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 الباب األول: أحكام عامة
 األولىالمادة 

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

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

ق الذي أعده رئيس مجلس الجماعة باتفا الداخلي ، درس مجلس جماعة مراكش هذا النظام2015

 14بتاريخ  جلسة ) 2015لشهر اكتوبر العادية  االولى مع أعضاء المكتب، وذلك خالل دورته

  (2015اكتوبر 

 

 2المادة 

 

طبقا للمقتضيات القانونية  يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته 

  الجاري بها العمل، كما يحدد العالقة بين مختلف أجهزة المجلس.
 

 3المادة 

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

يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته. كما تلزم مقتضيات هذا النظام 

 كل من يقوم رئيس المجلس بدعوته او استدعائه لدورات او اشغال مجلس الجماعة.

ز التنفيذ، على حسن يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه، بعد دخول هذا القانون حي 

   تطبيقه والعمل به.

 اجتماعات المجلس الباب الثاني:  

 الفرع األول: دورات المجلس

 4المادة 

ضيات يراعي في عقد الدورات العادية واالستثنائية لمجلس جماعة مراكش األحكام والمقت

  المتعلق بالجماعات. 113.14القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 
إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل اآلجال المحدد لها  

ة حسب هذه الدورقانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال 

  مجلس.يعقدها الستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة االأهميتها وطابعها 
 

 5المادة  

عضاء يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند االقتضاء وبعد اتفاق أ

 خر داخل تراب الجماعة. آتماعات المجلس في أي مكان عمومي المكتب، عقد اج
 تتعدى مدة كل جلسة  يعقد المجلس جلساته في الساعة المحددة في االستدعاء على ان ال 

 .ساعات (8)ثماني 
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زمني، باتفاق اعضاء المجلس الجماعي الحاضرين، إلنهاء الحيز ال تمديديمكن، استثناء،  

 .سةتداول المجلس للنقطة المعروضة عليه على ان يتم تحديد المدة الزمنية خالل نفس الجل
النقط إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة  

 لس تستأنفالمتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية. وإذا كان األمر يتعلق بجلسة أخيرة للمج

  .الجلسة في اليوم الموالي
 

 6المادة  

يوما متتالية، غير انه يمكن  (15)ال يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشرة  

أيام  (7) سبعة التمديدتمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس، على أن ال يتعدى هذا 

  متتالية من أيام العمل.
المبرمجة في إطار يعلن رئيس المجلس عن تاريخ ومكان انعقاد الجلسة أو الجلسات  

 المراد تمديدها. خر جلسة من الدورة العادية آالتمديد، خالل 
  يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه فور اتخاذه. 
أيام على األقل قبل  (3) يتم إخبار األعضاء بهذا التمديد بواسطة إشعار يوجه إليهم ثالثة 

تاريخ انعقاد الجلسة األولى المبرمجة. ويكون هذا اإلشعار مرفقا بالجدولة الزمنية للجلسة أو 

  للجلسات المراد عقدها والنقط التي سيتم التداول في شأنها.

 االستدعاءات: الثانيالفرع 

 7المادة 

مجلس الجماعة إلى توجه االستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس  

العنوان المصرح به من طرف العضو لدى المجلس و تسلم إليه أو إلى أقاربه مقابل توقيع من 

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

لس في بجدول األعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة، والنقط التي سيتداول المج

  شأنها والملفات والوثائق ذات الصلة بها.
  كما يحدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع. 
 

 : جدول األعمالالثالث الفرع

 8المادة 

يعد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغه إلى  

إلضافية ايوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة قصد إدراج النقط  (20)عامل العمالة عشرين 

 عمال.أيام ابتداء من تاريخ توصله بجدول األ (8)التي يقترحها هذا األخير داخل أجل ثمانية 
نها أالمجلس في ش النقط التي سيتداولجلسات الدورة و أوالجدولة الزمنية لجلسة توجه 

 إلى أعضاء الدورة انعقادقبل تاريخ  أيام (10)الوثائق ذات الصلة عشرة خالل كل جلسة و

 .المجلس
 

 



4 
 

 9المادة 

ق ييجوز ألعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يتقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طر 

س في الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل ضمن صالحيات المجل

  يوما كاملة قبل حلول شهر انعقاد الدورة. (30)جدول األعمال ثالثون 
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال، وأن يرفع هذا الرفض إلى علم  

وبا ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون هذا الرفض وجالطرف المقترح عند افتتاح الدورة 

  بمحضر الجلسة.
يحق لنصف أعضاء المجلس أن يقدموا طلبا كتابيا قصد إدراج نقطة في جدول األعمال  

 األعمال.  يوما كاملة قبل حلول شهر انعقاد الدورة، وتسجل وجوبا هذه النقطة بجدول (30)ثالثون 
لمقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم كما تسجل وجوبا العرائض ا 

  قبولها بجدول األعمال.

 10المادة 

يعلق جدول أعمال الدورة وتاريخ ومكان انعقادها بمقر الجماعة ويسهر رئيس مجلس 

 نية لجلسةالجماعة على إخبار العموم بكل وسائل اإلعالم المتاحة بجدول األعمال والجدولة الزم

 نها خالل كل جلسة.أالدورة والنقط التي سيتداول في شأو جلسات 

 : األسئلة الكتابية رابعالفرع ال

 11المادة 

ن يمكن ألعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمو

احدة إليه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتخصص جلسة و

 عن كل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة المطروحة على ان ال يتعدى مجموع هذه االسئلة

  سؤاال. (20)عشرون 
  يشترط في األسئلة الكتابية الموجهة ما يلـــــــي : 

  .وحدة الموضوع •
  .حد أعضاء المجلس أو أقربائهأتهدف إلى خدمة أغراض تهم  ن الأ •
   .أن ال تتضمن توجيه تهم شخصية إلى جهة معينة •
  بصفة فردية و خمسة عن كل فريق عن كل دورة. اواحد أن ال تتعدى سؤاال •

موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تودع األسئلة الكتابية  

 تاريخ التوصل بها وتسجيلها. 
تعطى الكلمة خالل هذه الجلسة لواضع السؤال الكتابي لتقديم ملخص عنه في مدة ال  

  .(2)دقيقتين  تتجاوز
 تينتجاوز دقيقييتولى الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي في وقت ال 

(2).  
  .(2)دقيقتين تتجاوز يب على الجواب في مدة ال يمكن لصاحب السؤال التعق

   .(2) تتجاوز دقيقتينحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة ال أيمكن للرئيس أو  
ال يجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب والرد على التعقيب أية مناقشة عامة أو  

 تعليق. 
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و يمكن تعليق  ردود وجوبا ضمن محضر الدورة.تضمن األسئلة واألجوبة والتعقيبات وال 

ي يمكن نشرها بالموقع االلكترون، كما بمقر الجماعةالمكان المخصص لذلك  عنها فيملخص 

  بناء على طلب يتقدم به واضع السؤال.للجماعة 
 

 12المادة 

يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من األسئلة  

السؤال  خبار واضعيإع ويقدم جوابا موحدا عنها. ويجب الكتابية التي تجمع بينهما وحدة الموضو

  بقرار الضم قبل انعقاد الدورة.
ال تدرج االسئلة الكتابية الخارجة عن اختصاصات المجلس وصالحيات رئيسه. ويبلغ  

و أناقشة ي مأخبار ل انعقاد الدورة وال يتبع هذا اإلخال باألمرقرار عدم االدراج الى المعني 

 تعقيب. 
ليه من ، يختار الفريق الذي ينتمي إبعذر مقبول إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي 

لى دورة سابه ألي فريق، يؤجل طرح السؤال إوفي حالة عدم انت  ينوب عنه لطرح السؤال.

  .موالية
 

 

 13لمادة ا

و أني آطابع جابة عن االسئلة الكتابية، يمكن لكل عضو، نتيجة لحدث ذو قبل اإل

تجاوز تن ال أ، على المجلس علما إلحاطةخذ الكلمة أب ن يتقدم لرئاسة المجلس بطلأاستعجالي، 

 ن ال تتعدى المدة الزمنية لإلحاطة علما نصف ساعة.أمدة التدخل دقيقة واحدة و 

 المكتب :الثالث الباب

 14المادة 

ما يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة اعتيادية مرتين في الشهر وبصفة استثنائية كل

  دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.
قبل تاريخ شهر انعقاد الدورة العادية لتحضير  (30)ويجتمع المكتب وجوبا ثالثين يوما  

 جدول أعمالها.
يحق لرئيس المجلس دعوة عامل العمالة أو من ينوب عنه، ورؤساء اللجان أو نوابهم،  

عوة دو نوابهم لحضور أشغال المكتب، كما يجوز له أو نائبه، ورؤساء الفرق أالمجلس وكاتب 

  شخص يعتبره مفيدا للمشاركة في أشغال المكتب. أي
يمكن لرئيس المجلس أيضا استدعاء المدير العام للمصالح أو أي موظف آخر لحضور  

  أشغال المكتب بصفة استشارية.
   

 15المادة 

يحيل رئيس المجلس كل العرائض المقدمة له من قبل المواطنات والمواطنين وكذا   

من  124و  123للشروط الواردة في المادتيــن  استيفاءهاللتأكد من مدى  الجمعيــات على المكتب

 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
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 16المادة 

وذلك  ،يوما قبل تاريخ انعقاد الدورة (15)يعقد مكتب المجلس اجتماعا لزوما خمسة عشرة   

لتدخالت لتحديد الجدولة الزمنية المقرر إرفاقها بجدول األعمال وكذا طرق تنظيم المناقشات وا

 أثناء جلسات الدورة بين الفرق مع مراعاة حق األعضاء الغير المنتسبين. 
ساعة على األقل قبل ساعة انعقاد االجتماع  (24)تتم دعوة انعقاد المكتب أربعة وعشرون   

  ل المتاحة.بجميع الوسائ
تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم توفر النصاب   

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

 17المادة 

باألغلبية تتخذ قرارات المكتب بالتوافق بين أعضائه، ويتم اللجوء للتصويت عند االقتضاء   

  المطلقة لألصوات المعبر عنها وعند تعادل األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
  ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص لكل نائب.  
حد أعضاء المكتب لتحرير محاضر اجتماعات المكتب التي أيعين رئيس مجلس الجماعة   

فة أعضاء المكتب االطالع عليه. وعند االقتضاء تدون في سجل خاص يوقعه الرئيس و يحق لكا

  يمكن لرئيس المجلس تخصيص سكرتارية خاصة للقيام بهذه المهمة.

 

 الفرق :الرابعالباب 

 شروط تأليف الفرق الفرع األول:

 18 المادة

ة يتعين على أعضاء مجلس الجماعة تكوين فرق، وتعتبر هذه الفرق أداة لتنظيم مشارك

  األعضاء في أشغال المجلس عبر توحيد الرؤى حول القضايا المطروحة للنقاش. 

المجلس  يتم تأليف هذه الفرق في مستهل الفترة االنتدابية  وذلك بتصريح يحال على رئاسة

الجلسة المخصصة ساعة قبل  (48) ربعينثمانية وأ ريق،موقع عليه من طرف أعضاء كل ف

ريق لتشكيل اللجان الدائمة، يحددون فيه اسم الفريق والئحة اسمية بأعضائه وكذا رئيس الف

 م المجلسالمنتدب من طرفهم ونائبه ويكون الرئيس ناطقا رسميا باسم الفريق ومخاطبا رئيسيا أما

  وأجهزته.
، يتم إخبار رئاسة المجلس به وفق تأسيسهلفريق بعد على أن أي تغيير يطرأ على ا

  الشكليات والشروط أعاله.
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 : تكوين الفرقالثاني الفرع

 19المادة 

 (15)مسة عشر خ عضاء كل فريق عنأن فريقين وعدد يجب أن ال يقل عدد الفرق ع

  عضوا.
ينتسبوا إلى عضاء الذين ال يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أن يتعين على األ 

  ض.إحدى الفرق الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق المكونة االندماج مع بعضها البع
  ال يمكن ألي عضو أن ينتمي ألكثر من فريق. 
  ال يؤثر االنتساب إلى أي فريق من الفرق في تشكيل أجهزة المجلس. 
مكانيات التي يتوفر يسهر رئيس المجلس على توفير وسائل العمل للفرق في حدود اإل 

 عليها المجلس.

 
 

 صالحيات الفرق ورؤساءها :لثالثالفرع ا

 20 المادة

و نوابهم قبل انعقاد دورات أأن يستدعي رؤساء الفرق  ةيمكن لرئيس مجلس الجماع 

لجدولة اأعاله قصد التوافق على  16المجلس الجماعي في اجتماع المكتب المشار إليه في المادة 

الزمنية للجلسات وكيفيات تنظيم النقاش والمداوالت بخصوص النقط المدرجة في جداول 

  األعمال.
ذ يتعين عليه إية داخل الهيئة التي يشرف عليها يتمتع رئيس كل فريق بالسلطة التنظيم 

هة جالمنتسبين لفريقه من تبليغ القرارات المنبثقة عن اجتماع مكتب المجلس إلى األعضاء 

وضبط أعضاء فريقه والحرص على احترام النظام الداخلي  وتوزيع التدخالت خالل الجلسات

  لمجلس الجماعة.

 ناللجا: الخامسالباب 

 ناللجاتأليف الفرع األول: 

 21المادة 
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يحدث مجلس الجماعة لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على 

  االجتماع العام للدراسة والتصويت ويتعين تشكيل خمسة لجان دائمة وهي:
  اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . - 

  اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات . - 

  اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن. - 

  .شراك المجتمع المدنيإوالرياضية والتنمية االجتماعية ولجنة المكلفة بالشؤون الثقافية ال - 

  اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي. - 

 لدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان.ال يمكن تغيير تسمية اللجان ا 
 

 الدائمــة نااللج: تركيبـــة لثانيالفرع ا

 22المادة 

على  (21)قل و واحد وعشرين على األ (7)يحدد عــدد أعضاء كــل لجنة دائمة في سبعة   

  واحدة فقط. دائمة للجنةكثر على أنه ال يجوز لكل عضو االنتساب إال األ
عضاء ويتم االنتساب للجان الدائمة ووفق مبدأ التمثيل النسبي الضامن للتعددية بين أ  

  :على أن يراعى ما يلي المجلس
 التمثيلية الترابية للمقاطعات –
  الفرق تمثيلية –
 التمثيلية النسائية  –

في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا   

  النظام الداخلي يتم اللجوء إلى التصويت النتخاب أعضاء اللجنة باألغلبية النسبية.

 

 

 

 
 

 23المادة 

ون الالمركزي والتعا تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة  

ح ويفتح باب الترشي ،نه معارضأيتقدم العضو بتصريح كتابي يفيد  نأللمعارضة التي يجب 

 .لشغل هذا المنصب آنذاك
 

 24المادة 

  توصياتها وملتمساتها.يتمتع العضو المنتسب للجنة بحق الحضور والتصويت على 
ألعضاء خارج عضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اللجان ويحق لأشعار جميع إيتم  

  صويت.بصفة استشارية دون أن يكون لهم حق الت آرائهمبداء إشغالها و أاللجنة المشاركة في 
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب عن طريق االنتخاب  

ما تم إقالتهالعلني وباألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين، رئيسا لكل لجنة ونائبا له، على أن ت

  باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها.
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 25المادة 

 نائبه بالتصويت العلني وذلك برفع اليد.على رئيس اللجنة و التصويتيتم  
 

 26المادة 

في أشغالها، وبصفة استشارية وعن طريق  يحق لرئيس اللجنة أن يستدعي للمشاركة 

نفس رئيس المجلس، الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية كما يمكنه أن يستدعي ل

لدولة ينوب عنه موظفين وأعوان ا الغاية بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو من

  .ة للجماعةاختصاصهم الدائرة الترابي و المؤسسات العمومية أو المقاوالت العمومية الذين يشملأ

 وفي حالة وجود نقط إضافية مقترح إدراجها من طرف عامل العمالة أو من ينوب عنه، 

يمكن استدعاء هذا األخير أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس لحضور أشغال اللجنة 

 واإلدالء بتوضيحات تخص تلك النقط.
خذ الكلمة بعد إذن من رئيس أم للمصالح أشغال اللجنة ويحق له كما يحضر المدير العا  

  اللجنة لتقديم التوضيحات الضرورية.
 

 

 

 

 

 نااللج صالحيات: لثالثالفرع ا

 27المادة 

أعاله دراسة القضايا  21الدائمة المشار إليها في المادة  نااللجلى كل لجنة من إيعهد  

  وإبداء الرأي في المجاالت التالية:

 

 ةوالبرمحلميزانية والشؤون المالية اللجنة المكلفة با:  

   الميزانيـــــة و برمجة الفائض - 
 فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة.  - 
فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل االعتمادات داخل نفس  - 

 الفصل . 
  الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة .تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف  - 
  قتراضات والضمانات الواجب منحها.اإل - 
  حداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها.إ - 

لشق المالي المتعلق بشركات التنمية المحلية ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات ا -

  التعاون بين الجماعات.
  للجماعةالهبات والوصايا الممنوحة  - 
  ة والمحافظة عليها وصيانتها.يتدبير األمالك الجماع - 
 ، تخصيصها وتغيير تخصيصها.اقتناء العقارات، مبادلتها - 
  برنامج عمل الجماعة سواء عند إعداده أو تحيينه. - 
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مناقشة التقرير السنوي في شأن العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة المنجز من  - 

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

 كلفة بالمرافق العمومية والخدماتاللجنة الم:  

  إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية أو المساهمة فيها - 
  العمومية التابعة للجماعة.طرق التدبير المفوض للمرافق  - 
  إحداث وتدبير شركات التنمية المحلية. - 
وضع المخطط المديري للتجهيزات ودراسة جميع عمليات انجاز األشغال في مختلف  - 

  المرافق الجماعية .
المرافق العمومية وسبل  قبل وضع برامج لتتبع مدى جودة الخدمات المقدمة من - 

  .تطويرها
دارية والمؤسسات المحلية في التمثيل الجماعي لدى المجالس اإل خالصات عملتدارس  - 

 . نهاية كل سنة مالية

  

 اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن :  

دراسة واالطالع على مختلف مراحل إعداد وثائق التعمير وإعداد التراب وتقديم ال - 

  بخصوص االختيارات والضوابط المضمنة بها. االقتراحات
أهيل أي حول مختلف برامج إعادة الهيكلة العمرانية وتالدراسة واالطالع وإبداء الر - 

  حياء العتيقة.السكن غير الالئق وحماية األ
 ضوابط البناء الجماعية. - 
مج المتعلقة بسياسة ندماج لمختلف البرالتقائية واإلاسة المشاريع المهيكلة لتحقيق اإلدر - 

  المدينة.
  نظام العنونة المتعلق بالجماعة . - 

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

  .وقوف العرباتو
   

 المجتمع المدني واشراك اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية:  

 البرامج المرتبطة بالتنمية البشرية وكل أعمال المساعدة والتضامن ذات الطابع - 

  اإلنساني.
األعمال والمبادرات واألنشطة ذات الطابع االجتماعي والتي تهم األسرة، المرأة،  - 

 ةالمحرومالطفولة، الشباب، األشخاص المسنين، األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، الفئات 

... .  
  . ... تشجيع مختلف أوجه العمل الثقافي واإلبداع األدبي - 
  مختلف أنواعها.األنشطة الرياضية ب - 



11 
 

  .برامج محاربة األمية وإدماج المرأة والطفل - 
  برامج التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي.-         

  .المساهمة والدعم لفائدة الجمعيات - 
تأسيس إطارات تنظيمية وتعاقدية مع مكونات النسيج الجمعوي في إطار وضع آليات  - 

تتبع ولتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد تشاركية للحوار والتشاور 

 برامج العمل.
  

 والتعاون الالمركزي اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة:  

  .ة النظام الداخلي للمجلس الجماعيتعديل ومراجع - 
  خدمة االستشارة. وعقود إسداءاتفاقيات  - 
الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو االنضمام إحداث مجموعات  - 

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

  .( مجلسو أجهزة الجماعة ) مكتب، فرق
ابية دراسة اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي وكل أشكال التبادل مع جماعات تر - 

 وطنية أو أجنبية.
 

 : تسيير اللجانالرابع الفرع

 28المادة 

بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها تجتمع كل لجنة دائمة  

  اختصاصاتها.لدراسة القضايا المعروضة عليها والتي تدخل ضمن 
بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة  اللجنوتبعا لذلك، على رئيس المجلس تزويد  

  مهامها لإلطالع كقاعدة عامة .
ساعة على األقل قبل موعد  (48) ربعينة وأثماني يوجه االستدعاء كتابة إلى أعضاء اللجنة 

  االجتماع مصحوبا بجدول األعمال.
 ساعة.  (24) ربع وعشرينأ يمكن تقليص هذا األجل إلى ،ستعجالوفي حالة اإل 

ة يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجن

  تاريخ االجتماع الموالي.

ربع وعشرين أ يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، 

  ساعة على األقل قبل موعد انعقاد االجتماع. (24)
  ال يمكن ألية لجنة أن تجتمع بتزامن مع انعقاد جلسات المجلس. 
 

  

 29المادة 

، وإذا تعذر ذلك، تجتمع من أعضائها (3)ثالثة  بحضورن قانونية ابر اجتماعات اللجتعت 

 حيحااجتماعها صويكون  العملمن اللجنة بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها في اليوم الموالي 

  كيفما كان عدد أعضاء اللجنة.
  يوثق في تقرير اللجنة أسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين بعذر أو بدونه. 
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وعند  ن قراراتها باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها وبالتصويت العلني.اللجاتتخذ  

  اللجنة.الجانب المنتمي إليه رئيس   حتعادل األصوات يرج

 

 30المادة 

تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي 

ر يتعرض رئيس اللجنة على مناقشة كل نقطة غيسائل المدرجة في جدول أعمالها، ونطاق الم

  مدرجة في جدول أعمالها.
عليها. كما يجوز لها أن يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة  

  تقدم ملتمسات لمجلس الجماعة.
 

 31المادة 

موم بالغها للعإتقاريرها أو  تحضيريا ألعمال المجلس وال يجوز نشر اناللجيعتبر عمل 

  إال في إطار الجمع العام للمجلس الجماعي .
 وال يمكن للجنة أن تحل محل المجلس وتقرر في االختصاصات المسندة إليه بمقتضى

  القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
ثر عقد اجتماع و اكأو بطلب من رئيسي لجنتين أيمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه 

اتفاق حد الرؤساء بأس االجتماع أن يترأو أكثر يهم مجال تدخلهما. على أمشترك بين لجنتين 

  بينهما.
ت س اللجنة كافة الصالحياأشغالها في إطار جلسات غير عمومية، ولرئي نااللجتمارس 

  المخولة لرئيس المجلس في تسيير الجلسات وضبطها.
 
 

 

 ن الدائمةا: الدور االستطالعي للجالخامس الفرع

 32المادة 

، بناء على طلب من رئيس المجلس تحدث أندائمة، أثناء انعقاد جلساتها، يجوز لكل لجنة 

 تتكلف أعضاء من أعضاءها على األقلربعة أو رئيسها أو ثلث أعضاءها، لجينة تتكون من أ

  رتباط وثيق بموضوع النقطة المعروضة للدراسة.إبمهمة استطالعية مؤقتة ذات 
ن أضو من أعضاء اللجنة الدائمة على للجينة بحسب رغبة كل عا يتم االنضمام لهذه 

  يراعى في تركيبتها تمثيلية الفرق.
للجينة بالمهمة المنوطة بها مع ازمني لقيام جلسة على البرنامج التفاق خالل نفس اليتم اإل

 تعيين مقرر لها. 
للجينة اعضاء أير الشروط الضرورية لقيام يتعين على رئيس المجلس السهر على توف

  بمهامهم االستطالعية.
للجينة لرئيسها الذي يعرضه بدوره اطالعية، تسلم نسخة من تقرير بعد القيام بالمهمة االست

  مناقشته.على اللجنة قصد 
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يرفع تقرير اللجنة الدائمة المتضمن لكل النقاشات مصحوبا بتقرير اللجينة ذات الدور 

 االستطالعي عند االقتضاء إلى الجلسة العمومية للمجلس الجماعي. 
ذات الدور االستطالعي بمجرد تقديم تقرير عن المهام  يناتاللجتنقضي صالحيات 

  اللجنة ذلك.المسندة إليها وإيداعه وإعالن رئيس 
 

 المؤقتة نااللج: السادسالفرع 

 33المادة 

لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا  ،عند االقتضاء ،يمكن  للمجلس أن يحدث 

  معينة باقتراح من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث األعضاء المزاولين مهامهم على األقل.
ويعينهم على أن ال يتعدى أعضاء هذه اللجنة خمسة  اللجنيحدد المجلس عدد أعضاء هذه  

 .(3)ن ال يقل عن ثالثة وأ اعضو (15)عشر 
وتحدد المهام الموكولة للجنة المؤقتة بدقة وال يجوز أن يعهد إليها أي اختصاص مخول  

  للجن الدائمة.
  تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة. 
جلها أاسة المسائل التي أحدثت من المؤقتة بمجرد استيفاء در اللجنت تنقضي صالحيا 

  .وإيداع تقاريرها
 

 الجماعة محلس: تسيير السادسالباب 

 الفرع األول : النصاب القانوني                                   

 34لمادة ا

يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانون المقرر في  

  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 42المادة 
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة  

 اد الجلسةيمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعق ،أو الجلسات الموالية

  أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك.
 

 : تنظيم حضور األعضاء في الجلساتالثانيالفرع 

  35المادة 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعة، يعتبر حضور أعضاء مجلس  67تطبيقا للمادة   

 الجماعة دورات المجلس إجباريا. 
بعد دخولهم لقاعة االجتماع وليس لمقر الجماعة، على ورقة  ،يوقع أعضاء المجلس 

بدايته  الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة، ويمكن لألعضاء الذين التحقوا بقاعة االجتماع بعد

  قيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداوالت.التو
 

 36المادة 
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يتعين على العضو الذي تعذر عليه حضور اجتماعات المجلس أن يبعث إلى رئيس 

 المجلس برسالة رسمية قبل افتتاح الدورة أو خاللها ويعرض فيها صراحة سبب التخلف عن

 الحضور.
 :تعتبر مقبولة األعذار التالية 

 هما.ليلس المستشارين( واللجان التابعة إالبرلمان بغرفتيه )مجلس النواب ومجحضور جلسات -
من  44حضور نشاط رسمي بجماعة ترابية أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة -

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

  بهذه المجالس.
جماعات من القانون التنظيمي لل 44المشاركة في اجتماعات الهيئات المنصوص عليها في المادة -

 والتي يتحمل فيها العضو انتدابا انتخابيا. 

 . اء مناسك الحجدأ-
عند افتتاح كل جلسة يقوم الرئيس بعرض مضمون رسالة العضو المعني باألمر على  

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

  أسمائهم في الموقع االلكتروني للجماعة.
كل عضو لم يلب االستدعاء لحضور ثالث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة  

ول أقالة في ، ويعاين المجلس هذه اإلمتقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقاال بحكم القانون

  دورة موالية.
 

 37المادة 

االجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو يخصص بقاعة   

 من يمثله بجانب رئيس المجلس.

 

 : تنظيم حضور العموم بقاعة الجلساتالثالث الفرع

 38المادة 

ال تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، حيث يحق للمواطنات والمواطنين حضور أشغ 

 . ذ مقرراتهلتزام بالهدوء وعدم التدخل في مداوالت المجلس واتخاهذه الجلسات، ويتعين عليهم اإل
يخصص بقاعة االجتماعات مكان خاص باألطر والموظفين المدعوين لحضور الجلسات  

 ذا العموموكذا ممثلي وسائل اإلعالم وهيئات الحوار والتشاور العمومي المنظمة بشكل قانوني وك

  في حدود األماكن المتوفرة.

 

 39المادة 
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للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه عقد اجتماع غير  جوزي 

 مفتوح للعموم. 
كما يجوز لعامل العمالة أو من يمثله طلب عقد اجتماع غير مفتوح للعموم إذا تبين أن هذا  

  االجتماع قد يخل بالنظام العام.
القاعة من العموم من مواطنات  عي بإخالءوفي الحالتين، يأمر رئيس المجلس الجما 

  مواطنين وممثلي وسائل اإلعالم قبل متابعة األشغال.و
عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن لرئيس مجلس  

الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس الحاضرين أن يعلن عن استئناف الجلسة في صيغتها 

 العمومية.  
 

 40المادة 

استعمال الوسائل السمعية/البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداوالت العلنية  يمكن

  للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
خذ صور داخل القاعة أو أموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات يمنع منعا كليا على الع 

  ذن من الرئيس.إدون 
 

 الجلسات رفع: الرابع الفرع

 41المادة 

 يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث األعضاء الحاضرين،

تزيد  دقيقة وال (15)وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على أال تقل عن خمسة عشر 

 دقيقة. (30)عن ثالثين 

أن يخل بسيرها العادي وذلك من كما يمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا إذا وقع ما من شأنه  

  قبل عضو أو اكثر، ويحدد مدة رفع الجلسة، ويتعين أن تستأنف خالل نفس اليوم.

وفي حالة استحالة استمرار المناقشات ألي سبب من األسباب، جاز للرئيس أن يرفع  

 الجلسة، وتحول تلقائيا النقط المتبقية إلى الجلسة الموالية.

ستأنف الجلسة عشرين دقيقة رفع الجلسة مؤقتا ألداء الصالة وتعلى رئيس المجلس أن ي 

  كثر بعد ذلك.على األ
 

 : تنظيم المناقشاتالخامس الفرع

 42المادة 

ل األعمال للمناقشة، حسب النقط المدرجة في جدو من ينوب عنهو أ يعرض الرئيس

 حاضرين.ويمكن تعديل هذا الترتيب باقتراح من الرئيس بعد استشارة أعضاء المجلس ال ،ترتيبها

 

 43المادة 
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ول عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس ح عنه من ينوبو أ يقدم الرئيس

  .بدون مناقشة األعمال التي قام بها
ساء الرئيس عند االقتضاء، رؤقبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو 

  ن النقط المعروضة على أنظار المجلس.أقديم ملخص عن التقارير المعدة بشاللجان إلى ت
فريق حد المنتسبين للأإلى رؤساء الفرق أو نوابهم أو  ،بعد ذلك ،يعطي الرئيس الكلمة

ضاء عة حق األمع مراعا الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في الئحة التدخالت

  .غير المنتسبين
خمسة  ال يتجاوز عدد التدخالت لكل فريق نأدقائق على  (3)ال تتجاوز مدة التدخل ثالثة 

 نوعشري (15)للفريق الذي يتراوح عدد منتسبيه بين خمسة عشر  تدخالت في نفس الموضوع (5)

مع مراعاة  عضوا (20)كثر من عشرين تدخالت للفريق المنتسب له أ (7)وسبعة  ،عضوا (20)

  .عضاء غير المنتسبينحق األ
  

  يجوز فتح الئحة إضافية عند االقتضاء لمناقشة نفس النقطة. 

  

 44المادة 

 جاز للرئيس ،ي تجري حوله المناقشةإذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له بالموضوع الذ 

 لذلك وفي حالة استمراره تسحب منه الكلمة. هتنبيه و من ينوب عنهأ

 
 

 45المادة 

لكل عضو الحق في التدخل وباألولوية في نطاق نقطة نظام، على أال يتجاوز دقيقة واحدة،  

ي التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخل نصب نقطة نظام حول سير المناقشة،ويجب أن ت

 للمجلس.
 

 46المادة 

هم الكلمة بوجوب الذين يقاطعون زمالئهم أثناء تناول ،العضو أو األعضاء ،يذكر الرئيس 

  ويسعى لضمان االحترام المتبادل بين األعضاء. مراعاة االنضباط
ولون شخصيا عما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات ؤإن أعضاء مجلس الجماعة مس 

 .تكون مخالفة للقانون
  

 التصويت على مقررات المجلس كيفية :السادسالفرع 

 47المادة 

و أو برفع اليد أ” موافقة ب "نعمالتصويت حق شخصي ال يجوز تفويضه، ويعبر عنه بال 

المتناع خرى تفيد ذلك وفي حالة اأشارة إية أو أ"ال"  خرى تفيد ذلك وعن الرفض بأشارة إية أ

   “.ممتنع” ب
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ينص فيها تتخذ المقررات باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالة التي  

  القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة.
في حالة تعادل األصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، وإذا امتنع هذا األخير عن  

 . التصويت فإن المقرر يعتبر مرفوضا

ما و من يقوم مقامهأو نائبه أمجلس يعلن رئيس الجلسة نتيجة التصويت بعد قيام كاتب ال 

  بعملية احتساب األصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة.

  

 48المادة 

لة أعملية التصويت إال إذا كانت المسيقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء  ال 

 تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية. 
  صحيحة.نه ال يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية أكما  
 

التداولية لألشخاص االعتبارية  تلدى الهيئاالجماعة  لسمح ممثليانتداب  :السابعالفرع 

 الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.

 49المادة 

من  45و 44يتم انتداب ممثلي مجلس الجماعة لدى الهيئات المنصوص عليها في المادتين  

اب إال ي عضــو االنتدالتصويت العلني. وال يمكـــن أل قالقانون التنظيمي للجماعات عن طري

  في هيئة واحدة من تلك الهيئات.
ونوابهم  اللجانيتم تعيين هؤالء األعضاء طبقا لنفس المسطرة المتبعة في انتخاب رؤساء  

  من هذا النظام الداخلي. 24والمبينة في المادة 
مهامهم االنتدابية ويتعين عليهم تقديم تقرير كل يقدم هؤالء المنتدبون تقارير للمجلس حول  

  سنة على األقل.
 

 كتابة الجلسات :الثامنالفرع 

 50المادة 

و من يقوم مقامهما الرئيس خاصة في عملية احتساب أيساعد كاتب المجلس أو نائبه 

قة، السابالنصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتالوة جدول األعمال وملخص محضر الدورة 

  وكذا في  تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة.
 في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، 

  .يعين الرئيس أحد األعضاء الحاضرين ليقوم بذلك
 

 

 التشاوراآلليات التشاركية للحوار و: السابع الباب

 حول برنامج عمل الجماعة والحوار التشاورجلسات : األولالفرع 

 51:المادة
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 اعتبارا للدور المكمل والمصاحب الموكول للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع

نص ي، والذي 2011 المدني ومختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين طبقا لمقتضيات دستور

 الترابية على الديمقراطية التشاركية، بمعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين ومن بينهم الجماعات

مل عفي إعداد وبلورة السياسات والبرامج والمخططات العمومية المحلية، والسيما "برنامج 

نهج لى المللجماعات، واعتمادا ع من القانون التنظيمي 82إلى  78الجماعة" طبقا للمواد من 

معنيين لتشاركي للحوار والتشاور، تقوم الجماعة بتوجيه دعوة عمومية إلى كافة الفاعلين الا

وع بإعداد برنامج عمل الجماعة لفتح حوار عمومي محلي حول مسار إعداد هذا البرنامج موض

  التشاور.
مكنة اق واسع بجميع الوسائل الموتتخذ هذه الدعوة شكل إعالن عمومي ينشر على نط 

  المتاحة يتضمن مختلف محطات إعداد برنامج عمل الجماعة.و
 

 52المادة 

يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين االجتماعيين  

واالقتصاديين تقديم طلب لدى المصالح الجماعية المختصة للمشاركة في ورشات التشاور 

موالية الجماعة في مختلف محطات إعداده، وذلك خالل سبعة أيام الالخاصة بإعداد برنامج عمل 

  لنشر اإلعالن، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار لرئيس مجلس الجماعة.
  ويتضمن طلب التشاور المودع لدى المصالح المختصة الجماعية البيانات التالية: 
  :بالنسبة للمواطنات والمواطنين -   

القطاع أو  –لعنوان البريدي أو االلكتروني ا –قم بطاقة التعريف الوطنية ر –سم الكامل اإل

 القطاعات المرغوب التشاور بشأنها.
  :بالنسبة للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني - 

العنوان البريدي أو   – للجمعية خر تقرير مالي وادبيآ  –الملف القانوني  –اسم الجمعية 

  .القطاع الذي تنشط به وترغب في التشاور بشأنه مع الجماعة -االلكتروني 

 

 53المادة 

تقوم الجماعة ببرمجة جلسات عمومية للتشاور واإلنصات يشارك فيها كافة المواطنات  

المودعة ووالمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين االجتماعيين واالقتصاديين الراغبين في ذلك 

 دعوتهم لهذا الغرض بشكل رسمي، ويتم خالل هذه الجلسات عرضطلباتهم لدى مصالحها بعد 

  مشروع المحاور الكبرى لبرنامج عمل الجماعة )تشخيص القرب وأجرأة البرنامج(.
اقتراحات وبعد استكمال جلسات اإلنصات العمومية، يحق للمشاركين في أشغالها، تقديم  

  ة.كلفة بإعداد برنامج عمل الجماعيام، إلى مصالح الجماعة المأكتابية، داخل أجل سبعة 
لكتروني ت التشاورية العمومية بالموقع اإلويتم نشر مضامين وحصيلة هذه الورشا 

  للجماعة ومختلف الوسائل المتاحة.

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

 54المادة 
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بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية ) مرتين  يمكن لرئيس المجلس الجماعي 

جمعيات ( مع المواطنات والمواطنين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وفي السنة كثرأ أو

 آرائهمالمجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة واالطالع على 

ي فالتي هي  المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أوبشأنها وكذا إلخبار المواطنات والمواطنين و

 نجاز. طور اإل
  ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين. 
 

 55المادة 

جه الدعوة إلى يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويو

ل انعقاده، أيام على األقل قب (3) ثالثة موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة ويعلق ،األطراف المعنية

  . يخبر الرئيس عامل العمالة أو اإلقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه

حد أات العمومية، ويعين رئيس المجلس يمكن ألعضاء المجلس حضور هذه الجلس 

  رة عنه.هذا اللقاء والتوصيات الصاد أشغالحول حد موظفي الجماعة إلعداد تقرير أاألعضاء أو 
 

  56 المادة

يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعاله،   

  على مكتب المجلس .
  ال يمكن أن تكتسي الجلسات المشار إليها في المواد أعاله طابعا سياسيا أو انتخابيا. 
 

  57 المادة

ات المواطنين وجمعيمهمتها تلقي مقترحات المواطنات ويمكن للرئيس تشكيل خلية تكون 

 المجتمع المدني تتعلق بعمل الجماعة.

 

 

 
 

 

 : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعثالثال الفرع

 58المادة 

تختص “ الفرص ومقاربة النوع ؤهيئة المساواة وتكاف”شارية تسمى تحدث هيئة است

   الفرص و مقاربة النوع. ؤلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافبدراسة القضايا المتع
عضاء أم تعيينهم من طرف الرئيس من بين منتخبين يت( 5)تتكون هذه الهيئة من خمسة  

ة خمسو عضاء من جمعيات المجتمع المدنيأ( 5خمسة )و مع مراعاة تمثيلية المقاطعات المجلس

  س هذه الهيئة نائبة للرئيس.أ( شخصيات عمومية. ويتر5)
 

 59المادة 
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 المعايير التالية :  ،الهيئة هذه في تشكيل ،خذ بعين االعتبارؤي 
  ،مقاربة النوع االجتماعي - 
  المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي، - 
  التجربة في ميدان التنمية البشرية، - 
  النوع االجتماعي، الخبرة في مجال - 
  التنوع المهني، - 
  االرتباط بالجماعة. - 
 

 60المادة 

ن بمقر الجماعة بدعوة كتابية م ومقاربة النوع تجتمع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص

  .في السنة رئيستها أو بناء على طلب كتابي من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على األقل
اع، أيام على األقل قبل موعد اإلجتم (3) كل أعضاء الهيئة ثالثة يوجه اإلستدعاء إلى

  ويشار في اإلستدعاء إلى جدول األعمال.
 

 61المادة 

بحضور نصف  اجتماعاتها صحيحةتجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية وتعتبر  

  أعضائها.
، وفي يام العملمن أ إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل اإلجتماع إلى اليوم الموالي 

  هذه الحالة، يعتبر اإلجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
 

 62المادة 

يمكن لرئيسة الهيئة أن تستعين ببعض األشخاص ذوي االختصاص لحضور أشغالها إذا 

 يها. كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عل
  تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.يمكن للهيئة 

 

 63المادة 

عبر عنها، وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية لألصوات الم توصياتها تتخذ الهيئة

 ويتم التصويت باالقتراع العلني. 
ئج نتاوفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي تنتمي إليه رئيسة الهيئة، وتدون 

  التصويت في محضر اإلجتماع.
 

 64المادة 

  تعين رئيسة الهيئة مقررا لها ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعاتها.
ك يم نسخة منه للراغبين في ذليحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويمكن تسل

  عضاء الهيئة.أمن 
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 65المادة 

في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل يها لتدرس الهيئة القضايا المعروضة ع 

  المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات.
في القضايا والمشاريع المتعلقة  ،وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه 

لة بهذه صات التي لها بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي، وتقوم بتجميع المعطي

مج الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برا

  الجماعة.
  إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي ال يجوز نشره وال إبالغه إلى العموم.

 

 66المادة                                                                 

تعرض التقارير والتوصيات والملتمسات على أنظار المكتب الذي يقوم بإحالتها على   

 مجلس الجماعة عند االقتضاء.
 

 67المادة 

حدود اإلمكانيات في يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية   

 الموجودة.

 : كيفية إعداد وتسليم محاضر الجلساتالثامن الباب

 األول: إعداد محاضر الجلساتالفرع 

 68المادة 

بإعداد محضر لكل جلسة  ،حد موظفي الجماعةأبمساعدة  ،يقوم كاتب المجلس أو نائبه 

  .يتضمن مجموع أشغال المجلس من عروض وتقارير ومناقشة، والمقررات التي اتخذها المجلس

  توقع المقررات من قبل رئيس الجلسة وكاتب المجلس أو نائبه. 
 

 الفرع الثاني: تسليم محاضر الجلسات

 69المادة 

يقوم رئيس مجلس الجماعة بتسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء  

عد تقديم بيوما الموالية الختتام الدورة على أبعد تقدير وذلك  (15) المجلس داخل أجل خمسة عشر

يودع بمكتب  المحضر من طلب كتابي موقع من طرف العضو الراغب في الحصول على نسخة

 ساعة من تاريخ انتهاء الدورة. (48)ربعين أجل ثمانية وأالضبط للجماعة داخل 

 

 

 : مقتضيات خاصةالتاسعالباب 
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 : لجنة التقصياألول الفرع

 70المادة 

 قل،يمكن لمجلس الجماعة أن يقرر، بطلب من نصف األعضاء المزاولين مهامهم على األ  

 و واقعة معينة تهم تدبير شؤون الجماعة.أتشكيل لجنة للتقصي في موضوع 
وال يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه   

 المتابعات جارية. 
تنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي   

  تشكيلها.اقتضت 
 

 71المادة 

الدائمة المعنية وممثل عن كل فريق ويتم تعيينهم  نااللجتتألف لجنة التقصي من رؤساء   

 مع تعيين باالسم باتفاق أعضاء المجلس خالل الجلسة التي تم خاللها الموافقة على إحداث اللجنة

  عضوا. (11)حدى عشر إها على أن ال يتعدى عدد أعضائها رئيس ومقرر ل
ال يجوز أن يكون عضوا في اللجنة كل نائب للرئيس مفوض له في القطاع موضوع عمل   

  لجنة التقصي.
تضع رئاسة مجلس الجماعة رهن إشارة اللجنة المشكلة كافة الوسائل الالزمة للقيام   

  بمهمتها.
 

 72المادة 

اريخ ومكانه وتتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويحدد في الدعوة جدول أعمال االجتماع   

  ساعة. (48)ن يجل ال يقل عن ثمانية وأربعأانعقاده.  وتوجه الدعوة في 
ضاءها على األقل بعد أول ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال بحضور نصف أع  

 .استدعاء

ونفس  تجتمع في نفس الساعةعاله، ل النصاب القانوني للجنة المشار إليه أذا لم يكتمإو

  .قلخمسة من أعضاءها على األ بحضور اليوم الموالي من أيام العملالمكان في 
  

 

 73المادة 

يمارس أعضاء اللجنة مهمتهم من خالل االطالع على الوثائق في عين المكان مع تمكينهم  

ت وع التقصي الذي أحدثمن كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر مهمتهم والمتعلقة بموض

 جله. أاللجنة من 
في  عمل اللجنة تساعدفادته أن إئها االستماع إلى كل شخص من شأن يمكن ألعضا كما 

 . مهمتها
  تكتسي أعمال اللجنة وتصريحات األشخاص الذين تستمع إليهم طابعا سريا. 
 

 

 74المادة 

د لى رئيس اللجنة قصإيقدم مقررها تقريرا عن ذلك  ،عمال لجنة التقصيأء بعد انتها

    يودع مباشرة لدى رئاسة المجلس.  هطرف أعضاءها. وعند اعتمادأنه من التداول بش
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وفي حالة انصرام هذا  .إحداثهاقصاه شهر من تاريخ أجل أتنتهي صالحيات اللجنة داخل  

اللجنة  ن يصدر قرارا بتمديد عملتثناء، لرئيس المجلس، أ، يمكن، اسنهاء مهمتهاإدون   لجاأل

 .طلب رئيس اللجنةيام بناء على أ (10)لمدة عشرة 

 .نهاء عملها في اآلجال المحددة بعد التمديدفي حالة عدم إ تحل اللجنة المذكورةو
 

 75المادة 

يحيل رئيس المجلس تقرير لجنة التقصي على أنظار المجلس الجماعي لالطالع والمناقشة  

 عند أول دورة عادية موالية لتاريخ اإليداع. 
  ويبقى للمجلس حق التقرير في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات.  

 

 المقاطعات  محالس رؤساءندوة  :الثاني الفرع

 76المادة 

تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية تدعى "ندوة رؤساء مجالس المقاطعات "   

    الخمس المكونة للمجلس.تتكون من رئيس مجلس الجماعة ورؤساء مجالس المقاطعات 

 و عاقه عائق،إذا تغيب أيترأس رئيس مجلس الجماعة ندوة رؤساء مجالس المقاطعات، و

  .حد نوابهأينوب عنه 

 

 77المادة 

لالنعقاد مرة واحدة  ات"ندوة رؤساء مجالس المقاطع"لجماعة يستدعي رئيس مجلس ا  

  على األقل في السنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يكون هذا الطلب بطلب مكتوب من ثلث أعضائها وتجتمع الندوة بدعوة من رئيسها أو   

  مرفقا بالنقط المقترحة.
  يحدد رئيس الندوة جدول أعمال اجتماعاتها بعد استشارة رؤساء مجالس المقاطعات.  
توجه االستدعاءات من طرف رئيس مجلس الجماعة كتابة، مرفقة بجدول األعمال داخل   

ساعة ل أقصاه سبعة أيام قبل تاريخ انعقاد االجتماع، وتتضمن االستدعاءات تاريخ ومكان وأج

  .انعقاد االجتماع

 

 
 

 78المادة 

يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة الموظفين الجماعيين المزاولين مهامهم بمصالح   

 أو المقاوالتالجماعة. كما يمكنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية 

العمومية، أو أي شخص آخر يكون حضوره مفيدا ألشغال الندوة بصفة استشارية، وذلك عن 

 طريق عامل العمالة أو من ينوب عنه.

 

 79المادة 



24 
 

تكون اجتماعات الندوة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم توفر   

المكان  اليوم الموالي من أيام العمل في نفسهذا النصاب في االجتماع األول تنعقد الندوة في 

  ونفس الساعة المحددين في االستدعاء األول كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.
يتولى الرئيس تنظيم المناقشات، وتفتح الئحة للتدخالت بخصوص كل نقطة حسب ترتيبها   

يقة ويت الذي يكون بطرفي جدول أعمال الندوة. وبعد نهاية المناقشات يتم المرور إلى التص

  ويت.علنية، وتتخذ المقررات باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها للحاضرين أثناء التص

 

 80المادة  

تنظيم وتحرير محاضرها ويوقع باجتماعات ندوة الرؤساء تتولى  سكرتارية خاصة تحدث  

 الرئيس على محضر االجتماع.

 : أحكام ختاميةالباب العاشر

 تعديل النظام الداخلي للمجلس :األولالفرع 

  81المادة 

أو  يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي جزئيا أو كليا بناء على طلب من الرئيس

بطلب موقع من ثلثي األعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس، ويعرض مشروع التعديل على 

 ي المتعلق بالجماعات.المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا ألحكام القانون التنظيم

 
 

 الفرع الثاني: سريان مفعول النظام الداخلي للمجلس 

 82المادة 

أيام من تاريخ  (8)ثمانية يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد انصرام أجل  

 .بالمقرر القاضي بالموافقة على النظام الداخلي، دون التعرض عليه العمالة عاملتوصل 

  

 

 رئيس مجلس جماعة مراكش              

 محمد العربي بلقائد
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