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 2021اكتوبر  06دورة استثنائية منعقدة يف جلسة فريدة بتاريخ 

 علنيةجلسة 

 

 2021 اكتوبر يف شهر دورة استثنائية منعقدةحمضر حافظة 
 2021 اكتوبر 06 بتاريخ فريدةجلسة 

 

بالتوجيهات وعمال    المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،بناء على المقتضيات القانونية   

من   لكل  المشترك  البالغ  في  المغرب المضمنة  جهات  وجمعية  الترابية(  للجماعات  العامة  )المديرية  الداخلية  وزارة 

لرؤساء   المغربية  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس  لرؤساء  المغربية  الجماعات، والجمعية   الموجه   مجالس 

وهيئاتها إلى الثالث  بمستوياتها  الترابية  الجماعات  مجالس  وأعضاء  عقد    رؤساء  بإمكانية  يقضي  رؤساء والذي 

الترابية  الجماعات  واالستثنائية  وهيئاتها  مجالس  العادية  وعمال  الدورات  الجهات  والة  مع  بتنسيق  حضوري  بشكل 

لتدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع  كافة امع اتخاذ    العماالت واألقاليم

 .السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروف
 

بتاريخ   المتوصل  مراكش  عمالة  عامل  الوالي  السيد  لطلب  استثنائية    28/09/2021وتبعا  دورة  عقد  شأن  في 

والتي أكدت   24/09/2021بتاريخ    15146لمنطوق دورية السيد وزير الداخلية تحت رقم  لمجلس جماعة مراكش اعتبارا  

لمجالس الجماعات الترابية بفعل تزامنها مع فترة تجديدها العام    2021على تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 ها المساعدة.  واآلجال القانونية المترتبة عنها الستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزت
 

تحت   30/09/2021بتاريخ    الدورةلحضور اشغال    مراكش  للدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس جماعةوتبعا  

موضوع  المتضمنة    10617عدد   االعمال  للنقطة  والمتعلقة  جدول  بشأنه  التداول  على المقرر  والمصادقة  بالدراسة 

 ، مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش
 

الجماعي    عقد على   2021  اكتوبر  06  االربعاءيوم  دورته االستثنائية في جلسة فريدة  مراكش اشغال  لالمجلس 

ربع  الساعة   إال  السيد  الثانية عشرة  رئاسة  تحت  السادس  بشارع محمد  الجماعي  للمجلس  الرسمية  الجلسات  بقاعة 

رئيس المنطقة الحضرية    عبد هللا سلمانمراكش وبمحضر السيد    ةمجلس جماع  ةرئيس النائب األول ل  االدريسيمحمد  

 عات المحلية بالوالية. المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد  جامع الفنا
 

 : جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من أطـرحضـر  - 

 المدير العام للمصالح بالنيابة  :  زين الدين الزرهوني 

 المجلس  مصلحة ادارة شؤونرئيـس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا 

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   بشرى نبيل 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية  :   سمير لعريبية 

 رئيس القسم التجهيزات والشبكات  :   ي الطيب سنينح 

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية  :   عبد الرحمان مازغ 

 المجلس  مصلحة إدارة شؤونعن  :     سعد نجاي 

 المجلس  مصلحة إدارة شؤونعن  :    خليل مولح 
 

 

 عضوا 81 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 81  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا 73 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
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 عضوان 02  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
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    اعضاء 06  : الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

1 
2 
3 
4   

5 
6   

 

 ال أحـــــــــد   :      غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني
 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم
 أيها احلضور الكريم

 

أرحب البداية  املجلس  في  رئيسة  السيدة  على  تعذر  أنه  وأخبركم  الحضور  وكل  واملوظفين  األعضاء  بالسادة 

، وأتمنى أن نعمل جميعا في هذه ف نقوم باألمر كما لو كانت حاضرةالحضور لظرف طارئ لكن قلبها معنا وسو الجماعي  

للجميع   مفتوحة  أبوابنا  أن  واخبركم  املدينة  يخدم مصلحة  بما  االنتدابية  ايجاد  الفترة  في  الفعالة  املشاركة  أجل  من 

 الحلول ملشاكل املدينة .

الدورة االستثنائية أشغال هذه  نفتتح  أن  املجلس    أطلب من،  قبل  كاتب  أسماء السيد  باملناداة على  التفضل 

النعقاد هذه السادة والسيدات أعضاء املجلس املحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني  

 الدورة. 

واملنعقدة في ظرف    افتتاح اشغال دورتنا هاتهبعد اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني، أعلن عن  

التوصل   بتاريخ  استثنائي بعد  الوالي عامل عمالة مراكش  في شأن عقد دورة استثنائية    2021/ 09/ 28بطلب من السيد 

والتي أكدت على    2021/ 09/ 24بتاريخ    15146دورية السيد وزير الداخلية تحت رقم  ملجلس جماعة مراكش اعتبارا ملنطوق  

ملجالس الجماعات الترابية بفعل تزامنها مع فترة تجديدها العام واآلجال   2021تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 .اعدةالقانونية املترتبة عنها الستكمال انتخاب مكاتب هذه املجالس وأجهزتها املس

 الجماعيمجلس ال عضو موالي مصطفى مطهرالسيد 

أريد أن أهنئ السيدة الرئيسة على الثقة التي وضعها فيها املراكشيون وكذلك الثقة التي وضعها فيها السادة  

الى   االشارة  أريد  كما  التعاقدي،  البرنامج  إلنجاح  موفقة  مسيرة  املسير  وللمكتب  لها  واتمنى  التي املستشارون  املعاناة 

 يعانيها الطلبة مع شركة النقل العمومي ألزا.

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

 يمكن إحاطــة املجلس علمـا بأي مشكـــل اال بعد املصادقـــة على النظــام الداخلــي. ال

املجلــس   كاتـــب  للسيد  الكلمة  املتعلقة   اجتماع  تقرير   نص  لتالوةواالن  النقطة  حول  الجماعي  املجلس  مكتب 

 .   2027 – 2021الجماعي ملراكش للمدة االنتدابية  بالنظام الداخلي للمجلس
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 اململكة املغربية

 وزارة ادلاخلية

 والية هجة مراكش اسفي

 عامةل مراكش

 جامعة مراكش

 مكتب اجمللس امجلاعي ملراكش

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير اجتماع مكتب اجمللس اجلماعي ملراكش
 حول 

 مشروع النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش
  2027 - 2021برسم املدة االنتدابية  
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اعداد مشروع النظام الداخلي  املتعلق بالجماعات، وفي اطار    113.14من القانون التنظيمي    32طبقا ملقتضيات املادة  

يوم    اولى اجتماعاته خالل هذه املدة االنتدابية، عقد مكتب املجلس الجماعي  2027  –  2021ملجلس جماعة مراكش للمدة االنتدابية  

بمقر القصر البلدي شارع محمد الخامس تحت رئاسة   بمكتب رئيسة املجلس الثالثة بعد الزوالعلى الساعـة  2021 شتنبر  30الخميس 

الوالي    إلعداد مشروع   املجلس الجماعي وذلك  ةرئيس  فاطمة الزهراء املنصوري  ةالسيد النظام الداخلي للمجلس تبعا لطلب السيد 

   ر.وذلك لعقد دورة استثنائية للتداول في املوضوع املذكو  28/10/2021عامل عمالة مراكش املتوصل به بتاريخ 

 

 حضر االجتماع يف االجتماع من أعضاء مكتب اجمللس اجلماعي السادة:  -

 رئيسة جملس مجاعة مراكش فاطمة الزهراء املنصوري
 النائب االول لرئيسة جملس مجاعة مراكش حممد االدريسي
 النائب الثاني لرئيسة جملس مجاعة مراكش عبد اهلل الفجالي

 الثالث لرئيسة جملس مجاعة مراكشالنائب  عبد العزيز بوسعيد

 النائب الرابع لرئيسة جملس مجاعة مراكش طارق حنيش
 النائبة اخلامسة لرئيسة جملس مجاعة مراكش خدجية بوحراشي

 لرئيسة جملس مجاعة مراكش السادسةالنائبة  عتيقة بوستة
 النائب السابع لرئيسة جملس مجاعة مراكش حممد توفلة

 النائب الثامن لرئيسة جملس مجاعة مراكش اشرف برزوق

 النائب التاسع لرئيسة جملس مجاعة مراكش كمال ماجد

 النائبة العاشرة لرئيسة جملس مجاعة مراكش زبيدة ملشمر
 

 

 كما حضر االجتماع من كتابة اجمللس اجلماعي السادة: -

 كاتب اجمللس حممد ايت حسيسن
 نائبة كاتب اجمللس رقية العلوي

 

 شارك من أطر اجلماعة السادة:  -
 بالنيابة  المدير العام للمصالح  :  زين الدين الزرهوني    

 مصلحة ادارة شؤون المجلس رئيـس  :      محمد المحير           

 عن المديرية العامة للمصالح  :  وفاء منيتي 

 
 

الدورة االستثنائية بتاريخ  جماعة مراكشمجلس 

06/10/2021 
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املكتب من مسودة   اعضاء  وتمكين  الدعوة  تلبية  لهم  الحضور شاكرة  بالسادة  ترحيبها  وبعد  االجتماع،  في مستهل 

االنتدابية  أ للمدة  مراكش  جماعة  ملجلس  الداخلي  للنظام  على  أ،  2027  –  2021ولية  الرئيسة  السيدة  النظام  أكدت  همية 

مكمل شكليا لبعض مواد القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات،  و   الداخلي باعتباره تشريعا خاصا باملجلس ذو طابع تنظيمي

 ملجلس.ا عداده ملا فيه مصلحة إيتطلب من الجميع املساهمة في 

دارة شؤون املجلس الذي قدم، بداية، مدخال عاما في املوضوع  إعطيت الكلمة للسيد رئيس مصلحة  أ عقب ذلك،  

تمدة وشكليات ومنهجية اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس، تاله عرض من حيث اإلطار القانوني املرجعي واملصادر املع

 . املكونة له   مفصل ملقتضيات مواده الواحدة والثمانين

تركز باألساس على مواكبة كل من مشروع التحول الرقمي الذي تبنته وزارة  وقد عرفت معظم مواد املسودة نقاشا  

آليات   هم  والذي  جهة  من  مؤخرا  القانونية الداخلية  املستجدات  بعض  وكذا  ورقة"،  "صفر  أفق  في  االلكترونية  التواصل 

الى  إضافة  النقاش،  تنظيم  في  العادية  الطريقة  على  اإلبقاء  مع  اشتغالها  وطرق  املجلس  أجهزة  من  كجهاز  بالفرق  الخاصة 

املرجع، عل قانونيا من حيث  أنها عرف وغير مؤسس  أكثر إلعطاء  الحفاظ على "مسطرة اإلحاطة علما" رغم  ى أساس أجرأته 

 أعضاء املجلس الجماعي فرصة التعبير بأريحية وفق ضوابط منظمة.

 كما تم التطرق لعملية تنظيم الحضور لقاعة الجلسات وخاصة وسائل اإلعالم وفق مقاربة جديدة. 

افقة   على مشروع النظام  وبعد املناقشة املستفيضة ملواد املسودة األولية وبعد ادخال بعض التعديالت، تمت املو

 أبواب، واالبواب مقسمة لفروع.  10مادة ب  81املكون من  ،2027 –  2021الداخلي ملجلس جماعة مراكش للمدة االنتدابية 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر  

  
 

 رئيسة المجلس الجماعي لمراكش
 فاطمة الزهراء المنصوري          
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  2027 – 2021فيما يلي مشروع النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش للمدة االنتدابية 

 املعروض للتداول:
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 الباب األول: أحكام عامة

 األوىلاملادة 

املتعلق ابمجلاعات الصادر الأمر بتنفيذه مبقتىض الظهري    .14113القانون التنظميي رمق  من    32طبقا للامدة  

، درس جملس جامعة مراكش 2015يوليو    7املوافق ل    1436من رمضان    20الصادر يف    1-15-85الرشيف رمق  

خالل   وذكل  املكتب،  أأعضاء  مع  ابتفاق  امجلاعة  جملس  رئيسة  أأعدته  اذلي  ادلاخيل،  النظام  الأ هذا  وىل  دورته 

 . 06/10/2021الاس تثنائية املنعقدة بتارخي  

 

 2املادة 

حيدد هذا النظام ادلاخيل رشوط وكيفيات تس يري أأشغال اجمللس وأأهجزته طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري   

 هبا العمل، كام حيدد العالقة بني خمتلف أأهجزة اجمللس. 

رئيسة  تقوم  من  مقتضياته لك  تلزم  كام  وهيئاته.  وأأهجزته  اجمللس  أأعضاء  لاكفة  ملزما  النظام  هذا  ويعترب 

 و أأشغال جملس امجلاعة.أأ ه او اس تدعائه دلورات اجمللس بدعوت

تسهر رئيسة اجمللس أأو من ينوب عهنا، بعد دخول هذا النظام حزي التنفيذ، عىل حسن تطبيقه والعمل 

 به.  
 

 

 3املادة 

وابعتبارها   القانون،  مبقتىض  مراكش  جامعة  خاضعة    أأحدتعترب  ترابية  جامعة  الرتايب،  التنظمي  مس توايت 

التدبري  مبدأأ  عىل  شؤوهنا  تدبري  يرتكز  واملايل،  ابلشخصية الاعتبارية والاس تقالل الاداري  تمتتع  العام،  للقانون 

 تنفيذ مداولهتا ومقرراهتا.  وسلطةاحلر، سلطة التداول بكيفية دميقراطية 

الانتداب،    مبدة  املتعلقة  الاحاكم  مراعاة  مع  س نوات،  ست  ملدة  ينتخب  جملس،  امجلاعة  شؤون  يدبر 

 عضوا( ممثلني للمقاطعات امخلس املكونة هل عىل النحو التايل: 81ومثانون عضوا )  واحديتكون من 

 عضوا 20 :   مقاطعة املنارة  -

 عضوا 18 :   مقاطعة جلزي  -

 عضوا 17 :  مقاطعة مراكش املدينة -

 عضوا 17 : مقاطعة س يدي يوسف بن عيل  -

 عضاءأأ  09 :   مقاطعة النخيل -
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 الباب الثاني: اجتماعات اجمللس

 الفرع األول: دورات اجمللس

 4املادة 

القانونية    يراعى واملقتضيات  الأحاكم  مراكش  جامعة  جمللس  والاس تثنائية  العادية  ادلورات  عقد  يف 

 املتعلق ابمجلاعات.   113.14املنصوص علهيا يف القانون التنظميي رمق 

ذا تعذر لأي سبب من الأس باب عقد دورة من ادلورات العادية داخل الآجال احملدد لها قانوان، يعقد   ا 

ثنائية دلراسة النقط املدرجة يف جدول أأعامل هذه ادلورة حسب أأمهيهتا وطابعها الاس تعجايل،  اجمللس دورة اس ت 

دراج ابيق النقط يف أأقرب دورة يعقدها اجمللس.    يف حني ميكن ا 
 

 5املادة  

عقد   املكتب،  أأعضاء  استشارة  وبعد  عند الاقتضاء  للرئيسة  وميكن  امجلاعة،  مبقر  اجامتعاته  اجمللس  يعقد 

 اجامتعات اجمللس يف أأي ماكن معويم أآخر داخل تراب امجلاعة. 

عىل   احملددة يف الاس تدعاء  الساعة  يف  جلساته  اجمللس  لك  أأ يعقد  مدة  تتعدى  ال  (  6)  جلسة ستن 

 عالن عن بدء املداوالت. ساعات حتسب بعد اال  

عضاء اجمللس امجلاعي احلارضين، ال هناء تداول اجمللس للنقط أأ   ميكن، اس تثناء، متديد احلزي الزمين، ابتفاق

 ن يمت حتديد املدة الزمنية خالل نفس اجللسة.أأ املعروضة عليه عىل 

دراسة   اجمللس  يستنفذ  مل  ذا  تس تأأنفا  اجللسة،  أأعامل  جبدول  املدرجة  مضن   النقط  املتبقية  النقط  دراسة 

يت الأمر  اكن  ذا  وا  املوالية.  اجللسة  أأعامل  اجلدوةل  جدول  حسب  للمجلس،  أأخرية  جبلسة  تس تأأنفعلق    الزمنية، 

 اجللسة يف اليوم املوايل. 

 6املادة  

( يوما متتالية، غري انه ميكن متديد هذه املدة  15ال ميكن أأن تتجاوز مدة لك دورة عادية مخسة عرشة )  

 ( أأايم متتالية من أأايم العمل. 7مرة واحدة بقرار لرئيسة اجمللس، عىل أأن ال يتعدى هذا المتديد س بعة ) 

املربجم اجللسات  أأو  اجللسة  انعقاد  اجمللس عن اترخي وماكن  رئيسة  أآخر  تعلن  المتديد، خالل  ا طار  ة يف 

 جلسة من ادلورة العادية املراد متديدها. 

 تبلغ رئيسة اجمللس قرار المتديد ا ىل عامل العامةل أأو من ينوب عنه فور اختاذه. 

( ثالثة  لهيم  ا  يوجه  ا شعار  بواسطة  المتديد  هبذا  الأعضاء  خبار  ا  انعقاد  3يمت  اترخي  قبل  الأقل  عىل  أأايم   )

ملربجمة. ويكون هذا اال شعار مرفقا ابجلدوةل الزمنية للجلسة أأو للجلسات املراد عقدها والنقط اليت  اجللسة الأوىل ا

 سيمت التداول يف شأأهنا.  
 

 االستدعاءات: الثانيالفرع 

 7املادة 

من طرف   كتابة  اجمللس  دورات  وماكن الاجامتع، حلضور  وساعة  ليوم  املتضمنة  توجه الاس تدعاءات، 

جملس امجلاعة ا ىل العنوان املرصح به من طرف العضو دلى اجمللس سواء الربيدي او الالكرتوين »الوسائط   ةرئيس

 الالكرتونية«.
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اال   جحية  بنفس  احملفوظة  الكرتونية  دعامة  عىل  احملررة  وثيقة الاس تدعاء  الوثيقة  تمتتع  هبا  تمتتع  اليت  ثبات 

 الورقية.

   

تدعاء ا ىل عضو اجمللس خشصيا أأو ا ىل أأقاربه او لك خشص يتواجد  ابلنس بة للعنوان الربيدي، يسمل الاس  

ابلعنوان املرصح به مقابل توقيع من سمل هل الاس تدعاء بكناش التسلمي، ويف حاةل الرفض يعترب ا شهاد املبلغ مبثابة  

ثبات ابلتوصل.    ا 

املسج ابالس تالم  فاال قرار  الالكرتونية«،  »الوسائط  الالكرتوين  للعنوان   accusé de)ل  وابلنس بة 

réception)    التبليغ وساعة  اترخي  وجواب  واملتضمن  املعلومايت  النظام  من  املس تخرج  ابلتوصل  الاشعار  وكذا 

 ابلتوصل وشهادة التسلمي.   تثبا ا  والعنوان الالكرتوين للمبلغ اليه يعتربان مبثابة 

اال لكرتوين    وعنوانه  ناهسك   عىل عنوان ن يشعر مصاحل امجلاعة بلك تغيري يطرأأ  أأ جيب عىل عضو اجمللس  

 ابلترصحي. الرمسي املضمن 

أأعضاء اجمللس املزاولني هماهمم مرفقة جبدول الأعامل واجلدوةل  ا ىل اكفة  توجه الاس تدعاءات بصفة فردية 

الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا وامللفات والواثئق ذات الصةل هبا عند  

عىل   دعامئأأ الاقتضاء،  يف  محمةل  س تكون  والواثئق  امللفات  هذه  الالكرتوين ن  العنوان  عرب  ومرسةل  الكرتونية   

 »وسائط الكرتونية« تواصلية مرصح هبا. 
 

 جدول االعمال: الثالثالفرع 

 8املادة 

العامةل   عامل  ا ىل  وتبلغه  املكتب،  أأعضاء  مع  بتعاون  ادلورات،  أأعامل  جدول  امجلاعة  جملس  رئيسة  تعد 

دراج النقط اال ضافية اليت يقرتهحا هذا الأخري داخل ( يوما عىل الأقل قبل اترخي انعقاد  20عرشين )  ادلورة قصد ا 

 ( أأايم ابتداء من اترخي توصهل جبدول الأعامل. 8أأجل مثانية ) 

توجه اجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا خالل لك جلسة 

 عقاد ادلورة ا ىل أأعضاء اجمللس. ( أأايم قبل اترخي ان10والواثئق ذات الصةل عرشة ) 

خبار   ا  عىل  امجلاعة  جملس  رئيسة  وتسهر  امجلاعة  مبقر  انعقادها  وماكن  واترخي  ادلورة  أأعامل  جدول  يعلق 

اليت   والنقط  ادلورة  جلسات  أأو  جللسة  الزمنية  واجلدوةل  الأعامل  جبدول  املتاحة  اال عالم  وسائل  بلك  العموم 

 سيتداول يف شأأهنا خالل لك جلسة.

 9املادة 

جيوز لأعضاء اجمللس املزاولني هماهمم أأن يتقدموا للرئيسة، بصفة فردية أأو عن طريق الفريق اذلي ينمتون   

دراج لك مسأأةل تدخل مضن صالحيات اجمللس يف جدول الأعامل ثالثون )  ا  ليه، بطلب كتايب قصد  ( يوما  30ا 

 اكمةل قبل حلول شهر انعقاد ادلورة. 

در  اج لك نقطة مقرتحة معلال، وأأن يرفع هذا الرفض ا ىل عمل الطرف املقرتح عند يتعني أأن يكون رفض ا 

 افتتاح ادلورة ليحاط علام بذكل دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجواب مبحرض اجللسة. 
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دراج نقطة يف جدول الأعامل ثالثون )  ( يوما  30حيق لنصف أأعضاء اجمللس أأن يقدموا طلبا كتابيا قصد ا 

 شهر انعقاد ادلورة، وتسجل وجواب هذه النقطة جبدول الأعامل.  اكمةل قبل حلول 

قبولها   مت  اليت  وامجلعيات  واملواطنني  املواطنات  قبل  من  املقدمة  العرائض  وجواب  تسجل  من طرف  كام 

 جبدول الأعامل.  مكتب اجمللس

 والشفوية االنية: األسئلة الكتابية الفرع الرابع

 10املادة 

ليه أأس ئةل كتابية  ميكن لأعضاء جملس   ا  امجلاعة أأن يوهجوا بصفة فردية أأو عن طريق الفريق اذلي ينمتون 

أأجوبة عىل    ةا ىل رئيس لتقدمي  اجمللس حول لك مسأأةل هتم مصاحل امجلاعة. وختصص جلسة واحدة عن لك دورة 

 ( سؤالا.  20ن ال يتعدى مجموع هذه الاس ئةل عرشون ) أأ الأس ئةل املطروحة عىل 

   يلـــــــي: الكتابية املوهجة ما يشرتط يف الأس ئةل

 وحدة املوضوع.   •

 أأن ال هتدف ا ىل خدمة أأغراض هتم أأحد أأعضاء اجمللس أأو أأقرابئه.   •

    أأن ال تتضمن توجيه هتم خشصية ا ىل هجة معينة.  •

 تتعدى سؤالا واحدا بصفة فردية و مخسة عن لك فريق عن لك دورة.   أأن ال  •

التوصل هبا   وترتب حسب اترخي  اجمللس  رئاسة  املعين دلى  العضو  موقعة من طرف  الكتابية  الأس ئةل  تودع 

 وتسجيلها.  

 (.  2تعطى اللكمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتايب لتقدمي ملخص عنه يف مدة ال تتجاوز دقيقتني ) 

 (.  2اال جابة عن السؤال الكتايب يف وقت ال يتجاوز دقيقتني ) ا أأو من ينوب عهن ةتوىل الرئيست 

 (.  2ميكن لصاحب السؤال التعقيب عىل اجلواب يف مدة ال تتجاوز دقيقتني )

 (.  2أأو أأحد أأعضاء املكتب الرد عىل التعقيب يف مدة ال تتجاوز دقيقتني ) ةميكن للرئيس

 السؤال واجلواب عنه والتعقيب والرد عىل التعقيب أأية مناقشة عامة أأو تعليق.  ال جيوز أأن يعقب

تضمن الأس ئةل والأجوبة والتعقيبات والردود وجواب مضن حمرض ادلورة. وميكن تعليق ملخص عهنا يف املاكن 

 به واضع السؤال.   اخملصص ذلكل مبقر امجلاعة، كام ميكن نرشها ابملوقع الالكرتوين للجامعة بناء عىل طلب يتقدم

 

 11املادة 

ميكن لرئيسة اجمللس امجلاعي، ابتفاق مع أأعضاء املكتب، مض مجموعة من الأس ئةل الكتابية اليت جتمع بيهنام وحدة 

خبار واضعي السؤال بقرار الضم خالل انعقاد اجللسة اخملصصة لهذه  املوضوع، وتقدم جوااب موحدا عهنا. وجيب ا 

 الاس ئةل. 

دراج اىل  ات اجمللس وصالحيات رئيس ته. ويبلغ قرار عدم اال  س ئةل الكتابية اخلارجة عن اختصاصال تدرج الأ 

 املعين ابلأمر خالل انعقاد اجللسة وال يتبع هذا اال خبار أأي مناقشة أأو تعقيب.  

ليه من ينوب عنه لطرح  ذا تغيب العضو اذلي تقدم ابلسؤال الكتايب بعذر مقبول، خيتار الفريق اذلي ينمتي ا  ا 

 السؤال.  ويف حاةل عدم انتسابه لأي فريق، يؤجل طرح السؤال ا ىل دورة موالية. 
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 12املادة 

بداية    نتيجة  أأ قبل  عضو،  للك  ميكن  امجلاعي،  اجمللس  دورات  من  جلسة  ذول  أأو    يحلدث  أآين  طابع 

 رشيطة: اس تعجايل، أأن يتقدم لرئاسة اجمللس بطلب أأخذ اللكمة ال حاطة اجمللس علام

  اجللسة.   افتتاح قبلشعار رئيسة اجمللس ابلسؤال ن يمت اأأ 

  واحدة، وضعفها للجواب ابلنس بة للرئيسة أأو من ينوب عهنا. ن ال تتجاوز مدة التدخل دقيقة أأ 

  نصف ساعة. كلك  ية لال حاطة علامن ال تتعدى املدة الزمن أأ 

 املكتب الباب الثالث:

  13املادة 

 نواب.( 10)  وعرشةيتأألف مكتب اجمللس من الرئيسة  

ا ىل   اس تثنائية لكام دعت الرضورة  الشهر وبصفة  اعتيادية مرتني يف  يعقد مكتب اجمللس اجامتعاته بصفة 

 ذكل ابس تدعاء من رئيسة اجمللس امجلاعي.  

 عامل اجامتعات املكتب. أأ تعد الرئيسة، ابستشارة مع نواهبا، جدول  
 

 14املادة 

) العوة  ادلتمت   وعرشون  أأربعة  املكتب  جبميع 24نعقاد  الاجامتع  انعقاد  ساعة  قبل  الأقل  عىل  ساعة   )

 الوسائل املتاحة.  

حبضور    قانونية  املكتب  اجامتعات  يؤجل لأ   املطلقة  غلبية الأ تعترب  النصاب  توفر  عدم  حاةل  ويف  عضائه، 

 رضين.  ويعترب قانونيا كيفام اكن عدد أأعضاءه احلا  وايلامل يوم  ال الاجامتع ا ىل 

أأو    اللجان  انئبه، ورؤساء  أأو  اجمللس  عنه، واكتب  ينوب  أأو من  العامةل  عامل  دعوة  اجمللس  لرئيسة  حيق 

أأو نواهبم حلضور أأشغال املكتب، كام جيوز لها دعوة أأي خشص تعتربه مفيدا للمشاركة يف   نواهبم، ورؤساء الفرق 

 أأشغال املكتب.  

ميكن لرئيسة اجمللس أأيضا اس تدعاء املدير العام للمصاحل أأو أأي موظف أآخر او مستشار حلضور أأشغال   

   املكتب بصفة استشارية. 

 15املادة 

املطلقة    ابلأغلبية  الاقتضاء  عند  للتصويت  اللجوء  ويمت  أأعضائه،  بني  ابلتوافق  املكتب  قرارات  تتخذ 

ليه الرئيست للأصوات املعرب عهنا. وعند تعادل الأصوات يرحج اجلانب اذلي   .  ةنمتي ا 

 ويدرج يف احملرض بيان التصويت اخلاص للك انئب.   

لأ   سواء  املكتب  حمارض  حترير  هممة  املكتب  حد  تس ند  ميكن أأ اعضاء  وعند الاقتضاء  اجمللس،  اكتب  و 

 لرئيسة اجمللس ختصيص سكراترية خاصة للقيام هبذه املهمة.  

 16املادة 

ليه، عىل تطبيق وتنفيذ القرارات املتخذة، ويلزتم بتقدمي  ا  يسهر لك عضو يف املكتب، تبعا للمهمة املس ندة   

 تقرير عن ذكل ا ىل املكتب. 
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تقرير   بتقدمي  املكتب  عضو  يلزتم  للمجلس كام  عادية  دورة  قبل لك  املس ندة    للرئيسة،  املهام  ليه  ا  حول 

 ليه يف القطاع. ا  حسب قرار التفويض املوكول 

 17املادة 

حتيل رئيسة اجمللس لك العرائض املقدمة لها من قبل املواطنات واملواطنني وكذا امجلعيــات عىل املكتب  

من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات وكذا    124و    123للتأأكد من مدى استيفاءها للرشوط الواردة يف املادتيــن  

املتعلق بتحديد شلك العريضة املودعة دلى    2016ر  اكتوب  6الصادر يف    2.16.403ومقتضيات املرسوم املنظم رمق  

 رفاقها هبا. ا  رئيس جملس امجلاعة والواثئق املثبتة اليت يتعني 

 الباب الرابع: الفرق

 الفرع األول: شروط تأليف الفرق

 18املادة 

امجلاعة  ينتظم   ا طارأأعضاء جملس  أأشغال    يف  الأعضاء يف  لتنظمي مشاركة  أأداة  الفرق  وتعترب هذه  فرق، 

 اجمللس عرب توحيد الرؤى حول القضااي املطروحة للنقاش.   

يمت تأأليف هذه الفرق قبل ادلورة الثانية من الفرتة الانتدابية، وذكل بترصحي حيال عىل رئاسة اجمللس موقع  

فريق والحئة امسية بأأعضائه وكذا رئيس الفريق املنتدب من  عليه من طرف أأعضاء لك فريق حيددون فيه امس ال

 طرفهم وانئبه، ويكون الرئيس انطقا رمسيا ابمس الفريق وخماطبا رئيس يا أأمام اجمللس وأأهجزته.  

خبار رئاسة اجمللس به وفق الشلكيات والرشوط  عىل أأن أأي تغيري يطرأأ عىل الفريق بعد تأأسيسه، يمت ا 

 أأعاله.  

 كوين الفرقالفرع الثاني: ت

  19املادة 

  فريقني.جيب أأن ال يقل عدد الفرق عن  

 ال ميكن لأي عضو أأن ينمتي لأكرث من فريق. 

خبار اجمللس ابلالحئة اال مسية لأعضاء الفرق املكونة و رؤساءها ونواهبم.      يمت ا 

 ال يؤثر الانتساب ا ىل أأي فريق من الفرق يف تشكيل أأهجزة اجمللس.   

 اجمللس عىل توفري وسائل العمل للفرق يف حدود اال ماكنيات اليت يتوفر علهيا اجمللس.  ةسهر رئيست  

 الفرع الثالث: صالحيات الفرق و رؤساءها

 20املادة 

اجمللس   دورات  جلسات  انعقاد  قبل  نواهبم  أأو  الفرق  رؤساء  تس تدعي  أأن  امجلاعة  جملس  لرئيسة  جيوز 

 امجلاعي يف اجامتع قصد التوافق عىل كيفيات تنظمي النقاش واملداوالت خبصوص النقط املدرجة يف جداول الأعامل. 

اليت يرشف    الهيئة  داخل  التنظميية  ابلسلطة  فريق  رئيس لك  القرارات  يمتتع  تبليغ  عليه  يتعني  ذ  ا  علهيا، 

التدخالت   ،يف حاةل حضوره،  املنبثقة عن اجامتع مكتب اجمللس  لفريقه من هجة وتوزيع  املنتس بني  الأعضاء  ا ىل 

 وضبط أأعضاء فريقه واحلرص عىل احرتام النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة.   خالل اجللسات
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 الباب اخلامس: اللجان

 لجانالفرع األول: تأليف ال

 21املادة 

حيدث جملس امجلاعة جلاان دلراسة القضااي وهتئي املسائل اليت جيب أأن تعرض عىل الاجامتع العام لدلراسة 

 . والتصويت

 كرث ويه: ويتعني تشكيل مخسة جلان دامئة عىل الأ  
 

   والربجمة. اللجنة امللكفة ابملزيانية والشؤون املالية    - 

   واخلدمات. اللجنة امللكفة ابملرافق العمومية    - 

 اللجنة امللكفة ابلتعمري وس ياسة املدينة والتمنية املس تدامة.    - 

رشاك اجملمتع املدين.    -   اللجنة امللكفة ابلشؤون الثقافية والرايضية والتمنية الاجامتعية وا 

 اللجنة امللكفة بتنظمي الادارة امجلاعية والتعاون الالمركزي.    - 

 ال ميكن تغيري تسمية اللجان ادلامئة أأو تقس ميها ا ىل عدة جلان.  

 الفرع الثاني: تركيبة اللجان الدائمة

 22املادة 

أأعضاء كــل جلنة دامئة يف س بعة )   أأنه ال  ( عىل الأكرث عىل  16( عىل الأقل وس تة عرش ) 7حيدد عــدد 

ال للجنة دامئة واحدة فقط.   جيوز للك عضو الانتساب ا 

ويمت الانتساب للجان ادلامئة وفق مبدأأ المتثيل النس يب الضامن للتعددية بني أأعضاء اجمللس عىل أأن يراعى   

 ما ييل:  

  المتثيلية الرتابية للمقاطعات 

 متثيلية الفرق 

  المتثيلية النسائية 

ذا اكن عدد املرتحشني لعضوية اللجان يفوق العدد املنصوص عليه يف هذا النظام ادلاخيل، يمت   يف حاةل ما ا 

 اللجوء ا ىل التصويت النتخاب أأعضاء اللجنة ابلأغلبية النسبية. 

ء  النسبية للأعضا   اجمللس وتمت املصادقة علهيا عن طريق التصويت العلين وابلأغلبيةتعرض لواحئ اللجان عىل   

 احلارضين. 

 23املادة 

يتقدم    أأن  اليت جيب  للمعارضة  الالمركزي  والتعاون  اال دارة امجلاعية  بتنظمي  امللكفة  اللجنة  ختصص رئاسة 

آنذاك لشغل هذا املنصب.   العضو بترصحي كتايب يفيد أأنه معارض، ويفتح ابب الرتش يح أ

ي عضو من ويف حاةل عدم وجود عضو من املعارضة للرتحش لرئاسة اللجنة ادلامئة اخملصصة لها، ميكن لأ  

 . هبعد 24أأعضاء اجمللس الرتحش لشغهل، ابس تثناء الرئيسة ونواهبا، وفق نفس الشلكيات املبينة يف املادة 
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 24املادة 

ينتخب اجمللس من بني أأعضاء لك جلنة، وخارج أأعضاء املكتب عن طريق الانتخاب العلين وابلأغلبية  

قالهتام ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا.    النسبية للأعضاء احلارضين، رئيسا للك جلنة وانئبا هل، عىل أأن تمت ا 

  برفع اليد.يمت التصويت عىل رئيس اللجنة وانئبه ابلتصويت العلين وذكل  

 وتنهتيي همام انئب رئيس اللجنة مبجرد انهتاء همام رئيس اللجنة. 

 يمتتع العضو املنتسب للجنة حبق احلضور والتصويت عىل توصياهتا وملمتساهتا.   

أأشغالها    يف  للمشاركة  اللجان  انعقاد  وماكن  بتارخي  اجمللس  أأعضاء  ابيق  ا شعار  بداءيمت  بصفة   وا  آراهئم  أ

 ن يكون هلم حق التصويت.  استشارية دون أأ 

 

 25املادة 

حيق لرئيس اللجنة أأن يس تدعي للمشاركة يف أأشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس اجمللس، املوظفني   

املزاولني هماهمم ابملصاحل امجلاعية، كام ميكنه أأن يس تدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس اجمللس وعن طريق عامل العامةل أأو  

العموم  املؤسسات  أأو  ادلوةل  وأأعوان  موظفي  عنه  ينوب  ادلائرة  من  اختصاصهم  يشمل  اذلين  العمومية  املقاوالت  أأو  ية 

 الرتابية للجامعة. 

هذا    اس تدعاء  ميكن  عنه،  ينوب  من  أأو  العامةل  عامل  من طرف  دراهجا  ا  مقرتح  ضافية  ا  نقط  وجود  حاةل  ويف 

 النقط.الأخري أأو من ينوب عنه، عن طريق رئيس اجمللس، حلضور أأشغال اللجنة واال دالء بتوضيحات ختص تكل 

للمصاحل     العام  املدير  اللجنة أأ كام حيرض  ذن من رئيس  ا  بعد  اللكمة  أأخذ  الغرض، وحيق هل  لهذا  ينتدبه  من  و 

 لتقدمي التوضيحات الرضورية. 

 الفرع الثالث: صالحيات اللجان

 26ملادة ا    

املادة    لهيا يف  ا  املشار  ادلامئة  اللجان  ا ىل لك جلنة من  اجملاالت    21يعهد  الرأأي يف  بداء  وا  القضااي  أأعاله دراسة 

 التالية: 

   :اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربحمة •

  الفائض وبرجمةاملزيانيـــــة . 

 .فتح احلساابت اخلصوصية واملزيانيات امللحقة 

  الفصل.فتح اعامتدات جديدة والرفع من مبالغ الاعامتدات وحتويل الاعامتدات داخل نفس   

  امجلاعة.حتديد سعر الرسوم والأاتوى وخمتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة  

   .اال قرتاضات والضامانت الواجب منحها 

  .ا حداث أأجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها 

   التمنية احمللية ومجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.  الشق املايل املتعلق برشاكت 

  للجامعة.الهبات والوصااي املمنوحة 

  .تدبري الأمالك امجلاعية واحملافظة علهيا وصيانهتا 

 ختصيصها، ختصيصها وتغيري مبادلهتاو  اقتناء العقارات . 

 نعاش الاقتصاد احمل  يل والتشغيل وتشجيع الاستامثر.  مجيع الأعامل الكفيةل بتحفزي وا 
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برامج من  الواثئق  اكفة  اللجنة يف  تنظر  أأو    وعرائض  وتبعا ذلكل،  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  واتفاقيات 

الأ  الرتابية  النوعي  اخلاص وامجلاعات  اختصاصها  العالقة مع  مع جلنة دامئة  أأ خرى ذات  تتقامسها أأ و بشلك مشرتك  خرى 

 الاختصاص.جمال 

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات:  •

 - .ا حداث وتدبري املرافق والتجهزيات العمومية أأو املسامهة فهيا 

  .طرق التدبري املفوض للمرافق العمومية التابعة للجامعة 

  .ا حداث وتدبري رشاكت التمنية احمللية 

   لهيا أأو الانسحاب    مهنا.ا حداث مجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات أأو الانضامم ا 

  امجلاعية.جناز الأشغال يف خمتلف املرافق  ا  وضع اخملطط املديري للتجهزيات ودراسة مجيع معليات   

 ل تطويرها.  وضع برامج لتتبع مدى جودة اخلدمات املقدمة من قبل املرافق العمومية وس ب 

الواثئق من اكفة  اللجنة يف  تنظر  و   وتبعا ذلكل،  وعرائض  أأو  برامج  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

الأ  الرتابية  النوعي  اخلاص وامجلاعات  اختصاصها  العالقة مع  مع جلنة دامئة  أأ خرى ذات  تتقامسها أأ و بشلك مشرتك  خرى 

 جمال الاختصاص.

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة:  •

  خبصوص الاقرتاحات  وتقدمي  الرتاب  عداد  وا  التعمري  واثئق  عداد  ا  مراحل  خمتلف  عىل  والاطالع  ادلراسة 

 الاختيارات والضوابط املضمنة هبا. 

   حولادلراسة الرأأي  بداء  وا  و   والاطالع  العمرانية  الهيلكة  عادة  ا  برامج  غريخمتلف  السكن  وحامية   تأأهيل  الالئق 

 الأحياء العتيقة.  

  .ضوابط البناء امجلاعية 

   .لتقائية واال ندماج خملتلف الربامج املتعلقة بس ياسة املدينة  دراسة املشاريع املهيلكة لتحقيق اال 

  والطرق العمومية برتاب امجلاعة. الساحات تسمية و نظام العنونة املتعلق ابمجلاعة 

  .دراسة القضااي ذات العالقة ابلوقاية الصحية 

  املس تدامة.دراسة القضااي ذات العالقة ابلنظافة والبيئة والتمنية  

 لسري واجلوالن واحملافظة عىل الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العرابت. ابة صادراسة الأنظمة اخل 

الواثئق من  اللجنة يف اكفة  أأو  و   وعرائض برامج   وتبعا ذلكل، تنظر  العام  القطاع  تعاون ورشاكة مع  اتفاقيات 

الأ  الرتابية  النوعي  اخلاص وامجلاعات  اختصاصها  العالقة مع  دامئأأ خرى ذات  مع جلنة  تتقامسها أأ ة  و بشلك مشرتك  خرى 

 جمال الاختصاص.

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني:  •

   .الربامج املرتبطة ابلتمنية البرشية ولك أأعامل املساعدة والتضامن ذات الطابع اال نساين 

  الأشخاص الش باب،  الطفوةل،  املرأأة،  الأرسة،  الطابع الاجامتعي واليت هتم  الأعامل واملبادرات والأنشطة ذات 

   ....املس نني، الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة، الفئات احملرومة 

 ف أأوجه العمل الثقايف واال بداع الأديب تشجيع خمتل ....   
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   .الأنشطة الرايضية مبختلف أأنواعها 

  .برامج التنش يط الاجامتعي والثقايف والراييض 

  املدين. املسامهة وادلمع لفائدة مجعيات اجملمتع 

  التشاور  تأأسيس ا طارات تنظميية وتعاقدية مع مكوانت النس يج امجلعوي يف ا طار وضع أ ليات تشاركية للحوار و

عداد وتتبع برامج العمل.  لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف ا 

الواثئق من اكفة  اللجنة يف  تنظر  و   وتبعا ذلكل،  وعرائض  أأو  برامج  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

الأ  الرتابية  النوعي  اخلاص وامجلاعات  اختصاصها  العالقة مع  تتقامسها أأ مع جلنة دامئة  و بشلك مشرتك  أأ خرى ذات  خرى 

 جمال الاختصاص.

 اللجنة املكلفة بتنظيم اإلدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي:  •

 ةتعديل ومراجعة النظام ادلاخيل جمللس امجلاع  . 

  اختصاصاهتا. تنظيــــم اال دارة امجلاعية وحتديد 

  التبادل مع جامعات ترابية وطنية أأو أأجنبية.دراسة اتفاقيات التوأأمة والتعاون الالمركزي ولك أأشاكل 
 

 27املادة 

عداده أأو حتيينه لأفقية    جتمتع اللجن ادلامئة امخلسة بشلك مشرتك لتدارس برانمج معل امجلاعة سواء عند ا 

        اللجن.وتقاطع الربانمج مع جماالت اختصاص 

 الرابع: تسيري اللجانالفرع    

 28املادة    

القضااي   دلراسة  اللجنة،  أأعضاء  ثلث  من  أأو  اجمللس  رئيسة  من  او  رئيسها،  من  بطلب  دامئة،  جلنة  جتمتع لك 

 املعروضة علهيا واليت تدخل مضن اختصاصاهتا.  

  عامة.وتبعا ذلكل، عىل رئيسة اجمللس تزويد اللجن ابملعلومات والواثئق الرضورية ملزاوةل هماهما لال طالع كقاعدة  

اللجنة، سواء عنيوجه    أأعضاء  ا ىل  كتابة  العنوان    الاس تدعاء  مثانية  طريق  الوسائط الالكرتونية،  عرب  او  الربيدي 

 عىل الأقل قبل موعد الاجامتع مصحواب جبدول الأعامل.   ( ساعة48وأأربعني )

 ( ساعة. 24ويف حاةل اال س تعجال، ميكن تقليص هذا الأجل ا ىل أأربع وعرشين )  

ذا طلب ذكل أأكرث من نصف أأعضاهئا، وحيدد رئيس اللجنة اترخي الاجامتع   ميكن تأأجيل اجامتع اللجنة ا 

 املوايل. 

 ( أأربع وعرشين  امجلاعة،  مبقر  أأعاملها  وجدول  اللجان  اجامتعات  انعقاد  وماكن  موعد  عىل  24يعلق  ساعة   )

 الأقل قبل موعد انعقاد الاجامتع.  

 بزتامن مع انعقاد جلسات اجمللس.  ال ميكن لأية جلنة أأن جتمتع  
 

  

 29املادة 

اللجان قانونية حبضور ثالثة )  اللجنة 3تعترب اجامتعات  القانوين، جتمتع  ذا تعذر توفر النصاب  أأعضاهئا، وا  ( من 

 العمل ويكون اجامتعها حصيحا كيفام اكن عدد أأعضاء اللجنة.   أأايم ابملاكن نفسه ويف الساعة نفسها يف اليوم املوايل من
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اللقاء   فا ن  مفتوحا  اللجنة  اجامتع  عىل  اال بقاء  حاةل  أأشغالها، ويف  افتتاح  عند  للجان  القانوين  النصاب  حيتسب 

 املوايل لها يعترب حصيحا همام اكن عدد الأعضاء احلارضين.  

 ين واملتغيبني بعذر.  يوثق يف تقرير اللجنة أأسامء الأعضاء احلارض  

 التصويت العلين ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب. ىل ا  تتخذ اللجان قراراهتا ابلتوافق، وعند الاختالف يمت اللجوء  

ليه رئيس اللجنة.  يرحج اجلانبوعند تعادل الأصوات     املنمتي ا 
 

 30املادة 

املدرجة يف    املسائل  نطاق  ويف  اختصاصاهتا  حدود  علهيا يف  املعروضة  القضااي  يف  رأأهيا  وتبدي  اللجان  تدرس 

 جدول أأعاملها، وميكن لرئيس اللجنة ان يتعرض عىل مناقشة لك نقطة غري مدرجة يف جدول أأعاملها.  

املعروضة علهيا. كام    القضااي  تقدم توصيات وتبدي رأأهيا يف  أأن  للجنة  تقدم ملمتسات جمللس  ميكن  أأن  لها  جيوز 

 امجلاعة. 

 ثناء حترير تقارير اللجن، النقاش اخلاص ابلنقطة املعروضة فقط.أأ ، ويراعى 
 

 31املادة 

طار امجلع    ال يف ا  بالغها للعموم ا  يعترب معل اللجان حتضرياي لأعامل ومداوالت اجمللس وال جيوز نرش تقاريرها أأو ا 

   امجلاعي.العام للمجلس 

ليه مبقتىض القوانني والأنظمة اجلاري هبا  وال ميكن للجنة أأن حتل حمل اجمللس وتقرر يف الاختصاصات املس ندة ا 

 العمل. 

عقد اجامتع مشرتك بني جلنتني أأو أأكرث هيم   أأكرثميكن لرئيسة اجمللس مببادرة مهنا أأو بطلب من رئييس جلنتني أأو 

 جمال تدخلهم. عىل أأن يرتأأس الاجامتع أأحد الرؤساء ابتفاق بيهنم. 

متارس اللجان أأشغالها يف ا طار جلسات غري معومية، ولرئيس اللجنة اكفة الصالحيات اخملوةل لرئيسة اجمللس يف  

 تس يري اجللسات وضبطها.  

 ي للجان الدائمةالفرع اخلامس: الدور االستطالع

 32املادة 

ثلث   أأو  رئيسها  أأو  اجمللس  رئيسة  من  طلب  عىل  بناء  حتدث،  أأن  جلساهتا،  انعقاد  أأثناء  دامئة،  جلنة  للك  جيوز 

رتباط وثيق مبوضوع   أأربعة أأعضاء من أأعضاءها عىل الأقل تتلكف مبهمة اس تطالعية مؤقتة ذات ا  أأعضاءها، جلينة تتكون من 

 النقطة املعروضة لدلراسة.  

 حبسب رغبة لك عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة.  ةلهذه اللجينيمت الانضامم 

 يمت اال تفاق خالل نفس اجللسة عىل الربانمج الزمين لقيام اللجينة ابملهمة املنوطة هبا مع تعيني مقرر لها.  

 يتعني عىل رئيسة اجمللس السهر عىل توفري الرشوط الرضورية لقيام أأعضاء اللجينة مبهاهمم الاس تطالعية.  

قصد    أأعضاهئااذلي يعرضه بدوره عىل    اللجنة   لرئيس ملهمة الاس تطالعية، تسمل نسخة من تقرير اللجينة  بعد القيام اب

 مناقش ته.  

ذات ادلور الاس تطالعي عند الاقتضاء ا ىل    يرفع تقرير اللجنة ادلامئة املتضمن للك النقاشات مصحواب بتقرير اللجينة

 اجللسة العمومية للمجلس امجلاعي. 

عالن   وا  يداعه  وا  لهيا  ا  املس ندة  املهام  عن  تقرير  تقدمي  مبجرد  ادلور الاس تطالعي  ذات  اللجينات  تنقيض صالحيات 

 رئيس اللجنة ذكل.  
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 الفرع السادس: اللجان املؤقتة

 33املادة 

معينة ابقرتاح من   تناط هبا دراسة قضااي  عند الاقتضاء، جلاان موضوعاتية مؤقتة،  أأن حيدث،  للمجلس  ميكن 

 رئيسة اجمللس أأو بطلب من ثلث الأعضاء املزاولني هماهمم عىل الأقل. 

( عضوا 15حيدد اجمللس عدد أأعضاء هذه اللجن ويعيهنم عىل أأن ال يتعدى أأعضاء هذه اللجنة مخسة عرش ) 

 (.3ن ال يقل عن ثالثة )وأأ 

لهيا أأي اختصاص خمول للجن ادلامئة.     وحتدد املهام املوكوةل للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أأن يعهد ا 

 جتمتع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة ابللجان ادلامئة.  

يداع تقاريرها.    تنقيض صالحيات اللجن املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت أأحدثت من أأجلها وا 
 

 

 الباب السادس: تسيري حملس اجلماعة

 الفرع األول: النصاب القانوني

 34املادة  

 

يف   املقرر  القانون  النصاب  لقواعد  طبقا  بكيفية حصيحة  عام  اجامتع  يف  اجمللس  القانون   42املادة  يتداول  من 

 التنظميي املتعلق ابمجلاعات كام ييل:

o    .أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الأول 

o  .أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الثاين 

o   من الثالث  اليوم  بعد  نفسها  الساعة  املاكن ويف  نفس  الأعضاء ويف  اجللسة  مبن حرض من  لتارخي  املوايل  العمل  أأايم 

 الثانية. 

ذا اكن عدم توفر النصاب القانوين خالل اجللسة الأوىل س يؤثر عىل اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية،   ا 

اجمللس   أأعضاء  خبار  وا  املوالية  اجللسات  أأو  اجللسة  انعقاد  اترخي  تغيري  املكتب  أأعضاء  مع  بتعاون  اجمللس  لرئيسة  ميكن 

 كل.  بذ

حتتسب ابتداء من الساعة املقررة    ،(2)  ساعتني  حتدد مدة انتظار اكامتل النصاب القانوين للمجلس يف حدود 

 .النعقاد اجللسة

 35املادة 

حيتسب النصاب القانوين عند افتتاح ادلورة، ولك ختلف للأعضاء عن حضور جلسات ادلورة أأو الانسحاب   

 .انعقادها، ال يؤثر عىل مرشوعية النصاب وذكل ا ىل حني انهتاهئامهنا لأي سبب من الأس باب خالل 

يوقع أأعضاء اجمللس لزوما، بعد دخوهلم لقاعة الاجامتع وليس ملقر امجلاعة، عىل ورقة اثبات احلضور قبل افتتاح  

 اركة يف املداوالت. أأشغال اجللسة، وميكن للأعضاء اذلين التحقوا بقاعة الاجامتع بعد بدايته التوقيع عىل الورقة واملش

عالن رئيسة  ا  يثبت النصاب القانوين من خالل توقيعات أأعضاء اجمللس بورقة     اجمللس أأسامء ثبات احلضور بعد ا 

 الأعضاء املتغيبني. 

 يعترب عضو اجمللس امجلاعي حارضا لأشغال ادلورة كلك مبجرد توقيعه احلضور يف جلسة من جلساهتا.   
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 حضور األعضاء يف اجللساتالفرع الثاني: تنظيم 

 36املادة 

 من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعة، يعترب حضور أأعضاء جملس امجلاعة دورات اجمللس ا جباراي.    67تطبيقا للامدة   

افتتاح   قبل  برساةل  اجمللس  ا ىل رئيسة  يبعث  أأن  اجمللس  اجامتعات  عليه حضور  تعذر  العضو اذلي  يتعني عىل 

 خاللها ويعرض فهيا رصاحة سبب التخلف عن احلضور. ادلورة أأو 

 تعترب مقبوةل الأعذار التالية:  

لهيام.  •  حضور جلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجملس املستشارين( واللجان التابعة ا 

نشاط رمسي   • أأو  سواء دورات جملس  حضور  ترابية  علهيا يف  اجامتعات  جامعة  املنصوص  الهيئات  حدى  ا 

   . العضو انتدااباممن القانون التنظميي للجامعات واليت يتحمل فهي  44املادة 

 . القيام مبهمة رمسية خارج امجلاعة أأو خارج ارض الوطن •

  انتداب من طرف رئيسة اجمللس.  •

جازة مرضية   •  ا 

 . والعمرة أأداء مناسك احلج •

 لعرضه عىل انظار اجمللس. غري انه خارج احلاالت املذكورة أأعاله، يبقى للرئيسة حق تقدير العذر 

عند افتتاح لك جلسة تقوم الرئيسة بعرض مضمون رساةل العضو املعين ابلأمر عىل اجمللس للبث يف قبول العذر من  

 عدمه.  

املوقع الالكرتوين   أأسامهئم يف  وتنرش  اجللسة.  اجمللس يف حمرض  يقبهل  مل  بعذر  أأو  عذر  بدون  املتغيبني  أأسامء  وتدون 

 للجامعة.  

مل يلب الاس تدعاء حلضور ثالث دورات متتالية أأو مخس دورات بصفة متقطعة، دون مربر يقبهل اجمللس،  لك عضو  

   . يعترب مقاال حبمك القانون، ويعاين اجمللس هذه اال قاةل

 الفرع الثالث: تنظيم حضور العموم بقاعة اجللسات

 37املادة 

العامة للمجلس معومية، حيث حيق   أأشغال هذه اجللسات يف  تكون اجللسات  للمواطنات واملواطنني حضور 

الأ  اال لزتامحدود  علهيم  ويتعني  اخملصصة،  ال   ماكن  كام  مقرراته،  اختاذ  اجمللس وعند  مداوالت  التدخل يف  ابلهدوء وعدم 

 شغال اجللسات وكذا التسجيل ابلاكمريات والهواتف النقاةل جملرايت اجللسة. أأ جيوز هلم التصوير داخل القاعة بعد انطالق 
 

املتوفرة   الأماكن  اال عالم يف حدود  بقاعة الاجامتعات ماكن خاص مبمثيل وسائل  رشيطة احلصول عىل خيصص 

 »اعامتد حصفي دلى اجمللس« بواسطة ملف مودع دلى كتابة ضبط امجلاعة يضم الواثئق التالية: 

 اعامتد موقع من طرف مدير أأو مسؤول املنشأأة الصحفية اليت يعمل دلهيا الصحفي،   طلب  ▪

 نسخة من بطاقة الصحافة املهنية برمس الس نة اجلارية،  ▪

 ية، نسخة من بطاقة التعريف الوطن  ▪

 صورة حديثة للمعين ابلأمر،  ▪

 حصفي. تعبئة منوذج طلب اعامتد   ▪
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للجلسات  اال عالمية  ابلتغطية  اجمللس،  رئاسة  قبل  من  اعامتدمه  بعد  اال عالم،  وسائل  ملمثيل  يسمح 

لزاميا.   العمومية؛ ويكون محلهم لبطاقة الاعامتد من قبل رئاسة اجمللس ا 

جراءخذ صور من جلسات ادلورة  أأ الصحفي لصاحبه احلق يف    عامتدمينح اال   عضاء  أأ لقاءات حصفية مع    وا 

يف املقابل يلزتم الصحفي املعمتد بقواعد امليثاق الوطين    . و بعد انهتاء اجللسةأأ ن تكون خارج القاعة  أأ اجمللس رشيطة  

 الصحافة.  لأخالقيات

 38املادة 

 جيوز للمجلس أأن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيسة أأو ثلث أأعضائه عقد اجامتع غري مفتوح للعموم.  

قد خيل    أأن هذا الاجامتع  تبني  ذا  ا  للعموم  مفتوح  غري  اجامتع  عقد  ميثهل طلب  من  أأو  العامةل  لعامل  كام جيوز 

 ابلنظام العام. 

ا  خالء  اب  امجلاعي  اجمللس  رئيسة  تأأمر  احلالتني،  وسائل ويف  وممثيل  ومواطنني  مواطنات  من  العموم  من  لقاعة 

 اال عالم قبل متابعة الأشغال. 

اجمللس    أأعضاء  مع  ابتفاق  للرئيسة  ميكن  للعموم،  مفتوحة  غري  جلسة  عقد  تطلب  اذلي  السبب  ينتفي  عندما 

 احلارضين أأن تعلن عن اس تئناف اجللسة يف صيغهتا العمومية.  

 39املادة 

ميكن اس تعامل الوسائل السمعية/البرصية لنقل وتسجيل وتصوير املداوالت العلنية للمجلس وكذا بهثا مبارشة    

ذا مل تعرتض الرئيسة عن ذكل. ابملوقع الالكرتوين اخلاص ابمجلاعة او عرب وسائط الكرتونية   أأخرى ا 

 الفرع الرابع: رفع اجللسات

 40املادة 

أأن ترفع    الرئيسة  الأعضاء احلارضين، ويف هذه احلاةل حتدد  يتعني عىل  اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذكل ثلث 

 ( دقيقة. 30( دقيقة وال تزيد عن ثالثني )15الرئيسة مدة هذا التوقف عىل أأال تقل عن مخسة عرش )

أأو    العادي وذكل من قبل عضو  أأن خيل بسريها  ذا وقع ما من شأأنه  ا  ،  أأكرثوميكن للرئيسة رفع اجللسة مؤقتا 

 وحتدد مدة رفع اجللسة، ويتعني أأن تس تأأنف خالل نفس اليوم.  

ويف حاةل اس تحاةل اس مترار املناقشات لأي سبب من الأس باب، جاز للرئيسة أأن ترفع اجللسة، وحتول تلقائيا   

 النقط املتبقية ا ىل اجللسة املوالية.

 ميكن لرئيسة اجمللس أأن ترفع اجللسة مؤقتا لأداء الصالة وتس تأأنف اجللسة عرشين دقيقة عىل الأكرث بعد ذكل.   

 الفرع اخلامس: تنظيم املناقشات

 41املادة 

تعرض الرئيسة أأو من ينوب عهنا النقط املدرجة يف جدول الأعامل للمناقشة، حسب ترتيهبا، وميكن تعديل هذا  

 ابقرتاح من الرئيسة. الرتتيب 

 42املادة 

عادية دورة  لك  بداية  عند  عهنا  ينوب  من  أأو  الرئيسة  مناقشة ،  تقدم  حول    ،بدون  للمجلس  خباراي  ا  تقريرا 

 الأعامل اليت قامت هبا.  
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ا ىل   اللجان  الرئيسة عند الاقتضاء، رؤساء  نقط جدول الأعامل، تدعو  نقطة من  أأي  قبل بداية مناقشة 

 التقارير املعدة بشأأن النقط املعروضة عىل أأنظار اجمللس. تقدمي ملخص عن 

ا ىل أأعضاء اجمللس الراغبني يف التدخل حسب طلهبم   تعطي الرئيسة اللكمة، حسب احلاةل، بعد ذكل،

 وترتيب تسجيلهم يف الحئة التدخالت. 

تس بني للفريق الراغبني  أأو نواهبم أأو أأحد املن   لرؤساهئا   كام ميكن للرئيسة اعامتد نظام الفرق ال عطاء اللكمة 

 . مع اعتبار الأعضاء غري املنتس بني يف التدخل حسب طلهبم وترتيب تسجيلهم يف الحئة التدخالت

 جيوز فتح الحئة ا ضافية عند الاقتضاء ملناقشة نفس النقطة.  ويف لكيت احلالتني، 

التدخل   أأنه ميكن  (  2) ادلقيقتني  ال تتجاوز مدة  أأو بصفة عامة، عىل  أأن حتدد يف بداية اجللسة  للرئيسة 

  عند دراسة أأي نقطة املدة الزمنية اخملصصة للمتدخلني.

 43املادة 

اللياقة    حبدود  يلزتم  ال  أأو  املناقشة  حوهل  جتري  اذلي  ابملوضوع  هل  عالقة  ال  العضو  تدخل  أأن  تبني  ذا  ا 

تنبهيه ذلكل ويف حاةل   ينوب عهنا  أأو من  للرئيسة  تأأمر  والأدب، جاز  فا ن مل ميتثل  اللكمة.  اس متراره تسحب منه 

املادة   من  الثانية  الفقرة  مقتضيات  تطبيق  متاديه وجب  حاةل  الصوت، ويف  مكرب  قفال  اب  القانون   48الرئيسة  من 

 .التنظميي املتعلق ابمجلاعات 

 

 44املادة 

أأال    نظام، عىل  نقطة  نطاق  التدخل وابلأولوية يف  احلق يف  أأن  للك عضو  واحدة، وجيب  دقيقة  يتجاوز 

 تنصب نقطة نظام حول سري املناقشة، التذكري بتطبيق القانون والنظام ادلاخيل للمجلس.

  

 45املادة 

لضامن    الانضباط  مراعاة  بوجوب  اللكمة  تناوهلم  أأثناء  زمالهئم  يقاطعون  اذلين  الأعضاء،  أأو  العضو  الرئيسة،  تذكر 

 الاحرتام املتبادل بني الأعضاء.  

أأقوال وترصحيات وأأعامل أأو ترصفات تقع حتت    ن أأعضاء اجمللس امجلاعي مسؤولون خشصيا عن ما يصدر عهنم من  ا 

 أأثناء جلسات ادلورات العادية والاس تثنائية.  طائةل املتابعة القضائية

 .ويشار يف حمرض اجللسة ا ىل هذه الأعامل أأو الترصفات  

 الفرع السادس: كيفية التصويت على مقررات اجمللس

 46املادة 

تفيد    أأخرى  شارة  ا  أأية  أأو  اليد  برفع  أأو  تفويضه، ويعرب عنه ابملوافقة ب "نعم”  التصويت حق خشيص ال جيوز 

شارة أأخرى تفيد ذكل ويف حاةل الامتناع ب ”ممتنع“.    ذكل، وعن الرفض ب "ال" أأو أأية ا 

 يشرتط العامتدها الأغلبية  تتخذ املقررات ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا، ما عدا يف بعض القضااي، اليت 

 ابمجلاعات.من القانون التنظميي املتعلق  43املطلقة للأعضاء املزاولني هماهمم حسب مقتضيات املادة 

ذا امتنعت هذه الأخرية عن التصويت فا ن املقرر    ليه الرئيسة، وا  يف حاةل تعادل الأصوات يرحج اجلانب املنمتي ا 

 يعترب مرفوضا. 
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احتساب   بعملية  مقاهمام  يقوم  من  أأو  انئبه  أأو  اجمللس  اكتب  قيام  بعد  التصويت  نتيجة  اجمللس  رئيسة  تعلن 

 الأصوات املؤيدة والرافضة واملمتنعة. 

 47املادة 

ذا اكنت املسأأةل تتعلق بنقطة    ال ا  ال يقبل أأي طلب للتدخل أأو أأخذ اللكمة أأثناء ا جراء معلية التصويت ا 

 لل يف هذه العملية. نظام للتنبيه ا ىل خ

جرائه بكيفية حصيحة.     كام أأنه ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد ا 

اهليئات او املؤسسات العمومية او اخلاصة  خمتلف الفرع السابع: انتداب ممثلي حملس اجلماعة لدى

العام أو يف كل هيئة اخرى تقريرية او استشارية حمدثة بنص او شخص اعتباري خاضع للقانون 

 تشريعي او تنظيمي

 48املادة 

يف حاةل وجود نص ترشيعي أأو تنظميي ينص عىل متثيلية امجلاعة بصفة تقريرية أأو استشارية دلى خمتلف الهيئات  

و استشارية،  أأ و خشص اعتباري خاضع للقانون العام أأو يف لك هيئة اخرى تقريرية  أأ و اخلاصة  أأ و املؤسسات العمومية  أأ 

يمت انتداهبم من دلن اجمللس لهذا    اذلين  و أأعضاء اجمللس ، أأ نواهبا، حسب احلاةل، من قبل الرئيسة او  فا ن هذه المتثيلية تمت

ابلتصويت العلين ابلأغلبية النسبية للأصوات املعرب عهنا. وعند تعادل الأصوات يعلن عن فوز املرتحشة أأو املرتحش    الغرض

التعادل يف الأصوات والسن يعلن عن ا القرعة حتت ا رشاف رئيسة اجمللسالأصغر س نا وعند  جراء  ا  من  او    لفائز بعد 

 . ينوب عهنا

 جيب تضمني أأسامء املصوتني مبحرض اجللسة. 

امجلاعات،   التعاون بني  الهيئات من واكالت، رشاكت خمتلطة، مؤسسات  امجلاعة دلى لك  منتديب  يتعني عىل 

ع املنبثقة عن االتفاقيات وغريها ... تقدمي تقارير للمجلس حول  مجموعات امجلاعات الرتابية، رشاكت التمنية احمللية وجلان التتب

  هماهمم الانتدابية ويتعني علهيم تقدمي تقرير لك س نة عىل الأقل.

 الفرع الثامن: كتابة اجللسات

 49املادة 

يساعد اكتب اجمللس أأو انئبه أأو من يقوم مقاهمام الرئيسة خاصة يف معلية احتساب النصاب القانوين عند افتتاح  

مع   املتخذة  املقررات  التصويت عىل  نتيجة  واحتساب  التصويت  تتبع معلية  الأعامل وكذا يف  اجللسات، وتالوة جدول 

 توقيعها.  

يف حاةل غياب اكتب اجمللس وانئبه أأو عاقهام عائق أأو يف حاةل رفضهام القيام مبهاهمام، تعني الرئيسة أأحد الأعضاء   

 احلارضين ليقوم بذكل.  

 الباب السابع: اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

 الفرع األول: جلسات التشاور واحلوار حول برنامج عمل اجلماعة

 50املادة 

الفاعلني   وخمتلف  املدين  اجملمتع  ومجعيات  واملواطنني  للمواطنات  املوكول  واملصاحب  املمكل  لدلور  اعتبارا 

، واذلي ينص عىل ادلميقراطية التشاركية، مبعية خمتلف 2011الاقتصاديني والاجامتعيني طبقا ملقتضيات دس تور  

عداد   وبلورة الس ياسات والربامج واخملططات العمومية احمللية، الفاعلني املؤسساتيني ومن بيهنم امجلاعات الرتابية يف ا 
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للمواد من   امجلاعة" طبقا  "برانمج معل  املهنج    82ا ىل    78والس امي  واعامتدا عىل  للجامعات،  التنظميي  القانون  من 

عداد برانمج   معل امجلاعة  التشاريك للحوار والتشاور، تقوم امجلاعة بتوجيه دعوة معومية ا ىل اكفة الفاعلني املعنيني اب 

عداد هذا الربانمج موضوع التشاور وذكل يف اطار التنس يقية احمللية للحوار   لفتح حوار معويم حميل حول مسار ا 

 والتشاور حول برانمج معل امجلاعة. 

يتضمن   واملتاحة  املمكنة  الوسائل  واسع جبميع  نطاق  ينرش عىل  ا عالن معويم  ادلعوة شلك  وتتخذ هذه 

عداد برانمج معل امجلاعة.   خمتلف حمطات ا 

 51املادة: 

حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني الاجامتعيني والاقتصاديني تقدمي طلب دلى   

عداد برانمج معل امجلاعة يف خمتلف  املصاحل امجلاعية اخملتصة، يف امس رئيسة اجمللس ، للمشاركة يف ورشات التشاور اخلاصة اب 

عداده، وذكل خالل س بعة أأايم املوالية لنرش  اال عالن، مع ا ماكنية المتديد مرة واحدة بقرار لرئيسة جملس امجلاعة.   حمطات ا 

 دلى املصاحل اخملتصة امجلاعية البياانت التالية:  ويتضمن طلب التشاور املودع  

   ابلنس بة للمواطنات واملواطنني: -   

القطاع أأو القطاعات املرغوب التشاور    –العنوان الربيدي أأو الالكرتوين    –رمق بطاقة التعريف الوطنية    –الاكمل    اال مس

 بشأأهنا.

 :  ابلنس بة للجمعيات وفعاليات اجملمتع املدين -

اع اذلي تنشط  القط  -الربيدي أأو الالكرتوين    العنوان  –تقرير مايل واديب للجمعية    أآخر  –امللف القانوين    –امس امجلعية  

 به وترغب يف التشاور بشأأنه مع امجلاعة. 

 52املادة: 

تقوم امجلاعة بربجمة جلسات معومية للتشاور واال نصات يشارك فهيا اكفة املواطنات واملواطنني وامجلعيات  

لهذا  دعوهتم  بعد  مصاحلها  دلى  طلباهتم  واملودعة  ذكل  يف  الراغبني  والاقتصاديني  الفاعلني الاجامتعيني  وخمتلف 

احملاور   الكربى لربانمج معل امجلاعة )تشخيص الغرض بشلك رمسي، ويمت خالل هذه اجللسات عرض مرشوع 

 القرب وأأجرأأة الربانمج(.  

كتابية، داخل   تقدمي اقرتاحات  أأشغالها،  للمشاركني يف  العمومية، حيق  وبعد اس تكامل جلسات اال نصات 

عداد برانمج معل امجلاعة.   أأجل س بعة أأايم، ا ىل مصاحل امجلاعة امللكفة اب 

الورشات    هذه  وحصيةل  مضامني  نرش  الوسائل ويمت  وخمتلف  للجامعة  اال لكرتوين  ابملوقع  العمومية  التشاورية 

 املتاحة.  

 الفرع الثاني: عقد لقاءات عمومية مع املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني

 53املادة        

ميكن لرئيسة اجمللس بتعاون مع أأعضاء املكتب، عقد لقاءات معومية مع املواطنات واملواطنني والفاعلني   

الاقتصاديني والاجامتعيني ومجعيات اجملمتع املدين دلراسة مواضيع عامة تدخل يف اختصاصات امجلاعة والاطالع  

آراهئم بشأأهنا وكذا ال خبار املواطنات واملواطنني واملعنيني  ابلربامج التمنوية املنجزة أأو اليت يه يف طور اال جناز.   عىل أ

 ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيسة أأو من الفاعلني املعنيني رشيطة توفر الظروف املناس بة ذلكل.  
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 54املادة 

حتدد رئيسة اجمللس ماكن واترخي وساعة انعقاد هذه اللقاءات، وتوجه ادلعوة ا ىل الأطراف املعنية، ويعلق   

اللقاء مبقر امجلاعة ثالثة ) انعقاده،  3موعد هذا  قبل  الأقل  أأايم عىل  انعقاد هذا   ةالرئيس  خترب(  العامةل مباكن  عامل 

   وموضوعه.اللقاء 

اجمللس أأحد الأعضاء أأو أأحد موظفي    ةاجللسات العمومية، وتعني رئيسميكن لأعضاء اجمللس حضور هذه   

 امجلاعة ال عداد تقرير حول أأشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه. 

 55املادة 

لهيا يف املواد أأعاله، عىل مكتب      اجمللس.ميكن لرئيسة اجمللس عرض تقارير اللقاءات واجللسات املشار ا 

لهيا يف املواد أأعاله طابعا س ياس يا أأو انتخابيا.     ال ميكن أأن تكتيس اجللسات املشار ا 

 56املادة 

تتعلق    املدين  اجملمتع  ومجعيات  واملواطنني  املواطنات  مقرتحات  تلقي  هممهتا  تكون  خلية  تشكيل  للرئيسة  ميكن 

 بعمل امجلاعة.

 ومقاربة النوعالفرع الثالث: هيئة املساواة وتكافؤ الفرص 

 57املادة   

النوع “  املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة    تسمى” هيئةحتدث هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات اجملمتع املدين  

 بدراسة القضااي املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتاكفؤ الفرص و مقاربة النوع. ختتص

ا ىل مجعيات حملية وفعاليات من اجملمتع   تنمتي  النوع من خشصيات  الفرص ومقاربة  تتكون هيئة املساواة وتاكفؤ 

 املدين تقرتهحم رئيسة اجمللس امجلاعي. 

 .امجلعوي والفاعلني احملليني وابلتشاور معهم حيدد عدد أأعضاء الهيئة ابعتبار أأمهية النس يج

”هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص    يراعى يف مسطرة الاعداد والهتئي ال حداث وتكوين وتنظمي واش تغال وتتبع وتقيمي

 .2017ومقاربة النوع“ التوجهيات املضمنة يف دليل وزارة ادلاخلية يف املوضوع الصادر س نة 
 

 58املادة 

وظيفهتا يه فقط استشارية يف جمال املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة    غري أأن ليس للهيئة اختصاصات تداولية،  

رئيس ته،   أأو  اجمللس  بطلب من  لها،  آ بداء  ا  النوع، حيث حيق  امجلاعة يف حدود أ وملمتسات جمللس  توصيات  وتقدمي  راء 

 اختصاصاهتا ويف نطاق املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها. 

 الاساس ية للهيئة فامي ييل:   والاختصاصاتلخص املهام وتت

 التصويت يف حاةل عدم حصول هذا التوافق. و أأ عضاء الهيئة ابلتوافق أأ عداد الآراء الاستشارية اليت جيب ان حتىض مبوافقة ا   ❖

املساواة  نظار اجمللس، وتنصب هذه الآراء عىل  أأ حاةل الآراء الاستشارية عىل رئيسة اجمللس امجلاعي اليت تعرضها بدورها عىل  ا   ❖

   .وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع

 جل اس تحضار املساواة وتاكفؤ الفرص.  أأ عداد برانمج معل امجلاعة وتقيميه من ا  املشاركة يف خمتلف مراحل  ❖
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 59املادة 

 :بعني الاعتبار يف تشكيل الهيئة املعايري التالية يؤخذ
 للنساء من مجموع أأعضاء الهيئة لضامن املساواة؛   %50 مقاربة النوع الاجامتعي حيث يمت ختصيص نس بة 

  ذوو احتياجات خاصة، أأطفال، مس نون …(؛  )أأشخاص حتديد نس بة للك فئة من الفئات املس هتدفة 

  املاكنة والسمعة داخل اجملمتع احمليل؛ 

   التجربة يف ميدان التمنية البرشية؛ 

   اخلربة يف جمال النوع الاجامتعي؛ 

   التنوع املهين؛ 

   الارتباط ابمجلاعة؛ 

 60املادة 

ومساعده   الهيئة  رئيس  انتخاب  توافقية    واملقرريمت  بطريقة  للهيئة  املكونني  الاعضاء  طرف  من  و  أأ ومساعده 

من    ابلتصويت. املكون  الفريق  هذا  بني  أأ (  4)  أأربع ويسهر  ما  التنس يق  عىل  وتتبع  أأ عضاء  وامجلاعة  الهيئة  عاملها  أأ عضاء 

 وصياغة التقارير املرتبطة مبهاهما الاستشارية. 
 

 61املادة 
بدعوة كتابية من رئيسها أأو بناء عىل طلب كتايب من ثليث أأعضاهئا، وتعقد الهيئة اجامتعني عىل  جتمتع الهيئة مبقر امجلاعة  

 .الأقل يف الس نة

 .يتوىل رئيس الهيئة أأو من ينوب عنه حتديد توارخي اجامتعات الهيئة وجدول أأعاملها ابتفاق مع أأعضاهئا

الأقل قبل موعد الاجامتع، ويشار يف الاس تدعاء ا ىل جدول  يوجه الاس تدعاء ا ىل لك أأعضاء الهيئة ثالثة أأايم عىل  

 .الأعامل
 

 62املادة 

 تعترب اجامتعات الهيئة حصيحة حبضور نصف أأعضاهئا. 

اليوم املوايل من   ا ىل  تأأجيل الاجامتع  النصاب، وجب  ذا تعذر توفر هذا  العمل، ويف هذه احلاةل،  أأ ا  ايم 

 .احلارضينيعترب الاجامتع حصيحا كيفام اكن عدد 
 

 63املادة  

نه جيوز لرئيسها، رشيطة موافقة رئيسة اجمللس، أأن يأأذن لبعض  أأ جتمتع الهيئة يف جلسات غري معومية، غري  

املناسب   القرار  اختاذ  يف  الهيئة  يفيد  أأن  ذكل  شأأن  من  اكن  ذا  ا  أأشغالها  حلضور  الاختصاص  ذوي  الأشخاص 

 .خبصوص املوضوع املعروض علهيا

 .للهيئة تكوين مجموعات معل هتمت بقضااي معينة يف جمال اختصاصاهتاميكن 
 

 64املادة 

التصويت يف حاةل عدم حصول هذا و  أأ تتخذ الهيئة قراراهتا وتصادق عىل التقارير املنبثقة عهنا ابلتوافق،  

 التوافق بأأغلبية الأصوات املعرب عهنا. ويمت التصويت ابالقرتاع العلين.  

حمرض  يف  التصويت  نتاجئ  وتدون  الهيئة،  رئيس  ليه  ا  املنمتي  اجلانب  يرحج  الأصوات،  تعادل  حاةل  ويف 

 .الاجامتع
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 عقب لك اجامتع يوقعه رئيس الهيئة.مساعده حترير حمارض جلسات الهيئة و أأ يتوىل مقرر الهيئة 

تودع التقارير والتوصيات وامللمتسات من طرف رئيس الهيئة أأو انئبه دلى رئيسة اجمللس اليت تسهر عىل 

 .تبليغها ا ىل أأعضاء اجمللس امجلاعي حسب احلاةل

خبار أأعضاء الهيئة مبأ ل توصياهتا وملمتساهتا   .واقرتاحاهتاتقوم رئيسة اجمللس بصفة دورية اب 

بالغه ا ىل العموم   ا  ن يمت عرضه عىل  أأ ال بعد  ا  يعترب نشاط الهيئة معال حتضرياي داخليا ال جيوز نرشه وال 

 نظار اجمللس امجلاعي. أأ 

 65املادة 

وأأطر   قاعة لالجامتعات وماكتب ولوازهما  العمل الرضورية من  للهيئة وسائل  توفر رئيسة اجمللس امجلاعي 

 .حدود اال ماكنيات املوجودةوكتابة خاصة يف 

 66املادة 

 الهيئة مع مدة انتداب اجمللس امجلاعي. انتداب تتطابق مدة
  

 الباب الثامن: كيفية إعداد وتسليم حماضر اجللسات

 الفرع األول: إعداد حماضر اجللسات  

 67املادة 

عداد حمرض   للك جلسة يتضمن مجموع أأشغال  يقوم اكتب اجمللس أأو انئبه، مبساعدة أأحد موظفي امجلاعة، اب 

 وتقارير ومناقشة، واملقررات اليت اختذها اجمللس.   اجمللس من عروض

أأو انئبه   اكتب اجللسة املعني من طرف رئيسة و  أأ توقع املقررات من قبل رئيس اجللسة واكتب اجمللس 

 .  وانئبهيف حاةل غياب اكتب اجمللس  انئهبا وأأ  اجمللس 

املقررات   ا ىل ذكل نرش هذه  امجلاعة، وميكن ابال ضافة  مبقر  أأايم  مثانية  املقررات يف ظرف  يعلق ملخص 

 .املمكنة مبا يف ذكل الطريقة الالكرتونية بقصد اطالع العموم علهيا جبميع الوسائل 

 الفرع الثاني: تسليم حماضر اجللسات

 68املادة 

تقوم رئيسة جملس امجلاعة بتسلمي نسخة من حمارض اجللسات للك عضو من أأعضاء اجمللس داخل أأجل مخسة 

( يوما املوالية الختتام ادلورة عىل أأبعد تقدير وذكل بعد تقدمي طلب كتايب موقع من طرف العضو الراغب يف  15عرش )

 ( ساعة من اترخي انهتاء ادلورة. 48) مثانية وأأربعني نسخة من احملرض يودع مبكتب الضبط للجامعة داخل أأجلاحلصول عىل 

ما بصفة مبارشة مع اال شهاد ابلتوصل أأو عن طريق الربيد   تسمل رئيسة اجمللس نسخة من احملارض للك عضو ابجمللس ا 

 .اال لكرتوين

 الباب التاسع: مقتضيات خاصة

 الفرع األول: جلنة التقصي

 69املادة 

من   بطلب  يقرر،  أأن  امجلاعة  املزاولني هماهممميكن جمللس  اعضاءه  أأو  ثليث  موضوع  للتقيص يف  تشكيل جلنة   ،

 واقعة معينة هتم تدبري شؤون امجلاعة. 
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 وال جيوز تكوين جلان للتقيص يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات جارية.  

 تكويهنا، فور فتح حتقيق قضايئ يف الوقائع اليت اقتضت تشكيلها.  تنهتيي هممة لك جلنة للتقيص، س بق 
 

 70املادة 
أأعضاء  ابتفاق  ابالمس  تعييهنم  ويمت  فريق  عن لك  وممثل  املعنية  ادلامئة  اللجان  رؤساء  من  التقيص  جلنة  تتأألف 

عدد   يتعدى  ال  أأن  عىل  لها  ومقرر  رئيس  تعيني  مع  اللجنة  ا حداث  عىل  املوافقة  خاللها  مت  اليت  اجللسة  خالل  اجمللس 

 ( عضوا. 15) مخسة عرشة أأعضاهئا 

  اللجنة لك انئب للرئيس مفوض هل يف القطاع موضوع معل جلنة التقيص.  ال جيوز أأن يكون عضوا يف

شارة اللجنة املشلكة اكفة الوسائل الالزمة للقيام مبهمهتا.    تضع رئاسة جملس امجلاعة رهن ا 
 

 71املادة 

جتمتع اللجنة بدعوة من رئيسها وحيدد يف ادلعوة جدول أأعامل الاجامتع وماكنه واترخي انعقاده.  وتوجه ادلعوة يف  

 ( ساعة. 48أأجل ال يقل عن مثانية وأأربعني )

 ال تكون اجامتعات اللجنة حصيحة ا ال حبضور اكفة اعضاءها بعد أأول اس تدعاء. 

ل  ذا مل يكمتل هذا احلضور للجنة املشار ا  يه أأعاله، جتمتع يف نفس الساعة ونفس املاكن يف اليوم املوايل من أأايم  وا 

 العمل حبضور ثليث أأعضاءها عىل الأقل. 

اللجنة من جديد عىل مس توى اجمللس امجلاعي   تركيبة  تعاد  القانوين »الثلثني«،  النصاب  ويف حاةل عدم اكامتل 

  للعضوية.املعينني سابقا حق الرتحش املتغيبنين يكون للأعضاء أأ دون 

 72املادة 

ميارس أأعضاء اللجنة هممهتم من خالل الاطالع عىل الواثئق يف عني املاكن مع متكيهنم من لك املعلومات 

 اليت من شأأهنا أأن تيرس هممهتم واملتعلقة مبوضوع التقيص اذلي أأحدثت اللجنة من أأجهل.  

فادته أأن تساع  ، بعد موافقة الرئيسة،كام ميكن لأعضاهئا  د معل اللجنة  الاس امتع ا ىل لك خشص من شأأن ا 

 يف هممهتا. 

لهيم طابعا رساي.    تكتيس أأعامل اللجنة وترصحيات الأشخاص اذلين تس متع ا 
 

 73املادة 

التداول بشأأنه من طرف    اللجنة قصد  ىل رئيس  ا  أأعامل جلنة التقيص، يقدم مقررها تقريرا عن ذكل  بعد انهتاء 

  أأعضاءها. وعند اعامتده يودع مبارشة دلى رئاسة اجمللس.   

هذا    انرصام  حاةل  حداهثا. ويف  ا  أأقصاه شهر من اترخي  أأجل  داخل  اللجنة  هناء    الأجل دونتنهتيي صالحيات  ا 

( أأايم بناء عىل طلب رئيس  10كن، اس تثناء، لرئيسة اجمللس، أأن تصدر قرارا بمتديد معل اللجنة ملدة عرشة )هممهتا، مي

 اللجنة.

هناء معلها يف الآجال احملددة بعد المتديد.    وحتل اللجنة املذكورة يف حاةل عدم ا 

 74املادة 

عادية    دورة  أأول  عند  واملناقشة  لالطالع  امجلاعي  اجمللس  أأنظار  عىل  التقيص  جلنة  تقرير  اجمللس  رئيسة  حتيل 

 موالية لتارخي اال يداع. 

 ويبقى للمجلس حق التقرير يف شأأن توجيه نسخة منه ا ىل اجمللس اجلهوي للحساابت.    
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 املقاطعات  الفرع الثاني: ندوة رؤساء حمالس

 75املادة 

رئيسة  من  تتكون   " املقاطعات  جمالس  رؤساء  "ندوة  تدعى  استشارية  امجلاعة جلنة  حتدث دلى جملس 

 جملس امجلاعة ورؤساء جمالس املقاطعات امخلس املكونة للمجلس. 

ذا تغيبت أأو عاقها عائق، ينوب عهنا أأحد نواهبا.    ترتأأس رئيسة جملس امجلاعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، وا 

 

 76املادة 

تس تدعي رئيسة جملس امجلاعة "ندوة رؤساء جمالس املقاطعات" لالنعقاد مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة  

 أأو لكام دعت الرضورة ا ىل ذكل. 

جتمتع الندوة بدعوة من رئيس هتا أأو بطلب مكتوب من نصف أأعضاهئا ويكون هذا الطلب مرفقا ابلنقط  

 املقرتحة.  

 عاهتا بعد استشارة رؤساء جمالس املقاطعات. حتدد رئيسة الندوة جدول أأعامل اجامت

  48توجه الاس تدعاءات من طرف رئيسة جملس امجلاعة كتابة، مرفقة جبدول الأعامل داخل أأجل أأقصاه  

 ساعة قبل اترخي انعقاد الاجامتع، وتتضمن الاس تدعاءات اترخي وماكن وساعة انعقاد الاجامتع.  
 

 77املادة 

لرئيسة جملس   امجلاعةميكن  املزاولني هماهمم مبصاحل  امجلاعيني  املوظفني  دعوة  اس تدعاء   ،امجلاعة  كام ميكهنا 

أأو أأي خشص أآخر يكون حضوره مفيدا  أأو املقاوالت العمومية،  أأو املؤسسات العمومية  موظفي وأأعوان ادلوةل 

 لأشغال الندوة بصفة استشارية، وذكل عن طريق عامل العامةل أأو من ينوب عنه.
 

 78املادة 

النصاب يف  هذا  توفر  عدم  أأعضاهئا، ويف حاةل  أأكرث من نصف  الندوة حصيحة حبضور  اجامتعات  تكون 

الاجامتع الأول تنعقد الندوة يف اليوم املوايل من أأايم العمل يف نفس املاكن ونفس الساعة احملددين يف الاس تدعاء  

 الأول كيفام اكن عدد الأعضاء احلارضين.  

الرئيسة   جدول  تتوىل  يف  ترتيهبا  نقطة حسب  لك  خبصوص  للتدخالت  الحئة  وتفتح  املناقشات،  تنظمي 

أأعامل الندوة. وبعد هناية املناقشات يمت املرور ا ىل التصويت اذلي يكون بطريقة علنية، وتتخذ املقررات ابلأغلبية  

  املطلقة للأصوات املعرب عهنا للحارضين أأثناء التصويت. 
 

 79املادة 

سكراترية خاصة ابجامتعات ندوة الرؤساء تتوىل تنظمي وحترير حمارضها وتوقع الرئيسة عىل حمرض  حتدث  

 الاجامتع.
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 الباب العاشر: أحكام ختامية

 الفرع األول: تعديل النظام الداخلي للمجلس

 80املادة 

الرئيسة أأو بطلب موقع من ميكن تعديل مقتضيات هذا النظام ادلاخيل جزئيا أأو لكيا بناء عىل طلب من  

طبقا   عليه  والتصويت  دلراس ته  اجمللس  عىل  التعديل  مرشوع  ويعرض  ابجمللس،  هماهمم  املزاولني  الأعضاء  ثليث 

 لأحاكم القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات. 

 الفرع الثاني: سريان مفعول النظام الداخلي للمجلس 

 81املادة 

( أأايم من اترخي توصل عامل العامةل  8يصبح هذا النظام ادلاخيل ساري املفعول بعد انرصام أأجل مثانية ) 

 ابملقرر القايض ابملوافقة عىل النظام ادلاخيل، دون التعرض عليه.

  
 

 جملس جامعة مراكش   ة رئيس 
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

بعد تالوة نص تقرير اجتماع مكتب املجلس الجماعي في موضوع النقطة، وبعدما توصلتم بمشروع النظام الداخلي  

مدة   تتعدى  ال  ان  على  األبواب  باعتماد  برمته  املشروع  في  التداول  اذنكم،  وبعد  منهجيا،  عليكم  اقترح  الجماعي،  للمجلس 

 ( دقائق.3التدخل ثالثة ) 

 عضو المجلس الجماعي   عبد الصادق بيطاريالسيد 

إن هذا املقترح وجيه لكني أحبذ عدم تحديد مدة للتدخالت حتى يستطيع السادة االعضاء أبداء أراءهم حول جميع   

 . املواد 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

 مناقشة. علما أن هناك مواد ال تحتاج الى  ،أقترح دراسة النظام الداخلي مادة مادة 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد المالك المنصوري

الداخلي  النظام  للمسودة  ،بخصوص  املسبق  التوزيع  من  الهدف  على   فإن  دراستها  من  االعضاء  السادة  تمكين  هو 

 انفراد وتسجيل املالحظات حولها وحتى ال نضطر لتالوتها داخل الجلسة. 
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 المناقشة 

 الباب الثاني: اجتماعات اجمللس /الباب األول: أحكام عامة

 

 يجماعالمجلس ال عضو محمد نكيل السيد 
افقة عليها.  أفترض أن كل مادة لم تتم مناقشتها أنه قد تمت املو

 واالستقالل املالي. "يتمتع املجلس " بالشخصية االعتبارية  فأقترح إضافة عبارة 3أما بخصوص املادة 
 

 يجماعالمجلس ال عضو السيدة خديجتنا ماء العينين 

ففي حالة عدم وجود أحد بعنوان العضو يجب اللجوء الى وسائل التبليغ األخرى كالبريد االلكتروني    7بخصوص املادة  

 . أو الهاتف

 عضو المجلس الجماعيالسيد خليل بو لحسن 

   .تحتاج الى تعديل  وال واضحة بما فيه الكفاية   7إن صيغة املادة 

 عضو المجلس الجماعي السيد م عبد المالك المنصوري

أخذت   إذا  إال  قانونية  غير  مسألة  الورقي  االستدعاء  بمثل حجية  االلكترونية  دعامة  على  املحرر  االستدعاء  اعتبار  إن 

 شرعيتها من املجلس. 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  محمد المحير السيد

الوثائق   وجميع  باالستدعاءات  األعضاء  السادة  تزويد  خاللها  من  يتم  منصة  إحداث  بصدد  الداخلية  وزارة  إن 

 الضرورية. 

 أما بالنسبة لتبليغ مكتب الضبط فسيكون املبلغون محلفين حتى تكون لهم الحجية القانونية لتسجيل الرفض. 

 عضو المجلس الجماعي المصطفى مطهرالسيد م 

 إن قانون املسطرة املدنية ينص على أن الرفض يعتبر بمثابة توصل. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بيطاري

إن طريقة التبليغ املعمول بها على املستوى الوطني والدولي هي الطريقة االلكترونية فقط دون التبليغ الكتابي، كما 

 ن يكون لنا مند البداية سوء النية متأثرين بتجارب سيئة في املجالس السابقة. أنه ال يجب أ

 عضو المجلس الجماعي السيدة رجاء المنصوري

تنصرم   أن  يجب  أنه  على  ينص  املدنية  املسطرة  قانون  أما    10إن  متوصال،  إليه  املرسل  ليعتبر  الرفض  بعد  أيام 

 الوسائط الورقية معمول بها. ومازالتليا بخصوص الوسائط االلكترونية فمازالت لم تعتمد ك

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصادق بيطاري  

يجب توضيح أين يمكن لألعضاء أن يتقدموا بالطلب هل الى مكتب الضبط أم كتابة الرئيسة أما    9بخصوص املادة  

 27فإنه يبدو شرطا تعجيزيا لذلك أقترح االكتفاء بالثلث أي    ،عن ضرورة تحقيق نصاب نصف املجلس لطلب إدراج نقطة ما

 عضوا. 
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 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  محمد المحير السيد

 املتعلق بالجماعات.  من القانون التنظيمي 40إن هذه املادة مستمدة بكاملها من املادة 

 عضو المجلس الجماعي  السيد لحسن حبيبو

 االشارة إلى املواد املستمدة من القانون التنظيمي حتى ال نضطر إلى مناقشتها. من الناحية العملية يجب  

 عضو المجلس الجماعي السيد م عبد المالك المنصوري

 سؤاال منها.  20سؤاال فهل سيتم حذف  40سؤاال بالضبط. وإذا كان هناك  20ملاذا تحديد   10بخصوص املادة 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بيطاري

لذلكا دقيقتين  أو  دقيقة  تكفي  فهل  املواطنين  بعرض مشاكل  األعضاء مكلفون  السادة  يكفي سؤال واحد.    وهل  ، ن 

دقائق حتى يتمكن املتدخل من بسط موضوعه، ألن العضو    5إلى    والتوقيت  3لذلك أقترح الرفع من عدد االسئلة الفردية إلى  

 حقيق ذلك. فرص في السنة لت  3ليس له إال 

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

اقع اإللكترونية أرى أن املسطرة معقدة خصوصا إذا أخدنا في االعتبار أن   بالنسبة لنشر النقط املتداول بشأنها في املو

في مجال الرقمنة. لذلك البد من تسهيل املساطر   أكثر على املجال الرقمي    واالنفتاح الدول العظمى قد قطعت أشواطا كبيرة 

 هو أن يتم نشر النقط التي تم التداول بشأنها في املجلس فورا بطريقة رقمية.  والصواب

 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

سؤال من بين األسئلة املسجلة بمكتب الضبط والتي قد يصل   20كنت أتساءل ما هو املعيار الذي سوف يعتمد النتقاء 

 الواحد مع بعضها.  عأجابت عن ذلك عن طريق ضم االسئلة ذات املوضو  11لكن املادة  ،سؤال  50أو   40عددها الى 

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد ايت المحجوب 

فإن   بيطاري  السيد  ما ذكر  االمر    2مثل  يتعلق  املواطنين خصوصا عندما  لعرض مشاكل  تكفي كل متدخل  دقائق ال 

دقائق    5الح الخارجية مثل الوكالة املستقلة أو العمران أو غيرهما. لذلك أقترح أن ترفع املدة الى   باملشاكل املرتبطة مع املص

 كما أقترح أن تتم االجابة عن كل سؤال فورا من طرف ممثل املصلحة الخارجية املعنية. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة أمال ميصرة

فأتساءل هل العضو مجبر على معرفة كل األسئلة املوضوعة حتى    ،بالنسبة لشرط وحدة املوضوع في األسئلة الكتابية

 يتسنى له تحقيق شرط وحدة املوضوع، أما عن توقيع الطلب فأتساءل من سيقوم بذلك عندما يتعلق االمر بسؤال للفريق. 

تتم االجابة عن    األسئلة،أما عن تحديد عدد   بنك لألسئلة بحيث  إلى دورات    20فأقترح إحداث  الباقي  إرجاع  سؤاال و 

 الحقة. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة خديجة فضي

 خصوص االجابات عن االسئلة ال يجب تحديد سقف زمني ألن االجابة قد تقتض ي تدخل ممثلي املصالح الخارجية. ب



1الدورة رقم  6/10/2021محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ   
 

 

49 

 جماعيعضو المجلس ال السيد عبد الغني طوالب

 املعني. دقائق كما أقترح أن تكون االجابة من طرف نائب الرئيس املفوض له في القطاع  5أقترح رفع مدة االسئلة إلى 

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 

 إن أهم ش يء في النظام الداخلي هو ضمان االحترام املتبادل بين االعضاء على إختالف توجهاتهم السياسية. 

فأرجو تفعيلها بجدية ألن من شأن ذلك تجويد عمل املجلس طبقا ملا تنص عليه    ،ضوع الفرق السياسيةأما عن مو 

أقترح 19املادة   ، وأن نزيد من عدد األسئلة املسموح بها لكل فريق، وكذلك الوقت املسموح للتدخل سواء للفريق أو لألعضاء و

 دقائق على االقل.  3

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد نكيل

"وإذا فاق العدد أكثر من ذلك تعطي االولوية لألسئلة ذات الطابع االستعجالي   10رة التالية إلى املادة أقترح إضافة العبا

 مع االحتفاظ بباقي االسئلة إلى دورة الحقة. 

الفريق، ويجب منح وقت أطول لعرض السؤال الكتابي   رئيس أما بخصوص الطلب املقدم من طرف الفريق فيوقعه  

أقترح   دقائق.  5و

لنسبة لألجوبة فال يمكن حصرها في مدة معينة نظرا ألنها قد تتطلب تدخل ممثلي املصالح الخارجية أو أن طبيعة  أما با

 سؤال تستلزم وقتا أطول لإلجابة.

 المجلس الجماعينائب رئيسة  السيد عبد العزيز بوسعيد 

 أنواع:   3إن تدخالت السادة االعضاء تنقسم الى 

 الكبرى  والقضايااملواضيع  وتهم بش يء من االستفاضة  وتتميز التدخالت املتعلقة بنقط جدول األعمال  -1

 لها جلسة خاصة.  وتخصص ذات طابع آني أي أنها تتعلق بأمور طارئة خارجة عن جدول االعمال  وهياألسئلة الكتابية  -2

 تدخل في باب إحاطة املجلس علما والتياالسئلة اآلنية  -3

 لذلك يجب التفريق ما بين هذه االنواع من حيت املدة املتاحة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد بنلعروسي

دقيقتين لكل تدخل قد كانت له أسباب في املجالس السابقة يتعلق بعدد املتدخلين وكذلك بسبب تكرار  إن تحديد مدة  

 نفس السؤال مما يستهلك وقتا ثمينا من مدة الدورة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصادق بيطاري  

التميي بخص  ز يجب  أما  اآلنية،  الشفوية واالسئلة  واالسئلة  الكتابية  االسئلة  فيجب على  بين  املقترحة  التعديالت  وص 

 السيد كاتب املجلس تدوينها ألنه هو املسؤول عن محضر الدورة.

 الرئيسة. بكتابة  وليس فيجب أن توضع بمكتب الضبط  ،أما بالنسبة لوضع االسئلة الكتابية

 عضو المجلس الجماعي السيدة أمال ميصرة

 . الكتابية التي لم تبرمجأقترح أن تنشر كذلك في املحضر االسئلة 



1الدورة رقم  6/10/2021محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ   
 

 

50 

 عضو المجلس الجماعي السيد حميد خوبا

من االنظمة الداخلية للمجالس السابقة    واملستمدأشكر الهيئة االدارية التي سهرت على إعادة مسود النظام الداخلي  

 الحالية. مع األخذ في االعتبار املستجدات 

فبما أننا قد أتيحت لنا الفرصة لدراسة هذه املسودة على إنفراد ملدة ثالثة أيام فإنه من الواجب أن    ،أما عن النقاش

   .لذلك أعتقد أن دراسة املسودة من طرف املجلس مادة مادة صيغة غير عملية  حولها،يكون كل عضو قد سجل مالحظاته 

 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

و دراسة هذه املسودة بابا بابا بالنظر الى ن كل باب يضم املواد التي تشترك في وحدة املوضوع أما  لقد تبين أن األفضل ه

 فأقترح أن تبقى كما هي على اعتبار أن هناك اجتهادين:  11بخصوص املادة 

 الثاني يتعلق بتنزيل النص.  واالجتهاد  بصياغة النصاالجتهاد االول يتعلق 

التي   الفلسفة  كانت  وهذه  لقد  واملعاني  العبارات  على  التعريج  هي  املسودة  هذه  إعداد  أثناء  املسير  املكتب  تحكم 

تجميعها بحسب  إلى  ترد على من طلبتي فأضطر  كانت  التي  الكتابية  األسئلة  التعامل مع  في  أعتمدها  التي كنت  الفلسفة هي 

األسئلة الكتابية لتجميعها وفق وحدة املوضوع  لذلك فإن مكتب املجلس هو الذي لديه الصالحية بعد تسلم    ،وحدة املوضوع

 سؤاال.  20 ىليستخرج منها عددا ال يتعد

وفي االخير فهناك اجتهاد على مستوى صياغة النص ليكون النص في مستوى التطلعات واآلمال وتستطيع جميع البنود  

حتى   قانونية  ثغرة  أية  ترك  دون  واالكراهات  االشكاالت  جميع  عن  اإلجابة  جميع واملواد  وإن  املشاكل  في  مستقبال  نقع  ال 

التدخالت هدفها هو تجويد النص وجعله في حالة تليق باملجلس الجماعي، علما ان تنزيل النص سيتم باملرونة حسب أهمية 

 املواضيع املعروضة للمناقشة. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بيطاري

تاح الجلسة خصوصا إذا كان عدد املتدخلين  تلرئيسة بالسؤال قبل اف فإنه من غير العملي إشعار ا  12بخصوص املادة  

 . كبيرا وباإلضافة إلى ذلك فإن املدة الزمنية ال تكفي لطرح كل االسئلة واإلجابة عنها لذلك أقترح تحديد املدة في ساعة كاملة

 عضو المجلس الجماعي السيد م الحسن المنادي

 البند املتعلق بضرورة إشعار رئيسة املجلس ألن األمر يتعلق بأمور مستعجلة. فإنه يجب حذف  12بخصوص املادة 

 عضو المجلس الجماعي السيدة خديجتنا ماء العينين 

أن يكون باستطاعة العضو غير املنتمي ألي فريق إذا تعذر عليه الحضور أن ينيب عنه عضوا    11أقترح بخصوص املادة  

سؤاله إلى دورة الحقة يعتبر حيفا في حقه أما بخصوص تلقي األسئلة فأقترح أن تكلف  آخر لطرح السؤال بدال منه ألن تأجيل  

 فيهم. الرئيسة بهذه املهمة أحد األعضاء الذين تثق  

 عضو المجلس الجماعيالسيد عمر السالكي 

خذ في االعتبار  حتى نأ  وذلك..."  أقترح التعديل التالي "إذا تعذر على العضو الذي تقدم بسؤال كتابي  11بخصوص املادة  

 . أخرى  وحوائل معيقات  
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 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

إلى   باإلضافة  اقتراحيه  قوة  بصفتنا  املجلس  أعمال  في  أم سنساهم  فقط  أسئلة  عن  عبارة  كلها  الدورات  أتساءل هل 

اهم كل منا بما يحسنه و ما مساهمتنا في اللجن بطريقة موضوعية، إنني أتمنى ان نساهم كأعضاء بطريقة عقالنية و أن يس

 يتقنه و أن نذيب كل االختالفات السياسية بيننا ألن هدفنا كلنا هو خدمة املواطن. 

 

 املكتب الثالث:الباب 

 عضو المجلس الجماعيخليل بو لحسن  السيد

وهي "تعد   38و   19في املادتين  113/14وردت في القانون التنظيمي  التيأرى أن نحافظ على الصيغة   13بخصوص املادة 

 الرئيسة بتعاون مع أعضاء املكتب " و ليس  "باستشارة مع نوابها"

 عضو المجلس الجماعيالسيدة خديجتنا ماء العينين 

 تعلق بالجماعات. امل من القانون التنظيمي  124و 123أرجو توضيح الشروط الواردة في املادتين   17بخصوص املادة 

 عضو المجلس الجماعيالسيد عبد الرزاق جبور 

بالغة بالنظر إلى أن التجربة أبانت على   وحرفيةاملكتب تتطلب مهنية   اجتماعاتفإن تحرير محاضر  14املادة بخصوص 

املكتب تروج فيها أفكار مهمة خصوصا أثناء إعداد الدورات، لذلك أقترح أن تسند هذه املهمة إلى مصلحة إدارة   اجتماعاتأن  

 املجلس. شؤون 

 

 الباب الرابع: الفرق

 عضو المجلس الجماعي السيد م مصطفى مطهر

 الفريق. يبدو أننا أغفلنا شيئا مهما وهو تحديد عدد أعضاء 

 عضو المجلس الجماعي  العكاري السيد عبد الصمد

 أعضاء.   8إذا لم نحدد عدد أعضاء الفريق فسوف يكون لدينا عدد كبير من الفرق لذلك أقترح تحديد العدد في 

 عضو المجلس الجماعي السيد م الحسن المنادي

وهناك اقتراح بأن    10التي ستمثل داخل املجلس كما ال يجب أن يقل عدد أعضاء الفريق عن    يجب تحديد عدد الفرق 

 فرق حتى تكون هناك دينامية فعالة وعمل إيجابي.   3تكون كل هيئة سياسية فريقا مندمجا وإن نقتصر على 

 عضو المجلس الجماعيالسيدة خديجتنا ماء العينين 

لل بها  يمكن  التي  الكيفية  لهأتساءل عن  ليس  الذي  الفرق  عضو  إحدى  إلى  ينتسب  أن  أتساءل بخصوص    ،فريق  كما 

دعوة الرئيسة لرؤساء الفرق أو من ينوب عنهم للتشاور قبل انعقاد الجلسات هل هناك إمكانية لدعوة ممثلين عن االعضاء 

 الذين ال ينتمون إلى أي فريق. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصادق بيطاري  

حدين ذو  يعتبر سيفا  فريق  إلى  االنتماء  هو    ، إن  الفريق  رئيس  يصبح  بحيث  التدخل  في  العضو  يصادر حرية  انه  ذلك 

لذلك أدعو السادة األعضاء إلى أن يبقوا مستقلين ألن    ،املتدخل و املتحكم مما ال تبقى معه فائدة لألعضاء لحضور الجلسات 

لس الفارط حيث كان السيد  هناك من يسعى إلى رئاسة الفريق فقط من أجل مصلحته الخاصة و قد كانت لنا سابقة في املج

في ذلك املجلس املعارضة  أنه مارس  يوما  يثبت  لم  املعارضة لكن  لفريق  نكيل رئيسا  البند يجب   ، محمد  لذلك أقول أن هذا 

فمن شاء ان ينتمي  ،  و ان يبقى عدد الفرق إثنين: األغلبية و املعارضة  ،حذفه إذا لم يكن منصوصا عليه في القانون التنظيمي

 ية فله ذلك و من شاء أن ينتمي الى املعارضة فله ذلك و أن يبقى العضو حرا في الدفاع عن مصالح ناخبيه. إلى األغلب

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 

املادة   في  عليها  منصوص  الفرق  التنظيمي   7إن  القانون  تكرار    ،من  تفادي  و  املجلس  عمل  تجويد  هو  الفرق  من  الهدف  و 

املتشابه املقاطعاتالتدخالت  بإحدى  املتعلقة  بالقضايا  األمر  يتعلق  عندما  غالبا  يحدث  مثلما  فليس    ،ة  الفرق  عن  أما 

يجب التوضيح هل األمر يتعلق برئيس الفريق أم برئيس    20وبخصوص املادة    ،بالضرورة أن تكون من أعضاء نفس املقاطعة  

 الهيئة السياسية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصادق بو زاهر 

عملنا   يتميز  أن  و  املشاكسات  عن  بعيدا  التعامل  في  الظن  حسن  و  الصدقية  و  الحرية  تقتض ي  القانون  روح  إن 

افق حل    ،بالتو و  املواطنين  هموم  حمل  هو  كلنا  هدفنا  وأتساءلألن  الفريق  مشاكلهم  حدود صالحيات  الحق    ،ماهي  هل  و 

ال  للتدخل من اجل  لغير املنتمين  القرب، و هناك إشكالية أخرى عندما ال  مكفول  في إطار سياسة  املواطنين  تعبير عن هموم 

الهيئة   أعضاء  عدد  إلى يصل  اال   السياسية  فريقالحد  لتكوين  هيئة   ، دنى  مع  فريق  تكوين  إلى  سياسية  هيئة  يلجئ  قد  مما 

 مختلفة مع ما يطرحه ذلك من عدم االنسجام. 

 يعضو المجلس الجماع السيد خليل بو لحسن

التداول والنقاش داخل   أبدا أي عضو من حرية  تمنع  السابقة ولم  االنتدابية  الفترة  املقتضيات كانت خالل  إن هذه 

في املئة من الجماعات لم   25الجلسات. وباإلضافة إلى ذاك فإن هذه املقتضيات إنما تم اقتباسها من البرملان وإن ما يقارب  

ترة االنتدابية السابقة. وباملقارنة مع ما هو معمول به في البرملان فإن عدد أعضاء الفرق تأخذ بها في أنظمتها الداخلية خالل الف 

لجئ هيئة سياسية إلى االندماج مع توذلك للمحافظة على التركيبات السياسية داخل املجلس حتى ال    6أو    5ال يجب أن يتعدى  

 هيئة أخرى قد ال تنسجم معها في الرؤى واالهداف. 

 عضو المجلس الجماعي يلالسيد محمد نك 

إن نظام الفرق هو خاص بالجماعات التي تتكون من مقاطعات، أما بخصوص ما ذكره السيد عبد الصادق بيطاري  

فأقول أن مسؤولي املجلس السابق قد تعاملوا مع املعارضة بأخالق سامية و لم نكن في حاجة إلى اللجوء إلى املعارضة من أجل  

و باإلضافة إلى ذلك فإن النظام الداخلي آنذاك كان ينص على ان عدد أعضاء الفريق ال يجب   ،تحقيق أية مصلحة لناخبينا

وبالتالي لم يعد    ،14عضوا انسحب منه عضوان و بقي العدد    16عضوا ، لكن بعد تكوين فريق املعارضة من    15أن يقل عن  

أ يكون عدد  أن  اآلن  أقترح  لذلك  القانونية،  الناحية  قائما من  بين  الفريق  ما  الفريق  فريق    10و    6عضاء  إحداث  مع وجوب 

 املعارضة الذي ينص عليه القانون . 
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 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

وتسهيل   السياس ي  الطيف  مستوى  على  العمل  وتنظيم  املجلس  مستوى  على  العمل  تنظيم  إلى  يروم  النص  هذا  إن 

كل   رغم  تحقيقه  إلى  نسعى  ان  ويجب  محمود  تطلع  وهذا  املجلس  مكونات  بين  ما  والتكامل  والتعاون  والتواصل  التواصل 

ذ في االعتبار أن النص يروم تحقيق ما يجب أن يكون وليس  االكراهات سواء داخل نفس الهيئة أو بين مختلف الهيئات مع األخ

باالنتماءات   له عالقة  ان ذلك ليس  أن تتشكل على أساس املجلس وأن ينص بوضوح على  تبرير ما هو كائن. إن الفرق يجب 

ات السياسية إلى  السياسية وإنما هو تنسيق وتشاور في إطار املجلس فقط حتى ال يستغل هذا التقارب كذريعة في إطار املناكف

 اتهامات ودعاوى لدى القضاء بربط اتصاالت سياسية مع الفرق السياسية املنافسة. 

العبارة التالية "ينتظم أعضاء مجلس الجماعة في إطار فرق تتألف من كذا    18وفي االخير أقترح أن نضع في بداية املادة  

 عضو كحد أدنى" 

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

اوال   يجمعنا  ما  فإن  السالكي  السيد عمر  ذكره  ما  األخوة    وقبل تعقيبا على  هو  السياسية  وخدمة    والصداقة الهيئات 

 املواطنين و إن من شأن تكوين فرق مختلطة من األلوان السياسية تحقيق هذا الهدف.  ومصلحة املدينة 

 المجلس الجماعيعضو السيد عبد المالك المنصوري 

نتجنب   حتى  النص  باقي  عن  ومختلف  غليظ  بخط  التنظيمي  القانون  ينظمها  التي  املقتضيات  كتابة  يجب  كان  لقد 

لعدد   ونظرا أما عن الفرق فقد كان من الواجب تعريف مفهوم الفريق حتى ال يختلط بمفهوم الفريق الحزبي    ،املناقشة حولها

ستكون األحزاب املمثلة   وبالتالي فإن من شأن الرفع من عدد أعضاء الفرق تقليل عدد هذه األخيرة    81أعضاء املجلس البالغ  

 . لذلك أقترح تقليل عدد أعضاء الفرق لتفادي ذلك ،اختالفاتها البنيوية بينها رغم داخل املجلس ملزمة بالتنسيق فيما 

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل ولاالالنائب  محمد االدريسي السيد 

اليومي   فإن همنا الوحيد هو مصلحة املواطن وليس أي    ولذلكالتشريع    وليسإننا هنا داخل املجلس نباشر التسيير 

   حجمه. ش يء آخر لذلك ال يجب إعطاء اختالف األلوان السياسية أكثر من 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بيطاري

إن هذا األمر جد حساس ألنه في ظل القانون الجديد لألحزاب السياسية و في ظل عدم االلتزام وعدم االنضباط الذي  

وج اآلن و في ظل التجارب السيئة السابقة التي عانى من تبعاتها بعض االعضاء أصبح الكل يخاف من االسقاطات السلبية ير 

ومنها ما تعرض له كل من السيد عمر السالكي و السيد خليل بولحسن خالل الفترة االنتدابية السابقة لكن مع ذلك ال يجب 

و يجب أن يكون لنا حسن النية خصوصا وأن املجلس يضم في عضويته  ، االسقاطات أن نبق في املجلس الحالي رهائن ملثل هذه

 وجوه جديدة و التي تزرع فينا األمل و أن نعطيها رؤية ناضجة و مستقبلية مليئة بالتفاؤل. 

بين   ما  أدنى  حد  على  نتفق  ان  يجب  املجلس  لفرق  بالنسبة  هناك    10و    6لذلك  كانت  إذا  حتى  و  فريق  لكل  أعضاء 

معارضة فستكون معارضة بناءة، تقترح الحلول و البدائل وليس معارضة هدامة، و يجب أن نقتنع أن أي رأي مخالف أو مغاير  

اقتراحي. إن دور الفرق فهو عمل تشخيص ي    اأم ليس بالضرورة رأيا معارضا بل هو رأي مساعد و مكمل.  و
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 عضو المجلس الجماعي السيد كمال ماجد

الفرصة   إتاحة  هو  الهدف  كان  وإنما  العدد  مسألة  املسودة  هذه  إعداد  عند  عنه  غائبا  يكن  لم  املجلس  مكتب  إن 

بحيث يمكن تكوين الفريق إما وفق اللون السياس ي أو    ، همقافو وي للسادة األعضاء لتشكيل الفرق وفق العدد الذي يالئمهم  

 وفق االنتماء إلى نفس املقاطعة.

 عضو المجلس الجماعيالسيد عبد الغني طوالب 

وأن يبقى من    7أو    6أقترح أن يكون عدد الفرق أكثر من إثنين و إن يكون عدد أعضاء الفريق ما بين    19بخصوص املادة  

الفري إلى  االنتماء  كل عضو  ألن  حق  الحالي  افق  بالتو اإلغترار  يجب  ال  كما  السياس ي  انتمائه  النظر عن  بغض  يريده  الذي  ق 

 الطريق مازال طويال ويمكن أن تختلف فيه الرؤى حول كثير من القضايا. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بن مسعود

إ حداث الفرق هي مجرد مسألة تنظيمية وقد  لقد أخذت هذه املادة الكثير من الوقت وكان حولها جدل كثير ذلك أن 

 التخوف منها كثيرا.  ب كان معموال بها في املجلس السابق لذلك ال يج

 عضو المجلس الجماعي السيدة سعيدة أيت بوعلي

فيما يخص تكوين الفرق فإننا كلنا أتينا الى املجلس بألوان سياسية مختلفة وكل منها يهدف إلى تجويد حياة املواطنين  

وإننا ورغم   والضوابط  الحدود  للمستشارين  يحدد  الذي  االحزاب  قانون  وهناك  فرق  تكوين  على  املشروع  نص  فقد  ذلك 

االستراتيجية  بوضع  نحن  نقوم  وإنما  املقاطعات  اختصاص  من  ذلك  ألن  اليومي  الشأن  ندبر  ال  املدينة  مجلس  في  كأعضاء 

 الكبرى للنهوض باملدينة ككل. 

ن الفرق تهدف إلى عقلنة العمل السياس ي لذلك يجب ان نفهم جيدا معنى الفريق ودور  إن املقتضيات املتعلقة بتكوي 

 رئيس الفريق  

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

 قريبا. تعقيبا على الجزء االخير من هذا التدخل ابشر السادة األعضاء أن برنامج تكوين املنتخبين سيبدأ 

 عضو المجلس الجماعي السيد م مصطفى مطهر

تبين عدم صالحية رئيس الفريق فكيف يمكن   احترام مقتضيات قانون األحزاب أن    استبداله،إذا  في إطار  أقترح  كما 

افقة حزبه لينضم ألحد فرق املجلس.   يأخذ العضو مو

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  محمد المحير السيد

 . إن نظام الفرق هو مجرد آلية تنظيمية وال تصادر الحق الدستوري لعضو املجلس الجماعي في تمثيليته الفردية

 عضو المجلس الجماعي السيدة سعيدة أيت بوعلي

فيتمم من األعضاء    15فهو يعد فريقا أما إذا كان العدد ال يصل إلى    15إذا كان عدد االعضاء من حزب معين يصل إلى  

 الذين ليس لهم فريق و بما أن العدد ال يكلف املجلس شيئا فليس هناك معنى لتحديده . 
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 الجماعي عضو المجلس السيد عمر السالكي

بحيث تصبح لدينا فرق كثيرة مما ينتج عنه تدخالت    التجزيء،إن العدد يجب أن يكون مرتفعا قليال حتى ال نقع في فخ  

 للوقت.  وإضاعةومناقشات كثيرة  

 عضو المجلس الجماعي  السيد لحسن حبيبو

املتعلق بالفرق    والتصور التنمية    وهدفه تصور الجماعات املحلية التي تعنى بالتدبير املحلي    : يجب ان نفرق بين تصورين

 الوطني. السياسية على املستوى  والرؤىيعنى بالتوجهات  والذي على الصعيد البرملاني  

كما ان العدد ال يحدد    ،فإن نظام الفرق غير واضح بالشكل الذي يجب أن يكون عليه  ، فبالنسبة للجماعات املحلية

وثيقة   على  املستند  التنموي  التصور  إطار  في  الفريق  انسجام  و  التصور  وحدة  هو  ذلك  يحدد  الذي  إنما  و  الفريق  فاعلية 

 الفرقاء. التي يشارك في إعدادها جميع  االستراتيجية التنموية

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصمد العكاري 

ك  اهمية  لها  العدد  الفعالية  إن مسألة  كانت  كلما  العدد مرتفعا  كان  كلما  وقعه    وسيكون مرتفعة    وااليجابيةبرى ألنه 

تنمية   لتحقيق  التواصل    املدينة، إيجابيا  يسهل  بالتالي  و  الفرق سيكون محدودا  عدد  املسير ألن  املكتب  مهمة  كما سيسهل 

 والتشاور. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة رجاء المنصوري

 .15و  7قطة أقترح ان يكون العدد ما بين للخروج من هذه الن

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم باحسو

  املقاطعات. أتساءل ملاذا ال يتم تحديد عدد الفرق بحسب عدد 

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

مناسب    10الى نتيجة مفادها أن عدد     وتم االستقرار لقد تم إجراء النقاش حول موضوع العدد خالل إجتماع املكتب  

جدا أخذا في االعتبار أن هناك أعضاء جدد و أن من شأن تكوين فرق مختلطة من األعضاء الجدد و القدامى سيكون مفيدا  

افق السادة األعضاء على هذا العدد فسوف نعتمده أعضاء مناسب لهذه الغاية و لذلك فإذا 10وان عدد    . و

 

 الباب اخلامس: اللجان

 عضو المجلس الجماعي السيدة سعيدة أيت بوعلي

روح   على  أساسا  يبنى  أن  يجب  داخليا  نظاما  ولوكان  قانوني  بناء نص  جاء دستور سنة    .ومقتضياتهالدستور  إن  لقد 

الجنسين  2011 بين  املساوات  ومنها  جدا  مهمة  إضافة    ،بمقتضيات  الدستور يجب  روح  مع  تماشيا  كل    تاءلذلك  في  التأنيث 

فإذا لم يذكر مثال رئيس ورئيسة فريق فقد    ولذلك   ،معاني  هي حمالةألن اللغة ليست محايدة بل    ،املواضع التي تستدعي ذلك

 يفهم منها أن رئاسة فريق أو لجنة او غيرها هي للذكور دون اإلناث. 

املدني   املجتمع  بمساهمة  تتعلق  ألنها  كبرى  اهمية  فلها  العرائض  طريق  عن  التشاركية  الديمقراطية  بخصوص  أما 

ذكرت عرضا مرتبطة بالبيئة في حين أن املغرب له   والذيتدامة  البشرية املس   والتنميةونفس الش يء بالنسبة لهيئة الحكامة  
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وردت في هذه املسودة العبارة   ولقد منها فقط.    ءدولية فيما يخص التنمية املستدامة والتي تعد البيئة جز  التزامات و    اتفاقيات 

اقعا غير الديمقراطية التالية " ال يمكن تغيير أسماء هذه اللجان و ال تقسيمها " ذلك أن الل جان لم تحدث إال لكي تستوعب و

 جديدا إال ان تكون هذه العبارة قد وردت في القانون التنظيمي فال اعتراض لي إذا عليها. 

لجنة مختصة    وإنمافإن من يجب أن يتأكد من مطابقتها ليس مكتب املجلس    ،أما بخصوص عرائض املجتمع املدني

 بها. لجنة خاصة  ث بالنسبة للتنمية املستدامة إحدا تحدث لهذا الغرض تسمى لجنة العرائض. كذلك يجب 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بيطاري

آخر لذلك أقترح    وعضو   ونائبهلقد اثبتت التجربة بخصوص اللجان أنه في كثير من األحيان ال يجتمع إال رئيس اللجنة  

 مصداقية. حتى تكون لقرارات اللجنة   5أن يكون العدد 

 عضو المجلس الجماعي السيدة جيهان حدان

بينما نص    7حيث تم النص على أن العدد األدنى ألعضاء اللجان هو    22املادة  هناك تناقض مع القانون التنظيمي في  

 . 5القانون التنظيمي على أن العدد األدنى هو 

 عضو المجلس الجماعي بد الجليل بنسعودالسيد ع

املعروضة عليها القضايا  في دراسة  للجان املجلس  البالغة  الرفع من    ، نظرا لألهمية  وتسهيال لعمل املجلس فإنه يجب 

   الحد األدنى لعدد اعضاء اللجان حتى يكون لعملها مصداقية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد م الحسن المنادي

الحد   يبقى  املجال لذلك أقترح أن  في هذا  الذي هو سيد نفسه  للمجلس  اللجنة هو عمل تحضيري غير ملزم  إن عمل 

اللجان البداية    ،كما هو   األدنى ألعضاء  في  أثبتت أن الحماس يكون كبيرا  التجربة  يترتب عنه حصول    ويقل ألن  تدريجيا مما 

 اللجنة فنضطر إلى تأجيلها مرة بعد مرة.   الجتماعصعوبة كبيرة في تحقيق الحد األدنى 

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 

النصاب   تقليل  شأن  من  انعق  الجتماعإن  تسهيل  اجتماعاتها  اللجنة  في    وغالبااد  املشاركين  االعضاء  عدد  يرتفع  ما 

 اللجنة.اإلجتماع مع تقدم أشغال 

 عضو المجلس الجماعيالسيدة حليمة بامحمد 

 مستقلة. يجب أن تذكر املقتضيات املتعلقة بإقالة رئيس اللجنة في فقرة  24بخصوص املادة 

 عضو المجلس الجماعي السيدة خديجتنا ماء العينين 

اللجان الدائمة يتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الضامن للتعددية  22بخصوص املادة   الى  لذلك يجب    ، فإن االنتساب 

 تعتمد العدد أم على األغلبية أم على املعارضة التي هي غير موجودة أصال.  وهل ،تحديد ما هي التمثيلية النسبية 

الداخلي على توضيح كيفية توزيع اللجن أخذا في االعتبار كل املحددات املذكورة    النظاملذلك يجب أن يحرص واضعو  

 النسائية( الفرق  وتمثيلية)التمثيلية الترابية للمقاطعات 

 . أما بالنسبة للمعارضة فنحن كلنا مع األغلبية باستثناء شخص واحد
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 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

فإن السيدة رئيسة املجلس قد صوت عليها الجميع أما الشخص الذي لم يصوت عليها فقد كان    ،تصحيحا للمفاهيم

 طعنا في كفاءة الرئيسة أو تسييرها.  وليس عن التصويت إحتراما ملوقف حزبي محض   امتناعاذلك 

 عضو المجلس الجماعيالسيد خليل بولحسن 

 مر بالتصويت على الرئيس او الرئيسة. إن املشرع عندما خصص للمعارضة إحدى اللجان لم يربط اال 

فإني أؤكد    ،أما االنتساب للمعارضة فيكون مبنيا على االختيار الفعلي أثناء تكوين اللجان أما بخصوص توفر النصاب

 من خالل التجربة أنه من الصعب جدا أن يبدأ عمل أية لجنة بأكثر من ثالثة أعضاء. 

 شؤون المجلس رئيس مصلحة إدارة  محمد المحير السيد

من القانون التنظيمي هي التي نصت على أن مكتب املجلس هو املختص بالتأكد من    125بالنسبة للعرائض فإن املادة  

أما بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة فليس هناك تناقض ألن القانون التنظيمي ينص على   ،استيفاء العرائض للشروط القانونية

 . 7نحن عددا أكبر و هو  و قد اخترنا  5أن ال يقل العدد عن 

  5لتكون بذلك لدينا    5عدد أعضاء املجلس على    81الذي هو قسمة    16  أما بالنسبة للعدد االقص ى فقد اخترنا عدد 

 لجان. 

وكذا التمثيلية حسب املقاطعات    ،فاملشرع ينص على مبدأ املناصفة  ،أما بالنسبة للتمثيل النسبي الضامن للتعددية

 ية من حيث تركيبتها.بحيث تكون اللجان متواز 

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم العرابي

  تترأس لذلك وجب أن    ،في املئة على األقل للنساء  30فإن القانون ينص على    ،بخصوص املناصفة التمثيلية النسائية

الخمس املقاطعات  برئاسات  املتعلق  اإلنتخاب  اثناء  وقع  ما  يتكرر  الخمس حتى ال  اللجان  بين  من  لجنتين  لم    ،النساء  حيث 

في املقاطعة التي كادت أن تؤول رئاستها إلى إحدى النساء لم يتم األمر ألسباب ال داعي للخوض   وحتىتحترم النسبة القانونية  

 فيها اآلن. 

 لجنة. هل باإلمكان االنتساب إلى أكثر من  األخير أتساءل  وفي  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد بن شقرون

لكن ما يقع بالفعل هو أنه عندما تعرض   املجلس، عمل  وييهئإن عمل اللجنة يعتبر صلب العمل الجماعي بما أنه يحضر 

او املالية او الصحة  اللجنة كالتعمير مثال  للمناقشة داخل  املعني فيحضر هو وطاقمه   ،نقطة ما  يتم إستدعاء املسؤول  فإنه 

 ،ملجلس أعضاء مما يعتبر نقصا في حق ا   3يجد فيها اال    وال مساعدين فيأتي إلى اللجنة    3التقني والذي يكون غالبا مكونا من  

العدد   أن يفوق  ا لذلك أقول أن  اللجان يجب  الذي 7ألدنى ألعضاء  الشباب  أن املجلس مكون من عدد كبير من  ، خصوصا 

اقا للمشاركة   اللجان.  في عمل يعتبر أمل العمل الجماعي، وسيكون تو

اللجان إلى  إلى أكثر من  من حق األعضاء اال   ،فأتساءل لم تم تحديده في لجنة واحدة  ،أما بخصوص االنتساب  نتساب 

 لجنة. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

أؤكد على ضرورة تحديد مفهوم الكلمات ألنه يترتب عن ذلك تبعات قانونية وقد يخلق لنا ذلك مستقبال عدة مشاكل  

ونكاد ال نختلف    ، لذلك فعندما أقول أن االمر ال يتعلق بمعارضة و إنما بامتناع فإني أدرك ما أقول   ،إن لم يتم هذا التحديد

أن يصطفوا في االتجاه املقابل لألغلبية التي    اختاروابأن مصطلح املعارضة في القاموس السياس ي يحيل على مجموعة أفراد  

لم يتحقق البتة في هذا املجلس و كلنا واكبنا جلسة انتخاب الرئيسة   و هذا ما    ،تتحدد بمن مع الرئيسة و طاقمها ومن يخالفهم

هو الذي لم يصوت و أعتبر نفسه ممتنعا عن التصويت لقناعة داخلية وفي تناغم تام مع موقف حزبه   احيث أن شخصا واحد

وه الوطني  املستوى  األمر   و على  أن  أخرى  مرة  أكرر  لذلك  املحلي.  املستوى  على  تبنيه  على  بموقف    مؤتمن  عن    امتناع يتعلق 

 التصويت و ليس بمعارضة. 

لكن األمر ال يتعلق    ،الداخلي   النظامو قد يبدو في هذه املناقشة بعض التعارض فيما بيننا بخصوص عدة مواد من هذا 

في االختالف من باب "اختالف أمتي رحمة " التنوع واالستفادة من   بمعارضة و إنما مارسنا حقنا  جميع   ألن ذلك يكرس مبدأ 

إننا عندما نختلف فإننا ال نعارض ألننا نختلف على مستوى العقول و ليس على مستوى  االطراف و احترام كافة القناعات، 

إننا نختلف بعقولنا و نحب بقلوبنا بعضنا البعض، لذلك    القلوب من باب "أن اختالف العقول ثراء و اختالف القلوب جفاء"

الرئيسة و املحاضر تثبت ذلك    انتخابو أصر عليها و أقول أننا جميعا شهود على ما جرى أثناء  أؤكد بفخر و اعتزاز هذه املعاني  

 وتنفي غيره . 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الصادق بو زاهر 

إن  و  أساسا  تخيف  ال  املعارضة  عمله    إن  وسيكون  والزلل  الخلل  موطن  إلى  ينبهه  من  يجد  لن  معارضة  دون  مجلس 

إنني أتحدث معكم بأسلوب مدينة مراكش ذلك أنني صانع تقليدي و أعتز بذلك و رحم هللا الحسن الثاني عندما رفع   ،منقوصا

يكتب و ال حرفة له وكل الصناع التقليديين    عنا إسم األمية ملا أرسل عبد الهادي بو طالب و قال له إن األمي هو من ال يقرأ و ال 

 في أكاديمية الحسن الثاني للفنون هم بهذا التعريف غير أميين.

لم تكن له معارضة فيجب أن يسعى    ومنإذا كانت واعية بدورها    الديمقراطية،إن املعارضة مكون أصيل في العملية  

اللجان فإن عدد    ،املحتملة  طر واملخا  واالختالالتإلى خلقها ألنها تبصر املجلس بالعيوب   كحد أدنى كاف خصوصا   3أما عن 

 درهم. 1500و حتى  700ليس فيه تعويض مادي مثلما هو الحال في مؤسسة الجهة حيث التعويض يصل إلى   هاوأن عمل

اقف حرجة أمام    اجتماعو إن من شأن الرفع من الحد األدنى أن يصعب   اللجان و بذلك يتأخر عملها و يجعلنا في مو

ولكن   العدد  ليس  املهم  إن  و  اللجان،  أعمال  في  للمشاركة  حضورهم  الضرورة  تقتض ي  الذين  الخارجية  املصالح  ممثلي 

النساء هن من    أما عن مقاربة النوع فال يجب أن نكتفي باملناصفة و إنما نعطي رئاسة كل اللجان للنساء بحكم أن  ،الفعالية

من الالزم ألننا كأعضاء جدد نريد ان نستفيد من األعضاء   أكثر إنني ال أريد لهذه املناقشة أن تطول    تعليمنا.قمن على تربيتنا و  

 السياسية. واملشاحنات   والردمنهم بعيدا عن األخذ  ونتعلمالسابقين 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني طوالب

خ  أو  رفع  املهم  األدنى  ليس  الحد  االستمرارية    وإنمافض  هو  التي    والحرصاملهم  اللجنة  ألعمال  العضو  مواكبة  على 

 نتسب إليها. ا

وجهة نظر    فقد ذكر السيد عمر السالكي وجهة نظر بينما ذكر السيد خليل بولحسن واملعارضةأما عن موضوع األغلبية  

 . مغايرة لذلك أطلب من السيد رئيس مصلحة إدارة شؤون املجلس الجماعي أن يوضح لنا الصواب في هذه املسألة



1الدورة رقم  6/10/2021محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ   
 

 

59 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

أعضاء على األقل" لذلك يجب    5إن القانون التنظيمي واضح جدا عندما نص على " يحدد أعضاء كل لجنة دائمة في  

إذا حضر أشغالها   وحتىا العدد كما يجب أن يبقى النصاب قليال حتى تتمكن اللجان من عقد اجتماعاتها بسرعة  أن نتبنى هذ

  ولو إلى االنتظار كثيرا الكتمال النصاب، علما أنه يحق لألعضاء حضور اشغال أية لجنة    نممثلو املصالح الخارجية ال يضطرو 

 دى اللجان ال يمنع من حضور أشغالها. كانوا ليسوا أعضاء فيها ألن عدم العضوية في إح 

يصرح العضو أنه يصطف في املعارضة وأنه يريد أن    عنه وانفهي موقف يجب عند تبنيه واالعالن    ،أما عن املعارضة

 ينتمي إلى اللجنة التي يخولها القانون للمعارضة. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد المالك المنصوري

أما بخصوص موضوع املعارضة فأطلب من السيد رئيس مصلحة إدارة    ،دة يعد اقصاءإن حصر االنتماء في لجنة واح 

األعضاء أن عمل اللجان ليس ملزما للمجلس    أحد ذكر    وقد شؤون املجلس أن يوضح لنا املقتضيات القانونية في هذا الباب  

 فإذا كان األمر كذلك فما الفائدة من إحداث اللجان. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود

الداخلي و إن حضور أشغال اللجن ليس    النظاممنصوص عليه في القانون التنظيمي وليس فقط في    ودورهاإن اللجان  

باستثناء حكرا على أعضائها فقط و   للمشاركة واملناقشة  إنما هي مفتوحة لكل أعضاء املجلس و ليس فقط للحضور وإنما 

التصويت الذي هو من حق أعضاء اللجنة املعنية وحدهم كما نطالب برفع الحد األدنى حتى يكون للتصويت مصداقية و حتى  

جنة مصداقية أمام ممثلي املصالح الخارجية عندما ال يتم فقط بثالثة أعضاء، بل يكون بخمسة أعضاء او أكثر و حتى تكون لل

 يحضرون أشغالها. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

نظرا لألهمية  الكبيرة    الكفاءةفليس املهم ان يكون على رئاسة اللجنة رجل أو إمرأة  إنما    ،رجوعا إلى موضوع املناصفة

 التي أناطها املشرع بعمل اللجان. 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  حيرمحمد الم السيد

أنه ال يمكن ألي عضو أن ينتسب ألكثر من لجنة  25املادة  إن     5أال يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن    ،تنص على 

 27أما فيما يخص املعارضة فإن املادة    ،مع التمييز بين حق االنتساب و حق الحضور بصفة إستشارية دون التصويت  ،أعضاء

مع  الحق  هذا  ممارسة  كيفية  للمجلس  الداخلي  النظام  يحدد  و  للمعارضة  الدائمة  اللجان  إحدى  تخصص  أنه  على  تنص 

أنه معارض و يخضع ملسطرة االنتخاب و التصويت ألن املجلس هو الذي يقرر من   تقديم العضو املعني تصريحا كتابيا يفيد 

 لجنة. ألية يكون رئيسا  

 عضو المجلس الجماعي السيد عمر السالكي

معارضة  لدينا  ليس  فإنه  الساعة  أي    ،إلى حدود  أو  أنا  حينها  أكون  قد  و  املستقبل  في  معارضة  لدينا  تصبح  قد  لكن 

أعضائها أحد  آخر  ملبدأ    ،مستشار  إعماال  و  لإلقصاء  تفاديا  إال  اللجان  إحدى  رئاسة  للمعارضة  يخصص  لم  املشرع  إن  و 

االشراك و اقتناعا أن دور املعارضة ليس بالضرورة دورا سلبيا أو ان لها نوايا سيئة أو ليس لها ما تقدمه و تقترحه وقد ذكر  
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السيد عبد الصادق بوزاهر أن من ليست له معارضة فعلية أن يسعى الى احداثها على أساس أن تكون معارضة بناءة ومواطنة 

 قتراح البدائل. و تسعى إلى تقويم عمل املجلس و إ

 الباب السادس: تسيري جملس اجلماعة

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

بحكم أن الجلسة عمومية و أن    حذفهااملتعلقة بالصحافة فقد اقترحت الرئيسة و املكتب املسير    37بخصوص املادة  

 للصحافة حق التتبع و املواكبة و التصوير دون ترخيص . 

 المجلس الجماعي نائب رئيسةالسيد عبد العزيز بوسعيد 

القرار بحذفها    37لقد كان هناك نقاش مطول حول املادة   اتخاد  إثره  التصوير    وإتاحةداخل مكتب املجلس تم على 

بحكم أن الجلسة هي جلسة عمومية لكن في األخير يبقى القرار للمجلس في أن يتبنى أو    شرط،دون قيد او    والعموم للصحافيين 

 . يعدل أو يحذف هذه املادة

 عضو المجلس الجماعي   يطاريالسيد عبد الصادق ب

درهم    900أو    800أو    700فإننا ننتسب إلى اللجان ليس من أجل التعويض سواء كان    ،تعقيبا على أحد السادة األعضاء

أصال   تعويضات  هناك  ليس  أنه  العلم  ان   ،لألعضاءمع  عمل    و  في  بكفاءاتهم  املساهمة  و  العام  الصالح  هو  االعضاء  يهم  ما 

لهم  فاألعضاء  التعميم  يجب  ال  لذلك  وغيرهم،  القبعة  لهم  ترفع  تقليديين  وصناع  أساتذة  و  ومهندسين  كدكاترة  املجلس 

و نوابهم في هذه الجائحة   و إني ألقترح أكثر من ذلك أن يتطوع رؤساء اللجان  ، احترامهم و لم يأتوا للمجلس من أجل أية منفعة

 بالتعويضات املخصصة لهم و بذلك تظهر املواطنة الحقة. 

البصرية    37أما بخصوص املادة   السمعية  أنه صحفي مما    وكلفإننا في عصر وسائل االتصال  لديه هاتف يدعى  من 

 فتح الباب على كثير من التجاوزات التي وصلت إلى حد االبتزاز. 

عيه بل يجب ان  الذلك ال يجب ترك الباب مفتوحا على مصر   املهنة.   ومعايير ة امللتزمة بميثاق  الصحاف  ونقدر إننا نحترم  

ال   و  حق  بغير  الصحافة  يدعون  من  نتفادى  حتى  لديها  املعتمدين  الصحفيين  تحديد  اجل  من  الصحافة  نقابات  مع  ننسق 

اال ويتصيدون  االمور  يضخمون  و  يغيرون  بل  بأمانة  الجلسات  في  قيل  ما  على ينشرون  يشوشون  ذلك  من  اكثر  بل  قوال 

الحقيقيين املادة    ،الصحافيين  يخص  فيما  اكتمال    34اما  أجل  من  لالنتظار  ساعتين  مدة  فإن  القانوني  بالنصاب  املتعلقة 

ساعات و يجب   8ساعات من العمل املتواصل داخل الجلسة مما يعني    6النصاب القانوني مدة كبيرة خصوصا أنه سيتبعها  

في اال  اللواتي لهن مسؤوليات أخرى و مشاكل و أبناءاألخذ  لذلك    ،عتبار وضعية املستشارات و املوظفات املواكبات للدورة و 

انتظار   الناخبين  اكتمالأقول أن  الوطن واملدينة و  له غيرة على  يتعدى ساعة واحدة ألن من  أن  يجب أن    ،النصاب ال يجب 

في الوقت املحدد  يكون املنتخب   افتتاح و حتى إذا تأخر فال يجب أن يتعدى ذلك ربع ساعة حتى يمكن    حريصا على الحضور 

الجيدة التي أخذناها عن أعضاء هذا املجلس لتوحي  الجلسة نصف ساعة على اكثر تقدير بعد الوقت املحدد. و إن االرتسامات

   النصاب.بأننا لن نحتاج إلى االنتظار طويال لتحقيق 

 عضو المجلس الجماعيالسيد عبد الملك المنصوري 

املجلس هذه االقالة" لكن اقول ان املعاينة من   ويعاين  " وتدون أسماء املتغيبين بعذر أو بدون عذر... 36جاء في املادة 

 صاص الخبراء أو املفوضين القضائيين لذلك أقترح عبارة "يخبر املجلس" اخت
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 ..." لكني أقترح إضافة عبارة " بطلب معلل"   " يجوز للمجلس ان يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيسة 38جاء في املادة 

....  43جاء في املادة   من    2مقتضيات الفقرة    وفي حالة تماديه وجب تطبيق  " إذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له 

من القانون التنظيمي " لكني أقترح إضافة ملحق إلى هذه املسودة يضم نصوص هذه املواد املشار إليها من القانون    48املادة  

 التنظيمي تسهيال على األعضاء .

 عضو المجلس الجماعيالسيد م مصطفى مطهر 

املادة   املادة    والتي  36بخصوص  على  احالة  على  دورات  م  67احتوت  عن  بالتغيب  املتعلقة  التنظيمي  القانون  ن 

 متفرقة يجب بخصوص االعذار املقبولة إضافة العذر املتعلق بحضور أشغال الغرف املهنية.  5مرات متتالية و  3املجلس 

 عضو المجلس الجماعي السيد لحسن حبيبو 

  وتصوير التي تنص على استعمال جميع الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل    39تتناقض مع املادة    37إن املادة  

التداول في قضايا    للمجلس. إن املداوالت العلنية   إلى أن  املواطنين يتمتع   ومشاكل   وهموماملعلومات حق دستوري باإلضافة 

ال بد من تقنين حضور العمل التداولي من قبل الصحفيين    شخصية، لذلكالبصفة العمومية لكن في إطار إحترام الحريات  

ونحترمهم   نقدرهم  املجلس    ونعتبرهمالذين  بنشاط  التعريف  في  الهام  لدورهم  نظرا  رابعة  يحق    واملقاطعاتسلطة  ال  لكن 

 لغيرهم أن يصور داخل القاعة. 

القانوني النصاب  عن  األ   ،أما  السادة  ألن  التزام  هو  الحضور  سياس ي  فإن  بإختيار  املجلس  هذا  إلى  جاءوا  قد  عضاء 

في تدبير الشأن املحلي وإن من لم تكن له قناعة بحضور جلسات املجلس في وقتها فإنه يتناقض مع هذا االلتزام،   للمساهمة 

في   الحضور  استغالل ومن ذلك  االنتدابية أحسن  للفترة  السياس ي  الزمن  استغالل  االلتزام يجب  إطار هذا  وفي  الوقت لذلك 

 االن ليعطيحتى ال يبقى باقي السادة االعضاء في االنتظار ساعتين من أجل اكتمال النصاب القانوني، و إن الحضور املكثف  

 االلتزام. مؤشرات إيجابية على هذا  

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بوزاهر

لقد أبانت التجربة أنه عندما نفتح الباب يدخل الريح بقوة، و من ذلك أنه من خالل التجربة في مجلس الجهة فقد كان  

هناك بعض االعضاء يتصرفون بمزاجية و يبقون جالسين في املقهى قرب مقر الجهة بينما املجلس الذي يحضره عامل جاللة 

ال النصاب و بذلك تتعرقل املداوالت التي قد تهم مشاريع و قضايا كبرى، لذلك  اكتم  منتظراامللك او املصالح الخارجية يبقى  

ان   ويجب  وهلة،  أول  من  حضر  بمن  الجلسة  بإنعقاد  يسمح  القانون  كان  له  وحبذا  بالتوقيت  االلتزام  من  البد  أنه  أقول 

سياسة القرب من اجل املواطنين  نستحضر في هذا الباب الفلسفة امللكية القاضية باالشتغال ثم االشتغال من أجل تحقيق  

 واهميتهاويجب ان ننس ى ذواتنا و أن نضحي في سبيل هذا الهدف . أما عن موضوع حضور الصحافة فإننا نقر بدور الصحافة  

التقدير   للصحافيين  ضوابط    واالحترامونكن  إطار  في  املرتبطة   ونشر تصيد    وعدماملهنة    وأخالقياتلكن  املثيرة  اللقطات 

البش بد من عالقات أخالقية بالضعف  في صلب املداوالت لذلك ال  أو غير ذلك مما ال يدخل  إغفاء  أو  أكل  ري لألعضاء، من 

 الصحافة.  وبينومهنية بيننا 

فقد جرت املمارسة في غرفة الصناعة التقليدية أن مثل هذه    ، أما عن النشرة املتعلقة بنشاط الرئيسة ما بين الدورتين

عوض تالوتها داخل الجلسة حفاظا على الوقت، وإن انتظارات املواطنين من املجلس أكبر من هذه  النشرة ترسل إلى االعضاء  

 االمور ألن هناك إشكاليات كبيرة تنتظر منا البحث لها عن حلول عبر تكاثف الجهود . 
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 عضو المجلس الجماعيالسيد خليل بو الحسن 

 :  أقول أنه يجب االحتفاظ بها مع التعديل  37بخصوص املادة 

 من بطاقة الصحافة الى غير ذلك.  ونسخةبطلب االعتماد  دالءباإل أي حذف الفقرة املتعلقة 

الوطني   امليثاق  بأخالقيات  االلتزام  شريطة  غيرهم  دون  العمومية  الجلسات  بتغطية  االعالم  ملمثلي  "يسمح  ونضيف 

 املسير. واملكتبنرفع الحرج عن رئاسة املجلس   وبذلك للصحافة 

 عضو المجلس الجماعي  السيد فؤاد حاجبي

به كسلطة رابعة لكن التخوف الكبير هو من الدخالء  اننا نكن كل التقدير للصحافة بالنظر إلى الدور الكبير الذي تقوم  

صور ملفقة و كمثال    جأخالقية ومنها املونتاج إلنتا  و املتطفلين من غير أهل املهنة و الذين يمارسون أساليب غير مهنية و غير 

قالل و كتب تحتها وعند إنتخاب املكتب قام بعض هؤالء بنشر صورة لي باملونتاج مع صور أخرى للمنسق الجهوي لحزب االست 

ب االستقالل "و إن إمتالك هاتف ال يجعل من املرء صحفيا ملتزما بقواعد املهنة لذلك أوكد على ضرورة ز هؤالء من ذبحوا ح

اشتراط شارة الصحافة حتى يمكن في حالة أي مخالفة مليثاق الصحافة أن يعرف املتضرر إسم الصحافي  الجريدة التي ينتمي 

 إليها . 

للمادة   بالنسبة  للوقت،    34أما  هدرا  يعتبر  القانوني  النصاب  الكتمال  االنتظار  من  ساعتين  عادة    ويصبحفإن  بذلك 

 واحدة. متبعة، لذلك اقترح اال تتعدى فترة االنتظار ساعة  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بن مسعود

 املواطنين.  وبينشريكا في عملية التواصل بيننا    تبرهاونعإننا نقدر الصحافة الجادة امللتزمة بأخالقيات املهنة 

  48بالنسبة للمادة  اما ،فقطفال بد من إنقاصها لتصبح ساعة واحدة  ،أما عن مدة االنتظار الكتمال النصاب القانوني

 فأطلب كما هو الشأن بالنسبة للجان الدائمة اال ينتدب عضو ألكثر من هيئة أو مؤسسة عمومية واحدة. 

 عضو المجلس الجماعيمحمد بن شقرون السيد 

من   بد  الصحافة ال  مع  التعامل  أجل حسن  تطلعات    اعتمادمن  في مستوى  نكون  تجعلنا  التي  االليات  من  مجموعة 

املدينة   هذه  املجلس    ومنهاساكنة  عمل  على  املراكش ي  املواطن  إطالع  أجل  من  املجلس  بإسم  رسمي  ناطق  مهمة  إحداث 

املجلس    وتصوراته عمل  ملواكبة  خلية صحفية  احداث  من  بد  ال  كما  باملدينة.  للنهوض  استفسارات    ولإلجابةوخططه  عن 

التي تشيد بجهود املجلس    ،ولألعضاءالصحافة والتصدي للمقاالت املسيئة للمجلس    وتنشرهاكما يجب تشجيع الصحافة 

 أمانة. بكل 

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

ملدة ساعتين  النصاب  اكتمال  املجلس    ،بالنسبة النتظار  مكتب  داخل  املوضوع  هذا  مناقشة  تمت  في    وتمفقد  األخذ 

على ساعتين فسنكون مجبرين على رفع الجلسة في حال لم يكتمل    قاالعتبار أنه رغم مساوئ االنتظار إلى أنه إذا لم يتم االتفا

في تأخير  النصاب بع لذلك فمن االفضل ترك مدة االنتظار كما هي حتى    ، عمل املجلس  وعرقلة  وتأجيل د ساعة، مما يتسبب 

اليوم نفس  في  الجلسات  من عقد  املادة    ،نتمكن  عن  التنظيمي    36أما  القانون  بها  التي جاء  اللفظة  هي  "يعاين"  لفظة  فإن 

 .42ونفس الش يء بالنسبة للمادة 
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 عضو المجلس الجماعي بوعلي السيدة سعيدة أيت 

أو حتى وفود دولية ولذلك ال   ان يكون منضبطا خصوصا عندما تشارك فيه مصالح خارجية  إن عمل املجلس يجب 

 "أعمال العقالء تصان عن العبث" يقال:االقتصار فقط على ساعة واحدة ألنه كما  وإنمايجب أن يطول االنتظار إلى ساعتين 

 مجلس الجماعيعضو الالسيد عمر السالكي 

االنتظار يشجع املنضبط على عدم االنضباط وإن    وهذا" أن انتظار املتأخر عقاب للمنضبط"    هناك قول مشهور هو:

 املشتغلين في مجال التنمية البشرية ليحسبون الوقت الضائع مضروبا في عدد املنتظرين. 

مدة االنتظار دون تغيير تحسبا لتعطل الجلسة لكن يجب ان نجتهد كلنا للحضور في الوقت املحدد    على ترك انني اتفق  

التقنية  واالطر  املوظفين  لوقت  وهدر  املواطنين  ملصالح  تعطيل  هو  إنما  عضو  أي  من  تأخير  أي  أن  االعتبار  في  آخذين 

   الخارجية.املصالح   وممثلي واملستشارين 

 لمجلس الجماعيعضو ا السيد محمد بن شقرون

من بين أعضاء املجلس    خصوصا وأناملنطق    وال إن انتظار ساعتين من أجل إكتمال النصاب مسألة ال يقبلها العقل  

 هو لذلك أقول أن انتظار ساعة واحدة    أخرى،   ومشاغل مسؤوليات    ولهممن كل القطاعات    ومهنيينومهندسين    ودكاترةأطباء  

 الجلسة، ل هل أخذنا كذلك في االعتبار املوظفين و االطر الذين يواكبون معنا اشغال  ءطويل فكيف بساعتين و أتسا  انتظار 

افق على ساعة واحدة لالنتظار.   لذلك رجائي أن نتو

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

ذكره السيد بن شقرون لكن إذا حضر الكل في الوقت املحدد فلن يكون هناك مشكل أبدا أما النص  ما  إنني متفق مع  

إلى يوم آخر مع ما يترتب عن ذلك من    وتأجيلهاعلى مدة االنتظار فهي فقط من باب االحتياط حتى ال نضطر إلى رفع الجلسة  

 املواطنين. ضياع مصالح 

 عضو المجلس الجماعي  السيد لحسن حبيبو

االصل   اكتمال    وهناكهناك  عدم  احتمال  هو  واالستثناء  املحدد  التوقيت  في  الجلسة  عقد  هو  فاألصل  االستثناء 

الهامش فيه من املنافع أكثر    وهذامما يجب معه أن نترك ألنفسنا هامشا لالنتظار حتى ال نضطر إلى تأجيل الجلسة،    ، النصاب

 من املساوئ 

 لجماعيعضو المجلس ا السيد عبد الغني طوالب

من الناحية االدبية ال يليق بنا أن نستدعي ممثلي املصالح الخارجية ليحضروا في    وحتىإن ساعة من االنتظار تعد كافية  

املواطنين   هموم  يحمل  كان  من  وإن  النصاب.  إكتمال  أجل  من  ساعتين  ينتظرون  نتركهم  تم  محدد  من    وماوقت  تحمله 

 وقتها.  مسؤولية سيكون حريصا على حضور الجلسات في 

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد المالك المنصوري

انصرام   قبل  إال  بدوري  أنا  آتي  ال  فقد  ساعتين  في  االنتظار  حددنا  فإذا  االستثناء  هو  القاعدة  يؤسس  ما  أن  يقال 

أقل.    15الساعتين ب   أو  في ساعة  االنتظار  تحديد مدة  الصواب هو  ان  أقول  الس  وإذادقيقة لذلك  كان غير كنا نحن ممثلي 

 قادرين على االلتزام بالوقت فال يمكننا أن نطلب من االخرين االلتزام به. 
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 عضو المجلس الجماعي   السيدة سعيدة ايت بو علي 

كما أنه يجب علينا أن نتعود االلتزام بالوقت    ،إن النص كتابة على ساعتين كمدة إنتظار يعد منقصة في حق املجلس

 االعمال. ت و مثل ما هو االمر في سائر املؤسسا

 المجلس الجماعي نائب رئيسة السيد كمال ماجد

مسألة االلتزام بالوقت هي مسألة تعود فقط، حتى أنهم في الصين    أكثر من حقها في املناقشة. و إن   34لقد أخذت املادة  

اقب املخالفة وبالتالي يتعلمون مند الصغر االلتزام.   عندما يريدون ان يعودوا االطفال على أمر ما فإنهم يبينون لهم عو

أن املادة    ويجب في االعتبار  نأخذ  في   النصاب يكون تنص على أن    35ان  كلنا    ع ومالجلسة االولى.    فقط  ذلك فإذا كنا 

مهتمين بمصلحة املواطنين الذين نمثلهم فإن أقل تضحية هي أن نحضر في الوقت املحدد سواء كانت مدة االنتظار املنصوص 

 عليها ساعة او ساعتين.  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد نكيل

املحدد  ويجب أن نتعود الحضور في الوقت    ، اقترح سحب هذا املقتض ى بكل بساطة حتى ال نجعل من أنفسنا أضحوكة 

النصاب    وحتى  إكتمال  على  نص  إنما  التنظيمي  وتبقى    وليسالقانون  مفتوحة  االمور  تبقى  حتى  الكتماله  االنتظار  مدة  على 

 الجلسة. السلطة التقديرية ملن يسير الجلسة لينتظر أو يرفع 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الصادق بوزاهر

فلسنا في حاجة إلى كل هذا النقاش املطول    ،وغيرهملس يضم هذه النسبة الكبيرة من االساتذة والدكاترة  بما أن املج

حول مسألة إكتمال النصاب ألن من شأن مجلس هذا مستواه أن يكون حريصا على التوقيت خصوصا عندما يحسب الوقت 

التنمية البشرية،   التي قطعه  وكذابحساب  في االعتبار العهود  ا كل منا على نفسه أمام هللا بالحرص على خدمة الوطن  أخذا 

 واحدة. دقيقة   ولو واملواطنين فال يجب أن نتأخر عن الوقت املحدد  

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد أيت المحجوب 

جلسة  أن نلتزم كلنا بالتوقيت املحدد حتى تنطلق ال  وهمومهاإن من حق الساكنة التي تحملنا مسؤولية تبليغ مشاكلها  

في موعدها، لذلك البد لنا من التضحية بوقتنا من اجل هذا االلتزام لذلك يجب ان يبقى االمر مفتوحا دون تحديد أية مدة 

 لالنتظار.

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي 

املجلس من   أعضاء  به  يتمتع  ما  ان  أكثر من حجمها، ذلك  النقطة  اخذت هذه  أن    وعي مسؤوليةلقد  به  يجدر  ما  هو 

لذلك يجب ترك االمر مفتوحا دون النص على أية مدة انتظار على ان يبقى االمر خاضعا لتقدير   الوقت،يجعلهم حريصين على  

 الجلسة. من يترأس 

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

بعض تكون    إن  املجلس  التزاماتاعضاء  توقيتها    لهم  عن  الجلسة  فتح  يتأخر  ان  معه  يستقيم  ال  مما  أخرى  إدارية 

فترة وجيزة،  في  القانوني  النصاب  الحصول على  يمكن  وقتها، حتى  في  الجلسة  االلتزام هو حضور  فإن أضعف  لذلك  املحدد، 

 ما شئت"  يقال " إذا لم تستحي فاصنع  وكما
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 عضو المجلس الجماعي السيد معاذ الموسولي

يجب االحتكام الى التصويت للفصل بين االقتراحين إما ساعة أو ساعتين حتى    ،مما طالت  أكثر حتى ال تطول املناقشة  

 ساعات.  6يتخذ القرار بشأن هذا النظام الداخلي في الحيز الزمني املحدد في 

 السيد محمد نكيل 

 الجلسة. االنتظار خاضعة فقط لتقدير من يترأس   رةتكون فت أقترح ان 

 عضو المجلس الجماعي السيد م الحسن المنادي

 التصويت. للفصل بين االقتراحين يجب اللجوء الى 

 عضو المجلس الجماعي  السيد لحسن حبيبو

افق لذلك أرى ان نتجنب ما   مسطرة التصويت للفصل بين املقترحات املتعارضة    أمكنإن هذا املجلس مبني على التو

 أما بخصوص الحضور فإن االلتزام بالتوقيت هو االصل. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني طوالب

لنزول على رغبة كثير من االعضاء في حين أنه ملا  التراجع عن مقترح املكتب الذي ينص على ساعتين ل  م أتساءل ملاذا ال يت

 . بكل بساطة بالصحافة حذفهاملتعلق  37تبين له عدم صواب الفصل 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد بن شقرون

   .ونصفبما ان خير االمور أوسطها أقترح ساعة 

 عضو المجلس الجماعيالسيدة رجاء المنصوري 

لواضعه   مرآة  قانون هو  لهذا    وإنإن كل  قارئ  املادة من طرف املجلس    النظام أي  الداخلي سيتعجب من وضع هذه 

في   الحضور  على  والحرص  الوقت  أهمية  مراعات  من  بد  ال  لذلك  والنظام،  االلتزام  فيه  يفترض  الذي  اقيت الجماعي   املو

 . ساعة من االنتظار هي كافية جدا  وإناملحددة 

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

ساعة   مدة  تحديد  على  االتفاق  نضط   وذلكلالنتظار    ونصفتم  ال  حتى  االحتياط  باب  من  الجلسة    ر فقط  رفع  الى 

املدينة.   ملصالح  تأخير  من  ذلك  عن  يترتب  ما  مع  الحق  موعد  الى  في    وإذاوتأجيلها  الحضور  على  حريصون  االعضاء  كل  كان 

   . وغيرتنا على مصلحة املواطنين وحرصنانبين التزامنا   وبذلكفلن نحتاج أبدا لالنتظار  ، التوقيت املحدد

 عضو المجلس الجماعيالسيد محمد نكيل 

أتساءل ملاذا ال يترك االمر في هذه النقطة لتقدير رئيسة املجلس او من ينوب عنها مع ان املشرع اخضع لتقديرها امورا  

 . الكبرى  وقضاياهاأكبر وأخطر تتعلق بمشاريع املدينة 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني طوالب

 . سؤوليات أخرى ال بد من تحديد مدة االنتظار ألن السادة االعضاء ورائهم م
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 عضو المجلس الجماعي السيدة ثرية بو عباد

بل كل اعضاء املجلس لهم مسؤوليات أخرى يجب عليهم القيام    ،هم وحدهم من لديهم مسؤوليات  واألطر ليس االطباء  

   .بها لذلك أقول انه يجب على كل أعضاء املجلس االلتزام بالوقت وهذا هو ما يجعل عمل املجلس ناجحا

 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

تحدد مدة انتظار اكتمال النصاب  ان  لذلك أقترح    ،الداخلي للمجلس السابق  النظامإن هذه املادة لم تكن موجودة في  

 .تحتسب ابتداء من الساعة املقررة النعقاد الجلسة ساعة ونصف،  القانوني للمجلس في حدود

 سمحتم نظرا لضيق الوقت وبالنظر لطبيعة األبواب املتبقية، سنناقشها كلها في ان واحد.  اذا

 والتشاوراآلليات التشاركية للحوار  السابع:الباب 

 كيفية إعداد وتسليم حماضر اجللسات الثامن:الباب 

 مقتضيات خاصة التاسع:لباب ا

 أحكام ختامية العاشر:الباب 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

 30يوما لتسليم املحاضر قد أظهرت التجربة أنها مدة غير كافية لذلك أقترح جعلها    15فإن مدة    68بخصوص املادة  

الطلب داخل هذا االجل ألسباب خارجة عن    االلتزام بوضع لوضع الطلب فإنه قد يتعذر على العضو    48أما عن مدة    ،يوما

 يوما. 15الجل هو إرادته لذلك أقترح ان يكون ا

للمادة   بالنسبة  املجلس    71أما  رئيسة  افقة  مو بعد  رئيسها  من  بدعوة  اللجنة  تجمع   " التالية  الصيغة  فاقترح 

 الجماعي"

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

وي االحتياجات  بالنسبة للعبارة املقترح حذفها فأرى اإلبقاء عليها، تحسبا إذا تعذر على العضو رفع اليد أو كان من ذ

 الخاصة  

 عضو المجلس الجماعي  السيد عبد المالك المنصوري

 . اقترح إضافة عبارة: " أو بمبادرة من ثلث األعضاء " 53بالنسبة للمادة 

للمادة   املستشارين    56وبالنسبة  من  مزيج  من  أم  املستشارين  من  فقط  تتكون  إليها  املشار  اللجنة  هل  فأتساءل 

"تقترحهم رئيسة املجلس   57املادة    وبخصوصواملوظفين   " لتصبح  الجماعي  تقترحهم رئيسة املجلس   " اقترح تعديل عبارة 

الفرق" او  للمادة  ،  الجماعي  إستبدال    69بالنسبة  املأقترح  أعضاء  ثلثي   " أعضاء  عبارة  "ثلث  إلى  مهامهم"  املزاولين  جلس 

 املجلس املزاولين مهامهم" ألنه من الصعب جمع عدد الثلثين. 
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

يوما أما بالنسبة ألجل إنجاز    15تمديده الى  فقد تم االتفاق على    املحاضر،بالنسبة ألجل وضع طلبات الحصول على  

 املحاضر فال يمكن تغييره ألنه منصوص عليه في القانون التنظيمي.

 فإن القانون التنظيمي ينص على النصف فما فوق.  69أما بالنسبة ملوضوع الثلثين املشار إليه في املادة 

نصت املادة على حق    وقدارين هم في األصل مواطنون  فال داعي للتحديد املقترح ألن املستش  56أما بالنسبة للمادة  

 املواطنين في هذا األمر. 

 عضو المجلس الجماعي السيدة سعيدة أيت بوعلي

املادة    القبول    56بخصوص  على  مفتوحا  الباب  تترك  "يمكن"  لفظة  الديمقراطية    وعلى فإن  أن  حين  في  الرفض 

 ص أعضاء الخلية فإنه من الضروري تحديد املعايير الختيارهم. التشاركية هي مسألة أساسية في دستور اململكة وبخصو 

التي فيها " ال يمكن أن تكتس ي الجلسات املشار إليها في املواد أعاله طابعا سياسيا أو انتخابيا"    55وبخصوص املادة  

 أتساءل من له حق تقدير إن كان الطابع سياسيا أو غير سياس ي.

 عضو المجلس الجماعي السيدة مريم زغبوش 

السياس ي حتى   بالحياد  يتميز  الحالة يجب أن  للمجلس، وفي هذه  بمثابة جهاز رقابي  هل يمكن إعتبار لجنة التقص ي 

 تقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه. 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  محمد المحير السيد

 عليه: أريد أن أذكر بالتعديالت التي أدخلت   ،في ختام مناقشة مشروع النظام الداخلي 
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 مالحظة التعديالت املتفق عليها خالل مداوالت اجمللس منطوق املادة يف املشروع ر.ت للمادة

 

 المادة االولى 

 الباب األول: أحكام عامة

املتعلق ابمجلاعات الصادر الأمر بتنفيذه مبقتىض الظهري الرشيف رمق    .14113القانون التنظميي رمق  من    32طبقا للامدة  

رمضان    20الصادر يف    85-15-1 ل    1436من  النظام  2015يوليو    7املوافق  هذا  مراكش  جامعة  درس جملس   ،

وىل الاس تثنائية املنعقدة  دورته الأ ادلاخيل، اذلي أأعدته رئيسة جملس امجلاعة ابتفاق مع أأعضاء املكتب، وذكل خالل  

 . 06/10/2021بتارخي  

 الباب األول: أحكام عامة

املتعلق ابمجلاعات الصادر الأمر بتنفيذه مبقتىض الظهري الرشيف رمق    .14113من القانون التنظميي رمق    32طبقا للامدة  

رمضان    20الصادر يف    85-15-1 ل    1436من  النظام  2015يوليو    7املوافق  هذا  مراكش  جامعة  ، درس جملس 

نعقدة  وىل الاس تثنائية امل ادلاخيل، اذلي أأعدته رئيسة جملس امجلاعة ابتفاق مع أأعضاء املكتب، وذكل خالل دورته الأ 

 . 06/10/2021بتارخي  

 

 

 بدون تعديل

 
 2المادة 

حيدد هذا النظام ادلاخيل رشوط وكيفيات تس يري أأشغال اجمللس وأأهجزته طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل،  

 كام حيدد العالقة بني خمتلف أأهجزة اجمللس.  

ه  ويعترب هذا النظام ملزما لاكفة أأعضاء اجمللس وأأهجزته وهيئاته. كام تلزم مقتضياته لك من تقوم رئيسة اجمللس بدعوت

 و أأشغال جملس امجلاعة. أأ او اس تدعائه دلورات 

 تسهر رئيسة اجمللس أأو من ينوب عهنا، بعد دخول هذا النظام حزي التنفيذ، عىل حسن تطبيقه والعمل به.   

حيدد هذا النظام ادلاخيل رشوط وكيفيات تس يري أأشغال اجمللس وأأهجزته طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل،  

 كام حيدد العالقة بني خمتلف أأهجزة اجمللس.  

ه  ويعترب هذا النظام ملزما لاكفة أأعضاء اجمللس وأأهجزته وهيئاته. كام تلزم مقتضياته لك من تقوم رئيسة اجمللس بدعوت

 و أأشغال جملس امجلاعة. أأ او اس تدعائه دلورات 

 سهر رئيسة اجمللس أأو من ينوب عهنا، بعد دخول هذا النظام حزي التنفيذ، عىل حسن تطبيقه والعمل به.   ت 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 3المادة 

وابعتبارها   القانون،  مبقتىض  مراكش  جامعة  تمتتع    أأحدتعترب  العام،  للقانون  خاضعة  ترابية  جامعة  الرتايب،  التنظمي  مس توايت 

بكيفية  التداول  سلطة  احلر،  التدبري  مبدأأ  عىل  شؤوهنا  تدبري  يرتكز  واملايل،  الاداري  والاس تقالل  الاعتبارية  ابلشخصية 

 تنفيذ مداولهتا ومقرراهتا.  وسلطةدميقراطية 

  واحد يدبر شؤون امجلاعة جملس، ينتخب ملدة ست س نوات، مع مراعاة الاحاكم املتعلقة مبدة الانتداب، يتكون من  

 عضوا( ممثلني للمقاطعات امخلس املكونة هل عىل النحو التايل:   81ومثانون عضوا )
 عضوا  20 :  مقاطعة املنارة *

 عضوا  18 :                 مقاطعة جلزي *

 عضوا  17 :  مراكش املدينة مقاطعة *

 عضوا  17 : مقاطعة س يدي يوسف بن عيل *

 عضاءأأ  09 :  مقاطعة النخيل*

وابعتبارها   القانون،  مبقتىض  مراكش  جامعة  تمتتع    أأحدتعترب  العام،  للقانون  خاضعة  ترابية  جامعة  الرتايب،  التنظمي  مس توايت 

بكيفية  التداول  سلطة  احلر،  التدبري  مبدأأ  عىل  شؤوهنا  تدبري  يرتكز  واملايل،  الاداري  والاس تقالل  الاعتبارية  ابلشخصية 

 تنفيذ مداولهتا ومقرراهتا.  وسلطةدميقراطية 

  واحد س نوات، مع مراعاة الاحاكم املتعلقة مبدة الانتداب، يتكون من  يدبر شؤون امجلاعة جملس، ينتخب ملدة ست  

 عضوا( ممثلني للمقاطعات امخلس املكونة هل عىل النحو التايل:   81ومثانون عضوا )
 عضوا  20 :  مقاطعة املنارة *

 عضوا  18 :                 مقاطعة جلزي *

 عضوا  17 :  مقاطعة مراكش املدينة *

 عضوا  17 : يوسف بن عيل مقاطعة س يدي *

 عضاءأأ  09 :  مقاطعة النخيل*

 

 

 

 بدون تعديل

 
 4المادة 
 

 الباب الثاني: اجتماعات اجمللس

 الفرع األول: دورات اجمللس

يف عقد ادلورات العادية والاس تثنائية جمللس جامعة مراكش الأحاكم واملقتضيات القانونية املنصوص علهيا يف    يراعى 

 املتعلق ابمجلاعات.   113.14القانون التنظميي رمق  

ذا تعذر لأي سبب من الأس باب عقد دورة من ادلورات العادية داخل الآجال احملدد لها قانوان، يعقد اجمللس دورة   ا 

ميكن  اس ت  وطابعها الاس تعجايل، يف حني  أأمهيهتا  ادلورة حسب  هذه  أأعامل  املدرجة يف جدول  النقط  دلراسة  ثنائية 

دراج ابيق النقط يف أأقرب دورة يعقدها اجمللس.    ا 

  

 

 

 بدون تعديل
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 5المادة 

اجامتعات   عقد  املكتب،  أأعضاء  استشارة  وبعد  الاقتضاء  عند  للرئيسة  وميكن  امجلاعة،  مبقر  اجامتعاته  اجمللس  يعقد 

 اجمللس يف أأي ماكن معويم أآخر داخل تراب امجلاعة.  

( ساعات حتسب  6)  جلسة ست ن ال تتعدى مدة لك  أأ يعقد اجمللس جلساته يف الساعة احملددة يف الاس تدعاء عىل  

 عالن عن بدء املداوالت. بعد اال  

الزمين، ابتفاق للنقط املعروضة  أأ   ميكن، اس تثناء، متديد احلزي  عضاء اجمللس امجلاعي احلارضين، ال هناء تداول اجمللس 

 املدة الزمنية خالل نفس اجللسة. ن يمت حتديد أأ عليه عىل 

ذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أأعامل اجللسة، تس تأأنف دراسة النقط املتبقية مضن جدول أأعامل   ا 

اجلدوةل   للمجلس، حسب  أأخرية  يتعلق جبلسة  الأمر  اكن  ذا  وا  املوالية.  تس تأأنفاجللسة  اليوم    الزمنية،  يف  اجللسة 

 املوايل. 

اجامتعات   عقد  املكتب،  أأعضاء  استشارة  وبعد  الاقتضاء  عند  للرئيسة  وميكن  امجلاعة،  مبقر  اجامتعاته  اجمللس  يعقد 

 اجمللس يف أأي ماكن معويم أآخر داخل تراب امجلاعة.  

( ساعات حتسب  6)  ست جلسة  ن ال تتعدى مدة لك  أأ يعقد اجمللس جلساته يف الساعة احملددة يف الاس تدعاء عىل  

 عالن عن بدء املداوالت. بعد اال  

الزمين، ابتفاق للنقط املعروضة  أأ   ميكن، اس تثناء، متديد احلزي  عضاء اجمللس امجلاعي احلارضين، ال هناء تداول اجمللس 

 ن يمت حتديد املدة الزمنية خالل نفس اجللسة. أأ عليه عىل 

ذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول   أأعامل اجللسة، تس تأأنف دراسة النقط املتبقية مضن جدول أأعامل  ا 

اجلدوةل   للمجلس، حسب  أأخرية  يتعلق جبلسة  الأمر  اكن  ذا  وا  املوالية.  تس تأأنفاجللسة  اليوم    الزمنية،  يف  اجللسة 

 املوايل.

 

 

 

 

 بدون تعديل

 
 6المادة 

( يوما متتالية، غري انه ميكن متديد هذه املدة مرة واحدة  15ال ميكن أأن تتجاوز مدة لك دورة عادية مخسة عرشة ) 

 ( أأايم متتالية من أأايم العمل.  7بقرار لرئيسة اجمللس، عىل أأن ال يتعدى هذا المتديد س بعة )

املربجم اجللسات  أأو  اجللسة  انعقاد  وماكن  اجمللس عن اترخي  رئيسة  من  تعلن  أآخر جلسة  المتديد، خالل  ا طار  ة يف 

 ادلورة العادية املراد متديدها.  

 تبلغ رئيسة اجمللس قرار المتديد ا ىل عامل العامةل أأو من ينوب عنه فور اختاذه.  

لهيم ثالثة ) ( أأايم عىل الأقل قبل اترخي انعقاد اجللسة الأوىل  3يمت ا خبار الأعضاء هبذا المتديد بواسطة ا شعار يوجه ا 

املربجمة. ويكون هذا اال شعار مرفقا ابجلدوةل الزمنية للجلسة أأو للجلسات املراد عقدها والنقط اليت سيمت التداول يف  

 شأأهنا.  

( يوما متتالية، غري انه ميكن متديد هذه املدة مرة واحدة  15رة عادية مخسة عرشة ) ال ميكن أأن تتجاوز مدة لك دو 

 ( أأايم متتالية من أأايم العمل.  7بقرار لرئيسة اجمللس، عىل أأن ال يتعدى هذا المتديد س بعة )

أآخر  المتديد، خالل  ا طار  املربجمة يف  اجللسات  أأو  اجللسة  انعقاد  اجمللس عن اترخي وماكن  رئيسة  من    تعلن  جلسة 

 ادلورة العادية املراد متديدها.  

 تبلغ رئيسة اجمللس قرار المتديد ا ىل عامل العامةل أأو من ينوب عنه فور اختاذه.  

لهيم ثالثة ) ( أأايم عىل الأقل قبل اترخي انعقاد اجللسة الأوىل  3يمت ا خبار الأعضاء هبذا المتديد بواسطة ا شعار يوجه ا 

مرفقا ابجلدوةل الزمنية للجلسة أأو للجلسات املراد عقدها والنقط اليت سيمت التداول يف  املربجمة. ويكون هذا اال شعار  

 شأأهنا. 

 

 

 

 بدون تعديل

 
 7المادة 

 االستدعاءات: الفرع الثاني

جملس امجلاعة ا ىل    ةتوجه الاس تدعاءات، املتضمنة ليوم وساعة وماكن الاجامتع، حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف رئيس

 العنوان املرصح به من طرف العضو دلى اجمللس سواء الربيدي او الالكرتوين »الوسائط الالكرتونية«.

 ثبات اليت تمتتع هبا الوثيقة الورقية. تمتتع وثيقة الاس تدعاء احملررة عىل دعامة الكرتونية احملفوظة بنفس جحية اال  

عاء ا ىل عضو اجمللس خشصيا أأو ا ىل أأقاربه او لك خشص يتواجد ابلعنوان املرصح به ابلنس بة للعنوان الربيدي، يسمل الاس تد 

ثبات ابلتوصل.   مقابل توقيع من سمل هل الاس تدعاء بكناش التسلمي، ويف حاةل الرفض يعترب ا شهاد املبلغ مبثابة ا 

املسجل   ابالس تالم  فاال قرار  الالكرتونية«،  »الوسائط  الالكرتوين  للعنوان  وكذا   (accusé de réception)وابلنس بة 

الاشعار ابلتوصل املس تخرج من النظام املعلومايت واملتضمن وجواب اترخي وساعة التبليغ والعنوان الالكرتوين للمبلغ اليه يعتربان  

 ابلتوصل وشهادة التسلمي.   تثباا  مبثابة 

اجمللس   عضو  عىل  عنوانأأ جيب  عىل  يطرأأ  تغيري  بلك  امجلاعة  مصاحل  يشعر  وعنوانه  ن  املضمن    سكناه  الرمسي  اال لكرتوين 

 ابلترصحي. 

 االستدعاءات: الفرع الثاني

جملس امجلاعة ا ىل    ةعاءات، املتضمنة ليوم وساعة وماكن الاجامتع، حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف رئيستوجه الاس تد

 العنوان املرصح به من طرف العضو دلى اجمللس سواء الربيدي او الالكرتوين »الوسائط الالكرتونية«.

 ثبات اليت تمتتع هبا الوثيقة الورقية. تمتتع وثيقة الاس تدعاء احملررة عىل دعامة الكرتونية احملفوظة بنفس جحية اال  

عاء ا ىل عضو اجمللس خشصيا أأو ا ىل أأقاربه او لك خشص يتواجد ابلعنوان املرصح به ابلنس بة للعنوان الربيدي، يسمل الاس تد 

ثبات ابلتوصل.   مقابل توقيع من سمل هل الاس تدعاء بكناش التسلمي، ويف حاةل الرفض يعترب ا شهاد املبلغ مبثابة ا 

وكذا الاشعار  (accusé de réception)وابلنس بة للعنوان الالكرتوين »الوسائط الالكرتونية«، فاال قرار ابالس تالم املسجل 

مبثابة  يعتربان  اليه  للمبلغ  والعنوان الالكرتوين  التبليغ  املعلومايت واملتضمن وجواب اترخي وساعة  النظام  املس تخرج من  ابلتوصل 

 ابلتوصل وشهادة التسلمي.  تثباا  

اجمللس   عضو  عىل  عنوانأأ جيب  عىل  يطرأأ  تغيري  بلك  امجلاعة  مصاحل  يشعر  وعنوانهسكنا  ن  املضمن   ه  الرمسي  اال لكرتوين 

 ابلترصحي. 

 

 

 

 

 

 بدون تعديل
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أأو  جللسة  الزمنية  واجلدوةل  الأعامل  جبدول  مرفقة  هماهمم  املزاولني  اجمللس  أأعضاء  اكفة  ا ىل  فردية  بصفة  توجه الاس تدعاءات 

ن هذه امللفات  أأ سات ادلورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا وامللفات والواثئق ذات الصةل هبا عند الاقتضاء، عىل جل 

 والواثئق س تكون محمةل يف دعامئ الكرتونية ومرسةل عرب العنوان الالكرتوين »وسائط الكرتونية« تواصلية مرصح هبا.

أأو  جللسة  الزمنية  واجلدوةل  الأعامل  جبدول  مرفقة  هماهمم  املزاولني  اجمللس  أأعضاء  اكفة  ا ىل  فردية  بصفة  توجه الاس تدعاءات 

ن هذه امللفات أأ  جلسات ادلورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا وامللفات والواثئق ذات الصةل هبا عند الاقتضاء، عىل

 والواثئق س تكون محمةل يف دعامئ الكرتونية ومرسةل عرب العنوان الالكرتوين »وسائط الكرتونية« تواصلية مرصح هبا.

 
 
 8المادة 
 

 جدول االعمال: الفرع الثالث

( يوما عىل  20وتبلغه ا ىل عامل العامةل عرشين )تعد رئيسة جملس امجلاعة جدول أأعامل ادلورات، بتعاون مع أأعضاء املكتب،  

دراج النقط اال ضافية اليت يقرتهحا هذا الأخري داخل أأجل مثانية ) ( أأايم ابتداء من اترخي  8الأقل قبل اترخي انعقاد ادلورة قصد ا 

 توصهل جبدول الأعامل.

 شأأهنا خالل لك جلسة والواثئق ذات الصةل  توجه اجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول اجمللس يف

 ( أأايم قبل اترخي انعقاد ادلورة ا ىل أأعضاء اجمللس. 10عرشة )

وسائل   بلك  العموم  خبار  ا  عىل  امجلاعة  جملس  رئيسة  وتسهر  امجلاعة  مبقر  انعقادها  وماكن  واترخي  ادلورة  أأعامل  جدول  يعلق 

 لسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول يف شأأهنا خالل لك جلسة. اال عالم املتاحة جبدول الأعامل واجلدوةل الزمنية جل 
 

 جدول االعمال: الفرع الثالث

( يوما عىل  20تعد رئيسة جملس امجلاعة جدول أأعامل ادلورات، بتعاون مع أأعضاء املكتب، وتبلغه ا ىل عامل العامةل عرشين )

دراج النقط اال ضافية ( أأايم ابتداء من اترخي  8اليت يقرتهحا هذا الأخري داخل أأجل مثانية )  الأقل قبل اترخي انعقاد ادلورة قصد ا 

 توصهل جبدول الأعامل.

توجه اجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا خالل لك جلسة والواثئق ذات الصةل  

 ( أأايم قبل اترخي انعقاد ادلورة ا ىل أأعضاء اجمللس. 10عرشة )

وسائل  ي بلك  العموم  خبار  ا  عىل  امجلاعة  جملس  رئيسة  وتسهر  امجلاعة  مبقر  انعقادها  وماكن  واترخي  ادلورة  أأعامل  جدول  علق 

 اال عالم املتاحة جبدول الأعامل واجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول يف شأأهنا خالل لك جلسة. 
 

 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 
 
 9المادة 
 

ليه، بطلب كتايب   ا  الفريق اذلي ينمتون  أأو عن طريق  للرئيسة، بصفة فردية  أأن يتقدموا  جيوز لأعضاء اجمللس املزاولني هماهمم 

( ثالثون  الأعامل  جدول  اجمللس يف  تدخل مضن صالحيات  مسأأةل  دراج لك  ا  انعقاد 30قصد  شهر  حلول  قبل  اكمةل  يوما   )

 ادلورة.  

دراج لك نقطة مقرتحة معلال، وأأن يرفع هذا الرفض ا ىل عمل الطرف املقرتح عند افتتاح ادلورة ليحاط    يتعني أأن يكون رفض ا 

 علام بذكل دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجواب مبحرض اجللسة.  

دراج نقطة يف جدول الأعامل ثالثون ) ( يوما اكمةل قبل حلول شهر 30حيق لنصف أأعضاء اجمللس أأن يقدموا طلبا كتابيا قصد ا 

 ادلورة، وتسجل وجواب هذه النقطة جبدول الأعامل.   انعقاد

   جبدول الأعامل. من طرف مكتب اجمللس وامجلعيات اليت مت قبولها كام تسجل وجواب العرائض املقدمة من قبل املواطنات واملواطنني 

بطلب كتايب   ليه،  ا  الفريق اذلي ينمتون  أأو عن طريق  للرئيسة، بصفة فردية  أأن يتقدموا  جيوز لأعضاء اجمللس املزاولني هماهمم 

( ثالثون  الأعامل  جدول  اجمللس يف  تدخل مضن صالحيات  مسأأةل  دراج لك  ا  انعقاد 30قصد  شهر  حلول  قبل  اكمةل  يوما   )

 ادلورة.  

دراج لك نقطة مقرتحة معلال، وأأن يرفع هذا الرفض ا ىل عمل الطرف املقرتح عند افتتاح ادلورة ليحاط    يتعني أأن يكون رفض ا 

 علام بذكل دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجواب مبحرض اجللسة.  

دراج نقطة يف جدول الأعامل ثالثون ) ( يوما اكمةل قبل حلول شهر  30حيق لنصف أأعضاء اجمللس أأن يقدموا طلبا كتابيا قصد ا 

 ادلورة، وتسجل وجواب هذه النقطة جبدول الأعامل.   انعقاد

 جبدول الأعامل. من طرف مكتب اجمللس وامجلعيات اليت مت قبولها كام تسجل وجواب العرائض املقدمة من قبل املواطنات واملواطنني 

 

 

 

 بدون تعديل

 
 10المادة 
 

 والشفوية االنية: األسئلة الكتابية الفرع الرابع

ليه أأس ئةل كتابية ا ىل رئيسميكن   اجمللس حول   ةلأعضاء جملس امجلاعة أأن يوهجوا بصفة فردية أأو عن طريق الفريق اذلي ينمتون ا 

ن ال يتعدى أأ لك مسأأةل هتم مصاحل امجلاعة. وختصص جلسة واحدة عن لك دورة لتقدمي أأجوبة عىل الأس ئةل املطروحة عىل  

 ( سؤالا.  20مجموع هذه الاس ئةل عرشون )

  يلـــــــي:يشرتط يف الأس ئةل الكتابية املوهجة ما 

 وحدة املوضوع.   •

 هتدف ا ىل خدمة أأغراض هتم أأحد أأعضاء اجمللس أأو أأقرابئه.    أأن ال •

    أأن ال تتضمن توجيه هتم خشصية ا ىل هجة معينة. •

 أأن ال تتعدى سؤالا واحدا بصفة فردية و مخسة عن لك فريق عن لك دورة.   •

 والشفوية االنية: األسئلة الكتابية الفرع الرابع

ليه أأس ئةل كتابية ا ىل رئيسميكن لأعضاء جملس امجلاعة أأن يوهجوا بصفة فردية أأو عن طريق الفريق اذلي   اجمللس حول   ةينمتون ا 

ن ال يتعدى أأ لك مسأأةل هتم مصاحل امجلاعة. وختصص جلسة واحدة عن لك دورة لتقدمي أأجوبة عىل الأس ئةل املطروحة عىل  

 ( سؤالا.  20مجموع هذه الاس ئةل عرشون )

  يلـــــــي:يشرتط يف الأس ئةل الكتابية املوهجة ما 

 وحدة املوضوع.   •

 ال هتدف ا ىل خدمة أأغراض هتم أأحد أأعضاء اجمللس أأو أأقرابئه.   أأن •

    أأن ال تتضمن توجيه هتم خشصية ا ىل هجة معينة. •

 أأن ال تتعدى سؤالا واحدا بصفة فردية و مخسة عن لك فريق عن لك دورة.   •

 

التعديل 

 مشل:

االسئلة *تسجيل 

 .بمكتب الضبط

إعادة النظر في  *

مواقيت وضع  

السؤال من طرف 

  وأجوبةصاحبه 

و رئاسة املجلس ا
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 ا وتسجيلها.  تودع الأس ئةل الكتابية موقعة من طرف العضو املعين دلى رئاسة اجمللس وترتب حسب اترخي التوصل هب 

  (.2يف مدة ال تتجاوز دقيقتني )تعطى اللكمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتايب لتقدمي ملخص عنه 

  (.2يف وقت ال يتجاوز دقيقتني ) اال جابة عن السؤال الكتايب  اأأو من ينوب عهن  ةتوىل الرئيست 

   (.2دقيقتني )يف مدة ال تتجاوز ميكن لصاحب السؤال التعقيب عىل اجلواب 

 

   (.2يف مدة ال تتجاوز دقيقتني )أأو أأحد أأعضاء املكتب الرد عىل التعقيب  ةميكن للرئيس

 ال جيوز أأن يعقب السؤال واجلواب عنه والتعقيب والرد عىل التعقيب أأية مناقشة عامة أأو تعليق. 

تعليق ملخص عهنا يف املاكن اخملصص ذلكل مبقر  تضمن الأس ئةل والأجوبة والتعقيبات والردود وجواب مضن حمرض ادلورة. وميكن 

  بناء عىل طلب يتقدم به واضع السؤال.امجلاعة، كام ميكن نرشها ابملوقع الالكرتوين للجامعة 

 

 . مسجةل يف مكتب الضبط امجلاعي  رئاسة اجمللس يف امس  رئيس الفريقاو  طرف العضو املعين تودع الأس ئةل الكتابية موقعة من

 حسب اترخي التوصل هبا وتسجيلها.   الأس ئةل الكتابية ترتب

 دقائق.   ( 5)   مخس يف مدة ال تتجاوز  تعطى اللكمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتايب لتقدمي ملخص عنه 

 . اال جابة عن السؤال الكتايب  اأأو من ينوب عهن  ةتوىل الرئيست 

 دقائق.   ( 3)   ثالثة يف مدة ال تتجاوز  ميكن لصاحب السؤال التعقيب عىل اجلواب 

   .أأو أأحد أأعضاء املكتب الرد عىل التعقيب  ةميكن للرئيس

 ال جيوز أأن يعقب السؤال واجلواب عنه والتعقيب والرد عىل التعقيب أأية مناقشة عامة أأو تعليق. 

تضمن الأس ئةل والأجوبة والتعقيبات والردود وجواب مضن حمرض ادلورة. وميكن تعليق ملخص عهنا يف املاكن اخملصص ذلكل مبقر  

  .امجلاعة، كام ميكن نرشها ابملوقع الالكرتوين للجامعة 

 

 نوابها 

*حذف شرط طلب 

نشر األسئلة 

واالجوبة باملوقع  

االلكتروني  

 للجماعة

 

 
 

 
 11المادة 

 

ميكن لرئيسة اجمللس امجلاعي، ابتفاق مع أأعضاء املكتب، مض مجموعة من الأس ئةل الكتابية اليت جتمع بيهنام وحدة املوضوع، وتقدم  

خبار واضعي السؤال بقرار الضم خالل انعقاد اجللسة اخملصصة لهذه الاس ئةل.   جوااب موحدا عهنا. وجيب ا 

الأ  تدرج  اختصاصال  عن  اخلارجة  الكتابية  اال  س ئةل  عدم  قرار  ويبلغ  رئيس ته.  اجمللس وصالحيات  ابلأمر  ات  املعين  اىل  دراج 

 خالل انعقاد اجللسة وال يتبع هذا اال خبار أأي مناقشة أأو تعقيب. 

ذا تغيب ليه من ينوب عنه لطرح السؤال.  ويف    ا  العضو اذلي تقدم ابلسؤال الكتايب بعذر مقبول، خيتار الفريق اذلي ينمتي ا 

 حاةل عدم انتسابه لأي فريق، يؤجل طرح السؤال ا ىل دورة موالية. 

بيهنام وحدة املوضوع، وتقدم    ميكن لرئيسة اجمللس امجلاعي، ابتفاق مع أأعضاء املكتب، مض مجموعة من الأس ئةل الكتابية اليت جتمع

خبار واضعي السؤال بقرار الضم خالل انعقاد اجللسة اخملصصة لهذه الاس ئةل.   جوااب موحدا عهنا. وجيب ا 

الأ  تدرج  اال  ال  عدم  قرار  ويبلغ  رئيس ته.  اجمللس وصالحيات  اختصاصات  عن  اخلارجة  الكتابية  ابلأمر  س ئةل  املعين  اىل  دراج 

 يتبع هذا اال خبار أأي مناقشة أأو تعقيب. خالل انعقاد اجللسة وال 

ذا   ليه من ينوب عنه لطرح السؤال.  ويف  تعذر عىلا  العضو اذلي تقدم ابلسؤال الكتايب بعذر مقبول، خيتار الفريق اذلي ينمتي ا 

 حاةل عدم انتسابه لأي فريق، يؤجل طرح السؤال ا ىل دورة موالية.

 

تعديل 

 شكلي 

 
 

 
 

 
 12المادة 

 

بداية   ذ أأ قبل  نتيجة حلدث  يتقدم    يول جلسة من دورات اجمللس امجلاعي، ميكن للك عضو،  أأن  اس تعجايل،  أأو  أآين  طابع 

 رشيطة:  لرئاسة اجمللس بطلب أأخذ اللكمة ال حاطة اجمللس علام

  اجللسة.   افتتاح قبلشعار رئيسة اجمللس ابلسؤال ن يمت اأأ 

  للجواب ابلنس بة للرئيسة أأو من ينوب عهنا.  واحدة، وضعفهان ال تتجاوز مدة التدخل دقيقة أأ 

  نصف ساعة.  كلك  ن ال تتعدى املدة الزمنية لال حاطة علامأأ 

بداية   ذ أأ قبل  نتيجة حلدث  دورات اجمللس امجلاعي، ميكن للك عضو،  يتقدم    يول جلسة من  أأن  اس تعجايل،  أأو  أآين  طابع 

 رشيطة:  لرئاسة اجمللس بطلب أأخذ اللكمة ال حاطة اجمللس علام

  واحدة، وضعفها للجواب ابلنس بة للرئيسة أأو من ينوب عهنا. ال تتجاوز مدة التدخل دقيقة  نأأ 

  نصف ساعة.  كلك  ن ال تتعدى املدة الزمنية لال حاطة علامأأ 

التعديل 

 مشل:

*حذف شرط 

اشعار الرئيسة  

 بالسؤال 

 
 
 13المادة 
 

 املكتب الباب الثالث:

 نواب. ( 10) وعرشةيتأألف مكتب اجمللس من الرئيسة  

ذكل    ا ىل  الرضورة  دعت  لكام  اس تثنائية  وبصفة  الشهر  يف  مرتني  اعتيادية  بصفة  اجامتعاته  اجمللس  مكتب  يعقد 

 ابس تدعاء من رئيسة اجمللس امجلاعي.  

 عامل اجامتعات املكتب. أأ تعد الرئيسة، ابستشارة مع نواهبا، جدول  

 ملكتبا الباب الثالث:

 نواب. ( 10) وعرشةيتأألف مكتب اجمللس من الرئيسة  

ذكل    ا ىل  الرضورة  دعت  لكام  اس تثنائية  وبصفة  الشهر  يف  مرتني  اعتيادية  بصفة  اجامتعاته  اجمللس  مكتب  يعقد 

 ابس تدعاء من رئيسة اجمللس امجلاعي.  

 عامل اجامتعات املكتب. أأ تعد الرئيسة، ابستشارة مع نواهبا، جدول  

 

 

 بدون تعديل

 
 14المادة 
 

 ( ساعة عىل الأقل قبل ساعة انعقاد الاجامتع جبميع الوسائل املتاحة. 24نعقاد املكتب أأربعة وعرشون )العوة ادلتمت 

وايل امليوم  ال عضائه، ويف حاةل عدم توفر النصاب يؤجل الاجامتع ا ىل  لأ   املطلقة  غلبيةالأ تعترب اجامتعات املكتب قانونية حبضور  

 ين. ويعترب قانونيا كيفام اكن عدد أأعضاءه احلارض 

 ( ساعة عىل الأقل قبل ساعة انعقاد الاجامتع جبميع الوسائل املتاحة. 24نعقاد املكتب أأربعة وعرشون )العوة ادلتمت 

وايل امليوم  ال نصاب يؤجل الاجامتع ا ىل  عضائه، ويف حاةل عدم توفر ال لأ   املطلقة  غلبيةالأ تعترب اجامتعات املكتب قانونية حبضور  

 ويعترب قانونيا كيفام اكن عدد أأعضاءه احلارضين. 

 

 بدون تعديل
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أأو نواهبم   أأو نواهبم، ورؤساء الفرق  أأو من ينوب عنه، واكتب اجمللس أأو انئبه، ورؤساء اللجان  حيق لرئيسة اجمللس دعوة عامل العامةل 

 حلضور أأشغال املكتب، كام جيوز لها دعوة أأي خشص تعتربه مفيدا للمشاركة يف أأشغال املكتب.  

     صاحل أأو أأي موظف أآخر او مستشار حلضور أأشغال املكتب بصفة استشارية.ميكن لرئيسة اجمللس أأيضا اس تدعاء املدير العام للم

أأو نواهبم   أأو نواهبم، ورؤساء الفرق  أأو انئبه، ورؤساء اللجان  أأو من ينوب عنه، واكتب اجمللس  حيق لرئيسة اجمللس دعوة عامل العامةل 

 حلضور أأشغال املكتب، كام جيوز لها دعوة أأي خشص تعتربه مفيدا للمشاركة يف أأشغال املكتب.  

     صاحل أأو أأي موظف أآخر او مستشار حلضور أأشغال املكتب بصفة استشارية.ميكن لرئيسة اجمللس أأيضا اس تدعاء املدير العام للم

 
 
 15المادة 
 

تتخذ قرارات املكتب ابلتوافق بني أأعضائه، ويمت اللجوء للتصويت عند الاقتضاء ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا. وعند  

ليه الرئيست تعادل الأصوات يرحج اجلانب اذلي   . ةنمتي ا 

 ويدرج يف احملرض بيان التصويت اخلاص للك انئب. 

و اكتب اجمللس، وعند الاقتضاء ميكن لرئيسة اجمللس ختصيص  أأ ضاء املكتب  حد اعتس ند هممة حترير حمارض املكتب سواء لأ 

 سكراترية خاصة للقيام هبذه املهمة.  

تتخذ قرارات املكتب ابلتوافق بني أأعضائه، ويمت اللجوء للتصويت عند الاقتضاء ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا. وعند  

 . ةليه الرئيسنمتي ا  ت تعادل الأصوات يرحج اجلانب اذلي 

 ويدرج يف احملرض بيان التصويت اخلاص للك انئب. 

و اكتب اجمللس، وعند الاقتضاء ميكن لرئيسة اجمللس ختصيص  أأ حد اعضاء املكتب  تس ند هممة حترير حمارض املكتب سواء لأ 

 سكراترية خاصة للقيام هبذه املهمة. 

 

 بدون تعديل

 
 16المادة 
 

 ليه، عىل تطبيق وتنفيذ القرارات املتخذة، ويلزتم بتقدمي تقرير عن ذكل ا ىل املكتب. ا  يسهر لك عضو يف املكتب، تبعا للمهمة املس ندة 

تقرير   بتقدمي  املكتب  يلزتم عضو  للمجلسكام  عادية  املس ندة    للرئيسة، قبل لك دورة  املهام  التفويض ا  حول  ليه حسب قرار 

 ليه يف القطاع. ا  املوكول 

 ليه، عىل تطبيق وتنفيذ القرارات املتخذة، ويلزتم بتقدمي تقرير عن ذكل ا ىل املكتب. ا  يسهر لك عضو يف املكتب، تبعا للمهمة املس ندة 

تقرير   بتقدمي  املكتب  يلزتم عضو  للمجلسكام  عادية  املس ندة    للرئيسة، قبل لك دورة  املهام  التفويض ا  حول  ليه حسب قرار 

 ليه يف القطاع. ا  املوكول 

 

 بدون تعديل

 
 17المادة 
 

واملواطنني وكذا امجلعيــات عىل املكتب للتأأكد من مدى استيفاءها   اجمللس لك العرائض املقدمة لها من قبل املواطناتحتيل رئيسة  

الواردة يف املادتيــن   املنظم رمق    124و    123للرشوط  املتعلق ابمجلاعات وكذا ومقتضيات املرسوم  التنظميي  القانون   2.16.403من 

 رفاقها هبا. ا  اليت يتعني  مجلاعة والواثئق املثبتةاملتعلق بتحديد شلك العريضة املودعة دلى رئيس جملس ا 2016اكتوبر  6الصادر يف 

واملواطنني وكذا امجلعيــات عىل املكتب للتأأكد من مدى استيفاءها   اجمللس لك العرائض املقدمة لها من قبل املواطناتحتيل رئيسة  

الواردة يف املادتيــن   املنظم رمق    124و    123للرشوط  املتعلق ابمجلاعات وكذا ومقتضيات املرسوم  التنظميي  القانون   2.16.403من 

 رفاقها هبا. ا  اليت يتعني  مجلاعة والواثئق املثبتةاملتعلق بتحديد شلك العريضة املودعة دلى رئيس جملس ا 2016اكتوبر  6الصادر يف 

 

 بدون تعديل

 

 
 
 18المادة 
 

 الباب الرابع: الفرق

 الفرع األول: شروط تأليف الفرق

طارأأعضاء جملس امجلاعة ينتظم  فرق، وتعترب هذه الفرق أأداة لتنظمي مشاركة الأعضاء يف أأشغال اجمللس عرب توحيد الرؤى   يف ا 

 حول القضااي املطروحة للنقاش.   

عليه من طرف   موقع  بترصحي حيال عىل رئاسة اجمللس  الفرتة الانتدابية، وذكل  الثانية من  قبل ادلورة  الفرق  تأأليف هذه  يمت 

فريق والحئة امسية بأأعضائه وكذا رئيس الفريق املنتدب من طرفهم وانئبه، ويكون الرئيس  أأعضاء لك فريق حيددون فيه امس ال

 انطقا رمسيا ابمس الفريق وخماطبا رئيس يا أأمام اجمللس وأأهجزته. 

خبار رئاسة اجمللس به وفق الشلكيات والرشوط أأعاله.    عىل أأن أأي تغيري يطرأأ عىل الفريق بعد تأأسيسه، يمت ا 

 لفرقالباب الرابع: ا

 الفرع األول: شروط تأليف الفرق

طارأأعضاء جملس امجلاعة ينتظم  فرق، وتعترب هذه الفرق أأداة لتنظمي مشاركة الأعضاء يف أأشغال اجمللس عرب توحيد الرؤى    يف ا 

 حول القضااي املطروحة للنقاش.   

عليه من طرف  موقع  بترصحي حيال عىل رئاسة اجمللس  الفرتة الانتدابية، وذكل  الثانية من  قبل ادلورة  الفرق  تأأليف هذه  يمت 

فريق والحئة امسية بأأعضائه وكذا رئيس الفريق املنتدب من طرفهم وانئبه، ويكون الرئيس  أأعضاء لك فريق حيددون فيه امس ال

 انطقا رمسيا ابمس الفريق وخماطبا رئيس يا أأمام اجمللس وأأهجزته. 

خبار رئاسة اجمللس به وفق الشلكيات والرشوط أأعاله.   عىل أأن أأي تغيري يطرأأ عىل الفريق بعد تأأسيسه، يمت ا 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 19المادة 

 الفرع الثاني: تكوين الفرق

   فريقني.جيب أأن ال يقل عدد الفرق عن 

 ال ميكن لأي عضو أأن ينمتي لأكرث من فريق. 

خبار اجمللس ابلالحئة اال مسية لأعضاء الفرق املكونة و رؤساءها ونواهبم.     يمت ا 

 ال يؤثر الانتساب ا ىل أأي فريق من الفرق يف تشكيل أأهجزة اجمللس. 

 اجمللس عىل توفري وسائل العمل للفرق يف حدود اال ماكنيات اليت يتوفر علهيا اجمللس.  ةسهر رئيست 

 الفرع الثاني: تكوين الفرق

   .الاقل أأعضاء عىل  (  10)   عرشة وعدد أأعضاء لك فريق عن  جيب أأن ال يقل عدد الفرق عن فريقني 

يتعني عىل الأعضاء اذلين ال يتوفرون عىل العدد الاكيف لتكوين فريق أأن ينتس بوا ا ىل ا حدى الفرق املوجودة بعد تأأسيسها، كام  

 ميكن للفرق املكونة الاندماج مع بعضها البعض.  

 ال ميكن لأي عضو أأن ينمتي لأكرث من فريق. 

خبار اجمللس ابلالحئة اال مسية لأعضاء الفرق املكونة و رؤساءها ونواهبم.    يمت ا 

 ال يؤثر الانتساب ا ىل أأي فريق من الفرق يف تشكيل أأهجزة اجمللس.  

 اجمللس عىل توفري وسائل العمل للفرق يف حدود اال ماكنيات اليت يتوفر علهيا اجمللس. ةسهر رئيست 

 

التعديل 

 مشل:

*تحديد عدد 

 أعضاء الفريق 



1الدورة رقم  6/10/2021محضر الدورة االستثنائية ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ   
 

 
74 

 
 
 
 20المادة 
 

 الفرع الثالث: صالحيات الفرق و رؤساءها

جيوز لرئيسة جملس امجلاعة أأن تس تدعي رؤساء الفرق أأو نواهبم قبل انعقاد جلسات دورات اجمللس امجلاعي يف اجامتع قصد  

 التوافق عىل كيفيات تنظمي النقاش واملداوالت خبصوص النقط املدرجة يف جداول الأعامل. 

ذ يتعني عليه تبليغ القرارات املنبثقة عن اجامتع مكتب  يمتتع رئيس لك فريق ابلسلطة التنظميية داخل الهيئة اليت يرشف   علهيا، ا 

اجللسات  ، يف حاةل حضوره،اجمللس التدخالت خالل  وتوزيع  من هجة  لفريقه  املنتس بني  الأعضاء  فريقه   ا ىل  أأعضاء  وضبط 

 واحلرص عىل احرتام النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة. 

 الفرع الثالث: صالحيات الفرق و رؤساءها

لرئيسة جملس امجلاعة أأن تس تدعي رؤساء الفرق أأو نواهبم قبل انعقاد جلسات دورات اجمللس امجلاعي يف اجامتع قصد    جيوز

 التوافق عىل كيفيات تنظمي النقاش واملداوالت خبصوص النقط املدرجة يف جداول الأعامل. 

ذ يتعني عليه تبليغ القرارات املنبثقة عن اجامتع مكتب  يمتتع رئيس لك فريق ابلسلطة التنظميية داخل الهيئة اليت يرشف   علهيا، ا 

اجللسات  ، يف حاةل حضوره،اجمللس التدخالت خالل  وتوزيع  من هجة  لفريقه  املنتس بني  الأعضاء  فريقه   ا ىل  أأعضاء  وضبط 

 واحلرص عىل احرتام النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة. 

 

 بدون تعديل

 
 
 
 
 
 21المادة 
 

 اخلامس: اللجانالباب 

 الفرع األول: تأليف اللجان

 .حيدث جملس امجلاعة جلاان دلراسة القضااي وهتئي املسائل اليت جيب أأن تعرض عىل الاجامتع العام لدلراسة والتصويت

 كرث ويه: ويتعني تشكيل مخسة جلان دامئة عىل الأ  
  والربجمة.اللجنة امللكفة ابملزيانية والشؤون املالية  - 

   واخلدمات.اللجنة امللكفة ابملرافق العمومية  - 

 اللجنة امللكفة ابلتعمري وس ياسة املدينة والتمنية املس تدامة.  - 

رشاك اجملمتع املدين.   -   اللجنة امللكفة ابلشؤون الثقافية والرايضية والتمنية الاجامتعية وا 

 اللجنة امللكفة بتنظمي الادارة امجلاعية والتعاون الالمركزي.  - 

 ال ميكن تغيري تسمية اللجان ادلامئة أأو تقس ميها ا ىل عدة جلان.

 الباب اخلامس: اللجان

 نالفرع األول: تأليف اللجا

 .حيدث جملس امجلاعة جلاان دلراسة القضااي وهتئي املسائل اليت جيب أأن تعرض عىل الاجامتع العام لدلراسة والتصويت

 كرث ويه: ويتعني تشكيل مخسة جلان دامئة عىل الأ  
  والربجمة.اللجنة امللكفة ابملزيانية والشؤون املالية  - 

   واخلدمات.اللجنة امللكفة ابملرافق العمومية  - 

 اللجنة امللكفة ابلتعمري وس ياسة املدينة والتمنية املس تدامة.  - 

رشاك اجملمتع املدين.   -   اللجنة امللكفة ابلشؤون الثقافية والرايضية والتمنية الاجامتعية وا 

 زي. اللجنة امللكفة بتنظمي الادارة امجلاعية والتعاون الالمرك  - 

 ال ميكن تغيري تسمية اللجان ادلامئة أأو تقس ميها ا ىل عدة جلان.

 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 
 
 
 
 22المادة 
 

 الفرع الثاني: تركيبة اللجان الدائمة

دامئة   جلنة  كــل  أأعضاء  عــدد  )حيدد  س بعة  الأقل7يف  عىل   )  ( عرش  عضو  16وس تة  للك  جيوز  ال  أأنه  عىل  الأكرث  عىل   )

ال للجنة دامئة واحدة فقط.   الانتساب ا 

 ويمت الانتساب للجان ادلامئة وفق مبدأأ المتثيل النس يب الضامن للتعددية بني أأعضاء اجمللس عىل أأن يراعى ما ييل:  

 المتثيلية الرتابية للمقاطعات  ▪

 متثيلية الفرق ▪

 المتثيلية النسائية  ▪

ذا اكن عدد املرتحشني لعضوية اللجان يفوق العدد املنصوص عليه يف هذا النظام ادلاخيل، يمت اللجوء ا ىل التصويت   يف حاةل ما ا 

 النتخاب أأعضاء اللجنة ابلأغلبية النسبية.  

 لبية النسبية للأعضاء احلارضين. تعرض لواحئ اللجان عىل اجمللس وتمت املصادقة علهيا عن طريق التصويت العلين وابلأغ 

 الفرع الثاني: تركيبة اللجان الدائمة

دامئة   جلنة  كــل  أأعضاء  عــدد  الأقل 5)   مخسة يف  حيدد  عىل   )  ( عرش  عضو  16وس تة  للك  جيوز  ال  أأنه  عىل  الأكرث  عىل   )

ال للجنة دامئة واحدة فقط.   الانتساب ا 

 ويمت الانتساب للجان ادلامئة وفق مبدأأ المتثيل النس يب الضامن للتعددية بني أأعضاء اجمللس عىل أأن يراعى ما ييل:  

 المتثيلية الرتابية للمقاطعات  ▪

 متثيلية الفرق ▪

 المتثيلية النسائية  ▪

ذا اكن عدد املرتحشني لعضوية اللجان يفوق العدد املنصوص عليه يف هذا النظام ادلاخيل، يمت اللجوء ا ىل التصويت   يف حاةل ما ا 

 النتخاب أأعضاء اللجنة ابلأغلبية النسبية.  

 لبية النسبية للأعضاء احلارضين. تعرض لواحئ اللجان عىل اجمللس وتمت املصادقة علهيا عن طريق التصويت العلين وابلأغ 

 

التعديل 

 مشل:

*تحديد الحد 

األدنى ألعضاء كل  

 لجنة

 
 23المادة 
 

أأنه  يفيد  كتايب  بترصحي  العضو  يتقدم  أأن  اليت جيب  للمعارضة  الالمركزي  والتعاون  امجلاعية  اال دارة  بتنظمي  امللكفة  اللجنة  رئاسة  ختصص 

آنذاك لشغل هذا املنصب.   معارض، ويفتح ابب الرتش يح أ

لها، ميكن لأ  ي عضو من أأعضاء اجمللس الرتحش لشغهل،  ويف حاةل عدم وجود عضو من املعارضة للرتحش لرئاسة اللجنة ادلامئة اخملصصة 

 . هبعد 24ابس تثناء الرئيسة ونواهبا، وفق نفس الشلكيات املبينة يف املادة 

أأنه  يفيد  كتايب  بترصحي  العضو  يتقدم  أأن  اليت جيب  للمعارضة  الالمركزي  والتعاون  امجلاعية  اال دارة  بتنظمي  امللكفة  اللجنة  رئاسة  ختصص 

آنذاك لشغل هذا املنصب.   معارض، ويفتح ابب الرتش يح أ

لها، ميكن لأ  ي عضو من أأعضاء اجمللس الرتحش لشغهل،  ويف حاةل عدم وجود عضو من املعارضة للرتحش لرئاسة اللجنة ادلامئة اخملصصة 

 . هبعد 24ابس تثناء الرئيسة ونواهبا، وفق نفس الشلكيات املبينة يف املادة 

 

 بدون تعديل
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 24المادة 
 

احلارضين،   للأعضاء  النسبية  وابلأغلبية  العلين  طريق الانتخاب  املكتب عن  أأعضاء  وخارج  جلنة،  أأعضاء لك  بني  من  اجمللس  ينتخب 

قالهتام ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا.   رئيسا للك جلنة وانئبا هل، عىل أأن تمت ا 

 برفع اليد. يمت التصويت عىل رئيس اللجنة وانئبه ابلتصويت العلين وذكل

 وتنهتيي همام انئب رئيس اللجنة مبجرد انهتاء همام رئيس اللجنة. 

 يمتتع العضو املنتسب للجنة حبق احلضور والتصويت عىل توصياهتا وملمتساهتا. 

أأشغالها   للمشاركة يف  اللجان  انعقاد  بتارخي وماكن  اجمللس  أأعضاء  ا شعار ابيق  بداءيمت  يك  وا  أأن  استشارية دون  بصفة  آراهئم  ون هلم حق  أ

   التصويت.

احلارضين،   للأعضاء  النسبية  وابلأغلبية  العلين  طريق الانتخاب  املكتب عن  أأعضاء  جلنة، وخارج  أأعضاء لك  بني  من  اجمللس  ينتخب 

قالهتام ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا.   رئيسا للك جلنة وانئبا هل، عىل أأن تمت ا 

 ابلتصويت العلين وذكل برفع اليد.يمت التصويت عىل رئيس اللجنة وانئبه 

 وتنهتيي همام انئب رئيس اللجنة مبجرد انهتاء همام رئيس اللجنة. 

 يمتتع العضو املنتسب للجنة حبق احلضور والتصويت عىل توصياهتا وملمتساهتا. 

أأشغالها   للمشاركة يف  اللجان  انعقاد  بتارخي وماكن  اجمللس  أأعضاء  ا شعار ابيق  بداءيمت  أأن يكون هلم حق    وا  استشارية دون  بصفة  آراهئم  أ

 التصويت. 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 25المادة 
 

املزاولني هماهمم ابملصاحل   املوظفني  أأشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس اجمللس،  للمشاركة يف  أأن يس تدعي  اللجنة  لرئيس  حيق 

امجلاعية، كام ميكنه أأن يس تدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس اجمللس وعن طريق عامل العامةل أأو من ينوب عنه موظفي وأأعوان ادلوةل أأو  

 ية أأو املقاوالت العمومية اذلين يشمل اختصاصهم ادلائرة الرتابية للجامعة.  املؤسسات العموم

ويف حاةل وجود نقط ا ضافية مقرتح ا دراهجا من طرف عامل العامةل أأو من ينوب عنه، ميكن اس تدعاء هذا الأخري أأو من ينوب عنه، عن  

 قط.طريق رئيس اجمللس، حلضور أأشغال اللجنة واال دالء بتوضيحات ختص تكل الن

 و من ينتدبه لهذا الغرض، وحيق هل أأخذ اللكمة بعد ا ذن من رئيس اللجنة لتقدمي التوضيحات الرضورية. أأ كام حيرض املدير العام للمصاحل  

املزاولني هماهمم ابملصاحل   املوظفني  أأشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس اجمللس،  للمشاركة يف  اللجنة أأن يس تدعي  لرئيس  حيق 

ية، كام ميكنه أأن يس تدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس اجمللس وعن طريق عامل العامةل أأو من ينوب عنه موظفي وأأعوان ادلوةل أأو  امجلاع 

 املؤسسات العمومية أأو املقاوالت العمومية اذلين يشمل اختصاصهم ادلائرة الرتابية للجامعة.  

امةل أأو من ينوب عنه، ميكن اس تدعاء هذا الأخري أأو من ينوب عنه، عن ويف حاةل وجود نقط ا ضافية مقرتح ا دراهجا من طرف عامل الع

 طريق رئيس اجمللس، حلضور أأشغال اللجنة واال دالء بتوضيحات ختص تكل النقط.

 ة. و من ينتدبه لهذا الغرض، وحيق هل أأخذ اللكمة بعد ا ذن من رئيس اللجنة لتقدمي التوضيحات الرضوريأأ كام حيرض املدير العام للمصاحل  

 

 

 بدون تعديل

 
 
 26المادة 
 

 الفرع الثالث: صالحيات اللجان

لهيا يف املادة  بداء الرأأي يف اجملاالت التالية: 21يعهد ا ىل لك جلنة من اللجان ادلامئة املشار ا     أأعاله دراسة القضااي وا 
   :اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربحمة •

  الفائض وبرجمةاملزيانيـــــة . 

  .فتح احلساابت اخلصوصية واملزيانيات امللحقة 

  الفصل.فتح اعامتدات جديدة والرفع من مبالغ الاعامتدات وحتويل الاعامتدات داخل نفس  

  امجلاعة.حتديد سعر الرسوم والأاتوى وخمتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة   

  .اال قرتاضات والضامانت الواجب منحها 

 .ا حداث أأجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها 

    .الشق املايل املتعلق برشاكت التمنية احمللية ومجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات 

  للجامعة. الهبات والوصااي املمنوحة 

   .تدبري الأمالك امجلاعية واحملافظة علهيا وصيانهتا 

 ختصيصها، ختصيصها وتغيري مبادلهتاو  اقتناء العقارات. 

 نعاش الاقتصاد احمليل والتشغيل وتشجيع الاستامثر. مجيع الأعامل الكفيةل   بتحفزي وا 

برامج من  الواثئق  اللجنة يف اكفة  تنظر  الرتابية    وعرائض  وتبعا ذلكل،  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  واتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص. أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 الفرع الثالث: صالحيات اللجان

لهيا يف املادة  بداء الرأأي يف اجملاالت التالية: 21يعهد ا ىل لك جلنة من اللجان ادلامئة املشار ا     أأعاله دراسة القضااي وا 
   :ية والشؤون املالية والربحمةاللجنة املكلفة بامليزان •

  الفائض وبرجمةاملزيانيـــــة . 

  .فتح احلساابت اخلصوصية واملزيانيات امللحقة 

  الفصل.فتح اعامتدات جديدة والرفع من مبالغ الاعامتدات وحتويل الاعامتدات داخل نفس  

  امجلاعة.حتديد سعر الرسوم والأاتوى وخمتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة   

  .اال قرتاضات والضامانت الواجب منحها 

 .ا حداث أأجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها 

    .الشق املايل املتعلق برشاكت التمنية احمللية ومجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات 

  للجامعة. الهبات والوصااي املمنوحة 

   .تدبري الأمالك امجلاعية واحملافظة علهيا وصيانهتا 

 ختصيصها، ختصيصها وتغيري مبادلهتاو  اقتناء العقارات. 

 نعاش الاقتصاد احمليل والتشغيل وتشجيع الاستامثر. مجيع الأعامل الكفيةل   بتحفزي وا 

برامج من  الواثئق  اللجنة يف اكفة  تنظر  الرتابية    وعرائض  وتبعا ذلكل،  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  واتفاقيات 

 قامسها جمال الاختصاص. خرى تتأأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون تعديل
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 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات:  •

 -  .ا حداث وتدبري املرافق والتجهزيات العمومية أأو املسامهة فهيا 

   .طرق التدبري املفوض للمرافق العمومية التابعة للجامعة 

   .ا حداث وتدبري رشاكت التمنية احمللية 

 حدا لهيا أأو الانسحاب ا     مهنا.ث مجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات أأو الانضامم ا 

  امجلاعية.جناز الأشغال يف خمتلف املرافق ا  وضع اخملطط املديري للتجهزيات ودراسة مجيع معليات   

   .وضع برامج لتتبع مدى جودة اخلدمات املقدمة من قبل املرافق العمومية وس بل تطويرها 

الواثئق من اللجنة يف اكفة  تنظر  الرتابية  برامج وعرائض و   وتبعا ذلكل،  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص. أأ ع جلنة دامئة و بشلك مشرتك مأأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة:  •

   الاختيارات خبصوص  الاقرتاحات  وتقدمي  الرتاب  عداد  وا  التعمري  واثئق  عداد  ا  مراحل  خمتلف  عىل  والاطالع  ادلراسة 

 والضوابط املضمنة هبا.  

   الأحياء وحامية  الالئق  غري  السكن  وتأأهيل  العمرانية  الهيلكة  عادة  ا  برامج  خمتلف  حول  الرأأي  بداء  وا  ادلراسة والاطالع 

 العتيقة.  

 امجلاعية.  ضوابط البناء 

   .لتقائية واال ندماج خملتلف الربامج املتعلقة بس ياسة املدينة  دراسة املشاريع املهيلكة لتحقيق اال 

   .نظام العنونة املتعلق ابمجلاعة وتسمية الساحات والطرق العمومية برتاب امجلاعة 

  .دراسة القضااي ذات العالقة ابلوقاية الصحية 

 املس تدامة.فة والبيئة والتمنية دراسة القضااي ذات العالقة ابلنظا  

  .دراسة الأنظمة اخلاصة ابلسري واجلوالن واحملافظة عىل الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العرابت 

الواثئق من  اللجنة يف اكفة  تنظر  الأ برامج و   وتبعا ذلكل،  الرتابية  أأو اخلاص وامجلاعات  العام  القطاع  تعاون ورشاكة مع  خرى  اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ ذات العالقة مع اختصاصها النوعي 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني:  •

 اين.  الربامج املرتبطة ابلتمنية البرشية ولك أأعامل املساعدة والتضامن ذات الطابع اال نس 

   ،املس نني الأشخاص  الش باب،  الطفوةل،  املرأأة،  الأرسة،  هتم  واليت  الطابع الاجامتعي  ذات  والأنشطة  واملبادرات  الأعامل 

   ....الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة، الفئات احملرومة 

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات:  •

 -  .ا حداث وتدبري املرافق والتجهزيات العمومية أأو املسامهة فهيا 

   .طرق التدبري املفوض للمرافق العمومية التابعة للجامعة 

   .ا حداث وتدبري رشاكت التمنية احمللية 

  لهيا أأو الانسحاب    مهنا.ا حداث مجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات أأو الانضامم ا 

  امجلاعية.جناز الأشغال يف خمتلف املرافق ا  وضع اخملطط املديري للتجهزيات ودراسة مجيع معليات   

   .وضع برامج لتتبع مدى جودة اخلدمات املقدمة من قبل املرافق العمومية وس بل تطويرها 

الواثئق من اللجنة يف اكفة  تنظر  الرتابية  برامج وعرائض و   وتبعا ذلكل،  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص. أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة:  •

   الاختيارات خبصوص  الاقرتاحات  وتقدمي  الرتاب  عداد  وا  التعمري  واثئق  عداد  ا  مراحل  خمتلف  عىل  والاطالع  ادلراسة 

 والضوابط املضمنة هبا.  

 الأحياء  ادلراسة والاطال وحامية  الالئق  غري  السكن  وتأأهيل  العمرانية  الهيلكة  عادة  ا  برامج  خمتلف  حول  الرأأي  بداء  وا  ع 

 العتيقة.  

  .ضوابط البناء امجلاعية 

   .لتقائية واال ندماج خملتلف الربامج املتعلقة بس ياسة املدينة  دراسة املشاريع املهيلكة لتحقيق اال 

 الساحات والطرق العمومية برتاب امجلاعة.   نظام العنونة املتعلق ابمجلاعة وتسمية 

  .دراسة القضااي ذات العالقة ابلوقاية الصحية 

  املس تدامة.دراسة القضااي ذات العالقة ابلنظافة والبيئة والتمنية  

  .دراسة الأنظمة اخلاصة ابلسري واجلوالن واحملافظة عىل الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العرابت 

الواثئق منوتبعا ذلكل،    اللجنة يف اكفة  الأ برامج و   تنظر  الرتابية  أأو اخلاص وامجلاعات  العام  القطاع  تعاون ورشاكة مع  خرى اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ ذات العالقة مع اختصاصها النوعي 

 اعية واشراك اجملتمع املدني: اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتم •

   .الربامج املرتبطة ابلتمنية البرشية ولك أأعامل املساعدة والتضامن ذات الطابع اال نساين 

   ،املس نني الأشخاص  الش باب،  الطفوةل،  املرأأة،  الأرسة،  هتم  واليت  الطابع الاجامتعي  ذات  والأنشطة  واملبادرات  الأعامل 

   ....الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة، الفئات احملرومة 
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  تشجيع خمتلف أأوجه العمل الثقايف واال بداع الأديب....   

  .الأنشطة الرايضية مبختلف أأنواعها 

   .برامج التنش يط الاجامتعي والثقايف والراييض 

  املدين.املسامهة وادلمع لفائدة مجعيات اجملمتع 

 تشاركي أ ليات  وضع  ا طار  يف  امجلعوي  النس يج  مكوانت  مع  وتعاقدية  تنظميية  ا طارات  لتيسري تأأسيس  والتشاور  للحوار  ة 

عداد وتتبع برامج العمل.   مسامهة املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف ا 

الواثئق من اللجنة يف اكفة  تنظر  الرتابية  برامج وعرائض و   وتبعا ذلكل،  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص. أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بتنظيم اإلدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي:  •

   .تعديل ومراجعة النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة 

  اختصاصاهتا. تنظيــــم اال دارة امجلاعية وحتديد 

  اتفاقيات التوأأمة والتعاون الالمركزي ولك أأشاكل التبادل مع جامعات ترابية وطنية أأو أأجنبية.دراسة 

  تشجيع خمتلف أأوجه العمل الثقايف واال بداع الأديب....   

  .الأنشطة الرايضية مبختلف أأنواعها 

 لتنش يط الاجامتعي والثقايف والراييض.  برامج ا 

  املدين.املسامهة وادلمع لفائدة مجعيات اجملمتع 

  لتيسري والتشاور  للحوار  تشاركية  أ ليات  وضع  ا طار  يف  امجلعوي  النس يج  مكوانت  مع  وتعاقدية  تنظميية  ا طارات  تأأسيس 

عداد وتتبع برامج العمل.   مسامهة املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف ا 

الواثئق من اللجنة يف اكفة  تنظر  و   وتبعا ذلكل،  الرتابية  برامج وعرائض  وامجلاعات  اخلاص  أأو  العام  القطاع  مع  تعاون ورشاكة  اتفاقيات 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص. أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 والتعاون الالمركزي:  اللجنة املكلفة بتنظيم اإلدارة اجلماعية •

   .تعديل ومراجعة النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة 

  اختصاصاهتا. تنظيــــم اال دارة امجلاعية وحتديد 

 .دراسة اتفاقيات التوأأمة والتعاون الالمركزي ولك أأشاكل التبادل مع جامعات ترابية وطنية أأو أأجنبية 

 
 27المادة 
 

عداده أأو حتيينه لأفقية وتقاطع الربانمج مع  جتمتع اللجن ادلامئة امخلسة بشلك مشرتك لتدارس برانمج معل امجلاعة سواء عند ا 

        اللجن.جماالت اختصاص 

عداده أأو حتيينه لأفقية وتقاطع الربانمج مع   جتمتع اللجن ادلامئة امخلسة بشلك مشرتك لتدارس برانمج معل امجلاعة سواء عند ا 

        اللجن.جماالت اختصاص 

 بدون تعديل

 
 
 28المادة 
 

 الرابع: تسيري اللجانالفرع 

جتمتع لك جلنة دامئة، بطلب من رئيسها، او من رئيسة اجمللس أأو من ثلث أأعضاء اللجنة، دلراسة القضااي املعروضة علهيا واليت  

 تدخل مضن اختصاصاهتا. 

  عامة.وتبعا ذلكل، عىل رئيسة اجمللس تزويد اللجن ابملعلومات والواثئق الرضورية ملزاوةل هماهما لال طالع كقاعدة 

( 48يوجه الاس تدعاء كتابة ا ىل أأعضاء اللجنة، سواء عن طريق العنوان الربيدي او عرب الوسائط الالكرتونية، مثانية وأأربعني )

 ساعة عىل الأقل قبل موعد الاجامتع مصحواب جبدول الأعامل.  

 ( ساعة.  24ويف حاةل اال س تعجال، ميكن تقليص هذا الأجل ا ىل أأربع وعرشين )

ذا طلب ذكل أأكرث من نصف أأعضاهئا، وحيدد رئيس اللجنة اترخي الاجامتع املوايل. ميكن تأأجيل اجامت  ع اللجنة ا 

 ( ساعة عىل الأقل قبل موعد انعقاد الاجامتع.  24يعلق موعد وماكن انعقاد اجامتعات اللجان وجدول أأعاملها مبقر امجلاعة، أأربع وعرشين )

 جلسات اجمللس.  ال ميكن لأية جلنة أأن جتمتع بزتامن مع انعقاد 

 الرابع: تسيري اللجانالفرع 

جتمتع لك جلنة دامئة، بطلب من رئيسها، او من رئيسة اجمللس أأو من ثلث أأعضاء اللجنة، دلراسة القضااي املعروضة علهيا واليت 

 تدخل مضن اختصاصاهتا. 

  عامة.وتبعا ذلكل، عىل رئيسة اجمللس تزويد اللجن ابملعلومات والواثئق الرضورية ملزاوةل هماهما لال طالع كقاعدة 

(  48عاء كتابة ا ىل أأعضاء اللجنة، سواء عن طريق العنوان الربيدي او عرب الوسائط الالكرتونية، مثانية وأأربعني )يوجه الاس تد

 ساعة عىل الأقل قبل موعد الاجامتع مصحواب جبدول الأعامل.  

 ( ساعة.  24ويف حاةل اال س تعجال، ميكن تقليص هذا الأجل ا ىل أأربع وعرشين )

 ذا طلب ذكل أأكرث من نصف أأعضاهئا، وحيدد رئيس اللجنة اترخي الاجامتع املوايل. ميكن تأأجيل اجامتع اللجنة ا  

 ( ساعة عىل الأقل قبل موعد انعقاد الاجامتع.  24يعلق موعد وماكن انعقاد اجامتعات اللجان وجدول أأعاملها مبقر امجلاعة، أأربع وعرشين )

 اجمللس. ال ميكن لأية جلنة أأن جتمتع بزتامن مع انعقاد جلسات 

 

 

 

 بدون تعديل

 
 29المادة 
 

ذا تعذر توفر النصاب القانوين، جتمتع اللجنة ابملاكن نفسه ويف  3تعترب اجامتعات اللجان قانونية حبضور ثالثة )  ( من أأعضاهئا، وا 

 العمل ويكون اجامتعها حصيحا كيفام اكن عدد أأعضاء اللجنة.  أأايم الساعة نفسها يف اليوم املوايل من

اللقاء املوايل لها يعترب   اللجنة مفتوحا فا ن  بقاء عىل اجامتع  أأشغالها، ويف حاةل اال  افتتاح  للجان عند  القانوين  النصاب  حيتسب 

 حصيحا همام اكن عدد الأعضاء احلارضين. 

ذا تعذر  3تعترب اجامتعات اللجان قانونية حبضور ثالثة )  توفر النصاب القانوين، جتمتع اللجنة ابملاكن نفسه ويف  ( من أأعضاهئا، وا 

 العمل ويكون اجامتعها حصيحا كيفام اكن عدد أأعضاء اللجنة.  أأايم الساعة نفسها يف اليوم املوايل من

ل اللقاء املوايل  اللجنة مفتوحا فا ن  بقاء عىل اجامتع  أأشغالها، ويف حاةل اال  افتتاح  للجان عند  القانوين  النصاب  ها يعترب  حيتسب 

 حصيحا همام اكن عدد الأعضاء احلارضين. 

 

 بدون تعديل
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 ن واملتغيبني بعذر.  يوثق يف تقرير اللجنة أأسامء الأعضاء احلارضي

 ىل التصويت العلين ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب.ا  تتخذ اللجان قراراهتا ابلتوافق، وعند الاختالف يمت اللجوء 

ليه رئيس اللجنة.   يرحج اجلانبوعند تعادل الأصوات    املنمتي ا 

 يوثق يف تقرير اللجنة أأسامء الأعضاء احلارضين واملتغيبني بعذر.  

 ىل التصويت العلين ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب.ا  تتخذ اللجان قراراهتا ابلتوافق، وعند الاختالف يمت اللجوء 

ليه رئيس اللجنة.  يرحج اجلانبوعند تعادل الأصوات    املنمتي ا 

 
 
 30المادة 
 

أأعاملها،  املدرجة يف جدول  املسائل  نطاق  اختصاصاهتا ويف  علهيا يف حدود  املعروضة  القضااي  رأأهيا يف  وتبدي  اللجان  تدرس 

 وميكن لرئيس اللجنة ان يتعرض عىل مناقشة لك نقطة غري مدرجة يف جدول أأعاملها.  

 وز لها أأن تقدم ملمتسات جمللس امجلاعة.  ميكن للجنة أأن تقدم توصيات وتبدي رأأهيا يف القضااي املعروضة علهيا. كام جي

 ثناء حترير تقارير اللجن، النقاش اخلاص ابلنقطة املعروضة فقط. أأ ، ويراعى

أأعاملها،  املدرجة يف جدول  املسائل  نطاق  اختصاصاهتا ويف  علهيا يف حدود  املعروضة  القضااي  رأأهيا يف  وتبدي  اللجان  تدرس 

 وميكن لرئيس اللجنة ان يتعرض عىل مناقشة لك نقطة غري مدرجة يف جدول أأعاملها.  

 وز لها أأن تقدم ملمتسات جمللس امجلاعة.  ميكن للجنة أأن تقدم توصيات وتبدي رأأهيا يف القضااي املعروضة علهيا. كام جي

 ثناء حترير تقارير اللجن، النقاش اخلاص ابلنقطة املعروضة فقط. أأ ، ويراعى

 

 بدون تعديل

 31المادة 

   امجلاعي.اللجان حتضرياي لأعامل ومداوالت اجمللس وال جيوز نرش تقاريرها أأو ا بالغها للعموم ا ال يف ا طار امجلع العام للمجلس يعترب معل 

ليه مبقتىض القوانني والأنظمة اجلاري هبا العمل.    وال ميكن للجنة أأن حتل حمل اجمللس وتقرر يف الاختصاصات املس ندة ا 

عقد اجامتع مشرتك بني جلنتني أأو أأكرث هيم جمال تدخلهم.    أأكرثمهنا أأو بطلب من رئييس جلنتني أأو  ميكن لرئيسة اجمللس مببادرة  

 عىل أأن يرتأأس الاجامتع أأحد الرؤساء ابتفاق بيهنم.  

تس يري   يف  اجمللس  لرئيسة  اخملوةل  الصالحيات  اكفة  اللجنة  ولرئيس  معومية،  غري  جلسات  طار  ا  يف  أأشغالها  اللجان  متارس 

 اجللسات وضبطها.  

   امجلاعي.اللجان حتضرياي لأعامل ومداوالت اجمللس وال جيوز نرش تقاريرها أأو ا بالغها للعموم ا ال يف ا طار امجلع العام للمجلس يعترب معل 

ليه مبقتىض القوانني والأنظمة اجلاري هبا العمل.   وال  ميكن للجنة أأن حتل حمل اجمللس وتقرر يف الاختصاصات املس ندة ا 

عقد اجامتع مشرتك بني جلنتني أأو أأكرث هيم جمال تدخلهم.    أأكرثميكن لرئيسة اجمللس مببادرة مهنا أأو بطلب من رئييس جلنتني أأو  

 ء ابتفاق بيهنم.  عىل أأن يرتأأس الاجامتع أأحد الرؤسا

تس يري   يف  اجمللس  لرئيسة  اخملوةل  الصالحيات  اكفة  اللجنة  ولرئيس  معومية،  غري  جلسات  طار  ا  يف  أأشغالها  اللجان  متارس 

 اجللسات وضبطها.  

 

 

 بدون تعديل

 
 
 32المادة 

 الفرع اخلامس: الدور االستطالعي للجان الدائمة

جيوز للك جلنة دامئة، أأثناء انعقاد جلساهتا، أأن حتدث، بناء عىل طلب من رئيسة اجمللس أأو رئيسها أأو ثلث أأعضاءها، جلينة 

رتباط وثيق مبوضوع النقطة املعروضة لدلراسة.  تتكون من   أأربعة أأعضاء من أأعضاءها عىل الأقل تتلكف مبهمة اس تطالعية مؤقتة ذات ا 

 حبسب رغبة لك عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة.  ةلهذه اللجينيمت الانضامم 

تفاق خالل نفس اجللسة عىل الربانمج الزمين لقيام اللجينة ابملهمة املنوطة هبا مع تعيني مقرر لها.    يمت اال 

 يتعني عىل رئيسة اجمللس السهر عىل توفري الرشوط الرضورية لقيام أأعضاء اللجينة مبهاهمم الاس تطالعية.  

 قصد مناقش ته.   أأعضاهئااذلي يعرضه بدوره عىل  اللجنة ملهمة الاس تطالعية، تسمل نسخة من تقرير اللجينة لرئيسبعد القيام اب

يرفع تقرير اللجنة ادلامئة املتضمن للك النقاشات مصحواب بتقرير اللجينة ذات ادلور الاس تطالعي عند الاقتضاء ا ىل اجللسة  

 العمومية للمجلس امجلاعي.  

عالن رئيس اللجنة ذكل.تنقيض صالحيات اللجينات ذات ادلور  يداعه وا  لهيا وا     الاس تطالعي مبجرد تقدمي تقرير عن املهام املس ندة ا 

 الفرع اخلامس: الدور االستطالعي للجان الدائمة

جيوز للك جلنة دامئة، أأثناء انعقاد جلساهتا، أأن حتدث، بناء عىل طلب من رئيسة اجمللس أأو رئيسها أأو ثلث أأعضاءها، جلينة 

رتباط وثيق مبوضوع النقطة املعروضة لدلراسة.  تتكون من   أأربعة أأعضاء من أأعضاءها عىل الأقل تتلكف مبهمة اس تطالعية مؤقتة ذات ا 

 حبسب رغبة لك عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة.  ةلهذه اللجينيمت الانضامم 

تفاق خالل نفس اجللسة عىل الربانمج الزمين لقيام اللجينة ابملهمة املنوطة هبا مع تعيني مقرر لها.    يمت اال 

 يتعني عىل رئيسة اجمللس السهر عىل توفري الرشوط الرضورية لقيام أأعضاء اللجينة مبهاهمم الاس تطالعية.  

 قصد مناقش ته.   أأعضاهئااذلي يعرضه بدوره عىل  اللجنة ملهمة الاس تطالعية، تسمل نسخة من تقرير اللجينة لرئيسبعد القيام اب

ذات ادلور الاس تطالعي عند الاقتضاء ا ىل اجللسة    يرفع تقرير اللجنة ادلامئة املتضمن للك النقاشات مصحواب بتقرير اللجينة

 العمومية للمجلس امجلاعي.  

عالن رئيس اللجنة ذكل.تنقيض صالحيات اللجينات ذات ادلور  يداعه وا  لهيا وا     الاس تطالعي مبجرد تقدمي تقرير عن املهام املس ندة ا 

 

 بدون تعديل

 
 
 33المادة 

 الفرع السادس: اللجان املؤقتة

ميكن للمجلس أأن حيدث، عند الاقتضاء، جلاان موضوعاتية مؤقتة، تناط هبا دراسة قضااي معينة ابقرتاح من رئيسة اجمللس أأو  

 بطلب من ثلث الأعضاء املزاولني هماهمم عىل الأقل. 

ال يقل عن   ( عضوا وأأن15حيدد اجمللس عدد أأعضاء هذه اللجن ويعيهنم عىل أأن ال يتعدى أأعضاء هذه اللجنة مخسة عرش )

 (. 3ثالثة )

لهيا أأي اختصاص خمول للجن ادلامئة.    وحتدد املهام املوكوةل للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أأن يعهد ا 

 الفرع السادس: اللجان املؤقتة

مؤقتة، تناط هبا دراسة قضااي معينة ابقرتاح من رئيسة اجمللس أأو    ميكن للمجلس أأن حيدث، عند الاقتضاء، جلاان موضوعاتية

 بطلب من ثلث الأعضاء املزاولني هماهمم عىل الأقل. 

( عضوا وأأن ال يقل عن 15حيدد اجمللس عدد أأعضاء هذه اللجن ويعيهنم عىل أأن ال يتعدى أأعضاء هذه اللجنة مخسة عرش )

 (. 3ثالثة )

لهيا أأي اختصاص خمول للجن ادلامئة.  وحتدد املهام املوكوةل للجنة   املؤقتة بدقة وال جيوز أأن يعهد ا 

 

 

 بدون تعديل
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 جتمتع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة ابللجان ادلامئة.  

ي  داع تقاريرها. تنقيض صالحيات اللجن املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت أأحدثت من أأجلها وا 

 جتمتع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة ابللجان ادلامئة.  

يداع تقاريرها.   تنقيض صالحيات اللجن املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت أأحدثت من أأجلها وا 

 
 
 
 
 
 
 34المادة 

 الباب السادس: تسيري حملس اجلماعة

 الفرع األول: النصاب القانوني

املادة   املقرر يف  القانون  النصاب  لقواعد  طبقا  بكيفية حصيحة  عام  اجامتع  اجمللس يف  املتعلق   42يتداول  التنظميي  القانون  من 

 ابمجلاعات كام ييل: 

 الاس تدعاء الأول.أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد *

 أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الثاين. *

 مبن حرض من الأعضاء ويف نفس املاكن ويف الساعة نفسها بعد اليوم الثالث من أأايم العمل املوايل لتارخي اجللسة الثانية. *

ذا اكن عدم توفر النصاب القانوين خالل اجللسة الأوىل س يؤثر عىل اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية، ميكن لرئيسة    ا 

خبار أأعضاء اجمللس بذكل.    اجمللس بتعاون مع أأعضاء املكتب تغيري اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية وا 

 .نعقاد اجللسةحتتسب ابتداء من الساعة املقررة ال ،(2) ساعتني  يف حدودحتدد مدة انتظار اكامتل النصاب القانوين للمجلس 

 الباب السادس: تسيري حملس اجلماعة

 الفرع األول: النصاب القانوني

املادة   املقرر يف  القانون  النصاب  لقواعد  طبقا  بكيفية حصيحة  عام  اجامتع  اجمللس يف  املتعلق   42يتداول  التنظميي  القانون  من 

 ابمجلاعات كام ييل: 

 هماهمم بعد الاس تدعاء الأول.أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني *

 أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الثاين. *

 مبن حرض من الأعضاء ويف نفس املاكن ويف الساعة نفسها بعد اليوم الثالث من أأايم العمل املوايل لتارخي اجللسة الثانية. *

ذا اكن عدم توفر النصاب القانوين خالل اجللسة الأوىل س يؤثر عىل اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية، ميكن لرئيسة   ا 

خبار أأعضاء اجمللس بذكل.    اجمللس بتعاون مع أأعضاء املكتب تغيري اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية وا 

 .ابتداء من الساعة املقررة النعقاد اجللسةحتتسب  ،( 1:30)   ساعة ونصف   يف حدود  للمجلس حتدد مدة انتظار اكامتل النصاب القانوين

 

التعديل 

 مشل:

*تحديد مدة 

انتظار اكتمال 

النصاب القانوني  

  للمجلس في حدود

 ساعة ونصف

(1:30)، 

 
 
 35المادة 

جلسات ادلورة أأو الانسحاب مهنا لأي سبب  حيتسب النصاب القانوين عند افتتاح ادلورة، ولك ختلف للأعضاء عن حضور  

 .من الأس باب خالل انعقادها، ال يؤثر عىل مرشوعية النصاب وذكل ا ىل حني انهتاهئا

أأشغال  افتتاح  قبل  احلضور  اثبات  ورقة  عىل  امجلاعة،  ملقر  وليس  الاجامتع  لقاعة  دخوهلم  بعد  لزوما،  اجمللس  أأعضاء  يوقع 

 وا بقاعة الاجامتع بعد بدايته التوقيع عىل الورقة واملشاركة يف املداوالت.  اجللسة، وميكن للأعضاء اذلين التحق 

بورقة   اجمللس  أأعضاء  توقيعات  خالل  من  القانوين  النصاب  رئيسة  ا  يثبت  عالن  ا  بعد  احلضور  أأسامءثبات  الأعضاء    اجمللس 

 املتغيبني.

 .  توقيعه احلضور يف جلسة من جلساهتا يعترب عضو اجمللس امجلاعي حارضا لأشغال ادلورة كلك مبجرد 

حيتسب النصاب القانوين عند افتتاح ادلورة، ولك ختلف للأعضاء عن حضور جلسات ادلورة أأو الانسحاب مهنا لأي سبب 

 .من الأس باب خالل انعقادها، ال يؤثر عىل مرشوعية النصاب وذكل ا ىل حني انهتاهئا

لقاعة دخوهلم  بعد  لزوما،  اجمللس  أأعضاء  أأشغال   يوقع  افتتاح  قبل  احلضور  اثبات  ورقة  عىل  امجلاعة،  ملقر  وليس  الاجامتع 

 اجللسة، وميكن للأعضاء اذلين التحقوا بقاعة الاجامتع بعد بدايته التوقيع عىل الورقة واملشاركة يف املداوالت.  

بورقة   اجمللس  أأعضاء  توقيعات  خالل  من  القانوين  النصاب  رئي ا  يثبت  عالن  ا  بعد  احلضور  أأسامء سة  ثبات  الأعضاء    اجمللس 

 املتغيبني.

 . يعترب عضو اجمللس امجلاعي حارضا لأشغال ادلورة كلك مبجرد توقيعه احلضور يف جلسة من جلساهتا 

 

 

 بدون تعديل

 
 
 36المادة 

 الفرع الثاني: تنظيم حضور األعضاء يف اجللسات

 من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعة، يعترب حضور أأعضاء جملس امجلاعة دورات اجمللس ا جباراي.   67تطبيقا للامدة 

يتعني عىل العضو اذلي تعذر عليه حضور اجامتعات اجمللس أأن يبعث ا ىل رئيسة اجمللس برساةل قبل افتتاح ادلورة أأو خاللها 

 ر. ويعرض فهيا رصاحة سبب التخلف عن احلضو 

 تعترب مقبوةل الأعذار التالية: 

لهيام.  •  حضور جلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجملس املستشارين( واللجان التابعة ا 

املادة   • علهيا يف  املنصوص  الهيئات  ا حدى  اجامتعات  أأو  ترابية  دورات جملس جامعة  رمسي سواء  نشاط  من    44حضور 

 القانون التنظميي للجامعات واليت يتحمل فهيام العضو انتدااب.  

 . القيام مبهمة رمسية خارج امجلاعة أأو خارج ارض الوطن •

 الفرع الثاني: تنظيم حضور األعضاء يف اجللسات

 من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعة، يعترب حضور أأعضاء جملس امجلاعة دورات اجمللس ا جباراي.   67تطبيقا للامدة 

يتعني عىل العضو اذلي تعذر عليه حضور اجامتعات اجمللس أأن يبعث ا ىل رئيسة اجمللس برساةل قبل افتتاح ادلورة أأو خاللها 

 ر. ويعرض فهيا رصاحة سبب التخلف عن احلضو 

 تعترب مقبوةل الأعذار التالية: 

لهيام.  •  حضور جلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجملس املستشارين( واللجان التابعة ا 

ترابية • نشاط رمسي سواء دورات جملس جامعة  علهيا يف    او غرف همنية  حضور  املنصوص  الهيئات  ا حدى  أأو اجامتعات 

 ليت يتحمل فهيام العضو انتدااب.  من القانون التنظميي للجامعات وا 44املادة 

 . القيام مبهمة رمسية خارج امجلاعة أأو خارج ارض الوطن •

 

 

التعديل 

 مشل:

*إضافة الغرف  

املهنية من االعذار  

 املقبولة 
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  انتداب من طرف رئيسة اجمللس.  •

جازة مرضية  •  ا 

 .  والعمرة مناسك احلج أأداء •

 غري انه خارج احلاالت املذكورة أأعاله، يبقى للرئيسة حق تقدير العذر لعرضه عىل انظار اجمللس. 

 عند افتتاح لك جلسة تقوم الرئيسة بعرض مضمون رساةل العضو املعين ابلأمر عىل اجمللس للبث يف قبول العذر من عدمه.  

 وتدون أأسامء املتغيبني بدون عذر أأو بعذر مل يقبهل اجمللس يف حمرض اجللسة. وتنرش أأسامهئم يف املوقع الالكرتوين للجامعة. 

الث دورات متتالية أأو مخس دورات بصفة متقطعة، دون مربر يقبهل اجمللس، يعترب  لك عضو مل يلب الاس تدعاء حلضور ث

  اال قاةل.مقاال حبمك القانون، ويعاين اجمللس هذه 

  انتداب من طرف رئيسة اجمللس.  •

جازة مرضية  •  ا 

 .  والعمرة أأداء مناسك احلج •

 غري انه خارج احلاالت املذكورة أأعاله، يبقى للرئيسة حق تقدير العذر لعرضه عىل انظار اجمللس. 

 عند افتتاح لك جلسة تقوم الرئيسة بعرض مضمون رساةل العضو املعين ابلأمر عىل اجمللس للبث يف قبول العذر من عدمه.  

 وتدون أأسامء املتغيبني بدون عذر أأو بعذر مل يقبهل اجمللس يف حمرض اجللسة. وتنرش أأسامهئم يف املوقع الالكرتوين للجامعة. 

لك عضو مل يلب الاس تدعاء حلضور ثالث دورات متتالية أأو مخس دورات بصفة متقطعة، دون مربر يقبهل اجمللس، يعترب 

 اال قاةل.مقاال حبمك القانون، ويعاين اجمللس هذه 

 
 
 37المادة 

 العموم بقاعة اجللساتالفرع الثالث: تنظيم حضور 

أأشغال هذه اجللسات يف حدود الأ  للمواطنات واملواطنني حضور  للمجلس معومية، حيث حيق  العامة  ماكن  تكون اجللسات 

كام ال جيوز هلم التصوير داخل  اخملصصة، ويتعني علهيم اال لزتام ابلهدوء وعدم التدخل يف مداوالت اجمللس وعند اختاذ مقرراته،  

   شغال اجللسات وكذا التسجيل ابلاكمريات والهواتف النقاةل جملرايت اجللسة.أأ الق القاعة بعد انط

بقاعة الاجامتعات ماكن خاص مبمثيل وسائل اال عالم يف حدود الأماكن املتوفرة رشيطة احلصول عىل »اعامتد حصفي   خيصص 

 التالية: دلى اجمللس« بواسطة ملف مودع دلى كتابة ضبط امجلاعة يضم الواثئق 

 اعامتد موقع من طرف مدير أأو مسؤول املنشأأة الصحفية اليت يعمل دلهيا الصحفي،  طلب  ▪

 نسخة من بطاقة الصحافة املهنية برمس الس نة اجلارية، ▪

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ▪

 صورة حديثة للمعين ابلأمر،  ▪

 حصفي.تعبئة منوذج طلب اعامتد  ▪

اع بعد  اال عالم،  وسائل  ملمثيل  محلهم يسمح  ويكون  العمومية؛  للجلسات  اال عالمية  ابلتغطية  اجمللس،  رئاسة  قبل  من  امتدمه 

لزاميا.  لبطاقة الاعامتد من قبل رئاسة اجمللس ا 

جراءخذ صور من جلسات ادلورة  أأ عامتد الصحفي لصاحبه احلق يف  مينح اال   ن  أأ عضاء اجمللس رشيطة  أأ لقاءات حصفية مع    وا 

 الصحافة.  يف املقابل يلزتم الصحفي املعمتد بقواعد امليثاق الوطين لأخالقيات .و بعد انهتاء اجللسةأأ تكون خارج القاعة 

 الفرع الثالث: تنظيم حضور العموم بقاعة اجللسات

ا أأشغال هذه اجللسات يف حدود  للمواطنات واملواطنني حضور  للمجلس معومية، حيث حيق  العامة  ماكن  لأ تكون اجللسات 

 .اخملصصة

بقاعة الاجامتعات ماكن خاص مبمثيل وسائل اال عالم   العموميةلل  الاعالمية  تغطيةلل خيصص  ما    ؛ رشيطةدون غريمه  جلسات 

 ييل:

 بطاقة الصحافة املهنية برمس الس نة اجلارية، الادالء ب  ▪

 الصحافة.  بقواعد امليثاق الوطين لأخالقيات الالزتام ▪

 

 

 

التعديل 

 مشل:

النظر  *إعادة 

في  عام  بشكل 

املواطنين  حضور 

 ووسائل االعالم 

 

 
 38المادة 

 جيوز للمجلس أأن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيسة أأو ثلث أأعضائه عقد اجامتع غري مفتوح للعموم. 

ذا تبني أأن هذا الاجامتع قد خيل ابلنظام العام.    كام جيوز لعامل العامةل أأو من ميثهل طلب عقد اجامتع غري مفتوح للعموم ا 

خالء الق  اعة من العموم من مواطنات ومواطنني وممثيل وسائل اال عالم قبل متابعة ويف احلالتني، تأأمر رئيسة اجمللس امجلاعي اب 

 الأشغال. 

عندما ينتفي السبب اذلي تطلب عقد جلسة غري مفتوحة للعموم، ميكن للرئيسة ابتفاق مع أأعضاء اجمللس احلارضين أأن تعلن 

 عن اس تئناف اجللسة يف صيغهتا العمومية.  

 بطلب من الرئيسة أأو ثلث أأعضائه عقد اجامتع غري مفتوح للعموم. جيوز للمجلس أأن يقرر دون مناقشة 

ذا تبني أأن هذا الاجامتع قد خيل ابلنظام العام.    كام جيوز لعامل العامةل أأو من ميثهل طلب عقد اجامتع غري مفتوح للعموم ا 

خالء القاعة من العموم من مواطنات ومواطن ني وممثيل وسائل اال عالم قبل متابعة  ويف احلالتني، تأأمر رئيسة اجمللس امجلاعي اب 

 الأشغال. 

عندما ينتفي السبب اذلي تطلب عقد جلسة غري مفتوحة للعموم، ميكن للرئيسة ابتفاق مع أأعضاء اجمللس احلارضين أأن تعلن 

 عن اس تئناف اجللسة يف صيغهتا العمومية.  

 

 بدون تعديل
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 39المادة 

ميكن اس تعامل الوسائل السمعية/البرصية لنقل وتسجيل وتصوير املداوالت العلنية للمجلس وكذا بهثا مبارشة ابملوقع الالكرتوين  

ذا مل تعرتض الرئيسة عن ذكل. اخلاص ابمجلاعة او عرب وسائط الكرتونية   أأخرى ا 

لعلنية للمجلس وكذا بهثا مبارشة ابملوقع الالكرتوين ميكن اس تعامل الوسائل السمعية/البرصية لنقل وتسجيل وتصوير املداوالت ا

ذا مل تعرتض الرئيسة عن ذكل. اخلاص ابمجلاعة او عرب وسائط الكرتونية   أأخرى ا 
 بدون تعديل

 
 
 
 
 40المادة 

 الفرع الرابع: رفع اجللسات

احلارضين، ويف هذه احلاةل حتدد الرئيسة مدة هذا  يتعني عىل الرئيسة أأن ترفع اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذكل ثلث الأعضاء  

 ( دقيقة. 30( دقيقة وال تزيد عن ثالثني )15التوقف عىل أأال تقل عن مخسة عرش )

ذا وقع ما من شأأنه أأن خيل بسريها العادي وذكل من قبل عضو أأو   ، وحتدد مدة رفع أأكرثوميكن للرئيسة رفع اجللسة مؤقتا ا 

 ل نفس اليوم. اجللسة، ويتعني أأن تس تأأنف خال

ويف حاةل اس تحاةل اس مترار املناقشات لأي سبب من الأس باب، جاز للرئيسة أأن ترفع اجللسة، وحتول تلقائيا النقط املتبقية ا ىل 

 اجللسة املوالية. 

 ميكن لرئيسة اجمللس أأن ترفع اجللسة مؤقتا لأداء الصالة وتس تأأنف اجللسة عرشين دقيقة عىل الأكرث بعد ذكل. 

 لرابع: رفع اجللساتالفرع ا

يتعني عىل الرئيسة أأن ترفع اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذكل ثلث الأعضاء احلارضين، ويف هذه احلاةل حتدد الرئيسة مدة هذا  

 ( دقيقة. 30( دقيقة وال تزيد عن ثالثني )15التوقف عىل أأال تقل عن مخسة عرش )

ذا وقع ما من شأأنه أأن خيل بسريها العادي وذكل من قبل عضو أأو   ، وحتدد مدة رفع أأكرثوميكن للرئيسة رفع اجللسة مؤقتا ا 

 اجللسة، ويتعني أأن تس تأأنف خالل نفس اليوم. 

ملتبقية ا ىل ويف حاةل اس تحاةل اس مترار املناقشات لأي سبب من الأس باب، جاز للرئيسة أأن ترفع اجللسة، وحتول تلقائيا النقط ا

 اجللسة املوالية. 

 ميكن لرئيسة اجمللس أأن ترفع اجللسة مؤقتا لأداء الصالة وتس تأأنف اجللسة عرشين دقيقة عىل الأكرث بعد ذكل. 

 بدون تعديل

 41المادة 

 الفرع اخلامس: تنظيم املناقشات

الأعامل   جدول  يف  املدرجة  النقط  عهنا  ينوب  من  أأو  الرئيسة  الرتتيب تعرض  هذا  تعديل  وميكن  ترتيهبا،  حسب  للمناقشة، 

 ابقرتاح من الرئيسة. 

 الفرع اخلامس: تنظيم املناقشات

الرتتيب  هذا  تعديل  وميكن  ترتيهبا،  حسب  للمناقشة،  الأعامل  جدول  يف  املدرجة  النقط  عهنا  ينوب  من  أأو  الرئيسة  تعرض 

 ابقرتاح من الرئيسة. 

 بدون تعديل

 42المادة 

خباراي للمجلس حول الأعامل اليت قامت هبا.  تقريرا  ، بدون مناقشة،الرئيسة أأو من ينوب عهنا عند بداية لك دورة عاديةتقدم   ا 

عن   ملخص  تقدمي  ا ىل  اللجان  عند الاقتضاء، رؤساء  الرئيسة  تدعو  الأعامل،  جدول  نقط  من  نقطة  أأي  مناقشة  بداية  قبل 

 أأنظار اجمللس. التقارير املعدة بشأأن النقط املعروضة عىل 

ا ىل أأعضاء اجمللس الراغبني يف التدخل حسب طلهبم وترتيب تسجيلهم يف    تعطي الرئيسة اللكمة، حسب احلاةل، بعد ذكل،

 الحئة التدخالت. 

أأو نواهبم أأو أأحد املنتس بني للفريق الراغبني يف التدخل حسب   لرؤساهئا  كام ميكن للرئيسة اعامتد نظام الفرق ال عطاء اللكمة 

 .  مع اعتبار الأعضاء غري املنتس بني  طلهبم وترتيب تسجيلهم يف الحئة التدخالت

ضافية عند الاقتضاء ملناقشة نفس النقطة.  ويف لكيت احلالتني،   جيوز فتح الحئة ا 

أأنه ميكن للرئيسة أأن حتدد يف بداية اجللسة أأو عند دراسة أأي نقطة بصفة عامة، عىل  (  2)ادلقيقتني  ال تتجاوز مدة التدخل  

   املدة الزمنية اخملصصة للمتدخلني.

خباراي للمجلس حول الأعامل اليت قامت هبا.  تقريرا  ، بدون مناقشة،تقدم الرئيسة أأو من ينوب عهنا عند بداية لك دورة عادية  ا 

جدول   نقط  من  نقطة  أأي  مناقشة  بداية  عن قبل  ملخص  تقدمي  ا ىل  اللجان  عند الاقتضاء، رؤساء  الرئيسة  تدعو  الأعامل، 

 التقارير املعدة بشأأن النقط املعروضة عىل أأنظار اجمللس. 

ا ىل أأعضاء اجمللس الراغبني يف التدخل حسب طلهبم وترتيب تسجيلهم يف    تعطي الرئيسة اللكمة، حسب احلاةل، بعد ذكل،

 الحئة التدخالت. 

أأو نواهبم أأو أأحد املنتس بني للفريق الراغبني يف التدخل حسب   لرؤساهئا  ئيسة اعامتد نظام الفرق ال عطاء اللكمةكام ميكن للر  

 .  مع اعتبار الأعضاء غري املنتس بني  طلهبم وترتيب تسجيلهم يف الحئة التدخالت

ضافية عند الاقتضاء ملناقشة نفس النقطة.  ويف لكيت احلالتني،   جيوز فتح الحئة ا 

بصفة عامة، عىل أأنه ميكن للرئيسة أأن حتدد يف بداية اجللسة أأو عند دراسة أأي نقطة (  2)ادلقيقتني  جاوز مدة التدخل  ال تت

   املدة الزمنية اخملصصة للمتدخلني.

 بدون تعديل

 43المادة 

ذا تبني أأن تدخل العضو ال عالقة هل ابملوضوع اذلي جتري حوهل املناقشة أأو ال يلزتم حبدود   اللياقة والأدب، جاز للرئيسة أأو  ا 

قفال مكرب الصوت، ويف حاةل  من ينوب عهنا تنبهيه ذلكل ويف حاةل اس متراره تسحب منه اللكمة. فا ن مل ميتثل تأأمر الرئيسة اب 

 .من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات 48متاديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

ذا تبني أأن تدخل ال عضو ال عالقة هل ابملوضوع اذلي جتري حوهل املناقشة أأو ال يلزتم حبدود اللياقة والأدب، جاز للرئيسة أأو  ا 

قفال مكرب الصوت، ويف حاةل  من ينوب عهنا تنبهيه ذلكل ويف حاةل اس متراره تسحب منه اللكمة. فا ن مل ميتثل تأأمر الرئيسة اب 

 .من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات 48ملادة متاديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من ا

 بدون تعديل

 44المادة 
للك عضو احلق يف التدخل وابلأولوية يف نطاق نقطة نظام، عىل أأال يتجاوز دقيقة واحدة، وجيب أأن تنصب نقطة نظام حول 

 سري املناقشة، التذكري بتطبيق القانون والنظام ادلاخيل للمجلس. 

التدخل وابلأولوية يف نطاق نقطة نظام، عىل أأال يتجاوز دقيقة واحدة، وجيب أأن تنصب نقطة نظام حول للك عضو احلق يف  

 سري املناقشة، التذكري بتطبيق القانون والنظام ادلاخيل للمجلس. 

 بدون تعديل

 45المادة 
الاحرتام   لضامن  الانضباط  مراعاة  بوجوب  اللكمة  تناوهلم  أأثناء  زمالهئم  يقاطعون  اذلين  الأعضاء،  أأو  العضو  الرئيسة،  الاحرتام  تذكر  لضامن  الانضباط  مراعاة  بوجوب  اللكمة  تناوهلم  أأثناء  زمالهئم  يقاطعون  اذلين  الأعضاء،  أأو  العضو  الرئيسة،   بدون تعديلتذكر 
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 املتبادل بني الأعضاء.  

طائةل  تقع حتت  أأو ترصفات  وأأعامل  أأقوال وترصحيات  من  عهنم  يصدر  ما  مسؤولون خشصيا عن  امجلاعي  اجمللس  أأعضاء  ن  ا 

 أأثناء جلسات ادلورات العادية والاس تثنائية.املتابعة القضائية 

 .ويشار يف حمرض اجللسة ا ىل هذه الأعامل أأو الترصفات

 املتبادل بني الأعضاء.  

مسؤول امجلاعي  اجمللس  أأعضاء  ن  طائةل ا  تقع حتت  أأو ترصفات  وأأعامل  أأقوال وترصحيات  من  عهنم  يصدر  ما  ون خشصيا عن 

 املتابعة القضائية أأثناء جلسات ادلورات العادية والاس تثنائية.

 .ويشار يف حمرض اجللسة ا ىل هذه الأعامل أأو الترصفات

 46المادة 

 اجمللسالفرع السادس: كيفية التصويت على مقررات 

التصويت حق خشيص ال جيوز تفويضه، ويعرب عنه ابملوافقة ب "نعم” أأو برفع اليد أأو أأية ا شارة أأخرى تفيد ذكل، وعن الرفض ب "ال"  

 أأو أأية ا شارة أأخرى تفيد ذكل ويف حاةل الامتناع ب ”ممتنع“.   

، اليت يشرتط العامتدها الأغلبية املطلقة للأعضاء املزاولني  تتخذ املقررات ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا، ما عدا يف بعض القضااي

 ابمجلاعات.من القانون التنظميي املتعلق  43هماهمم حسب مقتضيات املادة 

ذا امتنعت هذه الأخرية عن التصويت فا ن املقرر يعترب مرفوضا.   ليه الرئيسة، وا   يف حاةل تعادل الأصوات يرحج اجلانب املنمتي ا 

والرافضة  تعلن   املؤيدة  الأصوات  احتساب  بعملية  مقاهمام  يقوم  من  أأو  انئبه  أأو  اجمللس  اكتب  قيام  بعد  التصويت  نتيجة  اجمللس  رئيسة 

   واملمتنعة.

 الفرع السادس: كيفية التصويت على مقررات اجمللس

رة أأخرى تفيد ذكل، وعن الرفض ب "ال"  التصويت حق خشيص ال جيوز تفويضه، ويعرب عنه ابملوافقة ب "نعم” أأو برفع اليد أأو أأية ا شا

 أأو أأية ا شارة أأخرى تفيد ذكل ويف حاةل الامتناع ب ”ممتنع“.   

زاولني  تتخذ املقررات ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا، ما عدا يف بعض القضااي، اليت يشرتط العامتدها الأغلبية املطلقة للأعضاء امل 

 ابمجلاعات.القانون التنظميي املتعلق  من 43هماهمم حسب مقتضيات املادة 

ذا امتنعت هذه الأخرية عن التصويت فا ن املقرر يعترب مرفوضا.  ليه الرئيسة، وا   يف حاةل تعادل الأصوات يرحج اجلانب املنمتي ا 

والرافضة   املؤيدة  الأصوات  احتساب  بعملية  مقاهمام  يقوم  من  أأو  انئبه  أأو  اجمللس  قيام اكتب  بعد  التصويت  نتيجة  اجمللس  رئيسة  تعلن 

 واملمتنعة.  

 بدون تعديل

 47المادة 

ذا اكنت املسأأةل تتعلق بنقطة نظام ل  ال ا  لتنبيه ا ىل خلل ال يقبل أأي طلب للتدخل أأو أأخذ اللكمة أأثناء ا جراء معلية التصويت ا 

 يف هذه العملية.  

 كام أأنه ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد ا جرائه بكيفية حصيحة. 

ذا اكنت املسأأةل تتعلق بنقطة نظام للتنبيه ا ىل خلل  ال ا  ال يقبل أأي طلب للتدخل أأو أأخذ اللكمة أأثناء ا جراء معلية التصويت ا 

 يف هذه العملية.  

 كام أأنه ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد ا جرائه بكيفية حصيحة. 

 بدون تعديل

 48المادة 

اهليئات او املؤسسات العمومية او اخلاصة او شخص اعتباري  خمتلف اجلماعة لدى الفرع السابع: انتداب ممثلي حملس

 العام أو يف كل هيئة اخرى تقريرية او استشارية حمدثة بنص تشريعي او تنظيميخاضع للقانون 

و املؤسسات  أأ ت  يف حاةل وجود نص ترشيعي أأو تنظميي ينص عىل متثيلية امجلاعة بصفة تقريرية أأو استشارية دلى خمتلف الهيئا

،  و استشارية، فا ن هذه المتثيلية تمتأأ و خشص اعتباري خاضع للقانون العام أأو يف لك هيئة اخرى تقريرية  أأ و اخلاصة  أأ العمومية  

ابلتصويت العلين    اذلين يمت انتداهبم من دلن اجمللس لهذا الغرض  و أأعضاء اجمللسحسب احلاةل، من قبل الرئيسة او نواهبا، أأ 

نسبية للأصوات املعرب عهنا. وعند تعادل الأصوات يعلن عن فوز املرتحشة أأو املرتحش الأصغر س نا وعند التعادل يف  ابلأغلبية ال 

 . او من ينوب عهنا الأصوات والسن يعلن عن الفائز بعد ا جراء القرعة حتت ا رشاف رئيسة اجمللس

 جيب تضمني أأسامء املصوتني مبحرض اجللسة. 

امجلاعة دلى لك الهيئات من واكالت، رشاكت خمتلطة، مؤسسات التعاون بني امجلاعات، مجموعات امجلاعات  يتعني عىل منتديب  

ني  الرتابية، رشاكت التمنية احمللية وجلان التتبع املنبثقة عن االتفاقيات وغريها ... تقدمي تقارير للمجلس حول هماهمم الانتدابية ويتع

   .علهيم تقدمي تقرير لك س نة عىل الأقل

اهليئات او املؤسسات العمومية او اخلاصة او شخص اعتباري  خمتلف الفرع السابع: انتداب ممثلي حملس اجلماعة لدى

 العام أو يف كل هيئة اخرى تقريرية او استشارية حمدثة بنص تشريعي او تنظيميخاضع للقانون 

و املؤسسات  أأ يف حاةل وجود نص ترشيعي أأو تنظميي ينص عىل متثيلية امجلاعة بصفة تقريرية أأو استشارية دلى خمتلف الهيئات  

،  و استشارية، فا ن هذه المتثيلية تمتأأ و خشص اعتباري خاضع للقانون العام أأو يف لك هيئة اخرى تقريرية  أأ و اخلاصة  أأ العمومية  

ابلتصويت العلين    اذلين يمت انتداهبم من دلن اجمللس لهذا الغرض  و أأعضاء اجمللسو نواهبا، أأ حسب احلاةل، من قبل الرئيسة ا

ابلأغلبية النسبية للأصوات املعرب عهنا. وعند تعادل الأصوات يعلن عن فوز املرتحشة أأو املرتحش الأصغر س نا وعند التعادل يف 

 . او من ينوب عهنا اف رئيسة اجمللسالأصوات والسن يعلن عن الفائز بعد ا جراء القرعة حتت ا رش 

 جيب تضمني أأسامء املصوتني مبحرض اجللسة. 

يتعني عىل منتديب امجلاعة دلى لك الهيئات من واكالت، رشاكت خمتلطة، مؤسسات التعاون بني امجلاعات، مجموعات امجلاعات  

االتفاقيات وغريها ... تقدمي تقارير للمجلس حول هماهمم الانتدابية ويتعني  الرتابية، رشاكت التمنية احمللية وجلان التتبع املنبثقة عن  

   علهيم تقدمي تقرير لك س نة عىل الأقل.

 بدون تعديل

 49المادة 

 الفرع الثامن: كتابة اجللسات

افتتاح اجللسات،   القانوين عند  النصاب  الرئيسة خاصة يف معلية احتساب  أأو من يقوم مقاهمام  أأو انئبه  يساعد اكتب اجمللس 

 وتالوة جدول الأعامل وكذا يف تتبع معلية التصويت واحتساب نتيجة التصويت عىل املقررات املتخذة مع توقيعها.  

 عائق أأو يف حاةل رفضهام القيام مبهاهمام، تعني الرئيسة أأحد الأعضاء احلارضين ليقوم بذكل.  يف حاةل غياب اكتب اجمللس وانئبه أأو عاقهام 

 الفرع الثامن: كتابة اجللسات

افتتاح اجللسات،   القانوين عند  النصاب  الرئيسة خاصة يف معلية احتساب  أأو من يقوم مقاهمام  أأو انئبه  يساعد اكتب اجمللس 

 بع معلية التصويت واحتساب نتيجة التصويت عىل املقررات املتخذة مع توقيعها.  وتالوة جدول الأعامل وكذا يف تت

   .يف حاةل غياب اكتب اجمللس وانئبه أأو عاقهام عائق أأو يف حاةل رفضهام القيام مبهاهمام، تعني الرئيسة أأحد الأعضاء احلارضين ليقوم بذكل

 بدون تعديل
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 50المادة 

 التشاركية للحوار والتشاورالباب السابع: اآلليات 

 الفرع األول: جلسات التشاور واحلوار حول برنامج عمل اجلماعة

الاقتصاديني  الفاعلني  وخمتلف  املدين  اجملمتع  ومجعيات  واملواطنني  للمواطنات  املوكول  واملصاحب  املمكل  لدلور  اعتبارا 

ادلميقراطية التشاركية، مبعية خمتلف الفاعلني املؤسساتيني ومن  ، واذلي ينص عىل  2011والاجامتعيني طبقا ملقتضيات دس تور  

عداد وبلورة الس ياسات والربامج واخملططات العمومية احمللية، والس امي "برانمج معل امجلاعة" طبقا   بيهنم امجلاعات الرتابية يف ا 

التشار  82ا ىل    78للمواد من   املهنج  للجامعات، واعامتدا عىل  التنظميي  القانون  بتوجيه  من  تقوم امجلاعة  والتشاور،  للحوار  يك 

الربانمج   عداد هذا  ا  لفتح حوار معويم حميل حول مسار  برانمج معل امجلاعة  عداد  املعنيني اب  الفاعلني  ا ىل اكفة  دعوة معومية 

 موضوع التشاور وذكل يف اطار التنس يقية احمللية للحوار والتشاور حول برانمج معل امجلاعة.

عداد  وتتخذ هذه   ادلعوة شلك ا عالن معويم ينرش عىل نطاق واسع جبميع الوسائل املمكنة واملتاحة يتضمن خمتلف حمطات ا 

   برانمج معل امجلاعة.

 الباب السابع: اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

 الفرع األول: جلسات التشاور واحلوار حول برنامج عمل اجلماعة

املمكل   لدلور  الاقتصاديني  اعتبارا  الفاعلني  وخمتلف  املدين  اجملمتع  ومجعيات  واملواطنني  للمواطنات  املوكول  واملصاحب 

، واذلي ينص عىل ادلميقراطية التشاركية، مبعية خمتلف الفاعلني املؤسساتيني ومن  2011والاجامتعيني طبقا ملقتضيات دس تور  

عداد وبلورة الس ياسات والرب  امج واخملططات العمومية احمللية، والس امي "برانمج معل امجلاعة" طبقا  بيهنم امجلاعات الرتابية يف ا 

بتوجيه    82ا ىل    78للمواد من   تقوم امجلاعة  والتشاور،  للحوار  التشاريك  املهنج  للجامعات، واعامتدا عىل  التنظميي  القانون  من 

لفتح حوار برانمج معل امجلاعة  عداد  املعنيني اب  الفاعلني  ا ىل اكفة  الربانمج   دعوة معومية  عداد هذا  ا  معويم حميل حول مسار 

 موضوع التشاور وذكل يف اطار التنس يقية احمللية للحوار والتشاور حول برانمج معل امجلاعة.

عداد  وتتخذ هذه ادلعوة شلك ا عالن معويم ينرش عىل نطاق واسع جبميع الوسائل املمكنة واملتاحة يتضمن خمتلف حمطات ا 

   برانمج معل امجلاعة.

 بدون تعديل

 51المادة 

صة،  حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني الاجامتعيني والاقتصاديني تقدمي طلب دلى املصاحل امجلاعية اخملت

عداده، وذ عداد برانمج معل امجلاعة يف خمتلف حمطات ا  كل خالل س بعة  يف امس رئيسة اجمللس، للمشاركة يف ورشات التشاور اخلاصة اب 

ماكنية المتديد مرة واحدة بقرار لرئيسة جملس امجلاعة.    أأايم املوالية لنرش اال عالن، مع ا 

 ويتضمن طلب التشاور املودع دلى املصاحل اخملتصة امجلاعية البياانت التالية: 

 ابلنس بة للمواطنات واملواطنني:   -   

 القطاع أأو القطاعات املرغوب التشاور بشأأهنا.  –العنوان الربيدي أأو الالكرتوين  –رمق بطاقة التعريف الوطنية  –الاكمل  اال مس

 ابلنس بة للجمعيات وفعاليات اجملمتع املدين:  -
 اع اذلي تنشط به وترغب يف التشاور بشأأنه مع امجلاعة.  القط -الربيدي أأو الالكرتوين  العنوان –تقرير مايل واديب للجمعية  أآخر –امللف القانوين   –امس امجلعية 

صة،  حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني الاجامتعيني والاقتصاديني تقدمي طلب دلى املصاحل امجلاعية اخملت

عداده، وذكل خالل س بعة  عداد برانمج معل امجلاعة يف خمتلف حمطات ا  يف امس رئيسة اجمللس، للمشاركة يف ورشات التشاور اخلاصة اب 

ماكنية المتديد مرة واحدة بقرار لرئيسة جملس امجلاعة.  أأايم املو   الية لنرش اال عالن، مع ا 

 ويتضمن طلب التشاور املودع دلى املصاحل اخملتصة امجلاعية البياانت التالية: 

 ابلنس بة للمواطنات واملواطنني:   -   

 القطاع أأو القطاعات املرغوب التشاور بشأأهنا.  –العنوان الربيدي أأو الالكرتوين  –رمق بطاقة التعريف الوطنية  –الاكمل  اال مس

 ابلنس بة للجمعيات وفعاليات اجملمتع املدين:  -              
   القطاع اذلي تنشط به وترغب يف التشاور بشأأنه مع امجلاعة.  -الربيدي أأو الالكرتوين  العنوان –تقرير مايل واديب للجمعية  أآخر –امللف القانوين   –امس امجلعية 

 بدون تعديل

 52المادة 

الفاعلني   وخمتلف  وامجلعيات  واملواطنني  املواطنات  اكفة  فهيا  يشارك  واال نصات  للتشاور  معومية  جلسات  بربجمة  امجلاعة  تقوم 

الاجامتعيني والاقتصاديني الراغبني يف ذكل واملودعة طلباهتم دلى مصاحلها بعد دعوهتم لهذا الغرض بشلك رمسي، ويمت خالل 

 الكربى لربانمج معل امجلاعة )تشخيص القرب وأأجرأأة الربانمج(.  هذه اجللسات عرض مرشوع احملاور 

وبعد اس تكامل جلسات اال نصات العمومية، حيق للمشاركني يف أأشغالها، تقدمي اقرتاحات كتابية، داخل أأجل س بعة أأايم، ا ىل  

عداد برانمج معل امجلاعة.   مصاحل امجلاعة امللكفة اب 

   تشاورية العمومية ابملوقع اال لكرتوين للجامعة وخمتلف الوسائل املتاحة.ويمت نرش مضامني وحصيةل هذه الورشات ال 

الفاعلني   وخمتلف  وامجلعيات  واملواطنني  املواطنات  اكفة  فهيا  يشارك  واال نصات  للتشاور  معومية  جلسات  بربجمة  امجلاعة  تقوم 

دعوهتم لهذا الغرض بشلك رمسي، ويمت خالل الاجامتعيني والاقتصاديني الراغبني يف ذكل واملودعة طلباهتم دلى مصاحلها بعد  

 هذه اجللسات عرض مرشوع احملاور الكربى لربانمج معل امجلاعة )تشخيص القرب وأأجرأأة الربانمج(.  

وبعد اس تكامل جلسات اال نصات العمومية، حيق للمشاركني يف أأشغالها، تقدمي اقرتاحات كتابية، داخل أأجل س بعة أأايم، ا ىل  

عداد برانمج معل امجلاعة. مصاحل امجلاعة امللك  فة اب 

   ويمت نرش مضامني وحصيةل هذه الورشات التشاورية العمومية ابملوقع اال لكرتوين للجامعة وخمتلف الوسائل املتاحة.

 بدون تعديل

 53المادة 

 الفرع الثاني: عقد لقاءات عمومية مع املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني

الاقتصاديني   والفاعلني  واملواطنني  املواطنات  مع  معومية  لقاءات  عقد  املكتب،  أأعضاء  مع  بتعاون  اجمللس  لرئيسة  ميكن 

وكذا   بشأأهنا  أآراهئم  امجلاعة والاطالع عىل  اختصاصات  تدخل يف  عامة  مواضيع  املدين دلراسة  اجملمتع  والاجامتعيني ومجعيات 

 ابلربامج التمنوية املنجزة أأو اليت يه يف طور اال جناز.  ال خبار املواطنات واملواطنني واملعنيني 

   ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيسة أأو من الفاعلني املعنيني رشيطة توفر الظروف املناس بة ذلكل.

 الفرع الثاني: عقد لقاءات عمومية مع املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني

الاقتصاديني   والفاعلني  واملواطنني  املواطنات  مع  معومية  لقاءات  عقد  املكتب،  أأعضاء  مع  بتعاون  اجمللس  لرئيسة  ميكن 

وكذا   بشأأهنا  أآراهئم  امجلاعة والاطالع عىل  اختصاصات  تدخل يف  عامة  مواضيع  املدين دلراسة  اجملمتع  والاجامتعيني ومجعيات 

 ابلربامج التمنوية املنجزة أأو اليت يه يف طور اال جناز.  ال خبار املواطنات واملواطنني واملعنيني 

   ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيسة أأو من الفاعلني املعنيني رشيطة توفر الظروف املناس بة ذلكل.

 بدون تعديل

 54المادة 
 بدون تعديلحتدد رئيسة اجمللس ماكن واترخي وساعة انعقاد هذه اللقاءات، وتوجه ادلعوة ا ىل الأطراف املعنية، ويعلق موعد هذا اللقاء مبقر  حتدد رئيسة اجمللس ماكن واترخي وساعة انعقاد هذه اللقاءات، وتوجه ادلعوة ا ىل الأطراف املعنية، ويعلق موعد هذا اللقاء مبقر  
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  وموضوعه.عامل العامةل مباكن انعقاد هذا اللقاء  ةالرئيس خترب( أأايم عىل الأقل قبل انعقاده، 3امجلاعة ثالثة )

اجمللس أأحد الأعضاء أأو أأحد موظفي امجلاعة ال عداد تقرير    ةسات العمومية، وتعني رئيسميكن لأعضاء اجمللس حضور هذه اجلل 

 حول أأشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه. 

  وموضوعه.عامل العامةل مباكن انعقاد هذا اللقاء  ةالرئيس خترب( أأايم عىل الأقل قبل انعقاده، 3امجلاعة ثالثة )

اجمللس أأحد الأعضاء أأو أأحد موظفي امجلاعة ال عداد تقرير    ةميكن لأعضاء اجمللس حضور هذه اجللسات العمومية، وتعني رئيس

 عنه. حول أأشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة  

 55المادة 
لهيا يف املواد أأعاله، عىل مكتب     اجمللس.ميكن لرئيسة اجمللس عرض تقارير اللقاءات واجللسات املشار ا 

لهيا يف املواد أأعاله طابعا س ياس يا أأو انتخابيا.    ال ميكن أأن تكتيس اجللسات املشار ا 

لهيا يف املواد أأعاله، عىل مكتب     اجمللس.ميكن لرئيسة اجمللس عرض تقارير اللقاءات واجللسات املشار ا 

لهيا يف املواد أأعاله طابعا س ياس يا أأو انتخابيا.    ال ميكن أأن تكتيس اجللسات املشار ا 
 بدون تعديل

 56المادة 
 بدون تعديل امجلاعة.ميكن للرئيسة تشكيل خلية تكون هممهتا تلقي مقرتحات املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين تتعلق بعمل  ميكن للرئيسة تشكيل خلية تكون هممهتا تلقي مقرتحات املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين تتعلق بعمل امجلاعة.

 57لمادة 

 الفرع الثالث: هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

بدراسة    النوع “ ختتصاملساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة    تسمى” هيئةحتدث هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات اجملمتع املدين  

 القضااي املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتاكفؤ الفرص و مقاربة النوع. 

تقرتهحم   املدين  اجملمتع  ا ىل مجعيات حملية وفعاليات من  تنمتي  النوع من خشصيات  الفرص ومقاربة  املساواة وتاكفؤ  هيئة  تتكون 

 رئيسة اجمللس امجلاعي. 

 .امجلعوي والفاعلني احملليني وابلتشاور معهم حيدد عدد أأعضاء الهيئة ابعتبار أأمهية النس يج 

”هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع“   يراعى يف مسطرة الاعداد والهتئي ال حداث وتكوين وتنظمي واش تغال وتتبع وتقيمي

 . 2017التوجهيات املضمنة يف دليل وزارة ادلاخلية يف املوضوع الصادر س نة 

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الفرع الثالث: هيئة املساواة

بدراسة    النوع “ ختتصاملساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة    تسمى” هيئةحتدث هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات اجملمتع املدين  

 القضااي املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتاكفؤ الفرص و مقاربة النوع. 

تقرتهحم   املدين  اجملمتع  ا ىل مجعيات حملية وفعاليات من  تنمتي  النوع من خشصيات  الفرص ومقاربة  املساواة وتاكفؤ  هيئة  تتكون 

 رئيسة اجمللس امجلاعي. 

 .امجلعوي والفاعلني احملليني وابلتشاور معهم حيدد عدد أأعضاء الهيئة ابعتبار أأمهية النس يج 

”هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع“   يراعى يف مسطرة الاعداد والهتئي ال حداث وتكوين وتنظمي واش تغال وتتبع وتقيمي

 . 2017التوجهيات املضمنة يف دليل وزارة ادلاخلية يف املوضوع الصادر س نة 

 بدون تعديل

 58المادة 

للهيئة اختصاصات تداولية،   أأنليس  النوع، حيث    غري  وظيفهتا يه فقط استشارية يف جمال املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة 

آ بداء  ا  حيق لها، بطلب من اجمللس أأو رئيس ته،   راء وتقدمي توصيات وملمتسات جمللس امجلاعة يف حدود اختصاصاهتا ويف نطاق أ

 املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها.

 الاساس ية للهيئة فامي ييل:   والاختصاصاتلخص املهام وتت

مبوافقة  ا   • ان حتىض  اليت جيب  الآراء الاستشارية  ابلتوافق  أأ عداد  الهيئة  هذا أأ عضاء  عدم حصول  التصويت يف حاةل  و 

 التوافق.

ه الآراء عىل  نظار اجمللس، وتنصب هذأأ حاةل الآراء الاستشارية عىل رئيسة اجمللس امجلاعي اليت تعرضها بدورها عىل  ا   •

   املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع.

   جل اس تحضار املساواة وتاكفؤ الفرص.أأ عداد برانمج معل امجلاعة وتقيميه من ا  املشاركة يف خمتلف مراحل  •

للهيئة اختصاصات تداولية،   أأنليس  النوع، حيث   غري  وظيفهتا يه فقط استشارية يف جمال املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة 

آ بداء  ا  حيق لها، بطلب من اجمللس أأو رئيس ته،   راء وتقدمي توصيات وملمتسات جمللس امجلاعة يف حدود اختصاصاهتا ويف نطاق  أ

 املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها.

 يئة فامي ييل:  الاساس ية لله  والاختصاصاتوتتلخص املهام 

مبوافقة  ا   • ان حتىض  اليت جيب  الآراء الاستشارية  ابلتوافق  أأ عداد  الهيئة  هذا أأ عضاء  عدم حصول  التصويت يف حاةل  و 

 التوافق.

نظار اجمللس، وتنصب هذه الآراء عىل  أأ حاةل الآراء الاستشارية عىل رئيسة اجمللس امجلاعي اليت تعرضها بدورها عىل  ا   •

   ومقاربة النوع.املساواة وتاكفؤ الفرص 

   جل اس تحضار املساواة وتاكفؤ الفرص.أأ عداد برانمج معل امجلاعة وتقيميه من ا  املشاركة يف خمتلف مراحل 

 بدون تعديل

 59المادة 
 :بعني الاعتبار يف تشكيل الهيئة املعايري التالية يؤخذ

 أأعضاء الهيئة لضامن املساواة؛ للنساء من مجموع  %50 مقاربة النوع الاجامتعي حيث يمت ختصيص نس بة 

 :بعني الاعتبار يف تشكيل الهيئة املعايري التالية يؤخذ

 للنساء من مجموع أأعضاء الهيئة لضامن املساواة؛  %50 مقاربة النوع الاجامتعي حيث يمت ختصيص نس بة 
 بدون تعديل
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  ذوو احتياجات خاصة، أأطفال، مس نون …(؛ )أأشخاصحتديد نس بة للك فئة من الفئات املس هتدفة 

  املاكنة والسمعة داخل اجملمتع احمليل؛ 

   التجربة يف ميدان التمنية البرشية؛ 

   اخلربة يف جمال النوع الاجامتعي؛ 

   التنوع املهين؛ 

   ابمجلاعة؛ الارتباط 

  ذوو احتياجات خاصة، أأطفال، مس نون …(؛ )أأشخاصحتديد نس بة للك فئة من الفئات املس هتدفة 

  املاكنة والسمعة داخل اجملمتع احمليل؛ 

   التجربة يف ميدان التمنية البرشية؛ 

   اخلربة يف جمال النوع الاجامتعي؛ 

   التنوع املهين؛ 

  الارتباط ابمجلاعة؛ 

 60المادة 

ويسهر    ابلتصويت.و  أأ ومساعده من طرف الاعضاء املكونني للهيئة بطريقة توافقية    واملقرريمت انتخاب رئيس الهيئة ومساعده  

عاملها وصياغة التقارير املرتبطة مبهاهما أأ عضاء الهيئة وامجلاعة وتتبع  أأ عضاء عىل التنس يق ما بني  أأ (  4)  أأربعهذا الفريق املكون من  

 الاستشارية. 

ويسهر   ابلتصويت.و  أأ ومساعده من طرف الاعضاء املكونني للهيئة بطريقة توافقية    واملقرريمت انتخاب رئيس الهيئة ومساعده  

عاملها وصياغة التقارير املرتبطة مبهاهما أأ عضاء الهيئة وامجلاعة وتتبع  أأ عضاء عىل التنس يق ما بني  أأ (  4)  أأربعهذا الفريق املكون من  

 الاستشارية. 

 يلبدون تعد

 61المادة 

 .س نةجتمتع الهيئة مبقر امجلاعة بدعوة كتابية من رئيسها أأو بناء عىل طلب كتايب من ثليث أأعضاهئا، وتعقد الهيئة اجامتعني عىل الأقل يف ال 

 .يتوىل رئيس الهيئة أأو من ينوب عنه حتديد توارخي اجامتعات الهيئة وجدول أأعاملها ابتفاق مع أأعضاهئا

 .الاس تدعاء ا ىل لك أأعضاء الهيئة ثالثة أأايم عىل الأقل قبل موعد الاجامتع، ويشار يف الاس تدعاء ا ىل جدول الأعامليوجه 

 .س نةجتمتع الهيئة مبقر امجلاعة بدعوة كتابية من رئيسها أأو بناء عىل طلب كتايب من ثليث أأعضاهئا، وتعقد الهيئة اجامتعني عىل الأقل يف ال 

 .الهيئة أأو من ينوب عنه حتديد توارخي اجامتعات الهيئة وجدول أأعاملها ابتفاق مع أأعضاهئايتوىل رئيس 

 .يوجه الاس تدعاء ا ىل لك أأعضاء الهيئة ثالثة أأايم عىل الأقل قبل موعد الاجامتع، ويشار يف الاس تدعاء ا ىل جدول الأعامل
 بدون تعديل

 62المادة 

 نصف أأعضاهئا. تعترب اجامتعات الهيئة حصيحة حبضور 

ذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأأجيل الاجامتع ا ىل اليوم املوايل من   ايم العمل، ويف هذه احلاةل، يعترب الاجامتع حصيحا أأ ا 

 .كيفام اكن عدد احلارضين

 تعترب اجامتعات الهيئة حصيحة حبضور نصف أأعضاهئا. 

ذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأأجيل الاجامتع ا ىل اليوم امل ايم العمل، ويف هذه احلاةل، يعترب الاجامتع حصيحا أأ وايل من  ا 

 .كيفام اكن عدد احلارضين

 بدون تعديل

 63المادة 

الهيئة يف جلسات غري معومية، غري   يأأذن لبعض الأشخاص ذوي أأ جتمتع  أأن  نه جيوز لرئيسها، رشيطة موافقة رئيسة اجمللس، 

ذا اكن من شأأن ذكل   .أأن يفيد الهيئة يف اختاذ القرار املناسب خبصوص املوضوع املعروض علهياالاختصاص حلضور أأشغالها ا 

 .كن للهيئة تكوين مجموعات معل هتمت بقضااي معينة يف جمال اختصاصاهتامي

الهيئة يف جلسات غري معومية، غري   يأأذن لبعض الأشخاص ذوي أأ جتمتع  أأن  نه جيوز لرئيسها، رشيطة موافقة رئيسة اجمللس، 

ذا اكن من شأأن ذكل أأن يفيد الهيئة يف اختاذ القرار املناسب خبصوص املوضوع املعروض علهيا  .الاختصاص حلضور أأشغالها ا 

 .كن للهيئة تكوين مجموعات معل هتمت بقضااي معينة يف جمال اختصاصاهتامي

 بدون تعديل

 64المادة 

ابلتوافق،   عهنا  املنبثقة  التقارير  عىل  وتصادق  قراراهتا  الهيئة  بأأغلبية أأ تتخذ  التوافق  هذا  حصول  عدم  حاةل  يف  التصويت  و 

 الأصوات املعرب عهنا. ويمت التصويت ابالقرتاع العلين. 

ليه رئيس الهيئة، وتدون نتاجئ التصويت يف حمرض   .الاجامتعويف حاةل تعادل الأصوات، يرحج اجلانب املنمتي ا 

 و مساعده حترير حمارض جلسات الهيئة عقب لك اجامتع يوقعه رئيس الهيئة.أأ يتوىل مقرر الهيئة 

أأعضاء   ا ىل  تبليغها  أأو انئبه دلى رئيسة اجمللس اليت تسهر عىل  الهيئة  التقارير والتوصيات وامللمتسات من طرف رئيس  تودع 

 .اجمللس امجلاعي حسب احلاةل 

خبار أأعضاء الهيئة مبأ ل توصياهتا وملمتساهتا واقرتاحاهتاتقوم رئيسة   .اجمللس بصفة دورية اب 

بالغه ا ىل العموم   نظار اجمللس امجلاعي. أأ ن يمت عرضه عىل أأ ال بعد ا  يعترب نشاط الهيئة معال حتضرياي داخليا ال جيوز نرشه وال ا 

ابلتوافق،   عهنا  املنبثقة  التقارير  عىل  وتصادق  قراراهتا  الهيئة  بأأغلبية أأ تتخذ  التوافق  هذا  حصول  عدم  حاةل  يف  التصويت  و 

 الأصوات املعرب عهنا. ويمت التصويت ابالقرتاع العلين. 

ليه رئيس الهيئة، وتدون نتاجئ التصويت يف حمرض   .الاجامتعويف حاةل تعادل الأصوات، يرحج اجلانب املنمتي ا 

 و مساعده حترير حمارض جلسات الهيئة عقب لك اجامتع يوقعه رئيس الهيئة.أأ يتوىل مقرر الهيئة 

أأعضاء   ا ىل  تبليغها  أأو انئبه دلى رئيسة اجمللس اليت تسهر عىل  الهيئة  التقارير والتوصيات وامللمتسات من طرف رئيس  تودع 

 .اجمللس امجلاعي حسب احلاةل 

خبار أأعضاء الهيئة مبأ ل توصياهتا وملمتساهتا واقرتاحاهتاتقوم رئيسة اجمللس بصف   .ة دورية اب 

بالغه ا ىل العموم   نظار اجمللس امجلاعي. أأ ن يمت عرضه عىل أأ ال بعد ا  يعترب نشاط الهيئة معال حتضرياي داخليا ال جيوز نرشه وال ا 

 بدون تعديل

 65المادة 
الرضورية من قاعة لالجامتعات وماكتب ولوازهما وأأطر وكتابة خاصة يف حدود  توفر رئيسة اجمللس امجلاعي للهيئة وسائل العمل  

 .اال ماكنيات املوجودة

توفر رئيسة اجمللس امجلاعي للهيئة وسائل العمل الرضورية من قاعة لالجامتعات وماكتب ولوازهما وأأطر وكتابة خاصة يف حدود  

 .اال ماكنيات املوجودة

 بدون تعديل
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 66المادة 
 بدون تعديل الهيئة مع مدة انتداب اجمللس امجلاعي.  انتداب تتطابق مدة الهيئة مع مدة انتداب اجمللس امجلاعي.  انتداب تتطابق مدة

 67المادة 

 الباب الثامن: كيفية إعداد وتسليم حماضر اجللسات

 الفرع األول: إعداد حماضر اجللسات  

عداد حمرض للك جلسة يتضمن مجموع أأشغال اجمللس من عروض  يقوم اكتب اجمللس أأو انئبه، مبساعدة أأحد موظفي امجلاعة، اب 

 وتقارير ومناقشة، واملقررات اليت اختذها اجمللس. 

يف حاةل    انئهباو  أأ   و اكتب اجللسة املعني من طرف رئيسة اجمللسأأ توقع املقررات من قبل رئيس اجللسة واكتب اجمللس أأو انئبه  

 .  وانئبهغياب اكتب اجمللس 

يعلق ملخص املقررات يف ظرف مثانية أأايم مبقر امجلاعة، وميكن ابال ضافة ا ىل ذكل نرش هذه املقررات جبميع الوسائل املمكنة مبا 

 .يف ذكل الطريقة الالكرتونية بقصد اطالع العموم علهيا

 اجللساتالباب الثامن: كيفية إعداد وتسليم حماضر 

 الفرع األول: إعداد حماضر اجللسات  

عداد حمرض للك جلسة يتضمن مجموع أأشغال اجمللس من عروض  يقوم اكتب اجمللس أأو انئبه، مبساعدة أأحد موظفي امجلاعة، اب 

 وتقارير ومناقشة، واملقررات اليت اختذها اجمللس. 

يف حاةل    انئهباو  أأ   اكتب اجللسة املعني من طرف رئيسة اجمللس  وأأ توقع املقررات من قبل رئيس اجللسة واكتب اجمللس أأو انئبه  

 .  وانئبهغياب اكتب اجمللس 

يعلق ملخص املقررات يف ظرف مثانية أأايم مبقر امجلاعة، وميكن ابال ضافة ا ىل ذكل نرش هذه املقررات جبميع الوسائل املمكنة مبا 

 .علهيايف ذكل الطريقة الالكرتونية بقصد اطالع العموم 

 بدون تعديل

 68المادة 

 الفرع الثاني: تسليم حماضر اجللسات

أأجل مخسة عرش ) أأعضاء اجمللس داخل  بتسلمي نسخة من حمارض اجللسات للك عضو من  (  15تقوم رئيسة جملس امجلاعة 

الراغب يف احلصول عىل   العضو  موقع من طرف  تقدمي طلب كتايب  بعد  تقدير وذكل  أأبعد  املوالية الختتام ادلورة عىل  يوما 

 ( ساعة من اترخي انهتاء ادلورة. 48مثانية وأأربعني ) يودع مبكتب الضبط للجامعة داخل أأجلنسخة من احملرض 

الربيد   طريق  عن  أأو  ابلتوصل  اال شهاد  مع  مبارشة  بصفة  ما  ا  ابجمللس  عضو  للك  احملارض  من  نسخة  اجمللس  رئيسة  تسمل 

 .اال لكرتوين

 الفرع الثاني: تسليم حماضر اجللسات

أأجل مخسة عرش ) أأعضاء اجمللس داخل  بتسلمي نسخة من حمارض اجللسات للك عضو من  (  15تقوم رئيسة جملس امجلاعة 

الراغب يف احلصول عىل  العضو  من طرف  موقع  كتايب  تقدمي طلب  بعد  تقدير وذكل  أأبعد  ادلورة عىل  املوالية الختتام  يوما 

 .نسخة من احملرض 

احملا من  نسخة  اجمللس  رئيسة  الربيد  تسمل  طريق  عن  أأو  ابلتوصل  اال شهاد  مع  مبارشة  بصفة  ما  ا  ابجمللس  عضو  للك  رض 

 .اال لكرتوين

 التعديل مشل:

حذف شرط  

 48تسجيل الطلب 

ساعة من تاريخ 

 انتهاء الدورة 

 69المادة 

 الباب التاسع: مقتضيات خاصة

 الفرع األول: جلنة التقصي

أأن يقرر، بطلب من   أأو واقعة معينة هتم  ثليث اعضاءه املزاولني هماهممميكن جمللس امجلاعة  للتقيص يف موضوع  ، تشكيل جلنة 

 تدبري شؤون امجلاعة.

 وال جيوز تكوين جلان للتقيص يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات جارية.  

   تكويهنا، فور فتح حتقيق قضايئ يف الوقائع اليت اقتضت تشكيلها.تنهتيي هممة لك جلنة للتقيص، س بق 

 الباب التاسع: مقتضيات خاصة

 الفرع األول: جلنة التقصي

أأن يقرر، بطلب من   أأو واقعة معينة هتم  ثليث اعضاءه املزاولني هماهممميكن جمللس امجلاعة  للتقيص يف موضوع  ، تشكيل جلنة 

 تدبري شؤون امجلاعة.

 وال جيوز تكوين جلان للتقيص يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات جارية.  

   تنهتيي هممة لك جلنة للتقيص، س بق تكويهنا، فور فتح حتقيق قضايئ يف الوقائع اليت اقتضت تشكيلها.

 بدون تعديل

 70المادة 

تتأألف جلنة التقيص من رؤساء اللجان ادلامئة املعنية وممثل عن لك فريق ويمت تعييهنم ابالمس ابتفاق أأعضاء اجمللس خالل اجللسة  

 ( عضوا. 15) مخسة عرشةومقرر لها عىل أأن ال يتعدى عدد أأعضاهئا اليت مت خاللها املوافقة عىل ا حداث اللجنة مع تعيني رئيس 

  اللجنة لك انئب للرئيس مفوض هل يف القطاع موضوع معل جلنة التقيص.  ال جيوز أأن يكون عضوا يف 

   تضع رئاسة جملس امجلاعة رهن ا شارة اللجنة املشلكة اكفة الوسائل الالزمة للقيام مبهمهتا.

لس خالل اجللسة  تتأألف جلنة التقيص من رؤساء اللجان ادلامئة املعنية وممثل عن لك فريق ويمت تعييهنم ابالمس ابتفاق أأعضاء اجمل

 ( عضوا. 15) مخسة عرشةومقرر لها عىل أأن ال يتعدى عدد أأعضاهئا اليت مت خاللها املوافقة عىل ا حداث اللجنة مع تعيني رئيس 

 ال جيوز أأن يكون عضوا يف اللجنة لك انئب للرئيس مفوض هل يف القطاع موضوع معل جلنة التقيص.  

   تضع رئاسة جملس امجلاعة رهن ا شارة اللجنة املشلكة اكفة الوسائل الالزمة للقيام مبهمهتا.

 بدون تعديل

 71المادة 

جتمتع اللجنة بدعوة من رئيسها وحيدد يف ادلعوة جدول أأعامل الاجامتع وماكنه واترخي انعقاده.  وتوجه ادلعوة يف أأجل ال يقل  

 ( ساعة.  48عن مثانية وأأربعني )

ال حبضور اكفة اعضاءها بعد أأول اس تدعاء.  ال تكون اجامتعات اللجنة حصيحة ا 

ل  ذا مل يكمتل هذا احلضور للجنة املشار ا  يه أأعاله، جتمتع يف نفس الساعة ونفس املاكن يف اليوم املوايل من أأايم العمل حبضور  وا 

رئيسها من  بدعوة  اللجنة  اجمللس،  جتمتع  رئيسة  موافقة  انعقاده.    ، بعد  واترخي  وماكنه  أأعامل الاجامتع  جدول  ادلعوة  يف  وحيدد 

 ( ساعة.  48وتوجه ادلعوة يف أأجل ال يقل عن مثانية وأأربعني )

ال حبضور اكفة اعضاءها بعد أأول   اس تدعاء.ال تكون اجامتعات اللجنة حصيحة ا 

ليه أأعاله، جتمتع يف نفس الساعة ونفس املاكن يف اليوم املوايل من أأايم العمل حبضور   ذا مل يكمتل هذا احلضور للجنة املشار ا  وا 

 

 

 التعديل مشل:

*اضافة موافقة 
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 ثليث أأعضاءها عىل الأقل. 

اللجنة من جديد عىل مس توى اجمللس امجلاعي دون   تعاد تركيبة  القانوين »الثلثني«،  النصاب  ن يكون  أأ ويف حاةل عدم اكامتل 

  للعضوية. املعينني سابقا حق الرتحشاملتغيبني للأعضاء 

 ثليث أأعضاءها عىل الأقل. 

اللجنة من جديد عىل مس توى اجمللس امجلاعي دون   تعاد تركيبة  القانوين »الثلثني«،  النصاب  ن يكون  أأ ويف حاةل عدم اكامتل 

 املعينني سابقا حق الرتحش للعضوية. املتغيبني للأعضاء 

 رئيسة املجلس 

 72المادة 

ميارس أأعضاء اللجنة هممهتم من خالل الاطالع عىل الواثئق يف عني املاكن مع متكيهنم من لك املعلومات اليت من شأأهنا أأن  

 تيرس هممهتم واملتعلقة مبوضوع التقيص اذلي أأحدثت اللجنة من أأجهل.  

فادته أأن تساع ، بعد موافقة الرئيسة،كام ميكن لأعضاهئا  د معل اللجنة يف هممهتا. الاس امتع ا ىل لك خشص من شأأن ا 

لهيم طابعا رساي.    تكتيس أأعامل اللجنة وترصحيات الأشخاص اذلين تس متع ا 

ميارس أأعضاء اللجنة هممهتم من خالل الاطالع عىل الواثئق يف عني املاكن مع متكيهنم من لك املعلومات اليت من شأأهنا أأن  

 ة من أأجهل.  تيرس هممهتم واملتعلقة مبوضوع التقيص اذلي أأحدثت اللجن

فادته أأن تساعد معل اللجنة يف هممهتا.  ، بعد موافقة الرئيسة،كام ميكن لأعضاهئا  الاس امتع ا ىل لك خشص من شأأن ا 

لهيم طابعا رساي.    تكتيس أأعامل اللجنة وترصحيات الأشخاص اذلين تس متع ا 

 بدون تعديل

 73المادة 

بعد انهتاء أأعامل جلنة التقيص، يقدم مقررها تقريرا عن ذكل ا ىل رئيس اللجنة قصد التداول بشأأنه من طرف أأعضاءها. وعند  

  اعامتده يودع مبارشة دلى رئاسة اجمللس.  

هذا   انرصام  حاةل  حداهثا. ويف  ا  من اترخي  أأقصاه شهر  أأجل  داخل  اللجنة  دونتنهتيي صالحيات  مي  الأجل  هناء هممهتا،  كن، ا 

 ( أأايم بناء عىل طلب رئيس اللجنة. 10اس تثناء، لرئيسة اجمللس، أأن تصدر قرارا بمتديد معل اللجنة ملدة عرشة )

هناء معلها يف الآجال احملددة بعد المتديد.   وحتل اللجنة املذكورة يف حاةل عدم ا 

د التداول بشأأنه من طرف أأعضاءها. وعند  بعد انهتاء أأعامل جلنة التقيص، يقدم مقررها تقريرا عن ذكل ا ىل رئيس اللجنة قص

  اعامتده يودع مبارشة دلى رئاسة اجمللس.  

هذا   انرصام  حداهثا. ويف حاةل  ا  من اترخي  أأقصاه شهر  أأجل  داخل  اللجنة  دونتنهتيي صالحيات  هناء هممهتا، ميكن،    الأجل  ا 

 أأايم بناء عىل طلب رئيس اللجنة.  (10اس تثناء، لرئيسة اجمللس، أأن تصدر قرارا بمتديد معل اللجنة ملدة عرشة )

هناء معلها يف الآجال احملددة بعد المتديد.   وحتل اللجنة املذكورة يف حاةل عدم ا 

 بدون تعديل

 74المادة 

لتارخي   موالية  عادية  دورة  أأول  عند  واملناقشة  لالطالع  امجلاعي  اجمللس  أأنظار  عىل  التقيص  جلنة  تقرير  اجمللس  رئيسة  حتيل 

 اال يداع. 

 ويبقى للمجلس حق التقرير يف شأأن توجيه نسخة منه ا ىل اجمللس اجلهوي للحساابت.   

امجلا اجمللس  أأنظار  عىل  التقيص  جلنة  تقرير  اجمللس  رئيسة  لتارخي  حتيل  موالية  عادية  دورة  أأول  عند  واملناقشة  لالطالع  عي 

 اال يداع. 

 ويبقى للمجلس حق التقرير يف شأأن توجيه نسخة منه ا ىل اجمللس اجلهوي للحساابت.   

 بدون تعديل

 75المادة 

 املقاطعات الفرع الثاني: ندوة رؤساء حمالس

رؤساء جمالس املقاطعات " تتكون من رئيسة جملس امجلاعة ورؤساء حتدث دلى جملس امجلاعة جلنة استشارية تدعى "ندوة  

 جمالس املقاطعات امخلس املكونة للمجلس. 

ذا تغيبت أأو عاقها عائق، ينوب عهنا أأحد نواهبا.   ترتأأس رئيسة جملس امجلاعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، وا 

 املقاطعات الفرع الثاني: ندوة رؤساء حمالس

اعة جلنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء جمالس املقاطعات " تتكون من رئيسة جملس امجلاعة ورؤساء حتدث دلى جملس امجل

 جمالس املقاطعات امخلس املكونة للمجلس. 

ذا تغيبت أأو عاقها عائق، ينوب عهنا أأحد نواهبا.   ترتأأس رئيسة جملس امجلاعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، وا 

 بدون تعديل

 76المادة 

دعت   لكام  أأو  الس نة  يف  الأقل  عىل  واحدة  مرة  لالنعقاد  املقاطعات"  جمالس  رؤساء  "ندوة  امجلاعة  جملس  رئيسة  تس تدعي 

 الرضورة ا ىل ذكل.  

 جتمتع الندوة بدعوة من رئيس هتا أأو بطلب مكتوب من نصف أأعضاهئا ويكون هذا الطلب مرفقا ابلنقط املقرتحة.  

 عاهتا بعد استشارة رؤساء جمالس املقاطعات.  حتدد رئيسة الندوة جدول أأعامل اجامت

ساعة قبل اترخي انعقاد   48توجه الاس تدعاءات من طرف رئيسة جملس امجلاعة كتابة، مرفقة جبدول الأعامل داخل أأجل أأقصاه  

   الاجامتع، وتتضمن الاس تدعاءات اترخي وماكن وساعة انعقاد الاجامتع.

دعت   لكام  أأو  الس نة  يف  الأقل  عىل  واحدة  مرة  لالنعقاد  املقاطعات"  جمالس  رؤساء  "ندوة  امجلاعة  جملس  رئيسة  تس تدعي 

 الرضورة ا ىل ذكل.  

 جتمتع الندوة بدعوة من رئيس هتا أأو بطلب مكتوب من نصف أأعضاهئا ويكون هذا الطلب مرفقا ابلنقط املقرتحة.  

 حتدد رئيسة الندوة جدول أأعامل اجامتعاهتا بعد استشارة رؤساء جمالس املقاطعات.  

ساعة قبل اترخي انعقاد    48صاه  توجه الاس تدعاءات من طرف رئيسة جملس امجلاعة كتابة، مرفقة جبدول الأعامل داخل أأجل أأق

   الاجامتع، وتتضمن الاس تدعاءات اترخي وماكن وساعة انعقاد الاجامتع.

 بدون تعديل

 77المادة 

كام ميكهنا اس تدعاء موظفي وأأعوان ادلوةل أأو  ،ميكن لرئيسة جملس امجلاعة دعوة املوظفني امجلاعيني املزاولني هماهمم مبصاحل امجلاعة

املؤسسات العمومية أأو املقاوالت العمومية، أأو أأي خشص أآخر يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة بصفة استشارية، وذكل  

 عن طريق عامل العامةل أأو من ينوب عنه. 

كام ميكهنا اس تدعاء موظفي وأأعوان ادلوةل أأو  ،حل امجلاعةميكن لرئيسة جملس امجلاعة دعوة املوظفني امجلاعيني املزاولني هماهمم مبصا

املؤسسات العمومية أأو املقاوالت العمومية، أأو أأي خشص أآخر يكون حضوره مفيدا لأشغال الندوة بصفة استشارية، وذكل  

 عن طريق عامل العامةل أأو من ينوب عنه. 

 بدون تعديل

 78المادة 
 بدون تعديلأأكرث من نصف أأعضاهئا، ويف حاةل عدم توفر هذا النصاب يف الاجامتع الأول تنعقد  تكون اجامتعات الندوة حصيحة حبضور  تكون اجامتعات الندوة حصيحة حبضور أأكرث من نصف أأعضاهئا، ويف حاةل عدم توفر هذا النصاب يف الاجامتع الأول تنعقد  
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الأعضاء   عدد  كيفام اكن  الأول  احملددين يف الاس تدعاء  الساعة  ونفس  املاكن  نفس  العمل يف  أأايم  من  املوايل  اليوم  الندوة يف 

 احلارضين.  

اقشات، وتفتح الحئة للتدخالت خبصوص لك نقطة حسب ترتيهبا يف جدول أأعامل الندوة. وبعد هناية  تتوىل الرئيسة تنظمي املن

عهنا   املعرب  للأصوات  املطلقة  ابلأغلبية  املقررات  وتتخذ  علنية،  بطريقة  يكون  اذلي  التصويت  ا ىل  املرور  يمت  املناقشات 

  للحارضين أأثناء التصويت. 

الأعضاء   عدد  كيفام اكن  الأول  احملددين يف الاس تدعاء  الساعة  ونفس  املاكن  نفس  العمل يف  أأايم  من  املوايل  اليوم  الندوة يف 

 احلارضين.  

للتدخالت خبصوص لك نقطة حسب ترتيهبا يف جدول أأعامل الندوة. وبعد هناية  تتوىل الرئيسة تنظمي املناقشات، وتفتح الحئة  

املناقشات يمت املرور ا ىل التصويت اذلي يكون بطريقة علنية، وتتخذ املقررات ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا للحارضين 

  أأثناء التصويت. 

 79المادة 
 بدون تعديل حتدث سكراترية خاصة ابجامتعات ندوة الرؤساء تتوىل تنظمي وحترير حمارضها وتوقع الرئيسة عىل حمرض الاجامتع.  ابجامتعات ندوة الرؤساء تتوىل تنظمي وحترير حمارضها وتوقع الرئيسة عىل حمرض الاجامتع. حتدث سكراترية خاصة 

 80المادة 

 الباب العاشر: أحكام ختامية

 تعديل النظام الداخلي للمجلسالفرع األول: 

ميكن تعديل مقتضيات هذا النظام ادلاخيل جزئيا أأو لكيا بناء عىل طلب من الرئيسة أأو بطلب موقع من ثليث الأعضاء املزاولني  

 ات. ويعرض مرشوع التعديل عىل اجمللس دلراس ته والتصويت عليه طبقا لأحاكم القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعهماهمم ابجمللس، 

 الباب العاشر: أحكام ختامية

 الفرع األول: تعديل النظام الداخلي للمجلس

ميكن تعديل مقتضيات هذا النظام ادلاخيل جزئيا أأو لكيا بناء عىل طلب من الرئيسة أأو بطلب موقع من ثليث الأعضاء املزاولني  

 مرشوع التعديل عىل اجمللس دلراس ته والتصويت عليه طبقا لأحاكم القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات.هماهمم ابجمللس، ويعرض 

 بدون تعديل

 81المادة 

  الفرع الثاني: سريان مفعول النظام الداخلي للمجلس
( أأايم من اترخي توصل عامل العامةل ابملقرر القايض ابملوافقة  8يصبح هذا النظام ادلاخيل ساري املفعول بعد انرصام أأجل مثانية )

 عىل النظام ادلاخيل، دون التعرض عليه. 

  الفرع الثاني: سريان مفعول النظام الداخلي للمجلس
( أأايم من اترخي توصل عامل العامةل ابملقرر القايض ابملوافقة  8صبح هذا النظام ادلاخيل ساري املفعول بعد انرصام أأجل مثانية )ي 

 عىل النظام ادلاخيل، دون التعرض عليه. 
 بدون تعديل
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

لم يتبق أي تدخل في املوضوع، نمر الى    وإذا عد تالوة التعديالت الواردة على مواد النظام الداخلي للمجلس الجماعي، ب

التصويت االنتدابية    عملية  املدة  برسم  مراكش  ملجلس جماعة  الداخلي  النظام  من    2027  –  2021على  مادة   81واملتكون 

 بعشرة أبواب. 
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 المجلس الجماعي لمراكش
 

 2021 اكتوبر  06بتاريخ  1/10/2021مقرر عدد 
 : المتعلقـة 06/10/2021منعقدة بتاريخ  استثنائيةجدول أعمال دورة  فريدة موضوع نقطـة      

 

 بالدراسة واملصادقة عىل مرشوع النظام الداخيل ملجلس جماعة مراكش. 
 

⬧ 062021

 
⬧ 1694127092021

 
⬧ 1514624092021

2021 
⬧ 113.1432 
⬧ 30092021 
⬧ 20212027

 المناقشة المستفيضة لمشروع النظام الداخلي. وبعــد  ⬧
 وبعــد اجوبة السيدين النائب االول لرئيسة المجلس الجماعي )رئيس الجلسة( ورئيس مصلحة ادارة شؤون المجلس.  ⬧
مواد من مشروع النظام الداخلي    10وبعــد اعتمـاد المقترحات التعديلية المقدمة من اعضاء المجلس والتي شملت عشرة   ⬧

 10111219223436376871وهي:  2027 2021لمجلس جماعة مراكش 
 20212027وبعد عرض مشروع  ⬧
⬧  
⬧  

55 

55 

 : وهـم الســـادة   عضوا  55 :     -
 

بوستـمحم بوسعيد، عتيقة  العزيز  عبد  الفجالي،  عبد هللا  االدريسي،  بوحراشـد  خديجة  برزوق،  أشرف  ماجد،  كمال  ي،  ـة، 
لمشمـزبي العرابـدة  مريم  مطهر،  المصطفى  ي.  العينين،  ماء  اخديجتنا  الكرشال،  حبيبة  سليطيـ ر،  االدريسي  نادية  ن،  ـ ي، 

ثورية بوعباد، أمينة المغاري القصري، مريم باحسو، جهان حدان،    د، رجاء المنصوري،ـسعيدة ايت بوعلي، حليمة بامحم
الغني خيا، رحيلة الغمراوي، أمل المالخ، مريم زغبـمحم ي،  ـن، فؤاد حاجبـ وش، فاطمة شوتيـ د نكيل، الحسين نوار، عبد 

سهي نسيمة  لشهابي،  رشيدة  الزاهر،  بن  يوسف  الحداوي،  حمزة  بولحسن،  خليل  طوالب،  الغني  سـعبد  بولحيم،  ة،  ـلوى 
النميلي،  ـد بنلعروسي، لحسن حبيبو، عبد الصادق بوزاهر، ي. الحسن المنادي، معاد الموسولي، محمـمحم د الحر، عادل 
نجية عوجاجي،  ـمحم الزنجاري،  الشافقي، أحمد مروان  الواحد  المحجوب، عبد  ايت  السعيد  امهيدرة،  الحبيب  د بنشقرون، 
اء وردك،  ـ ق، رجـ ق تـم تـد الرحيـة، عب ـد بوجاجـب، سعي ـوي حاجـة العلـوري، رقيـالمنصك  ـد المال ـي، ي. عبـر السلك ـعم

 محمد ايت احسيسن. 
   

 يقـرر ما يلـــي

مقرر النقطة    المعبر عنها لألعضاء الحاضرين، على  بإجماع لألصوات صـادق مجلس جماعة مراكش،   
مراكشبالمتعلقة   لمجلس جماعة  الداخلي  االنتدابية    النظام  المدخلـة    2027  –  2021للمدة  التعديـالت   عليـهوفـق 
 مادة واالتيـة مقتضياته كاالتـي:   (81)وثمانين  واحدمن    والمتكون
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 2027 – 2021للمدة االنتدابية  النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش

 الباب األول: أحكام عامة

 األوىلاملادة 

للامدة   رمق    32طبقا  التنظميي  القانون  رمق    .14113من  الرشيف  الظهري  مبقتىض  بتنفيذه  الأمر  الصادر  ابمجلاعات    1-15-85املتعلق 

، درس جملس جامعة مراكش هذا النظام ادلاخيل، اذلي أأعدته رئيسة جملس امجلاعة  2015يوليو    7املوافق ل    1436من رمضان    20الصادر يف  

 . 2021/ 10/ 06نعقدة بتارخي وىل الاس تثنائية امل ابتفاق مع أأعضاء املكتب، وذكل خالل دورته الأ 

 

 2املادة 
حيدد هذا النظام ادلاخيل رشوط وكيفيات تس يري أأشغال اجمللس وأأهجزته طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل، كام حيدد العالقة   

 بني خمتلف أأهجزة اجمللس.  

بدعوت تقوم رئيسة اجمللس  مقتضياته لك من  تلزم  أأعضاء اجمللس وأأهجزته وهيئاته. كام  ملزما لاكفة  النظام  او اس تدعائه ويعترب هذا  ه 

 و أأشغال جملس امجلاعة. أأ دلورات 

 تسهر رئيسة اجمللس أأو من ينوب عهنا، بعد دخول هذا النظام حزي التنفيذ، عىل حسن تطبيقه والعمل به.   
 

 3املادة 
مس توايت التنظمي الرتايب، جامعة ترابية خاضعة للقانون العام، تمتتع ابلشخصية   أأحدتعترب جامعة مراكش مبقتىض القانون، وابعتبارها  

بكيفية دميقراطية   التداول  التدبري احلر، سلطة  مبدأأ  تدبري شؤوهنا عىل  يرتكز  تنفيذ مداولهتا   وسلطةالاعتبارية والاس تقالل الاداري واملايل، 

 ومقرراهتا. 

ومثانون عضوا    واحدس نوات، مع مراعاة الاحاكم املتعلقة مبدة الانتداب، يتكون من    يدبر شؤون امجلاعة جملس، ينتخب ملدة ست 

 عضوا( ممثلني للمقاطعات امخلس املكونة هل عىل النحو التايل:  81)

 عضوا   20 :    مقاطعة املنارة  -

 عضوا   18 :    مقاطعة جلزي  -

 عضوا   17 :    مقاطعة مراكش املدينة -

 عضوا   17 :   مقاطعة س يدي يوسف بن عيل  -

 عضاء أأ  09 :    مقاطعة النخيل  -

 الباب الثاني: اجتماعات اجمللس 

 الفرع األول: دورات اجمللس

 

 4املادة 

يف عقد ادلورات العادية والاس تثنائية جمللس جامعة مراكش الأحاكم واملقتضيات القانونية املنصوص علهيا يف القانون التنظميي    يراعى

 املتعلق ابمجلاعات.  113.14رمق 

اس ت  دورة  اجمللس  يعقد  قانوان،  لها  احملدد  الآجال  داخل  العادية  ادلورات  من  دورة  عقد  الأس باب  من  لأي سبب  تعذر  ذا  ثنائية  ا 

دراج ابيق النقط يف أأقرب دورة يعقده ا  دلراسة النقط املدرجة يف جدول أأعامل هذه ادلورة حسب أأمهيهتا وطابعها الاس تعجايل، يف حني ميكن ا 

 اجمللس.  
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 5املادة  

يعقد اجمللس اجامتعاته مبقر امجلاعة، وميكن للرئيسة عند الاقتضاء وبعد استشارة أأعضاء املكتب، عقد اجامتعات اجمللس يف أأي ماكن  

 معويم أآخر داخل تراب امجلاعة.  

ن عن  عال ( ساعات حتسب بعد اال  6)  جلسة ستن ال تتعدى مدة لك  أأ يعقد اجمللس جلساته يف الساعة احملددة يف الاس تدعاء عىل  

 بدء املداوالت.

ن يمت  أأ عضاء اجمللس امجلاعي احلارضين، ال هناء تداول اجمللس للنقط املعروضة عليه عىل  أأ   ميكن، اس تثناء، متديد احلزي الزمين، ابتفاق

 حتديد املدة الزمنية خالل نفس اجللسة.

ذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أأعامل اجللسة، تس تأأنف دراسة النقط املتبقية مضن جدول أأعامل اجللسة املوالية.  ا 

ذا اكن الأمر يتعلق جبلسة أأخرية للمجلس، حسب اجلدوةل   اجللسة يف اليوم املوايل.   الزمنية، تس تأأنفوا 

 6املادة  

 ( عادية مخسة عرشة  دورة  مدة لك  تتجاوز  أأن  لرئيسة 15ال ميكن  بقرار  واحدة  مرة  املدة  متديد هذه  انه ميكن  غري  متتالية،  يوما   )

 ( أأايم متتالية من أأايم العمل. 7اجمللس، عىل أأن ال يتعدى هذا المتديد س بعة )

 العادية املراد متديدها.   ة يف ا طار المتديد، خالل أآخر جلسة من ادلورةرئيسة اجمللس عن اترخي وماكن انعقاد اجللسة أأو اجللسات املربجمتعلن 

 تبلغ رئيسة اجمللس قرار المتديد ا ىل عامل العامةل أأو من ينوب عنه فور اختاذه. 

لهيم ثالثة ) خبار الأعضاء هبذا المتديد بواسطة ا شعار يوجه ا  ملربجمة. ويكون  ( أأايم عىل الأقل قبل اترخي انعقاد اجللسة الأوىل ا3يمت ا 

 هذا اال شعار مرفقا ابجلدوةل الزمنية للجلسة أأو للجلسات املراد عقدها والنقط اليت سيمت التداول يف شأأهنا.  
 

 

 االستدعاءات: الثانيالفرع 

 7املادة 

رئيس طرف  من  كتابة  اجمللس  دورات  حلضور  وماكن الاجامتع،  وساعة  ليوم  املتضمنة  الاس تدعاءات،  ا ىل    ةتوجه  امجلاعة  جملس 

 العنوان املرصح به من طرف العضو دلى اجمللس سواء الربيدي او الالكرتوين »الوسائط الالكرتونية«.

 ثبات اليت تمتتع هبا الوثيقة الورقية.تمتتع وثيقة الاس تدعاء احملررة عىل دعامة الكرتونية احملفوظة بنفس جحية اال  

   

ىل أأقاربه او لك خشص يتواجد ابلعنوان املرصح به مقابل  ابلنس بة للعنوان الربيدي، يسمل الاس   تدعاء ا ىل عضو اجمللس خشصيا أأو ا 

ثبات ابلتوصل.   شهاد املبلغ مبثابة ا   توقيع من سمل هل الاس تدعاء بكناش التسلمي، ويف حاةل الرفض يعترب ا 

املسج ابالس تالم  فاال قرار  الالكرتونية«،  »الوسائط  الالكرتوين  للعنوان  الاشعار    (accusé de réception)ل  وابلنس بة  وكذا 

مبثابة   يعتربان  اليه  للمبلغ  والعنوان الالكرتوين  التبليغ  وساعة  اترخي  وجواب  واملتضمن  املعلومايت  النظام  من  املس تخرج  ابلتوصل    تثباا  ابلتوصل 

 وشهادة التسلمي.  

 ابلترصحي.اال لكرتوين الرمسي املضمن  ناه وعنوانهسك   ن يشعر مصاحل امجلاعة بلك تغيري يطرأأ عىل عنوانأأ جيب عىل عضو اجمللس  

أأو جلسات   املزاولني هماهمم مرفقة جبدول الأعامل واجلدوةل الزمنية جللسة  أأعضاء اجمللس  ا ىل اكفة  توجه الاس تدعاءات بصفة فردية 

ن هذه امللفات والواثئق س تكون محمةل يف  أأ عىل  ادلورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا وامللفات والواثئق ذات الصةل هبا عند الاقتضاء،  

 دعامئ الكرتونية ومرسةل عرب العنوان الالكرتوين »وسائط الكرتونية« تواصلية مرصح هبا. 
 

 جدول االعمال: الفرع الثالث

 8املادة 

( يوما عىل الأقل  20العامةل عرشين )تعد رئيسة جملس امجلاعة جدول أأعامل ادلورات، بتعاون مع أأعضاء املكتب، وتبلغه ا ىل عامل  

دراج النقط اال ضافية اليت يقرتهحا هذا الأخري داخل أأجل مثانية )  ( أأايم ابتداء من اترخي توصهل جبدول الأعامل. 8قبل اترخي انعقاد ادلورة قصد ا 

لك جلسة والواثئق ذات الصةل عرشة توجه اجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات ادلورة والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأأهنا خالل  

 ( أأايم قبل اترخي انعقاد ادلورة ا ىل أأعضاء اجمللس. 10)

اال عالم   بلك وسائل  العموم  خبار  ا  امجلاعة عىل  رئيسة جملس  وتسهر  امجلاعة  مبقر  انعقادها  ادلورة واترخي وماكن  أأعامل  يعلق جدول 

 ادلورة والنقط اليت سيتداول يف شأأهنا خالل لك جلسة.املتاحة جبدول الأعامل واجلدوةل الزمنية جللسة أأو جلسات 
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 9املادة 

كتايب قصد   بطلب  ليه،  ا  ينمتون  اذلي  الفريق  أأو عن طريق  بصفة فردية  للرئيسة،  يتقدموا  أأن  املزاولني هماهمم  اجمللس  جيوز لأعضاء 

دراج لك مسأأةل تدخل مضن صالحيات اجمللس يف جدول الأعامل ثالثون )   ( يوما اكمةل قبل حلول شهر انعقاد ادلورة. 30ا 

نقطة  دراج لك  ا  أأن يكون رفض  مقرتحة معلال، وأأن يرفع هذا الرفض ا ىل عمل الطرف املقرتح عند افتتاح ادلورة ليحاط علام   يتعني 

 بذكل دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجواب مبحرض اجللسة. 

دراج نقطة يف جدول الأعامل ثالثون )  ( يوما اكمةل قبل حلول شهر انعقاد30حيق لنصف أأعضاء اجمللس أأن يقدموا طلبا كتابيا قصد ا 

 ادلورة، وتسجل وجواب هذه النقطة جبدول الأعامل. 

 جبدول الأعامل.  من طرف مكتب اجمللس كام تسجل وجواب العرائض املقدمة من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات اليت مت قبولها 
 

 والشفوية االنية: األسئلة الكتابية الفرع الرابع

 10املادة 
ليه أأس ئةل كتابية ا ىل رئيسميكن لأعضاء جملس امجلاعة أأن   اجمللس حول لك    ة يوهجوا بصفة فردية أأو عن طريق الفريق اذلي ينمتون ا 

الأس ئةل املطروحة عىل   أأجوبة عىل  لتقدمي  يتعدى مجموع هذه الاس ئةل  أأ مسأأةل هتم مصاحل امجلاعة. وختصص جلسة واحدة عن لك دورة  ن ال 

 ( سؤالا.  20عرشون )

   يلـــــــي:يشرتط يف الأس ئةل الكتابية املوهجة ما 

 وحدة املوضوع.   •

 أأن ال هتدف ا ىل خدمة أأغراض هتم أأحد أأعضاء اجمللس أأو أأقرابئه.   •

    أأن ال تتضمن توجيه هتم خشصية ا ىل هجة معينة.  •

 تتعدى سؤالا واحدا بصفة فردية و مخسة عن لك فريق عن لك دورة.   أأن ال  •
 مسجةل يف مكتب الضبط امجلاعي.  رئاسة اجمللس  يف امس او رئيس الفريق تودع الأس ئةل الكتابية موقعة من طرف العضو املعين

 حسب اترخي التوصل هبا وتسجيلها.   الأس ئةل الكتابية ترتب

 دقائق.  (5) مخسواضع السؤال الكتايب لتقدمي ملخص عنه يف مدة ال تتجاوز تعطى اللكمة خالل هذه اجللسة ل

 الكتايب. اال جابة عن السؤال   اأأو من ينوب عهن  ةتوىل الرئيست 

 دقائق. ( 3) ثالثةميكن لصاحب السؤال التعقيب عىل اجلواب يف مدة ال تتجاوز 

    التعقيب.أأو أأحد أأعضاء املكتب الرد عىل  ةميكن للرئيس

 ال جيوز أأن يعقب السؤال واجلواب عنه والتعقيب والرد عىل التعقيب أأية مناقشة عامة أأو تعليق.  

مبقر   اخملصص ذلكل  املاكن  يف  عهنا  ملخص  تعليق  وميكن  ادلورة.  وجواب مضن حمرض  والردود  والتعقيبات  والأجوبة  الأس ئةل  تضمن 

   للجامعة.ميكن نرشها ابملوقع الالكرتوين امجلاعة، كام 

 11ملادة ا

ميكن لرئيسة اجمللس امجلاعي، ابتفاق مع أأعضاء املكتب، مض مجموعة من الأس ئةل الكتابية اليت جتمع بيهنام وحدة املوضوع، وتقدم جوااب  

خبار واضعي السؤال بقرار الضم خالل انعقاد اجللسة اخملصصة لهذه الاس ئةل.    موحدا عهنا. وجيب ا 

دراج اىل املعين ابلأمر خالل انعقاد ات اجمللس وصالحيات رئيس ته. ويبلغ قرار عدم اال  س ئةل الكتابية اخلارجة عن اختصاصال تدرج الأ 

 اجللسة وال يتبع هذا اال خبار أأي مناقشة أأو تعقيب.  

ذا   ليه من ينوب عنه لطرح السؤال.  ويف حاةل    تعذر عىلا  العضو اذلي تقدم ابلسؤال الكتايب بعذر مقبول، خيتار الفريق اذلي ينمتي ا 

 عدم انتسابه لأي فريق، يؤجل طرح السؤال ا ىل دورة موالية.  
 

 12املادة 

أأو اس تعجايل، أأن يتقدم لرئاسة    يول جلسة من دورات اجمللس امجلاعي، ميكن للك عضو، نتيجة حلدث ذأأ قبل بداية    طابع أآين 

 رشيطة: اجمللس بطلب أأخذ اللكمة ال حاطة اجمللس علام

  واحدة، وضعفها للجواب ابلنس بة للرئيسة أأو من ينوب عهنا.ن ال تتجاوز مدة التدخل دقيقة أأ 

  نصف ساعة.  كلك ن ال تتعدى املدة الزمنية لال حاطة علامأأ 
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 املكتب لباب الثالث:ا

  13املادة 
 نواب.( 10) وعرشةيتأألف مكتب اجمللس من الرئيسة  

ا ىل ذكل ابس تدعاء من رئيسة    اس تثنائية لكام دعت الرضورة  الشهر وبصفة  اعتيادية مرتني يف  بصفة  يعقد مكتب اجمللس اجامتعاته 

 اجمللس امجلاعي.  

 عامل اجامتعات املكتب.أأ تعد الرئيسة، ابستشارة مع نواهبا، جدول  
 

 14املادة 

 ( ساعة عىل الأقل قبل ساعة انعقاد الاجامتع جبميع الوسائل املتاحة. 24نعقاد املكتب أأربعة وعرشون )العوة ادلتمت 

وايل ويعترب امليوم  ال عضائه، ويف حاةل عدم توفر النصاب يؤجل الاجامتع ا ىل  لأ   املطلقة  غلبيةالأ تعترب اجامتعات املكتب قانونية حبضور   

 رضين. قانونيا كيفام اكن عدد أأعضاءه احلا

حيق لرئيسة اجمللس دعوة عامل العامةل أأو من ينوب عنه، واكتب اجمللس أأو انئبه، ورؤساء اللجان أأو نواهبم، ورؤساء الفرق أأو نواهبم   

 حلضور أأشغال املكتب، كام جيوز لها دعوة أأي خشص تعتربه مفيدا للمشاركة يف أأشغال املكتب. 

   ميكن لرئيسة اجمللس أأيضا اس تدعاء املدير العام للمصاحل أأو أأي موظف أآخر او مستشار حلضور أأشغال املكتب بصفة استشارية.  
   

 15املادة 

تتخذ قرارات املكتب ابلتوافق بني أأعضائه، ويمت اللجوء للتصويت عند الاقتضاء ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا. وعند تعادل 

ليه الرئيست الأصوات يرحج اجلانب اذلي   .  ةنمتي ا 

 ويدرج يف احملرض بيان التصويت اخلاص للك انئب. 

لأ  سواء  املكتب  حمارض  حترير  هممة  اعتس ند  املكتب  حد  ختصيص  أأ ضاء  اجمللس  لرئيسة  ميكن  الاقتضاء  وعند  اجمللس،  اكتب  و 

 سكراترية خاصة للقيام هبذه املهمة.  
 

 

 16املادة 

 ليه، عىل تطبيق وتنفيذ القرارات املتخذة، ويلزتم بتقدمي تقرير عن ذكل ا ىل املكتب.ا  يسهر لك عضو يف املكتب، تبعا للمهمة املس ندة 

ليه  ا  ليه حسب قرار التفويض املوكول  ا  حول املهام املس ندة    للرئيسة، قبل لك دورة عادية للمجلسكام يلزتم عضو املكتب بتقدمي تقرير  

 يف القطاع.
 

 

 17املادة 

حتيل رئيسة اجمللس لك العرائض املقدمة لها من قبل املواطنات واملواطنني وكذا امجلعيــات عىل املكتب للتأأكد من مدى استيفاءها  

 6الصادر يف    2.16.403من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات وكذا ومقتضيات املرسوم املنظم رمق    124و    123للرشوط الواردة يف املادتيــن  

 رفاقها هبا.ا  املتعلق بتحديد شلك العريضة املودعة دلى رئيس جملس امجلاعة والواثئق املثبتة اليت يتعني  2016ر اكتوب

 الباب الرابع: الفرق

 الفرع األول: شروط تأليف الفرق

 18املادة 
طارأأعضاء جملس امجلاعة  ينتظم   فرق، وتعترب هذه الفرق أأداة لتنظمي مشاركة الأعضاء يف أأشغال اجمللس عرب توحيد الرؤى حول   يف ا 

 القضااي املطروحة للنقاش.  

مت تأأليف هذه الفرق قبل ادلورة الثانية من الفرتة الانتدابية، وذكل بترصحي حيال عىل رئاسة اجمللس موقع عليه من طرف أأعضاء لك ي

ال فيه امس  الفريق فريق حيددون  انطقا رمسيا ابمس  الرئيس  ويكون  وانئبه،  من طرفهم  املنتدب  الفريق  رئيس  وكذا  بأأعضائه  امسية  فريق والحئة 

 وخماطبا رئيس يا أأمام اجمللس وأأهجزته.  

خبار رئاسة اجمللس به وفق الشلكيات والرشوط أأعاله.    عىل أأن أأي تغيري يطرأأ عىل الفريق بعد تأأسيسه، يمت ا 
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 الفرع الثاني: تكوين الفرق

  19املادة 
 .  أأعضاء عىل الاقل( 10) عرشةجيب أأن ال يقل عدد الفرق عن فريقني وعدد أأعضاء لك فريق عن 

حدى الفرق املوجودة بعد تأأسيسها، كام ميكن   يتعني عىل الأعضاء اذلين ال يتوفرون عىل العدد الاكيف لتكوين فريق أأن ينتس بوا ا ىل ا 

 للفرق املكونة الاندماج مع بعضها البعض. 

 ال ميكن لأي عضو أأن ينمتي لأكرث من فريق.

خبار اجمللس ابلالحئة اال مسية لأعضاء الفرق املكونة     و رؤساءها ونواهبم. يمت ا 

 ال يؤثر الانتساب ا ىل أأي فريق من الفرق يف تشكيل أأهجزة اجمللس.  

 اجمللس عىل توفري وسائل العمل للفرق يف حدود اال ماكنيات اليت يتوفر علهيا اجمللس. ةسهر رئيست 
 

 الفرع الثالث: صالحيات الفرق و رؤساءها

 20املادة 
جيوز لرئيسة جملس امجلاعة أأن تس تدعي رؤساء الفرق أأو نواهبم قبل انعقاد جلسات دورات اجمللس امجلاعي يف اجامتع قصد التوافق 

 عىل كيفيات تنظمي النقاش واملداوالت خبصوص النقط املدرجة يف جداول الأعامل. 

يرشف   اليت  الهيئة  داخل  التنظميية  ابلسلطة  فريق  رئيس لك  مكتب يمتتع  اجامتع  عن  املنبثقة  القرارات  تبليغ  عليه  يتعني  ذ  ا  علهيا، 

وضبط أأعضاء فريقه واحلرص عىل احرتام   ا ىل الأعضاء املنتس بني لفريقه من هجة وتوزيع التدخالت خالل اجللسات   ، يف حاةل حضوره، اجمللس

 النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة. 

 الباب اخلامس: اللجان

 لجانالفرع األول: تأليف ال

 21املادة 

 .حيدث جملس امجلاعة جلاان دلراسة القضااي وهتئي املسائل اليت جيب أأن تعرض عىل الاجامتع العام لدلراسة والتصويت

 كرث ويه: ويتعني تشكيل مخسة جلان دامئة عىل الأ  
 

   والربجمة. اللجنة امللكفة ابملزيانية والشؤون املالية    - 

   واخلدمات. اللجنة امللكفة ابملرافق العمومية    - 

 اللجنة امللكفة ابلتعمري وس ياسة املدينة والتمنية املس تدامة.    - 

رشاك اجملمتع املدين.    -   اللجنة امللكفة ابلشؤون الثقافية والرايضية والتمنية الاجامتعية وا 

 اللجنة امللكفة بتنظمي الادارة امجلاعية والتعاون الالمركزي.    - 

 ال ميكن تغيري تسمية اللجان ادلامئة أأو تقس ميها ا ىل عدة جلان.  

 

 الفرع الثاني: تركيبة اللجان الدائمة

 22املادة 
ال  16( عىل الأقل وس تة عرش )5)  مخسةحيدد عــدد أأعضاء كــل جلنة دامئة يف   ( عىل الأكرث عىل أأنه ال جيوز للك عضو الانتساب ا 

 للجنة دامئة واحدة فقط. 

 ويمت الانتساب للجان ادلامئة وفق مبدأأ المتثيل النس يب الضامن للتعددية بني أأعضاء اجمللس عىل أأن يراعى ما ييل:  

 المتثيلية الرتابية للمقاطعات 

  متثيلية الفرق 

   المتثيلية النسائية 

التصويت   ا ىل  اللجوء  يمت  ادلاخيل،  النظام  هذا  يف  عليه  املنصوص  العدد  يفوق  اللجان  لعضوية  املرتحشني  عدد  اكن  ذا  ا  ما  حاةل  يف 

   النتخاب أأعضاء اللجنة ابلأغلبية النسبية.
 العلين وابلأغلبية النسبية للأعضاء احلارضين.تعرض لواحئ اللجان عىل اجمللس وتمت املصادقة علهيا عن طريق التصويت  
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 23املادة 

ختصص رئاسة اللجنة امللكفة بتنظمي اال دارة امجلاعية والتعاون الالمركزي للمعارضة اليت جيب أأن يتقدم العضو بترصحي كتايب يفيد أأنه  

آنذاك لشغل هذا املنصب.    معارض، ويفتح ابب الرتش يح أ

ي عضو من أأعضاء اجمللس الرتحش لشغهل،  ويف حاةل عدم وجود عضو من املعارضة للرتحش لرئاسة اللجنة ادلامئة اخملصصة لها، ميكن لأ  

 .هبعد 24ابس تثناء الرئيسة ونواهبا، وفق نفس الشلكيات املبينة يف املادة 
 

 

 

 24املادة 

ينتخب اجمللس من بني أأعضاء لك جلنة، وخارج أأعضاء املكتب عن طريق الانتخاب العلين وابلأغلبية النسبية للأعضاء احلارضين، 

قالهتام ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا.   رئيسا للك جلنة وانئبا هل، عىل أأن تمت ا 

 العلين وذكل برفع اليد.يمت التصويت عىل رئيس اللجنة وانئبه ابلتصويت  

 وتنهتيي همام انئب رئيس اللجنة مبجرد انهتاء همام رئيس اللجنة.  

 يمتتع العضو املنتسب للجنة حبق احلضور والتصويت عىل توصياهتا وملمتساهتا.  

بداءيمت ا شعار ابيق أأعضاء اجمللس بتارخي وماكن انعقاد اللجان للمشاركة يف أأشغالها    آراهئم بصفة استش وا   ارية دون أأن يكون هلم حق التصويت.  أ
 

 25املادة 

حيق لرئيس اللجنة أأن يس تدعي للمشاركة يف أأشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس اجمللس، املوظفني املزاولني هماهمم ابملصاحل   

أأو   ادلوةل  وأأعوان  موظفي  عنه  ينوب  من  أأو  العامةل  عامل  طريق  وعن  اجمللس  رئيس  بواسطة  الغاية  لنفس  يس تدعي  أأن  ميكنه  كام  امجلاعية، 

 ية أأو املقاوالت العمومية اذلين يشمل اختصاصهم ادلائرة الرتابية للجامعة.  املؤسسات العموم 

دراهجا من طرف عامل العامةل أأو من ينوب عنه، ميكن اس تدعاء هذا الأخري أأو من ينوب عنه،    ضافية مقرتح ا  ويف حاةل وجود نقط ا 

 نقط. عن طريق رئيس اجمللس، حلضور أأشغال اللجنة واال دالء بتوضيحات ختص تكل ال 

ذن من رئيس اللجنة لتقدمي التوضيحات الرضورية.أأ كام حيرض املدير العام للمصاحل       و من ينتدبه لهذا الغرض، وحيق هل أأخذ اللكمة بعد ا 
 

 الفرع الثالث: صالحيات اللجان

 26ملادة ا    
لهيا يف املادة   بداء الرأأي يف اجملاالت التالية:   21يعهد ا ىل لك جلنة من اللجان ادلامئة املشار ا   أأعاله دراسة القضااي وا 

   :اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربحمة •

  الفائض وبرجمةاملزيانيـــــة . 

  .فتح احلساابت اخلصوصية واملزيانيات امللحقة 

  الفصل. فتح اعامتدات جديدة والرفع من مبالغ الاعامتدات وحتويل الاعامتدات داخل نفس   

  امجلاعة. حتديد سعر الرسوم والأاتوى وخمتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة   

   .اال قرتاضات والضامانت الواجب منحها 

  .ا حداث أأجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها 

   التمنية احمللية ومجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.  الشق املايل املتعلق برشاكت 

  للجامعة.الهبات والوصااي املمنوحة 

   .تدبري الأمالك امجلاعية واحملافظة علهيا وصيانهتا 

 ختصيصها ، ختصيصها وتغيري مبادلهتاو  اقتناء العقارات . 

   .نعاش الاقتصاد احمليل والتشغيل وتشجيع الاستامثر  مجيع الأعامل الكفيةل بتحفزي وا 

أأو اخلاص وامجلاعات الرتابية الأ   وعرائض  وتبعا ذلكل، تنظر اللجنة يف اكفة الواثئق من برامج العام  خرى  واتفاقيات تعاون ورشاكة مع القطاع 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ جلنة دامئة  و بشلك مشرتك معأأ ذات العالقة مع اختصاصها النوعي 

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات:  •

  .ا حداث وتدبري املرافق والتجهزيات العمومية أأو املسامهة فهيا 

   .طرق التدبري املفوض للمرافق العمومية التابعة للجامعة 

  .ا حداث وتدبري رشاكت التمنية احمللية 
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  لهيا أأو الانسحاب    مهنا.ا حداث مجموعات امجلاعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني امجلاعات أأو الانضامم ا 

  امجلاعية.جناز الأشغال يف خمتلف املرافق ا  وضع اخملطط املديري للتجهزيات ودراسة مجيع معليات   

  اخلدمات املقدمة من قبل املرافق العمومية وس بل تطويرها.وضع برامج لتتبع مدى جودة  

اتفاقيات تعاون ورشاكة مع القطاع العام أأو اخلاص وامجلاعات الرتابية  برامج وعرائض و   وتبعا ذلكل، تنظر اللجنة يف اكفة الواثئق من

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة:  •

   .عداد الرتاب وتقدمي الاقرتاحات خبصوص الاختيارات والضوابط املضمنة هبا عداد واثئق التعمري وا   ادلراسة والاطالع عىل خمتلف مراحل ا 

  .عادة الهيلكة العمرانية وتأأهيل السكن غري الالئق وحامية الأحياء العتيقة بداء الرأأي حول خمتلف برامج ا   ادلراسة والاطالع وا 

 امجلاعية.  ضوابط البناء 

  .لتقائية واال ندماج خملتلف الربامج املتعلقة بس ياسة املدينة  دراسة املشاريع املهيلكة لتحقيق اال 

   والطرق العمومية برتاب امجلاعة.  الساحات تسمية و نظام العنونة املتعلق ابمجلاعة 

 .دراسة القضااي ذات العالقة ابلوقاية الصحية 

 املس تدامة.فة والبيئة والتمنية دراسة القضااي ذات العالقة ابلنظا  

 لسري واجلوالن واحملافظة عىل الطرق العمومية وتشويرها ووقوف العرابت.  ابة صا دراسة الأنظمة اخل 

اتفاقيات تعاون ورشاكة مع القطاع العام أأو اخلاص وامجلاعات الرتابية و   وعرائض برامج  وتبعا ذلكل، تنظر اللجنة يف اكفة الواثئق من 

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني:  •
  .الربامج املرتبطة ابلتمنية البرشية ولك أأعامل املساعدة والتضامن ذات الطابع اال نساين 

   ذوي الأشخاص  املس نني،  الأشخاص  الش باب،  الطفوةل،  املرأأة،  الأرسة،  هتم  واليت  الاجامتعي  الطابع  ذات  والأنشطة  واملبادرات  الأعامل 

  .... الاحتياجات اخلاصة، الفئات احملرومة 

 ف أأوجه العمل الثقايف واال بداع الأديب  تشجيع خمتل ....   

   .الأنشطة الرايضية مبختلف أأنواعها 

   .برامج التنش يط الاجامتعي والثقايف والراييض 

  املدين.املسامهة وادلمع لفائدة مجعيات اجملمتع 

  و للحوار  تشاركية  أ ليات  وضع  ا طار  يف  امجلعوي  النس يج  مكوانت  مع  وتعاقدية  تنظميية  ا طارات  املواطنات  تأأسيس  مسامهة  لتيسري  التشاور 

عداد وتتبع برامج العمل.   واملواطنني وامجلعيات يف ا 

اتفاقيات تعاون ورشاكة مع القطاع العام أأو اخلاص وامجلاعات الرتابية  برامج وعرائض و   وتبعا ذلكل، تنظر اللجنة يف اكفة الواثئق من

 خرى تتقامسها جمال الاختصاص.أأ و بشلك مشرتك مع جلنة دامئة أأ خرى ذات العالقة مع اختصاصها النوعي الأ 

 اللجنة املكلفة بتنظيم اإلدارة اجلماعية والتعاون الالمركزي:  •
   .تعديل ومراجعة النظام ادلاخيل جمللس امجلاعة 

  اختصاصاهتا. تنظيــــم اال دارة امجلاعية وحتديد 

  اتفاقيات التوأأمة والتعاون الالمركزي ولك أأشاكل التبادل مع جامعات ترابية وطنية أأو أأجنبية. دراسة 
 

 27املادة 
عداده أأو حتيينه لأفقية وتقاطع الربانمج مع جماالت اخ         اللجن.تصاص جتمتع اللجن ادلامئة امخلسة بشلك مشرتك لتدارس برانمج معل امجلاعة سواء عند ا 

   

 الرابع: تسيري اللجانالفرع  

 28املادة    

جتمتع لك جلنة دامئة، بطلب من رئيسها، او من رئيسة اجمللس أأو من ثلث أأعضاء اللجنة، دلراسة القضااي املعروضة علهيا واليت تدخل   

 مضن اختصاصاهتا.  

  عامة.وتبعا ذلكل، عىل رئيسة اجمللس تزويد اللجن ابملعلومات والواثئق الرضورية ملزاوةل هماهما لال طالع كقاعدة  

( ساعة 48يوجه الاس تدعاء كتابة ا ىل أأعضاء اللجنة، سواء عن طريق العنوان الربيدي او عرب الوسائط الالكرتونية، مثانية وأأربعني ) 

 مصحواب جبدول الأعامل.   عىل الأقل قبل موعد الاجامتع 
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 ( ساعة. 24ويف حاةل اال س تعجال، ميكن تقليص هذا الأجل ا ىل أأربع وعرشين ) 

ذا طلب ذكل أأكرث من نصف أأعضاهئا، وحيدد رئيس اللجنة اترخي الاجامتع املوايل.     ميكن تأأجيل اجامتع اللجنة ا 

 ( ساعة عىل الأقل قبل موعد انعقاد الاجامتع.  24يعلق موعد وماكن انعقاد اجامتعات اللجان وجدول أأعاملها مبقر امجلاعة، أأربع وعرشين ) 

   بزتامن مع انعقاد جلسات اجمللس.ال ميكن لأية جلنة أأن جتمتع   
 29املادة 

ذا تعذر توفر النصاب القانوين، جتمتع اللجنة ابملاكن نفسه ويف الساعة 3تعترب اجامتعات اللجان قانونية حبضور ثالثة )  ( من أأعضاهئا، وا 

 العمل ويكون اجامتعها حصيحا كيفام اكن عدد أأعضاء اللجنة.  أأايم نفسها يف اليوم املوايل من

بقاء عىل اجامتع اللجنة مفتوحا فا ن اللقاء املوايل لها يعترب حصيحا    همام حيتسب النصاب القانوين للجان عند افتتاح أأشغالها، ويف حاةل اال 

 اكن عدد الأعضاء احلارضين.  

 ين واملتغيبني بعذر. يوثق يف تقرير اللجنة أأسامء الأعضاء احلارض  

 ىل التصويت العلين ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب.ا  تتخذ اللجان قراراهتا ابلتوافق، وعند الاختالف يمت اللجوء  

ليه رئيس اللجنة.  يرحج اجلانبوعند تعادل الأصوات     املنمتي ا 
 

 30املادة 
أأعاملها، وميكن    املدرجة يف جدول  املسائل  نطاق  اختصاصاهتا ويف  علهيا يف حدود  املعروضة  القضااي  رأأهيا يف  وتبدي  اللجان  تدرس 

 لرئيس اللجنة ان يتعرض عىل مناقشة لك نقطة غري مدرجة يف جدول أأعاملها. 

 جيوز لها أأن تقدم ملمتسات جمللس امجلاعة. ميكن للجنة أأن تقدم توصيات وتبدي رأأهيا يف القضااي املعروضة علهيا. كام  

 ثناء حترير تقارير اللجن، النقاش اخلاص ابلنقطة املعروضة فقط. أأ ، ويراعى 
 

 31املادة 
طار امجلع العام للمجلس    ال يف ا  بالغها للعموم ا     امجلاعي.يعترب معل اللجان حتضرياي لأعامل ومداوالت اجمللس وال جيوز نرش تقاريرها أأو ا 

ليه مبقتىض القوانني والأنظمة اجلاري هبا العمل.   وال ميكن للجنة أأن حتل حمل اجمللس وتقرر يف الاختصاصات املس ندة ا 

عقد اجامتع مشرتك بني جلنتني أأو أأكرث هيم جمال تدخلهم. عىل أأن يرتأأس    أأكرثميكن لرئيسة اجمللس مببادرة مهنا أأو بطلب من رئييس جلنتني أأو  

 الاجامتع أأحد الرؤساء ابتفاق بيهنم.  

طار جلسات غري معومية، ولرئيس اللجنة اكفة الصالحيات اخملوةل لرئيسة  اجمللس يف تس يري اجللسات وضبطها.  متارس اللجان أأشغالها يف ا 
 

 الفرع اخلامس: الدور االستطالعي للجان الدائمة

 32املادة 
جيوز للك جلنة دامئة، أأثناء انعقاد جلساهتا، أأن حتدث، بناء عىل طلب من رئيسة اجمللس أأو رئيسها أأو ثلث أأعضاءها، جلينة تتكون  

رتباط وثيق مبوضوع النقطة املعروضة لدلراسة.   من أأربعة أأعضاء من أأعضاءها عىل الأقل تتلكف مبهمة اس تطالعية مؤقتة ذات ا 

 حبسب رغبة لك عضو من أأعضاء اللجنة ادلامئة. ةلهذه اللجينيمت الانضامم 

 يمت اال تفاق خالل نفس اجللسة عىل الربانمج الزمين لقيام اللجينة ابملهمة املنوطة هبا مع تعيني مقرر لها. 

 يتعني عىل رئيسة اجمللس السهر عىل توفري الرشوط الرضورية لقيام أأعضاء اللجينة مبهاهمم الاس تطالعية. 

 قصد مناقش ته.  أأعضاهئااذلي يعرضه بدوره عىل  اللجنة بعد القيام ابملهمة الاس تطالعية، تسمل نسخة من تقرير اللجينة لرئيس

ات مصحواب بتقرير اللجينة ذات ادلور الاس تطالعي عند الاقتضاء ا ىل اجللسة العمومية  يرفع تقرير اللجنة ادلامئة املتضمن للك النقاش

 للمجلس امجلاعي.  

عالن رئيس اللجنة ذكل.  يداعه وا  لهيا وا   تنقيض صالحيات اللجينات ذات ادلور الاس تطالعي مبجرد تقدمي تقرير عن املهام املس ندة ا 

 لفرع السادس: اللجان املؤقتةا

 33املادة 
ميكن للمجلس أأن حيدث، عند الاقتضاء، جلاان موضوعاتية مؤقتة، تناط هبا دراسة قضااي معينة ابقرتاح من رئيسة اجمللس أأو بطلب   

  من ثلث الأعضاء املزاولني هماهمم عىل الأقل.
 (. 3( عضوا وأأن ال يقل عن ثالثة )15يتعدى أأعضاء هذه اللجنة مخسة عرش ) عىل أأن ال حيدد اجمللس عدد أأعضاء هذه اللجن ويعيهنم 

لهيا أأي اختصاص خمول للجن ادلامئة.     وحتدد املهام املوكوةل للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أأن يعهد ا 
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 جتمتع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة ابللجان ادلامئة.   

يداع تقاريرها.     تنقيض صالحيات اللجن املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت أأحدثت من أأجلها وا 

 الباب السادس: تسيري حملس اجلماعة

 الفرع األول: النصاب القانوني

 34املادة  

 من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات كام ييل:  42املادة يف  املقرريتداول اجمللس يف اجامتع عام بكيفية حصيحة طبقا لقواعد النصاب القانون 

o   .أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الأول 

o  .أأكرث من نصف عدد الأعضاء املزاولني هماهمم بعد الاس تدعاء الثاين 

o  ثالث من أأايم العمل املوايل لتارخي اجللسة الثانية. مبن حرض من الأعضاء ويف نفس املاكن ويف الساعة نفسها بعد اليوم ال 

ذا اكن عدم توفر النصاب القانوين خالل اجللسة الأوىل س يؤثر عىل اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية، ميكن لرئيسة اجمللس    ا 

خبار أأعضاء ا  جمللس بذكل.  بتعاون مع أأعضاء املكتب تغيري اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية وا 

 .حتتسب ابتداء من الساعة املقررة النعقاد اجللسة ،( 1:30)  ساعة ونصف حتدد مدة انتظار اكامتل النصاب القانوين للمجلس يف حدود
 

 35املادة 
حيتسب النصاب القانوين عند افتتاح ادلورة، ولك ختلف للأعضاء عن حضور جلسات ادلورة أأو الانسحاب مهنا لأي سبب من   

 .الأس باب خالل انعقادها، ال يؤثر عىل مرشوعية النصاب وذكل ا ىل حني انهتاهئا

اجللسة،    أأشغال  افتتاح  قبل  احلضور  اثبات  ورقة  امجلاعة، عىل  ملقر  وليس  لقاعة الاجامتع  دخوهلم  بعد  لزوما،  اجمللس  أأعضاء  يوقع 

 الورقة واملشاركة يف املداوالت.    وميكن للأعضاء اذلين التحقوا بقاعة الاجامتع بعد بدايته التوقيع عىل

عالن رئيسة ا  يثبت النصاب القانوين من خالل توقيعات أأعضاء اجمللس بورقة    الأعضاء املتغيبني.  اجمللس أأسامءثبات احلضور بعد ا 
 يعترب عضو اجمللس امجلاعي حارضا لأشغال ادلورة كلك مبجرد توقيعه احلضور يف جلسة من جلساهتا.   

 

 تنظيم حضور األعضاء يف اجللسات الفرع الثاني:

 36املادة 
جباراي.  67تطبيقا للامدة     من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعة، يعترب حضور أأعضاء جملس امجلاعة دورات اجمللس ا 

يتعني عىل العضو اذلي تعذر عليه حضور اجامتعات اجمللس أأن يبعث ا ىل رئيسة اجمللس برساةل قبل افتتاح ادلورة أأو خاللها ويعرض  

 احلضور.فهيا رصاحة سبب التخلف عن 

 تعترب مقبوةل الأعذار التالية: 

لهيام. •  حضور جلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجملس املستشارين( واللجان التابعة ا 

الهيئات املنصوص علهيا يف  اجامتعات  أأو    او غرف همنية  جامعة ترابيةسواء دورات جملس  حضور نشاط رمسي   • ا حدى 

   . العضو انتداابام التنظميي للجامعات واليت يتحمل فهيمن القانون   44املادة  

 .القيام مبهمة رمسية خارج امجلاعة أأو خارج ارض الوطن •

  انتداب من طرف رئيسة اجمللس.  •

 ا جازة مرضية   •

 .  والعمرة  أأداء مناسك احلج  •

 اجمللس. غري انه خارج احلاالت املذكورة أأعاله، يبقى للرئيسة حق تقدير العذر لعرضه عىل انظار  

 عند افتتاح لك جلسة تقوم الرئيسة بعرض مضمون رساةل العضو املعين ابلأمر عىل اجمللس للبث يف قبول العذر من عدمه.  

 وتدون أأسامء املتغيبني بدون عذر أأو بعذر مل يقبهل اجمللس يف حمرض اجللسة. وتنرش أأسامهئم يف املوقع الالكرتوين للجامعة. 

حلضور ثالث دورات متتالية أأو مخس دورات بصفة متقطعة، دون مربر يقبهل اجمللس، يعترب مقاال حبمك   لك عضو مل يلب الاس تدعاء

   اال قاةل.القانون، ويعاين اجمللس هذه 
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 الفرع الثالث: تنظيم حضور العموم بقاعة اجللسات

 37املادة 
 .ماكن اخملصصةواملواطنني حضور أأشغال هذه اجللسات يف حدود الأ تكون اجللسات العامة للمجلس معومية، حيث حيق للمواطنات 

 ما ييل: ؛ رشيطةدون غريمه  جلسات العموميةلل الاعالمية تغطيةلل خيصص بقاعة الاجامتعات ماكن خاص مبمثيل وسائل اال عالم 

  بطاقة الصحافة املهنية برمس الس نة اجلارية، الادالء ب 

 الصحافة. بقواعد امليثاق الوطين لأخالقيات الالزتام 
 

 38املادة 
 جيوز للمجلس أأن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيسة أأو ثلث أأعضائه عقد اجامتع غري مفتوح للعموم. 

ذا تبني أأن هذا الاجامتع قد خيل ابلنظام العام.    كام جيوز لعامل العامةل أأو من ميثهل طلب عقد اجامتع غري مفتوح للعموم ا 

متابعة  قبل  اال عالم  وسائل  وممثيل  ومواطنني  مواطنات  من  العموم  من  القاعة  خالء  اب  امجلاعي  اجمللس  رئيسة  تأأمر  احلالتني،  ويف 

 الأشغال. 

الس  ينتفي  تعلن عن عندما  أأن  أأعضاء اجمللس احلارضين  مع  ابتفاق  للرئيسة  للعموم، ميكن  مفتوحة  بب اذلي تطلب عقد جلسة غري 

 اس تئناف اجللسة يف صيغهتا العمومية.  
 

 39املادة 
الالكرتوين   ابملوقع  مبارشة  بهثا  وكذا  للمجلس  العلنية  املداوالت  وتصوير  وتسجيل  لنقل  السمعية/البرصية  الوسائل  اس تعامل  ميكن 

ذا مل تعرتض الرئيسة عن ذكل.اخلاص ابمجلاعة او عرب وسائط الكرتونية   أأخرى ا 
 

 الفرع الرابع: رفع اجللسات

 40املادة 
اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذكل ثلث الأعضاء احلارضين، ويف هذه احلاةل حتدد الرئيسة مدة هذا التوقف  يتعني عىل الرئيسة أأن ترفع   

 ( دقيقة.30( دقيقة وال تزيد عن ثالثني )15عىل أأال تقل عن مخسة عرش )

ذا وقع ما من شأأنه أأن خيل بسريها العادي وذكل من قبل عضو أأو    ، وحتدد مدة رفع اجللسة،  أأكرثوميكن للرئيسة رفع اجللسة مؤقتا ا 

 ويتعني أأن تس تأأنف خالل نفس اليوم.  

النقط    تلقائيا  وحتول  اجللسة،  ترفع  أأن  للرئيسة  جاز  الأس باب،  من  سبب  لأي  املناقشات  اس مترار  اس تحاةل  حاةل  ا ىل ويف  املتبقية 

 اجللسة املوالية. 

 ميكن لرئيسة اجمللس أأن ترفع اجللسة مؤقتا لأداء الصالة وتس تأأنف اجللسة عرشين دقيقة عىل الأكرث بعد ذكل.   

 

 الفرع اخلامس: تنظيم املناقشات

 41املادة 
 ترتيهبا، وميكن تعديل هذا الرتتيب ابقرتاح من الرئيسة. تعرض الرئيسة أأو من ينوب عهنا النقط املدرجة يف جدول الأعامل للمناقشة، حسب 

 42املادة 
خباراي للمجلس حول الأعامل اليت قامت هبا.  ، بدون مناقشة، تقدم الرئيسة أأو من ينوب عهنا عند بداية لك دورة عادية  تقريرا ا 

الرئيسة عند   تدعو  الأعامل،  نقط جدول  نقطة من  أأي  مناقشة  بداية  التقارير قبل  تقدمي ملخص عن  ا ىل  اللجان  الاقتضاء، رؤساء 

 املعدة بشأأن النقط املعروضة عىل أأنظار اجمللس. 

بعد ذكل،  أأعضاء اجمللس الراغبني يف التدخل حسب طلهبم وترتيب تسجيلهم يف الحئة   تعطي الرئيسة اللكمة، حسب احلاةل،  ا ىل 

 التدخالت. 

أأو نواهبم أأو أأحد املنتس بني للفريق الراغبني يف التدخل حسب طلهبم   لرؤساهئا  كام ميكن للرئيسة اعامتد نظام الفرق ال عطاء اللكمة 

 .   املنتس بنيمع اعتبار الأعضاء غري  وترتيب تسجيلهم يف الحئة التدخالت

ضافية عند الاقتضاء ملناقشة نفس النقطة. ويف لكيت احلالتني،   جيوز فتح الحئة ا 

نقطة املدة  (  2)ادلقيقتني  ال تتجاوز مدة التدخل   أأو عند دراسة أأي  بداية اجللسة  أأن حتدد يف  للرئيسة  أأنه ميكن  بصفة عامة، عىل 

  الزمنية اخملصصة للمتدخلني.
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 43املادة 
ذا   أأو من  ا  للرئيسة  اللياقة والأدب، جاز  أأو ال يلزتم حبدود  أأن تدخل العضو ال عالقة هل ابملوضوع اذلي جتري حوهل املناقشة  تبني 

قفال مكرب الصوت، ويف حاةل متاديه وجب تطب  يق  ينوب عهنا تنبهيه ذلكل ويف حاةل اس متراره تسحب منه اللكمة. فا ن مل ميتثل تأأمر الرئيسة اب 

 .من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات 48رة الثانية من املادة مقتضيات الفق
 

 44املادة 
للك عضو احلق يف التدخل وابلأولوية يف نطاق نقطة نظام، عىل أأال يتجاوز دقيقة واحدة، وجيب أأن تنصب نقطة نظام حول سري  

 املناقشة، التذكري بتطبيق القانون والنظام ادلاخيل للمجلس.
  

 45املادة 
 الأعضاء.  تذكر الرئيسة، العضو أأو الأعضاء، اذلين يقاطعون زمالهئم أأثناء تناوهلم اللكمة بوجوب مراعاة الانضباط لضامن الاحرتام املتبادل بني  

املتابعة   تقع حتت طائةل  أأو ترصفات  وأأعامل  أأقوال وترصحيات  ما يصدر عهنم من  امجلاعي مسؤولون خشصيا عن  أأعضاء اجمللس  ن  ا 

 أأثناء جلسات ادلورات العادية والاس تثنائية. القضائية

 .ويشار يف حمرض اجللسة ا ىل هذه الأعامل أأو الترصفات 

 الفرع السادس: كيفية التصويت على مقررات اجمللس

 46املادة 
التصويت حق خشيص ال جيوز تفويضه، ويعرب عنه ابملوافقة ب "نعم” أأو برفع اليد أأو أأية ا شارة أأخرى تفيد ذكل، وعن الرفض ب   

 "ال" أأو أأية ا شارة أأخرى تفيد ذكل ويف حاةل الامتناع ب ”ممتنع“.   

اليت  القضااي،  بعض  عدا يف  ما  عهنا،  املعرب  للأصوات  املطلقة  ابلأغلبية  املقررات  للأعضاء  تتخذ  املطلقة  الأغلبية  العامتدها  يشرتط   

 ابمجلاعات.من القانون التنظميي املتعلق  43املزاولني هماهمم حسب مقتضيات املادة 

ذا امتنعت هذه الأخرية عن التصويت فا ن املقرر يعترب مرفوضا.   ليه الرئيسة، وا   يف حاةل تعادل الأصوات يرحج اجلانب املنمتي ا 

أأو انئبه أأو من يقوم مقاهمام بعملية احتساب الأصوات املؤيدة والرافضة   بعد قيام اكتب اجمللس  تعلن رئيسة اجمللس نتيجة التصويت 

 واملمتنعة. 
  

 47دة املا
ذا اكنت املسأأةل تتعلق بنقطة نظام للتنبيه ا ىل خلل يف هذه   ال ا  جراء معلية التصويت ا  ال يقبل أأي طلب للتدخل أأو أأخذ اللكمة أأثناء ا 

 العملية. 

جرائه بكيفية حصيحة.     كام أأنه ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد ا 
 

اهليئات او املؤسسات العمومية او اخلاصة او شخص  خمتلف الفرع السابع: انتداب ممثلي حملس اجلماعة لدى

 العام أو يف كل هيئة اخرى تقريرية او استشارية حمدثة بنص تشريعي او تنظيمياعتباري خاضع للقانون 

 48املادة 
الهيئات    خمتلف  دلى  استشارية  أأو  تقريرية  بصفة  امجلاعة  متثيلية  عىل  ينص  تنظميي  أأو  ترشيعي  نص  وجود  حاةل  املؤسسات  أأ يف  و 

، حسب احلاةل، من  و استشارية، فا ن هذه المتثيلية تمتأأ و خشص اعتباري خاضع للقانون العام أأو يف لك هيئة اخرى تقريرية  أأ و اخلاصة  أأ العمومية  

ية للأصوات املعرب عهنا.  ابلتصويت العلين ابلأغلبية النسب   اذلين يمت انتداهبم من دلن اجمللس لهذا الغرض  و أأعضاء اجمللسقبل الرئيسة او نواهبا، أأ 

جراء القرعة حت ت وعند تعادل الأصوات يعلن عن فوز املرتحشة أأو املرتحش الأصغر س نا وعند التعادل يف الأصوات والسن يعلن عن الفائز بعد ا 

 .او من ينوب عهنا ا رشاف رئيسة اجمللس

 جيب تضمني أأسامء املصوتني مبحرض اجللسة.

منتديب   عىل  امجلاعات يتعني  مجموعات  امجلاعات،  بني  التعاون  مؤسسات  خمتلطة،  رشاكت  واكالت،  من  الهيئات  لك  دلى  امجلاعة 

ني علهيم تقدمي تقرير  الرتابية، رشاكت التمنية احمللية وجلان التتبع املنبثقة عن االتفاقيات وغريها ... تقدمي تقارير للمجلس حول هماهمم الانتدابية ويتع

   .لك س نة عىل الأقل
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 الفرع الثامن: كتابة اجللسات

 49املادة 
يساعد اكتب اجمللس أأو انئبه أأو من يقوم مقاهمام الرئيسة خاصة يف معلية احتساب النصاب القانوين عند افتتاح اجللسات، وتالوة   

 جدول الأعامل وكذا يف تتبع معلية التصويت واحتساب نتيجة التصويت عىل املقررات املتخذة مع توقيعها.  

 د الأعضاء احلارضين ليقوم بذكل.  عاقهام عائق أأو يف حاةل رفضهام القيام مبهاهمام، تعني الرئيسة أأحيف حاةل غياب اكتب اجمللس وانئبه أأو  

 الباب السابع: اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

 الفرع األول: جلسات التشاور واحلوار حول برنامج عمل اجلماعة

 50املادة 
للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين وخمتلف الفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني طبقا اعتبارا لدلور املمكل واملصاحب املوكول 

عداد وبلورة  2011ملقتضيات دس تور  ، واذلي ينص عىل ادلميقراطية التشاركية، مبعية خمتلف الفاعلني املؤسساتيني ومن بيهنم امجلاعات الرتابية يف ا 

الع للمواد من  الس ياسات والربامج واخملططات  للجامعات،    82ا ىل    78مومية احمللية، والس امي "برانمج معل امجلاعة" طبقا  التنظميي  القانون  من 

عداد برانمج معل امجل  اعة لفتح حوار  واعامتدا عىل املهنج التشاريك للحوار والتشاور، تقوم امجلاعة بتوجيه دعوة معومية ا ىل اكفة الفاعلني املعنيني اب 

عداد هذا الربانمج موضوع التشاور وذكل يف اطار التنس يقية احمللية للحوار والتشاور حول برانمج معل امجلاعة.معويم حميل حول م   سار ا 

عداد برانمج معل امجلاعة        .  وتتخذ هذه ادلعوة شلك ا عالن معويم ينرش عىل نطاق واسع جبميع الوسائل املمكنة واملتاحة يتضمن خمتلف حمطات ا 
 

 51املادة: 
امجلاعية    املصاحل  دلى  طلب  تقدمي  والاقتصاديني  الفاعلني الاجامتعيني  وخمتلف  املدين  اجملمتع  ومجعيات  واملواطنني  للمواطنات  حيق 

عداده، وذكل خالل   ا  امجلاعة يف خمتلف حمطات  برانمج معل  عداد  اب  اخلاصة  التشاور  للمشاركة يف ورشات  اجمللس،  رئيسة  اخملتصة، يف امس 

ماكنية المتديد مرة واحدة بقرار لرئيسة جملس امجلاعة.  س بعة أأايم املو   الية لنرش اال عالن، مع ا 

 ويتضمن طلب التشاور املودع دلى املصاحل اخملتصة امجلاعية البياانت التالية:   

  ابلنس بة للمواطنات واملواطنني: -   

 القطاع أأو القطاعات املرغوب التشاور بشأأهنا. –وين العنوان الربيدي أأو الالكرت  –رمق بطاقة التعريف الوطنية  –اال مس الاكمل  

 : ابلنس بة للجمعيات وفعاليات اجملمتع املدين -

القطاع اذلي تنشط به وترغب يف التشاور    -الربيدي أأو الالكرتوين    العنوان  –تقرير مايل واديب للجمعية    أآخر   –امللف القانوين    –امس امجلعية  

 بشأأنه مع امجلاعة.  
 

 52املادة: 
تقوم امجلاعة بربجمة جلسات معومية للتشاور واال نصات يشارك فهيا اكفة املواطنات واملواطنني وامجلعيات وخمتلف الفاعلني الاجامتعيني  

والاقتصاديني الراغبني يف ذكل واملودعة طلباهتم دلى مصاحلها بعد دعوهتم لهذا الغرض بشلك رمسي، ويمت خالل هذه اجللسات عرض مرشوع  

 الكربى لربانمج معل امجلاعة )تشخيص القرب وأأجرأأة الربانمج(.  احملاور 

وبعد اس تكامل جلسات اال نصات العمومية، حيق للمشاركني يف أأشغالها، تقدمي اقرتاحات كتابية، داخل أأجل س بعة أأايم، ا ىل مصاحل  

عداد برانمج معل امجلاعة.   امجلاعة امللكفة اب 

 التشاورية العمومية ابملوقع اال لكرتوين للجامعة وخمتلف الوسائل املتاحة.  ويمت نرش مضامني وحصيةل هذه الورشات  

 

 الفرع الثاني: عقد لقاءات عمومية مع املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني

 53املادة        

والفاعلني الاقتصاديني والاجامتعيني   املواطنات واملواطنني  لقاءات معومية مع  املكتب، عقد  أأعضاء  مع  بتعاون  لرئيسة اجمللس  ميكن 

واملواطنني  املواطنات  ال خبار  وكذا  بشأأهنا  آراهئم  أ عىل  والاطالع  امجلاعة  اختصاصات  يف  تدخل  عامة  مواضيع  دلراسة  املدين  اجملمتع    ومجعيات 

 ابلربامج التمنوية املنجزة أأو اليت يه يف طور اال جناز.   واملعنيني

   ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيسة أأو من الفاعلني املعنيني رشيطة توفر الظروف املناس بة ذلكل. 
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 54املادة 
ىل الأطراف املعنية، ويعلق موعد هذا اللقاء مبقر امجلاعة   حتدد رئيسة اجمللس ماكن واترخي وساعة انعقاد هذه اللقاءات، وتوجه ادلعوة ا 

  وموضوعه.عامل العامةل مباكن انعقاد هذا اللقاء  ةالرئيس خترب( أأايم عىل الأقل قبل انعقاده، 3ثالثة )

اجمللس أأحد الأعضاء أأو أأحد موظفي امجلاعة ال عداد تقرير حول    ةلسات العمومية، وتعني رئيسميكن لأعضاء اجمللس حضور هذه اجل  

 أأشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه. 

 55املادة 
لهيا يف املواد أأعاله، عىل مكتب     اجمللس.ميكن لرئيسة اجمللس عرض تقارير اللقاءات واجللسات املشار ا 

لهيا يف املواد أأعاله طابعا س ياس يا أأو انتخابيا.     ال ميكن أأن تكتيس اجللسات املشار ا 

 56املادة 
 ميكن للرئيسة تشكيل خلية تكون هممهتا تلقي مقرتحات املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين تتعلق بعمل امجلاعة.  

 ومقاربة النوعالفرع الثالث: هيئة املساواة وتكافؤ الفرص 

 57املادة   

بدراسة القضااي   النوع “ ختتصاملساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة    تسمى” هيئةحتدث هيئة استشارية برشاكة مع فعاليات اجملمتع املدين  

 املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتاكفؤ الفرص و مقاربة النوع.

تقرتهحم رئيسة  ا ىل مجعيات حملية وفعاليات من اجملمتع املدين  تنمتي  النوع من خشصيات  الفرص ومقاربة  تتكون هيئة املساواة وتاكفؤ 

 اجمللس امجلاعي.  

 .امجلعوي والفاعلني احملليني وابلتشاور معهم حيدد عدد أأعضاء الهيئة ابعتبار أأمهية النس يج

وتقيمي وتتبع  واش تغال  وتنظمي  وتكوين  ال حداث  والهتئي  الاعداد  مسطرة  يف  النوع“    يراعى  ومقاربة  الفرص  وتاكفؤ  املساواة  ”هيئة 

 . 2017التوجهيات املضمنة يف دليل وزارة ادلاخلية يف املوضوع الصادر س نة 
 

 58املادة 
وظيفهتا يه فقط استشارية يف جمال املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع، حيث حيق لها،   غري أأنليس للهيئة اختصاصات تداولية،  

آ بداء  ا  بطلب من اجمللس أأو رئيس ته،   توصيات وملمتسات جمللس امجلاعة يف حدود اختصاصاهتا ويف نطاق املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها. راء وتقدمي أ

 الاساس ية للهيئة فامي ييل:   والاختصاصاتلخص املهام وتت

 التصويت يف حاةل عدم حصول هذا التوافق.و أأ عضاء الهيئة ابلتوافق أأ عداد الآراء الاستشارية اليت جيب ان حتىض مبوافقة ا   ❖

املساواة  نظار اجمللس، وتنصب هذه الآراء عىل  أأ حاةل الآراء الاستشارية عىل رئيسة اجمللس امجلاعي اليت تعرضها بدورها عىل ا   ❖

   .وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع

 جل اس تحضار املساواة وتاكفؤ الفرص.   أأ عداد برانمج معل امجلاعة وتقيميه من ا  املشاركة يف خمتلف مراحل  ❖
 

 59املادة 
 :بعني الاعتبار يف تشكيل الهيئة املعايري التالية يؤخذ

 للنساء من مجموع أأعضاء الهيئة لضامن املساواة؛ %50 مقاربة النوع الاجامتعي حيث يمت ختصيص نس بة 

  ذوو احتياجات خاصة، أأطفال، مس نون …(؛  )أأشخاصحتديد نس بة للك فئة من الفئات املس هتدفة 

 املاكنة والسمعة داخل اجملمتع احمليل؛ 

  التجربة يف ميدان التمنية البرشية؛ 

   اخلربة يف جمال النوع الاجامتعي؛ 

  التنوع املهين؛ 

  الارتباط ابمجلاعة؛ 
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 60ملادة ا
الهيئة ومساعده   انتخاب رئيس  توافقية    واملقرريمت  بطريقة  للهيئة  املكونني  ويسهر هذا   ابلتصويت.و  أأ ومساعده من طرف الاعضاء 

 عاملها وصياغة التقارير املرتبطة مبهاهما الاستشارية. أأ عضاء الهيئة وامجلاعة وتتبع أأ عضاء عىل التنس يق ما بني أأ ( 4)  أأربعالفريق املكون من 
 

 61املادة 
 .اجامتعني عىل الأقل يف الس نة رئيسها أأو بناء عىل طلب كتايب من ثليث أأعضاهئا، وتعقد الهيئةجتمتع الهيئة مبقر امجلاعة بدعوة كتابية من 

 .يتوىل رئيس الهيئة أأو من ينوب عنه حتديد توارخي اجامتعات الهيئة وجدول أأعاملها ابتفاق مع أأعضاهئا

 .أأعضاء الهيئة ثالثة أأايم عىل الأقل قبل موعد الاجامتع، ويشار يف الاس تدعاء ا ىل جدول الأعامليوجه الاس تدعاء ا ىل لك 
 

 62املادة 
 تعترب اجامتعات الهيئة حصيحة حبضور نصف أأعضاهئا.

ذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأأجيل الاجامتع ا ىل اليوم املوايل من   الاجامتع حصيحا كيفام اكن ايم العمل، ويف هذه احلاةل، يعترب  أأ ا 

 .عدد احلارضين
 

 63املادة  

غري   معومية،  غري  جلسات  يف  الهيئة  ذوي  أأ جتمتع  الأشخاص  لبعض  يأأذن  أأن  اجمللس،  رئيسة  موافقة  رشيطة  لرئيسها،  جيوز  نه 

ذا اكن من شأأن ذكل أأن يفيد الهيئة يف اختاذ القرار املناسب خبصوص   .املوضوع املعروض علهياالاختصاص حلضور أأشغالها ا 

 .ميكن للهيئة تكوين مجموعات معل هتمت بقضااي معينة يف جمال اختصاصاهتا
 

 64املادة 
و التصويت يف حاةل عدم حصول هذا التوافق بأأغلبية الأصوات املعرب  أأ تتخذ الهيئة قراراهتا وتصادق عىل التقارير املنبثقة عهنا ابلتوافق،  

 عهنا. ويمت التصويت ابالقرتاع العلين.  

ليه رئيس الهيئة، وتدون نتاجئ التصويت يف حمرض الاجامتع  .ويف حاةل تعادل الأصوات، يرحج اجلانب املنمتي ا 

 لك اجامتع يوقعه رئيس الهيئة. و مساعده حترير حمارض جلسات الهيئة عقبأأ يتوىل مقرر الهيئة 

تودع التقارير والتوصيات وامللمتسات من طرف رئيس الهيئة أأو انئبه دلى رئيسة اجمللس اليت تسهر عىل تبليغها ا ىل أأعضاء اجمللس  

 .امجلاعي حسب احلاةل

خبار أأعضاء الهيئة مبأ ل توصياهتا وملمتساهتا    .واقرتاحاهتاتقوم رئيسة اجمللس بصفة دورية اب 

بالغه ا ىل العموم    نظار اجمللس امجلاعي. أأ ن يمت عرضه عىل أأ ال بعد ا  يعترب نشاط الهيئة معال حتضرياي داخليا ال جيوز نرشه وال ا 
 

 65املادة 
يف   خاصة  وكتابة  وأأطر  ولوازهما  وماكتب  لالجامتعات  قاعة  من  الرضورية  العمل  وسائل  للهيئة  امجلاعي  اجمللس  رئيسة  حدود  توفر 

 .اال ماكنيات املوجودة

 66املادة 
  الهيئة مع مدة انتداب اجمللس امجلاعي. انتداب تتطابق مدة

 

 الباب الثامن: كيفية إعداد وتسليم حماضر اجللسات

 الفرع األول: إعداد حماضر اجللسات  

 67املادة 
عداد حمرض للك جلسة يتضمن مجموع أأشغال اجمللس من عروض وتقارير  يقوم اكتب اجمللس أأو انئبه، مبساعدة أأحد موظفي امجلاعة، اب 

 ومناقشة، واملقررات اليت اختذها اجمللس. 

يف حاةل غياب   انئهباو  أأ   اجمللس و اكتب اجللسة املعني من طرف رئيسة  أأ توقع املقررات من قبل رئيس اجللسة واكتب اجمللس أأو انئبه  

 . وانئبهاكتب اجمللس 

يعلق ملخص املقررات يف ظرف مثانية أأايم مبقر امجلاعة، وميكن ابال ضافة ا ىل ذكل نرش هذه املقررات جبميع الوسائل املمكنة مبا يف 

 .ذكل الطريقة الالكرتونية بقصد اطالع العموم علهيا
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 الفرع الثاني: تسليم حماضر اجللسات

 68ملادة ا
( أأجل مخسة عرش  داخل  اجمللس  أأعضاء  من  للك عضو  اجللسات  من حمارض  نسخة  بتسلمي  امجلاعة  رئيسة جملس  يوما  15تقوم   )

بعد تقدمي طلب كتايب موقع من طرف العضو الراغب يف احلصول عىل نسخة من احملرض يودع   املوالية الختتام ادلورة عىل أأبعد تقدير وذكل 

 للجامعة. مبكتب الضبط 

ما بصفة مبارشة مع اال شهاد ابلتوصل أأو عن طريق الربيد اال لكرتوينتسمل ر   .ئيسة اجمللس نسخة من احملارض للك عضو ابجمللس ا 

 الباب التاسع: مقتضيات خاصة

 الفرع األول: جلنة التقصي

 69املادة 

بطلب من   يقرر،  أأن  املزاولني هماهممميكن جمللس امجلاعة  تدبري  ، تشكيل جلنة  ثليث اعضاءه  معينة هتم  أأو واقعة  للتقيص يف موضوع 

 شؤون امجلاعة.

 وال جيوز تكوين جلان للتقيص يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات جارية. 

 تنهتيي هممة لك جلنة للتقيص، س بق تكويهنا، فور فتح حتقيق قضايئ يف الوقائع اليت اقتضت تشكيلها. 
 

 70املادة 
تتأألف جلنة التقيص من رؤساء اللجان ادلامئة املعنية وممثل عن لك فريق ويمت تعييهنم ابالمس ابتفاق أأعضاء اجمللس خالل اجللسة اليت  

حداث اللجنة مع تعيني رئيس ومقرر لها عىل أأن ال يتعدى عدد أأعضاهئا   ( عضوا. 15) مخسة عرشةمت خاللها املوافقة عىل ا 

  اللجنة لك انئب للرئيس مفوض هل يف القطاع موضوع معل جلنة التقيص. ال جيوز أأن يكون عضوا يف

 تضع رئاسة جملس امجلاعة رهن ا شارة اللجنة املشلكة اكفة الوسائل الالزمة للقيام مبهمهتا. 
 

 71املادة 
اللجنة بدعوة من رئيسها بعد موافقة رئيسة اجمللس،جتمتع  انعقاده.  وتوجه    ،  أأعامل الاجامتع وماكنه واترخي  وحيدد يف ادلعوة جدول 

 ( ساعة. 48ادلعوة يف أأجل ال يقل عن مثانية وأأربعني )

ال حبضور اكفة اعضاءها بعد أأول اس تدعاء.  ال تكون اجامتعات اللجنة حصيحة ا 

ليه أأعاله، جتمتع يف نفس الساع ذا مل يكمتل هذا احلضور للجنة املشار ا  ة ونفس املاكن يف اليوم املوايل من أأايم العمل حبضور ثليث  وا 

 أأعضاءها عىل الأقل.  

ن يكون للأعضاء  أأ ويف حاةل عدم اكامتل النصاب القانوين »الثلثني«، تعاد تركيبة اللجنة من جديد عىل مس توى اجمللس امجلاعي دون  

 املعينني سابقا حق الرتحش للعضوية.املتغيبني 

 72املادة 
أأن تيرس   اللجنة هممهتم من خالل الاطالع عىل الواثئق يف عني املاكن مع متكيهنم من لك املعلومات اليت من شأأهنا  أأعضاء  ميارس 

 هممهتم واملتعلقة مبوضوع التقيص اذلي أأحدثت اللجنة من أأجهل. 

فادته أأن تساع ، بعد موافقة الرئيسة، كام ميكن لأعضاهئا  د معل اللجنة يف هممهتا.  الاس امتع ا ىل لك خشص من شأأن ا 

لهيم طابعا رساي.   تكتيس أأعامل اللجنة وترصحيات الأشخاص اذلين تس متع ا 

 73املادة 
بعد انهتاء أأعامل جلنة التقيص، يقدم مقررها تقريرا عن ذكل ا ىل رئيس اللجنة قصد التداول بشأأنه من طرف أأعضاءها. وعند اعامتده  

  يودع مبارشة دلى رئاسة اجمللس.   

هناء هممهتا، مي  الأجل دونتنهتيي صالحيات اللجنة داخل أأجل أأقصاه شهر من اترخي ا حداهثا. ويف حاةل انرصام هذا    كن، اس تثناء،  ا 

 ( أأايم بناء عىل طلب رئيس اللجنة. 10لرئيسة اجمللس، أأن تصدر قرارا بمتديد معل اللجنة ملدة عرشة )

هناء معلها يف الآجال احملددة بعد المتديد.   وحتل اللجنة املذكورة يف حاةل عدم ا 
 

 74املادة 
 حتيل رئيسة اجمللس تقرير جلنة التقيص عىل أأنظار اجمللس امجلاعي لالطالع واملناقشة عند أأول دورة عادية موالية لتارخي اال يداع.  

 ويبقى للمجلس حق التقرير يف شأأن توجيه نسخة منه ا ىل اجمللس اجلهوي للحساابت.    
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

بعد املصادقة على النظام الداخلي للمجلس الجماعي ملراكش، نكون قد أنهينا مداوالتنا للنقطة املعروضة في انتظار  

 إحالة امللف على انظار السيد الوالي عامل عمالة مراكش. 

املجلس لتالوة نص البرقية املرفوعة للسدة العالية باهلل امللك محمد السادس نصره هللا وايده  الكلمة للسيد كاتب  

 بمناسبة اختتام اشغال دورتنا هاته.
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 )رئيس الجلسة(  مجلس جماعة مراكش ةرئيسل االولالنائب  محمد االدريسي السيد 

اشغال   أنهينا  قد  نكون  السيد  وبذلك  ممثل  للسيد  وامتناني  شكري  أقدم  ان  اود  الجلسة  رفع  وقيب  هاته،  دورتنا 

في إنجاح مداوالت املجلس   الفعالة  الجماعي على مواكبتهم ومشاركتهم  الوالي عامل عمالة مراكش وللسادة أعضاء املجلس 

افقي.   إلخراج نظام داخلي في املستوى املطلوب وبشكل تو

املج أقدم شكري إلدارة  إدارة  كما  املحير رئيس مصلحة  السيد محمد  الجماعي من موظفي وأطر وأخص بالذكر  لس 

 شؤون املجلس. 

 ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى السابعة والنصف عشية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


