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وزيرالداخلية
إلى
السيدات والسادة:
 والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات
 رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية واملقاطعات
املوضوع :حول تدبير املنازعات القضائية للجماعات الترابية.
سالم تام بوجود موالنا اإلمام
وبعد ،فقد لوحظ من خالل تتبع مصالح هذه الوزارة للمنازعات القضائية للجماعات الترابية
ارتفاع عدد الحكام القضائية التي غالبا ما تصدر في غير صالحها وتكون مقرونة بأداء فوائد قانونية
وغرامات التأخير ،المر الذي يؤثر سلبا على ميزانياتها وعلى السير العادي ملرافقها وعلى مجهوداتها الرامية
إلى تحقيق التنمية الترابية.
وفي هذا اإلطار ،وجب التذكير بأن القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية نصت على
مجموعة من املقتضيات والقواعد املسطرية لضبط منازعاتها ،والتي من شأن حرص السيدات والسادة
الوالة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها على تفعيلها وتطبيقها على الوجه المثل إلى
جانب مجموعة من املساطر الخرى املنصوص عليها بالقوانين والنظمة الجاري بها العمل ،أن يساهم في
تحسين تدبير منازعات الجماعات الترابية وضمان دفاع جيد عن مصالحها.
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أوال :املسؤولية القانونية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية في تدبيرمنازعاتها.
أسندت القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية لرؤساء مجالسها مسؤولية التمثيل والدفاع
عنها لدى املحاكم ،تحت طائلة ترتيب مسؤوليتهم عن كل تقصير أو إخالل بواجبات التمثيل أو الدفاع،
وذلك حماية ملصالحها وحفاظا على حقوقها.
 -1التمثيل القانوني للجماعات الترابية أمام القضاء:
إن التمثيل القانوني للجماعات الترابية لدى املحاكم ،يقتض ي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع
عن مصالحها أمام الجهة القضائية املعروض عليها النزاع مدعية كانت أو مدعى عليها ،وذلك عن طريق
إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية ،وتتبعها في جميع مراحل الدعوى ،ومعرفة
مآالتها ،مع وجوب إخبار املجالس بهذه الدعاوى املرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي رفع هذه
الدعاوى .كما يعهد إلى رؤساء املجالس مسؤولية تتبع الدعاوى القضائية املقامة ضد جماعاتهم الترابية
والقيام بجميع اإلجراءات أمام مختلف املحاكم بهدف ضمان تدبير جيد لهذه املنازعات ،وتفادي صدور
أحكام في غير صالحها.
كما يتعين الحرص على التأكد من مدى صحة ادعاءات املدعين ،حيث إن تتبع املنازعات القضائية
للجماعات الترابية ،أظهر لجوء بعض املتقاضين إلى رفع دعاوى ضد هذه الخيرة بسوء نية ،وذلك من
أجل استصدار أحكام قضائية بأداء مبالغ مالية لفائدتهم.
وعليه ،يتعين ،في مثل هذه الحاالت ،على الجماعات الترابية املعنية أن تبادر إلى رفع دعاوى في
مواجهة املعنيين بالمر ،وذلك من أجل املطالبة باسترداد هذه الموال ،وعند االقتضاء ،تحريك الدعوى
العمومية في مواجهتهم.
ومن أجل تأمين الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية أمام القضاء ،فإن رؤساء مجالس هذه
الخيرة مدعوون إلى االستعانة بمحامين لهذه الغاية وذلك في احترام تام للضوابط القانونية املعمول بها،
مع الحرص على تتبع أداء املحامين والتنسيق املستمر معهم في مختلف املساطر ،وذلك ضمانا لفعالية
الدفاع ولحسن تتبع امللفات القضائية املوكولة إليهم.
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 -2املر اقبة اإلدارية على أداء رئيس املجلس ملهامه في اإلشراف على منازعات جماعته الترابية:

أوجب املشرع على رؤساء مجالس الجماعات الترابية السهر على اتخاذ جميع اإلجراءات الكفيلة
بحفظ مصالح هذه الخيرة في إطار املنازعات القضائية .وتكريسا ملبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة ،فإن أي
إخالل بهذه املهمة قد يرتب مسؤوليتهم في إطار املقتضيات املتعلقة باملراقبة اإلدارية ،السيما تلك
املنصوص عليها في املادة  67من القانون التنظيمي املتعلق بالجهات واملادة  65من القانون التنظيمي
املتعلق بالعماالت والقاليم واملادة  64من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.
 -3تأهيل املوارد البشرية املكلفة بتدبيراملنازعات بالجماعات الترابية:
بالنظر إلى أهمية الدور الذي تضطلع به املصالح املكلفة باملنازعات على مستوى الجماعات الترابية
فقد أصبح من الضروري توفر هذه الخيرة على موارد بشرية مؤهلة في املجال القانوني مع تسخير الوسائل
الالزمة التي تتناسب مع طبيعة مهامهم ،وتسمح لهم بمواكبة مختلف املساطر ،وتتبع امللفات القضائية
في حينه ،عالوة على تسهيل مهامهم في الحصول لدى مختلف مصالح جماعاتهم الترابية ،وكذا اإلدارات
الخرى ،على مختلف املعلومات املتعلقة بامللفات القضائية في جميع مراحلها.
ثانيا :دورالوكيل القضائي للجماعات الترابية
اعتبارا لهمية توفير املساعدة القانونية والقضائية للجماعات الترابية وهيئاتها لتعزيز المن
القانوني لعمالها ،تم إحداث الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمقتض ى القوانين التنظيمية وتعيينه
بموجب قرار وزير الداخلية رقم  ،1555.20املنشور بالجريدة الرسمية عدد  6899بتاريخ  13يوليوز
.2020
ويضطلع الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمهام مواكبة الجماعات الترابية وهيئاتها في مجال
تدبير منازعاتها ودعم دفاعها ،خاصة بالنسبة للدعاوى التي تستهدف مطالبتها بأداء دين أو تعويض،
بحيث إن القوانين التنظيمية اشترطت إدخاله في الدعوى من طرف املدعين تحت طائلة عدم القبول،
وهو املقتض ى الذي يجب الحرص على مراقبة مدى التزام املدعين به في حال رفع دعوى قضائية ضد
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الجماعات الترابية أو هيئاتها؛ وهو ما يخول له مساعدة ودعم دفاع الجماعة الترابية املعنية مباشرة ودون
الحاجة إلى تفويض منها.
باإلضافة إلى ذلك واعتبارا لهمية بعض الدعاوى الخرى كدعاوى اإللغاء وتسوية الوضعية
الفردية ،والتي قد تكون لها انعكاسات سلبية على الجماعات الترابية أو قد يستتبعها رفع دعاوى تعويض،
خول املشرع للجماعات الترابية وهيئاتها إمكانية تكليف الوكيل القضائي للجماعات الترابية ملؤازرتها في
هذه الدعاوى كذلك .على أن يتم إرفاق التكليف املذكور بكل وثيقة مفيدة من شأنها أن تمكن الوكيل
القضائي للجماعات الترابية من اإلحاطة الشاملة بموضوع املنازعة ،وتقييم املوقف القانوني للجماعة
الترابية املعنية وإعداد الدفوعات الالزمة لصالحها في هذا الشأن.
غير أن وجود الوكيل القضائي للجماعات الترابية ال يعفي الجماعات الترابية وهيئاتها املعنية
بالدعوى من املسؤولية القانونية في الدفاع عن مصالحها أمام القضاء باعتبارها املطلوبة الصلية في هذه
الدعاوى القضائية.
كما تجدر اإلشارة ،من ناحية أخرى ،إلى أن املنازعات املتعلقة باملراقبة اإلدارية على الجماعات
الترابية تبقى مستثناة من مجال تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية طبقا ملقتضيات القرار رقم
 1555.20املشار إليه أعاله ،وذلك بالنظر إلى خصوصياتها وإلى طبيعة أطرافها.
عالوة على ما سبق ،وحيث إن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أتاحت إمكانية إبرام
اتفاقيات بين الوكيل القضائي للجماعات الترابية والجماعات الترابية وهيئاتها وذلك لالستفادة من
خدماته واملتمثلة في تعزيز دفاعها وتقديم االستشارة واملساعدة القضائية ،فإنه يجب أن تحدد هذه
االتفاقيات شروط وأشكال تقديم هذه الخدمات .ويتم إبرام هذه االتفاقيات بعد دراسة وتقييم أسباب
وموجبات إبرامها من طرف املصالح املختصة بهذه الوزارة.
هذا وبالنظر إلى ما تتطلبه معالجة القضايا املتعلقة بمنازعات الجماعات الترابية من ضرورة
التوفر على الوثائق واملعطيات وبالسرعة املطلوبة وذلك الرتباط القضايا بآجال محددة ،والتي يؤدي عدم
احترامها ،كما هو معلوم ،إلى سقوط الحق في الطعن ،فقد تم إحداث بريد إلكتروني خاص بالوكيل
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القضائي للجماعات الترابية ،وهو كالتالي .ajct@interieur.gov.ma :وتعد هذه الداة التواصلية وسيلة
فعالة إلضفاء الطابع الرسمي على التبادل اإللكتروني للوثائق املتعلقة بمنازعات الجماعات الترابية ،من
جهة؛ ولتسهيل عملية تبادل الوثائق وتسريع وثيرة معالجة امللفات وتيسير التنسيق بشأنها ،من جهة
أخرى.
وعليه ،يمكن للجماعات الترابية استعمال هذا البريد اإللكتروني إلى جانب املراسالت العادية،
السيما فيما يتعلق بموافاة الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالوثائق املطلوبة .هذا ،وإن مصالح هذه
الوزارة بصدد إنجاز مشروع نظام معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية.
ثالثا :تفعيل الحلول البديلة في حل منازعات الجماعات الترابية
لقد تبين من خالل مواكبة مصالح هذه الوزارة ملنازعات الجماعات الترابية محدودية تفعيل
مقتضيات مسطرة الوصل التي نصت عليها القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية في املواد 239
و 240و 241من القانون التنظيمي رقم  111-14املتعلق بالجهات ،واملواد  209و 210و 211من القانون
التنظيمي رقم  112-14املتعلق بالعماالت والقاليم ،واملواد  265و 266و 267من القانون التنظيمي رقم
113 -14املتعلق بالجماعات ،بحيث أبانت املمارسة أن هذه املسطرة اختزلت في جانبها الشكلي كشرط
لقبول الدعوى القضائية املوجهة ضد الجماعات الترابية ،رغم أن الهدف من إقرار هذه املسطرة إنما هو
منح الجماعة الترابية املعنية فرصة مراجعة أعمالها وبحث الحلول الودية لتجنب تبعات املنازعات
القضائية ،وذلك تحت إشراف السيدة والسادة والة الجهات وعمال العماالت والقاليم الذين يضطلعون
بمقتض ى هذه املسطرة بمهمة الوساطة بين الجماعات الترابية واملشتكين.
وبالنظر إلى الهمية القصوى لهذه املسطرة والدور الذي يجب أن تضطلع به في حكامة تدبير
منازعات الجماعات الترابية ،فإن السيدة والسادة الوالة والعمال مدعوون إلى الحرص على تفعيل هذه
املسطرة من خالل تطبيق اإلجراءات التالية:
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 عند التوصل بشكاية في إطار مسطرة الوصل قصد مقاضاة إحدى الجماعات الترابية سواء تعلق
المر برفع دعوى تجاوز السلطة أو دعوى مطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض ،ومباشرة بعد
تسليم الوصل للمشتكي ،فإنه يجب داخل اآلجال املحددة دراسة شكاية املعني بالمر من طرف
مصالحكم وإشعار الجماعة باملوضوع ،ودراسة موقفها بخصوصه وتقييم وضعها القانوني في
امللف ،وكذا اآلثار املحتملة لي حكم قضائي قد يصدر في املوضوع.
 إذا تبين أن املنازعة جدية وتتعلق بمبالغ مالية هامة قد تؤثر سلبا على ميزانية الجماعة الترابية،
وعلى السير العادي ملرافقها ،يمكنكم القيام بدور الوساطة في إطار مقتضيات قانون املسطرة
املدنية (الفصول من  327-55إلى  .)327-69وفي هذا الصدد ،يمكنكم إخبار طرفي النزاع برغبتكم
في التدخل كوسيط لتسهيل إبرام الصلح ودعوة طرفي النزاع إلى إبرام اتفاق الوساطة يتم بموجبه
تعيينكم كوسيط إلنهاء النزاع بين الطرفين .وتجدر اإلشارة إلى أن ملسطرة الوساطة عدة مزايا
يمكن إجمالها في اآلتي:
 أن املحكمة املحال إليها نزاع في مسألة أبرم الطراف في شأنها اتفاق وساطة ملزمة بأن تصرح بعدم
القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطالن اتفاق الوساطة؛
 يمكن للوسيط ،بعد موافقة الطراف ،القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع؛
 يقترح الوسيط ،عند انتهاء مهمته ،على الطراف مشروع صلح أو بيانا عن العمال يوثق في محضر
للصلح يوقعه مع الطراف؛ وفي حالة عدم وقوع الصلح لي سبب من السباب ،فإن الوسيط يسلم
وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه لألطراف؛

 يكتس ي الصلح بين الطراف قوة الش يء املقض ي به ،ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من طرف
رئيس املحكمة املختصة محليا للبت في موضوع النزاع .ويمكن تنفيذه في إطار الفصل املخصص "
للتعويضات عن الضرر لصالح الخواص"

))Dommages et intérêts au profit des tiers

بميزانيات

الجماعات الترابية؛
 ولتفعيل الوساطة في إطار مسطرة الوصل ،يتعين تشكيل لجنة على مستوى والية الجهة أو
العمالة أو اإلقليم ،برئاسة السيد الوالي ،أو العامل أو من يمثله ،وتتألف من رئيس الجماعة
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الترابية املعنية بالشكاية أو من يمثله ،ومن املوظفين املعنيين لهذه الغاية .ويمكن للجنة االستعانة
بالخبراء في املجاالت التقنية ،عند االقتضاء ،بموافقة من الطراف على أن تؤدى أتعابهم مناصفة
بينهم ،ويسجل ذلك في محضر رسمي بمثابة اتفاق صلح يوقع عليه الطراف إذا ما تم التوصل إلى
ذلك.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لدعاوى اإللغاء ،يتعين عند سلوك مسطرة الوساطة املشار إليها أعاله
مراعاة آجال الطعن باإللغاء املحددة في القوانين املعمول بها.
أما في حالة قيام نزاع بين جماعة ترابية من جهة ،وإدارة عمومية أو مؤسسة عمومية من جهة أخرى،
فإنه يمكن االتفاق بين الطراف على اللجوء إلى وساطة والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم التابعة له
الجماعة ،وفي حالة حصول اتفاق بين الطراف املتنازعة يتم تحرير محضر رسمي بذلك ،يوقع عليه
الطراف مع تمكينها من نسخة منه ،ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته ،وترفع نسخة من املحضر إلى
الوكيل القضائي للجماعات الترابية والوكيل القضائي للمملكة.
أما في حالة عدم توصل الطراف إلى حل توافقي ،يتم إعداد تقرير من طرف والي الجهة أو عامل
العمالة أو اإلقليم يتضمن موقف الطراف املعنية ،وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم ،ويرفعه
إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية للقيام بالتحكيم بوساطة بتنسيق مع الوكيل القضائي للمملكة
في إطار مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 10/2021بتاريخ  19ماي  2021املتعلق بالتوفيق بين
اإلدارات في النزاعات الناشئة فيما بينها.
رابعا :الحرص على التقيد باملساطرالقانونية املعمول بها في جميع تصرفات الجماعات الترابية

إن من أبرز السباب التي تؤدي إلى تزايد املنازعات والحكام القضائية الصادرة في مواجهة
الجماعات الترابية ،هو عدم التقيد التام لهذه الخيرة بمبدأ املشروعية في بعض أعمالها .علما بأن تدبير
شؤون الجماعات الترابية هو مؤطر بمقتضيات قانونية ملزمة وجب عليها احترامها تحت طائلة املساءلة
القانونية.
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ً
وتعتبر املجاالت التالية أهم مصدر للمنازعات والتي تستوجب تتبعا وحرصا بالغين:
 -1مجال التعميروتدبيراملمتلكات:
إن إخالل الجماعات الترابية بالقانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت ،يجعلها توجد في وضعية اعتداء مادي الذي تمثل الدعاوى املتعلقة به الجزء الكبر
من امللفات القضائية للجماعات الترابية .ذلك أن نسبة كبيرة من هذه الدعاوى تتعلق بمنازعات ناتجة
عن إقدام بعض الجماعات الترابية على الترامي على ملك الغير واحتالله دون اللجوء إلى مسطرة نزع
امللكية املنصوص عليها قانونا .وهي ممارسة ،فضال عن كونها مخالفة للقانون ،فإنها تكلف الجماعات
الترابية املعنية أداء تعويضات باهظة تفوق بكثير التعويضات التي كان من املمكن أداؤها في حال سلوكها
للمسطرة القانونية املعمول بها .كما تحرمها من عدة امتيازات من بينها عدم االستفادة من املساهمة
املجانية املنصوص عليها في املادة  37من القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير ،وكذا عدم االستفادة من
زائد القيمة املنصوص عليها في القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لجل املنفعة العامة وباالحتالل
املؤقت املشار إليه أعاله.
وملعالجة هذا الوضع ،يتعين على الجماعات الترابية ،عند إحداث مرافق أو تجهيزات عمومية أو
إنجاز مشاريع تنموية ،أن تحرص على توفير العقارات الالزمة لذلك سواء عن طريق سلوك مسطرة
االقتناء بالتراض ي أو مسطرة نزع امللكية من أجل املنفعة العامة.
كما يتوجب على الجماعات الترابية الحرص على مباشرة مسطرة إلحاق طرق التجزئات أو
املجموعات السكنية وشبكات املاء واملجاري والكهرباء واملساحات غير املبنية املغروسة بأمالكها العامة
وذلك بمجرد التسلم املؤقت لشغال التجهيز املنصوص عليها في مشاريع التجزئات ،طبقا ملقتضيات املادة
 44من القانون رقم  57-19املتعلق بنظام المالك العقارية للجماعات الترابية؛ حيث تبين من خالل تتبع
منازعات بعض الجماعات الترابية في هذا الشأن ،أن عددا من املشتكين يستغلون عدم قيام الجماعات
الترابية املعنية بتحفيظ وتسجيل الطرق والتجهيزات ،التي تدخل ضمن ارتفاقات تتعلق بتجزئات عقارية
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تم إحداثها منذ عدة سنوات ولم يتم العمل على نقلها لفائدتها باملجان وفق ما ينص عليه القانون ،وذلك
لرفع دعاوى املطالبة بالتعويض في إطار االعتداء املادي ،بدون وجه حق.
وجدير بالذكر أن أحكام املادة  44املشار إليها أعاله تسري بأثر رجعي على التجزئات العقارية
واملجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لشغال التجهيز املنصوص عليها في مشروع التجزئة
قبل دخول القانون رقم  57-19املذكور حيز التنفيذ؛ وبالتالي فإن هذا املقتض ى يمنح للجماعات الترابية
املعنية الحق في نقل ملكية ارتفاقات التجزئات موضوع الترخيص مباشرة بعد التسلم املؤقت لألشغال.
وعليه ،فإن من شأن الحرص على تفعيل هذه املقتضيات حماية الجماعات الترابية املعنية من الدخول
في منازعات قضائية وكذا تمكينها من تسوية وضعية التجزئات السابقة ،فضال عن تثمين وتنمية
ممتلكاتها.
 -2مجال الصفقات وتدبيراملر افق العمومية:
من خالل تتبع الدعاوى املرفوعة ضد الجماعات الترابية في مجال الصفقات وتدبير املرافق العمومية،
تبين أن بعض هذه الجماعات ال تتقيد باملقتضيات القانونية املنظمة لهذه املجاالت ،مما يؤدي إلى صدور
أحكام قضائية بمبالغ جد مرتفعة تعجز عن تنفيذها.
ومن أجل الحد من اآلثار السلبية لهذه الحكام ،فإنه يتعين على الجماعات الترابية العمل على احترام
املساطر القانونية املعمول بها ،مع الحرص على تتبع الدعاوى املرفوعة ضدها أمام القضاء ،وتفعيل
الحلول الحبية إلنهاء النزاع ،خصوصا إذا ما كانت الديون املتعلقة بالصفقات وتدبير املرافق العمومية
ثابتة في ذمة الجماعات الترابية املدعى عليها ،وذلك تفاديا لطول املساطر القضائية وتبعاتها املالية على
ميزانياتها.
 -3في مجال تسوية الوضعية الفردية:
لقد عرفت املنازعات املتعلقة بمجال تسوية الوضعية الفردية ارتفاعا ملحوظا في السنوات
الخيرة ،حيث يلجأ العديد من موظفي وأعوان الجماعات الترابية إلى القضاء للمطالبة باإلدماج املباشر
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في درجة تقني أو متصرف مساعد ،وذلك باالستناد إلى مجرد حصولهم على شهادة التقني أو اإلجازة،
واملطالبة بتسوية وضعيتهم اإلدارية واملالية بأثر رجعي يمتد في بعض الحيان إلى أكثر من عشر سنوات.
غير أن محكمة النقض تبنت توجها ّ
مهم ـا من خالل قراراتها الخيرة (القرار رقم  3/503بتاريخ
 2021/04/29في امللف عدد  2019/2/4/5457والقرار رقم  3/729بتاريخ  2019/02/17في امللف عدد
 ،)... 2019/2/4/5584حيث أقرت أن حصول املوظف الجماعي على الشواهد املشار إليها تخول له فقط
الحق في الترشح الجتياز املباراة وأن الجماعة الترابية املعنية غير ملزمة بإدماجه املباشر في الدرجة
املطلوبة ،بناء على الشواهد املحصل عليها ،وذلك مراعاة لضوابط التوظيف والترقي التي يجب التقيد بها
تكريسا ملبدأ املساواة بين املترشحين ،وما يقتضيه ذلك من اعتماد مسطرة املباراة للحصول على الترقية
املطلوبة.

خامسا :تنفيذ األحكام والقرارات القضائية النهائية:
إن تتبع تنفيذ الحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الش يء املقض ي به الصادرة في مواجهة
الجماعات الترابية ،ورغم املجهودات املبذولة في هذا الصدد ،أبان عن ضعف في نسبة تنفيذ هذه الحكام.
كما أن ارتفاع حاالت االمتناع عن تنفيذ الحكام أدى إلى تزايد اللجوء إلى مساطر التنفيذ الجبري التي
يباشرها املحكوم لهم في مواجهة الجماعات الترابية ،وخاصة الحجز على أموال وممتلكات هذه الخيرة
واستصدار أحكام بغرامات تهديدية ،وهو ما يؤدي من جهة إلى عرقلة عمل هذه الجماعات الترابية ،ومن
جهة أخرى إلى زيادة العبء املالي لهذه الحكام.
هذا ،وفي حالة لجوء املحكوم لهم إلى استصدار أوامر بالحجز ،يتعين الدفع بمقتضيات املادة 9
من قانون املالية  19.79التي نظمت املسطرة الواجبة التطبيق في تنفيذ الحكام القضائية الصادرة ضد
الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وحددت اآلجال واإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذ هذه
الحكام ،من جهة.
ومن جهة أخرى ،أدرجت القوانين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية النفقات املتعلقة بتنفيذ
الحكام القضائية النهائية ضمن النفقات اإلجبارية التي يجب أن تسجل في ميزانية الجماعة الترابية
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املعنية لزوما وإن اقتض ى الحال حذف نفقة غير إجبارية ،بحيث إن التأشير على ميزانية الجماعات
الترابية من طرف سلطات املراقبة اإلدارية يبقى رهينا بالتأكد من تسجيل مبالغ هذه الحكام ضمن
النفقات اإلجبارية لهذه الخيرة ،وذلك في حدود اإلمكانيات املالية املتاحة .كما خولت هذه القوانين
التنظيمية لسلطات املراقبة اإلدارية إمكانية الحلول محل اآلمر بالصرف إلصدار الحوالة في حال رفض
هذا الخير المر بصرف نفقة إجبارية مسجلة بامليزانية.
وفيما يخص الحكام التي قد تواجه الجماعات الترابية صعوبات مالية في تنفيذها ،يمكن للسيدة
والسادة الوالة والعمال استثمار آليات التنفيذ الودي لألحكام ،وذلك من خالل اقتراح صيغ ميسرة
لتنفيذ هذه الحكام باتفاق مع املحكوم لهم كتشطير املبالغ املحكوم بها.
على ضوء ما سبق ،فإني أهيب بالسيدة والسادة الوالة والعمال والسيدات والسادة رؤساء مجالس
الجماعات الترابية ،كل فيما يخصه ،الحرص على تفعيل مقتضيات ومضمون هذه الدورية والسهر على
التطبيق السليم لها.

