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تقديم العرائض للجماعات الترابية كنموذج

 .Iمقدمة عامة
ظهر مفهوم الدميقراطية التشاركية نتيجة بروز متغريات سياسية واقتصادية ومطالب اجتماعية
جديدة أظهرت حمدودية الدميقراطية التمثيلية ،نظرا لتشعب املشاكل على مجيع املستويات وتزايد
أعباء تدبري السياسات العمومية.
وتشمل الدميقراطية التشاركية بصفة عامة طرقا خمتلفة لتدخل املواطنني ،سواء كان ذلك
بشكل فردي أو من خالل اجلمعيات ،يف اعداد القرارات العامة .فالدميقراطية التشاركية ال ترمي اىل
احللول حمل الدميقراطية التمثيلية بل اىل تكميلها.
ومل تكن والدة الدميقراطية التشاركية منعزلة عن الفلسفة اجلديدة يف إعطاء "البعد احمللي
واجلهوي" مكانة أساسية يف هذا التدبري واعتباره حمطة اسرتاتيجية يف إعادة هيكلة السياسات
العمومية وجتويدها بإشراك خمتلف الفاعلني احملليني .ويتبني بالفعل أنه غالبا ما يعترب املستو احمللي،
كمجال للمشاركة ،املستو األكثر مالئمة للمشاركة يف اختاد القرارات وتقييم السياسات العمومية.
هذه املشاركة املواطنة أو الدميقراطية التشاركية ،تشكل إىل جانب الدميقراطية التمثيلية قوة
حقيقية لتقدم الدول.
وقد فطن املشرع املغريب إىل أمهية الدميقراطية التشاركية وتكريس مبادئها يف التشريع أوال
على مستو امليثاق اجلماعي لسنة  ،2229مث على مستو الدستور اجلديد للمملكة لسنة
.2211
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ويعترب القانون رقم  11-21لسنة  2229مبثابة ميثاق

"مهما كانت مشروعية الدميقراطية

النيابية فإنه من الضروري استكماهلا مجاعي أول قانون أشار إىل دور اجملتمع املدين يف املسامهة يف التنمية،
بالدميقراطية التشاركية العصرية اليت إذ تنص املادة  33منه على ضرورة وضع خمطط للتنمية احمللية من

ستمكننا من االستفادة من كل اخلربات

الوطنية واجلهوية واجملتمع املدين الفاعل طرف اجلماعات احمللية ،يشرك فيه اجملتمع املدين بشكل إجباري
وكافة القو احلية لألمة"
كفاعل حملي يف إعداد املخططات ،وفق منهج تشاركي يأخذ بعني
مقتطف من خطاب العرش بتاريخ 03
يوليوز 7332

االعتبار على اخلصوص مقاربة النوع.

واملادة  33من امليثاق ذاته هي اليت حتدد اختصاصات اجملالس اجلماعية الذاتية املرتبطة

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،واليت نصت على ما يلي :يقرر "اجمللس اجلماعي إبرام كل اتفاقية
للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وحيدد شروط القيام باألعمال
اليت تنجزها اجلماعة بتعاون أو شراكة مع اإلدارات العمومية واجلماعات احمللية واهليئات العمومية أو
اخلاصة والفاعلني االجتماعيني".
وكذا نصت املادة  11املتعلقة باختصاصات اجمللس املرتبطة بالتجهيزات واألعمال

االجتماعية والثقافية على أن اجمللس " ..يربم شراكة مع املؤسسات واملنظمات غري احلكومية
واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي واإلنساين" .واملادة  11تنص على إحداث جلنة استشارية
تدعى جلنة املساواة وتكافؤ الفرص ،تتكون من شخصيات تنتمي إىل مجعيات حملية وفعاليات من
اجملتمع املدين يقرتحها رئيس اجمللس اجلماعي .وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من
اجمللس أو الرئيس يف القضايا املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي .كما ميكن
ألعضاء اللجنة تقدمي اقرتاحات تدخل يف جماالت اختصاصاهتا.
هذا وقد جاء الدستور املغريب اجلديد لسنة  2211ليمنح دورا أكرب للمجتمع املدين ،إذ
أصبح يضطلع بدور كبري يف هذا اجملال ،من خالل ما تضمنه الدستور من مسامهة اجلمعيات
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املهتمة بقضايا الشأن العام يف إعداد قرارات ومشاريع املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا
يف تفعيلها وتقييمها.
ويعترب دستور  2211أول نص دستوري يف تاريخ املغرب ،ومن الدساتري القليلة يف العامل،
اليت تكرس الدميقراطية التشاركية كإحد األسس اليت يقوم عليها النظام الدستوري املغريب ،إىل
جانب مرتكزات أخر تشكل منظومة متعددة األبعاد يف جمال ممارسة السلطة وتدبري الشأن العام.

فقد جاء يف الفصل األول من الباب املتعلق باألحكام العامة ما يلي" :يقوم النظام
الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ،وتوازهنا وتعاوهنا ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية،
وعلى مبادئ احلكامة اجليدة ،وربط املسؤولية باحملاسبة".
وإذا كان حق تقدمي العرائض ذا أمهية بالغة سواء من خالل إشراك املواطنني واجلمعيات يف
تدبري الشأن العام أو يف احلياة السياسية ،فإن التجربة املغربية حديثة الوالدة يف هذا اجملال ،حبيث أنه
ألول مرة متت دسرتة هذا احلق بشكل صريح.
وقد خصص الدستور عدة فصول تتعلق باملشاركة املواطنة حيث يؤكد يف الفصل  12منه

على دور اجلمعيات وكيفيات مسامهتها يف إطار الدميقراطية التشاركية " :تساهم اجلمعيات املهتمة
بقضايا الشأن العام ،واملنظمات غري احلكومية ،يف إطار الدميقراطية التشاركية ،يف إعداد قرارات
ومشاريع لد املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها .وعلى هذه
املؤسسات والسلطات تنظيم هذه املشاركة ،طبق شروط وكيفيات حيددها القانون".

كما ينص الفصل  11على أن "للمواطنني واملواطنات ،ضمن شروط حيددها قانون
تنظيمي ،احلق يف تقدمي ملتمسات يف جمال التشريع" .وبالرغم من أن ممارسة هذا احلق على املستو
الوطين ،فقد تكون له عالقة باملشاركة املواطنة على املستو احمللي كلما تعلق امللتمس التشريعي
بإصالح قانوين يف موضوع له صلة هبذه املشاركة.
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وجند يف الفصل  11من الدستور على أنه " للمواطنني واملواطنات احلق يف تقدمي عرائض
إىل السلطات العمومية .وحيدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا احلق" ،الذي ينظمه
القانون التنظيمي رقم  14.44اخلاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي هذه
العرائض.
كما أن احلق يف احلصول على املعلومة ،الذي كرسه الفصل  21من الدستور ،يعد رافعة

للدميقراطية التشاركية حيث نص هذا الفصل أن" :للمواطنني واملواطنات حق احلصول على
املعلومات ،املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية ،واملؤسسات املنتخبة ،واهليئات املكلفة مبهام املرفق
العام." ...
ومن ناحية أخر  ،أكد الفصل  133من الدستور على أن جمالس اجلماعات الرتابية"

تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور ،لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف إعداد
برامج التنمية وتتبعها ".
كما مميكن للمواطنات واملواطنني واجلمعيات تقدمي عرائض ،اهلدف منها مطالبة اجمللس
بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن جدول أعماله .حيث تضمن الفقرة الثانية من الفصل

 139أنه " ميكن للمواطنات واملواطنني واجلمعيات تقدمي عرائض ،اهلدف منها مطالبة اجمللس
بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن جدول أعماله".

 .IIالديمقراطية التشاركية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
وتفعيال ملنطوق الدستور ،تضمنت القوانني التنظيمية للجماعات الرتابية عدة مقتضيات
تتعلق بإعمال آليات الدميقراطية التشاركية على املستويات الرتابية الثالث ،خصوصا الفصل 139
منه الذي يلزم اجلماعات الرتابية على وضع آليات للحوار والتشاور ،كما خيول للمواطنات
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واملواطنني أو اجلمعيات احلق يف تقدمي العرائض اىل اجملالس الرتابية من أجل املطالبة بإدراج نقطة
تدخل يف اختصاصاهتا ضمن جدول أعمال دوراهتا.
وهكذا ،نصت القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية على املقاربة التشاركية يف
املسامهة يف عملية إعداد القرارات واملشاريع لد املؤسسات املنتخبة وكذا تفعيلها وتقييمها .حيث
جند القانون التنظيمي رقم  113.11املتعلق باجلماعات حيث على وضع آليات لتنظيم مشاركة
اجلمعيات يف إعداد وتتبع وتقيم السياسات العمومية الرتابية إذ نصت املادة  119منه على أنه

"تطبيقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  139من الدستور ،حتدث جمالس اجلماعات آليات
تشاركية للحوار والتشاور لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف إعداد برامج العمل
وتتبعها طبق الكيفيات احملددة يف النظام الداخلي للجماعة".

وتؤكد املادة  122من القانون ذاته أنه "حتدث لد جملس اجلماعة هيئة استشارية بشراكة
مع فعاليات اجملتمع املدين ختتص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع تسمى "هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع".
كما أننا جند املادة  112من القانون التنظيمي رقم  112.11املتعلق بالعماالت واألقاليم

تنص على أنه " ...حتدث جمالس العماالت واألقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسري
مسامهة املواطنني واملواطنات واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق كيفيات حتدد يف النظام
الداخلي للعمالة أو اإلقليم".
وتنص املادة  111من القانون املذكور على إحداث جمالس العمالة أو اإلقليم هيئة
استشارية بشراكة فعاليات اجملتمع املدين ختتص بدراسة القضايا اإلقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ
املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .واليت يكون تأليفها وتسيريها أمر خمول للنظام الداخلي جمللس
العمالة أو اإلقليم.
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أما خبصوص القانون التنظيمي رقم  111.11املتعلق باجلهات فتنص املادة  113منه

على أنه " ...حتدث جمالس اجلهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسري مسامهة املواطنات
واملواطنني واجلمعيات يف إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات احملددة يف النظام الداخلي
للجهة" .هذا وحددت املادة  111من هذا القانون ثالثة هيئات استشارية حتدث لد جملس
اجلهة وهي:
-1

هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات اجملتمع املدين ختتص بدراسة القضايا اجلهوية

املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
-7

هيئة استشارية ختتص بدراسة القضايا املتعلقة باهتمامات الشباب؛

-0

هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلني االقتصاديني باجلهة هتتم بدراسة القضايا اجلهوية

ذات الطابع االقتصادي.
عالوة على ذلك ميكن للمجالس التداولية إحداث هيئات أخر تسمح للمواطنني
واملواطنات والنسيج اجلمعوي باملشاركة يف إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الرتابية.

 .IIIالعريضة كتكريس للديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي
تبعا ألحكام القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية ،يفهم من مصطلح العريضة "
كل حمرر يطالب مبوجبه املواطنات واملواطنون واجلمعيات -جملس اجلماعة الرتابية -بإدراج نقطة
تدخل يف صالحياته ضمن جدول أعماله".
وبالرجوع إىل القوانني التنظيمية ملختلف تدخالت اجلماعات الرتابية الثالثة والنصوص
التطبيقية ذات الصلة ،جند املشرع قد نظم شروط تقدمي العرائض من قبل املواطنني واجلمعيات وفقا
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جملموعة من الضوابط القانونية والشكلية الواجب احرتامها  ،1حيث أن هذه القوانني التنظيمية يف
جمملها حددت جمموعة من الشروط الواجب توفرها يف العريضة نذكر منها أن العريضة:
#

جيب أن تكون مكتوبة،

#

يكون اهلدف منها حتقيق املصلحة العامة؛

#

حترر بكيفية واضحة؛

#

تكون مشفوعة بالئحة دعم العريضة؛

#

ال جيب أن تتضمن مساسا بثوابت األمة ،والسيما ما يتعلق بالدين اإلسالمي أو

الوحدة الرتابية أو النظام امللكي للدولة أو باالختيار الدميقراطي أو املكتسبات اليت مت حتقيقها يف
جمال احلقوق واحلريات األساسية كما هو منصوص عليها يف الدستور؛
#

أال تنص على قضايا تتعلق باألمن الداخلي أو الدفاع الوطين أو باألمن اخلارجي

للدولة؛
#

أال تقدم توصيات خبصوص قضايا معروضة على القضاء أو صدر حكم بشأهنا.

#

أال تقدم توصيات أو مقرتحات تتعلق بوقائع موضوع تقص من قبل اللجان النيابية

لتقصي احلقائق؛
وتعترب العرائض غري مقبولة أيضا بعد دراستها إذا كانت:
#

ختل مببدأ استمرارية املرفق العمومي ومببدأ املساواة بني املواطنني واملواطنات يف الولوج

إىل املرافق العمومية؛
#

تتعلق مبطالب نقابية أو حزبية؛

#

تكتسي طابعا متييزيا،

1لمزيد من التوضيح ،أنظر دالئل تدبير العرائض على مستوى الجماعات الترابية الثالث الموضوعة رهن إشارة المنتخبون واألطر من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية
.PNCL.gov.ma
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تتضمن سبا أو قذفا أو تشهريا أو تضليال أو إساءة للمؤسسات أو األشخاص.

إن ممارسة حق التقدم بعريضة خيضع لشروط ختتلف حسب اجلهة املقدمة هلا سواء أكانت
هذه اجلهة هي املواطنني أو كانت مجعيات اجملتمع املدين.
ففي احلالة اليت يكون مصدر العريضة هم املواطنات واملواطنون يشرتط ما يلي:
#

أن تتوفر فيهم شروط التسجيل يف اللوائح االنتخابية؛

#

أن تكون هلم مصلحة مباشرة مشرتكة يف تقدمي العريضة؛

#

أال يقل عدد املوقعني يف العريضة املقدمة إىل اجلماعة عن  122مواطن أو مواطنة

بالنسبة للجماعة اليت يقل عدد سكاهنا عن  31.222نسمة و  222مواطن أو مواطنة بالنسبة
لغريها من اجلماعات ،غري أنه جيب أن ال يقل عن  122مواطن أو مواطنة بالنسبة للجماعات
ذات نظام املقاطعات.
أما خبصوص العريضة املقدمة للعماالت أو األقاليم فيجب أال يقل عدد املوقعني عن
 322فرد .أما يف إطار العريضة املقدمة للجهات فيجب أال يقل عدد املوقعني عن  322توقيع
بالنسبة للجهة اليت يقل عدد سكاهنا عن مليون نسمة ،و 122توقيع بالنسبة ملن يرتاوح عدد
سكاهنا ما بني مليون وثالثة ماليني نسمة ،و 122توقيع للجهة اليت يتجاوز عدد سكاهنا ثالثة
ماليني نسمة.
أما يف حالة تقدمي العريضة من قبل اجلمعيات فتجب يف هذه األخرية الشروط اآلتية:
#

أن تكون اجلمعية معرتف هبا ومؤسسة باملغرب طبقا للتشريع اجلاري به العمل ملدة

تزيد عن ثالثة سنوات ،وتعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية وألنظمتها؛
#

أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القانون واألنظمة اجلاري به العمل؛

#

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا برتاب اجلماعة املعنية بالعريضة؛

الديمقراطية التشاركية املحلية
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أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.

هذا ويتم إيداع العريضة لد رئيس جملس اجلماعة الرتابية مدعوما مبا يثبت الشروط
السالفة الذكر مقابل وصل يسلم فورا .وحتال العريضة على مكتب اجمللس للبت يف استيفائها
للشروط ،ويف حالة قبوهلا تسجل يف جدول اجمللس يف الدورة العادية املوالية وحتال على اللجنة
الدائمة املختصة لدراستها قبل عرضها على اجمللس للتداول يف شأهنا .وخيرب الرئيس وكيل الالئحة أو
املمثل القانوين للجمعية ،حسب احلالة بقبول العريضة .أما يف حالة رفضها ،فيخرب الرئيس املعين
باألمر بقرار الرفض معلال داخل أجل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بالعريضة بالنسبة
للجماعات وشهرين بالنسبة للجهات والعماالت أو األقاليم.
وجتدر اإلشارة إىل أن قرار رفض العريضة هو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية وبالتايل
فإنه قابل للطعن أمام احملاكم املختصة طبقا للقانون.

 .IVحصيلة تقديم العرائض عل مستوى الجماعات الترابية 7312
لتقييم احد آليات الدميقراطية التشاركية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني التنظيمية،
قامت املديرية العامة للجماعات احمللية بإجراء إحصاء شامل جلميع العرائض املقدمة للمجالس
املنتخبة اىل غاية تاريخ  31شتنرب  2219بغية معرفة حجم هاته العرائض ،املآل املخصص هلا
ومد احرتام املقتضيات القانونية واملسطرية لوضعها من طرف املواطنات واملواطنني أو اجلمعيات
ومعاجلتها من طرف اجملالس املنتخبة.
وجيب التذكري ،اىل أن املديرية العامة للجماعات احمللية ،يف إطار املهام املوكلة هلا فيما يتعلق
بتأطري ومواكبة اجلماعات الرتابية ،قد قامت بوضع تالث دالئل لتدبري العرائض على صعيد اجملالس
املنتخبة ،وذلك قصد االستئناس هبا اثناء معاجلتها من طرف هاته اجملالس.
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الحصيلة العامة:

بعد معاجلة املعطيات الواردة من خمتلف اجلماعات الرتابية للمملكة ودراستها ،مث حصر
جمموع العرائض املقدمة من طرف املواطنني أو املواطنات واجلمعيات يف 212عريضة موزعة حسب
مقدميها كالتايل:
46
22%

166
78%

نالحظ هنا أن  133عريضة ،أي بنسبة  11باملئة ،مث تقدميها من طرف مجعيات اجملتمع
املدين يف حني مث تقدمي  46عريضة من طرف املواطنات واملواطنني.
وقد مت تقدمي هاته العرائض اىل  91مجاعة ترابية من بني  1.192مجاعة ترابية موجودة
على الصعيد الوطين ،أي بنسبة  3باملئة ،موزعة حسب أصنافها كالتايل:


 12مجاعة من بني ،1.123



 9عمالة أو إقليم من بني ،11



 1جهات من بني .12

الديمقراطية التشاركية املحلية

تقديم العرائض للجماعات الترابية كنموذج

15

ويأيت تصنيف هاته العرائض املقدمة للجماعات الرتابية حسب املآل املخصص هلا كالتايل:
6

83

66

155
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أما بالنسبة لتطور نسبة تقدمي العرائض باملقارنة مع حصيلة سنة  ،2211فنالحظ تسجيل
تطور مهم جدا يف تفعيل هاته اآللية حيث بلغت النسبة العامة للتطور  216باملئة مع تسجيل
نسبة تطور وصلت اىل  286باملئة بالنسبة للعرائض املقدمة من طرف اجلمعيات موزعة كالتايل:
216%
286%

212
166

92%
43

46

2019

67

24

2018

فيما خيص املآل املخصص هلاته العرائض من طرف اجملالس املنتخبة ،جند أن  49باملئة من
العرائض مث قبوهلا وتسجيلها كنقط يف جداول أعمال اجملالس ،يف حني مث رفض 47باملئة لعدة
أسباب منها الشكلية والقانونية .أما الباقي ،أي  1باملئة ،فهي يف طور الدراسة من طرف مكاتب
اجملالس اىل غاية  31شتنرب .2219
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فباملقارنة مع حصيلة سنة  ،2211جند أن اجملالس املنتخبة تفاعلت بنجاعة مع العرائض
املقدمة ،حيث أن نسبة العرائض اليت توجد يف طور الدراسة ،اىل حدود وضع هاته احلصيلة ،مل
تتعد  1باملئة ،مسجلة بذلك اخنفاض  32باملئة يف سنة  ،2219حيث كانت متثل سنة 2211
نسبة  21باملئة من العرائض املقدمة.
أما من ناحية التسلسل الزمين لتقدمي العرائض ،فقد بدأت وترية ارتفاع تقدميها ابتداء من
سنة  2211لتبلغ دروهتا يف التسعة أشهر األوىل من سنة  2219حيث سجلت نسبة ارتفاع تقدر
ب  121باملئة ما بني سنيت  2211و.2219
108

53

40

10
2019

2018
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2016

1

2015
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من ناحية أخر  ،نسجل أن اغلبية العرائض املقدمة للجماعات الرتابية مهت يف املرتبة
األوىل اجلماعات ،تليها األقاليم والعماالت مث اجلهات.
155
200
150
34

100

23

50
0

نالحظ هنا أن اجلماعات ،كمستو أو جمال ترايب األقرب للمواطنني واملواطنات
واجلمعيات ،قد عرفت تقدمي أكرب عدد من العرائض بنسبة  13باملئة متبوعتا بالعماالت أو األقاليم
بنسبة  13باملئة ،وتأيت اجلهات يف املرتبة الثالثة ب  11باملئة.
أما على الصعيد اجلغرايف ،فتوزيع العرائض املقدمة يبني أن أربعة جهات وهي :طنجة-
تطوان-احلسيمة ،فاس-مكناس ،درعة-تافياللت والشرق قد سجلت تقدمي  122عريضة أي ما
يناهز  11باملئة من جمموع العرائض املقدمة.
33
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ومن بني اجلماعات الرتابية اليت توصلت بأكرب عدد من العرائض ،جند اجملالس املنتخبة
التالية:
عدد العرائض المقدم من طرف:
الجماعات الترابية

المواطنات و

الجمعيات

المجموع

المواطنون
المجلس اإلقليمي لزاكورة

-

13

13

المجلس الجماعي لطنجة

-

11

11

المجلس الجماعي ألزرو

1

9

12

المجلس الجماعي للقصر

-

9

9

الكبير
المجلس اإلقليمي للناضور

1

1

1

المجلس الجماعي لبوفكران

1

1

1

المجلس الجماعي لصفرو

-

1

1

المجلس الجماعي لتمارة

1

3

1

2

1

1

المجلس

الجهوي

لدرعة

تافياللت
المجلس الجماعي ألكادير

.7

1

1

3

العرائض المقدمة من طرف المواطنات والمواطنين

تقدم 11.111مواطن و مواطنة ب  13عريضة ،يف إطار احلقوق الدستورية املخولة هلم
اىل اجلماعات الرتابية مبستوياهتا الثالث .وقد تبني من خالل دراسة هاته العرائض من طرف اجملالس
املنتخبة أن املآل املخصص هلا هو كالتايل:
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ويالحظ من خالل حتليل صنف اجلماعات الرتابية اليت قدمت اليها العرائض من طرف
املواطنات واملواطنني أن اجملالس اجلماعية تأيت يف املقدمة ب  31عريضة ،متبوعتا مبجالس
العماالت واألقاليم بستة عرائض مث اجملالس اجلهوية ب  3عرائض.
7%

13%

80%

إن تقدمي  12باملئة من العرائض للجماعات جيد تفسريه يف كون اجلماعة ،كنواة ترابية،
تعترب األقرب اىل املواطنني واملواطنات يف حياهتم اليومية ويكرس مبدأ اختصاصات القرب املوكلة هلا
مبوجب املقتضيات القانونية.
من جهة أخر  ،عرفت العرائض املقدمة من طرف املواطنات واملواطنني تقدما ملموسا

بالنسبة لسنة  2211حيث مرت من  21إىل  13عريضة مسجلتا بذلك ارتفاعا بنسبة 92
باملئة.
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أما بالنسبة للجدولة الزمنية لتقدمي هاته العرائض ،مند صدور القوانني التنظيمية والنصوص
التطبيقية ذات الصلة ،فقد جاءت كالتايل:
15

16
12

3

نالحظ هنا أن مسلسل تقدمي العرائض للجماعات الرتابية بدء مند وضع النصوص
التطبيقية يف سنة  2213حيث ارتفع من  3عرائض اىل  13عريضة يف سنة  2211ليصل اىل
 11عريضة يف األشهر التسعة األوىل من سنة  ،2219أي تقريبا عريضتني كل شهر.
كما مت تسجيل أن بعض مواضيع العرائض قد حظي باهتمام كبري من لدن املواطنات
واملواطنني نظرا الرتباطهم حبياهتم اليومية حيث أن عدد املوقعني فاق بكثري احلد األدىن املنصوص
عليه قانونا ،وعلى سبيل املثال ال احلصر:
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21

موضوع العريضة

عدد الموقعين

الحد األدنى

2.312

222
122

بوسكورة

النقل العمومي احلضري

بوفكران

جودة املياه

332

توالل

السري و اجلوالن

119

122

أزرو

الرتخيص لسيارات األجرة

132

222

مرتيل

تلوث املياه

122

222

أ-

العرائض املقبولة

فيما يتعلق بالعرائض املقبولة ،فقد مهت بنسبة  11باملئة التجهيزات األساسية ،يف حني
مهت  11باملئة طلبات اعادة النظر أو حتيني أو اختاد قرارات جديدة من طرف رؤساء اجملالس
املنتخبة يف إطار السلطة التنظيمية املخولة هلم من قبل القوانني التنظيمية كتحسني اخلدمات
الصحية ،السري واجلوالن ،التشوير ،تسمية الشوارع ،حماربة الكالب الضالة ،اخل.
12

10
13

12

11

10

9

وقد عرفت نسبة تطور العرائض املقبولة من طرف اجملالس املنتخبة تطورا ملموسا بالنسبة

لسنة  ،2211حيث مرت من  13عريضة اىل  22عريضة مسجلتا ارتفاعا بنسبة  69باملئة.
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اال أنه جتب اإلشارة أن مجيع العرائض املقدمة جملالس العماالت واألقاليم ،وعددها 3
عرائض ،قد مث رفضها بالكامل لعدة أسباب سيتم حتليلها فيما بعد.
ويبني هذا الرسم عدد العرائض املقبولة من طرف اجلماعات الرتابية بأصنافها الثالث:
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ب -العرائض املرفوضة
مت رفض  22عريضة مقدمة من طرف املواطنات واملواطنني أي بنسبة  11باملئة .وقد
عللت اجملالس املنتخبة هذا الرفض بعدة أسباب راجعة باألساس اما لعدم احرتام املقتضيات
القانونية املنصوص عليها يف القوانني التنظيمية ،أو الشكل املنصوص عليه يف النصوص التطبيقية أو
لعدم اختصاص اجملالس املنتخبة بالنسبة للنقطة أو النقط املدرجة يف العريضة أو عدم توفر
االعتمادات املالية.
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1
4%
13
59%

3
14%
5
23%

فاملالحظ هنا أن عدم دراية املواطنات واملواطنني مبقتضيات القوانني التنظيمية والنصوص
التطبيقية املتعلقة بالعرائض شكل أكثر من  12باملئة من األسباب اليت دفعت اجملالس املنتخبة
لرفض ادراج العرائض يف جدول أعماهلا.
ت -العرائض يف طور الدراسة
اىل غاية وضع هاته احلصيلة ،مت تسجيل وجود عريضتني يف طور الدراسة من طرف جهة
درعة تافياللت ومجاعة لوالد هتم اجناز حي صناعي ومسبح عمومي ،أي بنسبة  1باملئة من
العرائض املقدمة من طرف املواطنات واملواطنني.
.0

العرائض المقدمة من طرف الجمعيات

مت حصر  133عريضة مقدمة من طرف أكثر من  112مجعية من اجملتمع املدين
للمجالس املنتخبة مبستوياهتا الثالث .وبعد دراسة هاته العرائض من طرف مكاتب اجملالس وحتليل
املعطيات الواردة من اجلماعات الرتابية تبني أن املآل املخصص هلا هو كالتايل:
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نالحظ أن العرائض املقبولة حظيت بنسبة  19باملئة من جمموع العرائض يف حني مت رفض
 11باملئة.
وقد عرف مسلسل تقدمي العرائض من طرف اجلمعيات تقدما ملموسا بالنسبة حلصيلة سنة
 2211حيث سجلت نسبة ارتفاع تقدر ب  213باملئة.
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أما بالنسبة لتقدمي هاته العرائض مند صدور القوانني التنظيمية والنصوص التطبيقية املتصلة،
فقد جاء كالتايل:
93

37

28
7

1

نالحظ هنا أن اجلمعيات قد قامت مببادرة تقدمي العرائض قبل صدور النصوص التطبيقية
ذات الصلة ،اال أن الوترية ارتفعت ابتداء من سنة  2211لتعرف دروهتا يف التسع أشهر األوىل من

سنة  2219حيث سجل تقدمي  93عريضة أي ما يناهز  13باملئة من جمموع العرائض بوترية 12
عرائض كل شهر.
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من جهة أخر  ،مت تقدمي هاته العرائض اىل اجلماعات الرتابية املعنية جبميع أصنافها الثالث

مع تسجيل نسبة  11باملئة مقدمة للجماعات 11 ،باملئة للعماالت واألقاليم و 12باملئة
للجهات.
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العرائض املقبولة

كما أسلفنا الذكر ،مث قبول  19باملئة من العرائض املقدمة للجماعات الرتابية ،أي 11
عريضة ،توزعت حسب موضوعها كالتايل:
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لقد حضي موضوع التجهيزات األساسية حبصة األسد بنسبة  13باملئة من العرائض،
متبوعا بطلبات الدعم املايل للجمعيات ب  11باملئة ،مت بالقرارات التنظيمية ب  11باملئة.
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هذا وقد سجلت نسبة تطور العرائض املقبولة من طرف اجملالس املنتخبة نسبة مرتفعة
باملقارنة مع حصيلة سنة  ،2211حيث بلغت  406باملئة من جمموع العرائض املقدمة.
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هاته النسبة من التطور تشري اىل أن تعامل اجلماعات الرتابية مع العرائض املقدمة من طرف
اجلمعيات عرف حتسنا بالنسبة لسنة .2211
ويبني هذا الرسم عدد العرائض املقبولة من طرف اجلماعات الرتابية بأصنافها الثالث:
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ب -العرائض املرفوضة
كما سبق الذكر ،رفضت اجملالس املنتخبة  19عريضة مقدمة من طرف مجعيات اجملتمع
املدين لعدة أسباب منها القانونية وكذا الشكلية.
وقد عملت اجلماعات الرتابية ،طبقا للمقتضيات القانونية ،على تعليل هذا الرفض وتبليغه
ملمثل اجلمعية كالتايل:
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نالحظ أن  12باملئة من أسباب رفض العرائض املقدمة من طرف اجلمعيات يعود اىل عدم
االملام باملقتضيات القانونية ،شكال ومضمونا ،اليت تأطر طريقة تقدمي العرائض.
كما جاء توزيع رفض هاته العرائض حسب اجلماعات الرتابية كالتايل:
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تأيت اجلهات على رأس اجلماعات الرتابية الرافضة لعرائض اجلمعيات بنسبة  91باملئة،
متبوعة باجلماعات ب  13باملئة والعماالت واألقاليم ب  33باملئة.
ت -العرائض يف طور الدراسة
اىل غاية تاريخ  ،2219/9/31مت تسجيل وجود  3عرائض يف طور الدراسة هتم 1
مجاعات وجهة واحدة موضوعها يتعلق بإجناز التجهيزات األساسية .ومن احملتمل أن تكون اجملالس
املنتخبة قد قامت بدراستها برسم دورة أكتوبر.2219
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 .Vخالصات
ان حتليل طريقة معاجلة العرائض من طرف اجملالس املنتخبة ،حسب املعلومات الواردة من
املصاحل املختصة للجماعات الرتابية ،قد متت يف جمملها يف إطار احرتام املقتضيات القانونية لتدبري
هاته العملية .اال أنه مت تسجيل بعض احلاالت اليت يستوجب ذكرها وذلك لتفاديها مستقبال يف
إطار الدورات التكوينية املمكن تنظيمها لفائدة املنتخبني وأطر اجلماعات الرتابية:
الحالة األولى :مث رفض ثالثة عرائض من طرف مكتب جملس منتخب لعدم استيفاء عدد
التوقيعات القانونية اال أن اخبار وكيل الالئحة من طرف اجلماعة الرتابية مبآل العريضة مت بواسطة
اهلاتف أي شفويا وليس كتابيا كما هو منصوص عليه يف القوانني التنظيمية وذلك لتمكني الوكيل،

إذا أراد ذلك ،من الطعن يف قرار اجمللس املنتخب ،حيث ينص القانون على أنه..." :يف حالة عدم
قبول العريضة من قبل مكتب اجمللس ،يتعني على الرئيس تبليغ الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية،
حسب احلالة ،بقرار الرفض معلال." ....
الحالة الثانية :متت دراسة وقبول عريضة مقدمة من أجل تعبيد طريق وتسجيلها كنقطة يف
جدول أعمال جملس منتخب اال أن السلطات اإلدارية املختصة تعرضت على هاته النقطة على
اعتبار أن اختصاص بناء الطرق يدخل ضمن االختصاصات املشرتكة مع الدولة وال يتم اال بالتعاقد
معها.
الحالة الثالثة :مت قبول بعض العرائض رغم أن ميدان اشتغال اجلمعيات ال يتناسب مع
موضوع العريضة .فعلى سبيل املثال نذكر:
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موضوع العريضة

ميدان اشتغال الجمعية
اإلعاقة

دراسة حريق غابة

حماية البيئة

اقتناء حافلة للنقل املدرسي

اإلعاقة

مشكلة املياه العادمة

البيئة

تعبيد الطرق

المرأة و الطفولة و الشباب

احلماية من الفيضانات

الحالة الرابعة :مت قبول عدة عرائض رغم أن موضوع العريضة يتناىف واالختصاصات الذاتية
للجماعات الرتابية املعنية كبناء السدود ،والوقاية من الفيضانات ،وهتيئة األحواض .اال أنه لوحظ أن
اجملالس املنتخبة قامت باختاذ مقررات برفع ملتمسات بشأهنا اىل اجلهات املعنية قصد القيام باملتعني.
الحالة الخامسة :حدد املشرع مراحل مسرتسلة لدراسة العريضة من طرف مكاتب اجملالس
املنتخبة-وضع العريضة مبكتب الضبط ،دراستها من طرف مكتب اجمللس ،احالتها على اللجنة
الدائمة ،تسجيلها يف جدول أعمال الدورة املوالية ان هي لقيت القبول ،تبليغ الوكيل أو املمثل
القانوين مبآهلا -اال أنه مت تسجيل بعض احلاالت اليت مت تبليغ الوكيل أو املمثل القانوين للجمعية
مبآل العريضة قبل دراستها من طرف مكتب اجمللس واللجنة ذات االختصاص .فعلى سبيل املثال،
نشري أنه مت التعامل مع  11عريضة حسب التسلسل الزمين التايل:


تاريخ وضع العريضة،2219-23-1:



تاريخ دراستها،2219-21-11 :



تاريخ التبليغ باملآل.2219-23-21:
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الحالة السادسة :رغم أن املشرع حدد زمنيا مهلة دراسة وتبليغ الوكيل أو املمثل القانوين
للجمعية مبآل العريضة ،اال أنه مت تسجيل بعض حاالت عدم احرتام املهلة الزمنية .فعلى سبيل
املثال ،نشري اىل بعض احلاالت املسجلة:
تاريخ وضع العريضة

تاريخ التبليغ

2211-21-21

2211-21-23

2211-21-11

2211-12-19

2211-21-21

2211-21-11

2211-21-21

2211-21-21

الحالة السابعة :قامت مجعية من اجملتمع املدين بوضع عريضة لد

جملس مجاعي

موضوعها حترير وتنظيم امللك العمومي بتاريخ  .2211-12-11وقد قام مكتب اجمللس املنتخب
بدراستها بتاريخ  2211-12-31واملوافقة على تسجيلها يف جدول أعمال دورة -22-21
 2213وتبليغ املمثل القانوين للجمعية مبآهلا بتاريخ .2213-21-21
اال أن املالحظ أن هاته العملية مرت قبل صدور املرسوم التطبيقي رقم 123-13-2
الصادر بتاريخ  23أكتوبر  2213والذي حدد شكل العريضة والوثائق املثبتة اليت يتعني ارفاقها هبا
وذلك تطبيقا للفصل  121من القانون التنظيمي رقم .11-113
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 .VIخاتمة
يتضح أن التنمية الشاملة ببالدنا تنطلق من تفعيل املقاربة التشاركية وتوسيع قاعدة
الدميقراطية التشاركية ،انطالقا من املستو احمللي وصوال إىل املستو اجلهوي ،ألن املواطن اليوم هو
من ميتلك حل املعادلة التنموية.
فالدستور املغريب وإن كان قد أرسى تصورا جديدا يالئم التوجهات العصرية للدول
الدميقراطية احلديثة ،وأسس لدعائم تقوية الدميقراطية التشاركية ،فإن تفعيلها على صعيد اجلماعات
الرتابية ال يتحقق إال بتحقق مبادرات حقيقية تستجيب لطموحات املواطنني وفعاليات اجملتمع
املدين ،عرب إشراك حقيقي جلميع شرائح اجملتمع باجلماعات الرتابية يف عملية تدبري الشأن العام ،مما
سيؤدي إىل إعادة الثقة للمواطن باجلماعات الرتابية وسيجعل األفراد يتمتعون مبواطنة كاملة حبكم
كون املشاركة السياسية تعد أحد أعمدهتا.
ان إجناح هذا النوع املتقدم من الدميقراطية التشاركية يتوقف على مد وجود جمتمع مدين
قوي وفعال ومطلع ووجود مواطنني مدركني ملعىن الدميقراطية ألن الدميقراطية التشاركية برزت ليس
إللغاء الدميقراطية التمثيلية ولكن لتكميلها وجتويدها عرب جتاوز قصورها وعجزها على التفاعل
والتجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة :حركات نسائية ،حركات بيئية ،حركات اجتماعية
وحركات حقوقية.
كما من شأن الدميقراطية التشاركية ،من خالل اشراك السكان أو اجلمعيات ،أن تؤدي اىل
حتسني التماسك االجتماعي على مستو منطقة جغرافية ما وذلك بتيسري االستماع إليهم
واشراكهم يف اختاد القرار.
وختاما ،تعترب الدميقراطية التشاركية دميقراطية فعالة ،حلل املشاكل عن قرب ،وضمان اخنراط
اجلميع ،وتطوير التدبري احمللي والوطين عن طريق التكامل مع الدميقراطية التمثيلية.

