعدى ثالثة )  ( أيام ابتداء من تاريخ 

في شأن المقرر   لمداولة جديدة  المجلس  الفقرة السابقة إجراء  إليه  المشار  يترتب على التعرض 

 المتخذ.

أ أحال عامل العمالة أو اإلقليم  التعرض،  المقرر موضوع  على  المعني  أبقى المجلس  و من  إذا 

إيقاف  في طالب  يبث  اإلدارية  الذي  المحكمة  لدى  القضاء االستعجالي  إلى  ينوب عنه األمر 

داخل أجل   لديها، ويترتب   48التنفيذ  بكتابة الضبط  من تاريخ تسجيل هذا الطلب  ساعة ابتداء 

في األمر.  على هذه اإلحالة  وقف تنفيذ المقرر إلى حين بث المحكمة 

ف اإلدارية  المحكمة  تاريخ  تبث  من  ابتداء  يوما،  يتجاوز ثالثين  داخل أجل ال  البطالن  ي طلب 

المجلس   المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو اإلقليم ورئيس  التوصل به، وتبلغ 

داخل أجل عشرة أيام بعد صدوره.  المعني 

في   عليه  المنصوص  التعرض  أجل  انصرام  بعد  للتنفيذ  قابلة  المجلس  مقررات  الفقرة تكون 

من هذه المادة  في حالة  عدم التعرض عليها  .87األولى 

  

 

 
 

 



 الرقابة الضمنية )رقابة المالءمة( -ب

موضوعية   بمراقبة  األمر  يتعلق  حيث  الالمركزية،  فكرة  تحترم  المشروعية  رقابة  كانت  إذا 

تحد م فإن رقابة المالءمة مبدئيا  قاضي المشروعية،  يمارسها  التي  الرقابة  حد ما  ن  تشير إلى 

تباشرها. التي  والمقررات  في الواقع أن المشاريع  تعني  ألنها  المحليين.   حرية عمل المنتخبين 

القبلي عليها من قبل السلطة الحكومية  بعد التأشيرة  تنفيذها إال  اليمكن   . 88السلطات الالمركزية 

في المادة    فقد نص المشرع  التنظيمي   118وهكذا  القانون  تكون   113.14من  " ال  أنه:  على 

اإلقليم أو   أو  العمالة  قبل عامل  عليها من  التأشير  بعد  إال  قابلة للتنفيذ  التالية  المجلس  مقررات 

المجلس: التوصل بها من رئيس   من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوم من تاريخ 

ببرنامج عمل الجماعة. - المتعلق   المقرر 

بالميزانية.المقرر   -  المتعلق 

القاضي بتنظيم غدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها. -  المقرر 

االقتراضات   - والسيما  المداخيل،  أو  النفقات  على  المالي  الوقع  ذات  المقررات 

والضمانات وتحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجماعة  

 وتخصيصها.

بتسمية الساحات - المتعلق  عندما تكون هذه التسمية  تشريفا    المقرر  العمومية  والطرق 

 عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.

مع   - الجماعة  تبرمها  التي  والتوأمة  الالمركزي  التعاون  باتفاقيات  المتعلق  المقرر 

 الجماعة األجنبية.

أن   - غير  تدبيرها.  وطرق  الجماعية  العمومية  المرافق  بإحداث  المتعلقة  المقررات 

المت العمومية الجماعية، وبإحداث  المقررات  والمنشآت  علقة بالتدبير المفوض للمرافق 

بالداخلية   و المكلفة  قبل السلطة  الحكومية  من  عليها.  يؤشر  المحلية  التنمية  شركات 

في الفقرة  األولى أعاله. إليه   داخل نفس األجل المشار 

 
"الوالي   -88 القانون العام، جامعة محمد  إيمان داودي  في  الدكتوراه  المحلية بالمغرب" أطروحة لنيل  والعامل والتنمية 

الرباط، كلية الحقوق سال، سنة   .187، ص  2014/2015الخامس 



بعد  المذكورة  انصرام األجل المنصوص  يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات 

(  (.visaعليه، بمثابة تأشيرة 

 ثانيا: الرقابة على األشخاص

بين نميز   أن  يمكن  بحيث  مختلفين،  شكلين  األشخاص  على  الرقابة  طبيعة    تأخذ  ذات  رقابة 

الحالة   في  وهي ممثلة  الحلول(  التجريد،  )العزل، االقالة،  الجماعي،  المنتخب  تأديبية  في حق 

الموكولة له،  القانونية  المنظمة لممارسة االختصاصات  بأحد الضوابط  التي يخل فيها المنتخب 

المهام االنتدابية.  أو وجودة  في وضعية  تتنافى  مع 

ذات رقابة  السير    ثم هناك  دونها اضطراب  للحيلولة  تفرضها الضرورة  عادية  شكلية  طبيعة 

)االستقالة(. للمجلس   العادي 

بين نوعين بحيث هناك رقابة  على   كما أنه يجب التميز أيضا في اطار الرقابة على األشخاص 

بشكل جماعي. ثم الرقابة على  أعضاء المجلس   األشخاص بشكل فردي، 

 فردي  الرقابة على األعضاء بشكل  -أ

في   المحددة  القانونية   مدتها  بانتهاء  تنتهي  الجماعي  للمنتخب  المدة  االنتدابية   كانت   6إذا 

إما  89سنوات تكون  وقد  مهامه،  إنهاء  إلى  الجماعي  بالمنتخب  تؤدي  قد  حاالت  هناك  فإن   ،

لالنتداب. )االستقالية( أو عن طريق رقابة  تؤدي به إلى اإلنهاء المبكر   اختيارية 

 العزل  -1

فيها إنهاء   الجماعية  بحيث يتم  آثار الرقابة على أعضاء المجالس  يشكل العزل أحد أشد أنواع 

ترتب   جسيمة   المشرع  اعتبرها  واألفعال  السلوكيات  إحدى  وذلك لإلرتكابه  المنتخب  انتداب 

 العزل.

المادة    في إطار  نص  نجد المشرع  القانون  التنظيمي   64وهكذا  إذا  113.14من  أنه:  ، على 

واألنظمة  ا للقوانين  مخالفة   أفعاال  رئيسها،  غير  الجماعة  مجلس  أعضاء  من  عضو  رتكب 

 

 



قام عامل العمالة أو    ومصالح الجماعة،  العمومي،  بها العمل تضر بأخالقيات المرفق  الجاري 

باألمر لإلدالء بإيضاحات   المعني  بمراسلة  اإلقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس 

التوصل.كتابية  حول األ أيام ابتداء من تاريخ  إليه داخل أجل ال يتعدى عشرة   فعال المنسوبة 

بها العمل، قام عامل العمالة   أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري  المجلس  إذا ارتكب رئيس 

المنسوبة،   بإيضاحات كتابية حول األفعال  قصد اإلدالء  ينوب عنه بمراسلته  أو من  أو اإلقليم 

أيام من تاريخ التوصل.إليه داخل    أجل ال يتعدى عشرة 

الفقرتين   في  إليها  المشار  الكتابية  باإليضاحات  التوصل  بعد  عنه،  ينوب  أو من  للعامل  يجوز 

إحالة    المحدد،  األجل  بها بعد انصرام  أو عند عدم اإلدالء  الحالة،  أعاله، حسب  الثانية  األولى 

عزل   لطلب  وذلك  المحكمة  اإلدارية   إلى  مجلس  األمر  من  باألمر  المعني  المجلس  عضو 

 الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية  المكتب أو المجلس.

باإلحالة. داخل أجل ال يتعدى شهرا  من تاريخ توصلها  في الطلب   وتبث المحكمة 

يمكن إحالة  األمر بالمحكمة  اإلدارية  الذي     وفي حالة االستعجال،  القضاء االستعجالي  إلى 

بالطلب. 48يبث فيه داخل أجل    ساعة  من تاريخ توصله 

إلى   مهامه  عن ممارسة  باألمر  توقيف المعني  اإلدارية  المحكمة  إلى  على إحالة األمر  يترتب 

العزل. في طلب   حين البث 

في طلب العزل،    إن ما يمكن أن نستنتجه من هذه المسطرة هو إدراج المشرع للقاضي اإلداري 

يقوم بها فقط  بعدما كانت مسطرة  العزل  بطبيعة الحال ضمانة  مهمة  للمنتخب  وهذا ما يعتبر 

القانون   في اطار  حسب الحالة،   بمثابة الميثاق الجماعي. 78.00العامل أو وزير الداخلية 

تطرحه الذي  اإلشكال  هو  المقام  هذا  في  إليه  نشير  أن  ما يجب  العبارة    لكن  في  المادة   ذات 

المرفق   بأخالقيات  تضر  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  للقوانين  مخالفة   "أفعاال  المستعملة 

على   إشكال  شك  بدون  يطرح  المقتضى  هذا  مثل  فاستعمال  الجماعة"  ومصالح  العمومي 

في تفسيرها، خصوصا وأن المشرع لم يحدد هاته األفعال على سبيل الح صر،  المستوى  العملي 



كما أن مفهوم "القوانين" مفهوم شامل يحتمل أكثر كما أن هاته األفعال التي قد يقوم بها العضو  

قد يقوم بها وهو خارج نطاق مزاولة  هذه المهام.   هل أثناء مزاولة مهامه، أم حتى األفعال التي 

 الحلول  -2

ف الهيئات الالمركزية،  الرقابة على  الحلول أسلوبا من أساليب  في حقيقة تشكل سلطة  هي تعتبر 

للشأن المحلي في تدبيرها  الجماعية  الذي يكشف مدى استقاللية المجالس  المقياس   .90األمر 

وذلك   ضوابط  وفق  العامل  في  الممثلة   و  اإلدارية  للسلطة  المخولة  الحلول  سلطة  وتمارس 

في إطار القانون التنظيمي لى الشكل  ع  91باعتبارها إجراءات استثنائية، وقد نص عليها المشرع 

 التالي:

وترتب   إذا امتنع الرئيس عن القيام باألعمال المنوطة  به بمقتضى  أحكام هذا القانون  التنظيمي 

بمزاولة    قام عامل العمالة أو اإلقليم بمطالبته  العادي لمصالح الجماعة،  على ذلك إخالل بالسير 

المنوطة.  المهام 

طلب دون استجابة  الرئيس، يحيل عامل العمالة  بعد انصرام أجل سبعة  أيام من تاريخ توجيه ال

حالة    في وجود  البث  أجل  بالمحكمة  اإلدارية  من  القضاء االستعجالي  إلى  األمر  اإلقليم  أو 

 االمتناع.

داخل أجل  ساعة  من تاريخ تسجيل طلب اإلحالة  بكتابة  الضبط   48يبث القضاء االستعجالي 

 بهذه المحكمة.

إليه   المشار  البث  بدون  ويتم  االقتضاء  وعند  نهائي  قضائي  حكم  بواسطة  السابقة  الفقرة  في 

 استدعاء األطراف.

باألعمال   القيام  في  الرئيس  محل  الحلول  للعامل  جاز  حالة  االمتناع،  القضائي  أقر الحكم  إذا 

 التي امتنع لهذا األخير عن القيام بها.

 

 

 



فقد أصدر وزير الداخلية    دورية  إلى والة  الجهات وعمال العماالت  وبغية تفعيل هاته المسطرة 

مجالس   رؤساء  المراقبة  اإلدارية  محل  سلطة  حلول  كيفيات ممارسة  تنص على  واألقاليم، 

وأقاليم، جهات( )جماعات، عماالت،  الترابية   .92الجماعات 

 :اإلقالة -3

)عامل   اإلدارية  بعد انتخابه لرقابة  السلطة  المستشار الجماعي  سواء  وزير الداخل–يخضع  ية( 

بها العمل، وأيضا في  على مستوى  وطبيعة  القانونية ومدى انسجامها مع المقتضيات الجاري 

به كمنتخب جماعي. المنوطة  قيامه بالمهام   مدى 

الذين هم   الجماعة  أعضاء مجلس  نائبا للرئيس  ينتخب رئيسا أو  فإنه وال يجوز أن  وبالمناسبة 

من األسباب. سبب  ألي  الوطن  خارج  المكلفة     مقيمون  للسلطة  الحكومية   بقرار  فورا  يعلن 

إليها من قبل عامل العمالة  أو اإلقليم عن اقالة رئيس المجلس أو نائبه  بعد رفع األمر  بالداخلية، 

ثبت، بعد انتخابه، أنه مقيم في الخارج  .93الذي 

ونائبه، وال يطال باقي أعضا فقط برئيس المجلس  المنع مرتبط   ء المجلس. ومنه نستنتج أن هذا 

يعمد   التي  السياسات  مختلف  وتدارس  للدورات،  على الحضور  وبغية  حث أعضاء  المجلس 

الدورات أمرا اجباريا. اعتبر الحضور لهاته  إلى اتخاذها، فإن المشرع   المجلس 

متتالية، أو   ثالث دورات  لحضور  لم يلب االستدعاء  الجماعة  وكل عضو من أعضاء مجلس 

متقطعة دون م دورات  المجلس  خمس  القانون، ويجتمع  يعتبر مقاال بحكم  المجلس،  يقبله  برر 

 لمعاينة هذه اإلقالة.

عن أسماء    افتتاح كل دورة  واإلعالن  عند  سجل للحضور  مسك  المجلس  رئيس  على  يتعين 

 األعضاء المتغيبين.

 

 

 



داخل أجل  نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة  أو اإلقليم أو من يمثله  يوجه رئيس المجلس 

نفسه باإلقالة. يخبره داخل األجل   خمسة  أيام بعد انتهاء دورة  المجلس، كما 

فقط  وليس  المجلس  داخل  األعضاء  لكافة  بالنسبة  إلزاميا  أمرا  يعتبر  الدورات  فحضور  إذن 

ونوابه كما ه يكون المشرع  الرئيس  )إقامة خارج الوطن(، وبهذا  السابق  بالنسبة للمنع  و الشأن 

والتي كانت  78.00من الميثاق الجماعي    20قد حاول تجاوز اإلشكال الذي كانت تطرحه المادة  

 .94محل نقاش فقهي

فهاته  لكن اإلشكال بطبيعة الحال في هذا المضمار يتمثل كذلك في عبارة "مبرر يقبله المجلس" 

القبول من  الع العذر  وبين إمكانية  يقدم هذا  بارة  بدون شك ستكون محل نزاع بين العضو الذي 

ترك السلطة  التقديرية  للمجلس. بالتالي المشرع   قبل المجلس 

فإن  غيابه،  لتبرير  العضو  بها  يدفع  التي  والوسائل  الوقائع  تقدير مدى  كفاية  مستوى  وعلى 

يبقى للقضاء، وقد جاء في حكم الرباط ما يلي  األمر  "إن واقعة التواجد خارج أرض  95إدارية   :

الوطن ال تصلح أن تكون مبررا لعدم حضور جلسات المجلس الجماعي إال متى اقترنت بظرف  

بالتالي في هذه النازلة أقرت   طارئ يرتبط إما بالعالج أو بمباشرة محكمة رسمية أو الدراسة"، 

 باحترام مسطرة اإلقالة  من قبل المجلس.

 االستقالة: -4

إذا كانت اإلقالة تعتبر إجراءا تأديبيا في حق العضو الذي أخل بالتزاماته كمنتخب، فإن االستقالة  

والمساطر   المنتخب وقت ما شاء  لكن شريطة  احترام الشروط  تعتبر إجراءا اختياريا يمارسه 

عليها قانونا.  المنصوص 

رئ مهام  عن  التخلي  في  الجماعي  المجلس  رئيس  رغب  تقديم إذا  عليه  وجب  المجلس،  اسة 

أو اإلقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه االستقالة  بعد انصرام   استقالته إلى عامل العمالة 

 .96أجل خمسة  عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل باالستقالة

 

 
 

 



في التخلي عن مهامهم، وجب   إذا رغب كذلك نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس 

الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة  عليهم ت قديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس 

يوما   خمسة  عشر  أجل  انصرام  بعد  االستقالة  هذه  أثر  عنه. ويسري  ينوب  أو من  اإلقليم  أو 

باالستقالة  .97ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس 

وباض بانتظام  العام  المرفق  استمرارية  لمبدأ  الجماعة   ضمانا  مجلس  رئيس  يستمر   طراد، 

جديدين   ومكتب  رئيس  انتخاب  حين  إلى  الجارية  األمور  تصريف  في  ونوابه  المستقيل 

 .98للمجلس

 التجريد -5

باألحزاب السياسية  29.11من القانون التنظيمي رقم   20طبقا ألحكام المادة   ،  يجرد  99المتعلق 

بمجلس الجماعة الذي تخلى خالل م السياسي  العضو  المنتخب  عن االنتماء للحزب  دة االنتداب 

باسمه من صفة  العضوية  في المجلس.  الذي ترشح 

أو الحزب   المجلس  قبل رئيس  من  بالمحكمة  اإلدارية  لدى  كتابة  الضبط  التجريد  يقدم طلب 

باألمر بإسمه، وتبت المحكمة اإلدارية  في الطلب داخل أجل شهر   الذي ترشح المعني  السياسي 

التجريد لدى  كتابة  الضبط.  من تاريخ  طلب 

 الرقابة على األعضاء بشكل جماعي -ب

المجلس   فردي، هناك رقابة على أعضاء  المفروضة على األعضاء بشكل  الرقابية  إلى جانب 

الرقابة    يمثل أشد أنواع  بشكل جماعي، وتأخذ هذه الرقابة صورة تأديب وذلك بواسطة  إجراء 

الجماعية، المجالس  بدون شك   المفروضة  على  والتي  الجماعي،  في حل المجلس  وهي ممثلة 

للمجلس. العادي  السير   له آثار  على 

 الحل كإجراء رقابي على أعضاء المجالس الجماعية -1

 

 
 

 



القانونية الناحية   من  الجماعي  المجلس  بحل  وذلك     يقصد  االنتداب،   لممارسة  حد  وضع 

المنتخب. للمجلس  العادي  السير   لألسباب لها تأثير سلبي على 

إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ألسباب تمس بحسن سير مجلس، الجماعة، جاز لعامل العمالة   

المحكمة  اإلدارية  من أجل حل المجلس  .100أو اإلقليم إحالة  األمر  إلى 

والقوانين   القانون  التنظيمي  به بمقتضى أحكام هذا  باألعمال المنوطة  القيام  إذا رفض المجلس 

بتدبير   أو  بالميزانية   المتعلق  المقرر  واتخاذ  التداول  رفض  أو  العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

تعين على   الجماعة،  مجلس  في سير  إذا وقع اختالل  أو  التابعة  للجماعة،  العمومية   المرافق 

للقيام بالمتعين.  المجلس  إلى  أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة  أو اإلقليم لتوجيه إعذار   الرئيس 

ابتداء من تاريخ توجيه   بعد مرور شهر  القيام بذلك أو إذا استمر االختالل  وإذا رفض المجلس 

 حل المجلس.  اإلعذار، أمكن لعامل العمالة أو اإلقليم إحالة  األمر إلى المحكمة  اإلدارية من أجل

 آثار الحل  -2

لمصالح الجماعة، لذلك   السير  العادي  آثار على  له  الجماعي  فإن حل المجلس  كما هو  معلوم 

داخل أجل ثالثة أشهر من   الجديد  إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس 

 .101تاريخ حل المجلس

وجب سبب من األسباب  ألي  تعذر  انتخاب أعضاء  المجلس  لجنة  خاصة  بقرار    إذا  تعيين 

للسلطة  الحكومية  المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية  لتاريخ  

 حصول  هاته األسباب.

القانون، حسب   بحكم  بينهم،  من  يكون  أعضاء،  في خمسة  الخاصة  اللجنة  عدد أعضاء  يحدد 

العام للمصالح. المدير أو المدير   الحالة 

 

 

 



ا الصفة يترأس  بهذه  يمارس  الذي  عنه  ينوب  من  أو  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  الخاصة  للجنة 

للجماعات،   التنظيمي  القانون  أحكام  بموجب  الجماعة  مجلس  لرئيس  المخولة  الصالحيات 

 ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صالحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

األ تصريف  في  الخاصة  اللجنة  صالحيات  أموال  تنحصر  تلزم  أن  يمكن  وال  الجارية،  مور 

الجارية. المالية  في السنة  المتوفرة  فيما يتجاوز الموارد   الجماعة 

المجلس ، لكن إذا صادف الحل  102تنتهي بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة فور إعادة انتخاب 

تستمر هاته اللجنة مزاولة مهامها إلى   حين إجراء التجديد  الستة أشهر األخيرة من مدة اإلنتداب، 

الجديدة(. )أي االنتخابات الجماعية   العام لمجالس الجماعات 

المجالس الجهوية  المطلب األول: 

واالستقالل  جهة  ال  االعتبارية  بالشخصية  تتمتع  العام،   للقانون  خاضعة  ترابية  جماعة 

وت والمالي،  للمملكة  شاإلداري  الترابي  التنظيم  التنظيم  مستويات  أحد  ال  كل  تنظيما  باعتباره 

المتقدمة. يقوم على الجهوية   مركزيا 

لسنة   المغربي  الدستر  ، فأن  الالمركزية  نظام  لتدعيم  الزاوية  الحجر  تشكل  كانت الجهة  ولما 

إعداد    2011 عمليات  في  األخرى،  الترابية  للجماعات  بالنسبة  الصدارة  مكانة  الجهة  بوأ  قد 

التصا و  الجهوية،  التنمية   برامج  احترام  وتتبع  نطاق  في  التراب،  العداد  الجهوية  ميم 

الترابية. الذاتية لهذه الجماعات   103االختصاصات 

التدبير   كمبدأ  المبادئ،  مجموعة  من  يرتكز  على  فتدبير الجهة  لشؤونها  ذلك،   عالوة على 

الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية  ديمقراطية لمختلف شؤونها، وأيضا  

تكون  م التي  ،  وذللك قصد بلوغ أهدافها وخاصة االهداف  والتعاون  بين الجهات  بدأ التضامن 

األخرى. الترابية   مشتركة مع باقي  المستويات 
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هذا  الصدد التنظيمي    وفي  القانون  بها  جاء  التي  المستجدات  من  مجموعة   إبراز  سنحاول 

)الفقرة أولى(، أو  في مجال 111.14 الجهوية  المجالس  بتنظيم وتسيير  تلك المرتبطة  ، سواء 

نظام المراقبة  الحديثة  على   ثم أخيرا  )الفقرة الثانية(،  الموكولة  لهاته المجالس  اإلختصاصات 

الجهوية  )  الفقرة الثالثة(.المجالس 

 الفقرة األولى: تنظيم وتسير المجالس الجهوية

التنظيمي فإن القانون  المغربي  الترابي  داخل التنظيم  به الجهة     111.14104إعتبارا  لما تحظى 

عليها   نص  التى  المتقدمة  الجهوية  نموذج  بالفعل الى  تؤسس  المستجدات  من  جاء بمجموعة 

نجده قد عمل   وبالمناسبة  الحديثة، سواء من خالل طريقة  الدستور،  وضع مجموعة من االليات 

المجالس   الرقابة على  نظام  باإلضافة إلى  )ثانيا(   تسييرها  )أوال(  المجالس  هاته  تنظيم أجهزة 

)ثالثا(.  الجهوية 

 أوال: أجهزة مجلس الجهة

الساهرة  على تدبير شؤون الجهة، وهي تتكو الجهوي مختلف الهيئات  ن  يقصد بأجهزة المجلس 

ونائبه،    أساسا من مكتب ولجان دائمة، وكاتب للمجلس 

 مكتب المجلس الجهة

المادة    الفقرة  األخيرة  من  إلى  التنظيمي    9بالعودة  القانون  المجلس    111.14من  فإن مكتب 

إنتخاب،   طريقة  تبيان  الصدد  هذا  في  وسنحاول  للرئيس،  ونواب  رئيس  من  يتألف  الجهوي 

داخل المكتب.  وشروط العضوية 

 رئيس المجلس الجهوي: -2

األنشطة    لمختلف  التنفيذي  والجهاز  الرئيسي  المحور  الجماعي  المجلس  رئيس  يعتبر 

في  بالصرف و ألول مرة  أنه أصبح االمر  الجماعية، كما  بالمجالس  المنوطة  واالختصاصات 

 
التنظيمي   -104  المتعلق بالجهات.111.14القانون 



بالجهات   المتعلق  الذي    47_96عكس ما كان معمول به في القانون   111.14القانون التنظيمي 

بالصرف بالنسبة للجهة.    كان يعطي لسلطة الوصاية _العامل_ ممارسة مهمة االمر 

بالغة،سواء من خالل   بأهمية  الرئيس تحظى  أصبحت مؤسسة  في ضوء القانون المذكور  لكن 

لهذا المخولة  الصفة   االختصاصات  في  تتوفر  أن  يجب  التي  والشروط  أو الضوابط  االخير، 

 المعنية.

 شروط الترشح لرئاسة  المجلس -1-2

الترشيح   على رأس لوائح  المرتبون  يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة األعضاء والعضوات 

رقم   بالقانون التنظيمي   التي فازت بمقاعد داخل المجلس.   59,11بكل الدوائر االنتخابية المحدثة 

التالية استيفاء الشروط   :105ويتعين على المرشحين 

المقاعد   - بناء على مجموع  أن يكون من بين األحزاب الخاصة على المراتب الخمس األولى 

 المحصل عليها في مجلس الجماعة.

يمكن لرأس الئحة  من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشح يمكن لرأس الئحة  من  لوائح المستقلين  

التي حصلت عليها الئحته  عدد مقاعد الحزب  أن يتقدم للتر إذا سوى  أوقات عدد المقاعد  شيح 

الفقرة  السابقة. بناء على   المرتب خامسا 

حسب   الترشيح  في الئحة  في المرتبة  األولى  يراد اسمه  الذي  الالئحة  المترشح  يقصد برأس 

في هذه الالئحة. التسلسلي   الترتيب 

الالئحة   حسب  يقصد برأس  الترشيح  في الئحة  األولى  المرتبة  في  إسمه  يرد  الذي  المترشح 

في هذه الالئحة. التسلسلس   الترتيب 

الذي ينتمي إليه المترشح، غير   - السياسي  بتزكية مسلمة منن الحزب  أن يرفق طلب الترشيح 

المستقلين.  أن هذا الشرط ال ينطبق على  المترشحين 
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أو   من االسباب  سبب  ألي  االنتخابية  فقد األهلية  أو  المترشحة،  أوهذه  المترشح  توفي هذا  إذا 

بح يؤهل  آخر،  قانوني  مانع  منعه  إذا  أو  الرئيس،  استقال  منصب  لشغل  للترشح  القانون,  كم 

عند   الموالي  المترشح  أو  نفسها،  الالئحة  في  الترتيب  حيث  من  مباشرة  يليه  الذي  المترشح 

 االقتضاء.  

   مسطرة الترشيح: 1-2

الصدد هو الطريقة عنه في هذا  أضحت إن أهم مقتضى  يمكن الحديث  النتخاب    التي  معتمدة 

بحيث اع المجلس،  المجلس  بموجبه  أعضاء  والذي  المباشر،  العام  نظام اإلقتراع  المشرع  تمد 

ولعل هذا   المنتخب.  تشكيلة  المكتب  بالتعرف على  الساكنة  بكيفية تسمح لهم  يتم اختيار ممثلي 

بطريقة    اختيار أعضاء المجلس  فرصة للناخبين  بمكان لكونه سيعطي  يعتبر من األهمية  األمر 

به  الذي كان يعتمد نظام    47_96في ضوء القانون السابق  مباشرة. وذلك عكس ما كان معمول 

المباشر. الغير   االنتخاب 

فإنه يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى  عامل العمالة     أما بالنسبة لمسطرة  الترشيح، 

 ( أيام الموالية  النتخاب أعضاء المجلس.5أو اإلقليم  أو من ينوب عنه خالل الخمسة  )

تنعقد الجلسة    للترشيح،  يسلم عامل العمالة  أو اإلقليم أو من  ينوب  عنه  وصال عن كل  إيداع 

ونوابه بدعوة  من عامل العمالة  أو اإلقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه   الرئيس  النتخاب 

والي   ويحضر  المجلس.  المترشحين  لرئاسة  الجلسة   وأسماء   انعقاد  تاريخ ومكان  الدعوة  

 الجهة أو من  ينوب عنه في هذه الجلسة.

غير المترشحين،   الحاضرين  بين  أعضاء المجلس  سنا من  الجلسة  العضو األكبر  يرأس هذه 

مهمة  كتابة   غير المترشحين  ويتولى العضو األصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين 

بانتخاب الرئيس المتعلق   .106الجلسة وتحرير المحضر 

 افي مع مهام رئيس المجلس الجهويحاالت التن 1-3
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له  في وضعية  التسمح  فيها المنتخب  الحالة يكون  بكونها  حالة التنافي  المغربي  يعرف القانون 

المؤسسة    لكون هاته الوضعية  تمس بطريقة غير مباشرة إستقاللية  التمثيلي  النشاط  بممارسة 

يختار   أن  المنتخب  لذلك على  تبعا  فيها، ويكون  عضو  هو  أو  التي  عن الوضعية  التخلي  بين 

الذي حصل عليه بواسطة  االقتراع عن االنتداب  أو المنافي أو التخلي  المتعارض   .107النشاط 

 على أنه:  111.14من القانون    17وقد نصت المادة

نائب رئيس   مع مهام رئيس أو  الجهة  مجلس  نائب رئيس  أو  مجلس الجهة  تتنافى مهام رئيس 

أو أخرى  جماعة  ترابية  نائب   مجلس  رئيس أو  غرفة مهنية، أو  نائب رئيس  أو  رئيس  مهام 

بين هذه المهام، يعتبر المعني باألمر مقاال بحكم القانون   رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة  الجمع 

 من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

قرار للسلطة  الحكومة  المكلفة  بالداخلية.  تتم معاينة  هذه اإلقالة بموجب 

في مجلس  ال يجوز      أو  الحكومة  في  وصفة  عضو  الجهة  رئاسة  مجلس  بين  الجمع  كذلك 

العليا   الهيئة  أو    والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  أو  المستشارين  أو مجلس  النواب 

لإلتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة  أو  الهيئة  الوطنية  للنزاهة  والوقاية من الرشوة   

 ومحاربتها.

 :108يقة انتخاب الرئيسطر 4-1

ينتخب رئيس المجلس في الدور  األول لالقتراع باألغلبية  المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم.  

بين   الجلسة   نفس  في  ثان  دور  إجراء  يتم  األغلبية،  هذه  على  مترشح  أي  يحصل  لم  وإذا 

المرتبين، بحسب عدد األصوات المحصل عليها، في الرتبتين األولى   والثانية. ويتم  المترشحين 

مهامهم. المطلقة  لألعضاء المزاولين  باألغلبية  في هذه الحالة   االنتخاب 
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يتم إجراء دور   مهامهم،  لألعضاء المزاولين  إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية  المطلقة 

النسبية  لألعضاء الحاضرين. باألغلبية   ثالث في نفس الجلسة  ينتخب فيه الرئيس 

تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح األصغر  وفي حالة   

تحت   القرعة،  بواسطة   الفائز  المترشح  عن  يعلن  في السن،  التعادل  حالة   وفي  فائزا،  سنا 

 إشراف رئيس المجلس.

                                                                                        نواب الرئيس:         

نفس  في  انتخابهم  يتم  والذين  للرئيس  نواب  هناك  الجماعي  المجلس  جانب منصب رئيس  إلى 

يتم فيها انتخاب الرئيس. التي   الجلسة 

 ؤساء  مجالس الجهوية كما يلي: عدد نواب ر  113.14من القانون التنظيمي    1وقد حدد المادة  

يبلغ عدد أعضاءها أو يقل عن - التي  بالنسبة للمجالس   .39ستة  نواب 

يبلغ عدد أعضاءها - التي  للمجالس   .51أو    45سبعة  نواب بالنسبة 

يبلغ عدد أعضاءها   - التي  بالنسبة للمجالس   .63أو 57ثمانية نواب 

يفوق عدد أعضاءها    تسعة  نواب - التي  للمجالس   .63بالنسبة 

نواب   وتحت رئاسة  جلسة  مخصصة  النتخاب  الرئيس  انتخاب  بعد جلسة   مباشرة   تنعقد 

 الرئيس، يحضر هذه الجلسة  والي أو من ينوب عنه.

بالالئحة. عن طريق االنتخاب  نواب الرئيس   يتم انتخاب 

يقترحها. التي   يقدم الرئيس الئحة  النواب 

تقدم كل الئحة  من هذه  ي الحالة،  وفي هذه   أخرى،  تقديم لوائح  المجلس  أعضاء  لباقي  جوز 

المرتب على رأسها. من قبل العضو   اللوائح 

ترتيب   بيان   مع  الرئيس،  نواب  عدد  يطابق  المترشحين  من أسماء  كل الئحة  عددا  تتضمن 

النواب.  هؤالء 



في الفصل المناصفة المنصوص عليها  العمل على أن   19  سعيا نحو بلوغ  يتعين  من الدستور، 

ال يقل عن ثلث النواب. عددا من الترشيحات  نواب الرئيس   تتضمن الئحة ترشيحات 

أن يترشح إال في الئحة واحدة.  109ال يجوز ألي عضو في المجلس 

المطلقة   باألغلبية  األول لإلقتراع  في الدور  ينتخبون  الرئيس  فإن نواب  وعالوة على ما سبق، 

ثان   لألعضاء يتم إجراء دور  وإذا لم تحصل أي الئحة على هذه األغلبية،  مهامهم.  المزاولين 

بين الالئحتين أو اللوائح الحاصلة عن الرتبتين األولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها،   

مهامهم.  حسب الحالة  باألغلبية  المطلقة  لألعضاء المزاولين 

على األ لم تحصل أي الئحة  دور  وإذا  يتم إجراء  مهامهم،  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  غلبية 

النسبية لألعضاء الحاضرين. فيه باألغلبية   ثالث يتم االنتخاب 

يتم ترجيح الالئحة التي   وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب نواب الرئيس، 

 .110يقدمها الرئيس

 :111كاتب المجلس ونائبه - 3

ينتخب مجلس الجهة  من بين أعضاءه، خارج أعضاء المكتب، كاتب يعهد إليه بتحرير محاضر  

باألغلبية    المجلس  لشغل منصب كاتب  المترشحين  الجلسات  وحفظها. ويجري التصويت على 

الرئيس.  النسبية لألعضاء  الحاضرين خالل الجلسة  المخصصة  النتخاب نواب 

يعلن في السن،    وفي حالة  تعادل األصوات،  سنا فائزا. وفي حالة  التعادل  األصغر  المترشح 

بواسطة  القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. المترشح   يعلن 

الفقرتين    في  عليها  المنصوص  والكيفيات  الشروط  وفق  أيضا،  الجماعة   مجلس  ينتخب 

يكلف بمساعدته ويخلفه إذا ت نفسها، نائبا لكاتب المجلس  غيب أو عاقه السابقتين، وخالل الجلسة 

 عائق.

 

 

 

 



يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر  يصوت عليه أعضاء المجلس  

المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس. المطلقة لألصوات   باألغلبية 

الكيفيات   وفق  الحالة،  حسب  معا،  هما  أو  نائبه  أو  المجلس  كاتب  بانتخاب  المجلس  ويقوم 

الم عليها في المادة  والشروط  من ذات القانون، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما    25نصوص 

 112من تاريخ اإلقالة.

 اللجان: -4

بإحداث لجان متخصصة في مجاالت حيوية داخل الجماعة   المجالس الجماعية  لقد ألزم المشرع 

ذلك    وبشروط.بصفة دائمة، كما خول إمكانية إحداث لجان مؤقتة كلما اقتض األمر 

 اللجان الدائمة: -

على  ي الجهوية خالل أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلي،  حدث لدى المجالس 

بدراسة القضايا التالية:    ثالث لجان دائمة على األقل وسبعة على األكثر  يعهد إليها على التوالي 

والبرمجة. - المالية  والشؤون   الميزانية 

والثقافية والبيئية، -  التنمية االقتصادية و االجتماعية 

التراب، -  إعداد 

الدائمة  وغرضها وكيفيات  تأليفها. عدد هاته اللجان  الداخلي   يحدد النظام 

دائمة عن خمسة  ) ( وأن ال ينتسب  5وفي ذات االتجاه، يجب أن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة 

إلى أكثر من لجنة  د  .113ائمة  واحدةعضو من أعضاء المجلس 

النسبية   باألغلبية  المكتب،  أعضاء  وخارج  لجنة،  كل  أعضاء   بين  من  المجلس  وينتخب 

لألصوات   المطلقة   باألغلبية  اقالتهما  وتتم  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا  الحاضرين  لألعضاء 

عنها  .114المعبر 

 

 
 

 



، فقد أوجب المشرع التشاركية  والديمقراطية  تفعيل مبدأ الحكامة  تخصيص رئاسة    ومن أجل 

للمعارضة الدائمة   اللجان  تقديم 115إحدى  من  الفئة   هاته  تمكين  هو  ذلك  في  السبب  ولعل   ،

المحلية. في صناعة  السياسة  العمومية  التشارك  وأيضا تفعيل مبدأ   مقترحات بناءه للمجلس، 

 اللجان المؤقتة: -

قد  والمطالب  فإن الحاجيات  القرب  إدارة  على مستوى  من أدوار  به الجماعات  لما تقوم  نظرا 

قد فطن إلى ذلك، وخول للمجالس الجهوية   تتغير حسب الظروف واألحوال، لذلك فإن المشرع 

إمكانية إحداث لجان مؤقتة كلما اقتضى   الترابي،  التنظيم  لباقي مستويات  بالنسبة  كما هو لشأن 

ذ قصد األمر  الرئيس  لدى  تقريرها  بإيداع  أعمالها  وتنتهي  قضايا معينة،  بها دراسة  تناط  لك  

للتداول. المجلس   عرضه على 

فإن اقتضتها    ولإلشارة   لجان  بل هي  الدائمة  اللجان  محل  تحل  لها أن  يمكن  ال  اللجان  هاته 

لها، المحدث  الغرض  بإنتهاء  وتنتهي  المؤقتة    116الضرورة  أو  الدائمة  للجان  أنه اليسوغ  كما 

أو لرئيسه.  ممارسة أي صالحية مسندة للمجلس 

 ثانيا: تسيير مجلس الجهة

الميكانزم العمل  يقصد بتسيير مجلس الجهة مختلف  يتم مباشرة  بواسطتها  التي  والمحددات  ات 

 داخل المجلس.

التنظيمي   القانون  إلى  التقنيات    111.14وبالعودة   من  مجموعة  على  نص  قد  نجد  فإننا 

وهي كاآلتي: المنتخبة  تعمل في اطارها هاته المجالس   والضوابط 

 النظام الداخلي: -ت

ت في  األساس  المرجعية   الوثيقة  الداخلي  النظام  بشكل  يعد  يحدد  إذ  الجهوي،  المجلس  سيير 

والعالقة بين مختلف أجهزته.  تفصيلي شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس 
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المادة   لمقتضيات  التنظيمي    35وطبقا  القانون  الجماعي    111.14من  المجلس  رئيس  يقوم 

للمجلس،  ويعرض على هذا األخير لدراس النظام الداخلي  ته  بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع 

النتخاب مكتب المجلس. الموالية   والتصويت عليه خالل الدورة 

النظام   على  بالموافقة  القاضي  المجلس  مداولة  مقرر  الجهة  والي  إلى  المجلس  رئيس  يحيل 

الداخلي. النظام  مرفقا بنسخة  من هذا   الداخلي 

ثم بعد انصرام أجل  التنفيذ إال  ال يدخل حيز  الداخلي  فإن النظام  بالذكر،  ( أيام  8انية  )وجدير 

الداخلي(. بالمقرر دون  التعرض عليه )عدم المصادقة  على النظام   من تاريخ توصل الوالي 

الى رئيس   التعرض  يقوم بتبليغ هذا  فإن الوالي  الداخلي،  النظام  على  هذا  وفي حالة  التعرض 

ابتداء م شريطة أن يكون معلل واخل أجل أجل ثالثة أيام من العمل  الجهوي  ن تاريخ  المجلس 

 التوصل بالمقرر.

المتخذ. في شأن المقرر  لمداولة جديدة  المجلس  التعرض إجراء   يترتب على هذا 

المكلفة    إذا ابقى السلطة الحكومية  التعرض، أحالت  المقرر موضوع  على  المعني  المجلس 

يبت في طلب إيقاف   الذي  االدارية  المحكمة  لدى  إلى القضاء االستعجالي  بالداخلية األمر 

داخل أجل   لديها، ويترتب    48التنفيذ  بكتابة الضبط  ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب 

في األمر.على هذه االحالة وقف ت    117نفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة 

ملزمة العضاء المجلس. الداخلي   تعتبر مقتضيات النظام 

 برنامج  التنمية الجهوية  -ب 

برنامج   الرئيس خالل السنة االولى  من مدة انتداب المجلس،  يضع مجلس الجهة تحت إشراف 

وتقييمه. وتعمل على تتبعه وتحيينه   التنمية الجهوية 
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أو إنجازها  يحدد   برمجتها  المقرر  التنموية  االعمال  ست سنوات  لمدة  الجهوية  التنمية  برنامج 

تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي   بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق 

لالدارة المركزية. الالممركزة   وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح 

أن وتحديدا    يجب  الجهة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا  الجهوية  التنمية  برنامج  يتضمن 

ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث االولى وأن يأخذ بعين   الولوياتها وتقييمها لمواردها 

 االعتبار مقاربة النوع.

الدول بين  تعاقدي  في إطار  عند االقتضاء،  الجهوية،  التنمية  تفعيل برنامج  وباقي  يتم  والجهة  ة 

 المتدخلين.

فقد نص المشرع  التنمية الجهويةونظرا لما يحظى به هذا البرنامج من آثار على على مستوى    ،

في إعداد برنامج   على تتبع منهج تشاركي في إعداده من خالل إشراك مختلف الفاعلين المحليين 

وجمعيات ومواطنين  مواطنات  من  الجهوية،  الهيئا118التنمية  ومختلف  داخل  ،  االستشارية  ت 

العمومية   الرامية إلى  صياغة عالقة  جديدة  العداد السياسات  الجهة، وذلك في اطار التوجهات 

على الخصوص.  والترابية 

المقرر   التنموية  والمشاريع  البرامج  يحدد  الجهوية  التنمية  برنامج  فإن  ذلك،  على  وعالوة 

الجهة فيها بتراب  أو المساهمة  أو إنجازها  وتوطينها وكلفتها، مع    برمجتها  ، اعتبارا لنوعيتها 

 مراعات ما يلي:

بالجهة - التنموية  لألولويات  التنمية الجهوية   تحديد برنامج 

الدولة والعمل على بلورتها   - لسياسة  للتوجهات االستراتيجية  برنامج التنمية الجهوية  مواكبة 

في   الواردة  التوجهات  إدماج  مع  الجهوي،  الواقع  مستوى  إلعداد  على  الجهوي  التصميم 

 التراب عند وجوده.

المستدامة، - التنمية  البيئي لتحقيق  البعد   اعتماد 

 

 



وكذا   - تعبئتها،  لها  يمكن  التي  أو  للجهة  المتوفرة  المادية  االمكانيات  االعتبار  بعين  األخذ 

والمقاوالت   وهيئاتها  األخرى  الترابية  والجماعات  بين الجهة  في شأنها  المتفق  االلتزامات 

بالجهة.ال والقاطاعات االجتماعية   عمومية 

 دورات المجالس الجماعية:  -ج

التنظيمي   القانون  في اطار  الجهوية   المجالس  أعضاء  المشرع  ألزم  قبله   111.14لقد  وفيما 

القديم، بعقد دورات عادية  أو  استثنائية تتم من خاللها   47  -96قانون  الخاص بالنظام الجهوي 

وا المسائل  مختلف  بشأنها من  دراسة  تقديم حلول  ومحاولة  منها الجهة،  تعاني  التي  الشكاالت 

الفرقاء.  قبل مختلف 

بشكل عام  الجهوي  بحيث أن المجلس  هو سمة االلزامية  نظام هاته الدورات  ولعل أهم ما يمز 

بالتاثيث النعقاد هاته الدورات، وإال سيتم مساءلته من قبل الجهات المختصة،  ملزم 

، إذ نجد أن هناك دورات عادية باالضافة إلى    وفي الصدد يمكن ان نميز بين نظامين للدورات 

إليها في حالة الضرورة وطبق شروط محددة. يتم اللجوء   دورات إستثنائية 

 الدورات العادية: -

إلى المادة   بعقد ثالث     111.14من القانون   36بالرجوع  المجالس الجهوية  قد ألزم  نجد المشرع 

داخل كل   عادية  يوليو  دورات  و  مارس  أشهر  ، وقد حدد المشرع  اإلنتداب  سنة  من سنوات 

من الشهر  المحدد   في االثنين األول  المجلس  ويجتمع  الدورات.  كأشهر النعقاد هذه  وأكتوبر، 

يوم عطلة. التاريخ  إذا صادف هذا  العادية أو في اليوم الموالي   لعقد الدورة 

ويحدد لك من جلسة أو عدة جلسات،  الدورة  للجلسات  تتكون  أو  للجلسة  زمنية  ل دورة جدولة 

خالل كل جلسة. التي سيحاول في شأنها المجلس   والنقط 

للمجلس. الداخلي  للجلسات وتوقيتها في النظام  الزمنية   تحدد المدة 

يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بطلب كتابي من الرئيس، وال يشارك في التصويت،  

أو   منه  بمبادرة  يقدم  أن  المالحظات  ويمكن  جميع  المجلس  أعضاء  أو  الرئيس  من  بطلب 

بشأنها. بالقضايا المتداول  المتعلقة   والتوضيحات 



الجلسات   الجهة  بمصالح  مهامهم  المزاولون  الموظفون  الجهة،  رئيس  من  باستدعاء  يحضر 

 بصفة استشارية.

الدولة أو المؤسسات ا والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان  لعمومية  ويمكن للرئيس عن طريق 

االمر   يتعلق  عندما  للجهة،  الترابية  الدائرة  اختصاصهم  يشمل  الذين  العمومية  المقاوالت  أـو 

المجلس   في أشغال  المشاركة  ألجل  هيئاتهم،  بنشاط  ترتبط  االعمال  في جدول  نقاط  بدراسة 

 بصفة استشارية.

بوا الدورة  انعقاد  ومكان  وساعة  بتاريخ  المجلس  أعضاء  بإخبار  الرئيس  إشعار  ويقوم  سطة 

به 7مكتوب يوجهه إليهم سبعة ) في العنوان المصرح  ( أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة 

 .119لدى مجلس الجهة

والنقط   الدورة  أو جلسات  لجلسة  الزمنية  والجدولة  األعمال  مرفقا بجدول  االشعار  هذا  يكون 

الوثائق ذات في شانها خال ل كل جلسة، وكذا   الصلة.  التي سيتم التداول 

 الدورات االستثنائية: -

العادية   للمجالس الجماعية عقد دورات استثنائية عالوة على الدورات  لقد خول المشرع المغربي 

المتوقعة، والتي من شأنها أن تؤثر على نظام   الغير  ذلك التصدي لمختلف التطورات واألحداث 

تحقيق تحقيقى اله وبغية  إذا ما فات األوان،  الجماعة  النظام  استقرار  هذا  دف من وراء إحداث 

قد قيه بمجموعة ضوابط تفاديا لكل تعسف في توظيفه. فإن المشرع   االستثنائي 

يقوم بإستدعاء األعضاء لعقد دورة استثنائية، كلما دعت   فإن رئيس المجلس  وفي هذا المنوال، 

مه المزاولين  ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس  امهم على  الضرورة إلى 

في شأنها. قصد التداول  المجلس  عرضها على  مرفقا بالنقط المزمع   األقل، ويكون الطلب 

 
التنظيمي   36المادة   -119  المتعلق بالجهات. 111.1من القانون 



القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب   ثلث األعضاء  االستجابة  بطلب  إذا رفض رئيس المجلس 

باألصل داخل أجل أقصاه عشرة ) ( أيام من تاريخ  10عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنين 

 ه بالطلب.توصل

تنعقد لزوما دورة استثنائية على   المطلقة ألعضاء المجلس،  إذا قدم الطلب من قبل األغلبية 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة  30أساس جدول أعمال محدد خالل ثالثين )

 .111.14120من القانون    41مقتضيات الفقرة  الثانية من المادة  

دورة  است المجلس  في هذا  عالوة  على ما سبق، يعقد  تلقيه طلبا  في حالة  القانون  بحكم  ثنائية 

أعمال   جدول  في  إدراجها  المقترح  بالنقط  مرفقا  الطلب  ويكون  الجهة،  والي  قبل  من  الشأن 

خالل ) به عند اإلقتضاء. وتنعقد هذه الدورة  المتعلقة  الوثائق  وكذا  تاريخ  10الدورة  ( أيام من 

استدعاءات لحضور الدورة االستثنائية ثالثة   تقديم الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس

وجوبا بجدول األعمال.  أيام على األقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق االستدعاءات 

وفي حالة عدم   مهامهم  المزاولين  من نصف األعضاء  بحضور أكثر  تنعقد الدورة  االستثنائية 

أيام   من  الموالي  اليوم  الدورة  إلى  تؤجل  النصاب،  هذا  كيفما كان عدد  اكتمال  العمل، وتنعقد 

 .121األعضاء الحاضرين

أعمال المجالس الجماعية:  -ذ  جدول 

بتعاون مع   وذلك  برئيسه  مجلس الجماعة،  جدول أعمال دورات  القانون مهمة إعداد  لقد أناط 

 أعضاء المكتب،  

يوم على األقل قبل إنعقاد الدورة. بتبليغه إلى والي الجهة عشرين  إثر إعداده   ويقوم الرئيس 

 

بالجهات120    المادة  39 من القانون التنظيمي  111.14 المتعلق 
 111.14من القانون التنظيمي   40المادة    121



التي والجمعيات  المواطنين  قبل  من  المقدمة  العرائض  األعمال  جدول  في  وجوبا  تم   تسجل 

المادة   الموالية    122قبولها، وفقا ألحكام  العادية  بالجهات، وذلك في الدورة  من القانون المتعلق 

المجلس. البت فيها من لدن مكتب   122لتاريخ 

يقترحها والي الجهة، وال سيما تلك  تدرج بحكم القانون في جدول األعمال النقط االضافية التي 

على أن   طابعا استعجاليا،  تكتسي  أيام ابتداء من  التي  ثمانية  بها داخلل أجل  الرئيس  يتم إشعار 

بجدول األعمال.  تاريخ توصل الوالي 

، أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية طلبا   مهامهم  المزاولين  ويجوز ألعضاء المجلس 

في جدول األعمال، ويتعين أن يكون   كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاص المجلس 

المعنية.رفض إدر يبلغ فورا إلى األطراف   اج كل مسألة معللة، وأن 

نقاط اقترح   نقطة أو  بكل رفض إلدراج  ، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة  علما  يحاط المجلس 

، ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. في جدول األعمال   إدراجها 

المجلس   نقطة تدخل في إختصاص  قصد إدراج  في جدول األعمال  في حالة تقديم طلب كتابي 

في جدول األعمال. تسجل وجوبا هذه النقط   123من قبل نصف عدد أعضاء المجلس،ة 

 جهة  الفقرة الثانية: اختصاصات ال

وذلك بتنظيمها    داخل جهة  تناط بال والمستدامة  المندمجة  بالتنمية  الترابية مهام النهوض  دائرتها 

وتقوية تنافسيته   للجهة  الترابي  المجال  جاذبية  بتحسين  فيما يتعلق  وال سيما  وتتبعها،  وتنسيقها 

 االقتصادية

ولهذه الغاية تمارس الجهة اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات  

 إليها من هذه األخيرة.  منقولة

  

 

  

 



 أوال: االختصاصات الذاتية

تمارس الجهة اختصاصات ذاتية في مجال التنمية الجهوية، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج  

التراب. العداد  والتصميم الجهوي   التنمية الجهوية 

في مجال التنمية الجهوية على الذاتية للجهة  تشتمل االختصاصات  المستويات    وفي هذا الصدد 

 التالية:

 المستوى االقتصادي: ❖

 دعم المقاوالت  

 توطين وتنظيم مناطق لالنشطة االقتصادية بالجهة

القروي في العالم  السياحية  والمسلك   تهيئة الطرق 

الجملة الجهوية  انعاش اسواق 

 إحداث مناطق لالنشطة التقليدية والحرفية

 جذب االستثمار

الجهوية  انعاش والمنتجات   االقتصاد االجتماعي 

 المستوى االجتماعي والبيئي ❖

القروي  إنعاش االنشطة غير الفالحية بالوسط 

الغير المصنفة  بناء وتحسين الطرق 

الترابية للجهة  إعداد وتصميم النقل داخل الدائرة 

داخل ا الترابية  لألشخاص بين الجماعات   لجهاتتنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري 

الجهوية المنتزهات   تهيئة وتدبير 

جهوية القتصاد الطاقة والماء  وضع إستراتجية 



بالطاقة المتجددة المرتبطة  المبادرات   إنعاش 

 المستوى الثقافي والتا طيري ❖

إحداث مراكز جهوية للتكوين  وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل اإلدماج  

 في سوق الشغل  

الترابية.  اإلشراف على وموظفي الجماعات  لفائدة أعضاء المجالس  المستمر   التكوين 

لها   والترويج  األثرية  في المحافظة على المواقع   اإلسهام 

الثقافية والترفيهية المهرجانات   124تنظيم 

في إطار التعاون   اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة  عالوة على ما سبق، يمكن للجهة ابرام 

طبقا  العمومية  السلطات  موافقة  بعد  االطار  نفس  في  تمويالت  على  الحصول  وكذا  الدولي 

بها العمل. والمقتضيات الجاري   للقوانين 

اتفاقية بين جهة أو مجموعة من الجماعات   إبرام أي  ودولة أجنبية  اليمكن   الترابية 

 التهيئة المجالية ❖

القوانين   وفق  التراب،  إلعداد  الجهوي  التصميم  الرئيس  إشراف  تحت  الجهة،  مجلس  يضع 

على   المعتمدة  التراب  لإلعداد  العامة  السياسة  في إطار توجهات  العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

واإلد األخرى  الترابية  مع الجماعات  وبتشاور  الوطني  العمومية،  المستوى  والمؤسسات  ارات 

بتراب الجهة. المعنيين  القطاع الخاص   وممثلي 

التصميم   145تطبيقا للفصل   تنفيذ  في  الجهة  مجلس  رئيس  الجهة  والي  يساعد  الدستور،  من 

التراب إلعداد   .125الجهوي 

  

 

 
بالجهات 111.14من القانون التنظيمي   82المادة    124  المتعلق 

 



 ثانيا: االختصاصات المشتركة

بين الجهة  والدولة  بشكل تعاقدي، إما بمبادرة  من الدولة او   تمارس االختصاصات المشتركة 

يساهم في تنمية الجهة. ذلك االختصاص   بطلب من الجهة إذا ماتبين لهذه األخيرة أن مباشرة 

التالية: في الميادين  المشتركة  تمارس الجماعة  االختصاصات   وهكذا 

 الميدان االقتصادي   ❖

وتقوية التنافسية   الترابية   تحسين جاذبية المجاالت 

المستدامة    التنمية 

التطبيقي العلمي  والبحث   الشغل 

 الميدان االجتماعي والبيئي ❖

والمساعدة االجتماعية  التاهيل االجتماعي، 

العتيقة للمدن  ورد االعتبار   إنعاش السكن االجتماعي، 

القري  تأهيل العلم 

الطبيعيةالمحافظة على   والموارد  البيئية   -غابات، مجاري مائية، محميات...  -المنظومة 

 الميدان الثقافي والسياحي ❖

بتراث الجهة والثقافة المحلية  االعتناء 

 صيانة اآلثار ودعم الخصوصيات الجهوية

الثقافية المؤسسات   إحداث وتدبير 

السياحة  إنعاش 

 ثالثا: االختصاصات المنقولة

بصفة خاصة:وتحدد هاته   التفريع، وتشمل هذه المجاالت   االختصاصات اعتمادا على مبدأ 

ذات البعد الجهوي، التحتية  والبنيات   التجهيزات 

 الصناعة،



 الصحة،

 التجارة،

 التعليم،

 الثقافة،

 الرياضة،

والبيئة  .126الطاقة والماء 

بين  الجهات عند نقل اإلختصاصات  وفي هذا المضمار، يجب أن يراعى مبدأي التدرج والتمايز 

إلى الجهة  .127من الدولة 

 الفقرة الثالثة: المراقبة على المجالس الجماعية

بسير   المتعلقة  المبدئية أن تقام االختصاصات  الجهوية تفرض من الناحية  إذا كانت الالمركزية 

فإن واقع الجهة،   األعمال في المجلس من قبل منتخبي الجهة بشكل مستقل وفي إطار المركزي، 

المجلس الجهوي في سير  المركزية   .128في المغرب الزال يشهد تدخلت هامة للسلطة 

بالداخلية    في   و يرتبط المكلفة  الحكومية  والسلطة  لوالي  الممنوحة  في السلطات  التدخل  هذا 

األولى   الرقابة  من  بين نوعين  نميز  أن  ويمكن  المجالس  هاته  على  الرقابة  من  نوع  ممارسة 

الرقابة على األشخاص. الثاني  بالرقابة على األعمال، والنوع   مرتبطة 

 

 

 

 

 
 

 



 مجالس الجماعيةأوال: الرقابة على أعمال ال   

السليمة   المتابعة  من  األخيرة  هذه  تمكين  إلى  الجهوية  المجالس  أعمال  على  الرقابة  تهدف 

 129ألعمالها، دون إلحاق ضرر بمصالح الجماعة سواء كان هذا الضرر آني أو مستقبلي.

التي تمتلكها السلطة  اإلدارية،   تحيل الرقابة على أعمال المجالس، إلى مجموعة من اإلجراءات 

ألحكام   مخالفتها  وعدم  مشروعيتها،  من  للتأكد  المجالس  عن  الصادرة  األعمال  مواجهة  في 

بها العمل.  القوانين الجاري 

الفصل    لمقتضيات  ال  145تطبيقا  وعمال  الجهات  والة  الدستور،يمثل  واألقاليم،  من  عماالت 

الترابية. في الجماعات  المركزية   السلطة 

التنظيمية   النصوص  وتنفيذ  القانون،  تطبيق  تامين  على  الحكومة  باسم  والعمال،  الوالة  يعمل 

المراقبة االدارية. ومقرراتها، كما يمارسون   للحكومة 

تأخذ شكلين رقابة صريحة وأخرى ضمنية.  وهذه الرقابة 

 قابة المشروعة(الرقابة الصريحة )ر -ت

يمارسمن   145تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل   والي الجهة مهام المراقبة   الدستور، 

ومقررات مجلس الجهة. قرارات رئيس المجلس  على شرعية   اإلدارية 

الشأن تبت فيه المحكمة اإلدارية. في هذا   كل نزاع 

المقررات   القانون  باطلة بحكم  في صالحيات مجلس الجماعة  تعتبر  تدخل  ال  التي  والقرارات 

والتنظيمية   التشريعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا  ألحكام  خرقا  المتخذة  أو  رئيسه  أو 

إليها في كل وقت  بعد إحالة األمر  في طلب البطالن  اإلدارية  بها العمل. وتبث المحكمة  الجاري 

بالد المكلفة  الحكومية   130اخلية.وحين من قبل السلطة 

 

. 

 



المادة   في اطار  فإن المشرع  الرقابة  تفعيل هذه  تبليغ   113وقصد  "يتعين  يلي:  ما  على  نص 

المتخذة  في  نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجهة وكذا نسخ من قرارات الرئيس 

( يتعدى  عشرة  الجهة  داخل أجل ال  والي  العام إلى  الطابع  ذات  التنظيمية  السلطة  (  10اطار 

وذلك    أيام المذكورة،  القرارات  اتخاذ  لتاريخ  الدورة  أو  اختتام  لتاريخ  الموالية  العمل  أيام  من 

 مقابل وصل.

وبالنتيجة، فإن تبليغ هاته األعمال إلى العامل يسفر بطبيعة الحال عن تكريس هاته الرقابة  التي  

الرأ بالتالي عدم إبداء  في قبول تلك المقررات  سلطة تقديرية  للوالي  ي، أما في الفرضية  تعطي 

القانون   في  عليها  المنصوص  التعرض  مسطرة  تطبق  فهنا  الرفض  إظهار  وهي  الثانية 

 131التنظيمي.

المنصوص عليه في حالة  عدم   قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض  المجلس  تكون مقررات 

عليها  .132التعرض 

 الرقابة الضمنية )رقابة المالءمة( -ث

المادة      في  التنظيمي  115نص المشرع  مقررات    111.14من القانون  تكون  " ال  أنه:  على 

أو من ينوب   أو اإلقليم  قبل عامل العمالة  عليها من  التأشير  بعد  قابلة للتنفيذ إال  التالية  المجلس 

المجلس: التوصل بها من رئيس   عنه، داخل أجل عشرين يوم من تاريخ 

ال - ببرنامج  المتعلق   تنمية الجهوية.المقرر 

التراب،. - إلعداد  بالتصميم الجهوي  المتعلق   المقرر 

إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها. - القاضي بتنظيم   المقرر 

الجهوية. - العمومية  والمنشآت  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلقة   المقررات 

بإحداث شركات التنمية الجهوية، - المتعلقة   المقررات 

 
بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي   114المادة    131  المتعلق 
التنظيمي   117المادة   -132  .113.14من القانون 

السلط؟   -    أي تكريس لمبدأ فصل  "الرقابة اإلدارية والقضائية على أعمال الجماعات الترابية:  محمد الشريف بنخيي 

المحلية والتنمية عدد    وما يليها. 322، ص 2016، سنة  128"المجلة المغربية  لإلدارة 



المالي - الوقع  ذات  الرسوم    المقررات  سعر  تحديد  والسيما  المداخيل،  أو  النفقات  على 

ومختلف الحقوق وتفويت أمالك الجهة  وتخصيصها.  واألتاوى 

الجماعات   - مع  الجهة  تبرمها  التي  والتوأمة  الالمركزي  التعاون  باتفاقيات  المتعلق  المقرر 

األجنبية وفاعلين من خارج المملكة.  المحلية 

بعد انصرام األجل المنصوص  يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في  المذكورة  شأن مقرر من المقررات 

 (.visaعليه، بمثابة تأشيرة )

بعد   إال  للتنفيذ  قابلة  والضمانات  االقتراضات  و  بالميزانية  المتعلقة  المجلس  مقررات  التكون 

بالداخلي  المكلفة  الحكومية  والسلطة  بالمالية  المكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  من  عليها  ة  التأشير 

التنظيمي.  202داخل األجل المنصوص عليه في المادة    من هذا القانون 

موضوعية   بمراقبة  األمر  يتعلق  حيث  الالمركزية،  فكرة  تحترم  المشروعية  رقابة  كانت  إذا 

تحد من   فإن رقابة المالءمة مبدئيا  قاضي المشروعية،  يمارسها  التي  الرقابة  حد ما  تشير إلى 

المحليي تباشرها.  حرية عمل المنتخبين  التي  والمقررات  أن المشاريع  في الواقع  تعني  ألنها  ن. 

القبلي عليها من قبل السلطة الحكومية  تنفيذها إال بعد التأشيرة   . 133السلطات الالمركزية اليمكن 

 ثانيا: الرقابة على األشخاص

طبيعة   ذات  رقابة  بين  نميز   أن  يمكن  بحيث  مختلفين،  شكلين  األشخاص  على  الرقابة  تأخذ 

الحالة   في  ممثلة  وهي  الحلول(  التجريد،  االقالة،  )العزل،  الجهوي،  المنتخب  في حق  تأديبية  

الموكولة له،  القانونية  المنظمة لممارسة االختصاصات  بأحد الضوابط  التي يخل فيها المنتخب 

المهام االنتدابية.أو وجو  دة  في وضعية  تتنافى  مع 

السير   دونها اضطراب  للحيلولة  تفرضها الضرورة  عادية  شكلية  طبيعة  رقابة ذات  ثم هناك 

)االستقالة(. للمجلس   العادي 

 
ال -133 لنيل  المحلية بالمغرب" أطروحة  "الوالي والعامل والتنمية  في القانون العام، جامعة محمد إيمان داودي  دكتوراه 

 .187، ص 2014/2015الخامس الرباط، كلية الحقوق سال، سنة 



بين نوعين بحيث هناك رقابة  على   كما أنه يجب التميز أيضا في اطار الرقابة على األشخاص 

ثم ا بشكل جماعي.األشخاص بشكل فردي،   لرقابة على  أعضاء المجلس 

 الرقابة على األعضاء بشكل فردي -ت

في   المحددة  القانونية   مدتها  بإنتهاء  تنتهي  الجهوي   للمنتخب  المدة  االنتدابية   كانت   6إذا 

إما  134سنوات تكون  وقد  مهامه،  إنهاء  إلى  الجماعي  بالمنتخب  تؤدي  قد  حاالت  فإن هناك   ،

لالنتداب.اختيارية    )االستقالية( أو عن طريق رقابة  تؤدي به إلى اإلنهاء المبكر 

 العزل  -6

يتم فيها إنهاء   الجهوية  بحيث  الرقابة على أعضاء المجالس  آثار  أنواع  العزل أحد أشد  يشكل 

ترتب   جسيمة   المشرع  اعتبرها  واألفعال  السلوكيات  إحدى  وذلك لإلرتكابه  المنتخب  انتداب 

 العزل.

نجد المادة    وهكذا  نص في اطار  القانون  التنظيمي    67المشرع  أنه: "إذا  111.14من  ، على 

واألنظمة   للقوانين  مخالفة   أفعاال  رئيسها،  غير  الجماعة  مجلس  أعضاء  من  عضو  ارتكب 

عن  قام والي الجهة  ومصالح الجماعة،  العمومي،  تضر بأخالقيات المرفق  بها العمل  الجاري 

ا بمراسلة  باألمر لإلدالء بإيضاحات كتابية  حول األفعال المنسوبة  طريق رئيس المجلس  لمعني 

التوصل. أيام ابتداء من تاريخ   إليه داخل أجل ال يتعدى عشرة 

السلطة   قامت  العمل،  بها  الجاري  واألنظمة  للقوانين  مخالفة  أفعاال  المجلس  رئيس  إذاارتكب 

بإيضاحات   قصد اإلدالء  بمراسلته  بالداخلية  المكلفة  المنسوبة،  الحكومية  كتابية حول األفعال 

أيام من تاريخ التوصل.  إليه داخل أجل ال يتعدى عشرة 

في  إليها  المشار  الكتابية  باإليضاحات  التوصل  بعد  بالداخلية،  المكلفة  الحكومية  للسلطة  يجوز 

المحدد،   األجل  انصرام  بعد  بها  عند عدم اإلدالء  أو  الحالة،  أعاله، حسب  السابقتين  الفقرتين 

باألمر من مجلس  إحال المعني  إلى المحكمة  اإلدارية  وذلك لطلب عزل عضو المجلس  ة  األمر 

أو نوابه من عضوية  المكتب أو المجلس.  الجهة، أو عزل الرئيس 

 
التنظيمي   2المادة   -134 أعضاء المجالس الترابية. 59.11من القانون   المتعلق بانتخاب 



داخل أجل ال يتعدى   في الطلب   تاريخ توصلها باإلحالة.  شهرا منوتبث المحكمة 

يمكن   بالمحكمة  اإلدارية  الذي يبث    إحالة األمروفي حالة االستعجال،  إلى القضاء االستعجالي 

بالطلب. 48فيه داخل أجل    ساعة  من تاريخ توصله 

إلى   مهامه  عن ممارسة  باألمر  توقيف المعني  اإلدارية  المحكمة  إلى  على إحالة األمر  يترتب 

العزل. في طلب   حين البت 

في طلب العزل،  إن ما يمكن أن نست للقاضي اإلداري  نتجه من هذه المسطرة هو إدراج المشرع 

يقوم بها فقط  بعدما كانت مسطرة  العزل  بطبيعة الحال ضمانة  مهمة  للمنتخب  وهذا ما يعتبر 

حسب الحالة.    العامل أو وزير الداخلية 

 الحلول 

الهيئات الالمركز الرقابة على  الحلول أسلوبا من أساليب  في حقيقة تشكل سلطة  فهي تعتبر  ية، 

للشأن المحلي في تدبيرها  الجماعية  الذي يكشف مدى استقاللية المجالس  المقياس   .135األمر 

على مستوى الجهة وفق  و الممثلة  في الوالي  للسلطة اإلدارية  المخولة  وتمارس سلطة الحلول 

اطار في  المشرع  عليها  نص  وقد  استثنائية،  اجراءات  باعتبارها  وذلك  القانون    ضوابط 

 على الشكل التالي:  136التنظيمي

التنظيمي   القانون   هذا  بمقتضى  أحكام  به  المنوطة   باألعمال  القيام  عن  الرئيس  امتنع  "إذا 

بمطالبته   قام عامل العمالة أو اإلقليم  العادي لمصالح الجماعة،  وترتب على ذلك اخالل بالسير 

المنوطة.  بمزاولة  المهام 

استجابة    دون  الطلب  توجيه  تاريخ  من  العمل  أيام  من   يوما  عشر  خمسة  أجل  انصرام  بعد 

بالمحكمة    االستعجالي  القضاء  إلى  األمر  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  السلطة  تحيل  الرئيس، 

 اإلدارية  من أجل البت في وجود حالة  االمتناع.

 

 

 



داخل أجل  خ تسجيل طلب اإلحالة  بكتابة  الضبط  ساعة  من تاري 48يبت القضاء االستعجالي 

 بهذه المحكمة.

بدون   االقتضاء  وعند  نهائي  قضائي  حكم  بواسطة  السابقة  الفقرة  في  إليه  المشار  البت  ويتم 

 استدعاء األطراف.

باألعمال   القيام  في  الرئيس  محل  الحلول  للوالي  جاز  حالة  اإلمتناع،  القضائي  أقر الحكم  إذا 

 األخير عن القيام بها.التي امتنع لهذا  

فقد أصدر وزير الداخلية  دورية  إلى والة  الجهات وعمال العماالت   وبغية تفعيل هاته المسطرة 

مجالس   رؤساء  المراقبة  اإلدارية  محل  سلطة  حلول  كيفيات ممارسة  تنص على  واألقاليم، 

وأقاليم، جهات( )جماعات، عماالت،  الترابية   .137الجماعات 

 :اإلقالة -7

)عامل  يخضع   اإلدارية  بعد انتخابه لرقابة  السلطة  سواء  –المستشار الجماعي  وزير الداخلية( 

بها العمل، وأيضا في  على مستوى  وطبيعة  القانونية ومدى انسجامها مع المقتضيات الجاري 

به كمنتخب جماعي. المنوطة  قيامه بالمهام   مدى 

نائبا ل ينتخب رئيسا أو  فإنه وال يجوز أن  الذين هم  وبالمناسبة  الجماعة  أعضاء مجلس  لرئيس 

المكلفة    للسلطة  الحكومية   بقرار  فورا  يعلن  من األسباب.  سبب  ألي  الوطن  خارج  مقيمون 

ثبت،  أو نائبه الذي  بعد رفع األمر إليها من قبل والي الجهة، عن اقالة رئيس المجلس  بالداخلية، 

أنه مقيم في الخارج  .138بعد انتخابه، 

ونائبه، وال يطال باقي أعضاء المجلس. ومنه نستنتج أن ه فقط برئيس المجلس  المنع مرتبط   ذا 

يعمد   التي  السياسات  مختلف  وتدارس  للدورات،  على الحضور  وبغية  حث أعضاء  المجلس 

الدورات أمرا اجباريا. اعتبر الحضور لهاته  إلى اتخاذها، فإن المشرع   المجلس 

 

 

 



لم يلب اإل الجماعة  متتالية، أو  وكل عضو من أعضاء مجلس  ثالث دورات  لحضور  ستدعاء 

المجلس   القانون، ويجتمع  يعتبر مقاال بحكم  المجلس،  يقبله  متقطعة دون مبرر  دورات  خمس 

 لمعاينة هذه االقالة.

أسماء    عن  واإلعالن  كل دورة  افتتاح  عند  للحضور  مسك سجل  المجلس  رئيس  على  يتعين 

 األعضاء المتغيبين.

نسخة من   المجلس  داخل أجل خمسة  أيام بعد  يوجه رئيس  الجهة،  هذا السجل إلى عامل والي 

نفسه باإلقالة يخبره داخل األجل   .139انتهاء دورة  المجلس، كما 

فقط  وليس  المجلس  داخل  بالنسبة  لكافة األعضاء  الزاميا  أمرا  يعتبر  الدورات  فحضور  إذن 

)اقامة خارج ا السابق  للمنع  بطبيعة  الرئيس ونوابه كما هو الشأن بالنسبة  لوطن(، لكن اإلشكال 

فهاته العبارة  بدون شك  يقبله المجلس"  يتمثل كذلك في عبارة "مبرر  الحال في هذا المضمار 

بالتالي   ستكون محل نزاع بين العضو الذي يقدم هذا العذر  وبين امكانية القبول من قبل المجلس 

ترك السلطة  التقديرية  للمجلس.  المشرع 

تقدير مدى مستوى  فإن    وعلى  غيابه،  لتبرير  العضو  بها  يدفع  التي  والوسائل  الوقائع  كفاية 

يبقى للقضاء في تكييف التصرف ومدى تطبيق مسطرة اإلقالة في حق المنتخب.    األمر 

 اإلستقالة:

إذا كانت اإلقالة تعتبر إجراءا تأديبيا في حق العضو الذي أخل بإلتزاماته كمنتخب، فإن اإلستقالة  

والمساطر   المنتخب وقت ما شاء  لكن شريطة  احترام الشروط  تعتبر إجراءا اختياريا يمارسه 

عليها قانونا.  المنصوص 

 

 



وجب عليه تقديم استقالته  إذا رغب رئيس المجلس الجهوي في التخلي عن مهام رئاسة المجلس،  

أجل خمسة    انصرام  بعد  اإلستقالة   هذه  أثر  ويسري  بالداخلية.  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى 

باالستقالة  .140عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل 

في التخلي عن مهامهم، وجب   إذا رغب كذلك نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس 

تقديم استقالتهم من السلطة    عليهم  فورا وكتابةالى  بذلك  يخبر  الذي  المجلس  إلى رئيس  مهامهم 

بعد انصرام أجل  والي الجهة. ويسري أثر هذه اإلستقالة  بالداخلية عن طريق  المكلفة  الحكومية 

باالستقالة المجلس  يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس   .141خمسة عشر 

المجل بمكتب  لملء المقاعد الشاغرة  في تجرى االنتخابات  عليها  المنصوص  وفق المسطرة  س 

 من هذا القانون التنظيمي. 21و19المادتين  

يستمر  رئيس المرفق العام بإنتظام واضطراد،  مجلس الجهة  المستقيل    ضمانا لمبدأ استمرارية 

الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس في تصريف األمور   .142ونوابه 

 التجريد -8

المادة    ألحكام  رقم    20طبقا  التنظيمي  القانون  السياسية   29.11من  باألحزاب  ،   143المتعلق 

عن االن خالل مدة االنتداب  تخلى  الذي  الجماعة  بمجلس  المنتخب  العضو   للحزب  يجرد  تماء 

بإسمه من صفة  العضوية  في المجلس. الذي ترشح   السياسي 

لدى  كتابة التجريد  أو الحزب     يقدم طلب  المجلس  قبل رئيس  من  بالمحكمة  اإلدارية  الضبط 

باألمر بإسمه، وتب الذي ترشح المعني  المحكمة اإلدارية  في الطلب داخل أجل شهر   تالسياسي 

التجريد لدى  كتابة  الضبط.  من تاريخ طلب 

 الرقابة على األعضاء بشكل جماعي -ث

 

 

 

 

 



فر المفروضة على األعضاء بشكل  الرقابية  المجلس  إلى جانب  دي، هناك رقابة على أعضاء 

الرقابة    يمثل أشد أنواع  بشكل جماعي، وتأخذ هذه الرقابة صورة تأديب وذلك بواسطة  إجراء 

بدون شك له  والتي  المجالس الجهوية، وهي ممثلة في حل المجلس الجماعي،  المفروضة  على 

للمجلس. العادي   آثار  على السير 

 لمجالس الجهويةالحل كإجراء رقابي على أعضاء ا -3

يقصد بحل المجلس الجهوي من الناحية  القانونية  وضع حد لممارسة اإلنتداب،  وذلك لألسباب  

المنتخب. للمجلس  العادي  السير   لها تأثير سلبي على 

للسلطة   جاز  الجماعة،  مجلس،  سير  بحسن  تمس  ألسباب  مهددة  الجهة  مصالح  كانت  إذا 

بالداخلية احالة  ا المكلفة  المحكمة  اإلدارية  من أجل حل المجلسالحكومية   .144ألمر  إلى 

والقوانين   القانون  التنظيمي  به بمقتضى أحكام هذا  باألعمال المنوطة  القيام  إذا رفض المجلس 

بتدبير   أو  بالميزانية   المتعلق  المقرر  واتخاذ  التداول  رفض  أو  العمل  بها  الجاري  واألنظمة 

العمومية  التابعة  للجهة، أ تعين على الرئيس  المرافق  و إذا وقع اختالل في سير مجلس الجهة، 

لتوجيه إعذار   والي الجهة،  عن طريق  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  يتقدم بطلب  أن 

للقيام بالمتعين. المجلس   إلى 

ابتداء من تاريخ توجيه   بعد مرور شهر  القيام بذلك أو إذا استمر االختالل  وإذا رفض المجلس 

من أجل اإلعذا إلى المحكمة  اإلدارية  بالداخلية إحالة  األمر  المكلفة  للسلطة الحكومية  ر، أمكن 

 .145حل المجلس

 آثار الحل  -4

لمصالح الجماعة، لذلك   السير  العادي  آثار على  له  الجماعي  فإن حل المجلس  كما هو  معلوم 

داخل أجل ث الجديد  الثة أشهر من  إذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب انتخاب أعضاء المجلس 
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إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس ألي سبب من األسباب وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة   

بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية  لتاريخ حصول     الحكومية المكلفة 

 هاته األسباب.

القانون، حسب   بحكم  بينهم،  من  يكون  أعضاء،  في خمسة  الخاصة  اللجنة  عدد أعضاء  يحدد 

العام للمصالح. المدير أو المدير   الحالة 

يمارس   الذي  الجهة،  والي  الخاصة  اللجنة  لرئيس  يترأس  المخولة  الصالحيات  الصفة  بهذه 

بعض   بقرار  يفوض  أن  ويمكنه  للجهات،  التنظيمي  القانون  أحكام  بموجب  الجهة  مجلس 

 صالحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

أموال   تلزم  أن  يمكن  وال  الجارية،  األمور  تصريف  في  الخاصة  اللجنة  صالحيات  تنحصر 

المت الموارد  فيما يتجاوز  الجارية.الجهة  في السنة المالية   وفرة 

صادف الحل   إذا  لكن  المجلس،  انتخاب  فور إعادة  الخاصة  اللجنة  القانون، مهام  بحكم  تنتهي 

تستمر هاته اللجنة مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد   الستة أشهر األخيرة من مدة اإلنتداب، 

 الجهات.العام لمجالس  

 

 

 

 


