الحقرير التركيبي للىدوة املغاربية حول موضوع " :الجماعات الترابية
وحقوق إلاوسان"
**************

هٍم مشهض الذساظاث في الحيامت والخىمُت الترابُت بخعاون مع مجلغ حهت
فاط مىىاط ،وبؽشاهت مع ماظعت هاهضصاًذٌ الاإلااهُت هذوة مغاسبُت خىٌ مىلىع
" 6الجماعاث الترابُت وخلىق ؤلاوعان" ورلً خالٌ ًىمي  84و  85هىهبر 8102بمـلش
الجـهت بمىىاط.
وكذ ؼاسن في هاجه الىذوة زلت مً ألاظاجزة الباخثين واإلاماسظين اإلاىخمين الى
حامعاث وماظعاث مغشبُت(ولُاث العلىم اللاهىهُت والاكخفادًت والاحخماعُت
بمىىاط والذاس البُماء وظال مشاهؾ والشباه واليلُت اإلاخعذدة الخخففاث
بخىىان والشؼُذًت وبمشهض الخىحُه والخخىُي التربىي بالشباه واإلاشهض الجهىي إلاهً
التربُت والخيىًٍ بني مالٌ) ومغاسبُت (ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت
الىادي الجضاثش ،وولُت العلىم اللاهىهُت والاكخفادًت بجامعت هىاهؽىه العفشٍت
بمىسٍخاهُا) .وؤفشٍلُت (العِىغاٌ) .باإللافت الى ؤوش وباخثين مىخمين الى بداساث
مخعذدة (جشابُت ومىخخبت) ،ومً جخففاث مخخلفت (اللاهىن ،الاكخفاد،
الجغشافُا.)...
وجخللذ اإلاىالُع كشاءاث مخلاوعت ،و ملاسباث مخىىعت  ،عىعذ جىىع
كماًا خلىق الاوعان ،مداولت اًجاد الاحىبت لإلؼيالُاث العمُلت التي جىشخها
عالكت وحعاوي الجماعاث الترابُت مع معإلت خلىق الاوعان ،و دوس الجماعاث
الترابُت في خماًت وجىشَغ هاجه الحلىق ،على معخىي الذوٌ اإلاغاسبُت.
وكذ جفاعل الحمىس مع مخخلف اإلاذاخالث في حى ظاده الىلاػ والحىاس
الهادت والبىاء.
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هىزا اهخٍمذ فعالُاث هزا اليؽاه العلمي ،الثلافي والحلىقي في ظخت
حلعاث عامت .جممىتها حلعخان 6خففذ ؤوالهما لالفخخاح وألاخيرة لالخخخام.

الجلسة الافححاحية
خالٌ الجلعت الافخخاخُت لهزه الىذوة ،جم جلذًم ولماث جشخُبُت ليل مً
الاظخار العفُاوي ممثل إلااظعت هاهض صاًذٌ الاإلااهُت ،و جىاوٌ بعذ رلً اليلمت
الذهخىس ؤخمذ خمشاوي سثِغ مشهض الذساظاث في الحيامت والخىمُت الترابُت  ،بعذها
ؤللى الاظخار عبذ الغني عماسي ولمت باظم اللجىت الخىٍُمُت ،جم الخإهُذ مً خالٌ
هزه اليلماث على ؤهمُت جىٍُم هزا الللاء العلمي اإلاغاسبي ،وهزا على ؤهمُت
مىلىع الجماعاث الترابُت وخلىق ؤلاوعان ،وعلى ؤن اإلاعإلت الحلىكُت لم حعذ
ؼإها مشهضٍا فدعب ،بل هي ؼإن مدلي .فالشبي بين اإلادلي وخلىق ؤلاوعان ًجب
ؤن ًدٍى باالهخمام الىاظع ،وكذ خان الىكذ الظخذسان ؤهمُت دوس الجماعاث
الترابُت في مجاٌ حعضٍض زلافت خلىق ؤلاوعان في الخذبير الترابي ،هما ؤوضحذ
اليلماث اللُمت الهامت لهزه اإلادىت العلمُت والهامت؛ التي حؽيل خبرة كاهىهُت
للفاعلين في اإلاجاٌ وخفىـا سئظاء الجماعاث الترابُت مً خالٌ الالىالع بمهمت
الؽشوت ؤلاداسٍت.
وكذ عبر حمُع اإلاخذخلين على ؤن الىذوة ظخيىن فشـت خلُلُت للبدث
والذساظت واإلاىاكؽت وجلُُم الخجاسب اإلاغاسبُت في هزا اإلاجاٌ ،والىكىف عىذ
ؤلاؼيالُاث الحلُلُت التي جىشخها حعامل الجماعاث الترابُت مع كماًا خلىق
الاوعان ،ومعالجتها مً وحهاث هٍش مخلاوعت؛ وبىىع مً الخبرة في اإلاىلىع  ،هما
ظخيىن فشـت لالوالع على الخجاسب اإلاغاسبُت .وهزا لخلذًم مجمىعت مً الخىـُاث
والاكتراخاث بخفىؿ اإلاىلىع الهام.

الحقرير الحمهيدي:
بعذ اليلماث الافخخاخُت ؤللى الذهخىس ؤخمذ خمشاوي ؤظخار وسثِغ مشهض
الذساظاث في الحيامت والخىمُت الترابُت جلشٍشا جمهُذًا (مدالشة افخخاخُت) .جىكف
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خالله على الجاهب اإلافاهُمي وجىىس الترظاهت الحلىكُت وسبىها باإلاجاٌ اإلادلي( مثال
فىشة "مذًىت خلىق ؤلاوعان").
هما اظخعشك فُه ؤهمُت خلىق الاوعان وؤحُالها ومخخلف الحلىق
اإلاىفىؿ عليها في اإلاىازُم الذولُت (الحم في الخىمُت مثال)،وفي الىزُلت
الذظخىسٍت( الخفذًش ،الففىٌ  05ـ  01ـ  00ـ 00ـ03ـ  001ـ  ،) 005هما عشج وخلل
مخخلف الحلىق اإلاخممىت بالىفىؿ الخىٍُمُت اإلااوشة للجماعاث والحلىق
العُاظُت(الاهخخاب هألُت للذًملشاوُت الخمثُلُت ،والعشاثن هألُت للذًملشاوُت
الدؽاسهُت) والحلىق الاكخفادًت والاحخماعُت(الؽشوت الاداسٍت الجماعُت) واإلاالُت(
خلىق ولماهاث اإلالضم بالجباًاث اإلادلُت)الخ .لُخلق على ؤن معإلت حعضٍض خلىق
الاوعان ؤضحذ الُىم مشجبىت بجمُع الىخذاث اإلاؽاسهت للذولت في جذبير
العُاظاث العمىمُت .وؤنها ول ال ًخجضؤ.

الجلسة الصباحية
بعذ خفل ؼاي اهىللذ ؤؼغاٌ الجلعت الفباخُت ،والتي جىلى سثاظتها
الذهخىس علي هشٍمي ؤظخار بيلُت الحلىق بالذاس البُماء ،وسثِغ اإلاشهض اإلاغشبي
للذساظاث و ألابدار في خلىق ؤلاوعان وؤلاعالم ،وجىلى جلشٍشها ر فشٍذ لحشػ
باخث بعلً الذهخىساه بيلُت الحلىق مىىاط مدامي بهُئت مىىاط ،والتي
جممىذ زالر مذاخالث.
املداخلة الاولى خىٌ مىلىع" 6مسحجدات الىظام القاهووي لالهحخابات
الجماعية :الحق في الحصويد هموذجا" للذهخىس عبذ الىشٍم خُمشة  ،ؤظخار
اللاهىن العام بيلُت الحلىق بمشاهؾ .خُث كاسب مىلىع الحم والجماعاث مً
خالٌ معخجذاث الىٍام اللاهىوي لالهخخاباث مً خالٌ اظخلشاء الخغيراث التي
عشفتها اإلاىٍىمت الاهخخابُت للجماعاث ،وما حعشفه مماسظت الحم في الخفىٍذ مً
اخخالالث كاهىهُت ومماسظاجُت هىشٍلت اللُذ في اللىاثذ الاهخخابُت وؤلاؼياالث
اإلاىشوخت بخفىؿ الىخلت الىاخبت ،خُث اكترح اعخماد الدسجُل الخللاجي بىاء
على كاعذة بُاهاث البىاكت الىوىُت ،ومعإلت مىع فئاث مثل سحاٌ اللىاث
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اإلاعلحت ،باإللافت بلى لمان الىلىج إلاماسظت هزا الحم مً وشف روي الاخخُاحاث
الخاـت مثال مما ًذفع بلى مشاحعت وشٍلت الخفىٍذ في اجفاٌ بين هزه الفئت
والجالُت بالخاسج على ظبُل اإلاثاٌ.
وخلق بلى اظخيخاج مهم مفاده ؤن الحم في الخفىٍذ عشف ججذًذا على
معخىي الىق ،لىىه ٌعاوي مً اخخالالث على معخىي بداسة العملُت العُاظُت.
املداخلة الثاهية خىٌ مىلىع " 6مكاهة املجحمع املدوي في ثحقيق مبادئ
حقوق إلاوسان على مسحوى الجماعات املحلية في الجسائر " للذهخىس اإلايي دساجي
عمُذ ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت الىادي الجضاثش .والزي ؤوش
مذاخلخه مً خالٌ صاوٍخين 6ألاولى هٍشٍت ؤبشص فيها الخعذًالث الذظخىسٍت واللىاهين
التي جاوش الذوس اإلاىىه باإلاجخمع اإلاذوي في جدلُم ؤهم مبادت اإلاماسظت الحلىكُت
اإلاماسظاجُت اإلاخفلت باإلداسة اإلادلُت ،وفي هزا ؤلاواس عشج على مجمىعت اإلافىلحاث
ألاظاظُت في اإلاىلىع همفهىم اإلاجخمع اإلاذوي وخلىق ؤلاوعان والذًمىكشاوُت
الدؽاسهُت والجماعاث ،وؤفاد بإن الخعذًالث التي عشفها الذظخىس الجضاثشي
بالخفىؿ اإلاىاد  01و 02و ،03باإللافت كاهىن البلذًت مً خالٌ اإلاادة .. 00
حؽيل ؤلاواس اإلااظعاحي للمماسظت الذًمىكشاوُت إلؼشان الفعالُاث اإلاذهُت بالشغم
مً ؤن هزا الاؼشان له وبُعت اظخئىاظُت.
وكذم في الجضء الثاوي مً مذاخلخه عشلا لذساظت مُذاهُت ؤحشاها بغُت
معشفت واكع اعالم اإلاىاوىين وجفاعلهم اعالمُا مع الخذبير اإلادلي وسـذ الخىحهاث
الفىشٍت للمىخخبين خىٌ الذًمىكشاوُت الدؽاسهُت ،وهزا اظدؽشاف اإلاعخلبل بهزا
الفذد ،فياهذ الىخاثج الشكمُت دالت على ؤن معخىي الىعي بمشوسة اؼشان
اإلاىاوىين في الخذبير اإلادلي  ،وخلق الاظخار الى جىـُاث مهمت جخعلم ؤظاظا
بمشوسة جىعُت الفشد بإهمُت الذًمىكشاوُت الدؽاسهُت ،وجلىٍت سابىت العالكت بين
الىاخب واإلاىخخب مً خالٌ الاهفخاح على الىاكع واإلاىاوىين ،وهزا ؤهمُت اعخماد
وظاثل الاجفاٌ الحذًثت.
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املداخلة الثالثة خىٌ مىلىع " 6الحكامة املحلية وحقوق الاوسان
بالسييغال "( )La gouvernance Locale et les droits de l’homme au Sénégal
للباخث "فاَي مامادو " ـ  Faye Mamadouـ مً العيُغاٌ ،الزي جىشق الى الاهمُت
التي جدٍى بها خلىق الاوعان في الذظخىس العِىغالي ،هما ؤن كاهىن الجماعاث
الترابُت لعىت ، 8100وخاـت اإلاادجين العادظت والعابعت جاهذان على اإلاؽاسهت في
الحيامت اإلادلُت .هما ؤؼاس بلى العذًذ مً اإلالخمُاث الحلىكُت التي جمىلع بها
الجماعاث الترابُت بالعِىغاٌ .وخلق الى لشوسة جىىٍش حعضٍض خلىق الاوعان على
معخىي الحيامت اإلادلُت.
بعذ اإلاذاخالث فخذ باب اإلاىاكؽت العامت خُث جفاعل الحمىس معها،
واهفبذ حل الخذخالث خىٌ جملً الفاعلين الترابين لللماًا الحلىكُت،
والفعىباث التي حعشك ادماج وجىشَغ خلىق الاوعان في الخذبير الترابي.

الجلسة املسائية:
جشؤط ؤؼغاٌ هزه الجلعت الذهخىس معضوص البياي ؤظخار بيلُت الحلىق
بمىىاط  ،وكامذ فاومت هاصي ،باخثت بعلً الذهخىساه بيلُت الحلىق مىىاط
بمهمت اإلالشسة .وجم خاللها جلذًم ؤسبع مذاخالث ،ورلً هما ًلي6
املداخلة لاولى خىٌ مىلىع 6الحعمير وحقوق إلاوسان  :أي دور للجماعات
الترابية" للذهخىس مدمذ عمشي ،باخث في مجاٌ الخعمير والجماعاث الترابُت ،خُث
اهىلم الذهخىس ،اظدىادا بلى اإلاشحعُت الذظخىسٍت والدؽشَعُت راث الفلت باإلاادة
الخعميرًت ،مبرصا ومفىيا ؤهمُت الجاهب الحلىقي ،وبالمبي الحم في الحُاة مً
خالٌ خماًخه بممان خم الافشاد في العىً ،والبىاء اإلاؽمىٌ بؽشوه العالمت
؛جفادًا للفُماهاث و الانهُاساث التي كذ جيىن ظببا في اصهاق ألاسواح (خادزت
بىسوىن عماسة اإلاىاٌ ،مسجذ باب البردعُين بمىىاط ،معمل سوصا بلِعاظفت بلخ)
ولم ٌغفل الباخث الاؼاسة الى اإلالىُت هدم ملذط(خم ألافشاد) ،وهضعها مً ؤحل
اإلاىفعت العامت (خم الجماعت في الخعمير والُاث الخخىُي العمشاوي).
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املداخلة الثاهية خىٌ مىلىع "6الجماعات باملغرب و الحق في البيئة مً
مىظور جعميري" للذهخىس اخمذ ماليي،ؤظخار اللاهىن العام بيلُت الحلىق بمشاهؾ
الزي كاسب اإلاىلىع مً حاهب حعميري  ،خُث خلق الى ؤن اؼيالُت اإلاىلىع
جخلخق في زالزت عىاـش  6الحيامت و الخمىٍل والعلاس ،بغشك البدث في جمىكع
الحم البُئي في الذوس الجماعي ،واظدؽهذ بذاًت بان اللماء الفشوس ي رهب الى
ؤبعذ مذي بةلغاء مخىي للتهُئت ؛بعبب عذم مشاعاجه للجاهب البُئي خالٌ
الخخىُي ،وؤؼاس في هفغ الؽإن بلى ؤن العلاساث التي جشـذ للمعاخاث الخمشاء
ٌعترحعها ـاخبها بمض ي مذة صمىُت معُىت ،برا لم جخم تهُئتها للغشك الزي
خففذ له ،وفي الغالب ال جلىم الجماعاث بتهُئتها .وفي حاهب آخش ؤؼاس الى
اظخنزاف العلاساث غير اإلابيُت وجدىٍلها الى علب اظمىدُت دون مشاعاة ما جىق عُه
اللىاهين في هزا الفذد (مثل الحفاً على ألاشجاس اإلاىحىدة في الاساض ي اإلاشاد
ججضثتها )..؛ واهخلل الى الاهشاهاث التي ؤحملها في هلىخين ؤظاظِخين 6ألاولى جخمثل في
اعخباساث ظىظُى اكخفادًت (اإلاعىشة الاظخثىاثُت للخعمير) ،و ًخجلى الثاوي في
اهشاهاث ظىظُى كاهىهُت ،جادي الى اظتهالن اإلاجاٌ وههج "الخعماس" عىك الخعمير.
والخالـت ان اإلاىلىع بداحت الى ملاسبت مجالُت تهذف جلىين ولبي اللجىء
بلى معىشة الاظخثىاء وبعادة الىٍش في جمثُلُت اإلافالح الالمخمشهضة في اللجً
اإلاعىُت بمجاٌ الخعمير وهزا جيىًٍ هزه اللجً (العىفش البؽشي) ،والاسجلاء
بالعاهىت اإلادلُت الى مشجبت العلىت الاحخماعُت (اإلاجخمع اإلاذوي).
املداخلة الثالثة خىٌ مىلىع "6اظتراجُجُت جنزًل مبادت خلىق ؤلاوعان مً
خالٌ جذبير الجماعاث الترابُت 6خالت اللىاع البُئي بجماعت ظال" للظخار كاظم
الىعاًمي ؤظخار وعمى اإلاجلغ الجماعي بعال ،و هاثب سثِغ ملاوعت جابشٍىذ،
مفىك في الخعمير والبِئت .فلذ جدذر عً ججشبت حماعت ظال مً خالٌ مؽشوع في
اإلاجاٌ البُئي (كىاع الىٍافت)؛لُجُب عً ؤظئلت مذي جفاعل اإلاىاوىين مع الاداسة
اإلادلُت و بلى ؤي خذ اظخىاعذ ـُاغت اإلاؽاسَع بىشٍلت حؽاسهُت لبلىسة الحلىق
اإلاىفىؿ عليها على عذة معخىٍاث كاهىهُت؟ والاهشاهاث التي جدىٌ دون جدلُم
رلً في بعن ألاخُان ؟وكذ خلق اإلاخذخل الى ؤن اؼشان اإلاىاوىاث واإلاىاوىين
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ٌعذ كُمت اًجابُت لخدلُم الىجاعت اإلاىلىبت والاًجابُت في الخىفُز ،فمال عً
الدؽاسهُت في الاعذاد ،وؤؼاس الى دوس اؼشان مخخلف الفاعلين الاحخماعُين في
اإلاؽاسَع اإلادلُت ،وؤهه بالشغم مً رلً جبلى الىخاثج غير وافُت ،جدخاج الى جثمين،
وفي هفغ الىكذ الىمىح الى ألافمل ،باإللافت الى هلل اإلاىهجُت الدؽاسهُت الى
مخخلف اإلاجاالث الحُاجُت راث وبُعت اللشب باعخباسها في مجملها جيىن مىلىعا
مً مىالُع خلىق الاوعان اإلاخفلت بفمُم اخخفاـاث الجماعت.
املداخلة الرابعة خىٌ مىلىع "6البيئة و حقوق إلاوسان على ضوء
القواهين الحىظيمية للجماعات الترابية" للذهخىسة اإلاجاهذ غضالن ،ؤظخارة باليلُت
اإلاخعذدة الخخففاث بخىىان .وكذ اعخبرث ؤن مىلىع البِئت وخلىق ؤلاوعان
ؤـبدا مً بخذي ؤولىٍاث العُاظت الىوىُت ،وؤهم الاوساػ الىبري للحشهت
الخىمىٍت باإلاغشب ،هما اعتبرت على أن الجهات و الجماعات الترابية األخرى تعد
الشريك ألامثل مً ؤحل جفعُل وجنزًل ملخمُاث الذظخىس اإلاخممىت الخخفاـاث
الجماعاث الترابُت في مجاٌ البِئت هدم مً خلىق ؤلاوعان ،و جفعُل ملخمُاث
اللىاهين الخىٍُمُت في هزا اإلاجاٌ .وعشحذ على معخىي الاخخفاـاث و
الفالخُاث في مجاٌ خماًت البِئت هدم مً خلىق ؤلاوعان.
بعذ اإلاذاخالث فخذ باب اإلاىاكؽت العامت خُث جفاعل الحمىس معها،
واهفبذ حل الخذخالث خىٌ اهشاهاث جنزًل خلىق الاوعان على معخىي
الجماعاث الترابُت واإلاؽاول التي ًىشخها البعذ البُئي والخعميري لذي اإلاىخخبين
ومخخلف الفاعلين الترابُين .ولشوسة ادخاٌ اإلاجخمع اإلاذوي هىشف مذوي في
اإلاعاولُت اإلاذهُت البُئُت .وهزا ما جىشخه اللىاهين مً حعاسك اإلافالح بين
الجماعاث الترابُت واإلاىاوً .زم بؼيالُت الىخب اإلادلُت في عالكتها بخىشَغ زلافت
خلىق الاوعان.
أشغال اليوم الثاني :الثالثاء  92نونبر9102
كعمذ ؤؼغاٌ هزا الُىم بلى زالر حلعاث الجلعت الفباخُت الاولى والثاهُت
زم حلعت خخامُت.
7

الجلسة الصباحية الاولى
جشؤط ؤؼغاٌ هزه الجلعت الذهخىس سؼُذ لبىش ؤظخار بيلُت الحلىق ظال،
وكام عبذ الغني عماسي 6باخث بعلً الذهخىساه بيلُت الحلىق وىجت بمهمت
اإلالشس .وجم خاللها جلذًم زالر مذاخالث ،ورلً هما ًلي6
املداخلة الاولى للظخار عبذ العضٍض العشبي بواس بىوالت الخىمُت الاحخماعُت
بفاط وباخث في حغشافُت التهُئت والخىمُت الترابُت .خىٌ مىلىع " دور الجماعات
الترابية باملغرب في أجرأة الحقوق الاقحصادًة والاجحماعية والثقافية" خُث
جىشق في بذاًت مذاخلخه الى ابشاص حىاهب الخىىس على معخىي اللىاهين اإلااوشة
لعمل الجماعاث .والاهخلاٌ الزي عشفخه مً الجماعاث اإلادلُت الى الجماعاث
الترابُت ،وما ًشجبي باإلاعخجذ اإلاخعلم ببرهامج عمل الجماعت وهزا مبذا الخذبير
الحش .زم جىشق الى كشاءة لحشؤة الاخخفاـاث اإلاخىلت للجماعاث الترابُت في مجاٌ
خلىق الاوعان ،معخمذا في رلً على دساظت مُذاهُت ؤحشاها في بواس الخدمير
لؽهادة الذهخىساه في حغشافُا التهُئت خىٌ مىلىع "اإلاشاهض اللشوٍت الفاعذة -
التهُئت وسهاهاث الخىمُت الترابُت  -خالت اكلُم صاوىسة" ،فخىاوٌ مىلىعه مً خالٌ
مدىس اهخهى فُه الى كفىس جنزًل الجماعاث الخخفاـاتها بالشغم مً الىق على
مجمىعت مً الفالخُاث اإلاهمت في الىفىؿ اللاهىهُت للجماعاث الترابُت ،هما
اؼاس الى الادواس الاظاظُت التي على الجماعاث ان جىلع بها في حاهب الحلىق
الثلافُت والبُئُت ،واسجباه هزا العىفش بذسحاث الاولىٍت لذي اإلاجالغ اإلاىخخبت.
املداخلة الثاهية للذهخىس على الياظمي ،ؤظخار باإلاشهض الجهىي إلاهً التربُت
والخيىًٍ ببني مالٌ ،مىلىع "دور املجلس الجماعي في حماًة الحق في الحعليم على
ضوء املسحجدات القاهوهية والخشريعية "،خُث ؤبشص عىاـش الالخلاثُت بين ؤدواس
اإلاجالغ الجماعُت وخماًت الحم في الخعلُم ،في ٌل اإلاعخجذاث اللاهىهُت
والدؽشَعُت ،ورهش ؤهه مً ؤحل دعم اإلاجهىداث اإلابزولت لخعمُم الخمذسط ،عبر
جىظُع العشك اإلاذسس ي والذعم الاحخماعي ،وججاوص وافت الاخخالالث والاؼياالث
اإلاشجبىت بالىلعُت اإلاادًت التي حعِؽها حل اإلااظعاث الخعلُمُت ،باث ملضما معه
اللىٌ بمشوسة جىىَع مفادس جمىٍل مىٍىمت التربُت والخيىًٍ والبدث ،ورلً لفسح
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اإلاجاٌ إلؼشان مخخلف الفاعلين واإلاخذخلين اإلااظعاجُين وغيرهم ،مً الجماعاث
الترابُت الى حاهب الفعالُاث الاخشي (اإلاجخمع اإلاذوي ،اإلاىٍماث الذولُت  )..وفي هزا
الفذد ؤبشص اخخفاـاث الجماعاث الترابُت في مجاٌ دعم كىاع التربُت والخيىًٍ
والبدث العلمي ،في مداولت لخإـُل هزه الاخخفاـاث وجإويرها دظخىسٍاـ ومً
خالٌ اللىاهين الخىٍُمُت للجماعاث الترابُت ،وكذ اهخهى الى العبل التي مً خاللها
حعهم اإلاجالغ الجماعُت في دعم التربُت والخيىًٍ في ٌل الخدذًاث الشاهىت.
املداخلة الثالثة للذهخىس ًىوغ وخالى باخث في اللاهىن العام خىٌ
مىلىع "6الجماعات الترابية وثكريس الحق في السكً " خُث اهىلم مً مفهىم
الحم في العىً ،وجذاعُاث هزا اإلافهىم على الىلع العام للعاهىت ،ؤًما اسجباه
الحم في العىً بالعىاـش ألاخشي التي ٌعخلضم جىافشها جمخع الاوعان بالحُاة
الىشٍمت ،وؤن الحذًث عً العىً وفم دظخىس  8100هى خذًث عً العىً
الالثم ،واظخىشد في ظشد عىاـش الخعشٍف والخعلُم التي ؤوسدتها اإلاىٍماث الذولُت،
وجإظِعا عليها خلق بلى ؤن الحم في العىً ًلىم على عىاـش ؤهمها :الحم في
الخملً و وجىفير الؽشوه الاظاظُت للعىً واللذسة على جدمل الخيالُف وـالخُت
العىً بدُث ًدمي الفشد مً عىامل الىلغ واإلاىكع (مىكع ٌعهم في الخمخع بباقي
الحلىق الصحت)؛ وهزا اإلاالثمت مً الىاخُت الثلافُت (بدُث ٌعبر عً الخفىـُت
والهىٍت الثلافُت اإلادلُت)؛ وكذ ؤخاٌ على العذًذ مً اإلاىازُم الذولُت التي لها
عالكت بهزا الؽإن .هما جىشق الى الحم في العىً مً خالٌ الىزُلت الذظخىسٍت
زم الىاهين الخىٍُمُت للجماعاث الترابُت  .واظخيخج ؤن اللىاهين الخىٍُمُت
للجماعاث لم حعخدمش الالضام الزي اوسده الذظخىس في الففل  00مىه ،ولم جىاصٍه
احشاءاث مباؼشة لممان دوس فعاٌ للجماعاث في جىشَغ الحم في العىً ،وؤهه
على الفاعلين اظدثماس مجمىعت مً الاخخفاـاث والفالخُاث اإلاىفىؿ عليها في
اللاهىن الخىٍُمي للجماعاث في اججاه ًخذم جىشَغ الحم في العىً.
بعذ اإلاذاخالث فخذ باب اإلاىاكؽت خُث جفاعل الحمىس معها ،واهفبذ
الخذخالث والدعائالث خىٌ الجماعاث الترابُت وؤدوسها فُما ًخعلم بخىشَغ الحم
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في الخعلُم ـىما ًمغ هزا الحم مً اهتهاواث .وهزا اهشاهاث جنزًل خلىق الاوعان
على معخىي الجماعاث الترابُت في ما ًخعلم بالعىً.

الجلسة الصباحية الثاهية
جشؤط ؤؼغاٌ هزه الجلعت الذهخىس ؤخمذ ماليي ؤظخار اللاهىن العام بيلُت
الحلىق بمشاهؾ ،وكام بمهمت اإلالشس ًاظين جامىسث واٌ باخث بماظتر
العُاظاث البِئت بيلُت الحلىق الذاس البُماء .وجم خاللها جلذًم ؤسبع مذاخالث،
ورلً هما ًلي6
املداخلة لاولى للذهخىس محجىب الذسبالي،ؤظخار باليلُت اإلاخعذدة
الخخففاث بالشاؼذًت خىٌ مىلىع" 6الىظام الجبائي املحلي والحق في العدالة
الجبائية" وكذ اهىلم مً وىن اإلالضم ؤو الخالع للشظىم اإلادلُت مً اإلامىلين
الشثِعين للجماعاث الترابُت ،بر ٌعاهم في جىفير اإلاىاسد اإلاالُت للجماعاث الترابُت.
هما ؤن ؤلاداسة الجباثُت اإلادلُت جملً مجمىعت مً الامخُاصاث ،ملابل رلً فاإلالضم
همعاهم خلُلي في الخىمُت اإلادلُت ال ًخمخع بىثير مً الحلىق .وحعاءٌ عً مذي
كذسة ؤلاـالخاث الجباثُت اإلادلُت على جىفير ؤخذ الحلىق ألاظاظُت للملضم الجباجي
اإلادلي اإلاخمثل في العذالت الجباثُت .و اكترح لشوسة اؼشان اإلالضم في عملُت الفشك
الجباجي واعخماد كىاعذ حذًذة عىذ جدذًذ ؤظاط الشظىم اإلادلُت مً كبُل
اللُمت الخجاسٍت على معخىي الشظم اإلاعني عىك اللُمت الاًجاسٍت والعمل على
جدلُم العذالت الجباثُت بمفهىمها العمىدي.
املداخلة الثاهية للذهخىس مدمذ الذاه عبذ اللادس ،ؤظخار بيلُت العلىم
اللاهىهُت والاكخفادًت بجامعت هىاهؽىه العفشٍت بمىسٍخاهُا ،وسثِغ جدشٍش
اإلاجلت اإلاىسٍخاهُت للعلىم العُاظُت خىٌ مىلىع" 6ضماهات امللسم املحلي في
القاهون املوريحاوي " خُث ؤبشص اهم المماهاث مً خالٌ الىٍام الجباجي اإلادلي
بمىسٍخاهُا  ،هما جىكف عىذ ؤهم الىىاكق التي حعاوي منها البلذًاث في مىسٍخاهُا
والتي حعخىحب البدث عً خلىٌ بما ًممً خلىق اإلالضم .وكذ اكترح مً حملتها
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لشوسة جإهُل اليىادس البؽشٍت وجيىًٍ اإلاىخخبين اإلادلُين وهزا حصجُع اإلاىاوىت
الجباثُت لذي اإلالضم اإلادلي.
املداخلة الثالثة للذهخىسة فخ ــُد ـ ــت بؽخ ـ ـ ــاوي باخثت في اللاهىن العام خىٌ
مىلىع "6ضماهات املدًً و مىازعات الجماعات الترابية"،خُث جىشكذ الى ؤن
مىاصعاث الجماعاث الترابُت جدعم ببعن الخفىـُاث التي جميزها عً باقي
اإلاىاصعاث ؛ليىن الجماعاث الترابُت ،جخمع للشكابت ؤلاداسٍت .و في وىن اإلاؽشع
اإلاغشبي كذ ؤفشد ملخمُاث كاهىهُت خاـت جاوش مىاصعاث الجماعاث الترابُت في
مخخلف اإلاشاخل التي جمش منها ،وخاـت ما ًخعلم منها بدماًت خلىق الىشف آلاخش.
بدُث ؤن سفع الذعاوي لذ الجماعاث الترابُت ًخىلب عذة ؼشوه وؼيلُاث ،هما
ؤن جىفُز ألاخيام اللماثُت التي حؽيل ؤهمُت ؤهبر عىذما ًدىم على الجماعت
الترابُت بإداء دًً ؤو حعىٍنً ،فشك ظلىن عذة معاوش لفالح اإلاديىم له.
وخلفذ بلى لشوسة جلُذ الجماعاث الترابُت بالهٍمت و اللىاهين اإلااوشة
لخذخالتها .وهزا اعىاء العىاًت الخاـت لخٍلماث وؼياًاث اإلاىاوىين.
املداخلة الرابعة للذهخىس عبذ العالي خىس ؤظخار باخث بمشهض الخىحُه و
الخخىُي التربىي الشباه خىٌ مىلىع "6حدود مسؤولية الجماعات الترابية في
إعمال و حماًة حقوق إلاوسان" خُث ؤهذ على ؤن الجماعاث الترابُت جلعب دوسا
مدىسٍا في جفعُل و جنزًل مبادت و ملخمُاث خلىق الاوعان ؤزىاء ولع و جىفُز
ظُاظُتها .هما ؤبشص الذوس الزي ؤـبدذ جلعبه الجماعاث الترابُت على الفعُذ
الذولي وخاـت في الجاهب اإلاخعلم بدلىق الاوعان ،وهزا مً خالٌ الخعاون الذولي
الالمشهضي في حعضٍض خلىق الاوعان ،وؤهذ على ؤن الخىحهاث الجذًذة حعير هدى
عىإلات خلىق الاوعان مً ألاظفل ،ؤي عبر جبني مىازُم ومعاهذاث بين الجماعاث
الترابُت اإلاىخمُت لذوٌ مخعذدة .زم جىشق بلى ؤهم آلالُاث التي ًمىً عبرها معاءلت
الجماعاث الترابُت عً مذي اخترامها لحلىق الاوعان.
ظىاء مً خالٌ الُاث الشـذ والاظخعشاك الؽامل على الفعُذ الذولي ،ؤو
مً خالٌ اإلاعاءلت بىاء على اللىاهين اإلادلُت .وخلق الى لشوسة ـُاغت مىازُم
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مدلُت لحلىق الاوعان في اإلاذًىت ،بما ٌعاهم في حعضٍض دوس الهُئاث اإلادلُت في
مجاٌ خلىق ؤلاوعان.
بعذها فخذ باب اإلاىاكؽت خُث جفاعل الحالشون مع اإلاذاخالث .و سهض
الحمىس على مؽيلت الجباًاث والعذالت الجباثُت ،وهلق الامياهُاث اإلاالُت
للجماعاث الترابُت وعالكتها بالدواس اإلاىىوت بها ،و ما ًخعلم بةعماٌ وخماًت خلىق
الاوعان ،وجشظُخ مبادت دولت الحم واللاهىن .و معاولُت الجماعاث الترابُت عً
بعماٌ و خماًت خلىق الاوعان.
الجلسة الخحامية
وخاللها كذم الاظخار سؼُذ البىوي ،باخث بعلً الذهخىساه بيلُت الحلىق
بمىىاط الخلشٍش الترهُبي ،جممً الخىـُاث والزي كعمه الى ؤسبعت مداوس هي
جىـُاث على اإلاعخىي الحلىق العُاظُت وعلى معخىي الحلىق الاكخفادًت
والاحخماعُت وعلى معخىي الحلىق البُئُت والخىمُت اإلاعخذامت زم جىـُاث عامت.

وجاله بعذ رلً ،جىاوٌ الذهخىس ؤخمذ خمشاوي ،سثِغ مشهض الذساظاث في
الحيامت والخىمُت الترابُت اليلمت ،خُث اعشب عً حؽىشاجه ليل مً ظاهم في
اهجاح هزه الىذوة اإلاغاسبُت ،خاـت ماظعت هاهض صاًذٌ الاإلااهُت ،على دعمها
اإلاعخمش للمشهض ،وهزا للجهت ،هما عبر عً فشخه العمُم بدمىس ألاؼلاء مً
البلذان اإلاغاسبُت ،وبدمىس زلت مً الباخثين واإلاماسظين بمخخلف الجامعاث
والاداساث اإلاغشبُت ،والتي جىاولذ اإلاىلىع في بواس كشاءاث مخلاوعت ،حمعذ بين
عذة ملاسباث .هما ؤن اإلاىاكؽاث ،ؤغىذ ممامين الىذوة باعخباس ؤن ول اإلاذاخالث
احعمذ بالعلمُت وألاوادًمُت في الىشح والىلاػ خىٌ مىلىع رو ساهىُت.
هما جىاوٌ اليلمت الاظخار العفُاوي ممثل إلااظعت هاهض صاًذٌ الاإلااهُت،
خُث ؤعشب عً ؼىشه ليل مً ظاهم في بهجاح هزه الىذوة اإلاهمت.
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وكذ جمخن عً هاجه الىذوة مجمىعت مً الخىـُاثً ،مىً احمالها فُما
ًلي6

على مسحوى الحقوق السياسية:







جىىٍش وجدذًث عملُت الدسجُل في اللىاثذ الاهخخابُت.
اعخماد الخفىٍذ الالىترووي والخفىٍذ عً وشٍم اإلاشاظلت لفاثذة مغاسبت الخاسج.
مشاحعت الخلعُم الحالي للذواثش الاهخخابُت بما ًممً مالءمت العامل الذًمغشافي
والاهفاف الترابي واإلاجالي.
جلىٍت كذساث الفاعلين الترابُين في مجاٌ الذًملشاوُت الدؽاسهُت وفي مجاٌ
خلىق الاوعان عامت.
العمل على جإهُل الىخب العُاظُت وحؽبعها بثلافت خلىق الاوعان واكدام هزا
البعذ في الخذبير.
حعمُم وجبعُي احشاءاث مؽاسهت اإلاىاوىين في جذبير الؽإن الترابي.

على مسحوى الحقوق الاقحصادًة والاجحماعية والبيئية (مجاالت
الشرطة الادارية الجماعية):






جمىين الجماعاث الترابُت مً الاعخماداث اإلاالُت الىفُلت بخعضٍض جذخالتها في مُذان
الخعمير ،وبالخالي جنزًل الحلىق والحشٍاث اإلاشجبىت بهزا اإلاجاٌ على ؤسك الىاكع.
ججاوص مىىم المبي الاداسي الزي ًميز ملخمُاث كاهىن الخعمير ،والاظخعالت
عىه بملاسبت خلىكُت جذمج ممامُىه لمً مىٍىس ؼمىلي.
الاسجلاء بالولاع الاكخفادًت والاحخماعُت للمىاوً الزي ًجب ؤن ٌؽيل مدىس
اهخماماث العُاظاث العمىمُت والترابُت.
جىظُع كاعذة مؽاسهت اإلاىاوىين وفعالُاث اإلاجخمع اإلاذوي في ـُاغت مممىن
العُاظاث الخعميرًت على اإلاعخىي اإلادلي.
لشوسة اظخدماس اإلالاسبت اإلاجالُت اإلابيُت على الخفىير الؽمىلي إلاعالجت كماًا
الخعمير والبِئت بما ًممً خلىق الاوعان.
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اكتراح اظخمشاسٍت اإلاىفعت العامت باليعبت للمعاخاث الخمشاء اإلابرمجت في وزاثم
الخعمير وعذم اخماعها لعخبت العؽشٍت.
لشوسة جلىين وعللىت اللجىء الى الاظخثىاء في مُذان الخعمير واظخدماس الحم في
البِئت.
الىعي بإهمُت الحم في الخعلُم وادساحه هإولىٍت لذي اإلاجالغ اإلاىخخبت ،بما
ًيسجم وملخمُاث الىزُلت الذظخىسٍت.
جذعُم دوس الجماعاث الترابُت في جىشَغ الحم في العىً.
لمان خلىق اإلالضم واؼشاهه في اإلاادة الجباثُت على اإلاعخىي اإلادلي.
فخذ الباب ؤمام الاؼياٌ الخعاوهُت بين مخخلف معخىٍاث الجماعاث؛ كفذ العمل
على اًجاد الحلىٌ اإلاىاظبت إلاؽاول العىً.
الاسجلاء بالعاهىت اإلادلُت بخفىؿ اإلاعإلت البُئُت الى مشجبت العلىت الاحخماعُت
مً خالٌ جدعين معلعل الدؽاوس مع اإلاىاوىين واإلاجخمع اإلاذوي.
لشوسة جفعُل اإلاشاكبت على ؤؼغاٌ اإلاجالغ فُما ًخعلم بمىذ الشخق اإلاخعللت
بالبِئت
الخيعُم بين مخخلف اإلاخذخلين في بواس اإلاؽاسَع راث البعذ البُئي.

ثوصيات عامة:







جلىٍت كذساث اإلاىاسد البؽشٍت للجماعاث في مجاٌ خلىق الاوعان في ؤبعادها
الاكخفادًت والاحخماعُت والثلافُت والبُئُت.
جممين هفىؿ الجماعاث الترابُت ملخمُاث ـشٍدت جشبي اخخفاـاتها بدلىق
الاوعان.
جبني اظتراجُجُت لخنزًل مبادت خلىق ؤلاوعان مً خالٌ جذبير الجماعاث الترابُت
للماًاها.
اخذار ؼهادة حىدة معخمذة خاـت "بالجماعت اإلاىاوىت" على اإلاعخىي الىوني.
حعضٍض الخلاثُت البرامج واإلاؽاسَع على اإلاعخىي الترابي بما ًشاعي خلىق الاوعان.
لشوسة جلُذ الجماعاث الترابُت بالهٍمت و اللىاهين اإلااوشة لخذخالتها ،والاهخمام
بخٍلماث وؼياًاث اإلاىاوىين واإلاىاوىاث.
14

 الدؽبع بملىماث الخذبير العمىمي الترابي اإلابني على اخترام خلىق الاوعان على
ـعُذ الجماعاث الترابُت.
 الاججاه هدى جبني مىازُم مدلُت لحلىق الاوعان.
 لشوسة حعضٍض وجىشَغ التزاماث الجماعاث الترابُت في مجاٌ خلىق الاوعان.

املقرر :رشيد البووي 6عمى مشهض الذساظاث في الحيامت الترابُت والخىمُت الترابُت
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