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متار�س مديرية ال�سوؤون القروية مهام الو�ساية با�سم ال�سيد وزير الداخلية 

على اجلماعات ال�ساللية من خالل منظور يتوخى النهو�س مب�ستوى التنمية 

هذه  عمدت  قد  و  ال�ساللية.  اجلماعات  اأع�ساء  احلقوق  لذوي  الب�رشية 

املديرية منذ �سنة 2003 اإىل اإجناز برنامج �سامل للتحديث حيث قامت 

باعتماد قواعد التخطيط اال�سرتاتيجي ق�سد حتديد اأهداف وا�سحة لتدبري 

هذا  ويرتكز  اجلماعية.  را�سي  واالأ ال�ساللية  اجلماعات  ممتلكات  وت�سيري 

الربنامج على جمموعة من املحاور اأهمها:

را�سي اجلماعية؛ الت�سفية القانونية لالأ 	•

تثمني املمتلكات اجلماعية؛ 	•

اإدماج اجلماعات ال�ساللية يف م�سل�سل التنمية الب�رشية؛ 	•

حتديث و�سائل العمل.  	•
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را�ضي اجلماعية ت�ضفية الو�ضعية القانونية للأ

طبقا  اجلماعية  را�سي  لالأ القانونية  الو�سعية  ت�سفية  عملية  تتم   

ملقت�سيات الظهري ال�رشيف املوؤرخ ب 12 رجب 1342 هـ )18 فرباير 1924( 

الظهري  اأو  اجلماعية  را�سي  االأ بتحديد  خا�س  قانون  نظام  ب�سن  املتعلق 

ال�رشيف املوؤرخ ب 9 رم�سان 1331 هــ ) 12 غ�ست 1913( املتعلق بالتحفيظ 

العقاري كما مت تعديله وتتميمه.

وقد جعلت م�سالح الو�ساية من الت�سفية القانونية لعقارات اجلماعات 

ال�ساللية اإحدى اأولويات  خمططها اال�سرتاتيجي، وذلك نظرا ملا لها من 

وكذا   ، اجلماعية  را�سي  االأ تثمني  عمليات  بكل  الدفع  يف  رئي�سي  دور 

احلفاظ عليها من الرتامي و اال�ستغالل الغري القانوين وتهيئ جزء من هذا 

يواء م�ساريع ا�ستثمارية .  الر�سيد الإ

 15 ب  يقدر  ال�ساللية  للجماعات  التابع  العقاري  فالر�سيد  �سارة  ولالإ

مليون هكتار موزعة كالتايل:

داري املفرت�س جماعيالتحفيظ العقاريالتحديد االإ

6.6 مليون هكتار1.9 مليون هكتار6.5 مليون هكتار
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جنازات  االإ نوعية من حيث  قفزة  جمالية عرفت  االإ احل�سيلة  هذه 

األف   360 جتاوزت  اإجمالية  م�ساحة  حتديد  مت  حيث   2011 �سنة  خالل 

دارية  اخلا�سة مب�ساحة تتجاوز 30  هكتار وامل�سادقة على  التحديدات االإ

األف هكتار وكذلك اإيداع مطالب التحفيظ همت م�ساحة اإجمالية قدرها  

700 األف هكتار، وحتفيظ م�ساحة تتجاوز 100 األف هكتار.

و  اإجراءات  تفعيل عدة  بف�سل  عليها متت  املح�سل  النتائج  هذه 

تدابري عملية منها باخل�سو�س:

العقارية و امل�سح  للمحافظة  الوطنية  الوكالة  اتفاقية مع  اإبرام    .1

العقاري و اخلرائطية بتاريخ 22 �ستنرب 2010 من اأجل حتفيظ ما 

يناهز 2 مليون هكتار يف اأفق �سنتني؛

ا�ست�سدار دوريات وزارية موجهة اإىل ال�سادة الوالة و عمال العماالت   .2

را�سي  قاليم ق�سد اإيجاد حلول ملعيقات الت�سفية القانونية لالأ و االأ

اجلماعية؛

عقد اجتماعات على امل�ستوى املحلي من اأجل التح�سي�س باأهمية   .3

اإجناح العمليات التقنية مل�ساطر الت�سفية القانونية، واإيجاد حلول 

توافقية حلل النزاعات القائمة بني اجلماعات ال�ساللية؛

دارات العمومية  عقد اجتماعات دورية و منتظمة مع خمتلف االإ  .4

املكلفة بت�سيري اأمالك الدولة على ال�سعيد املركزي، من اأجل 
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اإيجاد حلول م�سرتكة و توافقية للم�ساكل و النزاعات القائمة؛ 

الق�سائي  الدعم  اتفاقية  اإطار  التعاقد مع عدد من املحامني يف   .5

العقارية  النزاعات  يف  ال�ساللية  اجلماعات  م�سالح  عن  للدفاع 

الرائجة اأمام املحاكم املخت�سة؛

الطبغرافية  �سغال  باالأ للقيام  طبغرافيني  مهند�سني  مع  التعاقد   .6

جنازات. وذلك للرفع من وثرية االإ
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تثمني املمتلكات اجلماعية

املعنية  ال�ساللية  اجلماعات  نواب  ومبوافقة  الو�ساية  م�سالح  تقوم 

را�سي اجلماعية وو�سعها رهن اإ�سارة امل�ستثمرين من القطاع العام  بتعبئة االأ

التنموية  والربامج  ال�سيا�سات  تفعيل  اإطار  اال�ستثمار يف  لدعم  اخلا�س  و 

م�سالح  �سمان  مع  امليادين  خمتلف  يف  احلكومة  طرف  من  املعتمدة 

اجلماعات ال�ساللية واأع�سائها.

وتتم تعبئة هذا الر�سيد العقاري اإما عن طريق الكراء اأو عن طريق 

دارية املعمول بها يف هذا ال�سدد،  التفويت، طبقا للم�ساطر القانونية واالإ

من اأجل اإجناز م�ساريع اقت�سادية تهم جماالت الفالحة وال�سناعة وال�سياحة 

واخلدمات وا�ستغالل املقالع وا�ستخراج  املعادن كالفو�سفاط الخ.

را�سي اجلماعية، تعمل الو�ساية و بتن�سيق مع نواب  و بالن�سبة لكراء االأ

ر�سيدها  تعبئة  على  قليمية  واالإ املحلية  وال�سلطات  ال�ساللية   اجلماعات 

العقاري عن طريق الكراء اأو ال�رشاكة ، وذلك وفق دليل مت اإجنازه �سنة 

دارية والتقنية لعملية الكراء  2007 و الذي يحدد ال�رشوط و امل�ساطر االإ

يف اإطار عالقة تعاقدية حتمي م�سالح امل�ستثمر من جهة و ت�سمن حقوق 

اجلماعات ال�ساللية من جهة اأخرى. 
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را�سي اجلماعية ، فهي تتم طبقا للمقت�سيات  اأما فيما يخ�س تفويت االأ

املحلية  واجلماعات  الدولة  لفائدة  بها  املعمول  دارية  واالإ القانونية 

�س�سات العمومية . و  تبداأ عملية التفويت بدرا�سة جدوى امل�ساريع  واملوؤ

املقرتحة وتطابقها مع ال�سيا�سات والربامج احلكومية، ومتر عرب موافقة 

املعنية،  قليمية  واالإ املحلية  ال�سلطات  وراأي  ال�ساللية  اجلماعات  نواب 

قليمية املتخ�س�سة  دون اإغفال مرحلة حتديد الثمن من طرف اللجن االإ

وامل�سادقة عليه من طرف جمل�س الو�ساية الذي ي�سدر قرارات املوافقة 

وزير  بني  البيع  عقد  يربم  خري  االأ و يف  التفويت،  عملية  على  النهائية 

الداخلية كو�سي على اجلماعات ال�ساللية و املقتني.

فاإن  التفويت،  عمليات  عن  الناجتة  املالية  املبالغ  على  وعالوة   

اأرا�سيها  على  املنجزة  امل�ساريع  تاأثري  من  ت�ستفيد  ال�ساللية  اجلماعات 

وخا�سة يف جمال ال�سغل و خلق دينامية اقت�سادية و اجتماعية حملية.

اإ�سافية  قيمة  تكت�سب  امل�ساريع  لهذه  املجاورة  خرى  االأ اأرا�سيها  اأن  كما 

جديدة.



را�ضي اجلماعية Collectivités Ethniques et Terres Collectivesاجلماعات ال�ضاللية والأ

مديرية ال�ض�ؤون القروية - ملحقة وزارة الداخلية، حي الريا�ض الرباط

Direction des Affaires Rurales, Annexe du MI,  Hay Ryad, Rabat

�

اإدماج اجلماعات ال�ضللية يف م�ضل�ضل التنمية الب�ضرية

االقت�سادية  التنمية  م�سل�سل  يف  ال�ساللية  اجلماعات  اإدماج  ميثل 

تعد  بحيث   ، الو�ساية  لتدخل  �سرتاتيجية  االإ املحاور 
َ
اأحد  واالجتماعية 

املبادرات وامل�ساريع  املمولة كليا اأو جزئيا من مدخرات هذه اجلماعات،  

دليال على االهتمام بهذه ال�رشيحة من ال�ساكنة القروية.

ال�ساللية  اجلماعات  لفائدة  التنموية  امل�ساريع  هذه  اإجناز  ويهدف 

الدولة  جانب  اإىل  امل�ساهمة  و  الب�رشية  التنمية  م�سل�سل  يف  اإدماجها  اإىل 

واجلماعات املحلية يف حتقيق بع�س احلاجيات امل�ستعجلة لهذه ال�ساكنة 

لدعم ولوجها للمرافق العامة، و حماربة الفقر والتهمي�س واله�سا�سة وكذلك 

املبادرة  روح  ان�سجاما مع  ذلك  و  للدخل،  املدرة  ن�سطة  االأ وتدعيم  اإنعا�س 

الوطنية للتنمية الب�رشية التي اأعطى انطالقتها �ساحب اجلاللة امللك حممد 

ال�ساد�س ن�رشه اهلل واأيده.

�سا�سية  من املاء ال�سالح  كما تهم هذه امل�ساريع دعم الولوج اإىل البنيات االأ

التجهيزات االجتماعية  لل�رشب  والكهرباء و امل�سالك ،  والطرق وكذا 

مومة، اإىل  طفال و م�ستو�سفات و دور االأ و الرتبوية من مدار�س و ريا�س لالأ

جانب امل�ساريع املذرة للدخل  ذات الطابع الفالحي و احلريف.
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اإ�سرتاتيجية  طار تنبني طريقة تهيئ واإعداد امل�ساريع على  و يف هذا االإ

تعتمد على ثالث ركائز:

نواب  و  احلقوق  ذوي  طرف  من  مقرتحة  م�ساريع  ت�ساعدية:  	•

اجلماعات ال�ساللية.

ت�ساركية: يتم اإعداد امل�ساريع باتفاق مع نواب اجلماعات ال�ساللية  	•

قليمية. كما  و بتاأطري من ال�سلطات املحلية و امل�سالح التقنية االإ

يحبذ اإجناز امل�ساريع يف اإطار �رشاكات )املبادرة الوطنية للتنمية 

�س�سات  واملوؤ امل�سالح  خمتلف  املحلية،  اجلماعات   ، الب�رشية 

احلكومية ومكونات املجتمع املدين(. 

دفرت  اإعداد  على  قاليم  واالأ العماالت  م�سالح  ت�سهر  الممركزة:  	•

تنفيذ  و  امل�ساريع  اإجناز  مراحل  مبختلف  والقيام  التحمالت 

ال�سفقات م�ستعينة بذلك مبكاتب الدرا�سات املتخ�س�سة. 

ومن اأجل  �سمان �سفافية على ال�سفقات املتعلقة بهذه امل�ساريع، يتم 

العمل مب�سامني دليل للم�ساطر يلزم بالتقيد بالقوانني املنظمة لل�سفقات 

العمومية ويحدد املراحل التي متر منها امل�ساريع.

�سارة اإىل  اأنه خالل الفرتة املمتدة من 2005 اإىل 2011 مت ر�سد   و جتدر االإ

 44 برتاب  م�رشوع   512 جناز  الإ درهم  مليون   268 يناهز  اإجمايل  مايل  غالف 
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عمالة واإقليم، وذلك لفائدة 335 جماعة �ساللية  وقد ا�ستفاد من هذه امل�ساريع 

�سا�سية التي تفتقدها  اأزيد من 600 األف ن�سمة، همت باخل�سو�س التجهيزات االأ

�ساكنة اجلماعات ال�ساللية امل�ستفيدة.
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حتديث و�ضائل العمل

الوجه  على  القيام  من  القروية  ال�سوؤون  مديرية  متكني  اأجل  ومن 

التنمية  ال�ساللية يف م�سل�سل  اأفق ادماج اجلماعات  كمل مبهامها يف  االأ

وتثمني اأمثل للعقارات اجلماعية واحلفاظ عليها، عمدت هذه املديرية 

منذ �سنة 2003 اإىل اإطالق برنامج �سامل لتحديث و�سائل عملها يهدف اأ�سا�سا 

اإىل :

داري؛ داء االإ حت�سني مردودية االأ 	•

تطوير قواعد التدبري يف اإطار من ال�سفافية؛ 	•

�سمان حماية اأف�سل حلقوق اجلماعات ال�ساللية؛ 	•

اعتماد التخطيط اال�سرتاتيجي وحتديد اهداف وا�سحة لتدبري  	•

را�سي اجلماعية. اجلماعات ال�ساللية واالأ

امل�ستمر  بالتكوين  القدرات  تقوية  على  املديرية  عملت  وهكذا، 

را�سي  الأ مندمج  معلوماتي  نظام  باإحداث  العمل  واأدوات  و�سائل  وحت�سني 

اجلموع تتوخى منه ت�رشيع وثرية معاجلة امللفات. كما تعمل املديرية يف 

را�سي اجلماعية  اطار تفعيل مبداأ المتركز تدبري اجلماعات ال�ساللية واالأ

للوزارة  اأخرى  تدريجيا م�سالح  لي�سمل  النظام املندمج  على متديد هذا 

وكذا عماالت واأقاليم اململكة.
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ويتكون هذا النظام املعلوماتي املندمج من :

نظام معلوماتي للتدبري؛ 	•
نظام املعلومات اجلغرافية؛  	•

نظام املعلومات املحا�سباتية؛ 	•
نظام توثيقي (تدبري اليكرتوين للوثائق)؛ 	•

لكرتونية للمديرية. نظام لتدبري املرا�سالت و البوابة االإ 	•

وقد مكن هذا النظام من تكوين قاعدة للمعلومات �ساملة وحمينة 

يف جمال تدبري اأرا�سي اجلموع، و حت�سني جودة اخلدمات املقدمة. وكذا 

ال�سوؤون  مديرية  بوابة  على  واإح�سائيات  مو�سوعاتية  خرائط  توفري  من 

خمتلف  نزاهة  و�سمان  القرار  اتخاذ  عملية  تر�سيد  يف  ت�ساهم  القروية 

اإ�سفاء طابع  �ساأن هذه املقاربة  جراءات. ومن  التي متر بها االإ املراحل 

ال�سفافية والعقالنية على طرق واأ�ساليب الت�سيري ف�سال عن اأنها توفر جلميع 

املتدخلني معطيات ذات جودة عالية. 

نفتاح على حميطها اخلارجي و بغية تعزيز و تطوير  و رغبة منها يف االإ

ت�سهيل  اأجل  را�سي اجلماعية من  االأ و  ال�ساللية  التوا�سل حول اجلماعات 

الولوج اإىل املعلومات وتقدمي اإجابات على ت�ساوؤالت الفاعلني املهتمني بهذا 

املو�سوع، قامت مديرية ال�سوؤون القروية باإعداد موقع اإلكرتوين للجماعات 

   www.terrescollectives.ma را�سي اجلماعية على العنوان ال�ساللية واالأ

نه اأن يقدم عدة خدمات عمومية للتعريف بهذا املجال. من �ساأ








