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 مددم آللعاومدد  آلعامدد  آلحكامدد تعدد  
ل
 ا ددا بللحكامدد آلترآبيدد  ءددال آ ج أت ددالآ

ل
طرأقدد  توعأدد  ، وهددي تددرت س آ

ولددح وم تلدر آلو دد آت آلترآبيدد  آللكو دد  لل ولد  مدد
ل
م ء دد  نا يدد ، وتد بير آللددلط  بدديم آللر دال مددم ء دد  آ

ن آلترآبيوبل ى ضلان مشار   آللوآطع  في م تلر آلقرآرآت وآلليا ات آلعلومي  آلتي ت م آلش
ل
.ا

.
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 ا ا علح آلععاصر آلتالي آلحكام تقوم
ل
:آلترآبي  آ

دعم آلالمر الأ •
آلالتلر الدعم •
دآرة آلو  آت آلترآبي • قرآر قوآع  آلت بير آلحر وآل ألقرآطي جإ آإ
ر ا  ضلا ات آلع آل  • آلل الي آإ
 ا ي  وآل عيات آلتحتي  آلضرورأ •

ل
آلتوعأ  آلعادل لللرآفق آج

(آل  ات وآل لاعات)دعم آختصاصات آلو  آت آلترآبي  •
ليات •

 
قرآر آ ن آلترآبيتشار ي آإ

ل
شرآك آللكان في ت بير آلشا لضلان آإ

وض  ضوآبس دقيق  للللا ل  وآللحا   •
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هم
ل
:هوآلتشار ي آل ألقرآطي عليهترتكالماوآ

نت بيرفيآلل تل مكو اتءلي آ  رآطضلان
ل
خاللممأتمماجوهذآآلعام،آلشا

آللوآطعيمولللوآطعاتآلل اشرةوآللشار  آلل  يآلل تل معالاتخاللوممآللعت  يم
طارفي وآللوآطع ،آلل  ي آللشار  آإ
اليبتطوأر 

ل
نت بيروطرق آ

ل
آعتلادخاللمموآللحليآلوطعيآلللتوأيمعلحآلعامآلشا

نار يآلتشوآلت بيروآلت طيسآلتش يصعلح  يربشكلترتكالء أ ةمقاربات
ل
آلعامللشا

ومحليا،وطعيا
تفعيلتيلير 

ل
آطعاتآللوتلكيمخاللمموذلكباللحا   ،آلللؤولي ربسم  آ

.بذلكقيام ا يفي وعلحآلترآبي آلو  آتم تلربهتقومماعلحوآل لعياتوآللوآطعيم
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يدد ، مكلدد ا أشددكل ت صدديص آل دداس آلتا دد  لل لاعددات آلترآب
لل اللدد ا، آلترآبيدد ، ع ددر آ ت ابدداتآلحكامدد   يددرآ لتوطيدد  

مددددددم آل  ددددددتور 135آلفصددددددل )بدددددداجقترآم آلعددددددام آلل اشددددددر 
لتدد بير ترآبددي قددالم علددح م دداد  آء ددو ، وتعادديم (آللغربددي
 آلتفر (136آلفصددددل )آلحددددر 

ل
أدددد  ، وآلتكددددرأل  آلفعلددددي لل دددد آ

 آلتعاض  ، (140آلفصل )
ل
(.144آلفصل )وم  آ

آللع  آل  تور  
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الترابية،الحكامة
:الدستور من136الفصل

لتدبيرامبادئعلىوالترابيالجهويالتنظيميرتكز”
سكانالمشاركةويؤمنوالتضامن،التعاونوعلىالحر،
فيتهممساهممنوالرفعشؤونهم،تدبيرفيالمعنيين
.“والمستدامةالمندمجةالبشريةالتنمية

آللع  آل  تور  
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آجلتقالي 
نمم137آللادة

ل
آل  اتتلاهم”آ

خرى آلترآبي وآل لاعات
ل
لتفعيفيآج

ع آدوفيلل ول ،آلعام آلليا   آإ
فيي املثلخاللممآلترآبي ،آلليا يات

.“آلللتشارأمم لل

آللع  آل  تور  
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:آللشار  وآلحكام 
آلترآبي وآل لاعاتآل  اتم اللتض ”139آللادة

خرى،
ل
لياتآج

 
اهل مللتيليروآلتشاور،للحوآرتشار ي آ
ع آدفيوآل لعياتوآللوآطعيمآللوآطعات علي آلتبرآمجآإ

.وتت ع ا
ض،عرآلتق أموآل لعياتوآللوآطعيملللوآطعاتألكم
درآجآلل للمطال  مع اآل  ف تصاصهآخفيت خل قط باإ
علالهء ولضلم

ل
.“آ

آللع  آل  تور  
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م القانون التنظيمي رق
المتعلق 113.14

بالجماعات

.  14القانون التنظيمي
لق المتعلق المتع112

قاليمالعماالت
أ
واال

قم القانون التنظيمي ر 
المتعلق 14.111

بالجهات

آللع  آل  تور  
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 لوذج 
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طار آل  تور  وآلقا و ي لل لاعات  آجإ
آلترآبي 

 لوذءا آجقاليمو آلعلاجتم الل 
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طار آل  تور   آجإ

طار آلقا و ي آجإ
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اإلطار الدستوري 

ي  آلحكام  أعت ر ت صيص آل اس آلتا   لل لاعات آلترآبي ، مكل ا   يرآ لتوط
مم 135آلفصل )آلترآبي ، ع ر آ ت ابات لل الل ا، باجقترآم آلعام آلل اشر 

فصل آل)، وتعايم ء و  ترآبي قالم علح م اد  آلت بير آلحر (آل  تور آللغربي
 آلتفرأ  (136

ل
 آلتعاض  ، (140آلفصل )، وآلتكرأل  آلفعلي لل  آ

ل
وم  آ

(.144آلفصل )
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هداف الحكامة
أ
:  من بين غايات وا

 ن ضمان
أ
العاممشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشا

 الدائمالتواصل ضمان
 للمعلومات تحقيق الولوج
 القراراتاتخاذ المشاركة في
 المتطلبات،وتقييم السياسات، واالقتصاد في النفقات، وتحقيق صناعة
 الفساد وكل مظاهر التدبير السيئ للمرافق العموميةمحاربة  ...
ى بوضوح من مقومات الحكامة بما فيها الحكامة الترابية، وهذا ما يتجلالعديد 2011لكل ذلك فقد تضمن دستور وبالنظر 

.من خالل العديد من المقتضيات والفصول الواردة في الوثيقة الدستورية

اإلطار الدستوري 
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ر  و ت ل   آ ر  أ ص  ت م  م ح  ل و
ل
آج ة  ر ق ف ل آ

توطي  وتقوأ  مؤ لات دول    أث ،بعا  دول  دألقرآطي  ألودها آلحق وآلقا ون

ت زا ك رت م ل ا

الجيدةالحكامةالتعدديةالمشاركة

أ  ا غ ل آ

من والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الف
أ
رص، والعدالة إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باال

.االجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة

اإلطار الدستوري 
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اإلطار الدستوري 

ساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها،
أ
النظام الدستوري للمملكة على ا

، والتشاركيةالديمقراطية المواطنة -
مبادئ الحكامة الجدية، وربط المسؤولية بالمحاسبة-

ة الفقرة الثالث

12من الفصل 

- ن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطي
أ
ة التشاركية، في تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشا

يمهاإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقي
- .يحددها القانونوكيفياتعلى المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط 

الفقرة الثانية 

من الفصل 

األول من 

الدستور 
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اإلطار الدستوري 

- فاعلين تعمل السلطات العمومية على إحداث هيائت للتشاور، قصد إشراك مختلف ال”
.“االجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها

154الفصل 

- ساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في"
أ
الولوج إليها، يتم تنظيم المرافق العمومية على ا

داء الخدمات
أ
.واإلنصاف في تغطية التراب الوطني، واالستمرارية في ا

13الفصل 
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اإلطار الدستوري 

الفصل 

154

ضع في تسييرها تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخ
قرها الدستور 

أ
. ".للمبادئ والقيم الديمقراطية التي ا

الفصل 

156

ن 
أ
تتلقى المرافق العمومية"ا
“، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعهامرتفقيهامالحظات 
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اإلطار القانوني
الهيكلة

رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم

مجلس العمالة أو اإلقليم

اللجان الدائمة

اللجان

مديرية عامة للمصالح

مديرية شؤون الرئاسة

المصالح واألقسام
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االختصاصات

واردها االختصاصات الموكولة للعمالة أو اإلقليم في مجال معين، في حدود م: االختصاصات الذاتية

.والسيما التخطيط البرمجة واإلنجاز  والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية

ن نجاعة هي  االختصاصات التي يتبين أ: االختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو اإلقليم

زممارستها تكون بشكل مشترك وتتم ممارسة هذه االختصاصات طبقا لمبدأي التدرج والتماي

ا يسمح هي  االختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو اإلقليم بم: االختصاصات المنقولة 

بتوسيع االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي

اإلطار القانوني
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االختصاصات الذاتية

النقل المدرسي في المجال القروي

صيانة المسالك القرويةوإنجاز 

الهشاشةوتنفيذ برامج للحد من الفقر ووضع 

وقاية الووالتعليم والسكن وتشخيص الحاجيات في مجاالت الصحة 

حفظ الصحة؛

.الرياضةوتشخيص الحاجيات في مجال الثقافة 

برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم

إبرام اتفاقيات مع فاعلين في إطار التعاون الدولي

اإلطار القانوني
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االختصاصات المشتركة
(مشكل تعاقدي بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو اإلقلي)

ات تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيز

تنمية المناطق الجبلية والواحات

اإلسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء

برامج فك العزلة عن الوسط القروي

المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق اإلقليمية

اضيةواالجتماعية والريةالصحيةالتأهيل االجتماعي في الميادين التربوية 

اإلطار القانوني
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االختصاصات المنقولة
قل واإلقليم عند نالعماالتمع مراعاة مبدأ التدرج والتمايز بين )

(االختصاصات من الدولة إلى العمالة أو اإلقليم

مجال التنمية االجتماعية

عالم إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بال

القروي 

اإلطار القانوني
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صالحيات مجلس العمالة أو اإلقليم

برنامج تنمية العمالة أو اإلقليم 

تنظيم إدارة العمالة أو اإلقليم وتحديد اختصاصاتها

اادبيرهإحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو اإلقليم وطرق 

لممارسة األنشطة ذات (: شركات مساهمة)إحداث شركات التنمية 

قليم أو من الطبيعة االقتصادية التي تدخل في اختصاصات العمالة أو اإل

أجل تدبير مرفق عمومي

التنمية والمرافق العمومية

اإلطار القانوني
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صالحيات مجلس العمالة أو اإلقليم

الميزانية

فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة

ماداتاالعتوتحويل االعتماداتجديدة والرفع من مبالغ اعتماداتفتح 

داخل نفس الفصل

ومختلف الحقوق واألتاويتحديد سعر الرسوم 

وأمالك العمالةوالجباياتالمالية 

إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها 

اإلطار القانوني
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صالحيات مجلس العمالة أو اإلقليم

االقتراضات والضمانات الواجب منحها 

وصيانتها والمحافضةتدبير أمالك العمالة أو اإلقليم 

صيصهااقتناء العقارات الالزمة  أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخ

الهبات والوصايا

وأمالك العمالةوالجباياتالمالية 

اإلطار القانوني
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صالحيات مجلس العمالة أو اإلقليم

واألقاليم ومجموعات الجماعات العماالتالمساهمة في إحداث مجموعات 

الترابية أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها 

اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص

ة أو مع جماعات ترابية وطنيالالمركزيمشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون 

أجنبية 

يةاالنخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحل

التعاون والشراكة

الة أو كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية األجنبية بعد موافقة عامل العم

اإلقليم 

اإلطار القانوني
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أجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

المديرية العامة العامة للمصالح 

مديرية شؤون الرئاسة والمجلس

موظفي وموظفات إدارة الجماعات الترابية

:إدارة العمالة أو اإلقليم

اإلطار القانوني
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أجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

تقالل بالشخصية االعتبارية واالسللمتتمتع: واألقاليمالعماالتمجموعات 

جموعةالمالي من أجل إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة 

مجموعات الجماعات الترابية   

ية، مع جماعات ترابية أخرى، اإلدارات العموم)اتفاقيات التعاون والشراكة 

جمعيات المؤسسات العمومية، الهيئات الحكومية األجنبية، الهيئات العمومية أو ال

(المعترف لها بصفة المنفعة العامة

شركات التنمية

اإلطار القانوني
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علح آلللتوى آلترآبيآلتشار ي آللقارب  آليات
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ترآبيعلح آلللتوى آلآلتشار ي آللقارب  آليات

تقديم عرائض للمجالس
الترابية

ليات 
آ
للحوار التشاركيةاال

والتشاور 
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110مان القااانون التنظيماي للجماعاات، والمااادة119فالماادة 
قااليم، والمااد

أ
مان 116ة من القاانون التنظيماي للعمااالت واال

تضايات الفقارة القانون التنظيمي للجهات، كلها تحيل على مق
ولاااى مااان الفصااال 

أ
ن139اال

أ
"مااان الدساااتور والتاااي تااان  علاااى ا
خاارى،

أ
ليااات تضااع مجااالس الجهااات، والجماعااات الترابيااة اال

آ
ا
طناااااات تشااااااركية للحاااااوار والتشااااااور، لتيساااااير مسااااااهمة الموا
.".تبعهاوالمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وت
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ن 120المااادة 
أ
حاادث ت"ماان القااانون التنظيمااي للجماعااات، علااى ا
تخااات  هيئاااة استشاااارية بشاااراكة ماااع فعالياااات المجتماااع المااادني
تكاافؤ الفارص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و

قارباااة هيئاااة المسااااواة وتكاااافؤ الفااارص وم"ومقارباااة الناااو  تسااامى
". النو 

قاااال111وتقضاااي الماااادة 
أ
يم مااان القاااانون التنظيماااي للعمااااالت واال

ن
أ
تمااااع تحاااادث هيئااااة استشااااارية بشااااراكة مااااع فعاليااااات المج" بااااا

مبادئ المسااواة المدني تخت  بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل
". وتكافؤ الفرص ومقاربة النو 
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لااى ماان القاانون التنظيمااي للجهاات ع117وتان  الماادة •
ن 
أ
هياااااااائت ( 3)تحااااااادث لااااااادى مجلاااااااس الجهاااااااة ثاااااااالث "ا

المجتماع هيئة استشارية بشاراكة ماع فعالياات:استشارية
لقة بتفعيال المدني تخت  بدراسة القضايا الجهوية المتع
مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النو ،

علقااااااة هيئاااااة استشااااااارية تخاااااات  بدراسااااااة القضااااااايا المت•
باهتمامات الشباب،

اديين  هيئااااة استشاااااارية بشاااااراكة مااااع الفااااااعلين االقتصااااا•
ابع بالجهااااااة تهااااااتم بدراسااااااة القضااااااايا الجهويااااااة ذات الطاااااا

."االقتصادي
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علىالةاإلحتتمالثالث،التنظيميةالقوانينوفي
ترابيةجماعةبكلالخاصالداخليالنظاممقتضيات
والهيئةتسميةلتحديد

أ
وكيفيةريةاالستشاالهيائتا

ليفها
أ
.وتسييرهاتا
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طار آللقارب   آل يائت آج تشارأ  آللح ن  في آإ
آلتشار ي 

آل لاعات

(هيئ  وآ  ة)

  هيئ  آلللاوآة وتكافؤ آلفرص ومقارب
آلعوم 

قاليمآلعلاجت
ل
وآج

(هيئ  وآ  ة)

تفعيل هيئ  ت تص ب رآ   آلقضاأا آللتعلق  ب
وم م اد  آلللاوآة وتكافؤ آلفرص ومقارب  آلع

آل  ات

(نالن  هيائت)

تل  هيئ  آ تشارأ  بشرآ   م  فعاليات آلل 
لتعلق  آلآل  وأ آلل  ي ت تص ب رآ   آلقضاأا 

قارب  بتفعيل م اد  آلللاوآة وتكافؤ آلفرص وم
آلعوم  ب يئ  آ تشارأ  ت تص ب رآ  

اسآلش آلقضاأا آللتعلق  آهتلامات 

م  بال    ت تم هيئ  آ تشارأ  بشرآ   م  آلفاعليم آجقتصادأي
ذآت آلطاب  آجقتصاد آل  وأ ب رآ   آلقضاأا 
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اعااات الترابيااة تتضاامن القااوانين التنظيميااة المتعلقااة بالجم
حكاااام الخاصاااة بتفعيااال مقتضااايات ال

أ
فقااارة مجموعاااة مااان اال
ن139الثانية من الفصل 

أ
" مان الدساتور والياا جااء فيهاا باا
عارائض، ُيمكن للمواطنات والماواطنين والجمعياات تقاديم

ي الهاااادف منهااااا مطالبااااة المجلاااااس باااا دراج نقطااااة تاااادخل فااااا
عماله
أ
."اختصاصه ضمن جدول ا
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آلعرآلض آللق م  لل تلر م الل آل لاعات آلترآبي 

آلعرآلض آللق م  مم ق ل 
آل لعيات

آلعرآلض آللق م  مم ق ل 
آللوآطعات آللوآطعيم
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يطالبمحرر لكهيفالعريضةالذكر،السابقةالتنظيميةالقوانينلهذهطبقا

والجماعةمجلسوآل لعياتوآللوآطعونآللوآطعاتبموجبه
أ
مجلسا

والجهة
أ
جدولمنضالمجلساختصاصفيتدخلنقطةب دراجالعمالةمجلسا
عماله
أ
ا
ما
أ
والمواطنةبكونهتحديدهفتمالوكيلا

أ
وواطناتالميعينهالذيالمواطنا

.العريضةتقديممسطرةلتتبععنهموكيالالمواطنون
نوالمالحظ
أ
تعريفولحاتفقاوإنالترابيةللجماعاتالتنظيميةالقوانينا
يضاتتفقتكاد،ف نهاالعريضةوالوكيل

أ
والئضالعراإيدا مسطرةحولا

.الشكلياتبعضفيإالتختلف
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آللوآطعيموآلعرآلض آللق م  مم ق ل آللوآطعات 

ن
أ
والمعنيةالجماعةساكنةمنيكونواا

أ
واقتصاديانشاطابهايمارسواا

أ
واتجاريا

أ
؛مهنياا

ن
أ
؛العامةاالنتخابيةاللوائحفيمسجلينيكونواا

ن
أ
؛العريضةتقديمفيمشتركةمباشرةمشتركةمصلحةلهمتكونا

ن
أ
ليقالتيالجماعاتيخ فيمابالجماعةناخب100عنمنهمالموقعينعدديقلالا

نهغير،الجماعاتمنلغيرهابالنسبةناخبا200ونسمة35000عنسكانهاعدد
أ
جبيا

ن
أ
<<.المقاطعاتنظامذاتللجماعاتبالنسبةناخب500عنالموقعينعدديقلالا

آلشروط
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آلعرآلض آللق م  مم ق ل آل لعيات 

ن تكون مؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على
أ
ثالث سنوات ، ا

ساسية ؛
أ
نظمتها اال

أ
وتعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية وال

نظمة الجاري بها العمل ؛
أ
ن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين واال

أ
ا

حد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة ؛
أ
و ا
أ
ن يكون مقرها ا

أ
ا

ن يكون نشاطها مرتبطا بموضو  العريضة 
أ
.ا

آلشروط
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لم فورآ ؛مقابل وصل ألألعتهتودم آلعرأض  ل ى رليل م لل آل لاع  مرفق بالونالق آللث ت  للشروط آلوآردة 

لح مكدتب آلل لل آلذ  أتحقق مم آ تيفال ا للشروط آلوآردة في و 121آللادتيم تحال آلعرأض  مم ق ل رليل آلل لل آإ
ل
آ

 لب آلحال  وآل ت في ا ؛122

و آل
ل
لح آلل ع  آ علال آلل لل في آل ورة آلعادأ  آللوآلي  وتحال آإ

ل
ل ان آل آلل  في  ال  ق ول آلعرأض  ، تل ل في ء ول آ

  ا ؛
ل
آلل تص  ل رآ ت ا ق ل عرض ا علح آلل لل للت آول في شا

و آلللثل آلقا و ي لل لعي  ،  لب آلحال  ، بق ول آلعرأض  ؛
ل
أ  ر رليل آلل لل آلو يل آ

و آلللثل آلق
ل
ا و ي لل لعي  ، لب في  ال  ع م ق ول آلعرأض  مم ق ل مكدتب آلل لل ، أتعيم علح آلرليل ، ت ليغ آلو يل آ

ش ر آبت آ  مم تارأخ توصله بالعرأض  ؛
ل
ءل نالن  آ

ل
آلحال  ، بقرآر آلرفض معلال دآخل آ

رفاق ا  .  ، لب آلحال ب اأح د بعص تعايلي شكل آلعرأض  وآلونالق آللث ت  آلتي أتعيم آإ

آلللطرة
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