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Abstract:
The various laws of regional groups in Algeria, Tunisia and Morocco
adopt a system of participatory democracy, but they differ in the
mechanisms of their application in accordance with the law of each country.
In Tunisia, the legislator adopts a variety of effective means of implementing
participatory democracy, the most important of which is the local
referendum and the participatory budget, while the effectiveness of the
Moroccan legislator, which relies mainly on the system of petitions, is
insufficient for the Algerian legislator, who adopts the system of
consultation only in municipal law, without the law of the municipality.

Key words:
Participatory democracy, local referendum, participatory budget,
petitions, consultation.

- .1امقرم ا ا
تنص الوفقرة الألخرية امن الملتدة ا 15امن الوراتاا الجلزلئري ا(لوقتنانا
- 16ا 01ا،ا 2016ا) اعَّلىامتايَّلي...":اتشجع الور و الورميقرلطي الوتشتاكي ا
عَّلى امستاى الجلمتعت الحملَّلي "،ا تنصالملتدةا 16اعَّلىاأنالجلمتعت الإلقَّليمي ا
وَّلر و اهي الوحَّلري ا لواالي  ،ا يتم اتنظيم اهتني الواارتني امن اخالل اقتنانا
لوحَّلري ا(لوقتنانااقما،10- 11ا،)2011ا قتنانالواالي ا(لوقتنانااقما- 12
 07ا،ا،)2012ا هياآخرالوتشريعت الويتاتنظماهذلاللجمتل،ا لوذيناصرالابعرا
مضي ااالوي ا 20اان امن اإصرلا اآخر اقالنني ابهذل الخلصاص ،ا قحل اهذلا
لوتعريل الوراتااي ،العتمر الور و الجلزلئري امنذ ا ،2015اإطتال اجريرل ايفا
جمتل اعرم الورتكيز الإلدلاي ،امن اخالل الملقتطعت الإلدلاي  ،الوذي اتعز اان ا
 ،2018اثم ا ،2019اأين اشهر اهذه الوسن ايف اأ لخرهت اإقرلا اتقسيم اإقَّليميا
(لوقتنان ااقم ا ،)12- 19ا لوذي اشهر الاتورل ا 10ا اليت اجريرة ،ابنظتما
لواالي الوكتمل .ا
أمت ايف اتانس ،افقر اخصص الوراتاا الجلرير اوسن ا 2014ااالوي ا12ا
فصال املعتجل الملستئل الملرتحط ابتوسَّلط الحملَّلي  ،ابتإلضتف اإىل اإصرلا اجمَّل ا
لجلمتعت الحملَّلي اان ا ،2018ا لويت اضحط الوقتنان الألاتاي الملتعَّلق ابهت ايفا
فصَّله الأل ل الوقالعر الملتعَّلّق ابتنظيم اهيتكل الوسَّلط الحملَّلي ا صالايتتهتا
طرقاتسيريهت،ا فقتاآلويت الورميقرلطي الوتشتاكي ،امبتاحيقّقالوالمركزي ا
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لوتنمي الوشتمَّل ا لوعتدو ا لملسترلم ايف اإطتا ا ارة الور و ا(لوقتنانالألاتايا
عردا29ا،ا .)2018ا
تضمن اداتاا الملغرب اوسن ا 2011اماضاع الوتنظيم الوالمركزي امنا
خاللا 12افصالاأيضت،ا أقراهاالآلخرا جابا ضعاآويت اوَّلتشتاكي ا لحلالاا
لوتشت اامناقحلالجلمتعت الورتلبي ،ا وتطحيقاذوكاأصراالملشرعالملغربياان ا
 2015اقتناناتنظيميايتعَّلقابتجلمتعت ،الوذياحيرداضمنامقتضيتتها ضعا
لآلويت الوتشتاكي اوَّلوالاا لوتشت اا(ظهرياشريفااقما1.15.85ا،ا.)2015ا ا
إن الوتطاا الوذي اعرفه ا ايعرفه الوعتمل ايف الوعصر الحلتوي ايف امجيعا
جمتال الحليتةالوسيتاي ،الالجتمتعي ،الالقتصتدي ،الوثقتفي ا لوفكري الاتَّلزما
تطاال ايف امفتهيم الورميقرلطي ا تناعت ايف اصااهت ا أشكتهلت ،اايث ابر ا
لورميقرلطي الملحتشرة اكأار ادعتمت الحلكم ايف الوعصر الوقريم ،ا تطاا اهذلا
لملفهام ا فق اظر ف الوحشري اويصل اإىل الورميقرلطي الوتمثيَّلي  ،ا لويت اجترا
نفسهت ايف اظل النتختب اجمتوس انيتبي اتعرب اعن اإالدة الوشعاب ا تصاالتهما
وطريق الحلكم الويت اتنتاب امنط امعيشتهم ،اغري اأن النفرلد الحلكتم ابتوسَّلط ا ا
لوقرلا ،ا تغاهلم ايف امعظم الألايتن ،ا تشعب امنتاي الحليتة ا لختالفهت امن اد و ا
إىل اأخرى ،ابل امن امنطق اإىل اأخرى ايف انفس الور و اأكر اأن امحتشرة اتسيريا
أماا الحلكم اال ايتأتى اإال ابإشرلك الألفرلد ايف اهذل الوتسيري ،ا ها امت اميثلا
لورميقرلطي الوتشتاكي اكصااة ااريث األنظم الحلكم ايف اأغَّلب اد ل الوعتمل،ا
ايثايشكلااأيالملالطنا اتصاالتهاأاتاهتا اضمتنالاتمرلاهت .ا
تثاا اأهمي اماضاع الورميقرلطي الوتشتاكي امن اخالل اتتحع امجَّل ا
لألارل الويتاشهرتهتالملنطق الوعربي ابرلي الوعقرالوثتنيامنالوقرنالجلرير،ا
لويتامتواا اشعتالتهتاعَّلىالوتغيريا تفعيلاأد ل الملستءو ا لورقتب ،ا أخَّلق ا
لحليتةالوسيتاي ،ا لاتكز ايفاقيتمهتاعَّلىالوفردالوذياصتاايطتوبابتملشتاك ا
يف الختتذ الوقرلا ابشكل امتالصل ،ا ال ايكتفي ابذوك الونمط الوتقَّليري الجلتمرا
لوذي ايقتصر اعَّلى الختيتا الملمثَّلني ،اختص ابتونظر اإىل ااجم افضتئح الوفستدا
لوذيالكتشفابفعلاأ امستهم اهؤالءالملمثَّلني،ا هاامتاأوزمالوسَّلط اوَّلتفكريا
يفاأاتويبالوتشتاكي اعَّلىالملستاينيالواطينا(بايكرل،ا،2019اصفو ا،)133ا
لحملَّلي ،الوذي ايعر الألقرب اللجمتل اوَّلمالطن اوطرح النشغتالته ،ا لألقرب اوتَّلقيا
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نتتئجاغضبالملالطنامناهذلالالنقطتع،ا لويتاميكناأناتصلاإىلاتعحرياعنيفا
قر ايصل اار الالاتجتج ،ا قطع الوطرق ،ا غَّلق الملقرل ا(دويَّل اباالي ،ا،2020ا
صفو ا،139ا)140ا .ا
إضتف اإىل اذوك ،افقر اتضمنت اداتتري الور ل احمل الورالا اإقرلاا
لوالمركزي الإلدلاي الإلقَّليمي اكأاَّلاب اوَّلتنظيم الإلدلاي الوالمركزي ايفا
لوحالد ،ا فق الملستايت الملقراة اهلذل الوتنظيم ايف اكل اد و  ،اايث ايصحا الملشرعا
فيهت اوَّلنهاض ابتوتنمي الحملَّلي امن اخالل العتمتد اللجمتوس الوشعحي الملنتخح ا
لويت اتكفل امشتاك الملالطنني ايف اشؤ نهم الوعمامي  ،ا من اخالل امحتدئا
لورميقرلطي الوتشتاكي ،الويتاتظهرابشكلاأ ضحاعَّلىالملستاىالحملَّلي،افهيا
حتت ل امعتجل اأ م الورميقرلطي الوتمثيَّلي ا(محري ،ا،2015- 2014ا
صفو ا )123اكمت اأاَّلفنت ،الويت اينتج اعنهت النقطتع اصَّل الونتئب ابتملنتخحنيا
مبجرد النتهتء الوعمَّلي الالنتختبي ا(أمحر ،ا ،2011اصفو ا ،)04افتتيحا
لورميقرلطي الوتشتاكي امالصَّل اتأثريالألفرلداعَّلىانشتطاللجمتوسالملنتخح ا
طيَّل امرة الوعهرة الالنتختبي  ،ا تكتمل ا فق اذوك الورميقرلطي الحملَّلي ا(ناح،ا
،2018اصفو ا،)11امناخاللالوتمثيلا لوتشتاكي ،ا وقراتضمنتالوقالننيا
لملنظم اوَّلجمتعت الإلقَّليمي ايف اهذه الور ل اأبالبت اختص ابتورميقرلطي ا
لوتشتاكي ا فق اكل امناذج لوحتب الوثتوث امن اقتنان الوحَّلري ايف الجلزلئرا
(لوقتنان ااقم ا ،10- 11ا ،)2011ا الوقسم الخلتمس امن الوقتنان الألاتايا
لملتعَّلقابتجلمتعت الحملَّلي ايفاتانس ا(لوقتنانالألاتاياعردا 29ا،ا،)2018ا يفا
لملغربالوحتبالخلتمسامنالوقسمالوثتوثامناقتنانالجلمتعت ا(قتنانالوتنظيميا
اقم ا ،)113.14ا لوحتب الورلبع امن الوقسم الوثتوث امن اقتنان الجلهت ا(لوقتنانا
لوتنظيمي ااقم ا 111.14ا) ،ا كذل الوحتب الورلبع امن الوقسم الوثتوث امن اقتنانا
لوعمتال ا لألقتويم ا(لوقتنانالوتنظيميااقما 112.14ا)،اوذوكاجتء اإشكتوي ا
هذه الورالا اعَّلى الونوا الوتتوي :امت اهي الآلويت الوقتناني الملقراة اوتطحيقا
لورميقرلطي الوتشتاكي الحملَّلي ايف الجلزلئر ا تانس ا لملغرب؟ ا مت اهي افرصا
جنتاهتاورفعالحلاكم الحملَّلي ايفالور لاحملالورالا ؟ ا
وإلجتب اعَّلى اهذه الإلشكتوي العتمرنت الملنهج الوتوَّليَّلي ا لواصفيا
وَّلخاض ايف الآلويت الوقتناني اوتطحيق الورميقرلطي الوتشتاكي ايف الور لا
اايَّلماحممر
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حمل الورالا  ،امع الاتعمتل الملنهج الملقتان اوَّلاقاف اعَّلى انقتط الوتشتبها
لالختالف ابينهت ،امبت ايعز الوحوثايف اجنتع اتَّلك الآلويت اورى اكل امشرع،ا
ايتماتقسيمالورالا ا فقامتااحقاإىلامحوثني،ايتنت لالملحوثالأل لالآلويت ا
لوتمهيري اوتطحيقالورميقرلطي الوتشتاكي ،ا يتنت لالملحوثالوثتنيالآلويت ا
لورلعم اوتطحيقالورميقرلطي الوتشتاكي  .ا
الملحوثالأل ل:الآلويت الوتمهيري اوتطحيقالورميقرلطي الوتشتاكي اتتجت اهذه الورالا الوحوث ايف الإلطتا الملفتهيمي اوَّلرميقرلطي ا
لوتشتاكي  ،األجل الخلاض ايف اآويت اتطحيقهت افعَّليت ،ابتعتحتا الألهمي الويتا
تشكَّلهت اتَّلك الآلويت اوترخل الملالطن ايف اصنع الوقرلا الحملَّلي ،ا إذ ايرتحط اهذلا
لوقرلاابر االلجمَّلسالحملَّليايفامحتشرةالختصتصتتهايفاللجمتال الملقراةاوهابقاةا
لوقتنان ،افالبر امن اتكريس الوتشتاكي ايف اخمتَّلف الملرلال الملرلفق اونشتطا
للجمتوسالحملَّلي ،ابتعتحتاانهتي اد االورميقرلطي الوتمثيَّلي ابتختيتاا تشكيلاهذلا
للجمَّلس،ا برلي اد االورميقرلطي الوتشتاكي الملرتكزةاعَّلىالملالطن ا لملشتاك ،ا
فتأل ىلاتحرأامنالألعَّلىا تتجهاحناالألافل،ا لوثتني اتظهرامنالوقتعرةا تتجها
حناالألعَّلىا(يعقابي،ا،2016اصفو ا .)215ا
تحرأامرلالامرلفق انشتطاللجمَّلسالوشعيبالحملَّليامناخاللاآويت اترخلا
لألفرلدايفالنعقتداد ال اهذلاللجمَّلس،ااالءامتاتعَّلقابتملحتداةاوالنعقتد،اأ امتاتعَّلقا
بكفتو ااق اإعالم الملالطنني ابتالنعقتد ،ا مت ايتحعه امن اضالبط اتكفل اعالني ا
نشتطاهذلاللجمَّلس .ا
- .1.2الملطَّلبالأل ل:الملحتداةاوعقراد ال اللجمتوسالوشعحي الحملَّلي ا
البرامنالوتأكيراأ الاأناآويت الورميقرلطي الوتشتاكي االاتظهرا الا
تفعلاإالابعراتشكيلاللجمتوسالوشعحي الحملَّلي ،امبتايفيراأنامشتاك الملالطننيا
يف اتشكيل اهذه اللجمتوس امن اترشح اأ النتختب ا مت ايرتحط ابهمت امن اأعمتل،ا
يتعَّلق اأاتات ابتورميقرلطي الوتمثيَّلي  ،افحعر اتنصيب اللجمتوس ايحرأ اترخلا
لملالطنايفامسأو الوتسيري،ا إذاتشكلاد ال اللجمتوسالوشعحي الحملَّلي الواايَّل ا
لوتقني الملتتا املحتشرة امهتم الواارل الحملَّلي ايف اإشحتع ااتجت ااتكنيهت،ا
فتورعاةاالنعقتداهذهالور ال ايشكلاأيضتاجمتالامنطقيتاوتفعيلاهذلالور ا،ا
خيتَّلفاهذلالوترخلا فقامتايقراهالملشرعايفاكلاد و  .ا
اايَّلماحممر
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أ  -الملشرع الجلزلئري :اجيتمع اللجمَّلس الوشعيب الوحَّلري اد اة اعتدي اكلا
شهرين،امرةاكلاد اةا 05اأيتم،ا وهاأنايعقراد اةاغرياعتدي ابطَّلبامناائيسهاأ ا
من ا 3/2اأعضتئه اأ امن الوالوي ااسب انص الملتدة ا 17ا(لوقتنان ااقم ا،10- 11ا
 ،)2011ا ا اد ايف انص الملتدة ا 17النه اميكن اأن اجيتمع ابقاة الوقتنان ايف ااتو ا
لوظر فالالاتثنتئي الملرتحط اخبطا شيكاأ اكتاث اكربى،ا االايظهرا فقامتا
احقاأياد ااإلالدةالملاطننيايفالجتمتعاللجمَّلسالوشعيبالوحَّلري،ابتعتحتاالالفرتلضا
أن ااتكين الوحَّلري ايتطَّلعان احلل امشتكَّلهم امن اخالل الجتمتعت اللجمَّلس،ا
إضتف اإىلاغيتباد االملالطن.ا خبصاصاللجمَّلسالوشعيبالواالئيافهاايعقرا04ا
د ال اعتدي ايفالوسن ابنتءلاعَّلىانصالملتدةا 14ا(لوقتنانااقما 07- 12ا،ا،)2012ا
مرةاكلاد اةا 15ايامتاعَّلىالألكثر،ا تنعقرالور ال ا جابتاخاللاأشهرامتاس،ا
يانيا ،ااحتمرب ا ديسمرب ،ا ال اميكن امجعهت ا ،ا وه اأن اجيتمع ايف اد اة اغري اعتدي ا
بطَّلبامناائيسه،اأ امنا 3/1اأعضتئه،اأ امنالوالوي،ا جيتمعابقاةالوقتنانايفا
اتو اكتاث اطحيعي اأ اتكناواجي ا فق انص الملتدة ا 15ا  ،ا ال اتظهر اأيضت اإالدةا
اكتنالواالي ايفالنعقتداللجمَّلسالوشعيبالواالئي .ا
ب  -لملشرع الوتانسي :اميكن اوَّلمالطن ايف اتانس الوترخل اأيضت ايف اعقرا
د ال اللجمتوس الحملَّلي  ،افقر اتضمنت اجمَّل الجلمتعت الحملَّلي ا(لوفصالن ا216ا
)311ا(لوقتنانالألاتاياعردا 29ا،ا)2018عَّلى اأن اللجمَّلس الوحَّلري اأ الجلهايا
اسبالحلتو ،ايعقراد ال اعتدي اكلاثال اأشهر،ا ميكناعقرالجتمتعت اإنادعتا
لوضر اة اوذوك ابرعاة امن اائيس الجله اأ ابطَّلب امن اثَّلث اأعضتء اللجمَّلسا
لجلهاي اأ ابطَّلب امن اعشر انتخحني امسجَّلني ابتوسجل الالنتختبي اوَّلجه  ،افالا
يقتصر ا فق امت اتقرم الملحتداة ابعقر اد ال اللجمتوس الحملَّلي امن اقحل الواارل ا
لوتمثيَّلي افوسب ،ابل ايستطيع امتستكين اهذه الواارل الوتاجه احنا اإجحتاا
للجمتوس الحملَّلي اعَّلى الالنعقتد ،امبحتداة اصرحي امن ا 10انتخحني افقط ،ابتونظرا
ألهمي الحلتو الويتايقراهتاهؤالءالونتخحاناوعقرالجتمتعاللجمَّلس،ايفاد ااإجيتبيا
وَّلمالطنالوذيايحرأابتوشعااابر اهايفاتسيرياتَّلكاللجمتوس .ا
اايَّلماحممر
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جـا  -لملشرعالملغربي:املامتنحاقالننيالجلمتعت الورتلبي ايفالملغرباأيااقا
وَّلمالطنني االاترعتء اجمتوس اهذه الواارل اوالنعقتد ،ابل اجيتمع اجمَّلسا
لجلمتعت ا فقالملتدةا 38ا(قتنانالوتنظيميااقما،)113.14ا جمَّلسالجلهت ا فقا
لملتدة ا 33ا(لوقتنان الوتنظيمي ااقم ا 111.14ا)يف ا 03اد ال اعتدي  ،ا د ال ا
لاتثنتئي ابنتءاعَّلىامحتداةامناائيسهاأ ا 3/1اأعضتئهالملزل وني،ا إذلاقرمالوطَّلبا
من اأغَّلحي الألعضتء اتنعقر الور اة الالاتثنتئي ا جابت ،اكمت اميكن اأن ايعقرا
للجمَّلس اد اة الاتثنتئي احبكم الوقتنانايف ااتو اتَّلقيه اطَّلحت ايف اهذل الوشأن امن اقحلا
عتملالوعمتو اأ ا لويالجله ااسبالحلتو ،ا يسرياذل الألمراخبصاصالوعمتال ا
لألقتويما(لوقتنانالوتنظيميااقما112.14ا).ا ا
- .2.2الملطَّلبالوثتني:الوتشتاكي ايفاد ال اللجمتوسالحملَّلي

ا

تتوققالملشتاك ايفاد ال اللجمتوسالوشعحي الحملَّلي امناخالل اجمماع ا
من الآلويت الويت اتضمن احتقق اإعالم ااكتن الواارل احبيثيت اعمَّلهت ،ا هيا
لملشتاك ايف ا ضع اجر ل الألعمتل ا لالطالع اعَّليه ،ا كذل اعالني الجلَّلست ا
لحلضاااهلت .ا
أ -جر ل اأعمتل الور ال  :اترتكز امرل ال اللجمتوس الحملَّلي ااال امجَّل ا
لونقتط الملراج ايف اجر ل الألعمتل ،ا لوذي ايتم اإعرلده ا فق اقتنان الجلمتعت ا
لحملَّلي ايفاكلاد و ،ا فقاكلامستاىامنالملستايت .
اففي الجلزلئر ،ايكتنف ابعض الوغماض امسأو اإعرلد اجر ل اأعمتل اد ال ا
لوحَّلري ،اففياانيايتماحتريراجر لالألعمتلامناطرفاائيساللجمَّلسالوشعيبا
لوحَّلريابتوتشت اامعالهليئ الوتنفيذي ،ايتماإااتلالالاترعتءل امرفق امبشر عا
جر لالألعمتلاوألعضتء،ا يتماإوصتقامشر عاجر لالألعمتلايفاأمتكنالإلعالن،ا
إذ الاتعمل الملشرع امصطَّلح ا"مشر ع" الوذي ايااي ابأنه ا ثيق البترلئي اقتبَّل ا
وَّلتعريلاالاقت،ا هاامتايتمايفالحلقيق ايفالجتمتعاللجمَّلسابتملصتدق اعَّلىاهذلا
لملشر ع اأ اإضتف انقتط اأخرى اإويه ،اغري اأن الملسأو اال اترتحط اإال ابتألعضتء ايفا
لقرتلح ا لملالفق اعَّلى الونقتط الملراج  ،اد ن اأي اد ا امحتشر اوَّلمالطن ايف اذوك،ا
اايَّلماحممر
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اَّلك اقتنان الواالي انفس الوطريق ايف اإعرلد اجر ل الألعمتل ،اغري اأنه امل ايتحا
لوفرص األعضتءاللجمَّلساوَّلمصتدق اأ اإدالجانقتطاإضتفي ،ا قراأكراعَّلىانشرا
جر ل الألعمتل ابتوااتئل الإلوكرت ني  ،اعكس امت اتضمنه اقتنان الوحَّلري  ،الوذيا
لكتفىابتإلوصتقايفالألمتكنالملخصص اوذوكافقط،ا لناكتنالوقتنانايسمحا
بتاتعمتلالوااتئلالإلوكرت ني ايفاذوك،اتطحيقتاألاكتمالملتدةا 11امناقتنانااقما
 10- 11الملتعَّلقابتوحَّلري ،ايتماإعالمالملالطناجبر لالألعمتلا فقامتاتقرم،اقحلا
 10اأيتم امن اتتايخ النعقتد الور اة ابتعتحتا الملسأو امرتحط ابإااتل الورعال ا
وألعضتء،ا يتماختفيضاهذلالألجلايفالحلتال الالاتثنتئي .ا ا
يف اتانس ،اينص اقتنان الجلمتعت الحملَّلي اعَّلى اآوي ااقيقي ا فعَّلي ا
وَّلتشتاك ايف اتسيري الوشؤ ن الحملَّلي امن اطرف الملتستكنني ،ا ذوك امن اخاللا
لجلَّلست الوتمهيري  ،الويت اكتنت امعتمرة ا امن اخالل اقتنان الوحَّلري الوستبق يفاا
لوفصل ا 32ا(لوقتنان اعرد ا 33ا ،ا ،)1975اوكن اتطحيقهت اكتن اأقل امن الملأمالا
(لورمحن ،ا ،)2018ا هي اتسحق ا جابت النعقتد اد ال اللجمَّلس الوحَّلري ،ا تَّلتئما
لجلَّلس ابإشرلف اائيس اللجمَّلس الوحَّلري اأ امن اينابه امن الملستعرين ،اشهرل اعَّلىا
لألقلاقحل النعقتدالور اة،ا يرعىاإويهتامتستكناالوحَّلري ،ا يتمالالاترعتءابكلا
لوااتئل الملتتا  ،اايث ايتم امستع امرلخال الملالطنني اخبصاص الملستئل اذل ا
لوصحغ الحملَّلي  ،اكمت ايتم اتعريفهم ابربلمج الوحَّلري  ،ا بتوتتوي اتكاين اجمماع ا
من الألفكتا اذل الملنفع الوعمامي اعَّلى امستاى الوحَّلري  ،ا ذل الألهمي الوقصاىا
بتونسح اوَّلمشتايع الوتنماي اوَّلحَّلري  ،ا كمت ا اد ايف الوفصل ا ا 216ا(لوقتنانا
لألاتاي اعرد ا 29ا ،ا )2018اتعقر اهذه الجلَّلست ابتوتنت ب امبختَّلف الور لئرا
لوحَّلري  ،اكمت اتتم ادالا الملقرتات الملعر ض اخالل اهذه الجلَّلست امن اقحلا
لوَّلجتنالوحَّلري ااسباماضاعتتهت،ا تعرضاعَّلىالور اةالوعتدي اوَّلمجَّلسالوحَّلري .ا
الاتظهراتقني الجلَّلست الوتمهيري ايفابتقيامستايت الجلمتعت الحملَّلي ا
يف اتانس ،اال ايف الجلمتعت الجلهاي ا ال الألقتويم ،اممت ايظهر الاتحتطهت ابتملستاىا
لوقتعري الوذي ايؤمن الوفرص اوألفرلد ا لجلمعيت اعَّلىامستاى الور لئر الوحَّلري ا
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إمكتني اترخَّلهمالملحتشرايفا ضعاجر لاأعمتلالور ال  ،اوكنهايفاذل الواقتاقرا
يصطرم ابغيتب ا جه الإلوزلمي اوألخذ امبخرجت اهذه الجلَّلست ايف امرل ال ا
للجمَّلس،اختص اإذلامتالاتحطتاتَّلكالملخرجت ابنفقت امتوي اكحريةاوتوقيقهت.ا ا
أمت اخبصاص اجر ل اأعمتل اد ال اجمتوس الجلمتعت الحملَّلي افرتفقا
لملستئل الملطر ا افيه امع الورعال الملراَّل اوألعضتء اللجمَّلس الوحَّلري ا لجلهاي،ا
تعَّلق اهذه الورعال امبرخل امقر الوحَّلري ا لجله  ،ا تراج ابتملاقع الإلوكرت نيا
لخلتصابهت ااسبامتا ادايفالوفصَّلني ا،216ا 311ا(لوقتنانالألاتاياعردا 29ا،ا
 ،)2018اممت اجيعَّلهت امتتا اوَّلجمهاا اوالطالع اعَّليهت ،اغري اأن اذوك اال ايظهرا
خبصاصالألقتويم،الويتاملاينصالوقتناناعَّلىاضالبطاإعرلدا نشراجر لاأعمتلا
د ال اجمَّلسهت الملنتخب ،ا تكان اهذه الورعال ا جر ل الألعمتل امتتات االطالعا
لجلمهاااقحلا15ايامتامناتتايخالنعقتدالجتمتعاللجمَّلس،ا هاالوتتايخالوذياترالا
فيهالورعال األعضتءاللجمَّلس .ا
يف الملغرب ،ايضمن الوفصل ا139من الوراتاا ا(داتاا الملمَّلك الملغربي ا،ا
)2011ا قالننيالإلدلاةالحملَّلي ،ااالءاتعَّلقالألمرابتجلمتعت ،ا لجلهت ،ا لوعمتال ا
أ الألقتويم اإمكتني اتقريم اعرلئض ايكان الهلرف امنهت امطتوح اللجمَّلس ابإدالجا
نقط اترخلايفاصالايتتهاضمناجر لالألعمتل.ا بذوكاتشكلاتقني الوعرلئضا
لواايَّل الملثَّلىاوترخلالملالطننيايفاتسيريالوشؤ نالحملَّلي .ا ا
تعرف الوعريض اأنهت اكل احمرا ايطتوب امباجحه الملالطنت ا لملالطنانا
لجلمعيت اجمَّلس الجلمتع الورتلبي ااسب الملستاى ،الجلمتع  ،اأ الجله  ،اأ ا
لوعمتو اأ الإلقَّليم ،ابإدالج انقط اترخل ايف اصالايتته اضمن اجر ل اأعمتوه،ا
يضحطالوقتناناشر ط ا آويت اتفعيلاهذهالوتقني ا(وعزيزي،ا،2018- 2017ا
صفو ا ،)08اغري اأنهت اتحقى ايف اكتف الألاالل ااهين اوقحال امكتب اللجمَّلسا
إلدالجهتايفاجر لالألعمتل،ابتعتحتااأنالملكتباميكناوهاأنايرفضاهذهالوعريض ،ا
يتماتحَّليغالواكيلاأ اممثلالجلمعي ااسبالحلتو ابهذلالورفضاخاللاشهرينا
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مناتتايخاتاصَّلهابتوعريض ابتونسح اوَّلجهت ا لوعمتال ا لألقتويم،اأ ا 03الشهرا
بتونسح اوَّلجمتعت  .ا
أمتاخبصاصاإعالمالملالطننياجبر لاأعمتلاجمتوسالجلمتعت الورتلبي ،ا
فيتم اتعَّليق الجلر ل ا تتايخ الور اة امبقر الجلمتع  ،ااسب الملستاى ،ا ال اينصا
لوقتنان اعَّلى الاتعمتل الوطريق الإلوكرت ني ايف اهذل اللجمتل ،اكمت اال اينص اعَّلىا
تتايخ اتعَّليقهت ،اوكنه اينص اعَّلى اأن الورعال اتاجه اوألعضتء امرفق اجبر لا
لألعمتلاقحلا 10اأيتمامنالنعقتداد اةاجمَّلسالجلمتع اا فقانصالملتدةا 35ا(قتنانا
لوتنظيمي ااقم ا ،)113.14ا قحل ا 07اأيتم اخبصاص الجله ابنص الملتدة ا38ا
(لوقتنانالوتنظيميااقما111.14ا)ا اهاانفسامتاجتءايفانصالملتدةا36امناقتنانا
لوعمتال ا لألقتويما(لوقتنانالوتنظيميااقما112.14ا) .ا
ب -لحلضااالوشعيبايفالجلَّلست اا ا
تقتضي الوتشتاكي الحلضاا الملتالصل اوَّلمالطن اأثنتء ااري اة الوعملا
لإلدلاياوَّلمجَّلسالملنتخب،ا عَّلمهابكلالوتفتصيلالملقراةاأثنتءالملرل ال ،اوذوكا
لألصلايفامرل ال اللجمتوسالملنتخح ايفالوحَّلرلناحملالورالا اأنهتاعَّلني ،اإالامتا
تقرا الاتثنتء اأنهت امغَّلق  ،افيضمن اذوك الوشفتفي الملنشادة ايف اعمل اهذها
لواارل  .ا
يفالجلزلئرايضمناقتنان الوحَّلري اعالني اجَّلست اللجمَّلسالملنتخب،افتكانا
مفتاا اأمتمالملالطننياحلضااهت،ا الاتكانامغَّلق اإالالاتثنتءايفابعضالحلتال ا
لملقراة ايف الوقتنان ابنص الملتدة ا 26ا(لوقتنان ااقم ا ،10- 11ا ،)2011ا لملتعَّلق ا
برالا الحلتال الوتأديحي اوَّلمنتخحني،ا لحلتال الملرتحط ابتحلفتظاعَّلىالونظتما
لوعتم ،ا أمت اخبصاص اللجمَّلس الوشعيب الواالئي ،افها اأيضت امَّلزم ابعقر اجَّلستتها
بصااةاعَّلني ،ا ميكناأنايقرااللجمَّلسالوترل لايفاجَّلس امغَّلق ايفااتو الوكالا ا
لوطحيعي ا لوتكناواجي  ،ا بسحب ادالا ااتال اتأديب الملنتخحني ا فق امت ا اد ايفا
نصالملتدةا26اا(لوقتنانااقما07- 12ا،ا.)2012ا ا
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مل احتظى امسأو اعَّلني اجَّلست اللجمتوس الوشعحي الملنتخح ايف الجلزلئرا
بتوتأطريالوكتيفالوذيايضمنافعَّليتامشتاك الملالطننيايفاهذهالجلَّلست ،ابتعتحتاها
لهمل اعرير الونقتط الملتعَّلق ابإجرلءل الحلضاا ،ا لوااتئل الملتدي الملستعرة اعَّلىا
تكريس اهذل الحلضاا ،ابرلي امن اتافري الوقتعت الملخصص اوضمتن الكرب اعردا
ممكن امن الوسكتن ،ا تافرهت اعَّلى الوااتئل الوتقني الوال م اوإلصغتء ا لورلا ،ا
لألكثرامناذوكاضمتنالالوتزلمابفتحالجلَّلست اأمتمالجلمهاا،الوذي املاينصا
لملشرعاعَّلىاأياجزلءاملختوفته،اختص الذلافوصنتالحلتال الملقراةاوعقرالجلَّلست ا
لملغَّلق ،افتذلاكتنتادالا ااتال الوتأديبامعقاو اإىلاارامت،افتحلتال الألخرىا
قراتشكلامالذلاآمنتاورىاللجمَّلساوغَّلقاجَّلستته،ابتعتحتااأنالملشرعالاتعملافيهتا
لوعحتال الملطتطي الوقتبَّل اوَّلتأ يل،امهمالايفانفساذل الواقتالجله الورلعي اإىلا
غَّلقاهذهالجلَّلست ،ا الاكيفي اتقريراهذلالوغَّلق،ا ذوكايفاظلانقصالحلمتسا
ورى الملالطن اأاتات اوَّلوضاا اهلذه الجلَّلست ايف اكثري امن الألايتن ا(باشتمي،ا
،2007/2006اصفو ا.).147\145ا ا
يف اتانس ،الألصل اأن اجَّلست الوحَّلريت ا لجلهت اعَّلني اأيضت ،اإال اعنرمتا
يقرااللجمَّلسابكانهتااري ،اعنرمتايطَّلباثَّلثاللجمَّلساأ اائيسهاذوك،امبالفق ا
ثَّلثياأعضتءاللجمَّلسالحلتضرين ا فقالوفصلا 218ا(لوقتنانالألاتاياعردا 29ا،ا
،)2018ا خبصاصاجمَّلسالألقتويمافتجلَّلست اأيضتاعَّلني ،ا وَّلمجَّلسالحلقايفا
عقر اجَّلست ااري ابطَّلب امن اثَّلث الألعضتء الحلتضرين ،ا مبالفق اأغَّلحي ا
لألعضتءالحلتضرين،ا ميكنااسب لوفصلا357االجمَّلسالإلقَّليمايفاهذلالإلطتااأنا
يسترعيامنايرىافتئرةاوالاتمتعاإويه،اممتاجيعلالملشتاك الوشعحي االاتقتصرا
عَّلى الحلضاا افوسب ابل ابتوترخل اأيضت ،ا إن اكتن اأصل اهذل الوترخل االجعا
حلتج اجمَّلسالإلقَّليماوالاتمتعاوَّلمترخلالملعين،ا لوذياايكاناغتوحتاشخصي ا
عمامي اأ اذل امكتن امهني اأ الجتمتعي احمردة.ا ا
نصتاجمَّل الجلمتعت الحملَّلي اعَّلىا جاباختصيصامكتناوحعضالوفئت ا
يف اجَّلست اجمَّلس الوحَّلري ا جمَّلس الجله  ،افحتونسح اهلذه الألخرية اخيصصا
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مكتناألعضتءاجمَّلسانالبالوشعبالملنتخحنيامنالجله ،اورؤاتءابَّلريت الجله ا
حلضاا اجَّلست اللجمَّلس الجلهاي ابصفتهم امالاظني ،ا كذوك املمثَّلي انقتبت ا
لوعمتل ،ا لألعرلف ،ا لملنظمت الواطني  ،ا لوغرف الوصنتعي ا لوتجتاي الملعني ا
بتجله ،ا وااتئلالإلعالم،ا منظمت اللجمتمعالملرنيالملعني ابنشتطالجله ،ا جتءا
يف الوفصل ا 219ا(لوقتنان الألاتاي اعرد ا 29ا ،ا )2018النه اخيصص ايف اجَّلست ا
جمَّلسالوحَّلري امكتناملمثلاعناللجمَّلسالجلهايابصفتهامالاظت،ا مكتناوااتئلا
لإلعالم ،ا منظمت اللجمتمع الملرني ،ا هذل امت ايضفي الوشفتفي ا لونجتع اعَّلىا
مرل ال اللجمَّلسالملنتخب .ا
ترك الملشرع الوتانسي اأيضت امستئل اتنظيم الجلَّلست اوَّلجمتع الحملَّلي ا
ختص امت اتعَّلق ابتافر الوقتعت ا لوااتئل الوضر اي الملرتحط ابتافري الوظر فا
لملنتاح اوالاتفتدةامنااضااالجلمهاا،اممتاجيعلالوسَّلط ا لاع اوَّلجمتع ايفا
تهيئ اتَّلكالوظر ف،اإالامتاتعَّلقابتافريالملكتناوَّلفئت الملذكااةااتبقت،ابتإلضتف ا
أيضت اأنه اترك الوسَّلط الوتقريري اوَّلمجَّلس ايف اتقرير ااري الجلَّلست  ،اممت اقرا
جيعَّلهت ااري اعَّلى اعمامهت ،اإذل امل اتتالفق الورؤى ابني اللجمَّلس ا لوستكن  ،اد نا
جاداأياضمتنت اوعالنيتهتالملَّلزم ابهذلالخلصاص.ا ا
أمت ايف الملغرب ،افتألصل اأيضت اأن الجتمتعت اجمتوس الجلمتعت الورتلبي ا
مبختَّلفامستايتتهتامفتاا اوَّلجمهاا،ا ميكناأنايكانالالجتمتعاغريامفتاحاإذلا
قرا اللجمَّلس اذوك ابنتء اعَّلى اطَّلب امن الورئيس اأ امن اثَّلث الألعضتء ،ا إذل اتعَّلقا
لألمرامبستئلاترخلايفاإطتاالونظتمالوعتمابنتءاعَّلىاطَّلبامنا لويالجله اكمتا
جتءايفالملتدةا 51ا(لوقتنانالوتنظيميااقما 111.14ا) اأ اعتملالوعمتو ا فقالملتدةا
49ا(لوقتنانالوتنظيميااقما112.14ا)ااسبالحلتو .اااااااا ا
الملحوثالوثتني:الآلويت الألاتاي اوتطحيقالورميقرلطي الوتشتاكي اوقر انصت اخمتَّلف الونصاص الملنظم اوإلدلاة الحملَّلي ايف الور ل احملا
لورالا اعَّلىاعنتصراأاتاي اترعماتاجهالملشرعاالعتمتد الملقتاب الوتشتاكي ايفا
للجمتوسالحملَّلي الملنتخح ،ا تحنىاكلامشرع اجمماع امنالآلويت الويتاحتققا
هذلالوتاجه،اوكنايحقىالملشرعالوتانسيايكرسالالطتاالملعيتايالوفعَّلياوتطحيقا
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لورميقرلطي الوتشتاكي امن اخالل امجَّل الوااتئل الملتتا اورى امتستكينا
لجلمتعت الحملَّلي اوَّلمشتاك ايف اتسيري الوشؤ ن الوعمامي اعَّلى امستاىا
ارلتهم ،اوذوكاانوت لالإلملتمابهذهالوااتئل،امعاإاقتطاإمكتني العتمتدهتا
ورىالملشرعنيالجلزلئريا لملغربي،ا هياعَّلىالوعماماتتمثلايفالملشتاك الوشعحي ا
من اخالل انظتم الالاتشتاة ،ا لالاتفتتء الحملَّلي ،امن اجه  ،ا من اخالل الآلويت ا
لملرتحط امبرل ال اللجمتوسالملنتخح ،ااالءاتَّلكالملتعَّلق ابتونفتذاوَّلمعَّلام ،اأ ا
لمليزلني الوتشتاكي امناجه اثتني  .ا
- .1.3الملطَّلبالأل ل:الملشتاك الوشعحي ا
تنصالملتدةا 17امنالوراتااالجلزلئرياأناللجمَّلسالملنتخباميثلاقتعرةا
لوالمركزي ا مكتنامشتاك الملالطننيايفاتسيريالوشؤ نالوعمامي ،ا كذوكا
لملتدةالوثتني امنالوقتنانااقما10- 11الملتعَّلقابتوحَّلري ،ا لألمراذلتهايفالوفصلا
 29امنالوقتنانالجلمتعت الحملَّلي الوتانسي،ا أيضتالوفصلا 139امنالوراتااا
لملغربي ا خمتَّلف اقالنني الجلهت الورتلبي الوقتضي اباضع الالطتا الوقتنانيا
وتسيري امستهم الملالطنني ايف الوشأن الحملَّلي ،اإذ احيرص الملشرع ايف اكل ابَّلرلنا
لورالا اعَّلى ا جاب امشتاك الملالطن ايف الوتربري الحملَّلي ،ا يتم اذوك ا فقا
جمماع امنالوصاااأبر هتانظتمالالاتشتاة،ا لالاتفتتءالحملَّلي .ا
أ -انظتمالالاتشتاةاغريالوتقريري ا
تعرف الالاتشتاة ابأنهت ا"شكَّلي اإجرلئي اتتضمن الوتعحري اعن ااأي امت اأ ا
لوتعحري الملتنتاقاعن اآالء اخمتَّلف  ،امن اأجل اإاشتد ااَّلط امعين املحرأ امعني اأ ا
أاتويبامعين املمتاا الختصتصهت"ا(دويَّل اباالي،ا،2020اصفو ا،).295ا هيا
تعرامنالألاتويبالوكالايكي املمتاا الملشتاك  .ا
نصاقتنانالوحَّلري الجلزلئرياعَّلىالالاتشتاةايفاماضعنياضمنانطتقا
لملشتاك ايف اتسيري اشؤ ن الوحَّلري  ،افتملتدة ا 11اتضمنت الالاتشتاة الإلوزلمي ا
(دباش  ،ا ،2018اصفو ا ،)70امن اخالل الختتذ اللجمَّلس الوشعيب الوحَّلري اكلا
لوترلبريابإعالمالملالطننيابشؤ نهما لاتشتاتهم ااالاخيتال ا أ وايت الوتهيئ ا
لوتنمي الالقتصتدي ا لالجتمتعي ا لوثقتفي  ،ا هي اتعين اكتف الملالطننيا
بصف امجتعي  ،ا ميكن اجتسيرهت امن اخالل الوااتئط ا لوااتئل الإلعالمي ا
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لملتتا ،اأيامناخاللالاتعمتلاتقنيت اتكناواجيتالإلعالما لالتصتل،ابتألنرتنتا
أ ابتهلتتفالحملمالاعَّلىااحيلالملثتل،اأ اغرياذكامنالآلويت  .ا
تضمنت الملتدة ا 13الوتنصيص اعَّلى الالاتشتاة الالختيتاي  ،امن اخاللا
إمكتني اائيس اللجمَّلس الوشعيب الوحَّلري اكَّلمت القتضت اذوك اشؤ ن الوحَّلري ا
لالاتعتن ابصف الاتشتاي اكلاشخصي احمَّلي ،اكلاخحري،ا /أ اكلاممثلا
مجعي احمَّلي امعتمرة اقتنانت ،الوذين امن اشأنهم اتقريم اأي امستهم امفيرةا
ألشغتل اللجمَّلس اأ اجلتنه احبكم امؤهالتهم اأ اطحيع انشتطهم ،ا تؤكر اعَّلىا
ذوك الملتدة ا 36ابإمكتني اقيتم الوَّلجتن ابتالاتشتاة الالختيتاي الملقراة ايف الملتدةا
 ،13ا هي اتعرب اعن الإلطتا الوفعَّلي اوترخل الملالطنني ابصف افردي ايف اأعمتلا
لوَّلجتنا للجمَّلس،اغرياأناهذهالالاتشتاةاتحقىامرهان ابقيرينالثنني،اأ هلمتا
يتعَّلقابتافراإالدةاائيساللجمَّلساوالاتعتن ابهت،ا لوثتنيايتعَّلقابكانهتالاتشتاةا
غريامَّلزم ،اتقرماوَّلمجَّلساأ اوَّلجتنهاعَّلىااحيلالالاتئنتساويساإال،ابتورغما
مناأنامصراهتايكانايفالوغتوبابنتءاعَّلىاخربةامهني اأ الجتمتعي اوصتاحهت .ا
وقر اترك الملشرع الجلزلئري ايف اقتنان الوحَّلري اورئيس اللجمَّلس الوشعيبا
لوحَّلريالوسَّلط الوتقريري الوكتمَّل اوتطحيقانظتمالالاتشتاة،ا ملايَّلزمالوحَّلري ا
بإجرلئهتاإوزلمتاصرحيتابتورغمامناأنالوفقرةالوثتني امنالملتدةا 11اأقر اذوكا
وَّلمجَّلس،ا كذوكالوشأنابتونسح االاتعتن الوَّلجتنابهذلالونظتم،افالاميكنهتا
تطحيقالالاتشتاةاإالامبالفق اائيساللجمَّلسالوشعيبالوحَّلري،ا هذلاعكسامتا
تضمنه اقتنان الواالي الوذي امنح الوَّلجتن الوسَّلط الوالاع ايف اتطحيق انظتما
لالاتشتاة ،اإذ اميكن اوَّلجتن اللجمَّلس الوشعيب الواالئي ادعاة اكل اشخص ايقرما
معَّلامت امفيرةاألشغتلالوَّلجن احبكمامؤهالتهاأ اخربته،ا فقامتاتنصاعَّليها
لملتدة ا 36امن الوقتنان ااقم ا 07- 12الملتعَّلق ابتواالي  ،اد ن الحلتج املالفق ا
مسحق امن اائيس اللجمَّلس الوشعيب الواالئي ،اأ امن الوالوي ،اوكن ايف اكالا
للجمَّلسني اتحقى الملحتداة اوالاتعتن ابتالاتشتاة الوشعحي امقتصرة اعَّلى اإالدةا
للجمتوسالحملَّلي ،اد ناإالدةامالطينالواارل الحملَّلي  .ا
أمتايفاتانس،اخيضعانظتمالالاتشتاةاإىلالملحتداةالوشعحي ،ا ويسافقطا
ملحتداة امن اللجمتوس الملنتخح  ،امثَّلمت ايتحنته الملشرع الجلزلئري ،افحرلي اميكنا
وَّلجتن اللجمتوس الوحَّلري ا لجلهاي ابتن اترعا اوَّلمشتاك ايف اأعمتهلت اأعالنا
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لور و اأ الملؤاست اأ الملنشآ الوعمامي امن اذ ي الخلربة ،اأ الملتستكنني اأ ا
مكانت اللجمتمعالملرنياأ اكلالألشختصالوذيناميكناأنايفير لابرأيهماحبكما
نشتطهم اأ اخربتهم ا اها امت اتضمنه اكل امن الوفصل 212ا ا 310ا(لوقتنانا
لألاتاي اعرد ا 29ا ،ا )2018ا ،ا بتوتتوي ايستهم الملالطنني ابشتى امستايتتهما
صفتتهمايفاأعمتلاللجمتوسالحملَّلي الملنتخح ،ا لناكتنتامستهمتتهماتقتصرا
عَّلىالملشتاك ايفاأعمتلالوَّلجتنالويتاالايتوا الختصتصاتقريريت .ا
إضتف اإىل امت ااحق ،اميكن اأن ايحتدا امتستكنا الجلمتعت الحملَّلي ا
وَّلمشتاك اأيضتايفاتسيريالوشؤ نالحملَّلي امناخاللامتاتضمنهالوفصلا30امنا
قتنان الجلمتعت الحملَّلي الوتانسي ،ا تتجسر اهذه الملشتاك امن اخالل ا جابا
مسك اكل امجتع اوسجل اختص ابآالء ا تستؤال الملتستكنني ا مكانت ا
للجمتمع الملرني ،ا لإلجتبت اعنهت ،ا ميكن اأن ايتم اذوك امن اخالل الاتعمتلا
لملنظام الإلوكرت ني ،ا يقرمايفابرلي اكلاجَّلس امَّلخصاهلذهالآلالءا مآالتهت،ا
ضحطالألمرالحلكامياهذهالوعمَّلي ا(أمرااكامياعردا401ا،ا .)2019ا
نصالوفصلا 165امناذل الوقتناناأناوَّلمتستكننيا مكانت اللجمتمعا
لملرني اتقريم اطَّلب الاتيضتح اكتتبي اورئيس الجلمتع الحملَّلي ااال امالادا
نفقت امعين  .ايسجل اكل اطَّلب ابرفرت امرقم اختص ابتالاتفستال  ،ا ميكنا
هلذل الوغرض العتمتد الملنظام الإلوكرت ني  ،ا وألشختص الوذي اقرمال اهذلا
لالاتفستا اإمكتني الوتاجه اوَّلموكم الإلدلاي الملختص اترلبيت اإذل امل ايتَّلقالا
جالبتاخاللاشهرامناتتايخاإيرلعامطَّلحهم .ا
يف الملغرب ،اتضمن الوفصل ا 139امن الوراتاا اآوي ااقيقي اوتجسيرا
نظتم الالاتشتاة الوشعحي ا(لجعان ،ا 2014ا ،اصفو ا ،)86ا هي الوتشت اا
لملشتاك  ،ا كرات اخمتَّلف الوقالنني الوتنظيمي اوَّلجمتعت الورتلبي اهذلا
لالجتته،ااالءايفالجلمتعت اأ الجلهت اأ الإلقَّليما لوعمتال ،ا هياحتققاتيسريا
مستهم الملالطنت ا لملالطنني ا لجلمعيت ايف اإعرلد ابرلمج الوتنمي ا تتحعهت،ا
يتضمن الونظتم الورلخَّلياوكل اجمَّلس الوكيفي الويت ايتوقق امن اخالهلت اهذلا
لوتشت ا ،افحتونسح اوَّلنظتم الونماذجي الملقرا الجمتوس الجلمتعت ايظهر العتمتدا
لالجتمتعت الوعمامي  ،امع الملالطنت ا لملالطنني ا لوفتعَّلني الالقتصتدينيا
لالجتمتعيني ا مجعيت اللجمتمع الملرني اورالا امالضيع اعتم اترخل ايفا
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لختصتصت الجلمتع ا لالطالع اعَّلى اآالئهم ابشأنهت ا كذل اإخحتا الملالطنت ا
لملالطنني ا لملعنيني ابتوربلمج الوتنماي الملنجزة اأ الملاجادة ايف اطاا الإلجنت ،ا
ينظم اهذل الوَّلقتء امبحتداة امن الورئيس اأ الوفتعَّلني الملعنيني اأ امن اطرف اهيئ ا
متثل الملالطنت ا لملالطنني ا(لوحتب الوستبع امن الونظتم الورلخَّلي الونماذجيا
وَّلمجَّلـس الجلمتعي اوَّلجمتع الورتلبي ) ،ا يظهر امن اخالل امت اتقرم الن اهذها
لوَّلقتءل اكي اتكتسي الوطتبع الوتشت اي الملرتكز اعَّلى الالاتشتاة ،ا قر اتكتسيا
طتبعت اإخحتايت ايتم امن اخالوه اإعالم الوستكن ابتإلجنت ل ا لوربلمج الويتا
حتققهتالجلمتع الورتلبي ا(متماح،ا،2017اصفو ا .)176ا
كمت انصت اقالنني الجلمتعت الورتلبي اعَّلى اآوي اأخرى اوَّلمشتاك ا
لوشعحي اعرب الوتنصيص اعَّلى اجمماع امن الهليئت الالاتشتاي ا(متماح،ا
،2017اصفو ا )177الويتاتشكلادعتم اأاتاي اوتطحيقاهذلالوتاجه،ا لويتا
تضمن امشتاك افعتويت اللجمتمع الملرني ،ا لقتصر اقتنان الجلمتع اعَّلى اهيئ ا
لاتشتاي ا لارة ،اتسمى اهيئ الملست لة ا تكتفؤ الوفرص ا مقتاب الوناع ،ا لويتا
حيردالونظتمالورلخَّلياوَّلمجَّلساتشكيَّلتهتابضماشخصيت اتنتمياإىلامجعيت ا
حمَّلي ا فعتويت امن اللجمتمع الملرني ايقرتاهم اائيس اللجمَّلس الجلمتعي،ا
ميكنهتاتاجيهالورعاةاوحعضالألشختصاذ يالالختصتصاحلضاااأشغتهلتاإذلا
كتنامناشأناذوكاأنايفيرالهليئ ايفالختتذالوقرلاالملنتاباخبصاصالملاضاعا
لملعر ض اعَّليهت ا(لوحتب الوستبع امن الونظتم الورلخَّلي الونماذجي اوَّلمجَّلـسا
لجلمتعياوَّلجمتع الورتلبي ) .ا
نصاأيضتاقتنانالوعمتال ا لإلقَّليماعَّلىاهيئ الاتشتاي ا لارةاختتصا
برالا الوقضتيت الإلقَّليمي الملتعَّلق ابتفعيل امحتدئ الملست لة ا تكتفؤ الوفرصا
مقتاب الوناع ،ا هي اإاقتط افعَّلي اوتَّلك الملقراة ايف الجلمتع اعَّلى امستاىا
لوعمتال ا لألقتويم ،اأمت اقتنان الجلهت افقر انص اعَّلى ا 03اهيئت الاتشتاي ،ا
لأل ىلاترتحطابتلجمتمعالملرني،امتعَّلق امبحتدئالملست لةا تكتفؤالوفرص،ا لوثتني ا
متعَّلق ابرالا اقضتيتالوشحتب،ا لوثتوث ابشرلك الوفتعَّلنيالالقتصتديني،ا تركا
وَّلنظتمالورلخَّلياوَّلجه امهم اتسمي اهذهالهليئت ا كيفي اتشكيَّلهتا تسيريهت،ا
بتعتحتاهت اتضمن امشتاك امجيع الملستايت الالجتمتعي ايف اتسيري الوشأنا
لحملَّلي.ا ا
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تتوقق الالاتشتاة اأيضت امن اخالل اخمتَّلف الوَّلجتن الملقراة ايف اقالننيا
لجلمتعت الورتلبي ايف الملغرب ،اإذ اميكن اورئيس الوَّلجن اأن ايسترعي الملاظفنيا
لملزل وني املهتمهم امبصتحل الجلمتع الورتلبي ابصف الاتشتاي  ،ا ميكن اأيضتا
لاترعتء اماظفي ا أعالن الور و ا لملؤاست الوعمامي اأ الملقت ال الوعمامي ا
ونفس اوغرض ،ا بتوتتوي اتاايع انظتم الالاتشتاة اضمن اهذه الوَّلجتن األصوتبا
لخلربةايفاجمتلالوتنمي ،اوكنهاحيتتجاوتاايعاتَّلكالالاتشتاةاأيضتاوتتشملا
متستكينالجلمتعت الورتلبي اأيضت .ا
جترا الإلشتاة اإىل ا جاد اآوي اإضتفي االاتشتاة الملاطنني ايف الوشؤ نا
لحملَّلي  ،اقر اال اتتعَّلق ابقالنني الجلمتعت الإلقَّليمي اعَّلى ا جه الخلصاص ،ابلا
ترتحطابقالننياأخرى،ا مثتوهامتايعتمرهالملشرعالوفرنسيامناخاللالوتوقيقا
لوعمامي ا)،(n°70, 2011, p. 04ا لوذياجيراأاتاهالوقتنانيايفالملتدةا L.
 123-2امن اقتنان الوحيئ الوفرنسي ااقم ا ،788-2010اايث اخيضع اإنشتءا
لملشتايعالويتاهلتاعالق ابتوحيئ ،ا إصرلا الوقرلال الخلتص ابنزعالملَّلكي ابسحبا
لوضر اة الوحيئي اإىل الاتشتاة الملالطنني ا حترير الآلثتا الونتمج اعن اذوكا
مبشتاكتهماعناطريقالالقرتلات ا لآلالءالويتايطراانهتايفاهذلاللجمتل،ا هذلا
مت اتحنته اأيضت الملشرع الجلزلئري ايف اجمماع امن الوقالنني ،امثل اقتنان الوحيئ ا
(كمتل ،ا ،2017اصفو ا ،)387اأ اغريه امن الوقالنني اذل الوصَّل ابتوتنمي ا
لحملَّلي  ،اكتوقتنان الوتاجيهي اوَّلمرين  ،اأ اقتنان الوتهيئ ا لوتعمري ا(ناح،ا
،2018الوصفوت ا)27- 26ا .ا
لوفرعالوثتني:الالاتفتتءالحملَّليالالاتشتاةالوتقريري ا
يعرف الالاتفتتء الحملَّلي ابأنه الوتقني الورميقرلطي الملرتكزة اعَّلى اأخذا
اأي الملالطنني الحملَّليني ايف امستو اتهم امتستكين امجتع احمَّلي  ،افهذلا
لالاتفتتء احمردامناايثالورقع الجلغرلفي ا الايعيناإقَّليمالوحالداكَّلي ا(بنا
عحرلهلل،ا،2016اصفو ا05ا)،ا يفافرنستالالاتفتتءالحملَّليا (PAOLETTI,
)،2020, p. 883\884انصاعَّليهالوقتنانالوعضايااقما،705/2003اايثا
ميكناوَّلمجَّلسالوشعيبالوحَّلرياإجرلءالاتفتتءاعَّلىامستاىالوحَّلريت اوَّلحتايفا
قضتيت امعين ابكل ادميقرلطي  ،ا ال ايشتاك ايف اهذل الالاتفتتء اإال الملالطنانا
لوذين ايتمتعان احبق الوتصايت ايف الألشكتل الألخرى اوالنتختب ،ا ايحقىادلئمتا
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إصرلاالوقرلاايفالوقضتيتالملستفتىافيهتامناصالاي اللجمَّلسالوشعيبالوحَّلريا
اره ،ا مت اهذل الالاتفتتء اإال اعَّلى ااحيل الالاتشتاة ،اإال اأن اللجمَّلس ادلئمت امتا
حيرتم انتتئج الالاتفتتء ،ا يتم العتمتد انظتم الالاتفتتء الحملَّلي ايف اأملتنيت،ا
لورمنتاك،اإيطتويت،اواكسمحااغا(ناح،ا،2018الوصفوت ا .)16- 15ا
الاتعتمراكلالور لاحملاهذهالورالا اتقني الالاتفتتءالحملَّلي،اإالامتا
نص اعَّليه الملشرع الوتانسي ايف اقتنان الجلمتعت الحملَّلي  ،اأين ا ضع الإلطتاا
لوقتناني اوتطحيق الالاتفتتء الحملَّلي ،افنص الوفصل ا 31امن اهذل الوقتنان اأنا
لجمَّلسالجلمتع الحملَّلي ابنتءاعَّلىامحتداةامناائيسالجلمتع الحملَّلي اأ امناثَّلثا
أعضتء اللجمَّلس اأن ايقرا الاتفتتء الملتستكنني ااال اإعرلد ابرنتمج الوتنمي ا
لوتهيئ الورتلبي امبالفق اأغَّلحي اثَّلثي اأعضتء اللجمَّلس ،ا بتوتتوي اتكان الملحتدةا
والاتفتتءالحملَّليايفاهذهالحلتو امناقحلالجلمتع الحملَّلي ،ا يضيفالوفصلا31ا
يف الوفقرة الوثتني  :اكمت اميكن اوعشر الونتخحني الحملَّليني ابتجلمتع الحملَّلي ا
لملحتداة ابتقرتلح اتنظيم الاتفتتء .ا يف اهذه الحلتو اميكن اإجرلء الالاتفتتء ايفا
صااة امالفق اأغَّلحي اثَّلثي اأعضتء اللجمَّلس الحملَّلي ايف اأجل اال ايتجت اشهرين،ا
بتوتتوياميكناأيضتاملتستكينالجلمتع الحملَّلي الملحتداةاإلجرلءاهذلالالاتفتتءا
لوذياخيضعاجلمَّل امنالوضالبطانصاعَّليهتاقتنانالجلمتع الحملَّلي ،اختص ا
متاتعَّلقابإمكتني الالعرتلضاعَّليه،ا لوذيايكاناأمتمالحملكم الإلدلاي ،ا كذوكا
ا
مت اتعَّلق ابتمايل الوقيتم ابه الوذي اتتومَّله اميزلني الجلمتع الحملَّلي الملعني
(لوقتنانالألاتاياعردا29ا،ا .)2018ا
الايقتصراد االالاتفتتءالحملَّليايفاتانساعَّلىاتقريمالالاتشتاةافقط،ا
فهاالاتفتتءاتقريريا ويسالاتشتاي،اذوكاأنانتتئجهامَّلزم اشرطاأالاتقلا
نسح الملشتاك افيهاعَّلىاثَّلثالونتخحنيالملسجَّلني،ا هاايعيناكتف امستايت ا
لجلمتعت الحملَّلي ايف اتانس ،الوحَّلريت  ،الجلهت  ،الألقتويم ،ا بتوتتوي اميكنا
وَّلقرلال الهلتم اأناتصرامبالفق ااقيقي امناطرفالوستكن ،ابتورغمامناأنا
هذه الآلوي الوتشتاكي احتتتج اوتنظيمهت اتكتويف ابتهظ  ،افيمكن اأن اتتما
لالاتعتن ابتوااتئلالإلوكرت ني اوتذويلاهذهالوتكتويف،ا هاايقتماحتتاإشرلفا
لهليئ الوعَّليتالملستقَّل اوالنتختبت  .ا

اايَّلماحممر

342

جمَّلة الوالات اوَّلحوا ا الورالات اللجمَّلر14االوعردا)2021(2ا:ا352- 325
ا

نصتالملتدةا 12امناقتنانالوحَّلري ا(لوقتنانااقما،10- 11ا)2011عَّلىا
آوي اأخرى اوتجسير الورميقرلطي الوتشتاكي اعَّلى امستاى الوحَّلريت ايفا
لجلزلئر ،اأال ا هي الملحتداة الحملَّلي  ،الويت ايتاجب اعَّلى اللجمَّلس الوشعيب الوحَّلريا
ضع الإلطتا الملالئم اهلت ،ا لويت اتهرف اإىل احتفيز الملالطنني ا اثهم اعَّلىا
لملشتاك ايف اتساي امشتكَّلهم ا حتسني اظر ف امعيشتهم ،ايف الطتا الوتسيريا
لجلالاي ،ا هي امتثل اأاَّلابت اهتمت ايف اممتاا الوترخل الملحتشر اوَّلمالطنني ايفا
تسيري الوشؤ ن الحملَّلي  ،اغري اأنهت امت لوت اغتمض ا جمهاو اوكيفي الوتطحيق،ا
بتعتحتا اأن الوتنظيم الخلتص ابكيفي اتطحيقهت امل ايصرا ابعر اإىل اغتي الويام،ا
بتوتتوي اميكن اابطهت ابتملحتدال الوشعحي الملرتكزة اعَّلى اطَّلب الالاتفتتءا
خبصاصامسأو امعين ،اأ اتقريماطَّلباماقعامناطرف انسح امنالملالطننيا
وَّلفتالنتحتهاللجمَّلساملسأو اهتم ،اأ اغرياذوكامنالآلويت الألخرىالويتاتعربا
عن الوترخل الملحتشر اوَّلمالطن ايف اتسيري الوشأن الحملَّلي ،ا بظل ايف الألخريا
وَّلمجَّلس الوسَّلط الوتقريري الوالاع ايف العتمتد ا تافري الوظر ف الملطَّلاب ا
وتجسيراهذهالملحتدال  .ا
2.3ا- .الملطَّلبالوثتني:اآويت الوتشتاكي الملرتحط امبرل ال اللجمَّلس ا
إن اإشحتع الحلتجت الوعمامي اعَّلى الملستاى الحملَّلي اال ايتوقق اإال امنا
خالل اد ا اللجمتوس الملنتخح ايف اممتاا الختصتصتتهت ا فق امت ايتتح اهلت امنا
إمكتنت امتدي  ،ا فق امت ايطتوب ابه امالطين الواارل الحملَّلي  ،ا لقتنتعهما
بأ واي احتقيقه،ا بقنتعتهمابتَّلكالأل واي ،ا الاميكناأناتَّلمساتَّلكالوقنتع ا
إال ابتافري الملعَّلام اوكتف ااكتن الواارل الحملَّلي ابصف امستمرة ا شفتف ،ا
بسهاو ،ااتىايتسنىاهلمالملشتاك ايفاتسيريالوشنالحملَّليافعَّليت،ااالءامنا
خاللاآالئهمالملرتكزةاعَّلىانفتذالملعَّلام اهلما اهاو الحلصالاعَّليهت،ا مناخاللا
مشتاكتهمايفا ضعالمليزلني الوسناي اأ امتايعرفابتمليزلني الوتشتاكي  .ا
أ -الونفتذاإىلالملعَّلام اا ا
يقتضي امحرأ الوشفتفي ااهاو اترفق الملعَّلام اوتسهيل الالتصتل ابنيا
لإلدلاة ا لملالطن اعمامت ،افها ااق اداتااي اتكفَّله الوقالنني الواطني ا لور وي ،ا
جيرامحرأالإلعالماتطحيقهافعَّليتاعَّلىالملستاىالحملَّلي،اإذاالبراأنايكانااكتنا
لواارل الحملَّلي اعَّلى اعَّلم ابكل امت اوه اعالق ابشؤ نهم ايف اتَّلك الواارل ا
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(محري ،ا ،2015- 2014اصفو ا ،)134ا إذ اتافر اجزء امن اذوك ،اعَّلني ا
جَّلست اللجمتوس الملنتخح اكأصل اعتم افيهت ،افإن الوقتنان ايضمن اأيضتا
وَّلمتستكننيااقالحلصالاعَّلىالملعَّلام ابصف اشخصي اأ امجتعي ،ا هاامتا
يعز الملقتاب الوتشتاكي ايفاقالننيالجلمتعت الحملَّلي  .ا
يف الجلزلئر ،اتنت وت اثَّل امن الوقالنني ااق الإلعالم ا لونفتذ اوَّلمعَّلام ا
تكريست املحرأ الوشفتفي  ،ا إذ احنن ابصرد ادالا الورميقرلطي الوتشتاكي اعَّلىا
لملستاىالحملَّلي،افقراتضمنالملراامااقما131- 88الملنظماوَّلعالق ابنيالإلدلاةا
لملالطن ا(لملراامااقما 131- 88ا،ا )1988اهذلالحلق،ا تضمنت الملتدةا 11امنا
لوقتنانالملتعَّلقابتوحَّلري ايفافقرتهتالألخريةاإمكتني اأنايقرماللجمَّلسالوشعيبا
لوحَّلرياعرضتاعنانشتطهالوسناي،اكمتانصتالملتدةا 14امناذل الوقتناناعَّلىا
أنه اميكن اوكل اشخص الالطالع اعَّلى امستخرجت امرل ال اللجمَّلس الوشعيبا
لوحَّلري،ا عَّلىالوقرلال الوحَّلري ،ا ميكناكلاشخصاذيامصَّلو الحلصالاعَّلىا
نسخ امنهتاكتمَّل اأ اجزئي اعَّلىانفقته،امعامرلعتةاأاكتمالملتدةا،56الملتعَّلق ا
بنفتذالملرل ال ،ا أادفتالملتدةاأناكيفيت اتطحيقاهذهالملتدةايتما فقالوتنظيم.ا
(لملراامالوتنفيذيااقما190- 16ا) .ا
أمت ايف اتانس افقر انص الوقتنان ا(لوقتنان اعرد ا 22ا ،ا )2016ايف افصَّلها
لأل لاعَّلى اضمتن ااق اكل اشخص اطحيعي اأ امعناي ايف الونفتذ اإىل الملعَّلام ،ا
كذوك اتعزيز امحرأي الوشفتفي ا لملستءو ايف اتسيريالملرفق الوعمامي ،ا تعزيزا
مشتاك الجلمهاا ايف ا ضع الوسيتات الوعمامي ا مرلقحتهت ،ا تضمن اقتنانا
لجلمتعت الحملَّلي اإقرلال اصرحيت ابأن اتضمن الجلمتع الحملَّلي الونفتذ اإىلا
لملعَّلام ا تَّلتزم ابنشر اكل الواثتئق الملتعَّلق ابتسيري الملرلفق الوعتم  ،ا تنشرا
لجلمتع الحملَّلي ا فقالوفصل ا 76ا(لوقتنانالألاتاياعردا 29ا،ا )2018اتقتايرلا
د اي اعن ااري الملرلفق الوعمامي اعَّلى الملاقع الإلوكرت ني ،افيحقى ابتوتتويا
متستكناالجلمتع اعَّلىاعَّلمابكلامتايتعَّلقابتوتنمي الحملَّلي  .ا
نصاقتنانالجلمتعت الحملَّلي الوتانسياأيضتايفالوفصلا 34اعَّلىالوتزلما
لجلمتع الحملَّلي ابضمتن اشتفي الوتصرف ا لوتسيري ،اإذ ايسمح ابتالطالع اعَّلىا
كل الملعَّلامت الملتعَّلق ابنشتط اجمَّلس الجلمتع الحملَّلي  ،ا كذوك اميكنا
وَّلمجتوسالوحَّلري ا لجلهاي اأناتقراابأغَّلحي اأعضتئهتاتنظيماوقتءل اعَّلني امعا
اايَّلماحممر
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لملتستكنني اويتم اخالهلت اتقريم اإيضتات امن اللجمَّلس ا مقرتات امنا
لملتستكنني ايف اجمماع امن الملالضيع الملتعَّلق ابتوتهيئ الحملَّلي  ،ا ال ايكتفيا
لملشرع ابتنظيم اهذه الوَّلقتءل امبحتداة امن اللجمَّلس الملنتخب ،ابل اميكن اأيضتا
عقرهتامبحتداةامنا%05اعَّلىالألقلامنانتخيبالوحَّلري اأ الجله الملسجَّلنيايفا
لوسجلالالنتختبي،ا يفاكتف الألااللايتماإدالجالوقرلال ا لإلعالنت ا لوحالغت ا
لآلالءالوصتداةاعنالجلمتعت الحملَّلي ايفابالب الجلمتعت الحملَّلي اوضمتناإعالما
لجلمهااابهتايفاكلااني .ا
أمتايفالملغرب،افيتيحالوراتااايفافصَّلها 27اوَّلمالطنااقالحلصالاعَّلىا
لملعَّلامت الملاجادة احبا ة الإلدلال الوعمامي ا لملؤاست الملنتخح  ،ا قر اضمنا
منشاا ااقم ا 2ااال اتعيني الوشخص اأ الألشختص الملكَّلفني ابتحلصال اعَّلىا
لملعَّلامت اعَّلى امستاى الملؤاست ا لهليئت الملعني ابتنفيذ الوقتنان الملتعَّلقا
(لوقتنانااقما 31.13ا) ا اإقرلاالجلمتعت الورتلبي امبختَّلفامكانتتهتامناجهت ا
عمتال ا أقتويم ا مجتعت  ،ا لويت اتضمنت اقالنينهت الوتنظيمي اأيضت ا جابا
تعَّليق الملقرال امبقر الجلمتع الورتلبي  ،ا ضمتن ااق الملالطنني ا لملالطنت ا
لجلمعيت ا خمتَّلفالوفتعَّلنياأنايطَّلحالالالطالعاعَّلىالملقرال  .ا
تؤمن اأيضت الوَّلقتءل الوتشت اي الملرتحط ابتويت الورميقرلطي ا
لوتشتاكي الويت امت الإلشتاة اهلت ااتبقت ا فق امسمى الالجتمتعت الوعمامي ،ا
إعالم الملالطنني ابكل الوربلمج ا لخلطط الويت الملرتحط ابتوتنمي الحملَّلي احتتا
اقتب ا عَّلمااكتناهذهالجلمتعت  .ا
ب -المليزلني الوتشتاكي ا
بر المليزلني الوتشتاكي اكآوي اوتجسيرالورميقرلطي الوتشتاكي ايفا
لوربل يل،اايثالبترعهتاازبالوعمتلالوربل يَّلي،ا تحنتهتاأل لامرةاان ا1988ا
إارىالملرنالجلنابي اتسمىابااتااأويجري ا(محري،ا،2015- 2014اصفو ا
 ،)185ا لويتايفاقاعردااكتنهتا 1.3امَّليانانسم  ،اثماعممتاعَّلىاأكثرامنا
300اجمَّلسابَّلريايفالوربل يل ،ا عردامنالوحَّلرلنالألخرىايفالوعتمل،ا ايستَّلزما
هذلالونظتماإشرلكالملالطننيالحملَّلينيالوعتدينيايفالوتخطيطامليزلني الوتجهيزا
أ الالاتثمتا الوحَّلري الوسناي  ،اايث ايتم الوتشت ا ا لحلالا ا طرح الألفكتا امعا
مالطينالملرين ابكتف اأطيتفهم،اختص الوطحق الوفقرية،ا يكاناذوكاعرباعردا
اايَّلماحممر
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منالملنتريت الوشعحي الويتاختصالملنتطقالملعني ا(ختور،ا،2011اصفو ا)53ا
(يفامرين ابااتااأويجرياكتناهنتكا16امنطق امعني ابتحلالا)،ا يتمالوتطرقا
فيهتاوَّلمالضيعاذل الألهمي ايفالمليزلني الوسناي ،ا اسبابرنتمجالألممالملتورةا
لإلمنتئي افقر النتجت اهذه الآلوي اناعت امن الملسؤ وي اورى الملالطنني ،ابتعتحتاا
لطالعهماعَّلىالوشأنالملتويالحملَّليابصف ااقيقي ،اكمتاأفر انتتئجاهتم اعَّلىا
مستاى اترايب الألفرلد اعَّلى الوتوَّلي ابثقتف الحلالا ا لورميقرلطي اوصنتع ا
لوقرلاالحملَّلي .ا
مل ايتطرق اقتناني الجلمتعت الإلقَّليمي ايف الجلزلئر اإىل المليزلني ا
لوتشتاكي اصرلا ،اوكنابتاتقرلءاتعَّليم ا يرالورلخَّلي ااقما 21الملؤاخ ايفا
 10اأكتابر ا 2019الويت احترد اكيفيت احتضري ا متايل المليزلنيت الأل وي ا
وَّلحَّلريت ا لوااليت اوَّلسن الملتوي ا ،2020افقر اتضمنت انقط اهتم اتتعَّلقا
بإعرلد الوربلمج ا فق الملقتاب الوتشتاكي امع الملالطنني ،ا ذوك اعنرمت ايتعَّلقا
لألمر ابربلمج الوتجهيز األجل الختيتا الوربلمج الوتنماي الحملَّلي  ،ا بتوتتويا
تسجيل ادعاة الواارل الحملَّلي اوتسجيل ابرلمج ابقسم الوتجهيز ا لالاتثمتاا
حتتاتسمي الوتنمي الحملَّلي ايفالطتاالورميقرلطي الوتشتاكي  .ا
أمتايفاتانس،افجتءالونصايفاالوفصلا130امناقتنانالجلمتعت الحملَّلي ا
(لوقتنان الألاتاي اعرد ا 29ا ،ا )2018اصرلا اعَّلى الوتزلم الجلمتعت الحملَّلي ا
بتعتمتدالوشفتفي ا لوتشتاكي ايفاإعرلداميزلنيتهتالوسناي ،اكمتاجتءا اأيضتا
يف الوفصل ا 29الونص اعَّلى العتمتد الوتشتاكي ايف اإعرلد الملشتايع الوتنماي ا
لوتهيئ الورتلبي ا ،اختص امت اتعَّلق ابربنتمج الوحَّلريت ايف اجمتل الالاتثمتاا
لوتجهيز ،ا يشري الوالقع الوتطحيقي اوَّلعرير امن الوحَّلريت ايف اتانس اوتنظيما
جَّلست احتتاعنالنالمليزلني الوتشتاكي ا(دويلالحلكتم الوتشتاكي الحملَّلي :ا
لوقرلاالملشرتكامناذجاآوي المليزلني الوتشتاكي ا،ا،2017اصفو ا،)25اكمتا
ميكن ا فق الوفصل ا 165امن الوقتنان الجلمتعت الحملَّلي اوَّلمتستكننيا
وفعتويت اللجمتمع الملرني ا كل امن اوه امصَّلو اتقرم اطَّلب الاتيضتح ااالا
مالاد ا نفقت امعين ا ذوك احتت اطتئَّل اأن اتأذن الحملكم الإلدلاي الملختص ا
ترلبيت ابتحلصال اعَّلى الواثتئق الملطَّلاب ايف ااتو اعرم اتَّلقي الجلالب اعَّلى اهذلا
لوطَّلبايفالجلاشهرا لارامناتقرميه.اا ا
اايَّلماحممر
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يفالملغرباملاتنصاأيضتاقالننيالجلمتعت الورتلبي اصرلا اعَّلىالعتمتدا
لمليزلني الوتشتاكي ،اإمنتاجتء الإلشتاةاإويهتامناخاللالوقسمالخلتصابقالعرا
لحلكتم الملتعَّلق احبسن اتطحيق امحرأ الوتربري الحلر ،اايث ايتاجب اإعرلدا
لوربلمج الوتنماي الحملَّلي ا فق امنهج اتشتاكي ،ايعتمر اعَّلى اآويت الحلالاا
لوتشت اايفاإعرلدها تتحعها تقييمها حتيينه،ا يتماتفعيلالمليزلني الوتشتاكي ا
يف اعرد امن الجلمتعت الويت اتتحع اجمماع امن الملرلال ايف اإعرلدهت ،افيترخلا
لملالطنانا لجلمعيت امناخاللالنتختبامنر بيالألايتءاأ امتايعرفامبنتريت ا
لملالطنني،الويتايتمامناخاللامشتاك الوسكتنايفاحتريرالأل واي اخبصاصا
برلمج الوتجهيز الحملَّلي ا(دويل الحلكتم الوتشتاكي الحملَّلي  :الوقرلا الملشرتكا
مناذجاآوي المليزلني الوتشتاكي ا،ا،2017اصفو ا .)27ا
- .4اختمت :ا ا
يتحتين اتنت ل اقالنني الجلمتعت الحملَّلي ايف الجلزلئر ا تانس ا لملغربا
وآلويت الوقتناني الملقراة اوتطحيق الورميقرلطي الوتشتاكي الحملَّلي ااالءا
لآلويت الوتمهيري اكتملحتداة اوعقر اد ال اللجمتوس الوشعحي الحملَّلي ا اكفتو ا
اقالالعالماال الآلويت الورلعم اكتملشتاك الوشعحي اعناطريقالالاتشتاةال ا
لالاتفتتءالحملَّليا المليزلني الوتشتاكي .ا الملشرعالوتانسيابر ايفاتكريساهذها
لآلويت امقتان ابنظرلئهايفالجلزلئرا الملغرب،ا اهاامتايعز امنافرصاجنتاهاايفا
دفعالحلاكم الحملَّلي ا .ا
خَّلصتاهذهالورالا اوتسجيلالونتتئجالوتتوي  :ا
تتحنى اكتف اداتتري الور ل احمل الورالا الورميقرلطي ا

لوتشتاكي اكمحرأاأاتايايرلفقالوالمركزي الإلقَّليمي الملرتكزةاعَّلىا
للجمتوسالوشعحي املنتخح  ،ا
يتحتيناإقرلاالملؤاسالوراتاايايفاكلاد و الآلويت اللجمسرةا

وَّلرميقرلطي الوتشتاكي  ،افتذ ايشري اهلت الوراتاا الجلزلئري ابصف ا
مقتضح  ،ايتنت هلت الوراتاا الوتانسي ابكثري امن الوتفصيل ،ا يتحنتهتا
لوراتااالملغربياضمناأاكتمالوفصلا139امنه.
لملشرعالوتانسيامجعاتنظيماكلامستايت الجلمتعت الحملَّلي ا

يف اقتنان ا لار ،ا ها ايشكل الوتنظيم الملثتوي الجمماع الوااتئل ا لآلويت ا
اايَّلماحممر
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لويتاتضمنامشتاك افعَّلي ا متالصَّل املتستكينالواارل الحملَّلي ايفا
لختتذالوقرلال الويتاختصهم،ابرلي امن الجلَّلست الوتمهيري ،ا إمكتني ا
دعاة اللجمَّلس الملنتخب اوالنعقتد ،ا لحلضاا الوفعَّلي اجلَّلستته ،ا ضمتنا
لونفتذاإىلالملعَّلام اخبصاصاأعمتلاللجمتوس،امر الابتالاتفتتءالحملَّلي،ا
صاالاإىلالمليزلني الوتشتاكي .
بتورغمامناأنالملشرعالجلزلئرياتطرقاضمناقتنانالوحَّلري اد نا

قتنان الواالي  ،اوحعض اآويت الورميقرلطي الوتشتاكي  ،اإال اأنه اتركا
لوكثري امن الوغماض ااال اكيفيت اتطحيقهت ،اختص ايف اظل اتأخرا
إصرلاالوتنظيمالخلتصابهت،
اتحنى الملشرع الملغربي اضمن اقالنني الجلمتعت الورتلبي اآويت ا

متمتثَّل اوَّلرميقرلطي الوتشتاكي  ،امن اخالل انظتم الوعرلئض ،ا آويت ا
لوتشتاكي ا لوتشت ا الويت اتظل اأيضت اإجرلءل اتطحيقهت اغتمض ا غريا
كتفي  .ا
من اخالل امجَّل الونتتئج الملتاصل اإويهت اميكن اطرح اجمماع امنا
لالقرتلات  :ا
جاب ا ضع اإطتا اداتااي ا لضح ا مستقل اوإلدلاة الحملَّلي ايفا

لجلزلئر ،ايتضمن امستايت الجلمتعت الإلقَّليمي ا آويت اتسيريهتا
متايَّلهتا تطحيقالورميقرلطي الوتشتاكي افيهت.ا
 ا جاب ا ضع اإطتا اقتنان اماار اوكتف امستايت الجلمتعت ا
لإلقَّليمي ايفالجلزلئرا لملغرب،اكتوذيايتحنتهالملشرعالوتانسي.
جابا ضعاآويت ا لضو اوَّلرميقرلطي الوتشتاكي ايفالجلزلئرا

لملغرب،ا ضعالوضمتنت الوكتفي املمتااتهتامناطرفالملالطنني،ا عرما
لالكتفتء ابتإلشتاة اإويهت اد ن ا ضع الإلطتا الوتنظيمي الوذي ايضمنا
تفعيَّلهت،ا د ناتقييراممتااتهتامناخاللاابطهتابتورقتب الواصتئي اأ ا
لوسَّلط الوتقريري اوَّلمجَّلسالملنتخب.
ا
ا
ا
اايَّلماحممر
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2016- 07
لجلمهااي الوتانسي  :ا
لوقتناناعردا33ا.ا(.)1975ا لملنقحابتوقتنانالألاتاياعردا48اوسن ا.،2006اتانس،اتانس:ا
ااااجا اعردا59امؤاخايفا .2006- 07- 25ا
لوقتناناعردا22ا.ا(.)2016الملتعَّلقابتحلقايفالونفتذاإىلالملعَّلام .اتانس،اتانس:اااااجا اعردا
26امؤاخايفا .2016- 03- 29ا
لوقتنانالألاتاياعردا 29ا.ا(.)2018ايتعَّلقاجمَّل الجلمتعت الحملَّلي .اتانس:اااااجا اعردا
،39امؤاخايفا .2018- 05- 15ا
أمرااكامياعردا401ا.ا(.)2019ايتعَّلقابضحطاشر طا إجرلءل اإعمتلاآويت الورميقرلطي ا
لوتشتاكي الملنصاصاعَّليهتابتوفصلا 30امناجمَّل الجلمتعت الحملَّلي ،ا.اتانس،اتانس:اااااجا
اعردا39امؤاخايفا .2013- 5- 14ا
لملمَّلك الملغربي  :ا
داتااالملمَّلك الملغربي ا.ا(.)2011الوربتط،الملمَّلك الملغربي  .ا
لوقتنانالوتنظيميااقما111.14ا.ا(.)2015الملتعَّلقابتجلهت .الوربتط،الملمَّلك الملغربي :اجاااما
ماعردا6380امؤاخ ايفا .2015- 07- 23ا
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لوقتنانالوتنظيميااقما 112.14ا.ا(.)2015الملتعَّلقابتوعمتال ا لألقتويم.الوربتط:اجاااماما
عردا6380امؤاخ ايفا .2015- 07- 23ا
لوقتنانااقما 31.13ا.ا(.2018الملتعَّلقابتحلصالاعَّلىالملعَّلامت .الوربتط،الملمَّلك الملغربي :اجا
ااماماعردا6655امؤاخ ايفا .2018- 03- 12ا
قتنانالوتنظيميااقما.113.14ا(بالاتتايخ).الملتعَّلقابتجلمتعت .الوربتط،الملمَّلك الملغربي :اجااا
ماماعردا6380امؤاخ ايفا .2015- 07- 23ا
ظهرياشريفااقما 1.15.85ا.ا( 7اياويا,ا.)2015ابتنفيذالوقتنانالوتنظيميااقما113.14ا
لملتعَّلقابتجلمتعت .الوربتط،الملمَّلك الملغربي :اجاااماماعردا6380ابتتايخا23اياوياا .2015ا
مؤوفت  :ا
دويل الحلكتم الوتشتاكي الحملَّلي  :الوقرلا الملشرتك امناذج اآوي المليزلني الوتشتاكي ا .ا(ا
.)2017الوربتط،الملغرب:الملريري الوعتم اوَّلجمتعت الحملَّلي  .ا
حممرالوعجتتي،ااحيح احمسن،اعَّلىااسن،اخَّلاداختور.ا(ا.)2011الملشتاك اللجمتمعي اعربا
للجمتوسالحملَّلي ايفامصرا.الجليزة،امصر:امنترىالوحرلئلالوعربيا امؤاس الحلكام الحملَّلي ا
بتورمنتاكابرعمامنالملعهرالورلمنتاكيالملصرياوَّلوالا .ا
حممر الوعجتتي ،اكَّلافيس اهنري اكري ااا ل ،اناالن اأمحر .ا( ا .)2011امن الورميقرلطي ا
لوتمثيَّلي اإىل الورميقرلطي الوتشتاكي ا(منتذج ا تاصيت ) .امنترى الوحرلئل الوعربي ا
وَّلرالات .الوقتهرة .ا
مقتال  :ا
لمحر الجعان .ا( 2014ا) .ا ،الجلهاي الملتقرم ايف الوراتاا الملغربي اوسن ا 2011ا .اللجمَّل ا
لملغربي اوإلدلاةالحملَّلي ا لوتنمي .
أمستء ابن اعحرلهلل .ا( .)2016الالاتفتتء الحملَّلي ايف اظل اداتاا ا 27اجتنفي ا .2014اللجمَّل ا
لوتانسي اوَّلرالات الوقتناني ا لوسيتاي ،الوعردا .04ا
عحرالحلفيظامتماح.ا(.)2017الآلويت الوتشتاكي اوَّلوالاا لوتعت نابنيالجلمتعت الورتلبي ا
للجمتمعالملرنيا(للجمَّلرالوعردا.)07الوربتط:ااَّلسَّل الورالات الوراتااي ا لوسيتاي  .ا
عحرالهللاناح.ا(.)2018امحرأالورميقرلطي الوتشتاكي ايفانظتمالوحَّلري الجلزلئريا.اجمَّل ا
حبا ،الجلزءالال ل .ا
فريرة ادباش  .ا(جالن ,ا .) 2018اإشرلك الملالطن ايف اصنع الوقرلا الحملَّلي :امن الورميقرلطي ا
لوتمثيَّلي اإىل الورميقرلطي الوتشتاكي  .اللجمَّل الجلزلئري اوَّلعَّلام الوقتناني ا لالقتصتدي ا
لوسيتاي ،الوعردا .02ا
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حممر الالمني اكمتل .ا(ديسمرب ,ا .)2017ا ،امشتاك الجلمهاا ابتسيري الوكالا ا لملختطرا
لوكربىايفاإطتاالوتنمي الملسترلم ا.اجمَّل الوعَّلامالإلنستني ،الوعردا .3ا
ماواد ايعقابي .ا(جالن ,ا .)2016الورميقرلطي الوتشتاكي ايف اللجمتوس الملنتخح الحملَّلي ايفا
لجلزلئرا.اجمَّل الوقتنان .ا
يتانيابايكرل.ا(.)2019امعيقت الورميقرلطي الوتشتاكي ابتملغرباعَّلىاضاءاداتااا2011ا
.اجمَّل الوعَّلامالوسيتاي ا لوقتنان،ا .03ا
لوراتئلالجلتمعي  :ا
دويَّل اباالي .ا( .)2020الملشتاك  :اصااة اوتجرير الوعالق ابني الملالطن ا لإلدلاة ،اأطر ا ا
دكتاالهاغريامنشااة.اجبتي ،الجلزلئر:اجتمع اعحرالورمحتنامرية .ا
جنالء اباشتمي .ا( .)2007/2006اللجمَّلس الوشعيب الوحَّلري ايف اظل اقتنان الوحَّلري ا:08/90ا
أدلة اوَّلرميقرلطي  :الملحرأ ا لوتطحيق ،امذكرة امتجيستري ايف الوقتنان الوعتم اغري امنشااة ا.ا
قسنطين ،الجلزلئر:اكَّلي الحلقاقاجتمع امنتاايا .ا
مريمامحري.ا(.)2015- 2014اد االجلمتعت الحملَّلي ايفاتكريسالورميقرلطي الوتشتاكي ا
يف الوتشريعالجلزلئري،امذكرةامتجيستريايفالحلقاقاغريامنشااةا.الملسيَّل ،الجلزلئر:اجتمع ا
حممراباضيتف .ا
مالقعالالنرتنت :ا
أميناعحرالورمحن.ا( 31اينتيرا,ا.)2018ا:اجَّلس امتهيري ابَّلري اتانس.ا،ا.S3EP14ا(ماقعا
بر الألمتن ،الحملرا) اتانس ،اتانس .اتتايخ الالارتدلد ا 14الفريل ,ا ،2020امنا
https://news.barralaman.tn/podcast/s3ep14
لويتسال بنهتا،احممراوزعر،ااضالناوعزيزي.ا(.)2018- 2017الورميقرلطي الوتشتاكي ا
وَّلشأن الجلهاي الوعتم .امكنتس ،الورلشيري  ،الملمَّلك الملغربي  :اكَّلي الوعَّلام الوقتناني ا ا
لالقتصتدي ا الالجتمتعي اجتمع امااليامستعيل.اتتايخالالارتدلدا 11الفريل ,ا ،2020امنا
 https://hazbane.asso-web.com/uploaded/.pdfا
لوحتب الوستبع امن الونظتم الورلخَّلي الونماذجي اوَّلمجَّلـس الجلمتعي اوَّلجمتع الورتلبي .ا
( .)2018امت الالارتدلد امن اhttps://fctmaroc.blogspot.com/2018/02/blog-
 post_25.htmا
لوحتب الوستبع امن الونظتم الورلخَّلي الونماذجي اوَّلمجَّلـس الجلمتعي اوَّلجمتع الورتلبي .ا
( .)2018امت الالارتدلد امن اhttps://fctmaroc.blogspot.com/2018/02/blog-
 post_25.htmا
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