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 الباب األول 

 أحكام عامة

املتعلق بالجماعات،  113.14من القانون التنظيمي رقم  32طبقا ملقتضيات املادة  :1املادة 

 بتعاون مع املكتب درس مجلس جماعة مكناس هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس املجلس

 في جلسة أولى. 2015أكتوبر  07وذلك خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ 

د هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال املجلس وأجهزته املساعدة طبقا يحد :2املادة 

 للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العالقة بين مختلف أجهزة املجلس.

 .يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء املجلس وأجهزته وهيئاته :3 املادة

على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام  يسهر رئيس املجلس أو من ينوب عنه :4املادة 

 وذلك بعد التصويت عليه من طرف املجلس.

 الباب الثاني

 اجتماعات املجلس

 / دورات املجلس1

املتعلق بالجماعات،  113.14من القانون التنظيمي رقم  33طبقا ملقتضيات املادة : 5املادة 

أشهر فبراير وماي وأكتوبر، يعقد مجلس الجماعة وجوبا ثالث دورات عادية في السنة خالل 

 وذلك في األسبوع األول من الشهر املحدد لذلك.
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إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل األجل املحدد : 6املادة 

عمال هذه الدورة ألها قانونا، يعقد املجلس دورة استثنائية لدراسة النقط املدرجة في جدول 

كن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها مها االستعجالي، في حين يحسب أهميتها وطابع

 املجلس. 

يعقد املجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند االقتضاء وبعد : 7املادة 

عقد اجتماعات املجلس في أي مكان آخر وإخبار عامل العمالة استشارة أعضاء املكتب، 

  داخل تراب الجماعة.

( تبتدئ وجوبا على الساعة العاشرة من يوم 6املدة الزمنية لكل جلسة في ست ساعات )تحدد 

(، مع إمكانية إضافة أوقات 16:00انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الرابعة بعد الزوال )

 .التوقف القانونية

تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. ويجوز للمجلس، بطلب من الرئيس أو  :8املادة 

 ثلث أعضاء املجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة. 

يتم التصويت على املقرر املتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم باالقتراع العلني وباألغلبية 

 املطلقة لألصوات املعبر عنها.

ومن ممثلي  في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يأمر الرئيس بإخالء القاعة من العموم

وسائل اإلعالم وجميع األشخاص الذين ال عالقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع املناقشة، 

 قبل متابعة أشغال الجلسة.

عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس  :9املادة 

 ومية.أعاله استئناف الجلسة في صيغتها العم 8وفق نفس الشكليات باملادة 

 / االستدعاءات2

توجه االستدعاءات لحضور دورات املجلس كتابة من طرف رئيس املجلس إلى : 10املادة 

العنوان املصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد املضمون مع 

ال التي يمكن بها إثبات هذا اإلرس بجميع الوسائل املتاحة اإلشعار بالتوصل، كما يمكن توجهيها

 بما في ذلك البريد اإللكتروني  لعضو املجلس الجماعي.
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 توجه االستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء املجلس مصحوبة بجدول أعمال: 11املادة 

بتقارير اللجان والوثائق ذات و لجلسة أو الجلسات التي سيعقدها املجلس ل والجدولة الزمنية

  الصلة بالنقط املدرجة في جدول األعمال.

 يحدد باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع.

 / جدول األعمال3

يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة. ويمكن لرئيس املجلس : 12املادة 

إخبار العموم بجدول األعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، 

 وذلك بواسطة وسائل اإلخبار املتاحة.

 / األسئلة الكتابية املوجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة 4

يمكن ألعضاء املجلس بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس املجلس حول كل : 13املادة 

مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها، وتدرج هذه األسئلة كآخر نقطة في جداول 

 األعمال.

ال يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو يهدف إلى يتميز السؤال بوحدة املوضوع وأ يجب أن

 خدمة أغراض تهم أحد أعضاء املجلس أو أقربائه.

تودع األسئلة املذكورة موقعة من طرف العضو املعني لدى رئاسة املجلس وترتب حسب تاريخ 

 التوصل بها وتسجيلها.

احدة في كل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة يخصص مجلس الجماعة جلسة و  :14املادة 

يجيب رئيس املجلس أو أحد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن األسئلة املبرمجة املطروحة و 

 في الجلسة املخصصة لذلك.

تعطى الكلمة خالل الجلسة املخصصة للجواب عن األسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم 

 .د(3ثالثة دقائق )وز ملخص عن السؤال في مدة ال تتجا

 .د(3) يتولى الرئيس أو من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتابي في مدة ال تتجاوز ثالث دقائق

 .د(4) دقائق أربعةيمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة ال تتجاوز 
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  .د(4) ائقدق ةيمكن للرئيس أو أحد أعضاء املكتب الرد على التعقيب في مدة ال تتجاوز أربع 

يدرج السؤال الكتابي والجواب املقدم من قبل رئيس املجلس أو نائبه في محضر :  15 املادة

. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص شر في املوقع االلكتروني للجماعةالجلسة، وين

 الجواب بمقر الجماعة ملدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة املجلس .

عائق جاز أن ينوب عنه  هلذي تقدم بالسؤال الكتابي أو عاقالعضو اإذا تغيب : 16املادة 

، في عرض هذا السؤال من الفريق الذي يتنمي إليه وبتعيين من منسقه أحد أعضاء املجلس

 وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة املواليــة للمجلس الجماعي.

 ب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليــق.ال يجوز أن يعقب السؤال والجوا : 17املادة 

والتشاور مع واضعي  يمكن لرئيس املجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء املكتب: 18املادة 

ضم مجموعة من األسئلة الكتابية التي تجمع بينهما وحدة املوضوع وأن يقدم جوابا  السؤال

 موحدا عنها .

عن األسئلة الخارجة عن اختصاصات املجلس  يجوز لرئيس املجلس رفض اإلجابة :19املادة 

 وصالحيات رئيسه،ويبلغ ذلك إلى املعني باألمر خالل انعقاد الدورة.

  الباب الثالث

 مكتب مجلس الجماعة 

 دعت كلما استثنائية وبصفة الشهر، في مرتين عادية بصفة املكتب ينعقد :20 املادة

 املزاولين املوظفين يستدعي أن له يجوز  و هثلث أعضائ أو الرئيس من بطلب ذلك إلى الضرورة

 كذلك يمكنه و استشارية بصفة للمشاركة جماعي مستشار أي أو الجماعية باملصالح مهامهم

 و الدولة أعوان و موظفي املحلية اإلدارية السلطة طريق عن الغاية لنفس يستدعي أن

 .للجماعة الترابية الدائرة اختصاصهم يشمل الذين العمومية املؤسسات

 عدم حالة وفي أعضائه نصف من أكثر بحضور  صحيحة املكتب اجتماعات تعتبر :21 املادة

 الحالة هذه وفي ساعة 24ال يقل عن  الحق موعد إلى االجتماع تأجيل وجب النصاب هذا توفر

 .الحاضرين عدد كان كيفما قانونيا االجتماع يعتبر
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 .املكتب اجتماعات أعمال جدول  بتحضير املكتب أعضاء مع بتعاون  الرئيس يقوم :22 املادة

 يقوم غيابه وعند األعمال جدول  واحترام تطبيق على ويسهر املكتب اجتماعات الرئيس يترأس

 حسب ترتيبهم نوابه أحد املهمة بهذه

 حالة في و الحاضرين األعضاء بأغلبية أو بالتوافق املكتب اجتماع خالل القرارات اتخاذ يتم

 .مقامه يقوم من أو الرئيس جانبها إلى صوت التي الكفة ترجح األصوات تعادل

 ويلتزم املتخذة القرارات وتنفيذ تطبيق على ملهمته تبعا املكتب في عضو كل يسهر :23 املادة

 املكتب إلى ذلك عن تقرير بتقديم

 القيام في الكاملة املسؤولية الرئيس نواب من نائب كل يتحمل :24 املادة

 املنظم  للقانون  وفقا  له املمنوح التفويض بمقتض ى أو القانون  بمقتض ى به املنوطة باألعمال

 العادي للسير ضمانا له املفوض للقطاع الجيد التدبير على بالسهر ويلزم الجماعي، للعمل

 .العمومي للمرفق

 برفع صالحيتها وتنتهي معينة، قضايا لدراسة خاصة لجانا يكون  أن للمكتب يمكن :25 املادة

 . املكتب إلى  تقرير

 في ملناقشتها للمكتب كتابة باقتراحاتهم يدلوا أن املستشارين للسادة يمكن :26 املادة

 اختصاصاته حدود في اجتماعاته

 الباب الرابع

 لجان املجلس

 / اللجان الدائمة1

 إحداث اللجان الدائمة -أ 

 يحدث املجلس خمس لجان دائمة تتشكل على أساس التمثيل النسبي للفرق:  :27املادة 

على األكثر عضوا  16والبرمجة وتتكون من  لجنة امليزانية والشؤون املالية -

 : ما يلي دراسةتص بوتخ

 برنامج عمل الجماعة.• 
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 مشاريع امليزانية.• 

 الشؤون املالية.• 

 البرمجة والتخطيط.• 

 الجماعات. اتمجموعو  ية ومؤسسات التعاون بين الجماعاتالتنمية املحلإحداث شركات • 

 العقود املتعلقة بممارسة االختصاصات املشتركة.• 

 برنامج تجهيز الجماعة.• 

 االقتراضات والضمانات والهبات والوصايا.• 

دراسة ما ص بتعضوا وتخ 13ة والخدمات وتتكون من لجنة املرافق العمومي -

 :  يلي

 قضايا التجهيزات واملرافق والخدمات العمومية.• 

 قضايا توزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء.• 

 .الجماعاتبين  قضايا النقل العمومي أو النقل ما• 

 قضايا اإلنارة العمومية.• 

 قضايا التدبير املفوض. •

 قضايا تطهير السائل ومعالجة املياه العادمة.• 

 البيع بالجملة واملجازر. األسواق الجماعية وأسواق• 

 املحطات الطرقية ومحطات االستراحة.• 

 املنتزهات والحدائق ومراكز الترفيه والتخييم.• 

 13الرياضية وتتكون من لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و   -

 : دراسة ما يليص بتعضوا وتخ
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 برامج إنعاش االقتصاد والشغل  •

 واملناطق الصناعية  تشجيع االستثمارات •

 اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والعام  •

 البرامج الخاصة بالتأهيل والتثمين السياحي للجماعة ومعاملها التاريخية. 

 برامج املحافظة على التراث الثقافي املحلي وتنميته.• 

واملعاهد املوسيقية واملكتبات برامج انجاز وتدبير املركبات الثقافية واملتاحف واملسارح • 

 الجماعية.

 .والنواديدعم الجمعيات • 

 إحداث املركبات الرياضية وامليادين ومالعب القرب والقاعات املغطاة وتدبيرها. •

 اتفاقيات التعاون الدولي مع املنظمات الدولية .• 

  اتفاقيات التوأمة والتبادل بين املدن. •

 بشرية .البرامج الخاصة بالتنمية ال• 

 برامج املساعدة والدعم واإلدماج االجتماعي.• 

 قضايا حفظ الصحة.• 

 قضايا مرفق املرض ى والجرحى ونقل األموات.• 

 قضايا مرفق إحداث وصيانة املقابر. • 

عضوا  11والبيئة وتتكون من  لجنة التعمير واملآثر التاريخية وسياسية املدينة -

 :  دراسة ما يليص بتوتخ

 األنظمة العامة لضوابط البناء والتعمير وطرق املواصالت.•  

 ضوابط مخططات التهيئة العمرانية وتنمية املدينة.• 

 الوثائق الخاصة بإعداد التراب والتعمير. •

 األنظمة الخاصة باملحافظة على البيئة والنظافة.  •
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 واملدينة العتيقة.  التاريخية املآثراملتعلقة بقضايا ال •

 ص ب: تعضوا وتخ 11والجوالن وتتكون من لجنة التنقل الحضري والسير  -

 األنظمة العامة للسير والجوالن على الطرق العمومية. •

  دراسة مخطط التنقل الحضري • 

 تنظيم النقل العمومي • 

 األزقة و والشوارع  األحياءتسمية • 

ال يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان.  غير أنه يمكن  :28املادة 

تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو 

 26قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد  بالضوابط املنصوص عليها باملادة 

 . 113.14من القانون التنظيمي 

 على كل عضو باملجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة.  يتعين: 29املادة 

كثر من لجنة دائمة : ال يحق لعضو واحد من أعضاء املجلس أن يتولى رئاسة أ30املادة 

 يحق لكل عضو االنتماء ألكثر من لجنة دائمة واحدة. واحدة. كما ال

 نة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة.: تنتهي مهام نائب رئيس اللج 31املادة 

 اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة -ب

تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس املجلس أو ثلث : 32املادة 

 أعضاء اللجنة. 

يضع رئيس املجلس رهن إشارة اللجان قاعة لالجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال 

املدير أو املدير قاعات الجماعة. هذا الجدول يعده رئيس املجلس بتشاور مع أعضاء املكتب و 

 العام للمصالح.

قبل  ساعة على األقل 48يوجه االستدعاء من قبل رئيس اللجنة املعنية إلى أعضاء اللجنة 

موعد االجتماع. ويشار في االستدعاء إلى النقط املحددة في جدول األعمال وفي حالة 

 ساعة. 24االستعجال، يمكن تقليص هذا األجل إلى 
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ساعة على  24يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة، 

 األقل قبل موعد انعقاد االجتماع. 

 أن تجتمع خالل انعقاد جلسات املجلس. ال يمكن ألية لجنة

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر  :33املادة 

توفر هذا النصاب، وجب تأجيل االجتماع إلى اليوم املوالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة، 

 يعتبر االجتماع صحيحا كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.

و باملجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن لكل عض

 يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.

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

 تاريخ االجتماع املوالي.

تخصص بناء على مداولة املجلس الجماعي، ودون مناقشة رئاسة إحدى اللجان : 34ملادة ا

والبيئة، أو لجنة التنمية االقتصادية وسياسة املدينة التالية: لجنة التعمير واملآثر التاريخية 

من  عضولواالجتماعية والثقافية والرياضية، أو لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن، 

. وفي حالة عدم وجود عضو من املعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء املجلس لشغل املعارضة

 هذا املنصب، باستثناء الرئيس ونوابه. 

 تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية. :35املادة 

تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا املعروضة عليها، من األطراف املعنية، في : 36املادة 

 ود اختصاصاتها وفي نطاق املسائل املدرجة في جدول أعمالها.حد

يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا املعروضة عليها.كما يجوز لها أن تقدم 

 ملتمسات للمجلس الجماعي .

 كاملة قبل تاريخ انعقاد كل دورة. يوما 12 تودع تقارير اللجان لدى رئاسة املجلس: 37املادة 

يسهر رئيس املجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول األعمال املوجه لألعضاء 

 لحضور الدورة.
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تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير املنبثقة عن أعمالها باألغلبية املطلقة : 38املادة 

يرجح جانب  لألصوات املعبر عنها ويتم التصويت باالقتراع العلني، وفي حالة تعادل األصوات،

 رئيس اللجنة.

يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل عضو أو موظف يعينه : 39املادة 

رئيس اللجنة بعد موافقة رئيس املجلس باتفاق مع األعضاء الحاضرين، ويوقع رئيس اللجنة أو 

 ن إشارتهم.نائبه على املحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع املحضر املذكور ره

يعمل رئيس املجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل املادية : 40املادة 

 املمكنة حتى تقوم بالدور املنوط بها أحسن قيام، و ذلك على قدم املساواة بين جميع اللجان. 

 / اللجان املؤقتة2

مؤقتة ملدة محددة وغرض موضوعاتية يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا : 41املادة 

معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس املجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث 

 األعضاء املزاولين مهامهم على األقل.

 وفق نفس طريقة اللجان الدائمة. لس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهميحدد املج

دقة، وال يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي تحدد املهام املوكولة للجان املؤقتة ب: 42املادة 

 اختصاص مخول للجان الدائمة.

 تحدث وتجتمع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدائمة.

أحدثت من  تنتهي صالحية اللجان املؤقتة بمجرد استيفاء دراسة املسائل التي: 43املادة 

 أشهر(  3هر )على أال تتعدى ثالثة أش أجلها وإيداع تقاريرها

 التقص ي لجان /  3

 يشكل أن مهامهــم، املزاولــين األعضاء نصف طلب على وبنــاء الجماعــة ملجلس يمكن :44 املادة

 تدبير تهم قضية أو مسألــة أو معينة بوقائع املتعلقة املعلومات جمع بها يناط للتقص ي لجنة

 .الجماعة شؤون
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 .قضائية متابعات موضوع تكون  وقائــع في الحقائــق لتقص ي لجان تكوين يجوز  ال: 45 املادة

 :اآلتية الحاالت في مهامها اللجان هذه وتنهي

 .تقص ي لجنة أنظار على معروضة واقعة في قضائي تحقيق فتح• 

 .الجماعي املجلس لدى تقاريرها مستنتجات بإيداع •

 .عليها املطروحة املسائل أو للقضايا نتيجة بطبيعتها مؤقتة اللجان هذه وتعتبر

 الجماعي املجلس أعضاء بين من عضوا( 13) عشر ثالثة من اللجنة هذه تتألف :46 املادة

 بالتمثيل النسبي للفرق املكونة للمجلس من خارج أعضاء املكتب  تقص يال لجان تتشكل

 .باالنتخاب ألشغالها ومقررا لها رئيسا أعضائها بين من اللجنة تختــار

 .أعضائها نصف من بطلب أو رئيسها من بدعوة اللجنة تجتمع :47 املادة

 .أعضائها أغلبية بحضور  إال صحيحة اللجنة اجتماعات تكون  ال

 .الحاضرين أعضائها بأغلبية قراراتها اللجنة تتخذ

 عند املكان عين وفي الوثائق، على االطالع خالل من مهامهم اللجنة أعضاء يمارس :48 املادة

 .االقتضاء

 صالحمب مهامهم املزاولين املوظفـين الجماعــي املجلــس رئيس بواسطــة التقص ي لجنة تستدعــي

 .ألشغالها مفيد حضوره أن ترى  هيأة أو شخص وكل الجماعة،

 املوظفيـن العمالة عامل طريق وعن الجماعي املجلس رئيس بواسطة تستدعي أن يمكنها كما

الذين يشمل اختصاصهم الدائرة  العموميــة واملقاوالت العمومية واملؤسسات الدولــة وأعــوان

 الترابية.

 على شهر ظرف في أجلها من أحدثت التي املهمة حول  تقريرا التقص ي لجنة تعد :49 املادة

 توجيه شأن في يقرر  والذي املوالية، املجلس دورة في التقرير هذا  مناقشة وتبرمج. األكثر

 .للحسابات الجهوي  املجلس إلى منه نسخة
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 الخامسالباب 

 هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

يحدث املجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات املجتمع املدني هيئة استشارية تدعى : 50املادة 

هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ 

 ومقاربة النوع.املساواة وتكافؤ الفرص 

ا املساواة تحدث هذه الهيئة قصد التشاور وتبادل وجهات النظر بخصوص قضاي: 51املادة 

من دستور اململكة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  13، 12ين لكما هي محددة في الفص

 كما هو متعارف عليها في املواثيق الدولية املصادق عليها من طرف املغرب.و االجتماعي 

تتكون هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى : 52املادة 

بالتشاور مع  دني يقترحهم رئيس املجلس الجماعيجمعيات محلية وفعاليات من املجتمع امل

 عضوا 17منسقي الفرق على أال تتجاوز 

ن املحليين يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلي: 53املادة 

 وبالتشاور معهم.

 يؤخذ بعين االعتبار في تشكيل الهيئة املعايير التالية:: 54املادة 

 ( 50مقاربة النوع االجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة ال تقل عن %  ) الثلث للنساء

 من مجموع أعضاء الهيئة لضمان املساواة؛

 أطفال، مسنون...(؛أشخاص معاقون، ة لكل فئة من الفئات املستهدفة )تحديد نسب 

 املكانة والسمعة داخل املجتمع املحلي؛ 

 التجربة في ميدان التنمية البشرية؛ 

 الخبرة في مجال النوع االجتماعي؛ 

 التنوع املنهي؛ 

 االرتباط بالجماعة؛ 

تجتمع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو  :55املادة 

 من ثلثي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعين على األقل في السنة. بناء على طلب كتابي
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يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول  :56املادة 

   أعمالها باتفاق مع أعضائها.

يوجه االستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثالثة أيام على األقل قبل موعد االجتماع، : 57املادة 

 ويشار في االستدعاء إلى جدول األعمال.

تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا : 58املادة 

النصاب، وجب تأجيل االجتماع إلى اليوم املوالي، وفي هذه الحالة، يعتبر االجتماع صحيحا 

 .كيفما كان عدد الحاضرين

  عمومية.تجتمع الهيئة في جلسات غير : 59املادة 

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض األشخاص من ذوي االختصاص لحضور  :60املادة 

أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار املناسب بخصوص املوضوع 

 املعروض عليها.

 يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها. :61املادة 

تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير املنبثقة عنها بأغلبية لألصوات املعبر  :62املادة 

 عنها. ويتم التصويت باالقتراع العلني .

وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب املنتمي إليه رئيس الهيئة،وتدون نتائج التصويت في 

 محضر االجتماع.

 هيئة ونائبا له، يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة. يعين الرئيس مقرر لل :63املادة 

يوفر رئيس املجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة لالجتماعات : 64 املادة

 ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود اإلمكانيات املوجودة.

رئيس الهيئة بعد قراءته يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه : 65املادة 

 علنيا على أعضاء الهيئة. ويوضع املحضر املذكور رهن إشارتهم.

 .إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي ال يجوز نشره وال إبالغه إلى العموم: 66املادة 
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تدرس الهيئة القضايا املعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق املسائل : 67املادة 

 ل أعمالها. يمكن للهيئة أن تقدم ملجلس الجماعة توصيات وملتمسات.املدرجة في جدو 

تبدي الهيئة رأيها، بطلب من املجلس أو رئيسه في القضايا و املشاريع املتعلقة  :68املادة 

باملساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع االجتماعي، وتقوم بتجميع املعطيات التي لها صلة بهذه 

بشأن إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج   ها وإعداد توصياتامليادين من أجل دراست

 الجماعة.

تودع التقارير والتوصيات وامللتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس : 69املادة 

 املجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء املجلس الجماعي.

إخبار أعضاء الهيئة بمآل  توصياتها يقوم رئيس املجلس الجماعي بصفة دورية ب: 70املادة 

 وملتمساتها واقتراحاتها.

 السادسالباب 

  تسيير املجلس

 فرق املجلس الجماعي:/ 1

 : ألعضاء املجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم.71املادة 

 يعتبر أعضاء كل الئحة بمثابة فريق. ويعتبر وكيل الالئحة منسقا للفريق إال أن يعين بدال عنه. 

يتعين على الفريق الذي اختار االنتماء إلى املعارضة أن يقدم تصريحا مكتوبا إلى رئاسة 

 املجلس. 

 تودع لوائح الفرق وأسماء منسقيها لدى رئيس املجلس في أول دورة يعقدها املجلس.

 / تنظيم حضور األعضاء في الجلسات  2

املتعلق بالجماعات يعتبر حضور  113.14طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي : 72املادة 

 أعضاء مجلس الجماعة لدورات املجلس إجباريا.
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يوقع أعضاء املجلس بعد دخولهم لقاعة االجتماع وليس ملقر الجماعة، على ورقة : 73املادة 

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

 بدايته التوقيع على ورقة الحضور واملشاركة في املداوالت.

س ونوابه، ويجلس عامل جليخصص بقاعة االجتماع مكان لجلوس رئيس امل: 74املادة 

 أو من يمثله بجانب رئيس املجلس.العمالة 

يمكن ملكتب املجلس أن يحدد مكان جلوس األعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة االجتماع 

 إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم.

 / رفع الجلسات 3

مس من أحد منسقي يمكن للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا بمبادرة منه أو بملت: 75املادة 

الفرق. كما يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا كذلك عندما يطلب ذلك ثلث األعضاء 

 الحاضرين.

يحدد الرئيس مدة هذا التوقف املؤقت على أال تقل عن خمس دقائق وال تزيد عن ثالثين 

 دقيقة. 

على أداء فريضة الصالة أو  ؤقتامللتوقف ايجب أن ينصب طلب أو ملتمس : 76املادة 

  تشاور الفريق السياس ي أو تناول الوجبات أو ظرف طارئ.

 / النصاب القانوني: 4

يتداول املجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني : 77املادة 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  42املقرر في املادة 

أو تاريخ انعقاد الجلسة   النصاب القانوني خالل الجلسة األولى سيؤثر علىإذا كان عدم توفر 

اريخ انعقاد الجلسة الجلسات املوالية يمكن لرئيس املجلس بتعاون مع أعضاء املكتب تغيير ت

 أو الجلسات املوالية وإخبار أعضاء املجلس بذلك .

 / كتابة الجلسات 5
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الرئيس، خاصة،  في عملية احتساب النصاب يساعد كاتب املجلس أو نائبه : 78املادة 

القانوني عند افتتاح الجلسات، وتالوة جدول األعمال وملخص محضر الدورة السابقة،وكذا 

 في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على املقررات املتخذة.

في حالة غياب كاتب املجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام : 79املادة 

بمهامهما، يعين الرئيس باتفاق مع األعضاء الحاضرين أحد األعضاء ليقوم بذلك. وإذا تعذر 

 ذلك، يعين الرئيس أحد موظفي الجماعة ليقوم بمهمة الكاتب تحت مسؤوليته.

 /تنظيم مناقشات املجلس 6

قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو الرئيس عند : 80املادة 

االقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير املعدة بشأن النقط املعروضة على 

 أنظار املجلس.

يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى األعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم 

 التدخالت.في الئحة 

 يجوز فتح الئحة إضافية، عند االقتضاء، ملناقشة نفس النقطة.

ال يجوز ألي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس املوضوع. غير أنه يمكن االستماع 

 لنواب الرئيس ورؤساء اللجان املعنيين باملسألة موضوع املناقشة، كلما طلبوا ذلك.

يمكن و عمال للمناقشة، حسب ترتيبها. ط املدرجة في جدول األ يعرض الرئيس النق: 81املادة 

و بعد موافقة أغلبية أعضاء املجلس  أو فرق املجلس تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس

 الحاضرين على ذلك.

يمكن لرئيس املجلس أن يحدد في بداية الجلسة، املدة الزمنية املخصصة : 82املادة 

 املدة املسموح بها.وا لحالة يتعين عليهم أن ال يتجاوز للمتدخلين. وفي هذه ا

إذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له باملوضوع الذي تجري حوله املناقشة، جاز : 83املادة 

 للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك.

 أمكنإذا عاد املتدخل للخروج عن املوضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك 

 ه عن الكالم طيلة مدة الجلسة في نفس املوضوع املطروح للمناقشة.للرئيس منع
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لكل عضو الحق في التدخل وباألولوية في نطاق نقطة نظام، على أال يتجاوز ثالث : 84املادة 

  .دقائق

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير املناقشة أو جدول األعمال أو مسألة أولية أو : 85املادة 

 التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس.ذات أسبقية أو 

إذا تبين أن موضوع نقطة نظام ال عالقة له بهذه األمور، فإن الرئيس يطلب من املتدخل 

التوقف عن الكالم، فإن لم يمتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب 

 .تعلق بالجماعاتمن القانون التنظيمي امل 48تطبيق مقتضيات املادة 

يذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زمالءهم أثناء : 86املادة 

 .تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة االنضباط واحترام القانون 

إذا كان هناك إخالل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء جاز  :87املادة 

 للرئيس رفع الجلسة مؤقتا.

  إلىيحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه املدة وال يمكن أن تؤجل 

 . اليوم املوالي

إن أعضاء املجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات : 88املادة 

تقع تحت طائلة املتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية واالستثنائية واجتماعات 

 لجان. ال

 ويشار في محضر الجلسة إلى هذه األعمال أو التصرفات.

 / كيفية التصويت على املقررات 7

يعبر عن التصويت باملوافقة ب "نعم" وعن التصـويت بالرفـض ب "ال" وفي حالة  :89املادة 

 االمتناع بلفظ "ممتنع" وذلك بطريقة رفع اليد.

 التصويت. ال يحتسب ضمن املصوتين األعضاء املمتنعون عن

يعاين رئيس املجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية  :90املادة 

 احتساب األصوات املؤيدة والرافضة واملمتنعة.
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تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها، ما عدا في الحالة التي ينص : 91املادة 

 منه. 43بالجماعات على أغلبية معينة، وخاصة املادة فيها القانون التنظيمي املتعلق 

في حالة تعادل األصوات يرجح الجانب املنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل األصوات في حالة 

 امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة املعروضة على التصويت. 

  ال يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.: 92املادة 

ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إال إذا كانت  :93ملادة ا

 املسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية.

 / تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات 8

الجلسات  عمومية ويحضر الجمهور أشغال هذه: تكون الجلسات العامة للمجلس 94املادة 

 في حدود املقاعد املتوفرة بقاعة االجتماع واملخصصة للعموم.

يخصص بقاعة االجتماع مكان خاص باملوظفين والضيوف و بممثلي وسائل : 95املادة 

 اإلعالم. 

 ما يتداوله املجلس. يتعين على الجمهور االلتزام بالهدوء ويمنع الكالم أو التدخل في 

عضاء املجلس وعامل العمالة أو من ينوب عنه وممثلي ال يمكن ألي أحد من غير أ :96املادة 

 مصالح الجماعة ولوج املكان املخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس املجلس.

 / نقل و تسجيل وتصوير جلسات املجلس 9

 .يةر بالوسائل السمعية البصقل وتسجيل وتصوير املداوالت العلنية للمجلس ن يتم: 97املادة 

 السابعالباب 

 التشاركية للحوار والتشاور اآلليات 

ضاء املكتب، عقد لقاءات عمومية رئيس املجلس الجماعي بتعاون مع أع على: 98املادة 

( مع املواطنات واملواطنين والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وجمعيات في السنةمرتين )
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على آرائهم املجتمع املدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة واالطالع 

بشأنها وكذا إلخبار املواطنات واملواطنين واملعنيين بالبرامج التنموية املنجزة أو املوجودة في 

 طور اإلنجاز.

ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين املعنيين أو من طرف هيئة تمثل 

 املواطنات واملواطنين. 

ء اللجان املعنية أو نوابهم لحضور هذه يمكن لرئيس املجلس الجماعي أن يستدعي رؤسا

 وكذلك منسقي الفرق. الجلسات،

يحدد رئيس املجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى : 99املادة 

أيام على األقل قبل انعقاده.يخبر  3األطراف املعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 

 مكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.الرئيس عامل العمالة ب

، ويعين رئيس املجلس أحد  األعضاء ألعضاء املجلس حضور هذه اللقاءاتيمكن : 100املادة 

 أو أحد موظفي الجماعة إلعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه.

ليها في املواد أعاله، رئيس املجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات املشار إ على: 101املادة 

على مكتب املجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة املوالية للمجلس الجماعي للتداول 

 بشأنها.

ال يمكن أن تكتس ي اللقاءات والجلسات املشار إليها في املواد أعاله طابعا سياسيا : 102املادة 

أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة . ويتحمل أعضاء املجلس 

الجماعي املسؤولية حول أفعالهم املرتكبة أثناء االجتماعات املذكـــورة.كما أن هذه اللقاءات 

 مال تحضيرية ال يمكن الطعن في محاضرها. مجرد إع

 الثامنالباب 

 كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

 / إعداد وتقديم املحاضر1
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يقوم كاتب املجلس أو نائبه، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة : 103املادة 

ويساعدهما في ذلك مجموع أشغال املجلس من عرض ومناقشة واملقرر الذي اتخذه املجلس. 

 أحد موظفي الجماعة عند االقتضاء.

: يمكن ألعضاء املجلس أن يطلعوا على محضر املداوالت فور إعداده، ويمكنهم 104املادة 

عند االقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس املجلس قصد إجراء تعديالت أو تصحيح ما ورد 

 الرجوع إلى التسجيالت الصوتية.فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء.وفي حالة الخالف يمكن 

يستعين رئيس املجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديالت املقترحة، ويكون رفضها 

 معلال ويبلغ إلى املعنيين باألمر.

يسلم رئيس املجلس نسخة من املحاضر لكل عضو باملجلس بناء على طلب منه : 105املادة 

أو على حامل إلكتروني  و عن طريق البريد اإللكترونيصل أوذلك إما مباشرة مع اإلشهاد بالتو 

 يوما. 15خالل 

 املحاضر  ملخص / قراءة وتوزيع2

الدورة السابقة من قبل أو مضمون  في بداية كل دورة، يتلى ملخص محضر : 106املادة 

كاتب املجلس أو نائبه، وعند االقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تالوة علنية قبل 

وتسلم نسخة منه لكل عضو من املجلس  ،اسة النقط املدرجة بجدول األعمالفي در الشروع 

 إذا طلب ذلك.

 /  نشر ملخص املقررات3

يعلق ملخص املقررات في ظرف عشرة  أيام بمقر الجماعة،ويمكن باإلضافة إلى : 107املادة 

االلكترونية  بقصد  ذلك نشر هذه املقررات بجميع الوسائل املمكنة بما في ذلك الطريقة 

 اطالع العموم عليها.

 التاسع الباب 

  مدونة السلوك واألخالقيات

 العام الصالح وإيثار املواطنة قيم ترسيخ إلى واألخالقيات السلوك مدونة تهدف :108 املادة
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 .الجماعية املسؤولية دور  وتعزيز

 :التالية العامة األخالقية القواعد احترام على الحرص املجلس أعضاء على يجب :109 املادة

 واستغالل املصالح تضارب وتجنب خاصة، أو فئوية مصلحة كل على العام الصالح إيثار•

 .لذويهم أو لهم عينية أو مالية منفعة أو خاصة مصلحة لتحقيق الجماعية مهامهم

 تحول  معنوي  أو ذاتي لشخص تبعية وضعية في املستشار يكون  ال حيث االستقاللية، توخي•

 نفسه يضع الأو  بها، املعمول  واألنظمة القوانين في املبين النحو على واجباته أداء وبين بينه

 .واجبه أداء على يؤثر بشكل منظمات أو ألفراد غيره أو مالي التزام أي تحت

 تتسم أسس على وتدخالته مواقفه يبني أن املستشار على يتعين حيث وااللتزام، املسؤولية•

 .واملصداقية بالدقة

 .واالستقامة األمانة•

 أو الهاتف في التحدث عن االمتناع ى املستشارين واملستشاراتعل يتعين :110 املادة

 .واللجان الجلسات سير أثناء ذلك شابه ما أو الجرائد بقراءة االنشغال

 الباب العاشر

 أحكام ختامية

 / تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.1

عن طريق التصويت العلني وتحدد  ن منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى يتم تعيي: 111املادة 

  مهامهم في مقرر املجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.

 طريقة تعيينهمت بنفس ممثلي الجماعة لدى الهيئايتم إنهاء انتداب 

يقدم املنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم االنتدابية و يتعين عليهم : 112املادة 

 كل سنة، تقديم تقريرين على األقل. 
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 / تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة2

يضع رئيس املجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر  :113املادة 

 ها رهن إشارة لجان املجلس وهيئاته.عليها الجماعة والتي يمكن وضع

يضع رئيس املجلس جدوال زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل : 114املادة 

 القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها واملدة الزمنية املخصصة لها.

 / تعديل النظام الداخلي3

بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام : 115املادة 

 من ثلث األعضاء املزاولين مهامهم باملجلس.

املمارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات  في ر ظهما إذا في حالة : 116املادة 

القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس املجلس بإعداد مشروع تعديل هذا 

النظام ويعرضه على املجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه  واملصادقة عليه حتى 

 يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل

عرض مشروع التعديل على املجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا ملقتضيات : ي117 املادة

  القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.


