
 

 

 

 

 

 :حول دراسيال يومالخالصات 

 لواقعا واكراهاتقانون التنظيمي ال تدبري اجلماعات بني مقتضيات

 لنوابمبجلس ا 8172أبريل  71الثالثاء 

*** 

ع اجلمعية الدميقراطية بشراكة مكية مبجلس النواب اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتانظمت 

القانون التنظيمي  تدبري اجلماعات بني مقتضياتوضوع يوما دراسيا حول مللمنتخبني التقدميني 

 .مبجلس النواب 8172أبريل  71وذلك يوم الثالثاء ، الواقع واكراهات

القانون بتجربة العمل عي لموضوتقييم وم الدراسي إىل اذا اليهل األطراف املنظمة سعتوقد 

خابات اجلماعية اليت من تنفياذه بعد االنت سنتني أزيدبعد  جلماعاتاملتعلق با 77.371رقم التنظيمي 

عدد  عناجابات اإلديم تقكامن قوته وحماولة م ترصيدالغاية من ذلك هي و ،8172سنة  عرفتها بالدنا

 مل اجلماعي ببالدنا.ليت تعوق العاإلشكاالت اومن القضايا 

التابعون حلزب التقدم ماعات من وزارة الداخلية ورؤساء اجل كلقد مت استدعاء ، فهلاذه الغايةو

ساهمتهم قيمة ومفيدة مكنت من ، وكانت ماجلامعيني األساتاذةون من الباحثني وواملختص واالشرتاكية

اليت أظهرتها  الختالالتامعاجلة انصب جمملها على  ،اخلروج بتوصيات وخالصات اجديرة بالدراسة

دعائم صلبة  إرساءه إىل املشرع من خاللعى سالاذي  ماعاتللج القانون التنظيميجتربة العمل ب

 .شاملةملتطلبات التنمية املندجمة والبة اجل االستجامن أ اجلماعاتتدبري باالرتقاء ، وللدميقراطية احمللية

، وننوه اذا اليوم الدراسيه لمشاركني يفلبارات شكرنا عهنا إال التعبري عن خالص وال يسعنا 

الختاذ  مشجعة افاقآأمامنا وفتحت  ،اغنت النقاش اليتالقيمة  واألفكار املساهمات والتدخالتجبودة 

 نمجع املتدخلوأبعد أن سيما ال ببالدنا، العمل اجلماعي تطويرمبادرات أخرى من أاجل حبث سبل 

املمارسة اليومية واقع و ،القانون التنظيمي للجماعاتسفة وفلواجود فجوة كبرية بني أهداف على 

  بالعديد من اجلماعات.

 

 س النوابم واالشرتاكية مبجلاجملموعة النيابية للتقد

 

 نتخبني التقدمينياجلمعية الدميقراطية للم



م مع التجربة جسين دميقراطي وتنموي اجديد للجماعات، نفس إعطاء إىلخلون دكما دعا املت

، هدافهوأ نظيمي للجماعاتمرامي القانون التا ينسجم مع مب الكبرية اليت راكمتها هاذه الوحدات

 باشراملاليومي و تدبرياللقادرة على ا النخب إلنتاج مشتال هاعتباراباجلماعات مع ابي جياالالتعاطي و

  .العمومي لشأنل

بة اقرال من الوصاية والالنتقعا املتدخلون إىل امراقبة العمل اجلماعي، فقد دوفيما خيص 

 التنموية، عهااريمشاجناز اجلماعات يف  ساعدةملاملراقبة البعدية يات لإعمال آواكبة واملىل ، إالتقليدية

تدبري  مسؤوليةربط و ،ادئ التدبري اجليد للجماعاتإرساء مقومات احلكامة اجليدة القائمة على مب

 .القانونية باحملاسبة اجلماعات

 أقطاب أساسعلى  إلداريالالتركيز اجديد ميثاق  رساءإومبوازاة مع ذلك، متت الدعوة إىل 

الت وتنسيق تدخ ،إقليميا واجهوياو السياسات العمومية حمليا أهدافق انسجام لتحقيواضحة تدبريية 

الرتكيز على للجماعات، و املنصوص عليه يف القانون التنظيمي يف إطار مبدأ التفريع اجملالس املنتخبة

وى ستاملن من ناصب الشغل وحتسة ومورامج تنموية تنتج الثرمن خالل بالتنموية  هادوارتؤدي أ نأ

 .بسيطةت خدماقتصار عملها على تقديم ابدل الرتكيز على  ،املعيشي للسكان

مل اجلماعة وبرامج عرورة مراعاة االنسجام بني برامج ضوقد مت الرتكيز يف هاذا الباب على 

بشكل يراعي اإلمكانات املالية  الرتابيةاصات بني اجلماعات عادة توزيع االختص، وإةالتنمية اجلهوي

تلك ها السيما مناجلماعات الفقرية  اجيابي لفائدةقانوني  متييز تبينوالعمل على ، منهاوالبشرية لكل 

جممل  بنيتعزيز التعاون ، وماعيةلتحقيق العدالة اجملالية واالاجتيل كسب ،املناطق اجلبليةاملتوااجدة يف 

التدخل عة وفعالية ت واالقاليم واجلماعات(، لتحقيق جناالعماالاجلهات، اجلماعات الرتابية )

 .العمومي

 اعداو خالمد عتبار هاذه األخرية، فقد مت اقراطية التشاركيةتفعيل آليات الدمياملتعلق ب ويف الشق

 اذا الصدديف ه، ومتت الدعوة ن احمللييف تدبري الشأاملواطنني وطنات املواجناعة مشاركة وفعالية لتحقيق 

يف تدبري أمورها بنفسها،  ساكنةشكل أعمق اخنراط الإىل ترسيخ هاذا التواجه التشاركي الاذي سيعزز ب

 .ضعها يف دراجة ثانية من اهتماماتهعني االعتبار أو يب لحة العامةاملصآخر ال يأخاذ  بعيدا عن أي منطق
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