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 للنقط املدرجة اجلماعي حسب ترتيب تداول اجمللس عامة فهرست 

 وحبسب اجللسات االربع 2015اكتوبر  لشهرالعادية  يف جدول أعمال الدورة 

 

 اجلزء الاول 

   2015/    10/    14الجلسة االولى بتاريخ 

               

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 
 

   ولىاال الجلسةحافظة  •

 الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •

التقرير االخباري  •

 

 
 

01  –  04   
05  –  08   
09  -  11 

 
 

01 

 دراسـة النظـام الداخلـي ملجلـس جماعـة مراكـش والتصويـت عليـه
 

 تقديم النظام الداخلي    •

 مداوالت المجلس حول المشروع  •

 النظام الداخلي   هفي مقرر المجلس بما •
 

 
 
افقة باالجماع املو   

12  –  99 
 

13  –  14   
15  –  72 
73  – 99   

 
 

 اجلزء الثان 
   2015/   10/   26الجلسة الثانية بتاريخ  

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية •

 

 01  -  04 
05  -  08 

 

ا اللجن الدائمة ملجلس جماعة مراكش. تشكيل  2 فقة املو  09  –  21   

افقة  انتخاب رؤساء اللجن الدائمة ملجلس جماعة مراكش ونوابهم. 3    53  –  22 املو
 

4 
( سبعة  املاء 7انتـداب  لتوزيع  املستقلة  للوكالـة  االداري  املجلس  في  مراكش  جماعة  ملجلس  ممثلين   )

 والكهرباء ملراكـش.

افقة     67  –  54 املو

5 ( جما7انتـداب سبعة  ممثلين ملجلس  فيعة  (  ملدينة    مراكش  والتنمية  التجهيز  لشركة  االداري  املجلس 

 مراكـش.

افقة     79  –  68 املو

 
 
 

6 
السبعة  املتصرفين  بين  من  مراكش  ملدينة  والتنمية  التجهيز  لشركة  االداري  للمجلس  رئيس  انتـداب 

اتفاق   بروتوكول  ملقتضيات  طبقا  مراكش  جماعة  ملجلس  ا  بشأناملمثلين  شركة  في  لتجهيز  املساهمة 

 . AVILMARينة مراكـش والتنمية ملد

 

افقة   املو

 

 

80  –  84   

 

افقة  ( ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للمحطـة الطريقية للمسافريـن.2اثنين )انتـداب ممثلين  7  املو
 

85  –  90   
 

8 
  إطار اتفاقية    ( ممثلين ملجلس جماعة مراكش في لجنة التتبع طبقا للفصل الثالث من3انتـداب ثالثة )

 للشراكة والتعاون املبرمة بين مجلس جماعة مراكش وجامعة القاض ي عيـاض. 

 

افقة   املو

 

91  –  97 

 

9 
للمركز   االداري  املجلس  في  مراكش  جماعة  ملجلس  ممثلين  محمد انتـداب  الجامعي  االستشفائي 

 السـادس.

 

افقة   املو

 

98  –  108 

 
10 

اقبــة مؤسسـات الرعاية( ملجلس جماعة مر 1انتـداب ممثل واحد ) االجتماعيـة طبقـا    اكش في لجنة مر

 بشروط فتـح مؤسسات الرعاية االجتماعيـة وتدبيـرها. املتعلـق 14.05رقـم للقانون 

 

افقة   املو

 

109  –  113   
 

افقة  ( ملجلس جماعة مراكش في لجنة التسيير لدى دار املنتخب لجهة مراكش اسفي. 1انتـداب ممثل واحد ) 11   املو

114  –  118   
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 اجلزء الثالث 
   2015/    11/    04الجلسة الثالثة بتاريخ 

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 :الثالثةحافظة الجلسة  • 

 الجدولة الزمنية  •

 

 01  –  04 
05   

 

ث في  يل البتم تأج والتصويت عليهـا. 2016دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية  12
النقطتين لجلسة  

05 /11/2015  
افقة  مع املو

باإلجماع على 

املخصص االجمالي  

املرصود للمقاطعات 

برسم السنة املالية  

2016 

 
 
 
 

05  –  14    

 
 
 
13 

 

 

 والتصويت عليهـا  2016دراسـة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

 
14 

افقــة علــى اتالدراســة وامل فاقيــة اســداء خــدمات استشــارية بــين مجلــس جماعــة مــراكش والســيد احمــد و

  الهرجاني.

 

افقة باإلجماع   املو
 

 

15  –  25    
 
15 

افقــة علــى اتفاقيــة شــراكة إلنجــاز برنــامي مشــاريع التطهيــر الســائل بمدينــة مــراكش فــي   إطــار الدراســة واملو

 ه العادمة.  البرنامي الوطني للتطهير السائل ومعالجة امليا

 نقطة واردة من عامل عمالة مراكش()                                                                                                                                            

 

افقة باإلجماع   املو

 

 

26  –  46   

 

 اجلزء الرابع 
 

   2015/    11/  05الجلسة الرابعة بتاريخ  

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة 

 :الرابعةحافظة الجلسة  • 

 الجدولة الزمنية  •

 

 01  –  04 
05 

 

 
 
 
12 

 والتصويت عليهـا. 2016دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 
 

 *تقارير اجتماعات اللجنة

 *مشروع امليزانية

 س*مداوالت اجملل

 *مقررات اجمللس

 *امليزانية

 

 

 

افقة باإلجماع   املو

 
 
 
 
 
 
 

06  –  120   

 

13 

 

 والتصويت عليهـا  2016دراسـة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 
 

افقة باإلجماع   املو

 

121 -  186 
  

 سادس نصره هللامقام حضرة صاحب الجاللة امللك محمد الرفوعة إلى البرقية امل

 

 

188  –  189   
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 2015أكتوبر  العادية لشهر دورةال                              مراكشلالمجلس الجماعي    

 جلسة علنية                                           

 2015حمضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 14/10/2015 األوىل بتاريخاجللسـة 
 

ا   على  ابناء  وتبعا  لمقتضيات  بالجماعات،  المتعلق  التنظيمي  القانون  في  عليها  المنصوص  لقانونية 

  01  للدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس جماعة مراكش لحضور اشغال جلسات دورة المجلس الجماعي بتاريخ

عدد   2015  اكتوبر المج  18720  تحت  افتتح  للجلسات،  الزمنية  والجدولة  االعمال  لجدول  الجماعي المتضمنة  لس 

على الساعة   2015اكتوبر      14  بجلسة اولى عقدها يوم االربعاء  2015  مراكش اشغال دورته العادية لشهر اكتوبر ل

الجما للمجلس  الرسمية  الجلسات  بقاعة  والنصف صباحا  السيد العاشرة  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  عي 

المرزوقي  رئيس المنطقة الحضرية  السيد حميد    مراكش وبمحضرلمحمد العربي بلقائد رئيس المجلس الجماعي  

والسيد   مراكش  عمالة  عامل  الوالي  للسيد  ممثال  المحمدي  المحلية الللحي  الجماعات  قسم  موطاعي عن  مذكور 

 بالوالية . 

 : جماعة مراكش بصفة استشارية الســادة من اطـرحضـر  -

 الكاتب العام لجماعة لمراكش :  عبد اللطيف أشلف

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :         ر         محمد المحي 

 وكيل المداخيل  :   محمد بورضوية 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 االدارة الجماعية رئيسة قسم تأهيل  :   بشرى نبيل 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   عبد االله روحني 

 الشغل وإنعاشية االقتصادية سم التنمرئيس ق :  عبد الكريم الخطيب

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم اعمال اللجـــن  :   سعيد الكرس

 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية  :   ي فتح هللا اليزيد

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  مريزيز االعبد الع

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة :   محمد الشرقاوي 

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 
 

 عضوا  86  : ماعيالعدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الج  -

 عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا  75 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
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 جملس مجاعة مراكشرئيس  دئحممد العربي بلقا 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2
 لس مجاعة مراكشالنائب الثاني لرئيس جم عبد السالم سي كوري 3
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش املناديموالي احلسن  6
 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خذجية الفضي 7
 ع لرئيس جملس مجاعة مراكشالساب النائب عبد الرزاق جبور 8
 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 9
 مجاعة مراكشالنائب التاسع لرئيس جملس  عواطف الربدعي 10
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 12
 نائب كاتب اجمللس اجلماعي العباسيموالي احفيظ قضاوي  13
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 14
 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 15
 "          "          " توفيق بلوجور 16
 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 17
 "          "          " عادل املتصدق 18
 "          "          " دي فارياهلاعبد  19
 "          "          " حممد الزراف 20
 "          "          " عبد االله الغلف 21
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 22
 "          "          " امحد حمفوظ 23
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 24
 "          "          " عبد اهلل األمكاري 25
 "          "          " عبد الرمحان وافا 26
 "       "          "    سفيان بنخاليت 27
 "          "          " عبد الصمد العمراني 28
 "          "          " خليل بوحلسن 29
 " "          "          حممد ايت بويدو 30
 "          "          " محيد خورزك 31

 "          "          " حممد بنبال 32
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 "          "          " أمحد عبيلة 33

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 34

 "          "          " حسن بباوي 35

 "          "          " إشراق البويسفي 36

 "          "          " يمريم خا 37

 "          "          " حممد لكبار 38

 "          "          " زكية ملريين 39

 "          "          " العزيز مروانعبد  40

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 41

 "          "          " عبد اجمليد بناني 42

 "          "          " شالحبيبة الكر 43

 "          "          " عبد العزيز البنني 44

 "          "          " حممد احلر 45

 "          "          " رشيد التمادلي 46

 "          "          " عفيفة الزجناري 47

 "          "          " حممد بنلعروسي 48

"          "        "   حممد باقة 49  

 "          "          " املصطفى الوجداني 50

 "          "          " عبد الصمد العكاري 51
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 52

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 53

 "          "          " احلسني نوار 54

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 55

 "          "          " يوسف بن الزاهر 56

"          "    "       سعيدة ساللة 57  

 "          "          " حممد نكيل 58

 "          "          " حسن اهلواري 59

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 60

 "          "          " رية بوعبادوث 61
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 "          "          " موالي البشري طوبا 62

"          "    "       عبد الغين دريوش 63  

 "          "          " خليفة الشحيمي 64

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 65

"  "          "         عبد اهلادي تلماضي 66  

 "          "          " حفيظة جمدار 67

 "          "          " امساعيل امغاري 68

 "          "          " الزاويحممد ايت  69

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 70

 "          "          " حليمة باحممد 71

"     "          "      عبد العزيز بوسعيد 72  

 "          "          " حممد بوغربال 73

 "          "          " نهوفاطمة ملك 74

 "          "          " جويدة العويدي 75
 

 د  ـــحأال  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -

 

 عضـوا    11 :        الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

  ياني االدريسامينة العمر 1
  حياة املشفوع 2
  عبد اجمليد الدمناتي 3
  فاطمة الزهراء املنصوري 4
  الشهوانيمحيد  5
  املصطفى الشهواني 6
  حممد االدريسي 7
  ابراهيم بوحنش 8
  جنيب رفوش 9
  عبد اللطيف أبدوح 10
  أمحاد أطرحي 11

 

   ال أحــد : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 المحترم   المحلية السلطةالسيد ممثل 

 السيدات األعضاء المحترمين السادة و

 االطر الجماعيةالسيدات  السادة و

 السادة والسيدات ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

، أطلب من السيد خالد الفتاوي  2015  ه الدورة العادية لشهر أكتوبرقبل أن نعلن رسميا عن افتتاح هذ

السيدات األعضاء المحترمين المتواجدين بالقاعة للتأكد  بالمناداة على أسماء السادة وضل  كاتب المجلس التف

 من توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة.

 كاتب المجلس  خالد الفتاوي  السيد

ال الرئيس  بالمقشكرا سيدي  التذكير  الفصلبد من  تهم  التي  الجديدة  القانونية  من   67  و  42ين  تضيات 

بالجماعات المتعلق  التنظيمي  الجماعة    القانون  مجلس  مداوالت  تكون  لكي  تشترط  االولى  المادة  ان  حيث 

 ترط التي تش صحيحة حضور اكثر من نصف عدد اعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة، والمادة الثانية

 . متغيبينالأسماء األعضاء  االعالن عنمجلس عند المناداة على أسماء أعضاء ال

أطلب من السادة    ونظرا لكونها الدورة االولى لمجلس جديد وبأعضاء جدد،  من باب المساعدةلذلك و

 .  سمائهم حتى نتمكن من ضبط الحضوروالسيدات األعضاء الحاضرين أن يجيبوا بنعم عند سماعهم أل
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   رئيس المجلس الجماعيالسيد محمد العربي بلقائد 

ي النعقاد هذه ـد من توفر النصاب القانونـالتأكاء األعضاء الحاضرين بالقاعة وـسمالمناداة على أد  ـبع

 العامة   والتي جدولتها الزمنية  داب هذا المجلسـن رسميا عن افتتاح هذه الدورة األولى من انتـأعل  ،ةـالجلس

 ي: ـكاالت
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   رئيس المجلس الجماعيالسيد محمد العربي بلقائد 

اخواننا األعضاء بكامل تهانينا على الثقة التي حضو بها لدى ية أود أن أتقدم لكافة أخواتنا وفي البدا

ال المدينة، و أساكنة مدينة مراكش من أجل  تدبير هذه  لناود كذلنيابة عنهم في  بالتوفي   ك أن أدعوا  ق جميعا 

أن أقول   منتدبين عن هذه الساكنة و ال يسعني في هذه اللحظة االبالمهام المنوطة بنا كممثلين وم  السداد للقياو

و مستعدون  بأننا  الجمللجميع  على  في منفتحون  عضو  كل  وعلى  جماعتنا  مجلس  في  عضو  كل  وعلى  يع 

للتعاون مقاطعاتنا  لالمجالس  و  للمالحظة  مفتوح  فالباب  في  ،  لالستدراك  و  بمدينتنا  قتراح  تتعلق  قضية  كل 

 ، أتمنى لكم جميعا مشوارا موفقا ان شاء هللا الرحمان الرحيم .وبصالحيات مجلسنا

ندخل هذه المرحلة الجديدة بمقتضيات قانونية أيضا جديدة سطرها القانون التنظيمي   فإنناكما تعلمون  

في المرحلة ما قبل انعقاد المكتب  قامت به الرئاسة و  باريا عماينها أن الرئيس يقدم تقريرا اخمن بوللجماعات  

الممكن أن أ ذا التقرير به  رة المقبلة ولكنني أحببت أن أبدأؤجل هذا األمر الى بداية الدوالدورة، لقد كان من 

ة ممتدة ما بين تسلمي لمهام رئاسما قمنا به جميعا في مكتب المجلس في المرحلة الالمقتضب عما قمت به و 

  . يكم هذا التقرير بمقتضى القانون، فالمجلس الى اليومال
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من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات والقاضية بتقديم رئيس جملس اجلماعة تقريرا   106تطبيقا ملقتضيات املادة 

اط  يف  هبا  قام  اليت  االعمال  حول  عادية،  دورة  كل  بداية  عند  للمجلس،  املخولة  اخباريا  الصالحيات  يسعدني ار    له، 

لس اجلماعي ابتداء من فرتة عملية   اليت قامت و اشرفت عليها رئاسة امل   جممل االعمال ويشرفين ان اتلو على مسامعكم  

 وهي كاالتي:   2015من شتنرب    21تسليم السلط  يف  

لس واعضاء املكتب على تأمني  فبعد عملية تسليم السلط،  وقبل حلول عيد االضحى املبارك حرصت رئاسة امل    

ث مت عقد اجتماع مع مسؤويل  فاظ على نظافة الشوارع واالزقة، حي مرور هذه املناسبة يف احسن الظروف من ناحية ال 

العيد   يوم  خاصة  عملها  متابعة  على  الرص  مت   املنزلية،  النفايات  النظافة ومجع  قطاع  تدبري  اليها  املفوض  الثالث  الشركات 

يل  اذ مت التغلب على الوضعية جبمع كل هذه االكوام من النفايات برتاب كل املقاطعات ومرت هذه العملية يف  واليوم املوا 

 جيدة حسب ارتسامات املواطنني. ظروف  

الفجائية، حرص كما مت خالل فرتة هطول   لتوزيع    االمطار  املستقلة  الوكالة  مع  بالتنسيق  امللس  رئاسة ومكتب 

 صريف املياه وفتح الشوارع الكربى لركية السري باملدينة.     املاء والكهرباء وذلك لت 

، مت عقد اجتماعات تواصلية  مع رؤساء    2015من اكتوبر     ( 13عشر ) من شتنرب ال غاية الثالث    28وابتداء من  

من  اجلماعة  وضعية   واقع  على  واالطالع  للوقوف  املكتب،  اعضاء  حبضور  اجلماعية،  والتقنية  االدارية  حيث    االقسام 

ختلف املرافق  من االدارة اجلماعية  مل   ميزانيتها ومداخيلها وممتلكاهتا  ومشاريعها ووسائل تواصلها ثم االوضاع التدبريية 

تدبري   ثم واقع  اليها  املخولة  والصالحيات  االقسام  االداري هلذه  الوضع  اىل  اضافة  تنظيميا   او  تقنيا  او  ماليا  سواء  العمومية 

لتوزيع املاء والكهرباء ومدير    مدير الوكالة كما ختلل هذه االجتماعات لقاء تعارفيا مع    االنشطة  والتظاهرات.  املستقلة 

 ية ملراكش. الوكالة الضر 

 

 المملكة المغربية
 ة الداخلية وزار

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش
 جماعة مراكش
 الكتابة العامة 
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اعضاء املكتب، اصدرت رئاسة امللس قرارات التفويض يف االمضاء للسادة النواب يف   املهام بني توزيع   إطار ويف   

     بعض املاالت على النحو االتي:

 جمال التفويض  ليه وض ا املف 

الطرق   النائب االول    البلدية:  األشغال  الخضراء    –تتبع  مراكش    –التبليط    –المساحات  مشاريع 
 الحاضرة المتجددة، وذلك ما بعد إبرام الصفقات إلى نهايتها.  

 الجبايات المحلية باستثناء األسواق  النائب الثاني   

 

 النائب الثالث   
 عية تدبير الممتلكات الجما -
كراء،    -   معاوضة،  )تفويت،  الجماعي  الخاص  بالملك  المرتبطة  العقارية  المعامالت 

 نزع الملكية( 
 األكرية لغرض إداري  - 
 رخص احتالل الملك العمومي   - 

 التدبير المفوض لمرافق الجماعة وتتبع الشركات التالية:  النائب الرابع   
 شركات النظافة   -
 المطرح العمومي   -
 النقل الحضري   -
 شركة التنمية المحلية أفيلمار  -

 المستودع الجماعي   النائب اخلامس   
 المحاجز البلدية 

 المكتب الجماعي لحفظ الصحة  النائب السادس   

 األســــــــواق : النائب السابع   
 سوق الفواكه اليابسة  –سوق الحبوب  –سوق الخضر والفواكه بالجملة  -
 المجازر الجماعية   -
 األحياء(  )أسواق  األسواق الصغرى  -
 األسواق الموسمية  -

 الصفقـــــــــات : النائب الثامن   
 تتبع مرحلة إعداد الصفقات   -
 ن فتح األظرفة ا رئاسة لج -

 العالقات الخارجية والتعاون الالمركزي   النائب التاسع   

 اإلنارة العمومية   النائب العاشر   

 

يف     التفويض  قرارات  اصدار  مت  لرؤساء كما  امل   املهام  اختصاصات    ممارسة و االنتخابات    مادة   يف قاطعات  جمالس 

يف   اإلدارية  بالشرطة  املتعلقة  الفردية  امللك    منح ميدان  التدابري  احتالل  اختصاص    برخص املرتبط  رخص  يف  الداخلة  البناء 

 املقاطعات. 
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 فويض يف االمضاء للسيد الكاتب العام على النحو االتي: اضافة اىل ذلك، مت اصدار قرارات الت    

 جمال تدبري املوظفني اجلماعيني : يف      ر االول قرا ال   

الجماعيين  الموظفين واألعوان  تهم  التي  والمالية  اإلدارية  العمل    الوثائق  األجرة    –)شواهد  رخص    –شواهد 

 أوامر القيام بمهمة(  –التغيب واإلجازات اإلدارية  

 

 احملاسباتية املتعلقة مبا يلي :  بالنيابة، على الوثائق املالية و   آمرا بالصرف وكذا اإلمضاء بصفته  

 الحواالت والوثائق الخاصة بأداء رواتب وأجور وتعويضات الموظفين واألعوان التابعين للجماعة الحضرية لمراكش.

 

 ـــاء: القرارات والوثائق اإلدارية املتعلقة بتدبري املسار املهين للموظفني واألعوان اجلماعيني باستثنـ التوقيع على  :  رار الثاني الق   

 قرارات اإللحاق  -
 قرارات اإلدماج   -
 اإلنتقـــــــــــــال  -
 قرارات الوضع رهن اإلشارة -

 . ذات الطابع االداري احملض   واملراسالت االرسال  أوراق  على    التوقيع :  الثالث القرار  

اكتوبر   لشهر  العادية  للدورة  التحضري  اطار  بتاريخ  2015ويف  امللس  ملكتب  اجتماع  عقد  مت   ،29/09 /2015  

قانونيا   عليها  املنصوص  اآلجال  االعتبار  بعني  يؤخذ  مل  استثنائي  ظرف  يف  الزمنية  واجلدولة  االعمال  جدول  إلعداد 

العتبارات تتعلق اوال بتأخر عملية تسليم السلط  من جهة وكذا منوذج وزارة الداخلية يف هتيئ النظام الداخلي  من جهة  

ايام قبل تاريخ اجللسة االوىل مصحوبا    10لس جبدول االعمال يف اجاله القانونية  اخرى، غري انه مت موافاة السادة اعضاء امل 

وتوجيهه يف    2015من اكتوبر    8و    7باجلدولة الزمنية ومشروع النظام الداخلي بعد اهناء مكتب امللس عملية االعداد يف  

 من نفس الشهر.   9

فقد مت ادراج نقطة اضافية جلدول االعمال صادرة عن   ، وبالنظر للطابع االستثنائي للدورة االوىل مللس اجلماعة   

 السيد الوايل عامل عمالة مراكش . 

 خمتلف االعمال اليت قامت واشرفت عليها رئاسة امللس اجلماعي ، مت تبليغها لضراتكم طبقا للقانون.    إمجاال هذه  
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 هـت عليـش والتصويـة مراكـس جماعـ ملجلي ـام الداخلـة النظـدراس
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 النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكشتقديم عام ملشروع 

 ار تهيئ ، ويف اطعاتااملتعلق باجلم .14113من القانون التنظيمي رقم  32طبقا للمادة 
اعداد هذا املشروع على ضوء مسودة اولية تكلفت  لنظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش، متا

بها جلنة حتضريية بث فيها مكتب اجمللس اجلماعي على مدى يومني يف السابع والثامن من اكتوبر 
2015.  

 مجاعة مراكش النظام الداخلي جمللس تهيئ مشروعوالتنظيمية املعتمدة يف  املصادر القانونية

 :العام االساسي اإلطار

 عاتااملتعلق باجلم .14113القانون التنظيمي رقم  ➢

 حول منوذج النظام الداخلي 2009اكتوبر  12بتاريخ  D 6992الدورية الوزارية رقم  ➢

-2009النظام الداخلي للمجلس اجلماعي ملدينة مراكش املعمول به املدة االنتدابية  ➢

2015 

 لصعيد الوطين.الس اجلماعات على اانظمة داخلية لبعض جم ➢

 . 09/2015/ 29 الداخلي النموذجي للجماعات املتوصل به اىل وقت قريب يف النظام ➢

 
بالنسبة للمستجدات اليت طبعت القانون التنظيمي للجماعات واملتطلبة ملزيد من التنظيم على مستوى النظام الداخلي 

 ستئناس باملصادر االتية:)االحاالت وعددها تسعة(، فقد مت االعتماد واال

 2011لسنة  املغربية مقتضيات دستور اململكة ➢

 بعض القوانني ومشاريع القوانني التنظيمية ➢

توصيات اللجنة الوطنية للحوار الوطين حول اجملتمع املدني وادواره الدستورية  ➢

 اجلديدة خاصة يف الشق املتعلق بالتشاور العمومي

 النظام الداخلي جمللس النواب ➢

 بوردو( -خلية مقارنة )مجاعات فرنسية: باريس ة داانظم ➢

➢  
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 النظام الداخلي حتضريه ملشروعل مكتب اجمللس يف املبادئ العامة املؤطرة لعم

التخفيف واملرونة من خالل عدم تقييد اجهزة اجمللس باآلجال واعطاءها الوقت الكايف مبدأ  
للتحضري واالشتغال وكذا اعطاء الوقت الكايف كذلك لإلدارة اجلماعية يف تهيئ اعمال 

 ل وبعد اشتغاهلا.خمتلف اجهزة اجمللس قب
 

 
 النظام الداخلي تهيئ مشروعاملعتمد يف  املنهجياالطار 

 والفصول واملواد والفروع مت االعتماد يف ترتيب حمتويات املسودة على شكلية االبواب 
ومواد تصل  ابواب، كل باب يضم فروع 10تكون من ي  :  املشروع حمتويات 

 مادة. 82اىل ما جمموعه 
 

ليات اشتغال اجهزة اجمللس تنظيم ووضع ا بشكل عام على مشروع النظام الداخلي انصب 
 وهيئات اخرى نص عليها القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات ويتعلق االمر كل من :

 مكتب المجلس ▪

 فرق المجلس ▪

 لجن المجلس دائمة ومؤقتة ▪

 كتابة المجلس ▪

 تنظيم وتسيير اجتماعاتهمجلس الجماعة كجهاز تداولي من خالل  ▪

 لجنة التقصي  ▪

 المقاطعاتندوة رؤساء  ▪

 االليات التشاركية للحوار والتشاور من خالل: ▪

o  النوع.هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 

o التنسيقية المحلية للحوار والتشاور حول برنامج عمل الجماعة 

 

وجمللسكم  مجاعة مراكشالنظام الداخلي جمللس ملشروع  تلكم هي اخلطوط العريضة
 املوقر واسع النظر يف مقتضياته.
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 الباب األول: أحكام عامة 
 األولىالمادة 

للمادة    رقم    32طبقا  التنظيمي  القانون  بالجم  .14113من  بتنفيذه  ا المتعلق  األمر  الصادر  عات 

،  2015يوليو    7الموافق ل    1436من رمضان    20الصادر في    1-15-85بمقتضى الظهير الشريف رقم  

الذي أعده رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع أعضاء المكتب،   الداخلي  هذا النظامدرس مجلس جماعة مراكش  

  )جلسة.........(.  2015لشهر اكتوبر وذلك خالل دورته العادية 

 
 2المادة 
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طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها   يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته 

  ة بين مختلف أجهزة المجلس. العمل، كما يحدد العالق
 

 3المادة 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر هذا النظام    32تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من المادة  

وأجهزته   المجلس  أعضاء  لكافة  المجلس    .هيئاتهو ملزما  رئيس  يقوم  من  كل  النظام  هذا  مقتضيات  تلزم  كما 

 اشغال مجلس الجماعة.  بدعوته او استدعائه لدورات او
  .والعمل به هحيز التنفيذ، على حسن تطبيق هذا القانون المجلس أو من ينوب عنه، بعد دخوليسهر رئيس  

 

  

 . اب المناقشة مفتوح حول هذا البابب

حضي بها من طرف   أهنئ السيد الرئيس على الثقة التيي مستشارا جماعيا أود أن  فت بصفي البداية و

 . التوفيقالمحترمين بمعية المكتب المسير ونتمنى لهم صادقين النجاح والسيدات المستشارين السادة و

لث من هذه المادة  ابخصوص هذا الباب لدي مالحظة تتعلق بالمادة األولى حيث وردت في السطر الث

، لذلك أفضل تبديل هو موضوع دراسةين أن األمر يتعلق فقط بمشروع  " في حرة "درس مجلس الجماعةعبا

 " .لمكتب و عرضه للدراسة ... أعد رئيس المجلس بمعية أعضاء ا العبارة السابقة ب "

و  بإمعان  الرئيس  السيد  لكلمة  استمعنا  كلنا  خاللهاأوال  العذرلتن  من  لكم  بالفعل   مس  كان  الوقت  ألن 

حتى يتمكن المنتخب من القيام بدوره الحقيقي و في الوقت  ا األمر لم تأخذه وزارة الداخلية بتمعن  ، وهذضيقا

فالنص التشريعي ذ بعين االعتبار عنصر الوقت أيضا،  الالزم ألننا حينما نضع النصوص التشريعية البد ان نأخ

حين أن االنتخابات يتم اجرائها في   ال الى السيد الوالي في ظرف عشرون يوما فيعمألجدول ا   بإرساليقضي  

في    باإلضافةوقت ضيق   المكتب  انتخاب  و  14الى  في  شتنبر  اال  تنتهي  لم  المقاطعات  أكتوبر مما   2انتخابات 

للمجلس  ريفقخصوصا دورة أكتوبر التي تعتبر العمود الء المجلس أن يعقدوا دورة عادية ويصعب على أعضا

هذه المكتب المسير كانوا موفقين وميزانية، لكن والحمد هلل فان السيد العمدة والجماعي لكونها تتعلق بوضع ال

 اآلجال القانونية ال نناقشها  ألنه يصعب احترامها من الناحية العملية .

ال تهم  مالحظة  التي    ورقةلدي  بهالتقديمية  المجل  اتقدم  كاتب  الفتاوي  خالد  من السيد  كان  حيث  س 

مهم جدا كونه يبين أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش ليس مجلسا عاديا و    تقرير نا ألنهاالفضل لو وزع علي

هذا نبط منها مشروع النظام الداخلي والقانونية التي استعن المصادر التشريعية و  في المستوى   م تقديماأنه قد

 شيء مهم .
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، لكني ألتمس من السيد اك ما يمكن مناقشته في هذا البابس هنق مع السيد خليل بولحسن فانه ليأتف

 أن القانونالعمدة ادراج التقديم الذي تاله السيد كاتب المجلس في تقديم النظام الداخلي خصوصا 

و انما ينص فقط على أن الرئيس والمكتب   لم يتضمن االشارة الى هذا المشروعالتنظيمي للجماعات الترابية  

، لذلك ألتمس من المجلس أن يكون هذا التقديم تقديما للنظام الداخلي 32الداخلي وذلك في المادة    يعدان النظام 

 ألن األمر سيكون مشرفا للجماعة .

  

الن تصدير  فكرة  مع  ف ظام  أتفق  تقديمية،  كمذكرة  للملف  مرافقته  او  التقديم  بهذا  للمجلس  هذا الداخلي 

 .الشتغال على هذا النظام بشكل جيدأنه تم ا األخير يدل على

لعبا عبارة صحيحةبالنسبة  فهي  المجلس"  وال  رة "درس  النهائية  الصيغة  بتقديم  يتعلق  األمر  ألن   ،

 ة "يدرس المجلس" .يمكن ارسال هذا النظام للسيد الوالي متضمنا عبار

أن   مأعرف  واضالمغزى  هو  الجملة  هذه  نظام  ن  بمشروع  يتعلق  األمر  اآلن  لكن  و  بصدد ح  نحن 

ى أساسها تم دراسته كما أعرف  أنه حينما سيتم ارساله للسيد الوالي قصد المصادقة البد من صيغة معينة عل

يس و المكتب ، و اذا انتبه السيد الرئيس فقد قلت الجملة المناسبة حيث قلت أن الرئ"درس"استعمال عبارة  

اعده الرئيس بمعية ، لذلك يمكن استعمال عبارة "  بإعداد هذا المشروع ويعرضونه على المجلسهم من يقوم  

و العاديةالمكتب  دورته  خالل  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  أنظار  على  أ  عرضه  من  التصويت" ...  جل 

 . وبذلك تكون جملة عربية سليمة

ال الرئيس وأعضاء  المستشارات وبدوري أهنئ السيد  السيدات  المستشارين على  مكتب و كذا  السادة 

ال مراكشالثقة  مدينة  ساكنة  لهم  منحتها  التي  تي  بالكلمة  أنوه  كذلك  و،  الرئيس  السيد  تشير  ألقاها  الى التي 

و المستشارات  اشراك  في  لرغبته  أنه  المدينة و  تدبير  اقصاء ألن المستشارين في  أو  تهميش  هناك  يكون  ن 

 عليه أحيي السيد الرئيس على هذه الروح االيجابية.صلحة المواطنين هي فوق كل اعتبار، وم

كان من األفضل لو لمجلس وئ مسودة النظام الداخلي للدي مالحظة تهم تشكيل اللجنة التي قامت بتهي 

قد تم أخذه  اللجنة و ال أدري ان كان هذا األمر هي هذتم اشراك كل األطياف السياسية الممثلة في هذا المجلس ف

أم ال االعتبار  أن مشروع بعين  المناقشات ال سيما و  اعفاؤنا من مجموعة من  لتم  كذلك  األمر  كان  لو  ، ألنه 

د قيم يتمثل باالشتغال في اطار الفرق السياسية و ليس في اطار األشخاص النظام الداخلي قد جاء باجتهاد ج

، لذلك أتمنى في المستقبل ان تكون هذه الروح متوفرة في اسي و بذلك سنتحمل كل مسؤولياتناسيبدون لون  

 األعمال التي سيقوم بها المجلس . 

س على تحملهم هذه المسؤولية و نسأل هللا أن يوفقهم كذا أعضاء المجلالسيد الرئيس و  بدوري أهنئ

 لك أهنئ أطر االدارة و نسأل هللا أن يوفقنا في انجاز ما تصبو اليه مدينة مراكش .كذ، في ذلك
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المج أعضاء  لكافة  ملزما  النظام  "يعتبر هذا  أنه  تنص على  التي  الثالثة  المادة  تهم    لسلدي مالحظة 

ر مقتضيات من القانون التنظيمي نجدها تنص على أنه " تعتب  32، و بناء على  المادة  وأجهزته و هيئاته "

" كما تلزم مقتضيات هذا النظام كل من   النظام الداخلي ملزمة ألعضاء المجلس" ، لذلك يمكن اضافة جملة

لحض باستدعاءه  الرئيس  ويقوم  دورات  الجماعةور  مجلس  استدعاء "أشغال  يتم  أنه  المعلوم  من  حيث   ،

و الخارجية  المصالح  من  يمجموعة  فانه  التنظيمي  القانون  هذا  يخص  الزامية فيما  على  تنص  فقرات  تضمن 

الشغب و غيرهه  احترام هذ حالة  في  كما  مالبنود  أن  فمعلوم  لباقي األطراف  بالنسبة  بينما  لن  ،  منها  جموعة 

 .هذه األطراف باحترام هذا القانونل حول وجود بعض اآلليات التي تلزم بناء عليه أتساءتحترم هذا االلزام، و

  

اشراك جميع   فيما يخص  المريني  المحترمة زكية  العضوة  السيدة  بها  تقدمت  التي  للمالحظة  بالنسبة 

وا وسياسيا  أخالقيا  مهمة  مالحظة  هي  هذا  ألطراف  في  أنه سنعمل  و  الزمن خصوصا  من  القادم  في  االتجاه 

، و فيما يخص مشروع جالس الجماعيةقي بالعمل داخل الممن شأنه أن يرتيكون هناك نظام الفرق و هو ما  س

رف أعضاء المجلس على  حتى قبل أن يتعاداية قبل أن تنعقد دورة المجلس والنظام الداخلي فقد تم تهيئه في الب

مشروع النظام   بإعدادتنص على أنه " يقوم رئيس المجلس بتعاون مع المكتب    32، فالمادة  بعضهم البعض

األخ هذا  على  يعرض  للمجلس  الدورةالداخلي  خالل  عليه  التصويت  و  لدراسته  مكتب   ير  النتخاب  الموالية 

ب ، فنحن منذ البداية كنا نعمل في اطار هذا القانون و السيدة العضوة المحتومة تحدثت عن روح يجالمجلس"

 ، و بالتالي فأنا أشكرها على هذه المالحظة و هذا التنبيه . في اطارها مستقبال ان نشتغل

لجلسات أما القرارات التي  ، فان النظام الداخلي يجب االلتزام به داخل االح الخارجيةفيما يتعلق بالمص

 ا من اختصاصنا . هذ نبغي متابعتها مع هذه األخيرة  والتوصيات الملزمة للمصالح الخارجية في تتخذ و

للتفضل بتالوة الباب الثاني من مشروع ا لنظام اآلن أعطي الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس 

 الداخلي . 

 اجتماعات المجلس  الباب الثاني: 

 الفرع األول: دورات المجلس
 4المادة 

عقد   في  القانونية  يراعي  والمقتضيات  األحكام  مراكش  لمجلس جماعة  واالستثنائية  العادية  الدورات 
  المتعلق بالجماعات.  113.14قم  المنصوص عليها في القانون التنظيمي ر

إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل اآلجال المحدد لها قانونا، يعقد   
استثنائية   دورة  وطابعها  المجلس  أهميتها  حسب  الدورة  هذه  أعمال  جدول  في  المدرجة  النقط  لدراسة 

  دورة يعقدها المجلس.   رب قأأالستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في 
 

 

 5المادة  

أعضاء المكتب، عقد    اتفاق يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند االقتضاء وبعد  
 اجتماعات المجلس في أي مكان عمومي أخر داخل تراب الجماعة.  
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المجلس جلساته    ال يعقد  ان  على  االستدعاء  في  المحددة  الساعة  مدة    في  ستتتعدى  جلسة  )كل  (  6ة 
  .ساعات 

، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن  ذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسةإذا لم يستنف 
  جدول أعمال الجلسة الموالية. وإذا كان األمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي. 

 

 6المادة  

متتالية، غير انه يمكن تمديد هذه  يوما    (15دورة عادية خمسة عشرة )ال يمكن أن تتجاوز مدة كل   
  ( أيام متتالية من أيام العمل.7المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن ال يتعدى هذا التمديد سبعة )

يعلن رئيس المجلس عن تاريخ ومكان انعقاد الجلسة أو الجلسات المبرمجة في إطار التمديد، خالل   
 تمديدها.   ر جلسة من الدورة العادية المراد أخ

  يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه فور اتخاذه.  
انعقاد    تاريخ  قبل  األقل  على  أيام  ثالثة  إليهم  يوجه  إشعار  بواسطة  التمديد  بهذا  األعضاء  إخبار  يتم 

للجلسة أو للجلسات المراد عقدها والنقط  فقا بالجدولة الزمنية  الجلسة األولى المبرمجة. ويكون هذا اإلشعار مر
  التي سيتم التداول في شأنها. 

 االستدعاءات : الثانيالفرع 
 7المادة 

العنوان    إلى  الجماعة  مجلس  رئيس  طرف  من  كتابة  المجلس  دورات  لحضور  االستدعاءات  توجه 
المجلس  لدى  العضو  من طرف  به  إليه  المصرح  تسلم  إلى    و  مأو  االستدعاء  أقاربه  له  سلم  من  توقيع  قابل 

  بكناش التسليم، وفي حالة الرفض يعتبر إشهاد المبلغ بمثابة إثبات بالتوصل. 
توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس المزاولين مهامهم مرفقة بجدول األعمال   

ال الدورة، والنقط  الزمنية لجلسة أو جلسات  المجلتي سيتدا والجدولة  س في شأنها والملفات والوثائق ذات  ول 
  الصلة بها. 

  . يحدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع كما 
 

 : جدول األعمال الثالث الفرع
 

 8المادة 

عامل    إلى  ويبلغه  المكتب،  أعضاء  مع  بتعاون  الدورات،  أعمال  جدول  الجماعة  مجلس  رئيس  يعد 
د الدورة قصد إدراج النقط اإلضافية التي يقترحها هذا  قبل تاريخ انعقايوما على األقل  (  20العمالة عشرين ) 

 ( أيام ابتداء من تاريخ توصله بجدول األعمال. 8األخير داخل أجل ثمانية )
لجلسة   الزمنية  الجدولة  المجلس في شانها خالل كل    أوتوجه  التي سيتداول  النقط  الدورة و  جلسات 

 . إلى أعضاء المجلس الدورة  انعقاد قبل تاريخ   أيام( 10الصلة عشرة )  جلسة و الوثائق ذات 

 
 9المادة 

يجوز ألعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يتقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طرق الفريق الذي   
األعمال   في جدول  المجلس  تدخل ضمن صالحيات  مسألة  إدراج كل  كتابيا قصد  إليه، طلبا  ثالثون  ينتمون 

  ة. بل حلول شهر انعقاد الدور( يوما كاملة ق30)
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال، وأن يرفع هذا الرفض إلى علم الطرف المقترح   

  عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجوبا بمحضر الجلسة. 
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(  30ن )طة في جدول األعمال ثالثو طلبا كتابيا قصد إدراج نقيحق لنصف أعضاء المجلس أن يقدموا  
 يوما كاملة قبل حلول شهر انعقاد الدورة، وتسجل وجوبا هذه النقطة بجدول األعمال.  

كما تسجل وجوبا العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها بجدول   
  األعمال.

 
 10المادة 

الدورة وتاريخ ومكانيعلق   أعمال  الجماعة ويسهر ر   جدول  بمقر  إخبار  انعقادها  الجماعة على  ئيس مجلس 
التي   والنقط  الدورة  أو جلسات  لجلسة  الزمنية  والجدولة  األعمال  بجدول  المتاحة  اإلعالم  بكل وسائل  العموم 

 سيتداول في شانها خالل كل جلسة. 

 

 : األسئلة الكتابية  رابعالفرع ال
 11المادة 

يق الفريق الذي ينتمون إليه أسئلة  يوجهوا بصفة فردية أو عن طر  يمكن ألعضاء مجلس الجماعة أن 
كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتخصص جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم  

  ( سؤاال. 20أجوبة على األسئلة المطروحة على ان ال يتعدى مجموع هذه االسئلة عشرون )
  الموجهة ما يلـــــــي :  يشترط في األسئلة الكتابية 

  وحدة الموضوع •
  أال تهدف إلى خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس أو أقربائه •
   أن ال تتضمن توجيه تهم شخصية إلى جهة معينة  •
  أن ال تتعدى سؤال واحد بصفة فردية و خمسة عن كل فريق عن كل دورة. •

ل  المعني  العضو  طرف  من  موقعة  الكتابية   األسئلة  تاريخ  تودع  حسب  وترتب  المجلس  رئاسة  دى 
 ا.  التوصل بها وتسجيله

دقيقة    تتجاوز  لتقديم ملخص عنه في مدة ال  الكتابي  السؤال  لواضع  الجلسة  الكلمة خالل هذه  تعطى 
  واحدة.

  ي وقت ال تتجاوز دقيقتين. يتولى الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي ف
  تجاوز  دقيقتين. ب على الجواب في مدة ال ت يمكن لصاحب السؤال التعقي 

  يمكن للرئيس أو احد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة ال تتجاوز  دقيقتين.  
   . أية مناقشة عامة أو تعليق والرد على التعقيب  ال يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب  
ضمن محضر الدورة. كما يمكن نشرها بالموقع    تضمن األسئلة واألجوبة والتعقيبات والردود وجوبا  

  تروني للجماعة بناء على طلب يتقدم به واضع السؤال. االلك
 

 12المادة 

التي    الكتابية  األسئلة  من  مجموعة  المكتب ضم  أعضاء  مع  باتفاق  الجماعي  المجلس  لرئيس  يمكن 
لضم قبل انعقاد  ي السؤال بقرار اويجب اخبار واضع  بينهما وحدة الموضوع ويقدم جوابا موحدا عنها. تجمع  

  الدورة.
الكتابية  االسئلة  تدرج  ويبلغ    ال  رئيسه.  وصالحيات  المجلس  اختصاصات  عن  عدم الخارجة  قرار 

 شة او تعقيب. خالل انعقاد الدورة وال يتبع هذا االخبار اي مناق باألمراالدراج الى المعني 

  .لسؤال من جدول االعمالف ايحذ إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي   
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 13لمادة ا

ان يتقدم    ،او استعجالي  ني انتيجة لحدث ذو طابع    ، يمكن لكل عضو،  قبل االجابة عن االسئلة الكتابية
على ان ال تتجاوز مدة التدخل دقيقة واحدة و ان ال    ،المجلس علما  إلحاطة ب اخذ الكلمة  لرئاسة المجلس بطل

علما نصف ساعة.  تتعدى المدة الزمنية لإلحاطة

  

 باب المناقشة مفتوح حول هذا الباب . 

األولى   هلمدينة مراكش لدي مالحظتين بخصوصيعكس صورة المجلس الجماعي  هذا المشروع    بما أن

  ها؟ عامل العمالة " فما المقصود من تهم عبارة " الى السيد 

  

 أيضا عامل مراكش. بالنسبة لنا فان السيد الوالي هو عامل العمالة وهو والي على الجميع و هو 

المادة في  اال  7  ورد  "توجه  الداخلي  النظام  مشروع  أعضامن  كافة  الى  فردية  بصفة  ء ستدعاءات 

 المجلس المزاولين مهامهم " فما المقصود من عبارة "األعضاء المزاولين مهامهم؟.

  

لديهم أي مشكل قانوني من شأنه أن يؤثر على   و في حالة انقطاع أي ليسبمعنى األعضاء الذين ليس

  معظم بنود القانون. لمجلس كالعزل أو االقالة مثال، وهذه العبارة هي واردة فيعضويتهم في ا

التي تنص على أنه " تعطى الكلمة خالل    11، االولى تهم المادة  هذا البابالحظتين بخصوص  لدي م

 في نظري فان هذه دقيقة واحدة " و  مدة ال تتجاوزهذه الجلسة لواضع السؤال الكتابي لتقديم ملخص عنه في  

  المدة هي قليلة فالملخص ال يمكن أن يقدم في دقيقة.

ية  ال تدرج األسئلة الكتاب  التي تقضي بأنه "  12ة من المادة  فقرة األخيرلأما المالحظة الثانية فتتعلق با

خالل انعقاد   راج الى المعني باألمر. ويبلغ قرار عدم االدرئيسهصالحيات  الخارجة عن اختصاصات المجلس و

 الدورة و ال يتبع هذا االخبار أي مناقشة أو تعقيب. 

الكتاب بالسؤال  تقدم  الذي  العضو  تغيب  يحذف  اذا  "ي  األعمال  جدول  من  لعبارة  السؤال  فبالنسبة   ،

عمال و أن يتم تعويضها ب " يدرج السؤال في جدول أ  تحذف"حذف السؤال من جدول األعمال" أتمنى أن  

وقه عائق يمنعه من حضور الدورة والسؤال يهم مشاكل المواطنين الدورة المقبلة " ألن عضو المجلس قد يع

 مسطرة من جديد .بدء الوبالتالي ال يمكن حذفه و
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فأأ المسألة،  هذه  على  اعتراض  ال  أن  يظن  أن  المجلس  لعضو  يمكن  أنه  طرح  عتقد  في  بحقه  حتفظ 

 ورة الموالية ما دام أن الغياب كان بعذر . السؤال في الد

أما فيما يخص تحديد مدة طرح السؤال في "دقيقة واحدة " فأعتقد أن هذه المدة هي كافية خصوصا و 

  التعقيب هو أيضا محدد في مدة قليلة .ان  أن المجلس يكون قد توصل مسبقا بالسؤال كما 

البدوري أهنئ أخواتي و الثقة  المنتخبون على  فيهم ساكنة مدينة مراكش، كذلك تاخواني  ي وضعتها 

 السادة أعضاء المكتب و أدعوا لهم بالتوفيق خالل هذه المدة االنتدابية للمجلس.أهنئ السيد الرئيس و

ات الجديدة التي جاءت لى أن من بين المقتضي، فالبد من التأكيد ع يما يتعلق بمشروع النظام الداخليف

القوان المتعلقبها  التنظيمية  وين  بالجهات  قبل ة  من  عليه  التصويت  يتم  حينما  الداخلي  النظام  أن  الجماعات 

، ت( وهو مقتضى لم يكن في السابقمن القانون التنظيمي للجماعا  32المجلس يصبح ملزما لألعضاء )المادة  

يثيرها كل من لديه مالحظة البد أن  لداخلي المعروض علينا بشكل جيد وشروع النظام الذلك فالبد من مناقشة م

 اليوم ألنه بعد التصويت سيصعب تعديله. 

كتابية  فيما يخص وضع األسئلة حيث تنص على أنه "يشترط في األسئلة ال  11لدي مالحظة تهم المادة  

، فمن المعلوم انه وفقا ل فريق عن كل دورة "بصفة فردية وخمسة عن ك  أال تتعدى سؤال واحدما يلي: ...  

ورات عادية بدل أربع دورات سابقا،  أصبح عدد دورات المجلس محددا في ثالث دللمقتضيات القانونية الجديدة 

؟ خصوصا و أن ث أسئلة في السنة يعتبر منطقياثالألسئلة في سؤال واحد في الدورة وعليه هل تحديد عدد او

العد لديهم  و يالمنتخبون  الساكنة،  ومشاكل  بهموم  تتعلق  التي  األسئلة  من  ابالتاد  هذا  أن  أعتقد  غير لي  ألمر 

 ، لذلك أقترح تغيير المقتضى. معقول

د الهنيدي بخصوص تحديد مدة طرح السؤال في دقيقة  مع السيد العضو المحترم عبد الصمكذلك أتفق  

 واحدة وأقترح أن ترفع الى دقيقتين على األقل. 

المادة   علم  13بخصوص  "االحاطة  يسمى  كان  ما  أو  االستعجالي  الطابع  ذات  باألسئلة    ا"المتعلقة 

مجلس السابق كانت ، صحيح أنه في الدة التدخل أيضا في دقيقة واحدة وهي غير كافية في نظريحددت فيها م

أقترح أن تستغرق مدة معقولة تحدد على األق "  علما  مسطرة "االحاطة   ل في تستغرق مدة طويلة لكن األن 

  دقيقتين .

  

ضو المجلس لكي يعبر أكثر عن  لدينا أي مشكل في تحديد المدة في دقيقتين و أن تمنح الفرصة لعليس  

ثانية، وأحيانا   45، لكن البد من التنبيه الى أنه في البرلمان مدة طرح السؤال على الحكومة محددة في  رأيه

ا دقيقتينلسؤال والجواب والتعقيمدة  قنن  ب تحدد في  الداخلي  فالنظام  لذلك  أبانت ،  التجربة  المسألة لكن  هذه 

يمنع   ال  هذا  أن  ذلكعلى  األمر  استدعى  اذا  المرونة  في من  المدة  تحديد  في  مانع  أي  لدي  ليس  فأنا  لذلك   ،

الجد التنظيمي  القانون  أن  ننسى  أن  دون  توقيت دقيقتين  تحديد  على  نص  أصب  يد  وبالتالي  حنا  الجلسات 

 وقت في المجالس . الهدف من ذلك هو ترشيد المحاصرين بالوقت و
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ة بالنسبة لكل فريق و عن كل  فيما يتعلق بتحديد األسئلة في سؤال واحد بصفة فردية و خمسة أسئل

الذي يشتغل و يجتمع و يحدد من  دورة الفريق  باسم سيتدخل و يطرح السؤ، فالبد من االشتغال في اطار  ال 

  األسئلة التي ستطرح فليس لدي أي مانع .على كل حال اذا ارتأيتم الزيادة في عدد فريقه، و

غبون في االنضمام الى الفرق ، فهناك مجموعة من األعضاء الذين قد ال يرأنا لم أتحدث عن الفريق

بالرغم من اكراه سنة يعتبر مجحفا في حقهم  األسئلة في ثالثة في البالتالي فان تحديد عدد  وهذا من حقهم، و

 الوقت الذي أصبح محددا في خمس ساعات للجلسة الواحدة .

  

التصويت عليهعلى كل ح الحق في أنال فهذا مقترح يمكن  لديه  المجلس  ننسى أن عضو   ، دون أن 

، ار االحاطة علما ثم الحق في تقديم سؤال كتابيديه الحق في التدخل في اطلجدول األعمال و  يتقدم بنقطة في

 لكن مع ذلك سنطرح األمر على المجلس مع العلم أنه ليس لدي مانع من الرفع من عدد األسئلة .

الت الثقة  على  المجلس  رئيس  السيد  أهنئ  الذين بدوري  المحترمين  المجلس  أعضاء  فيه  وضعها  ي 

  بدورهم على الثقة التي وضعتها فيهم ساكنة مدينة مراكش . أهنئهم

لدي مالحظة تهم مدة التدخل خصوصا و أن المقتضيات القانونية الجديدة نصت على نظام الفرق التي 

الىق أعضاءها  عدد  يصل  و  20  د  العضوا  قد  فرق  اهناك  أعضاءها  عدد  يصل  و  العدد،  هذا  أقترح لى  عليه 

   تقليص هذا العدد .

مومي  بالنسبة للمقتضى الذي يقضي على أنه يمكن للرئيس أن يعقد جلسات المجلس في أي" مكان ع 

 لس . ، اذ البد من تحديد هذا المكان العمومي حتى يصبح ملزما للمج" فما المقصود بهذه العبارة
 

، فان المالحظة التي تقدم بها السيد كتبانعقاد الدورة في مقر آخر باتفاق مع الم  بإمكانيةفيما يتعلق  

عبد الجليل بنسعود هي في محلها غير أنه عادة ال تعقد الجلسة في شارع أو رصيف عمومي و انما في مكان 

قد في غير مقر الجماعة هو استثناء و، فانعقاد الدورة  ي الشروط التي فرضها المشرع مالئم للحضور و يستوف 

عقد الدورة في المكان المخصص لذلك و ن، أما األصل هو تباألشغال في الجماعة  يكون لظروف ترتبط بالقيام

أن نحتفظ بهذا المقتضى كما هو وارد  الذي يحتوي على التسجيل الصوتي و عدد الكراسي الكافي ، لذلك أقترح

 نظام الداخلي . في مشروع ال

و الرئيس  السيد  نهنئ  أن  نود  وأعضاأوال  التي  الثقة  على  المجلس  المواطنون ضء  فيهم  عها 

 أتمنى لهم التوفيق في عملهم . المراكشيون و

المادة   تهم  تنص عل  5لدي مالحظة  التي  الثانية  الفقرة  في ستفي  مدة كل جلسة  تحديد  ، ساعات  ى 

فالممارسة أثبتت هناك جلسات قد ال يستغرق فيها النقاش سوى مدة قليلة نظرا لقلة النقط المتبقية ثم تختم 

والدو التمديد  امكانية  أقترح  لذلك  الرة  من  بمبادرة  واحة  بساعة  اطار لو  في  المجلس  أعضاء  من  أو  رئيس 

 ست ساعات . التصويت من طرف المجلس تفاديا لعقد جلسة أخرى تكون مدتها 

للمادة   ال11بالنسبة  المدة  بخصوص  المحترمين  األعضاء  السادة  به  جاء  ما  مع  أتفق  لطرح  ،  محددة 

، صحيح أن المدة المحددة في البرلمان هي دقيقتين لكنها في غالب األحيان تبقى غير كافية علما أن السؤال



 ( 14/10/2015جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   ملجلس 2015محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

24 
 

 لإلجابة ي فان مدة الجلسة المخصصة  لسة البرلمان هي ساعتين في حين انه بالنسبة للمجلس الجماعمدة ج

دقيقة أي أقل من ساعتين،    100تغرق  سؤال سيس   20عن هذه األسئلة تصل مدتها الى ست ساعات و طرح  

، المجلس كونون على علم بمضمون هذا السؤال، عكس أعضاء  المكتب المسير يفصحيح أن واضع السؤال و

المدة ثم يتم التعقيب في كن للرئيس أن يجيب في نفس  مي مدة وضع السؤال في ثالث دقائق و  لذلك يمكن تحديد

 ، وذلك حتى يكون أعضاء المجلس على بينة من طبيعة السؤال ليتمكنوا من مناقشته .دقيقتين

أنه "يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب " و أقترح تغيير هذه العبارة ب "   11ورد كذلك في المادة  

  على األسئلة . باإلجابةتب " و ذلك حتى يصبح الرئيس ملزما يجب على الرئيس أو أحد أعضاء المك

أقترح في حالة ما اذا لم يحضر العضو المعني بطرح السؤال لسبب مقبول و كان    12بالنسبة للمادة  

   ينتمي الى فريق يمكن أن ينوب عنه فريقه في طرح هذا السؤال .

  

ي بفيما  المتعلقةتعلق  األولى  فان    المالحظة  ساعات،  ست  في  المحدد  الجلسة  ابزمن  لعضو  السيد 

اقترب من انضاج الة مناقشة المجلس لنقطة معينة وهي في حهللا طرح اشكالية مهمة والمحترم عدنان بنعبد  

يتطلب الذي  األمر  انتهت  قد  تكون  للجلسة  المحددة  القانونية  المدة  لكن  قرارها  و  الى ارج  فكرتها  النقطة  اع 

الحسم في النقطة سيتطلب وقتا قصيرا يمكن للمجلس أن ، لذلك اذا كان  الجلسة الموالية وقد يعاد فيها النقاش

 بالتالي فأنا مع التعديل المقترح في هذا االطار .دد أجل الجلسة لساعة على األقل ويم

للمادة  نسببال الفقرة    5ة  يهم  المقترح  التعديل  فان  الداخلي  النظام  مشروع  سيكون  من  التي  الثانية 

مضمونها على الشكل اآلتي : " يعقد المجلس جلساته في الساعة المحددة في االستدعاء على أن ال تتعدى 

  ن " .( ساعات و يمكن اضافة ساعة أخرى باتفاق مع األعضاء الحاضري6مدة كل جلسة ستة )

  

 . على غرار كل التعديالت المقترحة التعديل بطبيعة الحال سيكون موضوع تصويت من المجلسان هذا 

يتعلق   السؤال    بإعطاءفيما  لواضع  الجلسةالكلمة  في  مدة  إللقائه  أن  األعضاء  السادة  بعض  اعتبر   ،

ره سيجيب في الرئيس بدو س لدينا أي مانع في هذا االطار وا دقيقتين و نحن ليدقيقة هي غير كافية و اقترحو

 دقيقتين .

تعطى الكلمة خالل هذه  "...    :ا هو على الشكل التاليفان التعديل المقترح بشأنه  11بخصوص المادة  

 واحدة(.ديم ملخص عنه في مدة ال تتجاوز دقيقتين )بدل دقيقة الجلسة لواضع السؤال الكتابي لتق

  

ل بالنسبة  و  11لمادة  كذلك  آخر  تعديل  اضافة  على يمكن  الرد  المكتب  أعضاء  أحد  أو  للرئيس   " هو 

الحق في التعقيب من ن الرئيس له  " مع العلم أ" بدل " يمكن للرئيس ...التعقيب في مدة ال تتجاوز دقيقتين  

 عدمه. 
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التي تهم السؤال الكتابي فان السيد العضو المحترم عدنان بنعبد هللا يقترح تعديال   12فيما يتعلق بالمادة 

هو تعديل ريق أن ينوب عنه في طرح السؤال ويهم تغيب واضع السؤال الذي ينتمي الى فريق بحيث يمكن للف

 يرغبون في االنضمام الى اي فريق هذا مع العلم ان هناك أعضاء قد ال  ،فريقروح الإلذكاء  جيد في نظري  

القانوهذا حقهم بروح  أخدنا  اذا  لكن  اليها  ،  االنتساب  الفرق و  فالبد من  االشتغال  حون  العضو من  يتمكن  تى 

يشتغل  داخلها   أن  عليه  الصعب  من  سيكون  ومع ألنه  معها  سيتداول  و  الفرق  مع  سيجتمع  فهو  بمفرده 

الى فريق و كان غيابه بعذر ، لذلك فأنا أوافق على هذا التعديل اذا كان العضو واضع السؤال ينتمي  اؤساءهر

على كل حال طرح سؤاله في الدورة الموالية و  ، أما اذا كان واضع السؤال غير منتسب الى فريق يتولىمقبول

  تمي الى فريق أم ال.ان ينسنعمل في اطار توافقي يأخذ بعين االعتبار حق العضو سواء ك فإننا

 .سؤالالمجلس مقيدا بهذا ال ب من المعني باألمر " حتى ال يبقيمكن ان نضيف عبارة " بناء على طل

الوثائق فاني أقترح مراعاة الجانب   لدي مالحظة شكلية، فمادام أن أشغال المجلس تتطلب العديد من

ط من خالل طريقة  المجلس حاصل على شهادة  البيئي  أن  و  الوثائق خاصة  هذه  باحترام    isoبع  يتعلق  فيما 

السيدات أعضاء ائق للسادة وإلرسال هذه الوث، وفي هذا االطار يمكن استعمال الوسائل الرقمية كوسيلة  البيئة

  الذين يرغبون في اللجوء الى هذه الوسيلة.لكتروني وعلى بريد ا ذين يتوفرونالمجلس المحترمين ال

للمادة   المحلية    33بالنسبة  للجماعات  التنظيمي  القانون  أنه   ت  فإنهامن  على  الرابعة  فقرتها  في  نص 

مرين أولهما للمجلس" فهذه المادة أشارت الى  أ  النظام الداخليتوقيتها في  مدة الزمنية للجلسات وتحدد ال"

كالمد التي  الزمنية  اقتراح سب ة  تم  المناقشة  أثناء  و  في ست ساعات  محددة  توقيت انت  ثانيهما  و  ع ساعات 

ك اشارة لترك الصالحية للسيد الرئيس و المكتب المسير و مشروع النظام الداخلي الجلسات، وهنا ربما هنال

يتم الحديث عن البداية فقط  هو أن    اقتراحيى تحديد البداية و النهاية وجوبا، وبعد من ذلك حيث أشار الذهب أ

مع حذف عبارة "وجوبا"، لذلك فاالحتفاظ بهذه االشارة لن يكون فيها أي تناقض مع الفقرة الرابعة من المادة  

 . جماعاتمن القانون التنظيمي لل 33

دة  بالرجوع الى الماالداخلي المخصص لألسئلة الكتابية، ومشروع النظام  من    11أما فيما يخص المادة  

كيف  46 للمجلس  الداخلي  النظام  "يحدد  أنه  على  تنص  أنها  نجد  التنظيمي  القانون  و من  األسئلة  اشهار  يات 

ام لتحديد هذه الكيفية في مشروع النظام الداخلي تم الحديث على تضمينها في محضر الدورة النظاألجوبة " و

دام الهدف من نشر هذه األسئلة هو أن يتمكن   الى امكانية اشهارها بالموقع االلكتروني و ما  باإلضافةالداخلي  

ا يعلق ملخص عن السؤال الكتابي ، أقترح اضافة "كماالطالع على األسئلة الكتابية وعلى األجوبة مواطن منال

كذلك المدة على أن يتم تحديد هذه األماكن و  "ر الجماعة أو بأماكن عمومية أخرىملخص عن الجواب بمقو

 ليس الفرنسية مع تحيين المعطيات .العربية و ع ضرورة استعمال اللغةم

جلسات في ست هللا فان تحديد مدة ال  كما قال السيد العضو المحترم عدنان بنعبدو  5فيما يتعلق بالمادة  

، لذلك  رة الحقةل الدورة الى جلسة أو دو، حيث يمكن أن يتم تأجيل نقطة في جدول أعماجداساعات هو ضئيل  

يلي " و يمكن اضافة   ما  الموضوع يطرحأقترح اضافة  اثنين األول مرتبط   ساعة واحدة " ، فهذا  اكراهين 

، أما االكراه ىفي جلسة أخرى أو في دورة أخر  بحضور ممثلي المصالح الخارجية اذ قد يتعذر عليهم الحضور
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حيزها الزمني الرتباطها بمشاكل وقضايا  خرى يفقدها  الثاني فيتمثل في كون تأجيل النقطة الى جلسة او دورة أ

هناك  المواطنين تكون  قد  المناقشة  أثناء  ألنه  تكفي  ال  اضافة ساعة واحدة  فحتى  لذلك  قد    تجاذبات،  سياسية 

ما تبقى من النقط المخصصة للجلسة، لذلك البد من تغيير شة  تستهلك الكثير من الوقت الذي قد ال يكفي لمناق

 مناقشة نقطة معينة باتفاق المجلس .ى المجلس الوقت الكافي لمعالجة ويكون لدالصيغة بحيث 

للمادة   "...    9بالنسبة  على  تنص  )فإنها  الدورة."   (30ثالثون  انعقاد  شهر  حلول  قبل  كاملة  يوما 

 المادة هو "ثالثون يوما من تاريخ الدورة ".اقتراحي بالنسبة لهذه 

سؤال يهم مشكل من    معين هوو فريق  سيطرح من قبل عضو أ، فان السؤال الذي  12بخصوص المادة  

، فالمهم هو االجابة على  لم يحضر واضع السؤال  ولوتم حتى  عليه يجب أن ت  فاإلجابة، لذلك  مشاكل الساكنة

 الحكامة.النجاعة وتهم المواطنين فهذه هي القضايا التي 

تضح أنه لن يكون موضوع تغييرات هامة ألنه وبكل  شروع النظام الداخلي يمن خالل قراءة عامة لم

ا فقط  تهدف  التي  المالحظات  بعض  من  اال  شامال  المشروع  هذا  وجدنا  أجل صدق  من  بسيطة  تنبيهات  لى 

  .التنقيح

المادة   من  الثالثة  للفقرة  "    12بالنسبة  أنه  على  الكتابي    إذاتنص  بالسؤال  تقدم  الذي  العضو  تغيب 

تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بعذر   إذا  غة التالية "حذف السؤال من جدول األعمال " أقترح الصيي

الموالية ويؤجل   الدورة  أو  الجلسة  فريق  الى  الى  انتمائه  ينوب عنه في في حالة  معين يمكن لهذا األخير أن 

  طرح السؤال ".

قد سبق أن قلتم السيد الرئيس تغيب العضو ..." و  إذارة "  في فقرتها األخي  12النقطة    خل يهملدي تد

، سؤالي هل المقصود "بعذر السؤاللفريق أن ينوب عنه في طرح  اذا تغيب العضو "بعذر يمكن ألحد أعضاء ا

 بمقتضى القانون أم أعذار أخرى؟  مقبول " تلك األعذار المحددة 

  

 سنناقشه. حينما نصل الى "العذر المقبول " 

لي فان من    فبالسنبة،  ر الذي سنشير اليه في مادة معينةالعذيجب أال نقول" العذر المقبول" و انما  

تحديد ما اذا ي من سيقوم بتقييم هذا العذر ولابالتو  بالمجلس،و يكن في مهمة تتعلق  يشتغل لديه عذر حتى و ل

 كان مقبوال أم ال ؟ 

  

 .األمرجلس هو الذي سيصوت على هذا الم

 

 



 ( 14/10/2015جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   ملجلس 2015محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

27 
 

 .اذن األمر ال يتعلق بتلك األعذار األخرى التي حددها القانون 

  

نحن أدرجناه في  المجلس ليحظى بالقبول من عدمه و  بالنسبة للعذر كيفما كان ال بد و أن يطرح على

 قد تكون هناك أعذار أخرى لم يتم ادراجها . كون أعضاء المجلس على اطالع به و هذه المادة حتى ي

 .ذر مقبول من المجلس" يتعلق ب "عاذن األمر 

  

 ."مقبول من طرف المجلس"نعم حينما نقول أنه "عذر مقبول " فالمقصود بذلك أنه  

فيما يخص أعضاء المجلس    13لدي مالحظة أخرى تتعلق بالمادة    يبدو لي األمر معقوال و ديمقراطيا .  

سؤالي هو حداث اآلنية و االستعجالية ، والذي سيتدخلون في اطار مسطرة " االحاطة علما " التي تتعلق باأل

 كيف سيتم تقييم ما هو آني أو استعجالي ؟ و من له الصفة للقيام بهذا التقييم ؟ .

  

، نحن ال نريد أن نقول أن هذا التحديد  اذا كان آنيا أو استعجاليا أم اللمشكل سنحدد ما  حينما سيطرح ا

ي اذا قبلته الحكومة تجيب عليه هو أن السؤال اآلنئيس، فالبرلمان لديه صيغة أخرى وسيكون من طرف الر

اذا كان هناك  ، لكن نحن على مستوى المجلس نريد ان يكون السادة األعضاء على راحتهم و  والعكس صحيح

 أمر غير استعجالي نؤجل طرحه الى فرصة أخرى .

 و اذا كان قد طرح الموضوع في الجلسة ؟  

  

 اذا كان السؤال غير آني ال تتم االجابة عليه .

، و في رأيي اذا تغيب العضو و كان ينتمي الى فريق ناب  أخذت الكثير من الوقت  12المادة    ان مناقشة

 ، كما أنه ال يؤجل السؤال الى الدورة الالحقة عنه فريقه في طرح السؤال و اذا كان غير منتسب لفريق

 افية . تبقى غير كمجال للمقارنة مع البرلمان وعلى كل حال فمدة دقيقة  
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نجده ينص على أنه "تحدد المدة الزمنية للجلسات  من القانون التنظيمي للجماعات،    33بالنسبة للمادة  

فان امكانية التمديد تضرب في العمق هذا المقتضى فهذه   لي للمجلس"، ولإلشارةو توقيتها في النظام الداخ

اذا كانت مدة ست ساعات غير من تحديد المدة الزمنية للجلسة وبالتالي البد  التحديد" و  ة تحدثت عن "الماد

ما اذا كانت مدة  في حالة  عات لكن يجب أن تحدد هذه المدة وكافية يمكن تمديدها الى سبع ساعات أو ثمان سا

 ي رفع الجلسة . انتهت مناقشة نقط جدول األعمال فالمجلس له الصالحية فبيرة والجلسة ك

  

الزمن تحديد  تحدثنا عن  أننا  الأرى  النظام  ففي  التحديد،  يكن هذا  لم  السابق  ا داخلي  أما  فالمدة ،  ليوم 

 بالتالي فالزمن محدد . محددة في ست ساعات ويمكن اضافة ساعة، و

كذا أعضاء المجلس  ثقة التي وضعها فيهم المواطنون والسادة النواب على الأوال أهنئ السيد الرئيس و

 الجماعي .

من مشروع النظام الداخلي،  11مادة ال أريد أن أكرر ما جاء به السادة األعضاء المتدخلين بخصوص ال

  بالنسبة للتعقيب .ة ثالث دقائق بالنسبة لألجوبة وأقترح مدو

رفض ادراج كل نقطة مقترحة معلال،   على أنه " يتعين أن يكون  نصت   التي  9ما يخص المادة  في   أما

يدون هذا ، ودورة ليحاط علما بذلك دون مناقشةان يرفع هذا الرفض الى علم الطرف المقترح عند افتتاح الو

 الرفض وجوبا بمحضر الجلسة .

(  30ادراج نقطة في جدول األعمال ثالثون )يحق لنصف أعضاء المجلس أن يقدموا طلبا كتابيا قصد  

تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول األعمال ." اقتراحي هو ثلث املة قبل حلول شهر انعقاد الدورة، ويوما ك

 عض األعضاء أثناء انعقاد الدورات .األعضاء بدل النصف نظرا الرتباطات ب

  

 واضحة في هذا االطار .ون التنظيمي للجماعات ات القانان مقتضي

 . فهو كالم آخرو النظام الداخلي للمجلس الجماعي، اما عدم امكانية الخروج عن القانون ان ما يهمنا ه

  

 ظيمي كما ال يمكن الخروج عن هذا األخير .هي واردة في القانون التنان عددا كبيرا من المواد 

فيما يخص النصاب القانوني من أجل ادراج نقطة في جدول األعمال يعتبر الزاميا من طرف أعضاء 

في حالة تقديم طلب كتابي قصد ادراج نقطة تدخل التي تنص على أنه "    40المجلس و هناك نحيل على المادة  

" بمعنى اء المجلس و تسجل وجوبا ...من قبل نصف عدد أعضفي صالحيات المجلس في جدول أعمال الدورة 

األمر   ال  بإعدادأن  و  المجلس  دورات  من  الزام دورة  أجل  من  وبالتالي  في شأنها،  يتداول  أن  يجب  التي  نقط 
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و نصاباالن  هذه  بإدراجالمكتب  الرئيس  المشرع  له  حدد  النصف  قطة  في  يتمثل  القانون  قانونيا  أن  بمعنى   ،

، كذلك يجب أن يكون هذا الطلب كتابيا بمعنى أنه يجب  يرفع من هذا النصاب أو أن يقلصه   ز أنالداخلي ال يجو

في جدول   ادراجه  السؤال قصد  تقديم  ارتأوا  الذين  كتابي و على األعضاء  بطلب  يتقدموا  أن  هذا غير األعمال 

حدة تقوم بكتابة رسالة و تكتلهم في كتلة وا  بإرادتهمانما هو مرتبط  عدمه في الجلسة و  مرتبط بحضورهم من

   توجه الى الرئاسة من أجل ادراج هذه النقطة .

  

 ب الثالث من مشروع النظام الداخلي . اآلن أعطي الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس قصد تالوة البا

 المكتب :الثالث الباب
 14المادة 

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة اعتيادية مرتين في الشهر وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة  
  إلى ذلك باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.

 الدورة العادية لتحضير جدول أعمالها.  يوما قبل تاريخ شهر انعقاد   ويجتمع المكتب وجوبا ثالثين 
عنهيحق    ينوب  من  أو  العمالة  عامل  دعوة  المجلس  نوابهم  ، لرئيس  أو  اللجان  وكاتب    ، ورؤساء 

نائبه يعتبره    ،المجلس او  له دعوة أي شخص  المكتب، كما يجوز  ورؤساء الفرق او نوابهم لحضور أشغال 
  شغال المكتب.مفيدا للمشاركة في أ

و أي موظف آخر لحضور أشغال المكتب  يمكن لرئيس المجلس أيضا استدعاء المدير العام للمصالح أ  
  بصفة استشارية. 

   
 15المادة 

يحيل رئيس المجلس كل العرائض المقدمة له من قبل المواطنات والمواطنين وكذا الجمعيــات على    
ل استيفاءها  بعد  وذلك  فيها  للبث  المادتيــن  المكتب  في  الواردة  القا  124و    123لشروط  التنظيمي  من  نون 

 المتعلق بالجماعات. 

 
 16المادة 

  ( لزوما خمسة عشرة  اجتماعا  المجلس  مكتب  لتحديد  15يعقد  الدورة وذلك  انعقاد  تاريخ  قبل  يوما   )
أثناء جلسات الدورة    الجدولة الزمنية المقرر إرفاقها بجدول األعمال وكذا طرق تنظيم المناقشات والتدخالت 

 لمنتسبين.  بين الفرق مع مراعاة حق األعضاء الغير ا
  ( أربعة وعشرون  المكتب  انعقاد  دعوة  بجميع  24تتم  االجتماع  انعقاد  قبل ساعة  األقل  ( ساعة على 

  الوسائل المتاحة. 
يؤ   النصاب  توفر  عدم  حالة  وفي  أعضائه،  أغلبية  بحضور  قانونية  المكتب  اجتماعات  جل  تعتبر 

  عدد األعضاء الحاضرين. االجتماع إلى اليوم الموالي ويعتبر قانونيا كيفما كان 
 
 
 



 ( 14/10/2015جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   ملجلس 2015محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

30 
 

 17المادة 

المطلقة     باألغلبية  االقتضاء  للتصويت عند  اللجوء  ويتم  بين أعضائه،  بالتوافق  المكتب  تتخذ قرارات 
  س. لألصوات المعبر عنها وعند تعادل األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئي

  ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص لكل نائب.   
أعضاء المكتب لتحرير محاضر اجتماعات المكتب التي تدون    أحد يعين رئيس مجلس الجماعة    

لرئيس   يمكن  االقتضاء  وعند  عليه.  االطالع  المكتب  أعضاء  لكافة  يحق  و  الرئيس  يوقعه  خاص  سجل  في 
هذه المهمة. المجلس تخصيص سكرتارية خاصة للقيام ب

  

 باب المناقشة مفتوح حول هذه الباب . 

ض  التي تنص على أنه " يحيل رئيس المجلس كل العرائالتي تتعلق بالعرائض و  16المادة  تدخلي يهم  

كلمة "   " و أقترح حذف...ات على المكتب للبث فيها  كذا الجمعي نين و  المواطالمقدمة له من قبل المواطنات و

القانون، "...   فيها " ألنها غير واردة في  المادتين  للبث  الواردة في  من   124و    123بعد استيفائها للشروط 

أنه    ا تنص علىمن القانون التنظيمي نجد  125مادة  بالرجوع الى النون التنظيمي المتعلق بالجماعات " والقا

لى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفاءها للشروط الواردة في  ال العريضة من قبل رئيس المجلس ع" تح

هاتين أعاله   124و    123المادتين   في  المذكورة  الشروط  على  العريضة  توفرت  اذا  بمعنى   " الحالة  حسب   ،

عليه فعبارة "  ا مباشرة الى اللجنة ومادتين فان المكتب ال يبث فيها وانما يدرجها في جدول األعمال ويحيلهال

 فيها " هي غير قانونية .للبث 

  

ها ، اذ تحال هذه العرائض على المكتب للبث فيفيها " مدى استيفاءها للشروط المقصود بعبارة "للبث 

 ل . تدرج النقطة في جدول األعما اذا كانت هذه الشروط مستوفاةفيما يتعلق باستيفاء شروطها و

 15البد من اعادة النظر في هذه المادة ألن من يبث في استيفاء الشروط هو المكتب في حين أن المادة  

الحال أن من يبث في  المكتب بعد استيفاءها للشروط  و  تنص على أن الرئيس هو الذي يحيل العريضة على

  المكتب .و  وفر الشروط من عدمه هت

  

للبث فيما يتعلق باستيفائها للشروط الواردة في المادتين  على الشكل التالي " ...    اذا التعديل سيكون

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات" . 124و  123

أتمنى لهم التوفيق  ثقة التي وضعها فيهم المواطنون والسيدات األعضاء على الالسادة وبدوري أهنئ  

 هم . تفي مهم 
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( ساعة  24عشرون )ة انعقاد المكتب أربعة والتي تنص على أنه " تتم دعو  16ان تدخلي يهم المادة  

االج انعقاد  قبل ساعة  األقل  المتاحة ."على  الوسائل  بجميع  التو  تماع  الصيغة  انعقاد  الية "  أقترح  تتم دعوة 

و ثمانية  )المكتب  نظرا  48أربعون ساعة  المتاحة. "  الوسائل  بجميع  االجتماع  انعقاد  قبل ساعة  األقل  ( على 

 .( ساعة هي مدة قليلة24عشرون )لكون أربعة و

  

أنه قد تكون هناك اتفقنا مع أعضاء المكتب خصوصا و  ة ألننااعس  24أرى أن ترك المدة محددة في  

 . ساعة 48أمورا مستعجلة ال تحتمل االنتظار ل 

في حالة  التي تنص على أنه "... و  16بالنسبة للمادة    .نى للسيد الرئيس التوفيق في مهمهأتم بدوري   

 "الموالي من أيام العمل ...اليوم  فيع الى اليوم الموالي ..."  أقترح عبارة "... اميؤجل االجتعدم توفر النصاب 

  

تعجل يهم المدينة  مسأشكر السيد العضو المحترم حسن الهواري على اقتراحه لكن قد يكون هناك أمر  

  األحد . يام األسبوع بما فيها السبت وعلى كل حال فنحن نشتغل جميع أيستوجب العمل و

التي تنص على أنه " يعقد مكتب المجلس اجتماعا لزوما خمسة    16لدي مالحظة بسيطة تهم المادة  

الدورة    (15)عشرة   انعقاد  تاريخ  قبل  ويوما  خ..."  كل  يجتمع  أنه  ".الحال  بشكل عادي  يوما   ..مسة عشرة 

ول األعمال يجب أن يرسل للسلطة قبل  جدرر ارفاقها بجدول األعمال ..." ولتحديد الجدولة الزمنية المقك  ذلو

ليه فالموضوع بناء عدول األعمال قبل أن يجتمع المكتب، وبالتالي كأن األمر يتعلق بتهيئ جما، وعشرون يو 

ما الى شهر أو خمسة و عشرون لذلك أقترح الرفع من هذه المدة الزمنية من خمسة عشرة يو  ،غير واضح

ول األعمال الى إلرسال جديحترم أجل عشرون يوما  يطلع المكتب على جدول األعمال و  يوما على أساس أن

 عشرة أيام المتعلقة بالمجلس حتى يكون للمكتب متسع من الوقت لالشتغال فيه . السيد الوالي و

  

السأرجوا   الىمن  الرجوع  نكيل  محمد  المحترم  العضو  و   14  المادة  يد   " أنه  تنص على  يجتمع  التي 

، فجدول األعمال تم ارساله الى السيد الوالي  ريخ شهر انعقاد الدورة العادية "ثالثين يوما قبل تاالمكتب وجوبا 

ك لتحديد الجدولة الزمنية لذة عشرة يوما قبل انعقاد الدورة و وحينما يرجع الى المجلس يجتمع المكتب خمس 

 للجلسات التي يتم ارسالها مع الوثائق المرفقة بها الى أعضاء المجلس . 

المادة   على  اطلعت  تتو  14لقد  لم  لو  االفضل  من  المادة  كان  في  الموضوع  الى  االشارة  ألن    16م 

 ة وفقا للقانون .سيكون تلقائيا حيث تتم الجدولة الزمني األمر
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يجب االبقاء على الصيغة التي جاءت بها في مسودة النظام الداخلي العتبارات   15فيما يخص المادة  

ختصة خاصة من بينها أن العرائض ال تعرض على المكتب اال بعد استيفاءها للشروط حيث تعرض على خلية م

األ هذا  في  تبث  المبالجماعة  على  ذلك  بعد  تحيلها  ثم  ومر  هذه كتب،  بافتحاص  يقوم  ال  األخير  فهذا  بالتالي 

للمادة   وفقا  بذلك  مختصة  جهة  هناك  ألن  الق  124و    123العرائض  بالجماعاتمن  المتعلق  التنظيمي  ، انون 

  .الجدولة الزمنية في جلسات الدورةذلك وعليه فالمكتب يبث في العرائض المستوفية للشروط ثم يضع لها بعد 

 

هو    15من القانون التنظيمي سنجد أن التعديل الذي سندخله على المادة    125رجعنا الى المادة    إذاربما  

 األنسب.

الر سيدي  بالفعل  للتوضيح  فانه  العرائض  ئيس  المسألة  خالل    ،زاميةأصبحت  من  المشرع  ألزم  اذ 

ير يبث  بالتالي فتاريخ ادراجها ال يبث فيه المكتب ألن هذا األخظيمي أن تدرج في الدورة الموالية، والقانون التن

فاءها للشروط ، أما المشرع فقد أكد أن هذه العرائض عند استيفقط في تضمينها في جلسة من جلسات الدورة

تتأكد   د اللجنة التيا قال السيد الرئيس بالرغم من وجوبالتالي كمالية، والقانونية تدرج الزاما في الدورة المو

للمادتين النقطة  هذه  خضوع  أن   124و  123   من  من  التأكد  في  يتمثل  المكتب  فعمل  التنظيمي  القانون  من 

، أما الزامية ادراجها ة من جلسات الدورةراجها في جلسدايبث في  تتوفر على الشكليات القانونية و  العرائض

بالتالي فالتعديل الذي للمكتب للبث في ادراجها من غيره، و  في جدول األعمال فقد جاء بها المشرع و ال مجال

تبقى صالحية صاغه السيد الرئيس هو في محله و  جاءت به السيدة العضوة المحترمة زكية المريني و الذي

 في اطار اختصاصات المكتب.دولة الزمنية البث في الج

التي تنص على أنه " يعقد مكتب المجلس اجتماعا لزوما خمسة    16لدي مالحظة فيما يتعلق بالمادة  

ال وكذا المقرر ارفاقها بجدول األعم  ذلك لتحديد الجدولة الزمنيةيوما قبل تاريخ انعقاد الدورة و  (15)عشرة  

هذه األخيرة تنص   8المادة  ى أن هناك لبسا بين هذه المادة وبالتالي أروالتدخالت " و   طرق تنظيم المناقشات

المجلس في شأنها خالل كل   النقط التي سيتداولالزمنية لجلسة أو جلسات الدورة وتوجه الجدولة    على أنه "

، فبالنسبة لعضو الدورة الى أعضاء المجلس"قاد  انع  أيام قبل تاريخ  (10)شرة  الوثائق ذات الصلة عجلسة و

الحال أن عضو المجلس من المفروض ورة بالوثائق المتعلقة بالدورة والمجلس فانه يتوصل عشرة أيام قبل الد

 التالي أتساءل كيف سيتم األمر ؟ بة الكتابية عشرون يوما قبل ذلك وأن يرسل األسئل

بالتالي فعضو ر المرتبطة بجدول األعمال، وغياألمر يتعلق باألسئلة الكتابية بعد اذن السيد الرئيس فان 

، الجلسة المخصصة لألسئلة الكتابيةالمجلس الذي ارتأى أن هناك موضوعا يهم الساكنة يمكن أن يطرحه في  

 التي سيتولى المكتب تنفيذها .المجلس والقرارات التي سيتخذها  أما جدول األعمال فهو يهم

يوم عشرة  خمسة  بأجل  يتعلق  فيما  الاأما  يرسل  األعمال  جدول  فان  ال،  جدولة ى  بدون  الوالي  سيد 

، بمعنى أن المكتب في الخمسة عشرة يوما قبل انعقاد الدورة فهي لتحديد الجدولة الزمنية للجلسات بعد زمنية
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قد اخترنا أجل خمسة عشرة يوما لكي يبقى أجل  األعمال، ويتعلق بجدول  الوالي فيما  التوصل بمراسلة السيد  

القانوني لتوصل أعضاء المجلس بجدول األعمال عشرة أيام قبل انعقاد خمسة أيام كافيا لكي يتم احترام األجل  

 الدورة .

  

 داخلي .لتالوة الباب الرابع من مشروع النظام الالكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس 

النظام الداخلي يجب أن يكون مقتضيات التي نص عليها القانون واالشارة الى أن هناك مجموعة من الالبد من  

 في اطار تطبيق المقتضيات التي حددها المشرع .

 الفرق  :الرابعالباب 

 وط تأليف الفرق رش الفرع األول:
 18:المادة

يتعين على أعضاء مجلس الجماعة تكوين فرق، وتعتبر هذه الفرق أداة لتنظيم مشاركة األعضاء في  
 أشغال المجلس عبر توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة للنقاش.  

وقع عليه  يتم تأليف هذه الفرق في مستهل الفترة االنتدابية  وذلك بتصريح يحال على رئاسة المجلس م 
ف كل  أعضاء  اسم    48ريق،  من طرف  فيه  يحددون  الدائمة،  اللجان  لتشكيل  المخصصة  الجلسة  قبل   ساعة 

ناطقا رسميا   الرئيس  ويكون  ونائبه  من طرفهم  المنتدب  الفريق  رئيس  وكذا  بأعضائه  اسمية  والئحة  الفريق 
  باسم الفريق ومخاطبا رئيسيا أمام المجلس وأجهزته.

تغيير   أي  أن  الفري  على  على  بعد  يطرأ  الشكليات  هتأسيسق  وفق  به  المجلس  رئاسة  إخبار  يتم   ،
  والشروط أعاله.

 : تكوين الفرقالثاني الفرع
 19المادة 

  ( عضوا. 20) عن عشرين يجب أن ال يقل عدد الفرق عن فريقين وعدد اعضاء كل فريق 
الفرق  يق أن ينتسبوا إلى إحدى  يتعين على االعضاء الذين ال يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فر  

  الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق المكونة االندماج مع بعضها البعض. 
  ال يمكن ألي عضو أن ينتمي ألكثر من فريق. 
  ال يؤثر االنتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل أجهزة المجلس.  
  ر عليها المجلس.ود اإلمكانيات التي يتوفيسهر رئيس المجلس على توفير وسائل العمل للفرق في حد  

 صالحيات الفرق ورؤساءها  :لثالثالفرع ا
 20 المادة

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي رؤساء الفرق او نوابهم قبل انعقاد دورات المجلس الجماعي   
المادة   في  إليه  المشار  المكتب  اجتماع  الزمنية    16في  الجدولة  على  التوافق  قصد  وكيفيات  أعاله  للجلسات 

  تنظيم النقاش والمداوالت بخصوص النقط المدرجة في جداول األعمال.



 ( 14/10/2015جماعة مراكش )الجلسة االفتتاحية بتاريخ   ملجلس 2015محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

34 
 

يتمتع رئيس كل فريق بالسلطة التنظيمية داخل الهيئة التي يشرف عليها اذ يتعين عليه تبليغ القرارات   
التدخالت  وتوزيع  جهة  من  لفريقه  المنتسبين  األعضاء  إلى  المجلس  مكتب  اجتماع  عن  خالل    المنبثقة 

  بط أعضاء فريقه والحرص على احترام النظام الداخلي لمجلس الجماعة.وض  الجلسات 
 

  

 . باب المناقشة مفتوح حول هذا الباب

الحال عضو بالنسبة لكل فريق و  20ده في  تحدي  ، فقد تم لذي ستتكون منه الفرق هو كبيرأرى أن العدد ا 

هو    أن المجلس  أعضاء  فقط  86عدد  الىعضو  العدد  هذا  تقليص  أقترح  لذلك  األق  10  ،  يتمكن على  حتى  ل 

فذلك راجع لكون عدد أعضاء البرلمان   20اذا كان العدد بالنسبة للبرلمان محدد في  االعضاء من االشتغال، و

 المجلس . هو أكبر بكثير من عدد أعضاء 

تب أتفق مع السيد العضو المحترم عدنان بنعبد هللا على أساس أن فكرة الفرق هي فكرة جاء بها المك

أقترح ان ضوا يحد من فعالية هذا العمل وع  لكن تحديد العدد في عشرونبغرض تطوير العمل داخل المجلس، و

أن هناك مجموعة من األعضاء الذين قد    االعتبار عضوا لكل فريق مع األخذ بعين    12و    10يكون العدد ما بين  

يتعين   نجد أنها تنص على أنه  "  18، وبالرجوع الى مقتضيات المادة  يرغبون في االنضمام الى أي فريق  ال

أ تعلى  الجماعة  مجلس  وعضاء   " فرق  االكوين  من  نوع  هناك  أن  منه  يستشف  قد  ما  لألعضاء هو  جبار 

الى   "الفرقلالنضمام  عبارة  أقترح  لذلك   ،  " فرق  تكوين  الجماعة  ألعضاء  ال يمكن  قد  أعضاء  هناك  ألن   ،

و ي فريق  أي  الى  االنتماء  في  تتمتعرغبون  التي  الحقوق  بنفس  يتمتعوا  أن  يجب  ذلك  كطرح   مع  الفرق  بها 

تنص عاألسئلة وغيرها المادة  ان  و  المنتسبيلى "...  ، خصوصا  الغير  مراعاة  البد من حذف  ن "مع  لذلك   ،

   .النظام الداخليمن مشروع  18دة في المادة " يتعين" الوار عبارة

أحد أعضاءها على تقديم استقالته فما   متشكيلها كأن يقدتحقق شروط انتفاء  في حالة تشكيل الفرق و

 ناء الفترة االنتدابية للمجلس ؟  هل يمكن تجديد هذه الفرق أث؟ و الذي سيتخذ في هذا االطار االجراء القانوني

أتفق مع ما جاء به السادة األعضاء المتدخلين بخصوص وجوب تقليص عدد   19فيما يتعلق بالمادة  

أن يجب  فما  جدا،  قليال  العدد  يكون  أال  أساس  على  لكن  للفرق  المكونون  بع  األعضاء  هو يؤخذ  االعتبار  ين 

تعذر   بالتالي فحالةياسية أن تندمج ضمن نفس الفريق و، كما يمكن لعدد من األطياف الستكوين فرق مندمجة

ذلك للحفاظ عضوا و  15و    12بين    ، أما فيما يخص العدد فأقترح أن يكون ماتأسيس الفريق هي غير واردة

 من حيث ضمان عدم وجود أية انفالتات .يث طرح األسئلة و على التوازن داخل المجلس من ح
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القانون   في  ورد  الفرق  موضوع  المتواجدة  ان  الجماعية  للمجالس  الحق  هذا  أعطى  الذي  التنظيمي 

المقاطعاتب لنظام  تخضع  التي  تتوفر  المدن  التي  لوحدها  فهي  االشتغال،  من طرق  الطريقة  هذه    لكن، وعلى 

 بالتالي يمكن تشكيل هذه الفرق من أحزاب مختلفة . شير الى أن هذه الفرق هي لألحزاب، والقانون ال ي

ت يخص  فيما  استحضرنا  حأما  فقد  فبالفعل  العدد  وساهذا  ديد  توفير  في  هو  المشكل  ولكن  ائل  لمعطى 

س هو عدد أعضاء المجل  عضو على أساس أن  20، لذلك حددنا العدد في  العمل لهذه الفرق من مكاتب وغيرها

لى التعديل ، لكنني ال أعترض بتاتا عيمكن تكوين أربعة أو ثالثة فرق وهو امر جيد لالشتغالبالتالي عضو و 86

 عضوا .  15أقترح أن يكون العدد هو يجب أال يكون العدد ضئيال جدا و الذي تقدم به األعضاء المحترمين لكن

م فهذا  الرئيس  السيد  قال  ثمان  كما  قبل  أنه  هو  المهم  لكن  المقاطعات،  بنظام  خاص  قانوني  قتضى 

تتوصل رئاسة المجلس بتشكيل الفرق، أربعون ساعة من انعقاد الجلسة المخصصة لتشكيل اللجن يجب أن  و

 26لجلسة يوم  د اث ستنعقلهذه الدورة حي  الجدولة الزمنيةبالسيدات األعضاء المحترمين قد توصلوا  والسادة و

 . تصريحات تشكيل الفرق يجب أن ترد على رئاسة المجلس 2015أكتوبر  24، و بالتالي ففي 2015 أكتوبر

الذي يتعلق بتجديد هذه الفرق أو اعادة االنتساب ما أشار اليه السيد عبد الغني دريوش و أما بخصوص

تغيير من حيث االستقالة   أيعد تأسيسه " بمعنى  يطرأ على الفريق ب  " على أن أي تغيير  18فقد نصت المادة  

الشروط أعاله " وعليه يتم اخبار رئاسة المجلس به وفق الشكليات و و أي تغيير "يتم اخبارأو تغيير الرئيس أ

 الرئاسة برسالة مكتوبة بأي تغيير يهم الفريق .

  

الخامس من  أعط  أآلن الباب  لقراءة نص  المجلس  الفتاوي كاتب  الكلمة للسيد خالد  النظام ي  مشروع 

 الداخلي . 

 للجن ا:  الخامسالباب 

 للجناتأليف الفرع األول: 
 21المادة 
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ن تعرض على االجتماع العام  يحدث مجلس الجماعة لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أ

  دائمة وهي: ان للدراسة والتصويت ويتعين تشكيل خمسة لج
  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . - 
  اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات . - 
  الن.اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجو - 
  والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني .اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  - 
  اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والحكامة والتعاون الالمركزي.  - 
 لدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان. ال يمكن تغيير تسمية اللجان ا 

 الدائمــة  أللجنبـــة : تركيلثانيالفرع ا
 22المادة 

دائمة في سبعة )يحدد عــدد     ( على االكثر  21( على االقل و واحد وعشرين )7أعضاء كــل لجنة 
  على أنه ال يجوز لكل عضو االنتساب إال للجنة واحدة فقط.

لمجلس على أن  ويتم االنتساب للجان الدائمة ووفق مبدأ التمثيل النسبي الضامن للتعددية بين أعضاء ا  
  يراعى ما يلي :

 
 

 التمثيلية الترابية للمقاطعات  –
  تمتيلية الفرق  –
 التمثيلية النسائية   –

النظام     هذا  في  عليه  المنصوص  العدد  يفوق  اللجان  لعضوية  المترشحين  عدد  كان  إذا  ما  حالة  في 
  الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية النسبية. 

 

 23مادة لا

رئاسة     اإلدارةتخصص  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  المكلفة  الالمركزي    والحكامة  اللجنة  والتعاون 
لشغل هذا    آنذاكللمعارضة التي يجب ان يتقدم العضو بتصريح كتابي يفيد انه معارض ويفتح باب الترشيح  

 المنصب. 

 
 24المادة 

  ها.على توصياتها وملتمسات  يتمتع العضو المنتسب للجنة بحق الحضور والتصويت 
يتم اشعار جميع اعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اللجان ويحق لألعضاء خارج اللجنة المشاركة   

  بصفة استشارية دون أن يكون لهم حق التصويت.   آرائهمفي اشغالها و ابداء 
االنتخا  طريق  عن  المكتب  أعضاء  وخارج  لجنة،  كل  أعضاء  بين  من  المجلس  العلني  ينتخب  ب 

المطلقة   باألغلبية  إقالتهما  تتم  أن  على  له،  ونائبا  لجنة  لكل  رئيسا  الحاضرين،  لألعضاء  النسبية  وباألغلبية 
  لألصوات المعبر عنها.

 

 25المادة 

 نائبه بالتصويت العلني وذلك برفع اليد. على رئيس اللجنة و   التصويت يتم  
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 26المادة 

ي أشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس المجلس،  ركة فللمشايحق لرئيس اللجنة أن يستدعي   
المجلس   بواسطة رئيس  الغاية  لنفس  يستدعي  أن  يمكنه  الجماعية كما  بالمصالح  المزاولين مهامهم  الموظفين 
المقاوالت   أو  العمومية  المؤسسات  آو  الدولة  وأعوان  موظفين  عنه  ينوب  من  أو  العمالة  عامل  وعن طريق 

  ختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.شمل اذين يالعمومية ال
يمكن    عنه،  ينوب  من  أو  العمالة  عامل  طرف  من  إدراجها  مقترح  إضافية  نقط  وجود  حالة  وفي 

استدعاء هذا األخير أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس لحضور أشغال اللجنة واإلدالء بتوضيحات  
 تخص تلك النقط. 

للمصالح حسب الحالة أشغال اللجنة ويحق له اخذ الكلمة بعد إذن  لعام  دير اكما يحضر المدير او الم  
  من رئيس اللجنة لتقديم التوضيحات الضرورية. 

 
 اللجن صالحيات : لثالثالفرع ا

 27المادة 

أعاله دراسة القضايا وإبداء الرأي في    22الدائمة المشار إليها في المادة    اللجن يعهد الى كل لجنة من   
  لية:المجاالت التا

 
  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة. •

  الميزانيـــــة و برمجة الفائض  - 
 فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة.   - 
 فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل االعتمادات داخل نفس الفصل .   - 
  الجماعة . مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة تحديد سعر الرسوم واألتاوى و - 
  االقتراضات والضمانات الواجب منحها.  - 
  حداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها. - 

المالي المتعلق بشركات التنمية المحلية ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين  الشق  -
  الجماعات. 

  ة للجماعةالهبات والوصايا الممنوح  - 
  تدبير األمالك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها.  - 
 ، تخصيصها وتغيير تخصيصها. اقتناء العقارات، مبادلتها - 
  ماعة سواء عند إعداده أو تحيينه. برنامج عمل الج - 
ات  مناقشة التقرير السنوي في شأن العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة المنجز من طرف الهيئ  - 

  المختصة وإصدار توضيحات في شأنه.
  جميع األعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش االقتصاد المحلي والتشغيل وتشجيع االستثمار. - 

 
  بالمرافق العمومية والخدمات :اللجنة المكلفة   •

  إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية أو المساهمة فيها - 
  العمومية التابعة للجماعة. طرق التدبير المفوض للمرافق  - 
  إحداث وتدبير شركات التنمية المحلية.  - 

 
ف  -  األشغال  انجاز  عمليات  جميع  ودراسة  للتجهيزات  المديري  المخطط  المرافق  وضع  مختلف  ي 

  الجماعية .
 .وضع برامج لتتبع مدى جودة الخدمات المقدمة من المرافق العمومية وسبل تطويرها   - 
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اعي لدى المجالس االدارية والمؤسسات المحلية في نهاية كل  عمل التمثيل الجمتدارس خالصات    - 
 سنة مالية . 

  
  والتنمية المستدامة والسير والجوالن : اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة . 

االقتراحات    -  وتقديم  التراب  وإعداد  التعمير  وثائق  إعداد  مراحل  مختلف  على  واالطالع  دراسة 
  االختيارات والضوابط المضمنة بها.بخصوص 

السكن    -  العمرانية وتأهيل  الهيكلة  الر أي حول مختلف برامج إعادة  غير  الدراسة واالطالع وإبداء 
  الالئق وحماية اإلحياء العتيقة.

 ضوابط البناء الجماعية.  - 
  تعلقة بسياسة المدينة. دراسة المشاريع المهيكلة لتحقيق االلتقائية واالندماج لمختلف البرامج الم  - 
  نظام العنونة المتعلق بالجماعة .  - 

  تسمية الشوارع واألزقة والطرق العمومية بتراب الجماعة. 
 القضايا ذات العالقة بالوقاية الصحية.  دراسة - 
  دراسة القضايا ذات العالقة بالنظافة والبيئة والتنمية المستدامة . - 
   .العمومية وتشويرها وقوف العربات  والجوالن والمحافظة على الطرق دراسة األنظمة العامة للسير - 

   
  المجتمع المدني . واشراك جتماعيةاللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية اال. 

  البرامج المرتبطة بالتنمية البشرية وكل أعمال المساعدة والتضامن ذات الطابع اإلنساني. - 
طة ذات الطابع االجتماعي والتي تهم األسرة، المرأة، الطفولة، الشباب،  مبادرات واألنشاألعمال وال  - 

  االحتياجات الخاصة، الفئات المحرومة.... األشخاص المسنين، األشخاص ذوي 
  تشجيع مختلف أوجه العمل الثقافي واإلبداع األدبي...  - 
  األنشطة الرياضية بمختلف أنواعها. - 
  المرأة والطفل األمية وإدماج  برامج محاربة  - 

  برامج التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي.
  المساهمة والدعم لفائدة الجمعيات  - 
تشاركية    -  آليات  وضع  إطار  في  الجمعوي  النسيج  مكونات  مع  وتعاقدية  تنظيمية  إطارات  تأسيس 

 ي إعداد وتتبع برامج العمل. للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات ف
  

 كزي  الجماعية والتعاون الالمر والحكامة  اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة  •
  تعديل ومراجعة النظام الداخلي للمجلس الجماعي . - 
  اتفاقيات وعقود  إسداء خدمة االستشارة. - 
التعاو   -  ومؤسسات  الترابية  الجماعات  مجموعات  أو  إحداث  إليها  االنضمام  أو  الجماعات  بين  ن 

  .  االنسحاب منها
ووضع    -  اختصاصاتها  وتحديد  الجماعية  اإلدارة  أجهزة  تنظيــــم  بين  العالقــة  وتنظيم  للعمل  إطار 

  . الجماعة ) مكتب، فرق والمجلس(
و  -  ترابية  جماعات  مع  التبادل  أشكال  وكل  الالمركزي  والتعاون  التوأمة  اتفاقيات  أو  دراسة  طنية 

 أجنبية. 
 

 : تسيير اللجانالرابع الفرع
 28المادة 

رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا  تجتمع كل لجنة دائمة  بطلب من رئيس المجلس أو من   
  المعروضة عليها والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.
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الضروري   والوثائق  بالمعلومات  أللجن  تزويد  المجلس  رئيس  على  لذلك،  مهامها  وتبعا  لمزاولة  ة 
  لإلطالع كقاعدة عامة .

موعد االجتماع مصحوبا بجدول  ساعة على األقل قبل    48يوجه االستدعاء كتابة إلى أعضاء اللجنة   
  األعمال.
   ساعة. 24وفي حالة االستعجال يمكن تقليص هذا األجل إلى   

ويحدد  أعضائها،  نصف  من  أكثر  ذلك  طلب  إذا  اللجنة  اجتماع  تأجيل  االجتماع    يمكن  تاريخ  اللجنة  رئيس 
 الموالي. 

ذلك   إذا طلب  اللجنة  اجتماع  تأجيل  )يمكن  ارباع  تاريخ  ،  ( اعضائها3/4ثالثة  اللجنة  ويحدد رئيس 
   االجتماع الموالي. 

ساعة على األقل قبل    24يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة،   
  موعد انعقاد االجتماع. 

  .انعقاد جلسات المجلس بتزامن مع ال يمكن ألية لجنة أن تجتمع  
  

 29المادة 

اللجن    بالمكان  تعتبر اجتماعات  اللجنة  قانونية بحضور خمسة من أعضائها، وإذا تعذر ذلك، تجتمع 
  جنة.نفسه وفي الساعة نفسها في اليوم الموالي من  العمل ويكون اجتماعها  صحيحا كيفما كان عدد أعضاء الل

  يوثق في تقرير اللجنة أسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين بعذر أو بدونه. 
قرارااتتخذ    العلني. للجن  وبالتصويت  عنها  المعبر  لألصوات  المطلقة  باألغلبية  تعادل   تها  وعند 

  األصوات يرجع  الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة.

 
 30المادة 

اصاتها وفي نطاق المسائل  ايا المعروضة عليها في حدود اختصتدرس اللجان وتبدي رأيها في القض
  لجنة على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول أعمالها. المدرجة في جدول أعمالها، و يتعرض رئيس ال

تقدم    أن  لها  يجوز  كما  عليها.  المعروضة  القضايا  في  رأيها  وتبدي  توصيات  تقدم  أن  للجنة  يمكن 
  ملتمسات لمجلس الجماعة. 

 31المادة 

تقاريرها أو ابالغها للعموم إال في إطار    تحضيريا ألعمال المجلس وال يجوز نشر   اللجنةيعتبر عمل  
  الجمع العام للمجلس الجماعي .

القوانين   بمقتضى  إليه  المسندة  االختصاصات  في  وتقرر  المجلس  محل  تحل  أن  للجنة  يمكن  وال 
  واألنظمة الجاري بها العمل. 

ال لرئيس  بمبادرة  يمكن  من  مجلس  بطلب  او  بين  منه  مشترك  اجتماع  عقد  اكثر  او  لجنتين  رئيسي 
  لجنتين او أكثر يهم مجال تدخلهما. على ان يتراس االجتماع احد الرؤساء باتفاق بينهما.

المخولة    اللجنتمارس   الصالحيات  كافة  اللجنة  ولرئيس  عمومية،  غير  جلسات  إطار  في  أشغالها 
  ر الجلسات وضبطها. لرئيس المجلس في تسيي

 
 : الدور االستطالعي للجن الدائمةالخامس الفرع

 32المادة 

يجوز لكل لجنة دائمة، أثناء انعقاد جلساتها، أن تكلف، بناء على طلب من رئيس المجلس أو رئيسها  
ت  أو ثلث أعضاءها، لجينة تتكون من أربعة أعضاء من أعضاءها على األقل.  بمهمة استطالعية مؤقتة ذا

  لنقطة المعروضة للدراسة. ارتباط وثيق بموضوع ا
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لهذه    االنضمام  في  ا  يتم  يراعى  ان  على  الدائمة  اللجنة  أعضاء  من  كل عضو  رغبة  بحسب  للجينة 
  تركيبتها تمثيلية الفرق. 

للجينة بالمهمة المنوطة بها مع تعيين مقرر  اجلسة على البرنامج الزمني لقيام  يتم االتفاق خالل نفس ال 
 ا.  له

للجينة بمهامهم  اير الشروط الضرورية لقيام اعضاء رئيس المجلس السهر على توفيتعين على  
  طالعية. االست

للجينة لرئيسها الذي يعرضه بدوره على اللجنة  ا طالعية، تسلم نسخة من تقرير هذه بعد القيام بالمهمة االست
  قصد مناقشته. 

تقرير اللجينة ذات الدور االستطالعي  نقاشات مصحوبا ب يرفع تقرير اللجنة الدائمة المتضمن لكل ال  
 عند االقتضاء إلى الجلسة العمومية للمجلس الجماعي.  

تنقضي صالحيات أللجن ذات الدور االستطالعي بمجرد تقديم تقرير عن المهام المسندة إليها وإيداعه   
  وإعالن رئيس اللجنة ذلك. 

 

 المؤقتة  أللجن: السادسالفرع 
 33المادة 

للمجلس أن يحدث عند االقتضاء لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة باقتراح  يمكن    
  من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث األعضاء المزاولين مهامهم على األقل.

(  15ويعينهم على أن ال يتعدى أعضاء هذه اللجنة خمسة عشر ) اللجن يحدد المجلس عدد أعضاء هذه  
  عضوا .
  لمهام الموكولة للجنة المؤقتة بدقة وال يجوز أن يعهد إليها أي اختصاص مخول للجن الدائمة.وتحدد ا 
  تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة. 
صالحيات    وإيداع    اللجن تنقضي  اجلها  من  أحدثت  التي  المسائل  دراسة  استيفاء  بمجرد  المؤقتة 

  تقاريرها.
 

  

 باب المناقشة مفتوح حول هذا الباب  

 لدي ثالث مالحظات بخصوص هذا الباب : 

تنص على أنه " يعهد الى كل لجنة من اللجن الدائمة المشار اليها في   التي  27تتعلق بالمادة    المالحظة األولى

 .21" في حين أن المادة الصحيحة هي المادة  22المادة 

 48يوجه االستدعاء كتابة الى أعضاء اللجنة    .التي تنص على أنه " ..  28فتهم المادة    المالحظة الثانيةأما  

ذات الصلة   والوثائقاضافة عبارة "  وأقترحساعة على األقل قبل موعد االجتماع مصحوبا بجدول األعمال "  

ش من  ألن  بالوث"  األعضاء  توصل  العقيمة  أن  النقاشات  من  يعفينا  أن  اللجنة  انعقاد  قبل  الالزمة   وكذا ائق 

 .لتسهيل العمل داخل اللجنة

 إذايمكن تأجيل اجتماع اللجنة  على انه "...  التي تنص    28فهي تهم أيضا المادة    المالحظة الثالثة فيما يخص  

تاريخ االجتماع الموالي " أعتبر أن هذه الجملة    س اللجنةيحدد رئي( أعضائها، و3/4طلب ذلك ثالثة أرباع )

 داعي لذكرها. والهي تحصيل حاصل 
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فيما يخص الجانب المتعلق بالنصاب القانوني النعقاد اللجن نجد أن هذه المادة تنص    29بالنسبة للمادة  

التجربة أبانت على أن اجتماعات خمسة من أعضاءها " وبحضور  نونية  اجتماعات اللجن قاتعتبر    على أنه " 

التي هي  المالية  العدد  لجنة  تقليص  أقترح  عليه  وبناء  القانوني،  النصاب  فيها  يتوفر  أشغال كان  فان  كذلك   ،

لتطوير عمل اللجنة البد الية كما أن عمل اللجنة هو مجاني، لذلك واللجنة قد تمتد الى أربعة أو خمسة أيام متت

   العدد مع العلم أن حتى ثالثة أعضاء قد ال يحضرون أشغال اللجنة حيث يحضر الرئيس بمفرده. خفضمن 

الحكامة ون القانونية وتنظيم االدارة واللجنة المكلفة بالشؤ  -" ...    21لدي أيضا مالحظة تهم المادة  

الالمركزيو الحك  التعاون  فمفهوم  جد"  واسع  هو  اختصاصات امة  وكل  اللجن  اختصاصات  جميع  ويهم  ا 

بناء عليه أقترح حذف كلمة "الحكامة" أو أن تخصص لها لجنة المجلس وهو الهدف من التسيير عموما، و

 مؤقتة أو لجينة تفاديا الختالط اختصاصات اللجن. 

المادة   يخص  تساؤ  26فيما  تطرح  وفإنها  قانونيا  ر ال  اعتبار  يمكن  هل  في هو  عضوا  المجلس  ئيس 

ضى قانوني بخصوص هذا الموضوع؟ وأتمنى أن  هل هناك مقتبحيث يحتسب حضوره ضمن النصاب؟ و   اللجن

 ليست سياسية. تكون االجابة قانونية و

النصاب القانوني النعقاد اللجنة،   كذلك أتفق مع التعديل المقترح بخصوص تخفيض العدد الالزم لتوفر

هذا  و تحد   اإلطارفي  ثالأقترح  في  أعضاء  يده  أربعة  أو  اللجنة    والتجربةثة  أشغال  أن  على  أغلب أبانت  في 

 عضوين على األكثر. األحيان يحضرها الرئيس و 

المادة   "  فإنها   28بخصوص  أنه  على  ب  تنص  تجتمع  أن  للجنة  يمكن  جلسات  ال  انعقاد  مع  تزامن 

و ألن  المجلس"  أخرى"  لجنة  أي  جلسة  انعقاد  أو   " عبارة  اضافة  يتطلب أقترح  معينة  لجنة  أشغال  انعقاد 

بين من  األمور  من  رغبمجموعة  لديهم  تكون  المجلس  في  أعضاء  هناك  يكون  قد  أنه  أشغال ها  في حضور  ة 

 أطر االدارة .أنه قد تستدعي لجنة معينة مجموعة من المصالح الخارجية و  ا، كممجموعة من اللجن

، حيث لم يتم ادراجها  سيت وبقيت ضمن اختصاصات الرئيس وهي "العالقات الخارجية"سألة نهناك م

، فنظرا للصفة الدولية لمدينة مراكش أرى أن الوقت من أن هناك اشارة لموضوع التوأمةفي أية لجنة بالرغم  

السيقد حان   في  لجنة متخصصة  توجهاتهالتكوين  الخارجية ورسم  العالقات  اطار  في  ن لألسف هذا لك،  اسة 

 اليه.الموضوع لم تتم االشارة 

  

هو يشمل كل هذه األمور التي أشار اليها السيد  يه في اطار التعاون الالمركزي  و لقد تمت االشارة ال

 هللا . العضو المحترم عدنان بنعبد

"الل اطار  في  جاء  هذا  والتعاون لكن  والحكامة  االدارة  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  المكلفة  جنة 

، في حين أن العالقات الخارجية أصبحت ذات أهمية كبرى وتستحق أن تخصص لها لجنة خاصة الالمركزي"
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ة للمدن هخارجية موجلكي تقوم بالتتبع رفقة السيد النائب المفوض له في القطاع و أن يتم رسم سياسية  بها  

 غيرها نظرا لألهمية الدولية لمدينة مراكش .ربية و أخرى لمدن الشرق األوسط واألو

  

يمكن اضافة لجنة أخرى مما اضطرنا الى ادماج العديد من  ال  دد اللجن الدائمة محدد في خمسة و ان ع

 القطاعات في لجنة واحدة .

، ألن العالقات التي تكون مع الدول األخرى غالبا ما ادراجها في اطار اللجنة الثقافيةمن األفضل لو تم  

 تتخذ شكال ثقافيا .

اللجنفيما يخص عدد   مأعضاء  التزام  هناك  يكون  أن  يجب  اللجن،  قبل األعضاء لحضور أشغال  ،  ن 

النصاب   افتقليص  للجنة  تبادل  القانوني  هو  اللجنة  من  فالهدف  فعاليتها  من  يحد  أعضاء  أربعة  أو  ثالثة  لى 

قيمة، و بتوصيات مهمة وذات  والخروج  كافاآلراء حول مواضيع معينة  العدد  يكون  أن  مع  بناء عليه البد  يا 

 عدم البناء على الماضي و النظر الى المستقبل . 

، بحيث يمكن اضافة امكانية استدعاء رئيس اللجنة لدي اضافة تهم تقديم العرائض  26بالنسبة للمادة  

أول لتو  واضعي  العريضة  بالعريضةكيل  المتعلقة  الشروحات  تحديد  قديم  تم  فقد  تتم ،  التي  الجهات  جميع 

يه الحق كذلك في امكانية شرح استشارتها وواضعي العريضة أو وكيل العريضة  الذين أشار اليهم المشرع لد

 مضامين العريضة داخل اللجنة .

  

، هل  بشرح مضامين العريضة  400ال أعرف كيف سيقوم واضعي العريضة الذين قد يصل عددهم الى  

 سيقومون باختيار أحدهم للقيام بهذه المهمة ؟ 

اال   و  العريضة  يقدم شروحات حول مضامين  أن  يجب  الذي  لكل عريضة وكيل  فان  القانون  بمقتضى 

  ستقوم اللجنة بدراسة العريضة .فكيف 

تنص على أنه " تتخذ اللجن قراراتها باألغلبية    29لدي مالحظة أخرى تهم قرارات اللجن ، فالمادة  

المادة   أن  حين  في   " عل  31المطلقة  "تنص  أنه  المجلسى  تحضيريا ألعمال  اللجنة  عمل  و   يعتبر  بالتالي " 

تصويت   فائدة  ما  هو  المطروح  ؟ فالسؤال  اللجنة  و   أعضاء  وتتداول  تهيئ  استشارية  جهة  هي  تقدم فاللجنة 

 المختلفة التي تم طرحها داخل اللجنة .  اآلراء

  

 . ود في القانون ان هذا المقتضى موج
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 موجودا اطلعونا عليه .لم أجده في  القانون و اذا كان 

المادة   فان  اللجن ،  بأنه    25فيما يخص  بالتصويت  تقضي  اللجنة ونائبه  التصويت على رئيس  يتم   "

تتم االشارة الى الفصل  العلني   من القانون التنظيمي    26جاء في المادة  من الدستور و كذا ما    19"  لكن لم 

سعي الى تحقيق  في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة ال  المتعلق بالجماعات التي تنص على انه "يجب أن يراعى

الرجال و بين  فالمناصفة  وبالتالي  المناصفة "  منمبدأ  البد  الداخلي  النساء  النظام  في  اليه  أن االشارة  كما   ،

 من مشروع النظام الداخلي . 26لمادة بره أساسي أتمنى أن يضاف الى  امقترحي األول الذي أعت

  28أتفق مع ما جاء به السيد العضو المحترم خليل بولحسن و بناء على المادة    21فيما يتعلق بالمادة  

جلس لزوما على اللجان في جدول أعمال الم تعرض النقط المدرجة من القانون التنظيمي التي تنص على أنه "

لعبارة الي الدائمة المختصة لدراستها " و اذا أردنا تطبيق هذا المقتضى فان هناك تناقض خاصة فيما يهم  ا

 ذا اللبس أقترح حذف هذه العبارة .الحكامة "، لذلك و تفاديا له تتعلق ب"

ه "يجب أال يقل عدد للجماعات تنص على أن  من القانون التنظيمي  25فان المادة    22بخصوص المادة  

الأعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة " و النظام  أال و  داخلي حددها في سبعة أعضاء "...  الحال أن مشروع 

ا المجلس  وينتسب عضو من أعضاء  دائمة واحدة "  لجنة  أكثر من  المادة  لى  الى  من مشروع   22بالرجوع 

النتساب اال للجنة ال يجوز لكل عضو احيت تقضي بأنه " ...    ئمة "" دا  النظام الداخلي فقد تم حذف عبارة

و  " فقط  اضواحدة  أقترح  عليه  وبناء  المادة  لهذه  "دائمة"  عبارة  الدائمة تفذلك  افة  اللجنة  بين  للخلط  اديا 

   اللجنة المؤقتة .و

ن قانونية  للجتعتبر اجتماعات ا  تقضي بأنه "  فإنهامن مشروع النظام الداخلي    29فيما يخص المادة  

و نفسه  بالمكان  اللجنة  تجتمع  ذلك،  تعذر  واذا  أعضائها،  من  خمسة  نفبحضور  الساعة  اليوم في  في  سها 

رة "نفس المكان" قد تطرح عدة اكراهات ألنه يمكن أن يكون هناك اكراه يتعلق عبا الموالي من العمل "، و

ضي أن يتم اخبار األعضاء يوم الموالي" تقت ، كذلك عبارة "الل العديد من اللجن في هذا المكانببرمجة أشغا

يتم اشعار   ه "من النظام الداخلي تنص على أن  24الذين لم يحضروا أشغال الجلسة األولى للجنة كما أن المادة  

، لذلك 29المادة  الي هناك تناقض بين هذه المادة وبالتبتاريخ و مكان انعقاد اللجان " وجميع أعضاء المجلس  

 ا ألهمية النقط التي يتم تداولها في اطار اللجن . هذه المادة األخيرة نظرالبد من مراجعة 

المادة   تهم  األخيرة  يح  33مالحظتي   " أنه  على  تنص  اللجن  التي  هذه  أعضاء  عدد  المجلس  دد 

الكيفية المعتمدة في هذا االطار، ينتخبهم ؟ وذلك لتوضيح اآللية و  " فما المقصود بعبارة "يعينهم" هلويعينهم

عضوا" في هذا االطار أقترح اضافة عبارة "على أال   (15)عشر    ى أن ال يتعدى أعضاء هذه اللجنة خمسة"عل

 ى غرار اللجن المؤقتة . يقل" عل

 أشكر واضعي مشروع النظام الداخلي على المجهود الذي بدلوه في هذا الموضوع .

التي تنص على   29المادة  أن هناك نوعا من التناقض بين هذه المادة و  تالحظ  22فيما يتعلق بالمادة  

تنص على أنه " يحدد عدد   22، فالمادة  قانونية بحضور خمسة من أعضائها "أنه " تعتبر اجتماعات اللجن  

 .ور داخل اللجن يطرح اشكاال كبيرابالتالي فموضوع الحضعلى األقل " و (7)أعضاء كل لجنة دائمة في سبعة 
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بعض السادة  لكن النصاب محدد في خمسة أعضاء وعضاء هو ما بين سبعة و واحد وعشرون  عدد األ

 األعضاء اقترحوا أن يكون النصاب محددا في ثالثة أو أربعة . 

" اقتناء العقارات، مبادلتها، تخصيصها و تغيير    27تها وفقا للمادة بالنسبة للجنة المالية من اختصاصا   

 بالتالي هل التنطيق يدخل ضمن اختصاصات لجنة المالية أم لجنة التعمير؟  تخصيصها " و

المادة   يخص  فيما  "ج  27كذلك  انه  على  تنص  بتحفيز  نجدها  الكفيلة  األعمال  االقتصاد  ميع  وانعاش 

القرارستثمار" أتشجيع االالمحلي والتشغيل و التي تهم الشوارع واالحتالالت وتساءل هل  التنظيمية  التي ات 

 لى المجلس تدخل في هذا االطار ؟ ستضعها اللجنة ثم ستعرض ع

قدمة  ت المتنص على " وضع برامج لتتبع مدى جودة الخدما 27، نجد المادة فيما يتعلق بلجنة المرافق

و العمومية  المرافق  "  من  تطويرها  الرئاسة  ذافهسبل  بنيابة  يهم  هذه الموضوع  تضع  اللجنة  هذه  ألن   ،

 . ي من تسهر على تنفيذ هذه العمليةالقرارات ثم تعرضها على المجلس و نيابة الرئيس في هذا القطاع ه

اقيات وعقود اسداء خدمة تنص على " اتف 27، فان المادة بالشؤون القانونيةبخصوص اللجنة المكلفة 

تهيئ من طرف اللجنة على أساس عرض هذه االتفاقيات على ضوع فاألرضية  لهذا الموبالنسبة    "االستشارة

 المجلس . 

أشغال  انعقاد  تجنب  بخصوص  بولحسن  خليل  المحترم  العضو  السيد  لصوت  أضم صوتي  األخير  في 

  ئمة .اللجن في نفس التوقيت وذلك حتى تكون ظروف االشتغال مال

  

، فمعلوم أن أشغال لجنة المالية ي وقت واحد هو موضوع صعب التحقيقبالنسبة لعدم اشتغال لجنتين ف

تبقى بدون اشتغال، بالتالي هل باقي اللجن سطلب عدة جلسات و الكثير من الوقت، وأثناء دراسة الميزانية يت

ولكن ليس في نفس التوقيت ث في نفس اليوم  ل لجنتين أو ثالعليه يمكن أن تشتغاألمر غير ممكن و ان هذا  

 بتنسيق مع االدارة . و

 أآلن أعطي الكلمة للسيد يونس بنسليمان ليذكرنا بالتعديالت التي تقدم بها األعضاء المحترمين .

أرباع   جيل اجتماع اللجنة اذا طلب ذلك ثالثة تحذف الفقرة التي مضمونها "يمكن تأ   28بالنسبة للمادة  

 ، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ االجتماع الموالي" . ( أعضائها3/4)

 عمل اللجن . ثالثة أعضاء تسهيال لهناك اقتراح بين خمسة أعضاء و 29فيما يخص المادة 

مج في  تتقاطع  أنها  أساس  على   " "الحكامة  عبارة  تحذف  أخرى،كذلك  لجن  مع  أخرى  عليه و  االت 

الل  " التالي  الشكل  اللجنة هي على  تسمية  االدارة وستصبح  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  المكلفة  التعاون جنة 

 .الالمركزي " 

المادة   الشكل  22بخصوص  األولى على  الفقرة  لجنة   ستصبح صيغة  كل  أعضاء  يحدد عدد  التالي " 

األ  (21)على األقل و واحد وعشرون    (7)دائمة في سبعة   أنه ال يجوز لكل عضو االنتساب اال كثر على  على 

 لجنة دائمة واحدة ".
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 .   22و ليس المادة  21هي على المادة  فاإلحالةهناك خطأ مادي  27بالنسبة للمادة 

ال    تنص على أنه "يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجن و يعينهم على أن  فإنها  33فيما يتعلق بالمادة  

ل الذي اقترحه السيد عبد الغني دريوش يهم عضوا " و التعدي  (15)عشر    يتعدى أعضاء هذه اللجنة خمسة

ثالثة أعضاء"   لى أال يقل عنع على الشكل التالي "...  بالتالي ستصبح صيغة هذا المادة  تحديد الحد األدنى و

 جن المؤقتة . هذا فيما يتعلق بالل

 .المحترمين بخصوص هذا الباباء عضالسيدات األالتعديالت التي جاء بها السادة وهذه اذن هي أغلب 

  

، فبالفعل العرائض 26العضوة المحترمة زكية المريني ويهم المادة    بقي التعديل الذي جاءت به السيدة

لعلم أنه بعد مع الم يصدر  و  يحدد كيفية اختيار هذا الوكيل   شكلة هي أن القانون التنظيمي لملديها وكيل لكن الم

 ليس لدي مانع من حضور وكيل العريضة لكي يطرح سؤاله .

لوثائق التي سترفق  انا ننتظره لن يهم موضوع الوكيل وانما سيهم الشكل والنص التنظيمي الذي مازل

 ، أما الوكيل فقد تمت االشارة اليه في القانون .مع العريضة

  

 سيحدد الوكيل .أطلب من السيدة العضوة المحترمة أن تشرح لنا كيف  

بة للنوع األول يحدد بالنسالعرائض تقدم من طرف المواطنين والمواطنات أو من طرف الجمعية، وان  

و القانون  يالوك   المواطناتالمواطنون  اليه  أشار  أمر  وهذا  طرفهم  من  يفوض  حيث  يخص عنهم  فيما  أما   ،

، لكننا ال ننتظر نصا الجمعية لكي يشرح محتوى العريضة  الجمعية فيحضر رئيس  العرائض المقدمة من طرف 

القا في  محدد  ألنه  األمر  هذا  لنا  يوضح  لكي  انونتنظيميا  النص  أما  العريضة  ،  شكل  سيحدد  فهو  لتنظيمي 

 وثائق التي سترفق بها . لاو

  

نص التنظيمي فال ندرى بالتالي سنضيف الوكيل أما فحوى الليس لدينا أي مشكل، وى كل حال فنحن عل

لكن هذا ال يمنع من غير واضح وينتخبون وكيال عنهم فهذا الموضوع  ما سيكون وهل سيجتمع المواطنون و

 أيه . ر وكيل العريضة لكي يعرض رأن يحض

 . 26اذن سنضيف وكيل العريضة للمادة 

رمة زكية المريني هو موضوع  هي أن الموضوع الذي جاءت به السيدة العضوة المحتلدي مالحظة و

ر ضلكن القانون التنظيمي حدد من سيحيدون مشاركة الجميع وعتبار أنكم ترم تتفهموه بانحن نعرف أنكمهم و

عليه الخروج  يمكن  ال  و  "  اللجنة  أنه  على  ينص  التنظيمي  فالقانون  ألشغالها،  مقررا  اللجنة  رئيس  . يكون 
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مشاركة في ويجوز له أن يستدعي عن طريق رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة لل

اللجنة بصفة استشارية، و أ بواسطيمكن كذلك أن يستدعي للشغال  نفسها  المجلس وغاية  عن طريق ة رئيس 

)المادة    " الدولة  أعوان  و  موظفو  ينوب عنه  من  أو  االقليم  ان ( و28عامل  اللجنة  لرئيس  يسمح  ال  بالتالي 

أغلق قانون حسم في هذا الموضوع وللي فابالتان جلسات اللجنة ال تكون عمومية و يخرج عن هذا االطار كما أ 

الل رئيس  أمام  بشأنه  يمكنه  الباب  الذي  المجلس  رئيس  عكس  العريجنة  وكيل  يستدعي  جلسات أن  ألن  ضة 

، أما في اطار اللجنة ففتح هذا الباب يعني فتحه للمواطنين أما من له الحق في الحضور المجلس تكون عمومية

 قانون التنظيمي سنكون قد ارتكبنا خطأ . ا عن اطار ال، و اذا خرجن28فقد حددته المادة 

  

يعدله كلما دعت الضرورة الى   ان الموضوع ال يطرح اشكاال كبيرا فالنظام الداخلي يمكن للمجلس أن

حيذلك اللجنة  أشغال  في  العرائض  وكالء  حضور  ضرورة  التجربة  أظهرت  اذا  لذلك  طريق،  سنجد  ة نها 

تشاركية حددها القانون في هذا االطار سواء كانت العرائض مقدمة من بالفعل هناك آليات أخرى  الستدعائهم و

  الجمعية أم من المواطنين .

انون ينص ن الق، اآلة المنتخبة على الفاعلين اآلخرين ان هذا الموضوع يدخل في اطار انفتاح المؤسس

اطنون الذين يعانون من مشكل فريق بين العريضة التي سيقدمها الموفي مجموعة من البنود على أنه سيتم الت

و لديهم  ما  وبالتالي  لذلك  المدني،  المجتمع  مع  التشاور  وبين  المشكل  هذا  عن  للتعبير  الناحية امكانية  من 

حيث  لرئيس يقبل العريضة و يناقشها في اطار المكتب من  المنطقية و بما أن الفصول القانونية تنص على أنه ا

ناك جهة تتولى شرح هذه العريضة استيفاء الوثائق الالزمة ثم يحيلها بعد ذلك على اللجنة فالبد أن تكون ه 

و والتقنية  العلمية  وضع وحيثياتها  شروط  أن  العلم  مع  هذا  المجلس  ألعضاء  أو  اللجنة  ألعضاء  سواء  ذلك 

 ة جدا .العريضة هي صعب

  

المريني من حيث حق   المحترمة زكية  العضوة  السيدة  التعبير عن مشاكلهمأتفق مع  ،  المواطنين في 

كون الموضوع الذي ستطرحه مفصال وفي تقديري اذا كانت العريضة من الجمعية أو من المواطنين يجب أن ي

ضو المحترم محمد نكيل السيد الع، كذلك فان المادة التي أشار اليها  هناك أي اشكالومستوعبا، وبالتالي ليس  

اذا تبين من بعد أن هذا األمر ال اشكال هي واضحة، لذلك ومن باب االحتياط وحتى ال يكون هناك أي اعتراض و

الى هذا الموضوع أمام   لإلشارةفيه يمكننا بعد ذلك أن نعدل هذه المادة أو أن نضيف مادة في النظام الداخلي  

أ أو  اللجنة، والمجلس  فمام  اللجنة  أما  المقرر  المجلس هو  فليس هناك أي اشكال ألن  دورها استشاري عليه 

 تصوت في حالة وجود الخالف داخلها . فهي تصدر توصيات و

ع  ، فاألصل أن المشرالنصاب القانوني النعقاد اللجنة  دم اكتمال ق بعيتعللقد تم اغفال اقتراح تعديل فيما  

أعط اللجن  عمل  تحدث عن  في حينما  الواردة  النقط  في  المجلس  داخل  التداول  يمكن  ال  حيث  الزامية  قوة  اه 

 هذه القوة التي   عليه ألتمس من األعضاء المحترمين استحضارعمال اال بعد ورودها على اللجنة، وجدول األ

في حالة عدم توفر نصاب في ثالثة أعضاء و، ففي مشروع النظام الداخلي تم اقتراح تحديد الها اللجنتع بتتم 

ام الداخلي يعتبر بمثابة  هو أن هذا النظموالي من أيام العمل لسبب بسيط والنصاب يكون االنعقاد في اليوم ال
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بعدم االخبار  قانون و يتمسك  اللجنة أن  لم أخب   ألنهملزم و ال يمكن لعضو  لم يحضر و  اذا  اللجنة و  بانعقاد  ر 

في نفس التوقيت " وهو ما يعتبر بمثابة  ي اليوم الموالي من أيام العمل ويتوفر النصاب فان "اللجنة تنعقد ف

 عمل المكتب أصبح مرتبطا بعمل اللجن .ء تفاديا للعبث ألن عمل المجلس واستدعا

المتعلق  اب للموضوع  لهذا    باآللياتلنسبة  خصص  الداخلي  النظام  من  السابع  الباب  فان  التشاركية 

 المجال و ذلك لفتح المجال للمواطنين و ممثلي جمعيات المجتمع المدني .

  

 ن مشروع النظام الداخلي . السادس م نص الباب أعطي الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس لتالوة

 

 : تسيير مجلس الجماعةالسادسالباب 
 الفرع األول : النصاب القانوني                       

 34لمادة ا

ن  م 42المادة يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانون المقرر في  
  لتنظيمي المتعلق بالجماعات.القانون ا
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات   

الموالية   الجلسات  أو  الجلسة  انعقاد  تاريخ  تغيير  المكتب  أعضاء  مع  بتعاون  المجلس  لرئيس  يمكن  الموالية 
  جلس بذلك.وإخبار أعضاء الم

 

 : تنظيم حضور األعضاء في الجلسات الثانيالفرع 
   35المادة 

للمادة     الجماعة    67تطبيقا  مجلس  أعضاء  حضور  يعتبر  بالجماعة،  المتعلق  التنظيمي  القانون  من 
 دورات المجلس إجباريا.  

قبل    الحضور  ورقة  على  الجماعة،  لمقر  وليس  االجتماع  لقاعة  دخولهم  بعد  المجلس  أعضاء  يوقع 
بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور  أشغال الجلسة، ويمكن لألعضاء الذين التحقوا بقاعة االجتماع    افتتاح

  والمشاركة في المداوالت.

 

 36المادة 

يتعين على العضو الذي تعذر عليه حضور اجتماعات المجلس أن يبعث إلى رئيس المجلس برسالة  
 صراحة سبب التخلف عن الحضور.  رسمية قبل افتتاح الدورة أو خاللها ويعرض فيها 

  التالية تعتبر مقبولة األعذار  
من القانون    44حضور نشاط رسمي بجماعة ترابية أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة    - 

  التنظيمي للجماعات والتي يتحمل فيها العضو انتدابا انتخابيا 
    . خارج الجماعة أو خارج ارض الوطن رسمية  القيام بمهمة
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  إجازة مرضية - 
ترابية أخرى بالنسبة لألعضاء الذين يتحملون مسؤولية بهذه    المشاركة في دورات مجالس جماعات   - 

  المجالس.
من القانون التنظيمي للجماعات    44المشاركة في اجتماعات الهيئات المنصوص عليها في المادة    - 

   والتي يتحمل فيها العضو انتدابا انتخابيا. 
ي باألمر على المجلس للبث  سة يقوم الرئيس بعرض مضمون رسالة العضو المعناح كل جلعند افتت 

 في قبول العذر من عدمه.  
  إذا تغيب عضو عن دورة بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا.  
في  في محضر الجلسة. وتنشر أسمائهم  أو بعذر لم يقبله المجلس  وتدون أسماء المتغيبين بدون عذر   

  الموقع االلكتروني للجماعة. 
يلب    لم  متقطعةكل عضو  بصفة  دورات  أو خمس  متتالية  دورات  ثالث  لحضور  دون    ،االستدعاء 

  ، يعتبر مقاال بحكم القانون، ويعاين المجلس هذه اإلقالة في اول دورة موالية.مبرر يقبله المجلس
 

 
 37المادة 

الم   رئيس  لجلوس  مكان  االجتماع  بقاعة  من  يخصص  أو  العمالة  عامل  ويجلس  ونوابه،  يمثله  جلس 
 بجانب رئيس المجلس. 

 

 : تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات الثالث الفرع
 38المادة 

هذه    أشغال  حضور  والمواطنين  للمواطنات  يحق  حيث  عمومية،  للمجلس  العامة  الجلسات  تكون 
 الجلسات، ويتعين عليهم االلتزام بالهدوء وعدم التدخل في مداوالت المجلس واتخاذ مقرراته.  

يخصص بقاعة االجتماعات مكان خاص باألطر والموظفين المدعوين لحضور الجلسات وكذا ممثلي   
اإل األماكن    عالموسائل  حدود  في  العموم  وكذا  قانوني  بشكل  المنظمة  العمومي  والتشاور  الحوار  وهيئات 
  المتوفرة. 

 39المادة 

مفتوح    جوز ي  غير  اجتماع  عقد  أعضائه  ثلث  أو  الرئيس  من  بطلب  مناقشة  دون  يقرر  أن  للمجلس 
 للعموم.  

االجتماع  ح للعموم إذا تبين أن هذا  ر مفتوكما يجوز لعامل العمالة أو من يمثله طلب عقد اجتماع غي 
  قد يخل بالنظام العام. 

بإخالء    الجماعي  المجلس  رئيس  يأمر  الحالتين،  والمواطنين  وفي  المواطنات  من  العموم  من  القاعة 
  وممثلي وسائل اإلعالم قبل متابعة األشغال. 

جلس الجماعة باتفاق  عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن لرئيس م 
 مع أعضاء المجلس الحاضرين أن يعلن عن استئناف الجلسة في صيغتها العمومية.   

 

 40المادة 

وذلك  ي للمجلس،  العلنية  المداوالت  وتصوير  وتسجيل  لنقل  السمعية/البصرية  الوسائل  استعمال  مكن 
  بطلب من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. 

عا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات او اخذ صور داخل القاعة دون اذن من  يمنع من 
  الرئيس. 
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 رفع الجلسات : الرابع الفرع
 41المادة 

يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث األعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يحدد 
 دقيقة. ( 30) ثالثين  دقيقة وال تزيد عن  (15)  خمسة عشر  الرئيس مدة هذا التوقف على أال تقل عن

ما من شأنه أن يخل بسيرها العادي وذلك من قبل عضو  كما يمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا إذا وقع   
  أو اكثر، ويحدد مدة رفع الجلسة، ويتعين أن تستأنف خالل نفس اليوم. 

سباب، جاز للرئيس أن يرفع الجلسة، وتحول  وفي حالة استحالة استمرار المناقشات ألي سبب من األ  
 تلقائيا النقط المتبقية إلى الجلسة الموالية. 

رئيس المجلس أن يرفع الجلسة مؤقتا ألداء الصالة وتستأنف الجلسة عشرين دقيقة على االكثر  على   
  بعد ذلك.

 

 : تنظيم المناقشات الخامس الفرع
 42المادة 

هذا الترتيب    تعديلل األعمال للمناقشة، حسب ترتيبها. ويمكن  يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدو
 أعضاء المجلس الحاضرين. استشارة باقتراح من الرئيس بعد 

 
 43المادة 

  يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول األعمال التي قام بها. 
عو الرئيس عند االقتضاء، رؤساء اللجان إلى  أي نقطة من نقط جدول األعمال، يد   قبل بداية مناقشة  

  تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشان النقط المعروضة على أنظار المجلس.
في    الراغبين  للفريق  المنتسبين  احد  أو  نوابهم  أو  الفرق  رؤساء  إلى  ذلك  بعد  الكلمة  الرئيس  يعطي 

  تسجيلهم في الئحة التدخالت.التدخل حسب طلبهم وترتيب 
)ال    ثالثة  التدخل  مدة  )3تتجاوز  خمسة  فريق  لكل  التدخالت  عدد  يتجاوز  ال  ان  على  دقائق   )5  )

  تدخالت في نفس الموضوع.
  يجوز فتح الئحة إضافية عند االقتضاء لمناقشة نفس النقطة.  

  
 44المادة 

حده تنبيه  بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة جاز للرئيس وإذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له   

 .وفي حالة استمراره تسحب منه الكلمة لذلك

 

 45المادة 

لكل عضو الحق في التدخل وباألولوية في نطاق نقطة نظام، على أال يتجاوز دقيقة واحدة، ويجب أن   
 ظام الداخلي للمجلس. تنصب نقطة نظام حول سير المناقشة، التذكير بتطبيق القانون والن

 

 46المادة 

ا  الرئيس  مراعاة  يذكر  بوجوب  الكلمة  تناولهم  أثناء  زمالئهم  يقاطعون  الذين  األعضاء  أو  لعضو 
  االنضباط، ويسعى لضمان االحترام المتبادل بين األعضاء.

مخالفة  إن أعضاء مجلس الجماعة مسئولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تكون   
 للقانون. 
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 المجلسالتصويت على مقررات  كيفية :السادسالفرع 
 47المادة 

التصويت حق شخصي ال يجوز تفويضه، ويعبر عنه بالموافقة ب "نعم” او برفع اليد او اية اشارة   
  اخرى تفيد ذلك وعن الرفض ب"ال" او اية اشارة ا اخرى تفيد ذلك وفي حالة االمتناع ب”ممتنع“.

ما عدا في  تتخذ    المعبر عنها،  المطلقة لألصوات  باألغلبية  القانون  المقررات  فيها  التي ينص  الحالة 
  التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.

امتنع هذا األخير عن التصويت    الرئيس، وإذا  إليه  المنتمي  الجانب  تعادل األصوات يرجح  في حالة 
 فإن المقرر يعتبر مرفوضا.  

رئ  ميعلن  او  نائبه  او  المجلس  كاتب  قيام  بعد  التصويت  نتيجة  الجلسة  بعملية  يس  مقامهما  يقوم  ن 
 احتساب األصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة. 

  
 48المادة 

يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت إال إذا كانت المسالة تتعلق بنقطة    ال 
 نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.  

 بكيفية صحيحة.   كما انه ال يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه 

التداولية لألشخاص االعتبارية   تلدى الهيئا الجماعة   مجلس ممثليانتداب  :السابعالفرع 
 الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية. 

 49المادة 

من القانون    45و  44يتم انتداب ممثلي مجلس الجماعة لدى الهيئات المنصوص عليها في المادتين   
ي عضــو االنتداب إال في هيئة التنظيمي للجماعات ع  واحدة من تلك   ن طريق التصويت العلني. وال يمكـــن ألأ

  الهيئات. 
ونوابهم     أللجن  رؤساء  انتخاب  في  المتبعة  المسطرة  لنفس  طبقا  األعضاء  هؤالء  تعيين  يتم 

  من هذا النظام الداخلي.  27والمبينة في المادة 
للمجلس ح    تقارير  المنتدبون  تقرير كل  يقدم هؤالء  تقديم  عليهم  ويتعين  االنتدابية  مهامهم  ول 

  األقل.سنة على 

 كتابة الجلسات  :الثامن الفرع 
 50المادة 

الرئيس خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني    او من يقوم مقامهما  يساعد كاتب المجلس أو نائبه
قة، وكذا في  تتبع عملية التصويت  عند افتتاح الجلسات، وتالوة جدول األعمال وملخص محضر الدورة الساب

  واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
م بمهامهما، يعين الرئيس  في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيا  

أحد األعضاء الحاضرين ليقوم بذلك. 

  

   .باب المناقشة مفتوح حول هذا الباب

 )نقطة نظام(    

 السابع.أقترح أن نمر الى الباب  مالحظة وعليها الباب ليس موضوع أية أرى أن هذ
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للمادة   المقبولة  36بالنسبة  األعذار  يخص  م فيما  من  البد  أعضاء  ،  من  لمجموعة  خصوصية  راعاة 

، لذلك البرلمان بغرفتيه  ولجنور جلسات  المجلس الذين يحملون صفة "نائب برلماني" مما يضطرهم الى حض

 المادة.المقبولة الواردة في هذه أقترح أن يضاف هذا العذر الى األعذار 

  

هذا   اغفال  تم  وبالفعل  تضاف المعطى  ان  مجالس    –"    المادة  الى  كذلك  أقترح  دورات  في  المشاركة 

 جماعات ترابية أخرى "

 حضور جلسات البرلمان بغرفتيه أو لجانه " .  -لبداية و ذلك على الشكل اآلتي " يمكن أن تضاف في ا

بالمادة   يتعلق  اخباريا   فإنها  43فيما  تقريرا  بداية كل دورة عادية  الرئيس عند  أنه "يقدم  تنص على 

للمجلس حول األعمال التي قام بها " و سؤالي هو هل هذا التقرير االخباري تتم مناقشته أم ال ؟ و اذا كان ال 

 قشة " .يناقش فالبد من االشارة الى ذلك بعبارة  " بدون منا

فان    7ون التنظيمي يحث على نظام الفرق كما هو وارد في المادة   بما أن القانفي اطار نفس المادة و

أو   43المادة   الفرق  الى رؤساء  بعد ذلك  الكلمة  الرئيس  أنه " يعطي  الداخلي تنص على  النظام  من مشروع 

 التي تنص   16اقضا بين هذه المادة و المادة نوابهم أو أحد المنتسبين للفريق الراغبين في التدخل" فان هناك تن

  " أنه  و  ...على  المناقشات  الغير تنظيم  االعضاء  مراعاة حق  مع  الفرق  بين  الدورة  جلسات  أثناء  التدخالت 

 المنتسبين " 

هو أمر أغفلته  د أشارت الى موضوع "المنتسبين" ومن مشروع النظام الداخلي ق  16عليه فالمادة  و

 .  43المادة 

  

المالحظة هي في محلها أقتران هذه  لذلك  المادة    ح،  الى  ة وضعية  عبارة " مع مراعا  43ان تضاف 

 غير المنتسبين " 

تنص على  هافإنالتي تهم انتداب ممثلي المجلس الجماعي لدى الهيئات التداولية و 49بخصوص المادة 

المبينة في  المتبعة في انتخاب رؤساء اللجن ونوابهم وأنه " يتم تعيين هؤالء االعضاء طبقا لنفس المسطرة  

 من هذا النظام الداخلي" و اقترح اضافة عبارة " مع مراعاة تمثيلية المقاطعات "  27المادة 

  

 الى مجموعة من المعايير .  باإلضافةتمثيلية النساء  لى تمثيلية المقاطعات االشارة ا لقد تمت
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من هذا النظام الداخلي" في    27المبينة في المادة  وارد في هذه المادة و هو " ... وهناك خطأ مادي  

 . 24حين أن األمر يتعلق بالمادة  

  

 " .27" بدل "المادة 24، لذلك تكتب "المادة هذا صحيح

بالمادة   يتعلق  باألعذار  36فيما  و  المتعلقة  آخر  عذر  اضافة  أقترح  العضو المقبولة  أداء  يهم  الذي 

 أو التفتيش في وقت يصادف انعقاد الدورة .لوظيفته االعتيادية خارج المجلس كالمراقبة 

  

العضو للمجلس هو مبرر مقبول لتغيبه  ، كما أن حضور  تأكيد على أن األولوية هي للمجلسالبد من ال

 عن عمله .

( 3لة نجد أنها تنص على أنه  " ال تتجاوز مدة التدخل ثالثة )المتعلقة بطرح األسئ  43بخصوص المادة 

سؤالي هو هل ( تدخالت في نفس الموضوع " و5دقائق على أن ال يتجاوز عدد التدخالت لكل فريق خمسة )

الى   15من    األعضاءتتساوى في هذا األمر جميع الفرق كيفما كان عددها ؟  اقتراحي هو أن يكون سقف لعدد  

 فيما يتعلق بوضع األسئلة . لإلجحاففما فوق تفاديا  30و من  30الى  20و من  عضو مثال 20

 أما فيما يخص تمثيلية المقاطعات فقد تمت االجابة عليها . 

  

باعتباره الحج  فريضة  بأداء  المتعلق  العذر  تهم  مالحظة  اضافة  يمكن  الغياب  لموضوع  من    بالنسبة 

  األعذار المقبولة للغياب عن دورات المجلس .

لتي تنص على أنه " يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول األعمال للمناقشة "  ا  42بالنسبة للمادة  

 . أن تضاف عبارة "أو من ينوب عنه "

بالمادة   يتعلق  تنص على    36فيما  أنه  اجتماعات   نجد  تعذر عليه حضور  الذي  العضو  يتعين على   "

ي رسالة كتابية توضع المجلس أن يبعث الى رئيس المجلس برسالة رسمية " المقصود بالرسالة الرسمية ه

الضبط، و الوسبمكتب  أن تشمل  و  فقط  الطريقة  بهذه  نتقيد  أال  االطار  االلكتروني  افي هذا  كالبريد  الحديثة  ئل 

 مسايرة لروح العصر ألن المدة االنتدابية للمجلس ستستمر لست سنوات . غيره و
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ال األعذار  تحديد  تم  وكذلك  المجلس  أشغال  عن  للتغيب  أنهمقبولة  في   الحال  أخرى  أعذار  تظهر  قد 

 . المستقبل

التي ال تخضع ألية مناقشة و  و انما على سبيل المثال و الحصر  هذه االعذار ليست واردة على سبيلان  

 موافقة المجلس . أي عذر عكس ذلك فهو خاضع لنقاش وال يمكن للمجلس أن يرفضها و 

 اذن هناك أعذار مقبولة و أخرى تخضع لمناقشة المجلس .

تدون أسماء المتغيبين بدون عذر أو بعذر لم يقبله المجلس وفإنها تقضي بأنه "    36يما يخص المادة  ف

ف هو التبليغ ألكبر عدد  اللكتروني للجماعة" و ما دام الهد. و تنشر أسمائهم في الموقع اضر الجلسةفي مح

 المقاطعات و الجرائد " اتراضافة عبارة " و ينشر في جميع مق أقترح 

مكانبالنس تحديد  عن  تحدثنا  الجلوس  لمكان  ا  بة  السادة  وجلوس  اضافة لموظفين  ويمكن  الحضور 

 مكان جلوس رؤساء المصالح الخارجية " .و"

  

 الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس لتالوة نص الباب السابع من مشروع النظام الداخلي.

 التشاوراآلليات التشاركية للحوار و: السابع الباب

 حول برنامج عمل الجماعة  والحوار التشاورجلسات : األولالفرع 
 

 51:المادة

المدني   المجتمع  وجمعيات  والمواطنين  للمواطنات  الموكول  والمصاحب  المكمل  للدور  اعتبارا 
االقتصادي  الفاعلين  دستورين  ومختلف  لمقتضيات  الديمقراطية  2011واالجتماعيين طبقا  ينص على  والذي   ،

السياسات   وبلورة  إعداد  في  الترابية  الجماعات  بينهم  ومن  المؤسساتيين  الفاعلين  مختلف  بمعية  التشاركية، 
ن  م  82إلى    78والبرامج والمخططات العمومية المحلية، والسيما "برنامج عمل الجماعة" طبقا للمواد من  

بتوجيه دعوة  ا الجماعة  تقوم  والتشاور،  للحوار  ألتشاركي  المنهج  للجماعات، واعتمادا على  التنظيمي  لقانون 
عمومية إلى كافة الفاعلين المعنيين بإعداد برنامج عمل الجماعة لفتح حوار عمومي محلي حول مسار إعداد  

  هذا البرنامج موضوع التشاور. 
إعالن    شكل  الدعوة  هذه  المتاحة  عمووتتخذ  و  الممكنة  الوسائل  بجميع  واسع  نطاق  على  ينشر  مي 

 يتضمن مختلف محطات إعداد برنامج عمل الجماعة. 
 
 
  

 52 المادة
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يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين   
ور في  للمشاركة  المختصة  الجماعية  المصالح  لدى  طلب  عمل    شات تقديم  برنامج  بإعداد  الخاصة  التشاور 

التمديد مرة   لنشر اإلعالن، مع إمكانية  الموالية  أيام  الجماعة في مختلف محطات إعداده، وذلك خالل سبعة 
  واحدة بقرار لرئيس مجلس الجماعة.

  ويتضمن طلب التشاور المودع لدى المصالح المختصة الجماعية البيانات التالية: 
  اطنات والمواطنين: بالنسبة للمو  -    

الكامل   الوطنية    –االسم  التعريف  بطاقة  االلكتروني    –رقم  أو  البريدي  القطاعات    -العنوان  أو  القطاع 
  المرغوب التشاور بشأنها. 

  بالنسبة للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني: - 
ذي تنشط به وترغب في التشاور  القطاع ال  -  العنوان البريدي أو االلكتروني   –الملف القانوني    –اسم الجمعية  

 .  بشأنه مع الجماعة 

 
 53 المادة

المواطنات والمواطنين    كافة  فيها  للتشاور واإلنصات يشارك  ببرمجة جلسات عمومية  الجماعة  تقوم 
مصالحها  والجمعيات ومختلف الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين الراغبين في ذلك والمودعة طلباتهم لدى  

لبرنامج  بعد دعوتهم له الكبرى  الجلسات عرض مشروع المحاور  ذا الغرض بشكل رسمي، ويتم خالل هذه 
  عمل الجماعة )تشخيص القرب وأجرأة البرنامج(.

وبعد استكمال جلسات اإلنصات العمومية، يحق للمشاركين في أشغالها، تقديم اقتراحات كتابية، داخل   
  اد برنامج عمل الجماعة. الجماعة المكلفة بإعد   أجل سبعة ايام، إلى مصالح 

ويتم نشر مضامين وحصيلة هذه الورشات التشاورية العمومية بالموقع االلكتروني للجماعة ومختلف   
  الوسائل المتاحة. 

 

 عقد لقاءات عمومية مع المواطنات و المواطنين وجمعيات المجتمع المدني:  الثاني الفرع

 

 54المادة 

( مع  اكثر) مرتين أو  ن مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عموميةلرئيس المجلس الجماعي بتعاو يمكن   
المواطنات والمواطنين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة  

لمواطنين والمعنيين  بشأنها وكذا إلخبار المواطنات وا  آرائهمتدخل في اختصاصات الجماعة واالطالع على  
   . في طور االنجاز  التي هيج التنموية المنجزة أو بالبرام 

  . ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين 
 

 55المادة 
يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى األطراف المعنية  

اللقاء الجماعة    وتعليق موعد هذا  ا   3بمقر  العمالة أو اإلقليم  أيام على  الرئيس عامل  انعقاده، يخبر  ألقل قبل 
  بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه .

، ويعين رئيس المجلس احد األعضاء أو احد  الجلسات العموميةيمكن ألعضاء المجلس حضور هذه   
  والتوصيات الصادرة عنه.موظفي الجماعة إلعداد تقرير حول  أشغال هذا اللقاء  

 

  56 المادة

تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعاله، على مكتب     يمكن لرئيس المجلس عرض 
  . المجلس 
  ال يمكن أن تكتسي الجلسات المشار إليها في المواد أعاله طابعا سياسيا أو انتخابيا. 
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  57 المادة

مواطنين وجمعيات المجتمع  تكون مهمتها تلقي مقترحات المواطنات و الخلية   يمكن للرئيس تشكيل 
 المدني تتعلق بعمل الجماعة. 

 
 : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الثالث الفرع

 58المادة 

تحدث هيئة استشارية تسمى ”هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع“ تختص بدراسة القضايا  
    النوع.  المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص و مقاربة

الهيئة  تتكون    يتم تعيينهم من طرف الرئيس من بين اعضاء المجلس و خمسة 5خمسة )من  هذه  ( منتخبين 

  هذه الهيئة نائبة للرئيس.  ويتراس .شخصيات عمومية( 5المجتمع المدني و خمسة ) ( اعضاء من جمعيات5)
 

 59المادة 

 ية :  يأخذ بعين االعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التال 
  مقاربة النوع االجتماعي - 
  المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي، - 
  التجربة في ميدان التنمية البشرية،  - 
  الخبرة في مجال النوع االجتماعي، - 
  التنوع المهني، - 
  .االرتباط بالجماعة  - 

 

 60لمادة ا
ها أو بناء على طلب كتابي  تبية من رئيس تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتا

  من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على األقل في السنة.

يوجه اإلستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثالثة أيام على األقل قبل موعد اإلجتماع، ويشار في اإلستدعاء  

  جدول األعمال.إلى 
 

 61المادة 

  بحضور نصف أعضائها.  اجتماعاتها صحيحة تعتبر تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية و 
يعتبر    الحالة،  هذه  وفي  الموالي،  اليوم  إلى  اإلجتماع  تأجيل  وجب  النصاب،  هذا  توفر  تعذر  إذا 

  اإلجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين. 
 

 62المادة 

ن من شأن األشخاص ذوي االختصاص لحضور أشغالها إذا كاتستعين ببعض  الهيئة أن    ةلرئيس  يمكن

   ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها.

  يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها. 

 

 

 
 

 63المادة 
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الهيئة   ويتم  تتخذ  عنها،  المعبر  لألصوات  بأغلبية  عنها  المنبثقة  التقارير  على  وتصادق  قراراتها 

   ويت باالقتراع العلني.التص

الجانب   تعادل األصوات، يرجح  تنتوفي حالة  إليه رئيسالذي  التصويت في   ةمي  نتائج  الهيئة، وتدون 

  محضر اإلجتماع.
 

 64المادة 

  .هار محاضر اجتماعاتيه، يتولى تحر ونائبا ل لها مقررا تعين رئيسة الهيئة 
  ليم نسخة منه للراغبين في ذلك من اعضاء الهيئة.ويمكن تس يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع،

 

 65المادة 

تدرس الهيئة القضايا المعروضة عيها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول   
  أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.

ال  في  رئيسه  أو  المجلس  بطلب من  رأيها،  الهيئة  وتكافؤ  وتبدي  بالمساواة  المتعلقة  والمشاريع  قضايا 
ال  ومقاربة  دراستها  الفرص  أجل  من  الميادين  بهذه  لها صلة  التي  المعطيات  بتجميع  وتقوم  االجتماعي،  نوع 

  وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج الجماعة.
  غه إلى العموم.إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي ال يجوز نشره وال إبال 

 

 66المادة 
والتوصيات والملتمسات على أنظار المكتب الذي يقوم بإحالتها على مجلس الجماعة  تعرض التقارير    

 عند االقتضاء. 
 

 67المادة 

حدود اإلمكانيات الموجودة. يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية  

 

  

 باب المناقشة مفتوح حول هذه الباب 

 رئاسة هذه الهيئة يعتبر الزاميا أم ال ؟المساواة أتساءل هل تولي امرأة  بالنسبة لهيئة

 عنها " .و من ينوب في نفس االطار البد من االشارة الى "الرئيسة أ

 . وتصحيح بعض الكلمات كذلك بالنسبة للغة البد أن يراعى فيها الجانب الشكلي
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المادة   يخص  اسم   فإنها   52فيما   : المدني  المجتمع  فعاليات  و  للجمعيات  بالنسبة   " أنه  على  تنص 

القانوني    –الجمعية   ال  –الملف  االلكتروني  العنوان  أو  التشاور   –بريدي  به و ترغب في  تنشط  الذي  القطاع 

بشأنه مع الجماعة " و أقترح أن تضاف عبارة "آخر تقرير أدبي و مالي " حتى تتضح الجمعيات الجادة من 

 رها .غي

  

 لفعل أم ال .هذا أمر جيد حتى نعرف ما اذا كانت الجمعية تشتغل با

، الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب  نجدها تنص على أنه " يمكن لرئيس المجلس  54بالنسبة للمادة  

 .عقد لقاءات عمومية )مرتين أو أكثر( " و أقترح أن يترك األمر مفتوحا

المادة   ا   58بخصوص  أقترح  المساواة  بهيئة  التالية " خمسة  المتعلقة  العبارة  من    (5)ضافة  أعضاء 

و المدني  تراعى    (5) خمسة  المجتمع  أن  على  عمومية  شخصيات  من  و    ةالتمثيلأعضاء   التمثيلة العمومية 

 الجغرافية و يتم تحيين هذه اللجنة كلما دعت الضرورة الى ذلك"

 لم تذكر عبارة "في السنة .لم يتم تحديد المدة الزمنية ويث ح 54لدي مالحظة تهم المادة 

  

 . األمر يتعلق بالسنةنعم ان 

المادة   تهم  شكلية  مالحظة  هناك  الشكل   59كذلك  هذا  على  تكتب  أنها  الحال  و  "يأخذ"  عبارة  وتهم 

 " . "يؤخذ

  

 .سيتم تصحيحهابكثرة و  ان مثل هذا األخطاء وردت

مالحظتين بالمادة  لدي  تتعلق  األولى  "هيئة  و  59،  تشكيل  شروط  تهم  تمت التي  حيث  المساواة" 

" الى  دو  االشارة   " االجتماعي  النوع  ما  مقاربة  تحديد  يتم  أن  يتعل  إذان  االمر  أم كان  النساء  من  بثلثين  ق 

عليه البد من هذا باإلضافة الى الرئيسة، و( عضوا  15نحن نتوفر على العدد الذي هو خمسة عشر )و  الثلث؟

 .التحديد
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   .بالمناصفةسنعمل 

بالمادة   يتعلق  و تنص ع  فإنها  63فيما  قراراتها  الهيئة  تتخذ  أنه "  أقترح  لى  التقارير "  تصادق على 

 يمكن للهيئة التي تنص على أنه " ...    65ذلك ارتباطا بالمادة  قراراتها بعبارة" مقترحاتها " و  تغيير عبارة "

 االشارة الى القرارات .بالتالي لم تتم أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات " و

  

 بعبارة "توصياتها "  سيكون من األفضل تعويض عبارة "قراراتها"

 ما المقصود بعبارة " االرتباط بالجماعة " ؟  59بالنسبة للمادة 

  

 . داخل الجماعة وأعمالها وأشغالها مرتبطة بالجماعة أن تكون الشخصية التي سيتم استدعاءها تشتغل

 العاشر .المجلس لقراءة األبواب الثامن والتاسع و اآلن أعطي الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتبو

 

 

 عداد وتسليم محاضر الجلسات: كيفية إ الثامن الباب

 الفرع األول: إعداد محاضر الجلسات 
 68المادة 

يتضمن مجموع  يقوم كاتب المجلس أو نائبه بمساعدة احد موظفي الجماعة بإعداد محضر لكل جلسة   
  أشغال المجلس من عروض وتقارير ومناقشة، والمقررات التي اتخذها المجلس. 

  ة وكاتب المجلس أو نائبه.توقع المقررات من قبل رئيس الجلس 
 

 الفرع الثاني: تسليم محاضر الجلسات 
 69المادة 

أعضاء المجلس داخل  يقوم رئيس مجلس الجماعة بتسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من   
موقع من  15أجل خمسة عشر) كتابي  تقديم طلب  بعد  وذلك  تقدير  أبعد  الدورة على  الموالية الختتام  يوما   )

العضو ثمانية    طرف  اجل  داخل  للجماعة  الضبط  بمكتب  يودع  المحضر  نسخة  على  الحصول  في  الراغب 
 ( ساعة من تاريخ انتهاء الدورة. 48واربعين )
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 ضيات خاصة: مقتالتاسعالباب 
 : لجنة التقصياألول الفرع

 70المادة 
األقل   على  مهامهم  المزاولين  األعضاء  من نصف  بطلب  يقرر،  أن  الجماعة  لمجلس  تشكيل  يمكن   ،

 لجنة للتقصي في موضوع او واقعة معينة تهم تدبير شؤون الجماعة. 
المتابعات     للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه  وال يجوز تكوين لجان 

 جارية.  
اقتضت     التي  الوقائع  في  قضائي  تحقيق  فتح  فور  تكوينها،  سبق  للتقصي،  لجنة  كل  مهمة  تنتهي 

  تشكيلها.
 
 

 71المادة 
عن كل فريق ويتم تعيينهم باالسم باتفاق  تتألف لجنة التقصي من رؤساء أللجن الدائمة المعنية وممثل    

أعضاء المجلس خالل الجلسة التي تم خاللها الموافقة على إحداث اللجنة مع تعيين رئيس ومقرر لها على أن ال  
  ( عضوا. 11يتعدى عدد أعضائها احدى عشر ) 

يجوز   لجن  ال  عمل  موضوع  القطاع  في  له  مفوض  للرئيس  نائب  كل  اللجنة  في  عضوا  يكون  ة  أن 
  التقصي.

  تضع رئاسة مجلس الجماعة رهن إشارة اللجنة المشكلة كافة الوسائل الالزمة للقيام بمهمتها.   

 
 72المادة 

وتا  ومكانه  االجتماع  أعمال  جدول  الدعوة  في  ويحدد  رئيسها  من  بدعوة  اللجنة  انعقاده.   تجتمع  ريخ 
  ( ساعة. 48وتوجه الدعوة في اجل ال يقل عن ثمانية وأربعون )

استدعاء،    أول  بعد  األقل  على  أعضاءها  نصف  بحضور  إال  صحيحة  اللجنة  اجتماعات  تكون  ال 
  وتجتمع بمن حضر في نفس الساعة ونفس المكان في اليوم الموالي من أيام العمل.

وي  رئيسها  من  بدعوة  اللجنة  وتوجه  تجتمع  انعقاده.   وتاريخ  ومكانه  االجتماع  أعمال  جدول  الدعوة  في  حدد 
  ( ساعة. 48الدعوة في اجل ال يقل عن ثمانية وأربعون )

استدعاء،    أول  بعد  األقل  على  أعضاءها  نصف  بحضور  إال  صحيحة  اللجنة  اجتماعات  تكون  ال 
  أيام العمل.وتجتمع بمن حضر في نفس الساعة ونفس المكان في اليوم الموالي من 

 

 73المادة 

اللجنة مهمتهم من خالل االطال  المكان مع تمكينهم من كل  يمارس أعضاء  الوثائق في عين  ع على 
 المعلومات التي من شأنها أن تيسر مهمتهم والمتعلقة بموضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من اجله.  

 تفيد عمل اللجنة.    كما يمكن ألعضائها االستماع إلى كل شخص من شأن افادته أن  
  تمع إليهم طابعا سريا.تكتسي أعمال اللجنة وتصريحات األشخاص الذين تس 

 
 

 74المادة 

أنه من  بعد انتهاء اعمال لجنة التقصي يقدم مقررها تقريرا عن ذلك الى رئيس اللجنة قصد التداول بش
   يودع مباشرة لدى رئاسة المجلس.   هطرف أعضاءها. وعند اعتماد 

دون     لوفي حالة انصرام هذا االج  إحداثهاصالحيات اللجنة داخل اجل اقصاه شهر من تاريخ    تنتهي  
 انهاء مهمتها تحل اللجنة المذكورة. 
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 75المادة 

يحيل رئيس المجلس تقرير لجنة التقصي على أنظار المجلس الجماعي لالطالع والمناقشة عند أول   
 دورة عادية موالية لتاريخ اإليداع.  

 ى للمجلس حق التقرير في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.   ويبق 

 
 : ندوة الرؤساء الثاني الفرع

 76المادة 
تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات " تتكون من رئيس    

   المكونة للمجلس. مجلس الجماعة ورؤساء مجالس المقاطعات الخمس 
يترأس رئيس مجلس الجماعة ندوة رؤساء مجالس المقاطعات، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق    

  أكبر الرؤساء سنا من الحاضرين في الندوة.

 
 77المادة 

يستدعي رئيس مجلس الجماعة ندوة رؤساء مجالس المقاطعة لالنعقاد مرة واحدة على األقل في السنة    
  ك.عت الضرورة إلى ذلأو كلما د 

تجتمع الندوة بدعوة من رئيسها أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائها و يكون هذا الطلب مرفقا بالنقط    
  المقترحة.

  يحدد رئيس الندوة جدول أعمال اجتماعاتها بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات.   
ل أجل أقصاه  بجدول األعمال داختوجه االستدعاءات من طرف رئيس مجلس الجماعة كتابة، مرفقة    

  سبعة أيام قبل تاريخ انعقاد االجتماع، وتتضمن االستدعاءات تاريخ ومكان وساعة انعقاد االجتماع. 

 
 78المادة 

كما     الجماعة.  بمصالح  مهامهم  المزاولين  الجماعيين  الموظفين  دعوة  الجماعة  مجلس  لرئيس  يمكن 
وأعوان   موظفي  استدعاء  العمومية يمكنه  المؤسسات  أو  آخر    الدولة  أي شخص  أو  العمومية،  المقاوالت  أو 

 يكون حضوره مفيدا ألشغال الندوة بصفة استشارية، وذلك عن طريق عامل العمالة أو من ينوب عنه. 

 
 79المادة 

تكون اجتماعات الندوة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب    
اليوم الموالي من أيام العمل في نفس المكان ونفس الساعة المحددين في  تماع األول تنعقد الندوة في  في االج 

  االستدعاء األول كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.
يتولى الرئيس تنظيم المناقشات، وتفتح الئحة للتدخالت بخصوص كل نقطة حسب ترتيبها في جدول    

ال نهاية  وبعد  الندوة.  التصأعمال  إلى  المرور  يتم  المقررات  مناقشات  وتتخذ  علنية،  بطريقة  يكون  الذي  ويت 
  باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها للحاضرين أثناء التصويت. 

 
 80المادة  

توضع سكرتارية خاصة باجتماعات ندوة الرؤساء تتولى التنظيم وتحرير محاضرها ويوقع الرئيس    
 االجتماع. على محضر 
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 : أحكام ختاميةالباب العاشر

 : تعديل النظام الداخلي للمجلس األول الفرع
   81 المادة

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي جزئيا أو كليا بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع  
المجلس   التعديل على  بالمجلس، ويعرض مشروع  المزاولين مهامهم  لدراسته والتصويت  من ثلثي األعضاء 

 مي المتعلق بالجماعات. عليه طبقا ألحكام القانون التنظي

 الفرع الثاني: سريان مفعول النظام الداخلي للمجلس 
 82المادة 

( أيام من تاريخ توصل العامل  8يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد انصرام أجل ثمانية ) 
 لنظام الداخلي، دون التعرض عليه. بالمقرر القاضي بالموافقة على ا

 
  

  

  .باب المناقشة مفتوح حول هذه األبواب

المادة   تهم  يلي "    74لدي مالحظة  ما  يقدم مقررها التي تنص على  التقصي  انتهاء اعمال لجنة  بعد 

أعضاءها. وعند اعتماده يودع مباشرة لدى تقريرا عن ذلك الى رئيس اللجنة قصد التداول بشأنه من طرف  

أنظار المجلس   صي علىفتقضي بأنه " يحيل رئيس المجلس تقرير لجنة التق  75." أما المادة    رئاسة المجلس

بالتالي أستنتج أن الرئيس حينما ادية موالية لتاريخ االيداع ." والمناقشة عند أول دورة عالجماعي لالطالع و

، لذلك أقترح عقد دورة  به الى حين انعقاد الدورة المقبلة وقد يتطلب األمر وقتا كبيراظ  يتوصل بالتقرير يحتف

 استثنائية .
 

  

لها اذا دعا اليها الرئيس بالنسبة للدورة االستثنائية يمكن أن تعقد اذا تمت وفق المسطرة المخصصة  

 الوالي و ماعدا ذلك فان الدورات العادية تعقد كل ثالثة أشهر . األعضاء أو السيد  أو ثلث
  

الى االشارة  تتم  لم  المشروع  هذا  بالنظافة  في  المتعلق  وهو  حساس  هذا  قطاع  انتداب  بداية  فمنذ   ،

البدء تم  األضحى  المجلس  عيد  بمناسبة  القطاع  أقبهذا  لهذا  القطاع  ،  هذا  على  مشرفين  أو  لجنة  تكوين  ترح 

ي ، لذلك ألتمس من السيد الرئيس أن يولي هذا الحساس و الذي لم تتم االشارة اليه في مشروع النظام الداخل

لتتبع عمل الشركات التي تدبر هذا القطاع مع تنظيم العالقة  ماما كبيرا و أن يخصص مشرفين عليه  القطاع اهت

 س .التي تربطهم بالمجل
  

، لذلك ال داعي  القطاع كما أن هناك قسم خاص بها  هناك نائب عن رئاسة المجلس مفوض له في هذ

  علما ان لجنة المرافق العمومية والخدمات تتكلف بذلك. لتشكيل لجنة

دون أن تعطى له األهمية التي يستحقها لذلك أقترح    27االشارة الى هذا الموضوع في المادة  لقد تمت  

 تكون هناك لجنة و مشرفين على هذا القطاع . ان 
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 . بالنسبة لقطاع النظافة فانه يطرح على اللجنة المناسبة فالمجلس يضم خمس لجن دائمة

اللجنة داخل أجل أقصاه شهر" ومادام   صالحياتبأنه " تنتهي  التي تنص    74لدي مالحظة تهم المادة  

ستقوم   اللجنة  وبأن  يحدد  التقصي  أن  أرى  مستعجلة  أمور  في  للدقة ستبث  تحقيقا  أسبوعين  في  األجل 

التقار تحال  حيث  الوالنجاعة،  الرئيس  السيد  على  في  ير  اما  ذلك  بعد  الحق  له  دورة ذي  عقد  عن  االعالن 

 مستعجل يمكن أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا . اذا تعلق األمر بموضوع  استثنائية و

  

ال  ، فهناك موضوع قد ال يستغرق التقصي بشأنه وقتا طوي لتقصي تختلف طبيعته بحسب الموضوعان ا

 االتصال بالعديد من األطراف . الى الوقت وفي حين ان هناك آخر قد يحتاج 

ينوب عنه ماعة ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وعلى أنه " يترأس رئيس مجلس الج  76تنص المادة  

فاألمر يتعلق برؤساء المقاطعات " اذن  اذا تغيب أو عاقه عائق أكبر الرؤساء سنا من الحاضرين في الندوة  

الو ورئيس  الجماعي،  رئيس مجلس  "يحدد  أنه  على  ينص  نجده  للجماعات  التنظيمي  القانون  الى  بالرجوع 

مرة واحدة    يستدعيها لالجتماععات واستشارة رؤساء مجالس المقاطمجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد  

السنة وكلما دعت الضرورة   الجماعي الى ذلكعلى األقل في  المجلس  الجماعة يصبح  يغيب رئيس   " فحينما 

بالتالي في هذه الحالة هل سيتم االحتفاظ بتسمية ندوة الرؤساء أم سنطلق غير ممثل في " ندوة الرؤساء " و

؟ الحالة هل يمكن ألحد نواببالتالي في مثل هو  عليها اسما آخر  الرئيس؟   ذه  ينوب عن  الجماعة أن    رئيس 

لتنظيمي ينص على انه " يحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء مجلس فالقانون ا

 المقاطعات و تسييرها " فغياب رئيس المجلس الجماعي عن هذه الندوة يطرح اشكاال .

 
  

اذا عاقه الرئيس  فان  المقاطعات  لندوة رؤساء  أحد    بالنسبة  أو  نوابه  أحد  ينوب عنه  ان  يمكن  عائق 

، لذلك اذا ارتأيتم اقشته و يرفع التقرير الى الرئيسالرؤساء ألن جدول األعمال يكون محددا سلفا حيث تتم من

ه هذه الندوة " فال اشكال لدي اذا لم يكن هناك أي مانع أن نضيف عبارة " اذا غاب الرئيس يترأس أحد نواب 

  قانوني .

 

المادة   يخص  المادة    فإنها  68فيما  أن  حين  في  الدورات  محاضر  الى  فقط  القانو  47تشير  ن من 

" توقع المقررات من قبل  هو سجل المقررات فهذه المادة تنص على انه  التنظيمي تحدثت عن معطى جديد و

 تواريخها " . تضمن بالترتيب في سجل المقررات حسبالرئيس والكاتب و

 

  

فيه جميع   االدارة حيث تسجل  في  فيبقى  السجل  أما  المحضر  يطلب  المجلس  فان عضو  للقانون  وفقا 

  بالتالي فهذا السجل يحفظ مقررات المجلس .مقررات الفترة االنتدابية للمجلس، و
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 ينسخه . لنظام الداخلي هو فقط مكمل للقانون التنظيمي لكنه ال ان ا

بالمادة   تتألف لجنة التقصي م   71فيما يتعلق  ن  التي تهم تكوين لجنة التقصي فانه تنص على انه " 

أعضاء المجلس خالل الجلسة "   يتم تعيينهم باالسم باتفاقرؤساء اللجن الدائمة المعنية وممثل عن كل فريق و

هذه   تكن  لم  غي فاذا  أمر  هو  اللجن  لرؤساء  اللجنة  هذه  تضمين  أن  أرى  قانوني  بمقتضى  مشروطة  ر المادة 

ال صحيح قد  اللجن  رؤساء  جل  حتى  أو  لجنة  فرئيس  االعتبار  بعين  التقصي  موضوع  يؤخذ  أن  يجب  اذ   ،

ت التصوي، وبالتالي فاقتراحي هو أن يتم اختيار وة المطلوبة للتقصي في موضوع معينيتوفرون على الكفاء

على أعضاء هذه اللجنة من قبل أعضاء المجلس الذين لديهم القدرة على التقصي في هذا الموضوع على أن 

 يكون هناك رؤساء الفرق ضمانا للتمثيلية السياسية .
 

  

يترأسها رئيس اللجنة المعنية  من رؤساء اللجن الدائمة وممثل عن كل فريق و التقصي يتم تكوين لجنة  

 باالختصاص .

 أتفق معكم بخصوص رئيس اللجنة المعنية لكن دون باقي رؤساء اللجن .

يهم فيها  ، فاألمر يتعلق برئيس اللجنة الدائمة المعنية وهناك حاالت  القانون  ان هذا المعطى وارد في

كن أن يهم أيضا المرافق العمومية، وبالتالي فالنص ، فمثال موضوع في التعمير يمالموضوع لجنتين أو أكثر

 يهم اللجن المعنية حسب الموضوع .واضح و

يتعلق برؤساء اللجن الدائمة باعتبارهم أعضاء قارين في  سوء تفاهم، فالنص واضح واك  يبدو ان هن

 لجنة التقصي .

  

 ان األمر يتعلق برؤساء اللجن الدائمة المعنية بالموضوع دون غيرهم .

، فهذه المادة تنص على اذا لم تكن مشروطة بمقتضى قانونيلدي مالحظة بشأنها    77بالنسبة للمادة  

بالنقط   مرفقا  الطلب  يكون هذا  ثلث أعضائها و  بطلب مكتوب من  أو  بدعوة من رئيسها  الندوة  أنه " تجتمع 

بالنسبة لهذا ، و اقتراحي اطعاتلمقرؤساء ا من المقترحة " بمعنى ان النصاب القانوني النعقاد اللقاء هو اثنين

المقتضى هو أن امكانية انعقاد هذه الندوة بطلب من رئيس مقاطعة واحد اذا اقتنع الرئيس بضرورة ذلك دون  

ذلك يتوقف  المقاطعات  أن  رؤساء  ثلث  من  طلب  تععلى  مقاطعة  هناك  تكون  فقد  عالقة  ا،  له  مشكل  من  ني 

 في الثلث ؟ فر النصاب المحدد بالمجلس الجماعي فهل يجب ان ننتظر حتى يتو 
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   ان الرئيس ملزم باالستجابة الى الطلب اذا دعت الضرورة الى ذلك .

 اذن الرئيس لديه السلطة التقديرية . 

 

 لطة التقديرية في هذا الموضوع . ان الرئيس لديه الس

 ان األمر بمقتضى هذه المادة أصبح مقتضى قانوني و ليس هناك مجال للسلطة التقديرية .

لين في المجلس الجماعي لهم الحق في  رئيسها و أعضاءها الممثلتوضيح فان كل ما يهم المقاطعة ول

بالتالي فان أو طلب تشكيل لجنة أو غير ذلك، و  طرح األسئلة الكتابيةراج نقط في جدول أعمال الدورات واد

 يهم المقاطعة . المشكل غير مطروح اذا كان االمر 

"أ الرؤساء  "ندوة  ب  يتعلق  فيما  و  ،ما  القانون  فرضها  اآللية  هذه  يهتتفان  بتدبير  جميع  علق  م 

و مقالمقاطعات  بمقاطعةليس  خاص  مشكل  أو  بعينها  فانهم اطعة  الخمس  الرؤساء  هؤالء  سيجتمع  فحين   ،

أما أن نفرض على الرئيس   ا النص ، فهذه هي الفلسفة التي جاء بهيتحدثون عن أعمال المجلس الجماعيس

بو االجتماع  المقاطعات  رؤساء  باقي  ننعلى  فيه  واحد  مقاطعة  رئيس  طلب  على  التاء  من  في حق وع  عسف 

ى ان يحدد النصاب على األقل بالتالي كان االتفاق علرئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات اآلخرين، و

رئ للمقاطعاتفي  اثنين  من    يسين  نوع  هناك  يكون  والتنظيملكي  لرئيس   ،التوازن  مفتوح  المجال  فان  اال  و 

 عة .أعضاء المقاطعة من خالل تمثيلتهم  في مجلس الجماو

تقصي " فالفقرة األخيرة  الأقترح ان يشملها تعديل بخصوص اجتماعات  " لجنة    72بالنسبة للمادة  

ضاءها على األقل بعد من هذه المادة تنص على انه " ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة اال بحضور نصف أع

أيام العمل "  فعبارة نفس المكان في اليوم الموالي من  حضر في نفس الساعة و   أول استدعاء، وتجتمع بمن 

، (5"بمن حضر" يجب أن تحذف على أساس أن يكون هناك حد أدنى من التمثيلية على األقل خمسة أعضاء )

الفقو ... وعليه ستصبح صيغة هذه  التالي "  الشكل  )رة على  و  5تجتمع بخمسة أعضاء  الساعة  نفس  في   )

 .ي اليوم الموالي من أيام العمل "المكان ف نفس

السيدات األعضاء المحترمين على تفاعلهم مع مشروع النظام الداخلي حيث األخير أحيي السادة وفي  

 . ما يزيد عن خمس ساعاتاستمرت المناقشة ل

تعديل ال تطرح أي   التي لم تخضع ألي  المواد  بالتصويت فان  يتعلق  افق  اشكال وتعتبر موادا موفيما 

 سيتم التصويت عليها. فإنها أما المواد التي كانت موضوع تعديالت ،عليها

 سنعرض عليكم كل التعديالت المقترحة تبعا لمداوالت المجلس. 
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     بالتعديالت الواردة   املواد املشمولة جدول  

 على مشروع النظام الداخلي جمللس مجاعة مراكش   
 

ر.ت  

 للمادة 

 اجمللس تعديالت املتفق عليها خالل مداوالت  ال  منطوق املادة يف املشروع 

 

 

 5 املادة:

 

 

يعقد اجمللس اجتماعاته مبقر اجلماعة، وميكن للرئيس عند 

االقتضاء وبعد اتفاق أعضاء املكتب، عقد اجتماعات اجمللس يف 

 أي مكان عمومي أخر داخل تراب اجلماعة. 

 ى ان اليعقد اجمللس جلساته يف الساعة احملددة يف االستدعاء عل

  ( ساعات.6تتعدى مدة كل جلسة ستة )

اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أعمال إذا مل يستنفذ 

اجللسة، تستأنف دراسة النقط املتبقية ضمن جدول أعمال اجللسة 

املوالية. وإذا كان األمر يتعلق جبلسة أخرية للمجلس تستأنف 

  اجللسة يف اليوم املوالي.

ه مبقر اجلماعة، وميكن للرئيس عند االقتضاء وبعد اتفاق يعقد اجمللس اجتماعات

أعضاء املكتب، عقد اجتماعات اجمللس يف أي مكان عمومي أخر داخل تراب 

 اجلماعة. 

تتعدى مدة  يعقد اجمللس جلساته يف الساعة احملددة يف االستدعاء على ان ال

 .( ساعات8)مثاني  كل جلسة 

، باتفاق اعضاء اجمللس اجلماعي ء، متديد احليز الزمينميكن، استثنا

احلاضرين، إلنهاء تداول اجمللس للنقطة املعروضة عليه على ان يتم حتديد 

 .املدة الزمنية خالل نفس اجللسة

إذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أعمال اجللسة، 

كان لسة املوالية. وإذا تستأنف دراسة النقط املتبقية ضمن جدول أعمال اجل

  األمر يتعلق جبلسة أخرية للمجلس تستأنف اجللسة يف اليوم املوالي.
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 11 املادة:

ميكن ألعضاء جملس اجلماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن 

طريق الفريق الذي ينتمون إليه أسئلة كتابية إىل رئيس اجمللس 

اجلماعة. وختصص جلسة واحدة عن حول كل مسألة تهم مصاحل 

ل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة املطروحة على ان ال يتعدى ك

  ( سؤاال.20جمموع هذه االسئلة عشرون )

  يشرتط يف األسئلة الكتابية املوجهة ما يلـــــــي :

  وحدة املوضوع

o  أال تهدف إىل خدمة أغراض تهم احد أعضاء اجمللس أو

  أقربائه

o ةن توجيه تهم شخصية إىل جهة معينأن ال تتضم   

o  أن ال تتعدى سؤال واحد بصفة فردية و مخسة عن كل فريق

  عن كل دورة.

تودع األسئلة الكتابية  موقعة من طرف العضو املعين لدى رئاسة 

 اجمللس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها. 

م تعطى الكلمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتابي لتقدي

  يقة واحدة.ملخص عنه يف مدة ال تتجاوز دق

يتوىل الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي يف وقت 

  ال تتجاوز دقيقتني.

ميكن لصاحب السؤال التعقيب على اجلواب يف مدة ال تتجاوز  

  دقيقتني.

ميكن للرئيس أو احد أعضاء املكتب الرد على التعقيب يف مدة ال 

  قيقتني.تتجاوز  د

ل واجلواب عنه والتعقيب والرد على التعقيب ال جيوز أن يعقب السؤا

 أية مناقشة عامة أو تعليق. 

تضمن األسئلة واألجوبة والتعقيبات والردود وجوبا ضمن حمضر 

الدورة. كما ميكن نشرها باملوقع االلكرتوني للجماعة بناء على 

  طلب يتقدم به واضع السؤال.

أو عن طريق الفريق اجلماعة أن يوجهوا بصفة فردية  ميكن ألعضاء جملس

الذي ينتمون إليه أسئلة كتابية إىل رئيس اجمللس حول كل مسألة تهم 

مصاحل اجلماعة. وختصص جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على 

( 20األسئلة املطروحة على ان ال يتعدى جمموع هذه االسئلة عشرون )

  سؤاال.

  ــي :األسئلة الكتابية املوجهة ما يلـــــيشرتط يف  

  .وحدة املوضوع •

  .حد أعضاء اجمللس أو أقربائهأتهدف إىل خدمة أغراض تهم  ن الأ •

   .أن ال تتضمن توجيه تهم شخصية إىل جهة معينة •

بصفة فردية و مخسة عن كل فريق عن  اواحد أن ال تتعدى سؤاال •

  كل دورة.

س تودع األسئلة الكتابية موقعة من طرف العضو املعين لدى رئاسة اجملل

 وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها. 

تعطى الكلمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتابي لتقديم 

  .(2الدقيقتني ) ملخص عنه يف مدة ال تتجاوز

تجاوز يأو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي يف وقت ال  يتوىل الرئيس

  .(2) دقيقتني

  .(2تتجاوز الدقيقتني )واب يف مدة ال ميكن لصاحب السؤال التعقيب على اجل

تتجاوز دقيقتني ميكن للرئيس أو احد أعضاء املكتب الرد على التعقيب يف مدة ال 

(2).   

ال جيوز أن يعقب السؤال واجلواب عنه والتعقيب والرد على التعقيب أية مناقشة 

 عامة أو تعليق. 

و  ن حمضر الدورة.تضمن األسئلة واألجوبة والتعقيبات والردود وجوبا ضم

يف املكان املخصص لذلك مبقر اجلماعة،   ميكن تعليق ملخص عنها

ميكن نشرها باملوقع االلكرتوني للجماعة بناء على طلب يتقدم به كما 

 .واضع السؤال

 

 

 12 املادة:

ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي باتفاق مع أعضاء املكتب ضم 

ينهما وحدة املوضوع جمموعة من األسئلة الكتابية اليت جتمع ب

موحدا عنها. وجيب اخبار واضعي السؤال بقرار الضم ويقدم جوابا 

  قبل انعقاد الدورة.

ال تدرج االسئلة الكتابية اخلارجة عن اختصاصات اجمللس 

خالل  باألمروصالحيات رئيسه. ويبلغ قرار عدم االدراج اىل املعين 

 او تعقيب.  انعقاد الدورة وال يتبع هذا االخبار اي مناقشة

تقدم بالسؤال الكتابي حيذف السؤال من  إذا تغيب العضو الذي

  جدول االعمال.

ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي باتفاق مع أعضاء املكتب ضم جمموعة 

من األسئلة الكتابية اليت جتمع بينهما وحدة املوضوع ويقدم جوابا موحدا 

  نعقاد الدورة.عنها. وجيب اخبار واضعي السؤال بقرار الضم قبل ا

الكتابية اخلارجة عن اختصاصات اجمللس وصالحيات ال تدرج االسئلة 

خالل انعقاد الدورة وال يتبع  باألمررئيسه. ويبلغ قرار عدم االدراج اىل املعين 

 هذا االخبار اي مناقشة او تعقيب. 

بعذر مقبول، خيتار الفريق  إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي

ؤال. ويف حالة عدم انتسابه ألي ينتمي اليه من ينوب عنه لطرح السالذي 

 .فريق، يؤجل طرح السؤال اىل دورة موالية

 

 

 15 املادة:

 

حييل رئيس اجمللس كل العرائض املقدمة له من قبل املواطنات 

واملواطنني وكذا اجلمعيــات على املكتب للبث فيها وذلك بعد 

من القانون  124و  123املادتيــن استيفاءها للشروط الواردة يف 

 التنظيمي املتعلق باجلماعات.

 

 

ات واملواطنني حييل رئيس اجمللس كل العرائض املقدمة له من قبل املواطن

استيفاءها للشروط للتأكد من مدى  وكذا اجلمعيــات على املكتب

 .من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات 124و  123الواردة يف املادتيــن 
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 19 املادة:

جيب أن ال يقل عدد الفرق عن فريقني وعدد اعضاء كل 

  ( عضوا.20فريق عن  عشرين )

االعضاء الذين ال يتوفرون على العدد الكايف يتعني على 

لتكوين فريق أن ينتسبوا إىل إحدى الفرق املوجودة بعد 

تأسيسها، كما ميكن للفرق املكونة االندماج مع بعضها 

  البعض.

  ميكن ألي عضو أن ينتمي ألكثر من فريق. ال

ال يؤثر االنتساب إىل أي فريق من الفرق يف تشكيل أجهزة 

  اجمللس.

هر رئيس اجمللس على توفري وسائل العمل للفرق يف حدود يس

  اإلمكانيات اليت يتوفر عليها اجمللس.

 جيب أن ال يقل عدد الفرق عن فريقني وعدد اعضاء كل فريق عن

  .( عضوا15)مخسة عشر 

يتعني على االعضاء الذين ال يتوفرون على العدد الكايف لتكوين 

ملوجودة بعد تأسيسها، كما فريق أن ينتسبوا إىل إحدى الفرق ا

  ميكن للفرق املكونة االندماج مع بعضها البعض.

  ال ميكن ألي عضو أن ينتمي ألكثر من فريق.

  شكيل أجهزة اجمللس.ال يؤثر االنتساب إىل أي فريق من الفرق يف ت

يسهر رئيس اجمللس على توفري وسائل العمل للفرق يف حدود 

 عليها اجمللس.اإلمكانيات اليت يتوفر 

 
 
 
 
 
 

 21 املادة:

حيدث جملس اجلماعة جلانا لدراسة القضايا وتهيئ املسائل 

اليت جيب أن تعرض على االجتماع العام للدراسة والتصويت 

  دائمة وهي:ويتعني تشكيل مخسة جلان 

  اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة . -

  باملرافق العمومية واخلدمات .اللجنة املكلفة  -

اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة  -

  والسري واجلوالن.

اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية  -

  واشراك اجملتمع املدني . االجتماعية

اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة واحلكامة  -

  والتعاون الالمركزي.

 ال ميكن تغيري تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إىل عدة جلان.

 

 

 

من اسم اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية  "احلكامة"مت حذف لفظ 

 المركزيوتنظيم االدارة والتعاون ال

 

 

 

  :املادة

22 

 

( على االقل و 7حيدد عــدد أعضاء كــل جلنة دائمة يف سبعة )

( على االكثر على أنه ال جيوز لكل 21واحد وعشرين )

  عضو االنتساب إال للجنة واحدة فقط.

ويتم االنتساب للجان الدائمة ووفق مبدأ التمثيل النسيب  

  ن يراعى ما يلي :الضامن للتعددية بني أعضاء اجمللس على أ

 التمثيلية الرتابية للمقاطعات •

  الفرق متثيلية •

 التمثيلية النسائية  •

يف حالة ما إذا كان عدد املرتشحني لعضوية اللجان يفوق  

العدد املنصوص عليه يف هذا النظام الداخلي يتم اللجوء إىل 

  التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية النسبية.

 

 

 

على االقل و واحد  (7)ضاء كــل جلنة دائمة يف سبعة حيدد عــدد أع

على االكثر على أنه ال جيوز لكل عضو االنتساب  (21)وعشرين 

 .واحدة فقط دائمة للجنةإال 

 ..... بدون تغيي 

  :املادة

23 

 ختصص رئاسة اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة

اليت جيب ان يتقدم  والتعاون الالمركزي للمعارضة واحلكامة

العضو بتصريح كتابي يفيد انه معارض ويفتح باب الرتشيح انذاك 

 لشغل هذا املنصب.

من اسم اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية  "احلكامة"مت حذف لفظ 

 وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي
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  :املادة

27 

 

يف املادة الدائمة املشار إليها  اللجنيعهد اىل كل جلنة من 

  أعاله دراسة القضايا وإبداء الرأي يف اجملاالت التالية: 22

 

 ................ 

 ............... 

 ............... 

 .............. 

 اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة •

 اجلماعية والتعاون الالمركزي  واحلكامة

  اجلماعي .تعديل ومراجعة النظام الداخلي للمجلس  -

  اتفاقيات وعقود  إسداء خدمة االستشارة. -

إحداث جمموعات اجلماعات الرتابية ومؤسسات التعاون  -

  بني اجلماعات أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها .

اختصاصاتها ووضع تنظيــــم اإلدارة اجلماعية وحتديد  -

إطار للعمل وتنظيم العالقــة بني أجهزة اجلماعة ) 

  واجمللس( مكتب، فرق

دراسة اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي وكل  -

 أشكال التبادل مع مجاعات ترابية وطنية أو أجنبية.

أعاله  21يف املادة الدائمة املشار إليها  اللجانيعهد اىل كل جلنة من 

 دراسة القضايا وإبداء الرأي يف اجملاالت التالية:

 ....... بدون تغيي 

 

 

 

 

من اسم اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية  "حلكامةا"مت حذف لفظ 

 وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي

 

 

 

 

 

 

  :املادة

28 

 

 

جتتمع كل جلنة دائمة  بطلب من رئيس اجمللس أو من 

ثلث أعضائها لدراسة القضايا املعروضة عليها رئيسها أو من 

  واليت تدخل ضمن اختصاصاتها.

باملعلومات  اللجنلس تزويد وتبعا لذلك، على رئيس اجمل

  والوثائق الضرورية ملزاولة مهامها لإلطالع كقاعدة عامة .

ساعة على  48يوجه االستدعاء كتابة إىل أعضاء اللجنة 

  ا جبدول األعمال.األقل قبل موعد االجتماع مصحوب

 ساعة.  24ويف حالة االستعجال ميكن تقليص هذا األجل إىل 

نة إذا طلب ذلك أكثر من نصف ميكن تأجيل اجتماع اللج

 أعضائها، وحيدد رئيس اللجنة تاريخ االجتماع املوالي.

( 3/4ميكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك ثالثة ارباع )

 ريخ االجتماع املوالي. اعضائها، وحيدد رئيس اللجنة تا

يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعماهلا 

اعة على األقل قبل موعد انعقاد س 24مبقر اجلماعة، 

  االجتماع.

ال ميكن ألية جلنة أن جتتمع بتزامن مع انعقاد جلسات 

  اجمللس.

 

 

 حذف الفقرة اخلامسة  لتكرارها 

طلب ذلك أكثر من نصف ميكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا 

 أعضائها، وحيدد رئيس اللجنة تاريخ االجتماع املوالي

  :املادة

29 

ت اللجن قانونية حبضور مخسة من أعضائها، تعترب اجتماعا

وإذا تعذر ذلك، جتتمع اللجنة باملكان نفسه ويف الساعة 

نفسها يف اليوم املوالي من  العمل ويكون اجتماعها  صحيحا 

، وإذا من أعضائها( 3ثالثة ) حبضورتعترب اجتماعات اللجن قانونية 

تعذر ذلك، جتتمع اللجنة باملكان نفسه ويف الساعة نفسها يف اليوم 

من  العمل ويكون اجتماعها  صحيحا كيفما كان عدد  املوالي
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  أعضاء اللجنة.كيفما كان عدد  

يوثق يف تقرير اللجنة أمساء األعضاء احلاضرين واملتغيبني 

  بعذر أو بدونه.

قراراتها باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها  للجناتتخذ 

وعند تعادل األصوات يرجع  اجلانب  وبالتصويت العلين.

  .املنتمي إليه رئيس اللجنة

  أعضاء اللجنة.

يوثق يف تقرير اللجنة أمساء األعضاء احلاضرين واملتغيبني بعذر أو 

  بدونه.

قراراتها باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها للجن اتتخذ 

وعند تعادل األصوات يرجع  اجلانب املنتمي إليه  وبالتصويت العلين.

  يس اللجنة.رئ

 

 

 

  :املادة

33 

 

 

ميكن  للمجلس أن حيدث عند االقتضاء جلانا موضوعاتية 

مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة باقرتاح من رئيس اجمللس 

  بطلب من ثلث األعضاء املزاولني مهامهم على األقل.أو 

حيدد اجمللس عدد أعضاء هذه أللجن ويعينهم على أن ال 

  ( عضوا .15جنة مخسة عشر )يتعدى أعضاء هذه الل

وحتدد املهام املوكولة للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أن يعهد 

  إليها أي اختصاص خمول للجن الدائمة.

  تة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدائمة.جتتمع اللجان املؤق

تنقضي صالحيات أللجن املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة 

  وإيداع تقاريرها. املسائل اليت أحدثت من اجلها

ميكن  للمجلس أن حيدث عند االقتضاء جلانا موضوعاتية مؤقتة 

تناط بها دراسة قضايا معينة باقرتاح من رئيس اجمللس أو بطلب من 

  ث األعضاء املزاولني مهامهم على األقل.ثل

ويعينهم على أن ال يتعدى  اللجنحيدد اجمللس عدد أعضاء هذه 

وان ال يقل عن ثالثة  ( عضوا15شر )أعضاء هذه اللجنة مخسة ع

(3.) 

وحتدد املهام املوكولة للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أن يعهد إليها أي 

  اختصاص خمول للجن الدائمة.

  جتتمع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدائمة.

املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت  اللجنتنقضي صالحيات 

  دثت من اجلها وإيداع تقاريرها.أح

 

 

 

 

 

 

  :املادة

36 

 

يتعني على العضو الذي تعذر عليه حضور اجتماعات اجمللس أن 

برسالة رمسية قبل افتتاح الدورة أو خالهلا يبعث إىل رئيس اجمللس 

 ويعرض فيها صراحة سبب التخلف عن احلضور.

  تعترب مقبولة األعذار التالية

ة ترابية أو إحدى اهليئات املنصوص حضور نشاط رمسي جبماع

من القانون التنظيمي للجماعات واليت يتحمل  44عليها يف املادة 

  فيها العضو انتدابا انتخابيا

   .ام مبهمة رمسية خارج اجلماعة أو خارج ارض الوطنالقي

  إجازة مرضية 

املشاركة يف دورات جمالس مجاعات ترابية أخرى بالنسبة 

  حملون مسؤولية بهذه اجملالس.لألعضاء الذين يت

من  44املشاركة يف اجتماعات اهليئات املنصوص عليها يف املادة 

فيها العضو انتدابا القانون التنظيمي للجماعات واليت يتحمل 

 انتخابيا. 

عند افتتاح كل جلسة يقوم الرئيس بعرض مضمون رسالة العضو 

 عدمه.  املعين باألمر على اجمللس للبث يف قبول العذر من

إذا تغيب عضو عن دورة بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها 

  كتابيا.

جمللس يف وتدون أمساء املتغيبني بدون عذر أو بعذر مل يقبله ا

  حمضر اجللسة. وتنشر أمسائهم يف املوقع االلكرتوني للجماعة.

كل عضو مل يلب االستدعاء حلضور ثالث دورات متتالية أو مخس 

صفة متقطعة، دون مربر يقبله اجمللس، يعترب مقاال حبكم دورات ب

  القانون، ويعاين اجمللس هذه اإلقالة يف اول دورة موالية.

ذي تعذر عليه حضور اجتماعات اجمللس أن يبعث يتعني على العضو ال

إىل رئيس اجمللس برسالة رمسية قبل افتتاح الدورة أو خالهلا ويعرض 

 احلضور.فيها صراحة سبب التخلف عن 

 :تعترب مقبولة األعذار التالية

 

حضور جلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجملس املستشارين( 

 .واللجان التابعة اليهما

 ............. بدون تغيري

 اداء مناسك احلج. 

 بدون تغيري  ..........
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  :املادة

42 

يعرض الرئيس النقط املدرجة يف جدول األعمال للمناقشة، 

ترتيبها. وميكن تعديل هذا الرتتيب باقرتاح من الرئيس حسب 

 .بعد استشارة أعضاء اجمللس احلاضرين

 

النقط املدرجة يف جدول األعمال  او من ينوب عنه يعرض الرئيس

للمناقشة، حسب ترتيبها. وميكن تعديل هذا الرتتيب باقرتاح من 

 الرئيس بعد استشارة أعضاء اجمللس احلاضرين

 

 

 

 

  :املادة

43 

 

 

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا 

  للمجلس حول األعمال اليت قام بها.

نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو قبل بداية مناقشة أي 

الرئيس عند االقتضاء، رؤساء اللجان إىل تقديم ملخص عن 

  التقارير املعدة بشان النقط املعروضة على أنظار اجمللس.

ئيس الكلمة بعد ذلك إىل رؤساء الفرق أو نوابهم أو يعطي الر

احد املنتسبني للفريق الراغبني يف التدخل حسب طلبهم 

  هم يف الئحة التدخالت.وترتيب تسجيل

( دقائق على ان ال يتجاوز عدد 3ال تتجاوز مدة التدخل ثالثة )

  ( تدخالت يف نفس املوضوع.5التدخالت لكل فريق مخسة )

  . إضافية عند االقتضاء ملناقشة نفس النقطة جيوز فتح الئحة

عند بداية كل دورة عادية تقريرا  او من ينوب عنه يقدم الرئيس

  .بدون مناقشة إخباريا للمجلس حول األعمال اليت قام بها

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو الرئيس 

التقارير املعدة  عند االقتضاء، رؤساء اللجان إىل تقديم ملخص عن

  بشان النقط املعروضة على أنظار اجمللس.

الرئيس الكلمة بعد ذلك إىل رؤساء الفرق أو نوابهم أو احد يعطي 

املنتسبني للفريق الراغبني يف التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم 

  .مع مراعاة حق االعضاء غري املنتسبني يف الئحة التدخالت

( دقائق على ان ال يتجاوز عدد 3ثة )ال تتجاوز مدة التدخل ثال

للفريق  ( تدخالت يف نفس املوضوع5)التدخالت لكل فريق مخسة 

( 20( وعشرون )15الذي يرتاوح عدد منتسبيه بني مخسة عشر )

( تدخالت للفريق املنتسب له اكثر من عشرين 7عضوا، وسبعة )

  .مع مراعاة حق االعضاء غري املنتسبني ( عضوا20)

  ئحة إضافية عند االقتضاء ملناقشة نفس النقطة.جيوز فتح ال

  :املادة

44 

إذا تبني أن تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذي جتري 

حوله املناقشة جاز للرئيس وحده تنبيه لذلك ويف حالة 

 استمراره تسحب منه الكلمة.

إذا تبني أن تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذي جتري حوله 

 لذلك ويف حالة استمراره هتنبيه او من ينوب عنه جاز للرئيساملناقشة 

 تسحب منه الكلمة

 

  :املادة

49 

يتم انتداب ممثلي جملس اجلماعة لدى اهليئات املنصوص 

من القانون التنظيمي للجماعات  45و 44عليها يف املادتني 

عن طريق التصويت العلين. وال ميكـــن ّلأي عضــو االنتداب 

  واحدة من تلك اهليئات. إال يف هيئة

طبقا لنفس املسطرة املتبعة يف يتم تعيني هؤالء األعضاء 

من هذا  27انتخاب رؤساء أللجن ونوابهم واملبينة يف املادة 

  النظام الداخلي.

يقدم هؤالء املنتدبون تقارير للمجلس حول مهامهم االنتدابية 

  ويتعني عليهم تقديم تقرير كل سنة على األقل.

ها يف نتداب ممثلي جملس اجلماعة لدى اهليئات املنصوص علييتم ا

من القانون التنظيمي للجماعات عن طريق  45و 44املادتني 

التصويت العلين. وال ميكـــن ّلأي عضــو االنتداب إال يف هيئة واحدة 

  من تلك اهليئات.

يتم تعيني هؤالء األعضاء طبقا لنفس املسطرة املتبعة يف انتخاب 

  من هذا النظام الداخلي. 24واملبينة يف املادة ونوابهم  اللجانرؤساء 

يقدم هؤالء املنتدبون تقارير للمجلس حول مهامهم االنتدابية ويتعني 

  عليهم تقديم تقرير كل سنة على األقل.

 

  :املادة

52 

 

حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني وخمتلف 

قتصاديني تقديم طلب لدى املصاحل واالالفاعلني االجتماعيني 

اجلماعية املختصة للمشاركة يف ورشات التشاور اخلاصة 

بإعداد برنامج عمل اجلماعة يف خمتلف حمطات إعداده، 

وذلك خالل سبعة أيام املوالية لنشر اإلعالن، مع إمكانية 

  التمديد مرة واحدة بقرار لرئيس جملس اجلماعة.

دى املصاحل املختصة اجلماعية دع لويتضمن طلب التشاور املو

  البيانات التالية:

حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني وخمتلف الفاعلني 

االجتماعيني واالقتصاديني تقديم طلب لدى املصاحل اجلماعية 

التشاور اخلاصة بإعداد برنامج عمل للمشاركة يف ورشات املختصة 

اجلماعة يف خمتلف حمطات إعداده، وذلك خالل سبعة أيام املوالية 

لنشر اإلعالن، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار لرئيس جملس 

  اجلماعة.

ويتضمن طلب التشاور املودع لدى املصاحل املختصة اجلماعية البيانات 

  التالية:
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  بالنسبة للمواطنات واملواطنني: -   

العنوان  -رقم بطاقة التعريف الوطنية  -االسم الكامل 

القطاع أو القطاعات املرغوب  -الربيدي أو االلكرتوني 

  التشاور بشأنها.

  بالنسبة للجمعيات وفعاليات اجملتمع املدني: - 

العنوان الربيدي أو  -امللف القانوني  -عية اجلماسم 

القطاع الذي تنشط به وترغب يف التشاور  -االلكرتوني 

 .بشأنه مع اجلماعة

  نات واملواطنني:بالنسبة للمواط -   

العنوان الربيدي أو  -رقم بطاقة التعريف الوطنية  -االسم الكامل 

 القطاع أو القطاعات املرغوب التشاور بشأنها. -االلكرتوني 

  بالنسبة للجمعيات وفعاليات اجملتمع املدني: - 

 -ية اخر تقرير مالي وادبي للجمع -امللف القانوني  -اسم اجلمعية 

القطاع الذي تنشط به وترغب يف  -دي أو االلكرتوني العنوان الربي

 .التشاور بشأنه مع اجلماعة

 

 

  :املادة

54 

ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي بتعاون مع أعضاء املكتب، عقد 

اكثر( مع املواطنات واملواطنني والفاعلني  لقاءات عمومية )مرتني أو

راسة االقتصاديني واالجتماعيني ومجعيات اجملتمع املدني لد

 آرائهممواضيع عامة تدخل يف اختصاصات اجلماعة واالطالع على 

بشأنها وكذا إلخبار املواطنات واملواطنني واملعنيني بالربامج 

 التنموية املنجزة أو اليت هي يف طور االجناز. 

  ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيس أو من الفاعلني املعنيني.

ون مع أعضاء املكتب، عقد ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي بتعا

 (يف السنة  اكثر مرتني أو)لقاءات عمومية 

 ..... بدون تغيري 

 

  :املادة

58 

حتدث هيئة استشارية تسمى ”هيئة املساواة وتكافئ الفرص 

النوع“ ختتص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ ومقاربة 

 املساواة وتكافئ الفرص و مقاربة النوع.

( منتخبني يتم تعيينهم من طرف 5ئة من مخسة )تتكون هذه اهلي

( اعضاء من مجعيات 5الرئيس من بني اعضاء اجمللس و مخسة )

( شخصيات عمومية. ويرتاس هذه اهليئة 5اجملتمع املدني و مخسة )

  نائبة للرئيس.

حتدث هيئة استشارية تسمى ”هيئة املساواة وتكافئ الفرص ومقاربة 

املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافئ  النوع“ ختتص بدراسة القضايا

   الفرص و مقاربة النوع.

( منتخبني يتم تعيينهم من طرف الرئيس 5تتكون هذه اهليئة من مخسة )

( 5و مخسة ) مراعاة متثيلية املقاطعاتمع  من بني اعضاء اجمللس

( شخصيات عمومية. 5اعضاء من مجعيات اجملتمع املدني و مخسة )

  يئة نائبة للرئيس.ويرتاس هذه اهل
 

  :املادة

63 

تتخذ اهليئة قراراتها وتصادق على التقارير املنبثقة عنها 

 بأغلبية لألصوات املعرب عنها، ويتم التصويت باالقرتاع العلين. 

ويف حالة تعادل األصوات، يرجح اجلانب الذي تنتمي إليه 

  رئيسة اهليئة، وتدون نتائج التصويت يف حمضر اإلجتماع.

وتصادق على التقارير املنبثقة عنها بأغلبية  توصياتهاذ اهليئة تتخ

 لألصوات املعرب عنها، ويتم التصويت باالقرتاع العلين. 

ويف حالة تعادل األصوات، يرجح اجلانب الذي تنتمي إليه رئيسة 

 اهليئة، وتدون نتائج التصويت يف حمضر اإلجتماع.

 

 

  :املادة

72 

 

 

الدعوة جدول أعمال ئيسها وحيدد يف جتتمع اللجنة بدعوة من ر

االجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده.  وتوجه الدعوة يف اجل ال يقل عن 

  ( ساعة.48مثانية وأربعون )

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضاءها 

على األقل بعد أول استدعاء، وجتتمع مبن حضر يف نفس الساعة 

  مل.الي من أيام العونفس املكان يف اليوم املو

جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وحيدد يف الدعوة جدول أعمال 

االجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده.  وتوجه الدعوة يف اجل ال يقل عن 

  ( ساعة.48مثانية وأربعون )

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضاءها 

الساعة حضر يف نفس على األقل بعد أول استدعاء، وجتتمع مبن 

  .ونفس املكان يف اليوم املوالي من أيام العمل

جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وحيدد يف الدعوة جدول أعمال 

االجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده.  وتوجه الدعوة يف اجل ال يقل عن 

  ساعة. (48)مثانية وأربعون 

اءها على ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعض

 .قل بعد أول استدعاءاأل

جتتمع يف اذا مل يكتمل النصاب القانوني للجنة املشار اليه اعاله، و

حبضور  نفس الساعة ونفس املكان يف اليوم املوالي من أيام العمل

 .مخسة من اعضاءها على االقل

 

 )حتذف الفقرة املكررة(

تقريرا عن ذلك رها بعد انتهاء اعمال جلنة التقصي يقدم مقر 

اىل رئيس اللجنة قصد التداول بشأنه من طرف أعضاءها. 

يقدم مقررها تقريرا عن ذلك اىل  ،ة التقصيبعد انتهاء اعمال جلن

 هرئيس اللجنة قصد التداول بشأنه من طرف أعضاءها. وعند اعتماد
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  :املادة

74 

   يودع مباشرة لدى رئاسة اجمللس.  هوعند اعتماد

تنتهي صالحيات اللجنة داخل اجل اقصاه شهر من تاريخ 

دون انهاء مهمتها حتل   اآلجلويف حالة انصرام هذا  إحداثها

 اللجنة املذكورة.

    يودع مباشرة لدى رئاسة اجمللس. 

ويف  إحداثها.تنتهي صالحيات اللجنة داخل اجل اقصاه شهر من تاريخ 

، ميكن، استثناء، دون انهاء مهمتها  لة انصرام هذا االجلحا

( 10اجمللس، ان يصدر قرارا بتمديد عمل اللجنة ملدة عشرة ) لرئيس

 .ايام بناء على طلب رئيس اللجنة

يف حالة عدم انهاء عملها يف اآلجال احملددة  حتل اللجنة املذكورةو

 .بعد التمديد
 

ندوة 
 الرؤساء

  :املادة

76 

 

حتدث لدى جملس اجلماعة جلنة استشارية تدعى "ندوة 

ات " تتكون من رئيس جملس اجلماعة رؤساء جمالس املقاطع

  ملقاطعات اخلمس املكونة للمجلس.ورؤساء جمالس ا

اجلماعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، يرتأس رئيس جملس 

وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق أكرب الرؤساء سنا من 

  احلاضرين يف الندوة.

 ندوة رؤساء جمالس املقاطعات

استشارية تدعى "ندوة رؤساء  حتدث لدى جملس اجلماعة جلنة

جمالس املقاطعات " تتكون من رئيس جملس اجلماعة ورؤساء 

   اخلمس املكونة للمجلس. جمالس املقاطعات

اذا يرتأس رئيس جملس اجلماعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، و

  .احد نوابهينوب عنه تغيب او عاقه عائق، 

  :املادة

80 

ندوة الرؤساء تتوىل  توضع سكرتارية خاصة باجتماعات

التنظيم وحترير حماضرها ويوقع الرئيس على حمضر 

 االجتماع.

سكرتارية خاصة باجتماعات ندوة الرؤساء تتوىل التنظيم  حتدث

 وحترير حماضرها ويوقع الرئيس على حمضر االجتماع.

  :املادة

82 

يصبح هذا النظام الداخلي ساري املفعول بعد انصرام أجل 

م من تاريخ توصل العامل باملقرر القاضي ( أيا8مثانية )

 عليه.باملوافقة على النظام الداخلي، دون التعرض 

 (8)يصبح هذا النظام الداخلي ساري املفعول بعد انصرام أجل مثانية 

باملقرر القاضي باملوافقة على  العمالة توصل عاملأيام من تاريخ 

 النظام الداخلي، دون التعرض عليه

  

، فاني  لمشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش  المقترحة  التعديالت  تضمين  بعد موافقتكم على

 برمته للتصويت.مشروع هذا ال اعرض عليكم
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         مراكشلالمجلس الجماعي  

 2015توبر اك  14بتاريخ    10/2015/ 1مقرر عدد 
 :المتعلقـة 2015النقطـة االولى من جدول أعمال دورة أكتوبر 

 

 دراسة النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش والتصويت عليه
 

خالل الجلسة العلنية المنعقدة   2015إن المجلس الجماعي لمدينة مراكش المجتمع في دورته العادية لشهر أكتوبر   ⬧

الجل  2015اكتوبر    14بتاريخ   بلقائد بقاعة  العربي  محمد  السيد  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الرسمية  سات 

حميد المرزوقي رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي    رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وبمحضر السيد

 .  ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش

 منه.  32عات وخاصة المادة  المتعلق بالجما 113.14وطبقـا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

 وبعـد تقديم مشروع النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش. ⬧

 وبعـد فتح باب المناقشة وابداء الرأي في موضوع النقطة. ⬧

 المعروض للدراسة واالتفـاق عليهـا.وبعـد ادخـال التعديالت الشكلية واخرى في المضمون بالمشروع  ⬧

 .ـا للقانــونوبعـد إجــراء التصويـت العلنـي طبق ⬧

 وحيـث أن عملية التصويت أسفـرت على ما يلـــي : ⬧
 

 62 :    عدد األعضاء الحاضريـن -

 62 :    عدد األصـوات المعبـر عنها  -

 :  وهـم الســـادة  62 :    عـدد األعضاء الموافقيـن -

 
حسن المنـادي، خديجـة الفضـي، عبـد الـرزاق جبـــور، محمد العربي بلقائـد، يونس بنسليمـان، محمد توفلـة، احمد المتصـدق، موالي ال

امال ميصـرة، عواطف البردعــي، خالد الفتـاوي، موالي احفيـظ القضـاوي العباسي، يوسـف ايت ريــاض، عبد المجيــد ايـت القاضــي، 

االاله الغلف، عبـد الواحـد الشـافقي، ، عبد الهـادي ويسالت، عــادل المتصـدق، عبد الهادي فاري، محمد الزراف، عبد توفيــق بلوجــور

احمد محفوظ، عبد الصمد العمراني، خليل بولحسن، محمد ايت بويدو، حميد خورزك، محمد بنبلـة، احمـد عبيلــة، عبـد الفتـاح رزكــي، 

ة بـي، حبيت المحجـوب، عبـد المجيـد بنـانيـروان، السـعيد امـخــاي، محمـد لكبــار، عبـد العزيـز  حسن بباوي، اشراق البويسفـي، مريم

الكرشـال، عفيفـة الزنجـاري، محمـد بلعروسي، محمد باقة، المصطفـى الوجداني، عبد الصمد العكـاري، عبد الرحيـم الفيرامـي، مـوالي 

ود، سعيدة ساللـة، محمـد نكيـل، حسـن الهـواري، عبـد الصـمد الهنيـدي، ثريـا عبد الحفيظ المغـراوي، الحسين نـوار، عبد الجليل بنسعـ

دريوش، خليفة الشحيمـي، عبد الهـادي بنعلة، عبد الهادي تلماضـي، حفيظــة مجـدار، محمـد الموالي البشير طوبا، عبد الغني    ،بوعباد

 ايت الزاوي، عبد الكريم لمشوم، حليمة بامحمد، محمد بوغربال، فاطمة لمكهون، جويدة العويـدي.  

 ال أحــد   :    عــدد األعضــاء الرافضيــن -

 ال أحــد :  األعضاء الممتنعين عن التصويت عـدد -    

 يقـرر ما يلـــي 

المتعلقة النقطـة  مقـرر  على  الحاضرين  أعضائـه  بإجماع  مراكـش  لمدينـة  الجماعي  المجلـس  بالنظام   وافـق 

اته  ة مقتضيواالتي مادة  (  82)من اثنين وثمانين    والمتكون عليهجماعة مراكش وفق التعديالت المدخلة  ي لمجلس  الداخل

 كاالتـي: 
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 الباب األول: أحكام عامة

 األوىلاملادة 

عات الصادر األمر بتنفيذه ااملتعلق باجلم .14113من القانون التنظيمي رقم  32طبقا للمادة  

، 2015يوليو  7املوافق ل  1436من رمضان  20الصادر يف  1-15-85مبقتضى الظهري الشريف رقم 

الذي أعده رئيس جملس اجلماعة باتفاق مع  اخليالد مراكش هذا النظامدرس جملس مجاعة 

اكتوبر  14بتاريخ  جلسة ) 2015لشهر اكتوبر العادية  االوىل أعضاء املكتب، وذلك خالل دورته

2015)  

 

 2املادة 

 

طبقا للمقتضيات  حيدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيري أشغال اجمللس وأجهزته 

  العالقة بني خمتلف أجهزة اجمللس.القانونية اجلاري بها العمل، كما حيدد 

 

 3املادة 

من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات، يعترب  32تطبيقا ألحكام الفقرة األخرية من املادة 

هذا النظام ملزما لكافة أعضاء اجمللس وأجهزته وهيئاته. كما تلزم مقتضيات هذا النظام كل 

 رات او اشغال جملس اجلماعة.من يقوم رئيس اجمللس بدعوته او استدعائه لدو

ز التنفيذ، على حسن يسهر رئيس اجمللس أو من ينوب عنه، بعد دخول هذا القانون حي 

   تطبيقه والعمل به.

 اجتماعات اجمللس الباب الثاني:  

 الفرع األول: دورات اجمللس

 4املادة 

م واملقتضيات يراعي يف عقد الدورات العادية واالستثنائية جمللس مجاعة مراكش األحكا

  املتعلق باجلماعات. 113.14القانونية املنصوص عليها يف القانون التنظيمي رقم 

إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل اآلجال احملدد هلا  

هذه الدورة حسب رة استثنائية لدراسة النقط املدرجة يف جدول أعمال قانونا، يعقد اجمللس دو

  ستعجالي، يف حني ميكن إدراج باقي النقط يف اقرب دورة يعقدها اجمللس.االيتها وطابعها أهم
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 5املادة  

يعقد اجمللس اجتماعاته مبقر اجلماعة، وميكن للرئيس عند االقتضاء وبعد اتفاق أعضاء 

 خر داخل تراب اجلماعة. آتماعات اجمللس يف أي مكان عمومي املكتب، عقد اج

جلسة تتعدى مدة كل  جلساته يف الساعة احملددة يف االستدعاء على ان اليعقد اجمللس  

 .ساعات (8) مثاني

زمين، باتفاق اعضاء اجمللس اجلماعي احلاضرين، إلنهاء اليز احل متديدميكن، استثناء،  

 .للنقطة املعروضة عليه على ان يتم حتديد املدة الزمنية خالل نفس اجللسةتداول اجمللس 

تنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أعمال اجللسة، تستأنف دراسة النقط إذا مل يس 

املتبقية ضمن جدول أعمال اجللسة املوالية. وإذا كان األمر يتعلق جبلسة أخرية للمجلس تستأنف 

  .والياجللسة يف اليوم امل

 6املادة  

لية، غري انه ميكن يوما متتا (15)ال ميكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية مخسة عشرة  

أيام  (7) سبعة التمديدمتديد هذه املدة مرة واحدة بقرار لرئيس اجمللس، على أن ال يتعدى هذا 

  متتالية من أيام العمل.

املربجمة يف إطار يعلن رئيس اجمللس عن تاريخ ومكان انعقاد اجللسة أو اجللسات  

 يدها. املراد متدخر جلسة من الدورة العادية آالتمديد، خالل 

  يبلغ رئيس اجمللس قرار التمديد إىل عامل العمالة أو من ينوب عنه فور اختاذه. 

أيام على األقل قبل  (3) يتم إخبار األعضاء بهذا التمديد بواسطة إشعار يوجه إليهم ثالثة 

تاريخ انعقاد اجللسة األوىل املربجمة. ويكون هذا اإلشعار مرفقا باجلدولة الزمنية للجلسة أو 

  للجلسات املراد عقدها والنقط اليت سيتم التداول يف شأنها.

 االستدعاءات: الثانيالفرع 

 7املادة 

رئيس جملس اجلماعة إىل العنوان توجه االستدعاءات حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف  

ستدعاء املصرح به من طرف العضو لدى اجمللس وتسلم إليه أو إىل أقاربه مقابل توقيع من سلم له اال

  بكناش التسليم، ويف حالة الرفض يعترب إشهاد املبلغ مبثابة إثبات بالتوصل.

امهم مرفقة جبدول توجه االستدعاءات بصفة فردية إىل كافة أعضاء اجمللس املزاولني مه 

األعمال واجلدولة الزمنية جللسة أو جلسات الدورة، والنقط اليت سيتداول اجمللس يف شأنها وامللفات 

  ثائق ذات الصلة بها.والو

  كما حيدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع. 
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 : جدول األعمالالثالث الفرع

 8املادة 

يعد رئيس جملس اجلماعة جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء املكتب، ويبلغه إىل  

النقط اإلضافية اليت  يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة قصد إدراج (20)عامل العمالة عشرين 

 أيام ابتداء من تاريخ توصله جبدول األعمال. (8)يقرتحها هذا األخري داخل أجل مثانية 

نها أاجمللس يف ش النقط اليت سيتداولجلسات الدورة و أواجلدولة الزمنية جللسة توجه 

 .أعضاء اجمللسإىل  الدورة انعقادقبل تاريخ  أيام (10)الوثائق ذات الصلة عشرة خالل كل جلسة و

 

 

 9املادة 

ق يجيوز ألعضاء اجمللس املزاولني مهامهم أن يتقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طر 

الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل ضمن صالحيات اجمللس يف 

  يوما كاملة قبل حلول شهر انعقاد الدورة. (30)جدول األعمال ثالثون 

 أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقرتحة معلال، وأن يرفع هذا الرفض إىل علم يتعني 

ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجوبا الطرف املقرتح عند افتتاح الدورة 

  مبحضر اجللسة.

حيق لنصف أعضاء اجمللس أن يقدموا طلبا كتابيا قصد إدراج نقطة يف جدول األعمال  

 ما كاملة قبل حلول شهر انعقاد الدورة، وتسجل وجوبا هذه النقطة جبدول األعمال. يو (30)ثالثون 

ملقدمة من قبل املواطنات واملواطنني واجلمعيات اليت مت قبوهلا كما تسجل وجوبا العرائض ا 

  جبدول األعمال.

 10املادة 

جملس يعلق جدول أعمال الدورة وتاريخ ومكان انعقادها مبقر اجلماعة ويسهر رئيس 

اجلماعة على إخبار العموم بكل وسائل اإلعالم املتاحة جبدول األعمال واجلدولة الزمنية جللسة أو 

 نها خالل كل جلسة.أالدورة والنقط اليت سيتداول يف شجلسات 

 : األسئلة الكتابية رابعالفرع ال

 11ادة امل

ق الذي ينتمون ميكن ألعضاء جملس اجلماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفري

إليه أسئلة كتابية إىل رئيس اجمللس حول كل مسألة تهم مصاحل اجلماعة. وختصص جلسة 

واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة املطروحة على ان ال يتعدى جمموع هذه االسئلة 

  سؤاال. (20)عشرون 
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  يشرتط يف األسئلة الكتابية املوجهة ما يلـــــــي : 

  .ضوعوحدة املو ▪

  .حد أعضاء اجمللس أو أقربائهأتهدف إىل خدمة أغراض تهم  ن الأ ▪

   .أن ال تتضمن توجيه تهم شخصية إىل جهة معينة ▪

  بصفة فردية و مخسة عن كل فريق عن كل دورة. اواحد أن ال تتعدى سؤاال ▪

يخ موقعة من طرف العضو املعين لدى رئاسة اجمللس وترتب حسب تارتودع األسئلة الكتابية  

 التوصل بها وتسجيلها. 

تعطى الكلمة خالل هذه اجللسة لواضع السؤال الكتابي لتقديم ملخص عنه يف مدة ال  

  .(2)دقيقتني  تتجاوز

  .(2) تجاوز دقيقتنيييتوىل الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي يف وقت ال 

  .(2)جاوز دقيقتني تتيب على اجلواب يف مدة ال ميكن لصاحب السؤال التعق

   .(2) تتجاوز دقيقتنيحد أعضاء املكتب الرد على التعقيب يف مدة ال أميكن للرئيس أو  

ال واجلواب عنه والتعقيب والرد على التعقيب أية مناقشة عامة أو ال جيوز أن يعقب السؤ 

 تعليق. 

و ميكن تعليق  ردود وجوبا ضمن حمضر الدورة.تضمن األسئلة واألجوبة والتعقيبات وال 

ميكن نشرها باملوقع االلكرتوني ، كما ملخص عنها يف املكان املخصص لذلك مبقر اجلماعة

  يتقدم به واضع السؤال.للجماعة بناء على طلب 

 12املادة 

ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي باتفاق مع أعضاء املكتب ضم جمموعة من األسئلة  

خبار واضعي السؤال إويقدم جوابا موحدا عنها. وجيب  عالكتابية اليت جتمع بينهما وحدة املوضو

  بقرار الضم قبل انعقاد الدورة.

عن اختصاصات اجمللس وصالحيات رئيسه. ويبلغ قرار ال تدرج االسئلة الكتابية اخلارجة  

 و تعقيب. أي مناقشة أخبار ل انعقاد الدورة وال يتبع هذا اإلخال باألمرعدم االدراج اىل املعين 

ليه ، خيتار الفريق الذي ينتمي إبعذر مقبول تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابيإذا  

  .ىل دورة مواليةسابه ألي فريق، يؤجل طرح السؤال إويف حالة عدم انت  من ينوب عنه لطرح السؤال.

 13ملادة ا

و أني آطابع جابة عن االسئلة الكتابية، ميكن لكل عضو، نتيجة حلدث ذو قبل اإل

تجاوز ن ال تأ، على اجمللس علما إلحاطةخذ الكلمة أب ن يتقدم لرئاسة اجمللس بطلأتعجالي، اس

 ن ال تتعدى املدة الزمنية لإلحاطة علما نصف ساعة.أمدة التدخل دقيقة واحدة و 
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 املكتب :الثالث الباب

 14املادة 

ائية كلما يعقد مكتب اجمللس اجتماعاته بصفة اعتيادية مرتني يف الشهر وبصفة استثن

  دعت الضرورة إىل ذلك باستدعاء من رئيس اجمللس اجلماعي.

قبل تاريخ شهر انعقاد الدورة العادية لتحضري جدول  (30)وجيتمع املكتب وجوبا ثالثني يوما  

 أعماهلا.

حيق لرئيس اجمللس دعوة عامل العمالة أو من ينوب عنه، ورؤساء اللجان أو نوابهم،  

 و نوابهم حلضور أشغال املكتب، كما جيوز له دعوة أيأه، ورؤساء الفرق و نائبأاجمللس وكاتب 

  شخص يعتربه مفيدا للمشاركة يف أشغال املكتب.

ميكن لرئيس اجمللس أيضا استدعاء املدير العام للمصاحل أو أي موظف آخر حلضور  

  أشغال املكتب بصفة استشارية.
   

 15املادة 

املقدمة له من قبل املواطنات واملواطنني وكذا حييل رئيس اجمللس كل العرائض   

من  124و  123للشروط الواردة يف املادتيــن  استيفاءهاللتأكد من مدى  املكتباجلمعيــات على 

 القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات.
 

 16املادة 

وذلك  ،يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة (15)يعقد مكتب اجمللس اجتماعا لزوما مخسة عشرة   

لتحديد اجلدولة الزمنية املقرر إرفاقها جبدول األعمال وكذا طرق تنظيم املناقشات والتدخالت 

 أثناء جلسات الدورة بني الفرق مع مراعاة حق األعضاء الغري املنتسبني. 

ساعة على األقل قبل ساعة انعقاد االجتماع  (24)تتم دعوة انعقاد املكتب أربعة وعشرون   

  ل املتاحة.جبميع الوسائ

تعترب اجتماعات املكتب قانونية حبضور أغلبية أعضائه، ويف حالة عدم توفر النصاب   

  يؤجل االجتماع إىل اليوم املوالي ويعترب قانونيا كيفما كان عدد األعضاء احلاضرين.

 17املادة 

باألغلبية املطلقة االقتضاء تتخذ قرارات املكتب بالتوافق بني أعضائه، ويتم اللجوء للتصويت عند   

  لألصوات املعرب عنها وعند تعادل األصوات يرجح اجلانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

  ويدرج يف احملضر بيان التصويت اخلاص لكل نائب.  
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حد أعضاء املكتب لتحرير حماضر اجتماعات املكتب اليت تدون أيعني رئيس جملس اجلماعة   

فة أعضاء املكتب االطالع عليه. وعند االقتضاء ميكن لرئيس الرئيس و حيق لكايف سجل خاص يوقعه 

  اجمللس ختصيص سكرتارية خاصة للقيام بهذه املهمة.

 

 الفرق :الرابعالباب 

 شروط تأليف الفرق الفرع األول:

 18 املادة

يتعني على أعضاء جملس اجلماعة تكوين فرق، وتعترب هذه الفرق أداة لتنظيم مشاركة األعضاء 

  اجمللس عرب توحيد الرؤى حول القضايا املطروحة للنقاش.  يف أشغال

بتصريح حيال على رئاسة اجمللس موقع  االنتدابية وذلكيتم تأليف هذه الفرق يف مستهل الفرتة 

ساعة قبل اجللسة املخصصة لتشكيل اللجان  (48) مثانية وأربعني يق،عليه من طرف أعضاء كل فر

والئحة امسية بأعضائه وكذا رئيس الفريق املنتدب من طرفهم ونائبه  الدائمة، حيددون فيه اسم الفريق

  ويكون الرئيس ناطقا رمسيا باسم الفريق وخماطبا رئيسيا أمام اجمللس وأجهزته.

، يتم إخبار رئاسة اجمللس به وفق الشكليات تأسيسهعلى أن أي تغيري يطرأ على الفريق بعد 

  والشروط أعاله.

 
 

 الفرق : تكوينالثاني الفرع

 19املادة 

 (15)سة عشر مخ عضاء كل فريق عنأن فريقني وعدد جيب أن ال يقل عدد الفرق ع

  عضوا.

العدد الكايف لتكوين فريق أن ينتسبوا إىل إحدى عضاء الذين ال يتوفرون على يتعني على األ 

  الفرق املوجودة بعد تأسيسها، كما ميكن للفرق املكونة االندماج مع بعضها البعض.

  ال ميكن ألي عضو أن ينتمي ألكثر من فريق. 

  ال يؤثر االنتساب إىل أي فريق من الفرق يف تشكيل أجهزة اجمللس. 

سائل العمل للفرق يف حدود اإلمكانيات اليت يتوفر عليها يسهر رئيس اجمللس على توفري و 

 اجمللس.
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 صالحيات الفرق ورؤساءها :لثالثالفرع ا

 20 املادة

و نوابهم قبل انعقاد دورات أأن يستدعي رؤساء الفرق  ةلس اجلماعميكن لرئيس جم 

أعاله قصد التوافق على اجلدولة  16اجمللس اجلماعي يف اجتماع املكتب املشار إليه يف املادة 

  الزمنية للجلسات وكيفيات تنظيم النقاش واملداوالت خبصوص النقط املدرجة يف جداول األعمال.

ذ يتعني عليه تبليغ إشرف عليها السلطة التنظيمية داخل اهليئة اليت ييتمتع رئيس كل فريق ب 

القرارات املنبثقة عن اجتماع مكتب اجمللس إىل األعضاء املنتسبني لفريقه من جهة وتوزيع التدخالت 

  وضبط أعضاء فريقه واحلرص على احرتام النظام الداخلي جمللس اجلماعة. خالل اجللسات

 نااللج: اخلامسالباب 

 ناتأليف اللجالفرع األول: 

 21املادة 

حيدث جملس اجلماعة جلانا لدراسة القضايا وتهيئ املسائل اليت جيب أن تعرض على 

  االجتماع العام للدراسة والتصويت ويتعني تشكيل مخسة جلان دائمة وهي:

  اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة . - 

  رافق العمومية واخلدمات .اللجنة املكلفة بامل - 

  اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالن. - 

  .شراك اجملتمع املدنيإوالرياضية والتنمية االجتماعية واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية  - 

  لالمركزي.اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون ا - 

 تغيري تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إىل عدة جلان.ال ميكن  

 الدائمــة نااللج: تركيبـــة لثانيالفرع ا

 22املادة 

على  (21)قل و واحد وعشرين على األ (7)حيدد عــدد أعضاء كــل جلنة دائمة يف سبعة   

  واحدة فقط. مةدائ للجنةكثر على أنه ال جيوز لكل عضو االنتساب إال األ

عضاء ويتم االنتساب للجان الدائمة ووفق مبدأ التمثيل النسيب الضامن للتعددية بني أ  

  :اجمللس على أن يراعى ما يلي

 التمثيلية الرتابية للمقاطعات •

  الفرق متثيلية •

 التمثيلية النسائية  •
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ص عليه يف هذا يف حالة ما إذا كان عدد املرتشحني لعضوية اللجان يفوق العدد املنصو  

  النظام الداخلي يتم اللجوء إىل التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية النسبية.
 

 23املادة 

ون الالمركزي والتعا ختصص رئاسة اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة  

 آنذاكالرتشيح ويفتح باب  ،نه معارضأيتقدم العضو بتصريح كتابي يفيد  نأللمعارضة اليت جيب 

 . لشغل هذا املنصب

 

 24املادة 

  يتمتع العضو املنتسب للجنة حبق احلضور والتصويت على توصياتها وملتمساتها.

ألعضاء خارج اللجنة انعقاد اللجان وحيق لعضاء اجمللس بتاريخ ومكان أشعار مجيع إيتم  

  هلم حق التصويت.بصفة استشارية دون أن يكون  آرائهمبداء إشغاهلا و أاملشاركة يف 

ينتخب اجمللس من بني أعضاء كل جلنة، وخارج أعضاء املكتب عن طريق االنتخاب  

ونائبا له، على أن تتم إقالتهما العلين وباألغلبية النسبية لألعضاء احلاضرين، رئيسا لكل جلنة 

  باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها.
 

 25املادة 

 نة ونائبه بالتصويت العلين وذلك برفع اليد.على رئيس اللج التصويتيتم  

 

 26املادة 

حيق لرئيس اللجنة أن يستدعي للمشاركة يف أشغاهلا، وبصفة استشارية وعن طريق رئيس  

املوظفني املزاولني مهامهم باملصاحل اجلماعية كما ميكنه أن يستدعي لنفس الغاية اجمللس، 

و أينوب عنه موظفني وأعوان الدولة  أو منبواسطة رئيس اجمللس وعن طريق عامل العمالة 

  املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الرتابية للجماعة.

وجود نقط إضافية مقرتح إدراجها من طرف عامل العمالة أو من ينوب عنه، ويف حالة  

لس حلضور أشغال اللجنة ميكن استدعاء هذا األخري أو من ينوب عنه عن طريق رئيس اجمل

 واإلدالء بتوضيحات ختص تلك النقط.

 خذ الكلمة بعد إذن من رئيسأم للمصاحل أشغال اللجنة وحيق له كما حيضر املدير العا  

  اللجنة لتقديم التوضيحات الضرورية.
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 نااللج صالحيات: لثالثالفرع ا

 27املادة 

أعاله دراسة القضايا وإبداء  21ر إليها يف املادة الدائمة املشا اللجانىل كل جلنة من إيعهد  

  الرأي يف اجملاالت التالية:

 

 

  :ةوالربحممليزانية والشؤون املالية اللجنة املكلفة با •

   امليزانيـــــة و برجمة الفائض - 

 فتح احلسابات اخلصوصية وامليزانيات امللحقة.  - 

 مادات وحتويل االعتمادات داخل نفس الفصل . فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعت - 

  حتديد سعر الرسوم واألتاوى وخمتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة اجلماعة . - 

  قرتاضات والضمانات الواجب منحها.اإل - 

  حداث أجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها.إ - 

ماعات الرتابية ومؤسسات التعاون املتعلق بشركات التنمية احمللية وجمموعات اجلالشق املالي  -

  بني اجلماعات.

  اهلبات والوصايا املمنوحة للجماعة - 

  ة واحملافظة عليها وصيانتها.يتدبري األمالك اجلماع - 

 اقتناء العقارات، مبادلتها، ختصيصها وتغيري ختصيصها. - 

  واء عند إعداده أو حتيينه.برنامج عمل اجلماعة س - 

ير السنوي يف شأن العمليات املالية واحملاسباتية للجماعة املنجز من طرف اهليئات مناقشة التقر - 

  املختصة وإصدار توضيحات يف شأنه.

  مجيع األعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش االقتصاد احمللي والتشغيل وتشجيع االستثمار. - 
 

 

  :املكلفة باملرافق العمومية واخلدماتاللجنة  •

  رافق والتجهيزات العمومية أو املساهمة فيهاإحداث وتدبري امل - 

  طرق التدبري املفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة. - 

  إحداث وتدبري شركات التنمية احمللية. - 

شغال يف خمتلف املرافق وضع املخطط املديري للتجهيزات ودراسة مجيع عمليات اجناز األ - 

  اجلماعية .

  .املرافق العمومية وسبل تطويرها قبل ى جودة اخلدمات املقدمة منوضع برامج لتتبع مد - 

دارية واملؤسسات احمللية يف نهاية كل تدارس خالصات عمل التمثيل اجلماعي لدى اجملالس اإل - 

 . سنة مالية
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  : املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالناللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة  •

ع على خمتلف مراحل إعداد وثائق التعمري وإعداد الرتاب وتقديم االقرتاحات دراسة واالطالال - 

  خبصوص االختيارات والضوابط املضمنة بها.

وتأهيل السكن الدراسة واالطالع وإبداء الرأي حول خمتلف برامج إعادة اهليكلة العمرانية  - 

  حياء العتيقة.غري الالئق ومحاية األ

 ة.ضوابط البناء اجلماعي - 

  ندماج ملختلف الربامج املتعلقة بسياسة املدينة.لتقائية واإلدراسة املشاريع املهيكلة لتحقيق اإل - 

  نظام العنونة املتعلق باجلماعة . - 

  رتاب اجلماعة.تسمية الشوارع واألزقة والطرق العمومية ب-         

 دراسة القضايا ذات العالقة بالوقاية الصحية. - 

  قضايا ذات العالقة بالنظافة والبيئة والتنمية املستدامة .دراسة ال - 

  .وقوف العرباتوالعامة للسري واجلوالن واحملافظة على الطرق العمومية وتشويرها دراسة األنظمة  - 
 

 

  :اجملتمع املدني واشراك الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعيةاللجنة املكلفة بالشؤون  •

  بالتنمية البشرية وكل أعمال املساعدة والتضامن ذات الطابع اإلنساني. الربامج املرتبطة - 

األعمال واملبادرات واألنشطة ذات الطابع االجتماعي واليت تهم األسرة، املرأة، الطفولة،  - 

  . ..احملرومة .الشباب، األشخاص املسنني، األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، الفئات 

  . ... عمل الثقايف واإلبداع األدبيتشجيع خمتلف أوجه ال - 

  .األنشطة الرياضية مبختلف أنواعها - 

  .برامج حماربة األمية وإدماج املرأة والطفل - 

  برامج التنشيط االجتماعي والثقايف والرياضي.-         

  .املساهمة والدعم لفائدة اجلمعيات - 

يج اجلمعوي يف إطار وضع آليات تشاركية تأسيس إطارات تنظيمية وتعاقدية مع مكونات النس - 

 مساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف إعداد وتتبع برامج العمل.للحوار والتشاور لتيسري 
 

  

  :والتعاون الالمركزي اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة •

  تعديل ومراجعة النظام الداخلي للمجلس اجلماعي. - 

  خدمة االستشارة. وعقود إسداءات اتفاقي - 
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اجلماعات الرتابية ومؤسسات التعاون بني اجلماعات أو االنضمام إليها أو إحداث جمموعات  - 

  االنسحاب منها .

تنظيــــم اإلدارة اجلماعية وحتديد اختصاصاتها ووضع إطار للعمل وتنظيم العالقــة بني أجهزة  - 

  .( اجلماعة ) مكتب، فرق وجملس

دراسة اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي وكل أشكال التبادل مع مجاعات ترابية وطنية  - 

 أو أجنبية.

 

 : تسيري اللجانالرابع الفرع

 28املادة 

جتتمع كل جلنة دائمة بطلب من رئيس اجمللس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها لدراسة  

  اتها.اختصاصالقضايا املعروضة عليها واليت تدخل ضمن 

باملعلومات والوثائق الضرورية ملزاولة مهامها لإلطالع  اللجنوتبعا لذلك، على رئيس اجمللس تزويد  

  كقاعدة عامة .

ساعة على األقل قبل موعد ( 48) مثانية وأربعني يوجه االستدعاء كتابة إىل أعضاء اللجنة 

  االجتماع مصحوبا جبدول األعمال.

 ساعة.  (24) أربع وعشرين تقليص هذا األجل إىلميكن  ،ستعجالويف حالة اإل 

ميكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، وحيدد رئيس اللجنة تاريخ 

  االجتماع املوالي.

 (24أربع وعشرين ) يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعماهلا مبقر اجلماعة، 

  عقاد االجتماع.وعد انساعة على األقل قبل م

  ال ميكن ألية جلنة أن جتتمع بتزامن مع انعقاد جلسات اجمللس. 
 

  

 29املادة 

من أعضائها، وإذا تعذر ذلك، جتتمع اللجنة ( 3ثالثة ) ن قانونية حبضوراتعترب اجتماعات اللج 

ما كان كيف اجتماعها صحيحاويكون  من العملباملكان نفسه ويف الساعة نفسها يف اليوم املوالي 

  عدد أعضاء اللجنة.

  يوثق يف تقرير اللجنة أمساء األعضاء احلاضرين واملتغيبني بعذر أو بدونه. 

وعند تعادل  باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها وبالتصويت العلين.ن قراراتها اللجاتتخذ  

  اجلانب املنتمي إليه رئيس اللجنة. حاألصوات يرج
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 30املادة 

سائل وتبدي رأيها يف القضايا املعروضة عليها يف حدود اختصاصاتها ويف نطاق املتدرس اللجان 

اللجنة على مناقشة كل نقطة غري مدرجة يف جدول يتعرض رئيس املدرجة يف جدول أعماهلا، و

  أعماهلا.

ميكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها يف القضايا املعروضة عليها. كما جيوز هلا أن  

  سات جمللس اجلماعة.تقدم ملتم
 

 31املادة 

بالغها للعموم إال يف إطار إتقاريرها أو  حتضرييا ألعمال اجمللس وال جيوز نشر اللجانيعترب عمل 

  اجلمع العام للمجلس اجلماعي .

وال ميكن للجنة أن حتل حمل اجمللس وتقرر يف االختصاصات املسندة إليه مبقتضى القوانني 

  عمل.واألنظمة اجلاري بها ال

و اكثر عقد اجتماع مشرتك بني أرئيسي جلنتني و بطلب من أميكن لرئيس اجمللس مببادرة منه 

  حد الرؤساء باتفاق بينهما.أس االجتماع أن يرتأو أكثر يهم جمال تدخلهما. على أجلنتني 

أشغاهلا يف إطار جلسات غري عمومية، ولرئيس اللجنة كافة الصالحيات املخولة  اللجانمتارس 

  لرئيس اجمللس يف تسيري اجللسات وضبطها.

 
 ن الدائمةا: الدور االستطالعي للجخلامسا الفرع

 32املادة 

، بناء على طلب من رئيس اجمللس حتدث أندائمة، أثناء انعقاد جلساتها، جيوز لكل جلنة 

 تتكلف ربعة أعضاء من أعضاءها على األقلأو رئيسها أو ثلث أعضاءها، جلينة تتكون من أ

  رتباط وثيق مبوضوع النقطة املعروضة للدراسة.اهمة استطالعية مؤقتة ذات مب

ن يراعى أضو من أعضاء اللجنة الدائمة على للجينة حبسب رغبة كل عا يتم االنضمام هلذه 

  يف تركيبتها متثيلية الفرق.

بها مع  للجينة باملهمة املنوطةاتفاق خالل نفس اجللسة على الربنامج الزمين لقيام يتم اإل

 تعيني مقرر هلا. 

للجينة مبهامهم اعضاء أري الشروط الضرورية لقيام يتعني على رئيس اجمللس السهر على توف

  االستطالعية.

ا الذي يعرضه بدوره للجينة لرئيسهابعد القيام باملهمة االستطالعية، تسلم نسخة من تقرير 

  على اللجنة قصد مناقشته.
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املتضمن لكل النقاشات مصحوبا بتقرير اللجينة ذات الدور يرفع تقرير اللجنة الدائمة 

 االستطالعي عند االقتضاء إىل اجللسة العمومية للمجلس اجلماعي. 

املسندة ذات الدور االستطالعي مبجرد تقديم تقرير عن املهام  يناتاللجتنقضي صالحيات 

  إليها وإيداعه وإعالن رئيس اللجنة ذلك.
 

 ملؤقتةا نااللج: السادسالفرع 

 33املادة 

جلانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا  ،عند االقتضاء ،ميكن للمجلس أن حيدث 

  معينة باقرتاح من رئيس اجمللس أو بطلب من ثلث األعضاء املزاولني مهامهم على األقل.

ويعينهم على أن ال يتعدى أعضاء هذه اللجنة مخسة  اللجنحيدد اجمللس عدد أعضاء هذه  

 .(3)ن ال يقل عن ثالثة وأ اعضو (15)عشر 

وحتدد املهام املوكولة للجنة املؤقتة بدقة وال جيوز أن يعهد إليها أي اختصاص خمول للجن  

  الدائمة.

  جتتمع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدائمة. 

جلها أ أحدثت من اسة املسائل اليتاملؤقتة مبجرد استيفاء در اللجنت تنقضي صالحيا 

  .وإيداع تقاريرها
 

 اجلماعة حملس: تسيري السادسالباب 

 الفرع األول : النصاب القانوني                                   

 34ملادة ا

يتداول اجمللس يف اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانون املقرر يف  

  تعلق باجلماعات.من القانون التنظيمي امل 42املادة 

إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خالل اجللسة األوىل سيؤثر على تاريخ انعقاد اجللسة  

مع أعضاء املكتب تغيري تاريخ انعقاد اجللسة  ميكن لرئيس اجمللس بتعاون ،أو اجللسات املوالية

  أو اجللسات املوالية وإخبار أعضاء اجمللس بذلك.
 

 حضور األعضاء يف اجللسات: تنظيم الثانيالفرع 

  35املادة 

من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعة، يعترب حضور أعضاء جملس  67تطبيقا للمادة   

 اجلماعة دورات اجمللس إجباريا. 
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بعد دخوهلم لقاعة االجتماع وليس ملقر اجلماعة، على ورقة احلضور  ،يوقع أعضاء اجمللس 

قيع لألعضاء الذين التحقوا بقاعة االجتماع بعد بدايته التو قبل افتتاح أشغال اجللسة، وميكن

  على ورقة احلضور واملشاركة يف املداوالت.

 36املادة 

يتعني على العضو الذي تعذر عليه حضور اجتماعات اجمللس أن يبعث إىل رئيس اجمللس 

 ن احلضور.برسالة رمسية قبل افتتاح الدورة أو خالهلا ويعرض فيها صراحة سبب التخلف ع

 :تعترب مقبولة األعذار التالية 

 ليهما.لس املستشارين( واللجان التابعة إجلسات الربملان بغرفتيه )جملس النواب وجمحضور -

من القانون  44حضور نشاط رمسي جبماعة ترابية أو إحدى اهليئات املنصوص عليها يف املادة -

  ا انتخابياالتنظيمي للجماعات واليت يتحمل فيها العضو انتداب

   .و خارج ارض الوطنالقيام مبهمة رمسية خارج اجلماعة أ -

  إجازة مرضية-

املشاركة يف دورات جمالس مجاعات ترابية أخرى بالنسبة لألعضاء الذين يتحملون مسؤولية -

  بهذه اجملالس.

لجماعات من القانون التنظيمي ل 44املشاركة يف اجتماعات اهليئات املنصوص عليها يف املادة -

 . واليت يتحمل فيها العضو انتدابا انتخابيا

 . داء مناسك احلجأ-

عند افتتاح كل جلسة يقوم الرئيس بعرض مضمون رسالة العضو املعين باألمر على اجمللس  

 للبث يف قبول العذر من عدمه. 

  إذا تغيب عضو عن دورة بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا. 

اجمللس يف حمضر اجللسة. وتنشر مساء املتغيبني بدون عذر أو بعذر مل يقبله وتدون أ 

  أمسائهم يف املوقع االلكرتوني للجماعة.

كل عضو مل يلب االستدعاء حلضور ثالث دورات متتالية أو مخس دورات بصفة متقطعة،  

ول دورة أالة يف ، ويعاين اجمللس هذه اإلقدون مربر يقبله اجمللس، يعترب مقاال حبكم القانون

  موالية.

 37املادة 

خيصص بقاعة االجتماع مكان جللوس رئيس اجمللس ونوابه، وجيلس عامل العمالة أو من   

 ميثله جبانب رئيس اجمللس.
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 : تنظيم حضور العموم بقاعة اجللساتالثالث الفرع

 38املادة 

ال طنني حضور أشغتكون اجللسات العامة للمجلس عمومية، حيث حيق للمواطنات واملوا 

 لتزام باهلدوء وعدم التدخل يف مداوالت اجمللس واختاذ مقرراته. ويتعني عليهم اإلهذه اجللسات، 

خيصص بقاعة االجتماعات مكان خاص باألطر واملوظفني املدعوين حلضور اجللسات  

ذا وكذا ممثلي وسائل اإلعالم وهيئات احلوار والتشاور العمومي املنظمة بشكل قانوني وك

  توفرة.العموم يف حدود األماكن امل

 

 39املادة 

للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه عقد اجتماع غري  وزجي 

 مفتوح للعموم. 

كما جيوز لعامل العمالة أو من ميثله طلب عقد اجتماع غري مفتوح للعموم إذا تبني أن هذا  

  االجتماع قد خيل بالنظام العام.

عي بإخالء القاعة من العموم من مواطنات اجمللس اجلماويف احلالتني، يأمر رئيس  

  مواطنني وممثلي وسائل اإلعالم قبل متابعة األشغال.و

عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غري مفتوحة للعموم، ميكن لرئيس جملس  

 ية. اجللسة يف صيغتها العموم اجلماعة باتفاق مع أعضاء اجمللس احلاضرين أن يعلن عن استئناف
 

 40املادة 

ميكن استعمال الوسائل السمعية/البصرية لنقل وتسجيل وتصوير املداوالت العلنية 

  للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين.

لقاعة خذ صور داخل اأو أموم تصوير وتسجيل أشغال اجللسات مينع منعا كليا على الع 

  ذن من الرئيس.إدون 
 

 رفع اجللسات: الرابع الفرع

 41املادة 

يتعني على الرئيس أن يرفع اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث األعضاء احلاضرين، ويف 

دقيقة وال تزيد عن  (15)هذه احلالة حيدد الرئيس مدة هذا التوقف على أال تقل عن مخسة عشر 

 دقيقة. (30)ثالثني 
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وذلك  للرئيس رفع اجللسة مؤقتا إذا وقع ما من شأنه أن خيل بسريها العاديكما ميكن  

  من قبل عضو أو اكثر، وحيدد مدة رفع اجللسة، ويتعني أن تستأنف خالل نفس اليوم.

ويف حالة استحالة استمرار املناقشات ألي سبب من األسباب، جاز للرئيس أن يرفع  

 إىل اجللسة املوالية. اجللسة، وحتول تلقائيا النقط املتبقية

ستأنف اجللسة عشرين دقيقة اء الصالة وتعلى رئيس اجمللس أن يرفع اجللسة مؤقتا ألد 

  كثر بعد ذلك.على األ
 

 : تنظيم املناقشاتاخلامس الفرع

 42املادة 

 ،ل األعمال للمناقشة، حسب ترتيبهاالنقط املدرجة يف جدو من ينوب عنهو أ يعرض الرئيس

 ا الرتتيب باقرتاح من الرئيس بعد استشارة أعضاء اجمللس احلاضرين.وميكن تعديل هذ

 

 43املادة 

عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول  عنه من ينوبو أ يقدم الرئيس

  .بدون مناقشة األعمال اليت قام بها

، رؤساء قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو الرئيس عند االقتضاء

  ن النقط املعروضة على أنظار اجمللس.أقديم ملخص عن التقارير املعدة بشاللجان إىل ت

حد املنتسبني للفريق أإىل رؤساء الفرق أو نوابهم أو  ،بعد ذلك ،الكلمةيعطي الرئيس 

عضاء مع مراعاة حق األ الراغبني يف التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم يف الئحة التدخالت

  .نتسبنيغري امل

ال يتجاوز عدد التدخالت لكل فريق مخسة  نأدقائق على  (3)ال تتجاوز مدة التدخل ثالثة 

 (20)ن وعشري (15)للفريق الذي يرتاوح عدد منتسبيه بني مخسة عشر  تدخالت يف نفس املوضوع (5)

مع مراعاة حق  عضوا (20)كثر من عشرين تدخالت للفريق املنتسب له أ (7)عضوا، وسبعة 

  .عضاء غري املنتسبنياأل

  االقتضاء ملناقشة نفس النقطة.جيوز فتح الئحة إضافية عند  
  

 44املادة 

و أ جاز للرئيس ،ي جتري حوله املناقشةإذا تبني أن تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذ 

 لذلك ويف حالة استمراره تسحب منه الكلمة. هتنبيه من ينوب عنه
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 45املادة 

أال يتجاوز دقيقة واحدة، احلق يف التدخل وباألولوية يف نطاق نقطة نظام، على لكل عضو  

التذكري بتطبيق القانون والنظام الداخلي  نصب نقطة نظام حول سري املناقشة،وجيب أن ت

 للمجلس.

 

 46املادة 

م الكلمة بوجوب الذين يقاطعون زمالئهم أثناء تناوهل ،العضو أو األعضاء ،يذكر الرئيس 

  عضاء.ويسعى لضمان االحرتام املتبادل بني األ عاة االنضباطمرا

ولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات ؤإن أعضاء جملس اجلماعة مس 

 . تكون خمالفة للقانون

  

 التصويت على مقررات اجمللس كيفية :السادسالفرع 

 47املادة 

ية أو أو برفع اليد أقة ب "نعم” وافالتصويت حق شخصي ال جيوز تفويضه، ويعرب عنه بامل 

 خرى تفيد ذلك ويف حالة االمتناع بأشارة إية أو أ"ال"  تفيد ذلك وعن الرفض بخرى أشارة إ

   ”ممتنع“.

تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها، ما عدا يف احلالة اليت ينص فيها  

  معينة. القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات على أغلبية

ب املنتمي إليه الرئيس، وإذا امتنع هذا األخري عن يف حالة تعادل األصوات يرجح اجلان 

 . التصويت فإن املقرر يعترب مرفوضا

و من يقوم مقامهما أو نائبه ألس يعلن رئيس اجللسة نتيجة التصويت بعد قيام كاتب اجمل 

  بعملية احتساب األصوات املؤيدة والرافضة واملمتنعة.

  

 48املادة 

لة أعملية التصويت إال إذا كانت املسيقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء  ال 

 تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إىل خلل يف هذه العملية. 

  نه ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.أكما  
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التداولية لألشخاص االعتبارية اخلاضعة  تهليئالدى ااجلماعة  لسحم ممثليانتداب  :السابعالفرع 

 للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.

 49املادة 

من القانون  45و 44يتم انتداب ممثلي جملس اجلماعة لدى اهليئات املنصوص عليها يف املادتني  

واحدة من هيئة  التنظيمي للجماعات عن طريق التصويت العلين. وال ميكـــن ألي عضــو االنتداب إال يف

  تلك اهليئات.

ونوابهم واملبينة يف  اللجانيتم تعيني هؤالء األعضاء طبقا لنفس املسطرة املتبعة يف انتخاب رؤساء  

  من هذا النظام الداخلي. 24املادة 

يقدم هؤالء املنتدبون تقارير للمجلس حول مهامهم االنتدابية ويتعني عليهم تقديم تقرير كل سنة  

  .األقلعلى 
 

 كتابة اجللسات :الثامنالفرع 

 50املادة 

و من يقوم مقامهما الرئيس خاصة يف عملية احتساب النصاب أيساعد كاتب اجمللس أو نائبه 

القانوني عند افتتاح اجللسات، وتالوة جدول األعمال وملخص حمضر الدورة السابقة، وكذا يف تتبع 

  ررات املتخذة.التصويت على املقعملية التصويت واحتساب نتيجة 

يف حالة غياب كاتب اجمللس ونائبه أو عاقهما عائق أو يف حالة رفضهما القيام مبهامهما، يعني  

  .الرئيس أحد األعضاء احلاضرين ليقوم بذلك

 

 

 

 اآلليات التشاركية للحوار والتشاور: السابع الباب

 حول برنامج عمل اجلماعة واحلوار التشاورجلسات : األولالفرع 

 51:دةاملا

اعتبارا للدور املكمل واملصاحب املوكول للمواطنات واملواطنني ومجعيات اجملتمع املدني 

، والذي ينص على 2011 وخمتلف الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني طبقا ملقتضيات دستور

إعداد الدميقراطية التشاركية، مبعية خمتلف الفاعلني املؤسساتيني ومن بينهم اجلماعات الرتابية يف 

وبلورة السياسات والربامج واملخططات العمومية احمللية، والسيما "برنامج عمل اجلماعة" طبقا للمواد من 

لتشاركي للحوار والتشاور، تقوم ادا على املنهج من القانون التنظيمي للجماعات، واعتما 82إىل  78

رنامج عمل اجلماعة لفتح حوار عمومي اجلماعة بتوجيه دعوة عمومية إىل كافة الفاعلني املعنيني بإعداد ب

  حملي حول مسار إعداد هذا الربنامج موضوع التشاور.
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املمكنة واملتاحة  وتتخذ هذه الدعوة شكل إعالن عمومي ينشر على نطاق واسع جبميع الوسائل 

  يتضمن خمتلف حمطات إعداد برنامج عمل اجلماعة.
 

 52املادة 

اجملتمع املدني وخمتلف الفاعلني االجتماعيني  حيق للمواطنات واملواطنني ومجعيات 

واالقتصاديني تقديم طلب لدى املصاحل اجلماعية املختصة للمشاركة يف ورشات التشاور اخلاصة 

ماعة يف خمتلف حمطات إعداده، وذلك خالل سبعة أيام املوالية لنشر بإعداد برنامج عمل اجل

  لرئيس جملس اجلماعة.اإلعالن، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار 

  ويتضمن طلب التشاور املودع لدى املصاحل املختصة اجلماعية البيانات التالية: 

  :بالنسبة للمواطنات واملواطنني -   

القطاع أو  -العنوان الربيدي أو االلكرتوني  -رقم بطاقة التعريف الوطنية  -سم الكامل اإل

 القطاعات املرغوب التشاور بشأنها.

  :نسبة للجمعيات وفعاليات اجملتمع املدنيبال - 

االلكرتوني العنوان الربيدي أو  - خر تقرير مالي وادبي للجمعيةآ -امللف القانوني  -اسم اجلمعية 

  .القطاع الذي تنشط به وترغب يف التشاور بشأنه مع اجلماعة -

 

 53املادة 

ك فيها كافة املواطنات واملواطنني تقوم اجلماعة بربجمة جلسات عمومية للتشاور واإلنصات يشار 

واجلمعيات وخمتلف الفاعلني االجتماعيني واالقتصاديني الراغبني يف ذلك واملودعة طلباتهم لدى 

مصاحلها بعد دعوتهم هلذا الغرض بشكل رمسي، ويتم خالل هذه اجللسات عرض مشروع احملاور 

  ج(.الكربى لربنامج عمل اجلماعة )تشخيص القرب وأجرأة الربنام

وبعد استكمال جلسات اإلنصات العمومية، حيق للمشاركني يف أشغاهلا، تقديم اقرتاحات  

  يام، إىل مصاحل اجلماعة املكلفة بإعداد برنامج عمل اجلماعة.أكتابية، داخل أجل سبعة 

لكرتوني للجماعة ويتم نشر مضامني وحصيلة هذه الورشات التشاورية العمومية باملوقع اإل 

  املتاحة. لوسائلوخمتلف ا

 عقد لقاءات عمومية مع املواطنات و املواطنني ومجعيات اجملتمع املدني: الثاني الفرع

 54املادة 

ميكن لرئيس اجمللس اجلماعي بتعاون مع أعضاء املكتب، عقد لقاءات عمومية ) مرتني  

عيني ومجعيات اجملتمع ( مع املواطنات واملواطنني والفاعلني االقتصاديني واالجتمايف السنة كثرأ أو
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بشأنها وكذا  آرائهماملدني لدراسة مواضيع عامة تدخل يف اختصاصات اجلماعة واالطالع على 

 جناز. اليت هي يف طور اإلإلخبار املواطنات واملواطنني واملعنيني بالربامج التنموية املنجزة أو 

  م هذا اللقاء مببادرة من الرئيس أو من الفاعلني املعنيني.ينظ 
 

 55املادة 

حيدد رئيس اجمللس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إىل األطراف 

أيام على األقل قبل انعقاده، خيرب الرئيس عامل ( 3) ثالثة موعد هذا اللقاء مبقر اجلماعة ويعلق ،املعنية

  العمالة أو اإلقليم مبكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه .

حد األعضاء أو أاء اجمللس حضور هذه اجللسات العمومية، ويعني رئيس اجمللس ميكن ألعض 

  هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه. حول أشغالحد موظفي اجلماعة إلعداد تقرير أ
 

  56 املادة

تقارير اللقاءات واجللسات املشار إليها يف املواد أعاله، على ميكن لرئيس اجمللس عرض   

  مكتب اجمللس .

  ال ميكن أن تكتسي اجللسات املشار إليها يف املواد أعاله طابعا سياسيا أو انتخابيا. 

 

  57 املادة

املواطنني ومجعيات مهمتها تلقي مقرتحات املواطنات وميكن للرئيس تشكيل خلية تكون 

 اجملتمع املدني تتعلق بعمل اجلماعة.

 
 

 النوع: هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة الثالث الفرع

 58املادة 

الفرص ومقاربة النوع“ ختتص بدراسة  ؤحتدث هيئة استشارية تسمى ”هيئة املساواة وتكاف

   الفرص و مقاربة النوع. ؤالقضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكاف

 عضاء اجمللسأ( منتخبني يتم تعيينهم من طرف الرئيس من بني 5تتكون هذه اهليئة من مخسة ) 

( شخصيات 5ومخسة ) عضاء من مجعيات اجملتمع املدنيأ( 5ومخسة ) اة متثيلية املقاطعاتمع مراع

  س هذه اهليئة نائبة للرئيس.أعمومية. ويرت
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 59املادة 

 املعايري التالية :  ،اهليئة هذه يف تشكيل ،خذ بعني االعتبارؤي 

  ،مقاربة النوع االجتماعي - 

  لي،املكانة والسمعة داخل اجملتمع احمل - 

  التجربة يف ميدان التنمية البشرية، - 

  جمال النوع االجتماعي،اخلربة يف  - 

  التنوع املهين، - 

  االرتباط باجلماعة. - 
 

 60املادة 

مبقر اجلماعة بدعوة كتابية من رئيستها أو  ومقاربة النوع جتتمع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص

  وتعقد اهليئة اجتماعني على األقل يف السنة.بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، 

أيام على األقل قبل موعد اإلجتماع، ويشار يف  (3) يوجه اإلستدعاء إىل كل أعضاء اهليئة ثالثة

  اإلستدعاء إىل جدول األعمال.

 61املادة 

  حبضور نصف أعضائها. اجتماعاتها صحيحةيئة يف جلسات غري عمومية وتعترب جتتمع اهل 

، ويف هذه من أيام العمل ر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل اإلجتماع إىل اليوم املواليإذا تعذ 

  احلالة، يعترب اإلجتماع صحيحا كيفما كان عدد احلاضرين.

 
 

 62املادة 

ميكن لرئيسة اهليئة أن تستعني ببعض األشخاص ذوي االختصاص حلضور أشغاهلا إذا كان من 

 القرار املناسب خبصوص املوضوع املعروض عليها. شأن ذلك أن يفيد اهليئة يف اختاذ 

  ميكن للهيئة تكوين جمموعات عمل تهتم بقضايا معينة يف جمال اختصاصاتها.

 

 63املادة 

وتصادق على التقارير املنبثقة عنها بأغلبية لألصوات املعرب عنها، ويتم ا توصياته تتخذ اهليئة

 التصويت باالقرتاع العلين. 

األصوات، يرجح اجلانب الذي تنتمي إليه رئيسة اهليئة، وتدون نتائج التصويت يف ويف حالة تعادل 

  حمضر اإلجتماع.
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 64املادة 

  حترير حماضر اجتماعاتها. تعني رئيسة اهليئة مقررا هلا ونائبا له، يتوىل

حيرر حمضر جللسات اهليئة عقب كل اجتماع، وميكن تسليم نسخة منه للراغبني يف ذلك من 

  هليئة.عضاء اأ

 

 65املادة 

يها يف حدود اختصاصاتها ويف نطاق املسائل املدرجة يف لتدرس اهليئة القضايا املعروضة ع 

  جمللس اجلماعة توصيات وملتمسات.جدول أعماهلا. ميكن للهيئة أن تقدم 

فؤ يف القضايا واملشاريع املتعلقة باملساواة وتكا ،وتبدي اهليئة رأيها، بطلب من اجمللس أو رئيسه

الفرص ومقاربة النوع االجتماعي، وتقوم بتجميع املعطيات اليت هلا صلة بهذه امليادين من أجل دراستها 

  وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف برامج اجلماعة.

  ال إبالغه إىل العموم.إن نشاط اهليئة عمل حتضريي داخلي ال جيوز نشره و

 
 

 66املادة                                                                 

تعرض التقارير والتوصيات وامللتمسات على أنظار املكتب الذي يقوم بإحالتها على جملس   

 اجلماعة عند االقتضاء.

 

 67املادة 

 حدود اإلمكانيات املوجودة.يف يوفر رئيس اجمللس اجلماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية   

 

 

 : كيفية إعداد وتسليم حماضر اجللساتالثامن بالبا

 الفرع األول: إعداد حماضر اجللسات

 68املادة 

بإعداد حمضر لكل جلسة  ،حد موظفي اجلماعةأمبساعدة  ،يقوم كاتب اجمللس أو نائبه 

  يتضمن جمموع أشغال اجمللس من عروض وتقارير ومناقشة، واملقررات اليت اختذها اجمللس.

  ت من قبل رئيس اجللسة وكاتب اجمللس أو نائبه.توقع املقررا 
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 الفرع الثاني: تسليم حماضر اجللسات

 69املادة 

اجللسات لكل عضو من أعضاء اجمللس يقوم رئيس جملس اجلماعة بتسليم نسخة من حماضر  

بي ( يوما املوالية الختتام الدورة على أبعد تقدير وذلك بعد تقديم طلب كتا15) داخل أجل مخسة عشر

احملضر يودع مبكتب الضبط للجماعة داخل  من موقع من طرف العضو الراغب يف احلصول على نسخة

 ورة.( ساعة من تاريخ انتهاء الد48ربعني )أجل مثانية وأ

 

 

 

 : مقتضيات خاصةالتاسعالباب 

 : جلنة التقصياألول الفرع

 70املادة 

زاولني مهامهم على األقل، تشكيل ميكن جمللس اجلماعة أن يقرر، بطلب من نصف األعضاء امل  

 و واقعة معينة تهم تدبري شؤون اجلماعة.أجلنة للتقصي يف موضوع 

وال جيوز تكوين جلان للتقصي يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات   

 جارية. 

ائع اليت اقتضت جلنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح حتقيق قضائي يف الوقتنتهي مهمة كل   

  تشكيلها.
 

 71املادة 

الدائمة املعنية وممثل عن كل فريق ويتم تعيينهم باالسم  اللجانتتألف جلنة التقصي من رؤساء   

يني رئيس ومقرر هلا باتفاق أعضاء اجمللس خالل اجللسة اليت مت خالهلا املوافقة على إحداث اللجنة مع تع

  ( عضوا.11شر )حدى عإعلى أن ال يتعدى عدد أعضائها 

  ال جيوز أن يكون عضوا يف اللجنة كل نائب للرئيس مفوض له يف القطاع موضوع عمل جلنة التقصي.  

  تضع رئاسة جملس اجلماعة رهن إشارة اللجنة املشكلة كافة الوسائل الالزمة للقيام مبهمتها.  

 
 

 72املادة 

أعمال االجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده.  جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وحيدد يف الدعوة جدول   

  ( ساعة.48 )نيجل ال يقل عن مثانية وأربعأوتوجه الدعوة يف 

 .ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضاءها على األقل بعد أول استدعاء
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ملكان جتتمع يف نفس الساعة ونفس اإذا مل يكتمل النصاب القانوني للجنة املشار إليه أعاله، و

  .حبضور مخسة من أعضاءها على األقل يف اليوم املوالي من أيام العمل
  

 73املادة 

ميارس أعضاء اللجنة مهمتهم من خالل االطالع على الوثائق يف عني املكان مع متكينهم من  

 ه. جلأكل املعلومات اليت من شأنها أن تيسر مهمتهم واملتعلقة مبوضوع التقصي الذي أحدثت اللجنة من 

يف  عمل اللجنة تساعدفادته أن إكما ميكن ألعضائها االستماع إىل كل شخص من شأن  

 . مهمتها

  تكتسي أعمال اللجنة وتصرحيات األشخاص الذين تستمع إليهم طابعا سريا. 
 

 74املادة 

ىل رئيس اللجنة قصد التداول إيقدم مقررها تقريرا عن ذلك  ،عمال جلنة التقصيأبعد انتهاء 

    يودع مباشرة لدى رئاسة اجمللس.  هطرف أعضاءها. وعند اعتماده من بشأن

 األجلويف حالة انصرام هذا  إحداثها.قصاه شهر من تاريخ أجل أتنتهي صالحيات اللجنة داخل  

، ميكن، استثناء، لرئيس اجمللس، أن يصدر قرارا بتمديد عمل اللجنة ملدة عشرة نهاء مهمتهاإ دون

 طلب رئيس اللجنة.ى ( أيام بناء عل10)

 .يف حالة عدم إنهاء عملها يف اآلجال احملددة بعد التمديد حتل اللجنة املذكورةو

 

 75املادة 

حييل رئيس اجمللس تقرير جلنة التقصي على أنظار اجمللس اجلماعي لالطالع واملناقشة عند أول دورة  

 عادية موالية لتاريخ اإليداع. 

 أن توجيه نسخة منه إىل اجمللس اجلهوي للحسابات.  ويبقى للمجلس حق التقرير يف ش 

 
 

 حمالس املقاطعات  رؤساءندوة  :الثاني الفرع

 76املادة 

حتدث لدى جملس اجلماعة جلنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء جمالس املقاطعات " تتكون من   

    س املكونة للمجلس.رئيس جملس اجلماعة ورؤساء جمالس املقاطعات اخلم

ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق، ئيس جملس اجلماعة ندوة رؤساء جمالس املقاطعات، ويرتأس ر

  .أحد نوابه
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 77املادة 

لالنعقاد مرة واحدة على األقل  ات"ندوة رؤساء جمالس املقاطع"يستدعي رئيس جملس اجلماعة   

  يف السنة أو كلما دعت الضرورة إىل ذلك.

و بطلب مكتوب من ثلث أعضائها ويكون هذا الطلب مرفقا جتتمع الندوة بدعوة من رئيسها أ  

  بالنقط املقرتحة.

  حيدد رئيس الندوة جدول أعمال اجتماعاتها بعد استشارة رؤساء جمالس املقاطعات.  

ستدعاءات من طرف رئيس جملس اجلماعة كتابة، مرفقة جبدول األعمال داخل أجل توجه اال  

  .د االجتماع، وتتضمن االستدعاءات تاريخ ومكان وساعة انعقاد االجتماعأقصاه سبعة أيام قبل تاريخ انعقا

 

 78املادة 

مبصاحل اجلماعة. ميكن لرئيس جملس اجلماعة دعوة املوظفني اجلماعيني املزاولني مهامهم   

كما ميكنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية، أو أي شخص 

 يكون حضوره مفيدا ألشغال الندوة بصفة استشارية، وذلك عن طريق عامل العمالة أو من ينوب عنه. آخر

 

 79املادة 

ف أعضائها، ويف حالة عدم توفر هذا تكون اجتماعات الندوة صحيحة حبضور أكثر من نص  

كان ونفس الساعة النصاب يف االجتماع األول تنعقد الندوة يف اليوم املوالي من أيام العمل يف نفس امل

  احملددين يف االستدعاء األول كيفما كان عدد األعضاء احلاضرين.

حسب ترتيبها يف يتوىل الرئيس تنظيم املناقشات، وتفتح الئحة للتدخالت خبصوص كل نقطة   

جدول أعمال الندوة. وبعد نهاية املناقشات يتم املرور إىل التصويت الذي يكون بطريقة علنية، وتتخذ 

  قررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها للحاضرين أثناء التصويت.امل

 

 80املادة  

وحترير حماضرها ويوقع الرئيس سكرتارية خاصة باجتماعات ندوة الرؤساء تتوىل تنظيم حتدث   

 على حمضر االجتماع.
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