
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .شؤوا تدبري يف باالستقاللية وتتمتع احمللية، الدميقراطية ترسيخ يف تساهم حملية مجاعات عدة إىل الوطين التراب ينقسم

  احمللية؟ الدميقراطية أسس أهم هي فما 

  الدميقراطية؟ هذه ترسيخ يف املواطنون يساهم وكيف 

  منتخب؟ جملس جلسة متابعة ميكن وكيف 

 :تفعيلها ومؤسسات احمللية الدميقراطية مفهوم

  :احمللية الدميقراطية مفهوم

 تعمل جمالس تشكيل دف اجلماعات يف ممثليهم انتخاب طريق عن احمللية شؤوم تدبري يف املواطنني مشاركة هي :احمللية الدميقراطية

  .هلا وتكريسا الدميقراطية مظاهر من مظهرا ونزاهتها االنتخابات هذه يف املواطنني مشاركة وتعترب جلهتهم، شاملة تنمية حتقيق على

  :احمللية الدميقراطية تفعيل مؤسسات

 أجهزة طريق عن تسري قروية، أو حضرية إما وهي املايل، واالستقالل املعنوية بالشخصية تتمتع ترابية وحدات هي :احمللية اجلماعات

 عنوذلك  احمللية، الدميقراطية املمارسة عليها ترتكز اليت األساسية اللبنة الالمركزية تشكل، والس ومكتب ،اجلماعي كالس رئيسية

 جملس -   املقاطعات جمالس - البلدي الس( حضرية -  قروية -  إقليمية -  جهوية جمالس داخل ينتظمون للسكان ممثلني انتخاب طريق

  ). املدينة

 : املواطنني شؤون بتدبري اجلماعية االس تم

 :احمللية االس إحداث

 واجلماعات احلضرية والعماالت، اجلهات، بني تتنوع حملية مجاعات عدة إىل ترابه تقسيم على املغرب عمل الالمركزية نظام لتطبيق

 االس يف ممثليهم اختيار طريق عن شؤوم تدبري يف السكان بإشراك احمللية، الدميقراطية مبادئ ترسيخ يف اجلماعات هذه وتساهم والقروية،

 والنواب الرئيس يضم مكتب واحدة كل إدارة على ويشرف والقروية، واحلضرية اإلقليمية بني االس هذه وتتنوع املنتخبة، احمللية

  .جلن وعدة واملستشارين

  :احمللية االس اختصاصات

  :ومنها اجلماعية، للمجالس املوكولة االختصاصات تتعدد

 العمومية واملرافق األمالك وتدبري للجماعة، واالجتماعية االقتصادية التنمية خمططات بوضع االس تقوم :ذاتية اختصاصات �

  ...والرياضية  الثقافية التجهيزات وصيانة وإجناز البيئة، ومحاية النظافة على والسهر احلضري، والنقل والكهرباء كاملاء اجلماعية

 كإحداث احملليني، السكان مبصاحل النهوض دف اجلماعية للمجالس اختصاصاا بعض الدولة تفوض: للنقل قابلة اختصاصات �

  .التارخيية املآثر وترميم صيانة إىل إضافة املهين، التكوين ومراكز الصحية، واملراكز املدارس،

 االقتصادية التنمية لتحقيق الكربى املشاريع بعض إجناز الدولة على تقترح أن احمللية للمجالس حيق: استشارية اختصاصات �

 .باجلماعة والثقافية واالجتماعية

 :احمللية الدميقراطية ترسيخ يف املواطنون يساهم

 :احمللية التنمية يف املواطنون يشارك

 يف املواطنون يساهم ، حيث بعدها أو االس تشكيل قبل سواء وتفعيلها، احمللية الدميقراطية جتسيد يف مهما دورا املواطنون يلعب

 :مرحلتني عرب جبماعتهم احمللية الدميقراطية تعزيز

 تفعيلها ومؤسسات المحلية الديمقراطية

https://moutamadris.ma/


 االنتخابية، اللوائح يف التسجيل حق سنة عشرة مثانية سن البالغني املواطنني لسائر القانون مينح: اجلماعي الس تشكيل قبل �

 .ممثليهم الختيار اجلماعية االنتخابات يف واملشاركة

 وإبداء اقتراحام تقدمي للمواطنني وحيق شؤوا، تدبري حبسن مجاعتهم تنمية يف املنتخبون يساهم: اجلماعي الس تشكيل بعد �

 .اجلماعيني املستشارين مع األحياء مجعيات تعاون عرب جمالسهم، مشاريع حول آرائهم

 :اجلماعي الس جلسات تتبع

 وتتبع، األعمال جداول على االطالع املواطنني لسائر يتسىن حىت وعموميتها اجلماعي الس جلسات علنية على القانون ينص

  .اجلماعة شؤون تدبري يف ممثليهم أهلية مدى ومعرفة إنفاقها، وأوجه للجماعة املالية املداخيل على والتعرف إجنازها، مراحل

 : جلساته إحدى أشغال ومتابعة حملي جملس زيارة

  :للزيارة اإلعداد

  .اجللسة ووقت تاريخ ضبط بعد الزيارة موعد حتديد �

  .األعمال جدول على االطالع �

 . التالميذ بني األدوار وتوزيع األسئلة حتديد �

  :اجللسة أشغال متابعة

  .اجللسة طيلة باهلدوء االلتزام �

  .األعمال جدول نقط تسجيل �

  .القانوين النصاب توفر مدى تسجيل �

  .والنسوية السياسية التمثيلية إحصاء �

  .القرارات اختاذ وكيفية واملناقشة التسيري طريقة مالحظة �

  .الس أعضاء بعض مع حوار إجراء �

 .التتبع عملية عن تقرير إعداد �

  :ةخامت

 عن املواطنني مبشاركة إال املتوخاة واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق يف املالية مواردها من االستفادة احمللية للجماعات ميكن ال

  .باجلماعة العام املال تبذير عن املسؤولني مبتابعة واملطالبة الفساد، مظاهر وفضح املؤهلني، املمثلني اختيار طريق
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