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  مختبر الحكامة الترابية وا�من ا�نساني واستدامةبمبادرة من 

بشراكة مع تنظم كلية العلوم القانونية واقتصادية واجتماعية بأكادير 
 حولوالمجلس ا�قليمي لكلميم يوما دراسيا جھة كلميم واد نون 

  موضوع

آليات وقواعد تدبير الجماعات الترابية في أفق ترسيخ الحكامة الجيدة 
  على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة

  بكلميم 2016أبريل  23يوم 

ھو تحقيق التنمية  من طرف المشرع الدستوري الجماعات الترابية إن الھدف من إحداث   
وھو . وفق معايير الجودة المطلوبة للمرتفقين عن قربالمستدامة وتلبية الخدمات ا�ساسية 

في القوانين التنظيمية الجديدة  توسيع ص+حياتھا والتنصيصمن خ+ل ما تم التعبير عنه 
خ يرسالتي من شأن اعتمادھا والعمل بھا تعلى مجموعة من ا1ليات والقواعد التدبيرية 

   .الجيدة للشأن المحلي والجھويحكامة ال

، يكتسي أھمية ھذا اليوم الدراسير موضوع الجماعات الترابية كمحور لتنظيم إن اختيا 
  :كبرى بالنظر إلى عدة اعتبارات منھا

 ظمة للجماعات الترابية تفعي+ لمقتضياتالمنالجديدة إصدار القوانين التنظيمية  وضع و -

محلي الذي وضع المرتكزات ا�ساسية للحكامة الجيدة للشأن العام ال 2011دستور 
  والجھوي؛

والمسؤوليات الجسيمة التي  للجماعات الترابية المعترف بھاأھمية ا�دوار الجديدة  -
القوانين  أصبحت تقع على عاتق المسؤولين والمدبرين المحليين والتي نصت عليھا

  . المذكورة

كا@دارة الجماعية  ى الجماعات الترابية،القائمة والمستحدثة لد جھزةا�ليات وا1 أھمية -
ون بين والوكالة الجھوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية والمجموعات ومؤسسات التعا

  .التعاون والشراكة الجماعات وآليات
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أھمية الموارد المالية التي اعترف المشرع بضرورة تمكين الجماعات الترابية منھا، بل  -
عمل  في ھذا ا@طار،. اردھا ونفقاتھاميزانيات تعكس بشكل صادق حجم مووتمكينھا من 

على فرض العمل بمنطق ميزانية أھداف بدل ميزانية وسائل عبر فرض العمل المشرع 
ھذه الجماعات كما ھو الشأن بالنسبة لميزانية بالبرامج والمشاريع أو العمليات في ميزانيات 

  .الدولة

 جھوي والمحلي، وتمكينأھمية التنصيص على مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي ال- 

تبني قواعد ومبادئ تساعد على ذلك وتساھم في من تنزيل مضامينه والجماعات الترابية 
  .تفعيل وتطبيق الحكامة الترابية المنشودة

يسعون إلى تحقيق عدة أھداف من خ+ل  ا اليوم الدراسيھذأشغال تنظيم  إن القائمين على  
  :بينھا اختيارھم لھذا الموضوع والتي نذكر من

القيام بأبحاث و والمنتخبين فتح نقاش مستفيض بين المھتمين والباحثين والممارسين - 
  الخاصة بالجماعات الترابية؛الوقوف على مستجدات القوانين التنظيمية معمقة من أجل 

استحضار الدراسات إبراز ا@يجابيات والصعوبات وا@كراھات المحتملة مع إمكانية  -
  والتركيز على التجارب المتميزة في مجال ال+مركزية الترابية؛المقارنة 

التي يمكن من خ+لھا رسم ا1فاق  توصياتالخ+صات وإبداء الم+حظات وصياغة ال -
  .المستقبلية ل+مركزية الترابية في ع+قتھا بسياسة ال+تركيز ا@داري

سيق وتنظيم أشغال اليوم من أجل تحقيق مختلف ا�ھداف السالفة الذكر، تقترح لجنة تن
الدراسي عددا من المحاور والمواضيع التي يمكن أن تشكل أرضية للنقاش والدراسة، وھي 

  :كالتالي

أجھزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون و إدارة الجماعات الترابية: المحور ا�ول •
 والشراكة

 إدارة الجماعات الترابية -

 الوكالة الجھوية لتنفيذ المشاريع -

 التنمية شركات -

مجموعات الجماعات الترابية ومجموعات العماNت وا@قاليم ومجموعات  -
 الجھات

 مؤسسات التعاون بين الجماعات -

 اتفاقيات التعاون والشراكة -
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 النظام المالي للجماعات الترابية: المحور الثاني •

 تبني مبدأ الصدقية -

 العمل بالبرامج والمشاريع أو العمليات -

 والتكاليفطبيعة الموارد  -

 مسطرة ا@عداد والمصادقة والتنفيذ -

 

 قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر: المحور الثالث •

 مبادئ العامة للحكامةا@جراءات الضرورية لتنفيذ وتفعيل ال -

 تقييم ا�داء والمراقبة الداخلية واNفتحاص والتدقيق وتقديم حصيلة التدبير -

 وا@نجاز وا�داء وأنظمة المعلوماتمؤشرات التتبع  -

 نشر القرارات التنظيمية والقوائم المحاسبية والمالية -

 

 الرقابة ا�دارية والقضائية وتدبير المنازعات: المحور الرابع •

 الرقابة ا@دارية -

 الرقابة القضائية  -

 منازعات الجماعات الترابية -

 

 :المشاركة في اليوم الدراسيطريقة  �

  :اليوم الدراسي عن طريقتتم المشاركة في 

 )كلمة 500(رسال ملخص من المداخلة في إ  -

صفحة ) 15(في حدود خمسة عشرإرسال مقال مكتوب وفق المعايير العلمية  -
 .حسب الجدولة الزمنية التالية

 

 :الجدولة الزمنية �

  2016يناير  1  ا@ع+ن عن اليوم الدراسي

  2016 يناير 30  آخر أجل لتلقي الملخصات

  2016مارس  20  لتلقي المقاNت آخر أجل

  2016أبريل  23  أشغال اليوم الدراسي

  يحدد تاريخ النشر حقا  تاريخ النشر
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 تقبل المقترحات الواردة خارج ا;جال المشار إليھا أع:ه � 

�   المستوفاة للمعايير العلمية المقات تقبل إ

 سيتحمل المشاركون نفقات السفر فقط �

 :ى العنوان ا�لكتروني ا;تيإل المقاتوترسل الملخصات  �

colloque.egfpp@gmail.com 

 

 :لجنة تنسيق وتنظيم أشغال اليوم الدراسي �

 عبد العالي ماَكوري. ذ -

 الحسين الرامي. ذ -

 نادية جامع. ذة -


