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»وال يخفــى عليكــم مــا تشــكله الالمركزيــة الترابيــة ببالدنــا 
منذ االستقالل، من أهمية بالغة في إدارة الدولة، باعتبارها 
خيــارا اســتراتيجيا فــي بنــاء صرحهــا اإلداري والسياســي، وفــي 
ــى مــر  ــم حظيــت عل ــة. ومــن ث ترســيخ مســيرتها الديمقراطي
المحطــات التاريخيــة التــي عرفتهــا بالدنــا، بمكانــة هامــة فــي 
مسلســل اإلصالحات الدســتورية والسياســية واإلدارية التي 
تــم اعتمادهــا، حيــث مكنــت مــن إدخــال تغييــرات جذريــة علــى 
المنظومــة القانونيــة المتعلقة بهذا الورش، وســاعدت على 
الترســيخ التدريجــي للــدور األساســي للجماعــات الترابيــة فــي 
مجال التنمية، في مختلف أبعادها االقتصادية والسياســية 

واالجتماعية.«

مقتطف من الرســالة امللكية الســامية التي وجهها جاللة امللك إىل املشــاركني
 يف املناظرة الوطنية األوىل للجهوية املتقدمة بأكادير بتاريخ 20 دجنرب 2019.
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تـــقــــــديـــــــم:

يف إطــار مهــام الجمعيــة املغربيــة لرؤســاء مجالــس الجامعــات يف دعــم تجربــة الالمركزيــة باملغــرب 

وتعزيــز املكاســب التــي تــم تحقيقهــا يف ظــل دســتور 2011، وانســجاما مــع املقــرب التشــاريك الــذي 

ودعــم  املتقدمــة  الجهويــة  بتنزيــل  املتعلقــة  األوراش  مختلــف  إنجــاز  الداخليــة يف  وزارة  تنهجــه 

ــاء  ــة لرؤس ــة املغربي ــادرت الجمعي ــؤونها، ب ــر ش ــة يف تدب ــتوى الحكام ــوغ مس ــة لبل ــات الرابي الجامع

ــات  ــي للجامع ــون التنظيم ــل القان ــورش تعدي ــة ل ــح وزارة الداخلي ــر فت ــى إث ــات، ع ــس الجامع مجال

ــاءة  ــات البن ــن املقرح ــة م ــورة مجموع ــة، إىل بل ــة الحالي ــرة االنتدابي ــة الف ــوء تجرب ــى ض ــة ع الرابي

113.14 املتعلــق بالجامعــات والتــي تســتهدف تعميــق املقــرب  لتعديــل القانــون لتنظيمــي رقــم 

الدميوقراطــي يف ســر عمــل مجالــس الجامعــات، والرفــع مــن مســتوى نجاعــة وحكامــة التدبــر 

ــذه  ــالل ه ــات خ ــس الجامع ــاء مجال ــادة رؤس ــا الس ــي راكمه ــة الت ــة الهام ــوء التجرب ــى ض ــك ع وذل

ــة. ــدة االنتدابي امل

خيــار  تحصــن  يف  املســاهمة  يف  الجامعــي  املنتخــب  دور  بأهميــة  الراســخ  الجمعيــة  إميــان  إن 

املضافــة  بالقيمــة  وكــذا   ،2011 دســتور  وضعهــا  التــي  الدســتورية  املبــادئ  وفــق  الالمركزيــة 

ملســاهمة الســادة رؤســاء مجالــس الجامعــات يف تطويــر مامرســة التدبــر الجامعــي، كان دافعــا 

ــى  ــاب ع ــالل االنكب ــن خ ــات م ــي للجامع ــون التنظيم ــل القان ــة يف ورش تعدي ــراط الجمعي وراء انخ

أجــل تحســن  الجمعيــة تعديلهــا مــن  تقتــي يف نظــر  التــي  املقتضيــات  دراســة مجموعــة مــن 

الجامعــي. للتنظيــم  الدســتورية  املبــادئ  الجامعــات وكــذا ضــامن احــرام  وتجويــد عمــل 

ــن  ــر م 113.14 إىل رصــد أك ــم  ــي رق ــون التنظيم ــة للقان ــة الجمعي ــت دراس ــى هــذا األســاس، آل ع

ــور. وهــي اقراحــات تســتهدف ترســيخ  ــي املذك ــون التنظيم ــواب القان ــف أب ــا يخــص مختل 86 اقراح

التدبــر الدميوقراطــي للمجالــس وتعزيــز صالحيــات املجلــس ورئيســه والرفــع مــن نجاعــة عمــل 

ــة. ــة الحالي ــكاالت التجرب ــاوز إش ــس وتج املجال



3مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات

ويف هــذا الصــدد، فقــد تــم تقديــم اقراحات تتعلــق عى ســبيل املثال ال الحرص ب:

- قواعــد تنظيــم مجلــس الجامعــة: 14 اقراحا؛

- قواعــد تســير مجلــس الجامعة: 13 اقراحا؛

- النظــام األســايس للمنتخــب: 13 اقراحا؛

- اختصاصــات الجامعــة: 9 اقراحات؛

- املراقبــة اإلداريــة: 3 اقراحات؛

- التعــاون والرشاكــة وآليات التشــاور: 5 اقراحات؛

- النظــام املــايل للجامعــات: 5 اقراحات.

ــد  ــة، فق ــواد املعني ــأن امل ــرت بش ــات أث ــت مبالحظ ــي ارتبط ــات الت ــف االقراح ــى مختل ــالوة ع ع

58 مكــرر التــي تســتهدف تعزيــز موقــع رئيــس  تــم اقــراح إضافــة ثــالث مــواد جديــدة هــي املــادة 

ــادة  ــم امل ــاص، ث ــئ خ ــام حامي ــى نظ ــر ع ــي التوف ــؤوليات تقت ــة ذات مس ــلطة منتخب ــس كس املجل

158 مكــرر مرتــن التــي تــروم تعزيــز رمزيــة ســلطة رئيــس املجلــس وكــذا متثيليتــه للســاكنة، وأخــرا 

ــات  ــس الجامع ــة لرؤســاء مجال ــة املغربي ــع الجمعي ــس موق ــي إىل تكري ــي ترم ــرر والت ــادة 135 مك امل

ــؤولياتها يف  ــا ومبس ــالع مبهامه ــا باالط ــمح له ــذي يس ــكل ال ــة بالش ــات املغربي ــة للجامع ــة متثيلي كهيئ

ــي.  ــر الجامع ــة والتدب ــم الالمركزي ــيخ ودع ــار ترس إط

ــل  ــوص تعدي ــات بخص ــس الجامع ــاء مجال ــة لرؤس ــة املغربي ــات الجمعي ــام ملقرح ــار الع ــم اإلط ذلك

ــار  ــا يف إط ــت صياغته ــذي مت ــات وال ــق بالجامع 113.14 املتعل ــم  ــي رق ــون التنظيم ــات القان مقتضي

ــراءة.  ــهيل الق ــده لتس ــدول بع الج
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مواد القانون التنظيمي             
رقم 14-113 المتعلق بالجماعات 

التي تثير مالحظات
المقترحاتالمالحظات المثارة

أحكام عامة
مســتويات  أحــد  الجماعــة  تشــكل 
وهــي  للمملكــة،  الترابــي  التنظيــم 
للقانــون  خاضعــة  ترابيــة  جماعــة 
االعتباريــة  بالشــخصية  تتمتــع  العــام، 

والمالــي. اإلداري  واالســتقالل 

الجماعــة  تعريــف  يعتمــد  أن  يجــب 
عليهــا  المنصــوص  العناصــر  علــى 
والتــي  الدســتور  مــواد  مختلــف  فــي 
عموميــة  ســلطة  منهــا  تجعــل 
الدولــة  مثــل  مثلهــا  تضطلــع  منتخبــة 
والمؤسســات العموميــة بمســؤوليات 
إذ  العمومــي.  الشــأن  تدبيــر  ومهــام 
إن التعريــف الحالــي يبقــى قاصــرا فــي 
منــح صبغــة الســلطة العامــة للجماعــة 
علــى غــرار الدولــة وباقــي المؤسســات 

. العموميــة. 

كالتالــي:  المــادة  صياغــة 
››تشــكل الجماعــة أحــد مســتويات 
للمملكــة،  الترابــي  التنظيــم 
تتمتــع  منتخبــة  مؤسســة  وهــي 
وبالشــخصية  العامــة  بالســلطة 
اإلداري  واالســتقالل  االعتباريــة 
جانــب  إلــى  وتعمــل  والمالــي 
العموميــة  والمؤسســات  الدولــة 
السياســات  وتنفيــد  وضــع  علــى 
العموميــة داخــل مجالهــا الترابــي‹‹.

الفصــل  مــن  األولــى  للفقــرة  طبقــا 
مبــدأ  علــى  وبنــاء  الدســتور،  مــن   140
التفريــع، تمــارس الجماعــة االختصاصــات 
الذاتيــة المســندة إليهــا بموجــب أحــكام 
والنصــوص  التنظيمــي  القانــون  هــذا 
أيضــا  وتمــارس  لتطبيقــه.  المتخــذة 
وبيــن  بينهــا  المشــتركة  االختصاصــات 
هــذه  مــن  إليهــا  والمنقولــة  الدولــة، 
والكيفيــات  الشــروط  وفــق  األخيــرة 
األحــكام  فــي  عليهــا  المنصــوص 

المذكــورة.

مبــدأ  محوريــة  إلــى  بالنظــر 
توزيــع  فــي  الحاســم  ودوره  التفريــع 
حــاالت  فــي  والبــت  االختصاصــات 
يقتــرح  فإنــه  االختصــاص،  فــي  التنــازع 
وأنــه  خاصــة  التفريــع  تعريــف  تحديــد 
مصطلــح جديــد فــي النظــام القانونــي 

المغــرب. فــي  لالمركزيــة 

للتفريــع  تعريــف  وضــع  يقتــرح 
فــي هــذه المــادة لرفــع كل لبــس 
القانــون  مقتضيــات  تطبيــق  فــي 
بالجماعــات  المتعلــق  التنظيمــي 
فــي مــا يخــص توزيــع االختصاصــات.

ــوص  ــات بخص ــس الجماع ــاء مجال ــة لرؤس ــة المغربي ــات الجمعي مقترح
تعديــل مقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 14-113 المتعلــق بالجماعــات

المادة
2

المادة
4



5مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات

الفصــل  مــن  الثانيــة  للفقــرة  وطبقــا 
141 مــن الدســتور، يتعيــن، عنــد نقــل 
كل اختصــاص مــن الدولــة إلــى الجماعــة، 
تحويــل المــوارد الالزمــة التــي تمكنهــا 

المذكــور. االختصــاص  مــن ممارســة 

 ‘ كلمــة  اســتعمال  شــأن  مــن  إن   -
المــراد  فــي  غمــوض  خلــق  ‘منقولــة’’ 
مــن هــذه     االختصاصــات، هــل هــي 
تلــك التــي تــم نقلهــا فعــال بمقتضــى 
تلــك  أم  الحالــي  التنظيمــي  القانــون 

بعــد. نقلهــا فيمــا  يمكــن  التــي 

عــالوة  التفريــع،  مبــدأ  يقتضــي   -
الالزمــة  المــوارد  نقــل  اشــتراط  علــى 
قــد  التــي  االختصاصــات  لممارســة 
يتــم تحويلهــا الحقــا للجماعــة، أن تتــم 
للجماعــة  المخولــة  المــوارد  مالءمــة 
وكــذا  الذاتيــة  االختصاصــات  مــع 
المشــتركة الموكولــة إليهــا بمقتضــى 

. التنظيمــي  القانــون  هــذا 

اســتعمال تعبيــر ‘’القابلــة للنقــل’’ 
عــوض ‘’المنقولــة.’’

مــن  الثانيــة  الفقــرة  تعديــل 
‘‘تعمــل  كالتالــي:    4 المــادة 
الدولــة بمقتضــى قوانيــن الماليــة 
الالزمــة  المــوارد  تحويــل  علــى 
الجماعــات مــن ممارســة  لتمكيــن 
االختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة 
هــذا  بمقتضــى  لهــا  المخولــة 
مــن  وذلــك  التنظيمــي  القانــون 
مــع  المــوارد  هــذه  مالءمــة  اجــل 
كمــا  المذكــورة.   االختصاصــات 
اختصــاص  كل  نقــل  عنــد  يتعيــن 
مــن الدولــة إلــى الجماعــة تحويــل 
المــوارد الالزمــة التــي تمكنهــا مــن 

››. االختصــاص   هــذا  ممارســة 

تنظيم مجلس الجماعة

يدبــر شــؤون الجماعــة مجلــس ينتخب 
المباشــر  العــام  باالقتــراع  أعضــاؤه 
ــون التنظيمــي رقــم  وفــق أحــكام القان
أعضــاء  بانتخــاب  المتعلــق   59-11
الصــادر  الترابيــة  الجماعــات  مجالــس 
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 173-
11-1 بتاريــخ 24 مــن ذي الحجــة 1432 

.)2011 نوفمبــر   21(

القانــون  أن  الممارســة  أظهــرت 
المتعلــق  رقــم59.11  التنظيمــي 
الجماعــات  مجالــس  أعضــاء  بانتخــاب 
نخــب  إفــراز  مــن  يمكــن  ال  الترابيــة 
أمثــل  تدبيــر  علــى  قــادرة  سياســية 
إعــادة  وجــب  وبالتالــي   ، للجماعــة 
ضــوء  علــى  بنــوده  بعــض  تكييــف 

الحاليــة. المعطيــات 

يقتــرح إدخــال بعــض التعديــالت 
رقــم  التنظيمــي  القانــون  علــى 
11-59 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء 

الترابيــة.. الجماعــات  مجالــس 

المادة
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الرئيــس  النتخــاب  المجلــس  يجتمــع 
والكيفيــات  الشــروط  طبــق  ونوابــه 
القانــون  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 
يتــداول  أن  يمكــن  وال  التنظيمــي، 
األغلبيــة  بحضــور  إال  صحيحــة  بكيفيــة 
المطلقــة لألعضــاء المزاوليــن مهامهم.

القانــون  هــذا  مدلــول  فــي  يقصــد 
المزاوليــن  باألعضــاء  التنظيمــي 
ال  الذيــن  المجلــس  أعضــاء  مهامهــم 
يوجــدون فــي إحــدى الحــاالت التاليــة:

الوفاة؛. 1
االستقالة االختيارية؛. 2
اإلقالة الحكمية؛. 3
العزل؛. 4
اإللغاء النهائي لالنتخاب؛. 5
المــادة . 	 ألحــكام  طبقــا  التوقيــف 

التنظيمــي؛ القانــون  هــذا  مــن   	4
عنــه . 7 نتــج  نهائــي  بحكــم  اإلدانــة 

االنتخابيــة؛ األهليــة  عــدم 

األســباب  مــن  ســبب  ألي  اإلقالــة 
القانــون  هــذا  فــي  عليهــا  المنصــوص 

. لتنظيمــي ا

أحيــل  الــذي  العضــو  اعتبــار  يجــب  ال 
اإلداريــة  المحكمــة  إلــى  عزلــه  طلــب 
فــي حالــة انقطــاع عــن مزاولــة مهامــه 
اعتبــارا أن مجــرد اإلحالــة ال تعنــي إثبــات 
مســؤولية العضــو وإنمــا يتوقــف ذلــك 
علــى بــت المحكمــة فــي ذلــك. وبذلــك 
فــإن التوقيــف ال يعتبــر عقوبــة فــي حــد 

ذاتهــا.

)أنظــر المالحظــات المتعلقــة بالمادة 
4	 أدنــاه(

حذف الفقرة الخاصة بالتوقيف

يجــرى انتخــاب رئيــس المجلــس ونوابــه 
فــي جلســة واحــدة تنعقــد لهــذه الغايــة 
يومــا   )15( عشــرة  الخمســة  خــالل 

المجلــس. أعضــاء  المواليــة النتخــاب 

تظهــر الممارســة أنــه تــم اعتمــاد أجــل 
15 يومــا مــن طــرف أغلبيــة الســلطات 
تتيــح  المــادة  بالرغــم مــن أن  المحليــة 
انتخابهــم فــور توصــل جميــع األعضــاء 
الحضــور  باســتدعاءات  المنتخبيــن 
لجلســة االنتخابهــذا فــي الوقــت الــذي  
انتخــاب  لتأجيــل  مبــرر  أي  يوجــد  ال 
رؤســاء المجالــس ونوابهــم لمــدة 15 
أظهــرت  كمــا  انتخابهــم.  بعــد  يومــا 
الممارســة علــى أن هــذا التأجيــل يشــجع 
علــى بعــض الســلوكيات التــي ال تخــدم 

المحليــة. الديموقراطيــة 

 8 يومــا ب   15 اســتبدال  يقتــرح 
أيــام

المادة
7

المادة
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لرئاســة  الترشــيحات  إيــداع  يتعيــن 
أو  العمالــة  عامــل  لــدى  المجلــس 
خــالل  عنــه  ينــوب  مــن  أو  اإلقليــم 
النتخــاب  المواليــة  أيــام   )5( الخمســة 

المجلــس. أعضــاء 

يســلم عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 
إيــداع  ينــوب عنــه وصــال عــن كل  مــن 

للترشــيح.

فــي  إليهــا  المشــار  الجلســة  تنعقــد 
عامــل  مــن  بدعــوة  أعــاله   10 المــادة 
العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه، 
ويحــدد فــي هــذه الدعــوة تاريــخ ومــكان 
المترشــحين  وأســماء  الجلســة  انعقــاد 
أو  العامــل  ويحضــر  المجلــس.  لرئاســة 

مــن ينــوب عنــه هــذه الجلســة.

األكبــر  العضــو  الجلســة  هــذه  يــرأس 
ســنا مــن بيــن أعضــاء المجلــس الحاضرين 
العضــو  ويتولــى  المترشــحين.  غيــر 
األصغــر ســنا مــن بيــن أعضــاء المجلــس 
الحاضريــن غيــر المترشــحين مهمــة كتابــة 
المتعلــق  المحضــر  وتحريــر  الجلســة 

الرئيــس. بانتخــاب 

المتعلــق  المقتــرح  ضــوء  علــى 
أجــل  مالئمــة  يتوجــب   ،10 بالمــادة 
كحــد  أيــام   8 مــع  الترشــيحات  إيــداع 
الرئيــس ونوابــه مــن  أقصــى النتخــاب 
.5 عــوض  أيــام   3 أجــل  اعتمــاد  خــالل 

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي:  المــادة  مــن  األولــى 
››يتعيــن إيــداع الترشــيحات لرئاســة 
لــدى عامــل العمالــة أو  المجلــس 
اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه خــالل 
الثالثــة )3( أيــام المواليــة النتخــاب 

المجلــس‹‹ أعضــاء 

لمجلــس  رئيســا  ينتخــب  أن  يجــوز  ال 
الجماعــة أو نوابــا للرئيــس وال أن يزاولــوا 
المحاســبون  مؤقتــة  بصفــة  مهامهــم 
نشــاطهم  يرتبــط  الذيــن  العموميــون 

المعنيــة. بالجماعــة  مباشــرة 

للرئيــس  نوابــا  ينتخــب  أن  يمنــع 
األعضــاء أو رؤســاء المقاطعــات الذيــن 

للرئيــس. مأجــورون  هــم 

مقتضيــات  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
المــادة 132 مــن القانــون التنظيمــي رقم         
11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس 
الجماعــات الترابيــة يمنــع عن المحاســبين 
المشــرفين علــى أمــوال الجماعــة مــن 
المجلــس،  فــي  للعضويــة  الترشــح 
وهــو مــا يجعــل هــذه المــادة غيــر ذات 
موضــوع ومــن شــأنها أن تثيــر تناقضــا 
مــع المــادة 132 المشــار إليهــا أعــاله، 

يقتــرح حــذف الفقــرة األولــى مــن 
هــذه المــادة.

المادة
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المــادة  أنــه وطبقــا لمقتضيــات  علمــا 
رقــم     التنظيمــي  القانــون  مــن   142
11-59 فــإن العضــو الــذي تبيــن بعــد 
انتخابــه أنه محاســب عمومــي للجماعة 

التجريــد. لمســطرة  يكــون موضوعــا 

تتنافــى مهــام رئيــس مجلــس الجماعة 
الجماعــة مــع  رئيــس مجلــس  نائــب  أو 
مجلــس  رئيــس  نائــب  أو  رئيــس  مهــام 
رئيــس  مهــام  أو  أخــرى  ترابيــة  جماعــة 
وفــي  مهنيــة.  غرفــة  رئيــس  نائــب  أو 
حالــة الجمــع بيــن هــذه المهــام، يعتبــر 
القانــون  المعنــي باألمــر مقــاال بحكــم 

مــن أول رئاســة أو إنابــة انتخــب لهــا.

بموجــب  اإلقالــة  هــذه  معاينــة  تتــم 
المكلفــة  الحكوميــة  للســلطة  قــرار 

بالداخليــة.

رئاســة مجلــس  بيــن  الجمــع  ال يجــوز 
الجماعــة وصفــة عضو فــي الهيئة العليا 
لالتصــال الســمعي البصــري أو مجلــس 
المنافســة أو الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

فــي  العضويــة  بيــن  التنافــي  يــؤدي 
مكاتــب الجماعــات الترابيــة إلــى الحــد 
مــن تمثيليــة الجماعــات علــى مســتوى 
مجالــس العمــاالت واألقاليــم وهــو مــا 
يقتضي إعادة النظر ســواء في مســألة 
واألقاليــم  العمــاالت  مجالــس  بنيــة 
التــي يجــب أن تكــون تمثيليــة لجميــع 
الجماعــات التابعــة للعمالــة أو اإلقليــم 
موضــوع  التنافــي  مســألة  فــي  وكــذا 

هــذه المــادة. 

التنافــي  فــإن  ذلــك  علــى  عــالوة 
المذكــور يحــول دون تعبئــة الكفــاءات 

المكاتــب.  هــذه  تدبيــر  فــي 

  

بنيــة  تغييــر  علــى  عــالوة  يقتــرح 
مجالــس العمــاالت واألقاليــم مــن 
التنظيمــي  القانــون  تعديــل  خــالل 
بانتخــاب  المتعلــق   59.11 رقــم 
أعضــاء الجماعــات الترابيــة مــن أجــل 
الجماعــات  تمثيليــة جميــع  ضمــان 
بيــن  الجمــع  اعتبــار  عــدم  بــه، 
ــة  رئاســة فــي مجلــس جماعــة ترابي
والعضويــة فــي أحــد مكاتبهــا حالــة 

التنافــي. حــاالت  مــن 

تنعقــد، مباشــرة بعــد جلســة انتخــاب 
جلســة  رئاســته،  وتحــت  الرئيــس 
الرئيــس.  نــواب  النتخــاب  مخصصــة 
ــة أو  يحضــر هــذه الجلســة عامــل العمال

يمثلــه. مــن  أو  اإلقليــم 

يتــم انتخــاب نــواب الرئيــس عــن طريــق 
االنتخــاب بالالئحــة.

التــي  النــواب  الئحــة  الرئيــس  يقــدم 
يقترحهــا.

المــادة  هــذه  مــن   	 الفقــرة  أثبتــت 
أن  باعتبــار  تطبيقهــا  إمكانيــة  عــدم 
الترشــح للعضويــة فــي المكتــب يبقــى 
العضــو  أو  للعضــوة  اختياريــة  مســألة 
عــدد  محدوديــة  أن  كمــا  المنتخــب، 
ــات فــي المجالــس قــد  النســاء المنتخب
أن  مــن  اللوائــح  تمكــن  دون  يحــول 

منهــن. المطلــوب  العــدد  تتضمــن 

حذف هذه الفقرة

المادة
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يجــوز لباقــي أعضــاء المجلــس تقديــم 
لوائــح أخــرى، وفــي هــذه الحالــة، تقــدم 
كل الئحــة مــن هــذه اللوائــح مــن قبــل 

العضــو المرتــب علــى رأســها.

تتضمــن كل الئحــة عــددا مــن أســماء 
المترشــحين يطابــق عــدد نــواب الرئيس، 

مــع بيــان ترتيــب هــؤالء النــواب.

يتعيــن العمــل علــى أن تتضمــن الئحــة 
مــن  عــددا  الرئيــس  نــواب  ترشــيحات 
نــواب  ثلــث  عــن  يقــل  ال  المترشــحات 

الرئيــس.

ال يجــوز ألي عضــو فــي المجلــس أن 
يترشــح إال فــي الئحــة واحــدة.

فــي  ونوابــه  المجلــس  رئيــس  يعتبــر 
ــة مهامهــم  ــة انقطــاع عــن مزاول وضعي

فــي الحــاالت التاليــة

1. الوفاة؛

2. االستقالة االختيارية؛

3. اإلقالة الحكمية؛

التجريــد  حالــة  فيــه  بمــا  العــزل   .4
المشــار إليهــا فــي المــادة 51 مــن هــذا 

التنظيمــي؛ القانــون 

5. اإللغاء النهائي لالنتخاب

 )	( 	. االعتقــال لمــدة تفــوق ســتة 
أشــهر؛

7. االنقطــاع بــدون مبــرر أو االمتنــاع 
عــن مزاولــة المهــام لمــدة شــهرين؛

عنــه . 8 نتــج  نهائــي  بحكــم  اإلدانــة 
االنتخابيــة. األهليــة  عــدم 

إن البنــد  4 مــن هــذه المــادة لــم يــراع 
القانــون  مــن   142 المــادة  مقتضيــات 
باالنتخابــات  المتعلــق   59,11 رقــم 
فيمــا يتعلــق بالتجريــد مــن العضويــة.  
التنظيمــي  القانــون  علــى  عــالوة  إذ 
المتعلــق باألحــزاب السياســية والــذي 
القانــون  مــن   51 المــادة  عليــه  تحيــل 
أســباب  فــإن  للجماعــات،  التنظيمــي 
التجريــد ومســطرته تنظمهمــا المــادة 
142 مــن القانــون التنظيمــي المذكــور 
حــاالت  مــن  مجموعــة  تحــدد  والتــي 
الفقــرة  التــي ال تحيــل عليهــا  التجريــد 

المعنيــة مــن هــذه المــادة. 

صياغة البند 4 كالتالي:

››4. العزل  أو التجريد‹‹

المادة
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عــن  المجلــس  رئيــس  انقطــع  إذا 
مزاولة مهامه ألي ســبب من األســباب 
المشــار إليهــا فــي البنــود مــن 1 إلــى 	 
والبنــد 8 مــن المــادة 20 أعــاله، اعتبــر 
مقــاال، ويحــل المكتــب بحكــم القانــون 
رئيــس  النتخــاب  المجلــس  ويســتدعى 
وفــق  المكتــب  أعضــاء  وباقــي  جديــد 
الشــروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا 
داخــل  التنظيمــي  القانــون  هــذا  فــي 
أجــل خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ 
عامــل  مــن  بقــرار  االنقطــاع  معاينــة 

اإلقليــم. أو  العمالــة 
بــدون  امتنــع  أو  الرئيــس  انقطــع  إذا 
الحالــة  فــي  عــن مزاولــة مهامــه  مبــرر 
المشــار إليهــا فــي البنــد 7 مــن المــادة 
أو  العمالــة  عامــل  قــام  أعــاله،   20
بإعــذاره  عنــه  ينــوب  مــن  أو  اإلقليــم 
الســتئناف مهامــه داخــل أجــل ســبعة 
إشــعار  مــع  كتــاب  بواســطة  أيــام 
بالتســلم. إذا تخلــف الرئيــس أو رفــض 
أحــال  األجــل،  هــذا  انقضــاء  بعــد  ذلــك 
عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب 
االســتعجالي  القضــاء  إلــى  األمــر  عنــه 
للبــت فــي وجــود  بالمحكمــة اإلداريــة 
ــاع داخــل أجــل  ــة االنقطــاع أو االمتن حال

إليــه. القضيــة  إحالــة  مــن  48 ســاعة 
يتــم البــت المشــار إليــه فــي الفقــرة 
قضائــي  حكــم  بواســطة  الســابقة 
نهائــي وعنــد االقتضــاء بــدون اســتدعاء 

األطــراف.
القضــاء االســتعجالي وجــود  أقــر  إذا 
يحــل  االمتنــاع،  أو  االنقطــاع  حالــة 
داخــل  المجلــس  ويســتدعى  المكتــب 

1. إن فقــدان األهليــة االنتخابيــة هــي 
القانــون  بمقتضــى  منظمــة  مســألة 
التنظيمــي رقــم 11-59 باعتبارها تخص 
الرئيــس كعضــو فــي المجلــس، بحيــث 
الســالف  التنظيمــي  القانــون  ينــص 
الذكــر علــى نــوع االفعــال والعقوبــات 
التــي تفقــد االهليــة االنتخابيــة والتــي 
مســتقيال  المــدان  المنتخــب  تجعــل 
بحكــم القانــون وتعايــن اســتقالته بقــرار 
عاملــي طبقــا للمادتيــن 	 و142 مــن 

لالنتخابــات.  التنظيمــي  القانــون 

ومــا تجــدر االشــارة اليــه أن الرئيــس 
ــر مســتقيال مــن  ــة يعتب فــي هــذه الحال
ال  وبالتالــي  ككل  المجلــس  عضويــة 
يمكــن تصــور اســتمرار رئاســته للمجلــس 
لرئاســة  الترشــح  ألهليــة  لفقدانــه 

المجلــس.

االنقطــاع وكــذا  آجــال  تتــالءم  2. ال 
آثــاره مــع تخويــل القضــاء االســتعجالي 
النظــر فــي حالــة االنقطــاع مــن عدمــه.   
صالحيــة  منــح  يتوجــب  فإنــه  ولذلــك 
لقضــاء  االنقطــاع  حالــة  فــي  البــث 

محــددة. آجــال  ضمــن  الموضــوع 

1. حــذف الفقــرة 8 مــن المــادة 
20 أعــاله والفقــرة المتعلقــة بهــا 

فــي هــذه المــادة. 

»اســتعجالي«  عبــارة  حــذف   .2
مــن المــادة 21 وتحديــد آجــل البــث 

فــي 30 يومــا.

أجــل خمســة عشــر )15( يومــا مــن تاريــخ 
الحكــم القضائــي النتخــاب رئيــس جديــد 
وباقــي أعضــاء المكتــب وفــق الشــروط 
والكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 

القانــون التنظيمــي.

المادة
21
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إذا انقطــع نائــب أو عــدة نــواب عــن 
مزاولــة مهامهــم لســبب مــن األســباب 
المشــار إليهــا فــي البنــود مــن 1 إلــى 	 
والبنــد 8 مــن المــادة 20 أعــاله، يرتقــي 
المراتــب  يوجــدون فــي  الذيــن  النــواب 
إلــى  مباشــرة  ترتيبهــم  حســب  الدنيــا 
المنصــب األعلــى الــذي أصبــح شــاغرا، 
الحالــة  هــذه  فــي  الرئيــس  ويقــوم 
أو  النائــب  النتخــاب  المجلــس  بدعــوة 
المناصــب  سيشــغلون  الذيــن  النــواب 
التــي أصبحــت شــاغرة بالمكتــب، وفــق 
الكيفيــات والشــروط المنصــوص عليهــا 

التنظيمــي. القانــون  هــذا  فــي 

نــواب  عــدة  أو  نائــب  انقطــع  إذا 
بــدون مبــرر عــن مزاولــة مهامهــم فــي 
الحالــة المشــار إليهــا فــي البنــد 7 مــن 
رئيــس  20 أعــاله، وجــب علــى  المــادة 
المجلــس توجيــه إعــذار إلــى مــن يعنيهــم 
األمــر الســتئناف مهامهــم داخــل أجــل 
ســبعة أيــام بواســطة كتــاب مــع إشــعار 
باألمــر  المعنيــون  تخلــف  إذا  بالتســلم، 
عــن اســتئناف مهامهــم أو رفضــوا ذلك، 
اســتثنائية  فــي دورة  المجلــس  انعقــد 
بدعــوة مــن الرئيــس إلقالــة المعنييــن 
باألمــر، ويوجــه الرئيــس فــي هــذه الحالة 
أو  النائــب  للمجلــس النتخــاب  الدعــوة 
النــواب الذيــن سيشــغلون المنصــب أو

الفقــرة  مقتضيــات  تطبيــق  يصعــب 
الثانيــة بســبب طــول المــدة المحــددة 

فــي المــادة 20 أعــاله )شــهرين(.

الشــهرين  مــدة  حــذف  يقتــرح 
واعتمــاد  أعــاله.   20 المــادة  مــن 

التاليــة: الصياغــة 

" إذا انقطــع نــواب الرئيــس عــن 
امتنعــوا  أو  مهامهــم  مزاولــة 
بالشــكل الــذي يهــدد ســير مصالــح 
المجلــس  رئيــس  قــام  الجماعــة، 
بإعذارهــم إلنهــاء حالــة االنقطاع أو 
االمتنــاع. إذا لــم يقــم نــواب رئيــس 
حالــة  بإنهــاء  المعنييــن  المجلــس 
االمتنــاع أو االنقطــاع داخــل أجــل 7 
أيــام مــن تاريــخ اإلعــذار، اســتدعى 
الرئيــس المجلــس  النتخــاب النائــب 
سيشــغلون  الذيــن  النــواب  أو 
ــا التــي  المنصــب أو المناصــب الدني
تعويــض  بعــد  شــاغرة  أصبحــت 
النــواب الممتنعيــن أو المنقطعيــن 

مهامهــم." مزاولــة  عــن 

المناصــب الدنيــا التــي أصبحــت شــاغرة، 
وفــق الكيفيــات والشــروط المنصــوص 

عليهــا فــي هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة
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يحــدث مجلــس الجماعــة، خــالل أول 
علــى  مصادقتــه  بعــد  يعقدهــا  دورة 
نظامــه الداخلــي المنصــوص عليــه فــي 
المــادة 32 مــن هذا القانــون التنظيمي، 
ــن علــى األقــل وخمســة  ــن دائمتي لجنتي
علــى  إليهــا  يعهــد  األكثــر  علــى   )5(

التاليــة: القضايــا  بدراســة  التوالــي 

الماليــة  والشــؤون  الميزانيــة   -
؛ مجــة لبر ا و

- المرافق العمومية والخدمات.

يحــدد النظــام الداخلــي عــدد اللجــان 
الدائمــة وتســميتها وغرضهــا وكيفيــات 

تأليفهــا.

يجــب أال يقــل عــدد أعضــاء كل لجنــة 
ينتســب  وأال   )5( خمســة  عــن  دائمــة 
إلــى أكثــر  عضــو مــن أعضــاء المجلــس 

مــن لجنــة دائمــة واحــدة.

ألعضــاء  األدنــى  العــدد  تحديــد  إن 
انتســاب  عــدم  اشــتراط  مــع  اللجنــة 
كل عضــو ألكثــر مــن لجنــة يــؤدي إلــى 
بعــض  فــي  اللجــان  إحــداث  اســتحالة 
الجماعــات التــي يكــون عــدد أعضائهــا 

)13 مــن  )أقــل  محــدودا 

يقتــرح حــذف الفقــرة األخيــرة مــن 
المــادة المذكــورة. 

تخصــص رئاســة إحــدى اللجــان الدائمــة 
للمعارضة.

للمجلــس  الداخلــي  النظــام  يحــدد 
الحــق. هــذا  ممارســة  كيفيــات 

ابانــت هــذه المــادة عن عــدم قابليتها 
دقــة  عــدم  مــع  خاصــة  للتطبيــق 
مفهــوم المعارضــة. كمــا أنــه واعتبــارا 
أن اللجــان الدائمةتعتبــر  مــن األجهــزة 
المســاعدة بالمجلــس الجماعــي. فــإ،ن 
تخصيــص احداهــا لألغلبيــة مــن شــأنه 
كمــا  الجماعــة  شــؤون  تدبيــر  إعاقــة  

الممارســة. أظهــرت 

يقترح حذف هذه المادة. 

تجتمــع كل لجنــة دائمــة، بطلــب مــن 
أو  رئيســها  مــن  أو  المجلــس  رئيــس 
القضايــا  لدراســة  أعضائهــا،  ثلــث  مــن 

عليهــا. المعروضــة 

للمجلــس  مقــرر  إصــدار  اســتلزام  إن 
بالتــداول مــن عدمــه بخصــوص نقطــة 
ــم تدرســها إحــدى اللجــان يــؤدي إلــى  ل
ــة عمــل المجلــس والتضخــم فــي عرقل

ــي: ››وفــي  صياغــة الفقــرة كالتال
دائمــة  لجنــة  دراســة  عــدم  حالــة 
ألي ســبب مــن األســباب إلحــدى 

المدرجــة فــي جــدول  النقــاط 

المادة
25

المادة
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المادة
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المدرجــة فــي جــدول  النقــط  تعــرض 
اللجــان  علــى  لزومــا  المجلــس  أعمــال 
مــع  لدراســتها،  المختصــة  الدائمــة 
و37   3	 المادتيــن  مقتضيــات  مراعــاة 
أدنــاه. وفــي حالــة عــدم دراســة لجنــة 
األســباب  مــن  ســبب  ألي  دائمــة 
لمســألة عرضــت عليهــا، يتخــذ المجلــس 
مقــررا بــدون مناقشــة يقضــي بالتــداول 

شــأنها. فــي  التــداول  عــدم  أو 

اللجــان  المجلــس  رئيــس  يــزود 
الضروريــة  والوثائــق  بالمعلومــات 

مهامهــم. لمزاولــة 

يكــون رئيــس اللجنــة مقــررا ألشــغالها. 
بواســطة  يســتدعي  أن  لــه  ويجــوز 
رئيــس المجلــس الموظفيــن المزاوليــن 
مهامهــم بمصالــح الجماعــة، للمشــاركة 
فــي أشــغال اللجنــة بصفــة استشــارية، 
للغايــة  يســتدعي  أن  كذلــك  ويمكنــه 
نفســها بواســطة رئيــس المجلــس وعــن 
طريــق عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو مــن 
ينــوب عنــه موظفــي وأعــوان الدولــة أو 
المؤسســات العموميــة أو المقــاوالت 
اختصاصهــم  يشــمل  الذيــن  العموميــة 

الدائــرة الترابيــة للجماعــة.

عــدد المقــررات؛ إذ يمكــن للمجلــس 
بمقتضــى مداوالتــه مباشــرة أن يصوت 
علــى المقــرر الــذي لــم تدرســه اللجنــة 
خــالل  مــن  األســباب  مــن  ســبب  ألي 
ــه أو رفضــه مباشــرة دون الحاجــة  قبول
إلــى إصــدار مقــرر بالتــداول مــن عدمــه، 
ثــم بعــد ذلــك مقــرر بالموافقــة أو عــدم 

الموافقــة علــى المقــرر. 

للمجلــس  يعــود  فإنــه  األعمــال، 
أو  بالموافقــة  التصويــت  صالحيــة 
بالرفــض علــى النقطــة المعنيــة«. 

تسيير مجلس الجماعة

يقــوم رئيــس المجلــس، بتعــاون مــع 
النظــام  مشــروع  بإعــداد  المكتــب، 
هــذا  علــى  يعــرض  للمجلــس  الداخلــي 
عليــه  والتصويــت  لدارســته  األخيــر 
خــالل الــدورة المواليــة النتخــاب مكتــب 

لمجلــس. ا

ــة مــن هــذه  تتعــارض الفقــرة الثالث
المــادة مــع مقتضيــات المــادة 117 
علــى  بالتعــرض  المتعلقــة  بعــده 
وعلــى  للمجلــس  الداخلــي  النظــام 
مقرراتــه والتــي تحــدد آجــال التعــرض 

فــي 3 أيــام مــن ايــام العمــل.

يقتــرح حــذف الفقــرة الثالثــة مــن 
هــذه المــادة.

المادة
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عامــل  إلــى  المجلــس  رئيــس  يحيــل 
مداولــة  مقــرر  اإلقليــم  أو  العمالــة 
علــى  بالموافقــة  القاضــي  المجلــس 
مــن  بنســخة  مرفقــا  الداخلــي  النظــام 

الداخلــي. النظــام  هــذا 

يدخــل النظــام الداخلــي حيــز التنفيــذ 
بعــد انصــرام أجــل ثمانيــة )8( أيــام مــن 
دون  بالمقــرر  العامــل  توصــل  تاريــخ 
التعــرض،  حالــة  وفــي  عليــه.  التعــرض 
هــذا  مــن   117 المــادة  أحــكام  تطبــق 

التنظيمــي. القانــون 

الداخلــي  النظــام  مقتضيــات  تعتبــره 
المجلــس. ألعضــاء  ملزمــة 

يعقــد مجلــس الجماعــة وجوبا جلســاته 
الســنة  فــي  عاديــة  دورات  ثــالث  أثنــاء 

خــالل أشــهر فبرايــر ومــاي وأكتوبــر.

يجتمــع المجلــس فــي األســبوع األول 
من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية.

عــدة  أو  جلســة  مــن  الــدورة  تتكــون 
جدولــة  دورة  لــكل  ويحــدد  جلســات. 
والنقــط  للجلســات  أو  للجلســة  زمنيــة 
المجلــس  التــي ســيتداول فــي شــأنها 

جلســة. كل  خــالل 

للجلســات  الزمنيــة  المــدة  تحــدد 
الداخلــي  النظــام  فــي  وتوقيتهــا 

. للمجلــس

يحضــر عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 
الجماعــة  مجلــس  دورات  يمثلــه  مــن 
وال يشــارك فــي التصويــت، ويمكــن أن 

يقــدم بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن

اثــار تحديــد أســبوع انعقــاد الــدورة . 1
فــي الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة 
الممارســة  مســتوى  علــى  إشــكاالت 
الجماعــات مــن عقدهــا  لعــدم تمكــن 
داخــل األســبوع المحــدد خاصــة بســبب 
عــدم جاهزيــة الوثائــق المتعلقــة بماليــة 
الجماعــات، بالنســبة للــدورات العاديــة 

لشــهر فبرايــر وأكتوبــر مثــال .

أثــارت مســألة عــدم حضــور العامل . 2
ــه للــدورات إشــكاالت  أو مــن ينــوب عن

بخصــوص مشــروعية الــدورة.

الثانيــة . 1 الفقــرة  حــذف  يقتــرح 
مــن هــذه المــادة.

يقتــرح إضافــة فقــرة كالتالــي: . 2
العامــل  عــدم حضــور  يمــس  »وال 
أو مــن ينــوب عنــه بصحــة انعقــاد 

الــدورة«

المادة
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جميــع  المجلــس  أعضــاء  أو  الرئيــس 
المتعلقــة  والتوضيحــات  المالحظــات 

شــأنها. فــي  المتــداول  بالقضايــا 
يحضــر، باســتدعاء مــن رئيــس مجلــس 
المزاولــون  الموظفــون  الجماعــة، 
مهامهــم بمصالــح الجماعــة الجلســات 

استشــارية. بصفــة 
ويمكــن للرئيــس، عــن طريــق العامــل 
أو مــن ينــوب عنــه، اســتدعاء موظفــي 
المؤسســات  أو  الدولــة  وأعــوان 
العموميــة  المقــاوالت  أو  العموميــة 
الدائــرة  اختصاصهــم  يشــمل  الذيــن 
الترابيــة للجماعــة عندمــا يتعلــق األمــر 
األعمــال  جــدول  فــي  نقــاط  بدراســة 
ألجــل  هيئاتهــم،  بنشــاط  ترتبــط 
المشــاركة فــي أشــغال المجلــس بصفــة 

رية. استشــا

يقــوم الرئيــس بإخبــار أعضــاء المجلــس 
بتاريــخ وســاعة ومــكان انعقــاد الــدورة 
بواســطة إشــعار مكتــوب يوجــه إليهــم 
عشــرة )10( أيــام علــى األقــل قبــل تاريخ 
انعقــاد الــدورة فــي العنــوان المصــرح بــه 

لــدى المجلــس المعنــي.

يكــون هــذا اإلشــعار مرفقــا بجــدول 
األعمــال والجدولــة الزمنيــة لجلســة أو 
جلســات الــدورة والنقــط التي ســيتداول 
المجلــس فــي شــأنها خــالل كل جلســة، 

ــة. وكــذا الوثائــق ذات الصل

بعــض  الممارســة  ســجلت  لقــد 
اإلشــكاليات فــي تطبيــق هــذه المــادة 
باآلجــال  التقيــد  صعوبــة  حيــث  مــن 

. عليهــا  المنصــوص  القانونيــة 
رئيــس  فــإن  معلــوم،  هــو  فكمــا 
المجلــس يعــد جــدول االعمــال ويرســله 
يومــا   20 أجــل  داخــل  العامــل  إلــى  
العامــل  علــى  .و  الــدورة  انعقــاد  مــن 
أن يجيــب داخــل أجــل 8 أيــام .  وبعــد 
التوصــل بجــواب العامــل علــى الرئيــس 
االعضــاء  الــى  االســتدعاء  يوجــه  أن 
داخــل اجــل 10 أيــام علــى االقــل قبــل 
ــح  ــدورة وهــو مــا ال يتي ــخ انعقــاد ال تاري
مــن  االعمــال  جــدول  دراســة  للرئيــس 
جديــد  إذا مــا أبــدى العامــل مالحظــات 
عليــه و الــرد علــى هــذه المالحظــات، 
فتبقــى يوميــن  فقــط يصعــب  فيهــا 
عقــد الــدورة فــي التاريــخ المحــدد لهــا .

التاليــة:  يقتــرح اعتمــاد الصياغــة 
أعضــاء  بإخبــار  الرئيــس  »يقــوم 
ومــكان  وســاعة  بتاريــخ  المجلــس 
إشــعار  بواســطة  الــدورة  انعقــاد 
ثالثــة        إليهــم  يوجــه  مكتــوب 
ــل علــى األقــل قبــل  ــام عم )03( أي
تاريــخ انعقــاد الــدورة فــي العنــوان 
المجلــس  لــدى  بــه  المصــرح 

.» لمعنــي ا

المادة
35



مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات 16

دورة  لعقــد  المجلــس  يســتدعى 
المجلــس،  رئيــس  قبــل  مــن  اســتثنائية 
إمــا  ذلــك،  إلــى  الضــرورة  دعــت  كلمــا 
بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء 
علــى  مهامهــم  المزاوليــن  المجلــس 
األقــل، ويكــون الطلــب مرفقــا بالنقــط 
المزمــع عرضهــا علــى المجلــس قصــد 

شــأنها. فــي  التــداول 

إذا رفــض رئيــس المجلــس االســتجابة 
بعقــد  القاضــي  األعضــاء  ثلــث  لطلــب 
تعليــل  عليــه  وجــب  اســتثنائية،  دورة 
رفضــه بقــرار يبلــغ إلــى المعنييــن باألمــر 
داخــل أجــل أقصــاه عشــرة )10( أيــام مــن 

تاريــخ توصلــه بالطلــب.

إذا قــدم الطلــب مــن قبــل األغلبيــة 
تنعقــد  المجلــس،  ألعضــاء  المطلقــة 
أســاس  علــى  اســتثنائية  دورة  لزومــا 
خمســة  خــالل  محــدد  أعمــال  جــدول 
تقديــم  تاريــخ  مــن  يومــا   )15( عشــرة 
ــات الفقــرة  الطلــب مــع مراعــاة مقتضي

أدنــاه.  38 المــادة  مــن  الثانيــة 

الــدورة  فــي  المجلــس  يجتمــع 
االســتثنائية طبقــا للكيفيــات المنصوص 
عليهــا فــي المادتيــن 35 و42 مــن هــذا 
هــذه  وتختتــم  التنظيمــي.  القانــون 
الــدورة عنــد اســتنفاذ جــدول أعمالهــا، 
الــدورة  تختتــم  الحــاالت،  جميــع  وفــي 
أيــام   )7( أجــل ال يتجــاوز ســبعة  داخــل 
يمكــن  وال  العمــل  أيــام  مــن  متتاليــة 

فــي  تناقضــا  الثالثــة  الفقــرة  تطــرح 
بمقتضــى  عليهــا  المنصــوص  اآلجــال 
الفقــرة المذكــورة مــن جهــة )15 يومــا 
والفقــرة  الطلــب(  تقديــم  تاريــخ  مــن 
الثانيــة مــن المــادة 38 المحــال عليهــا 
بمقتضــى الفقــرة المذكورة )20 يوما(.

اإلجــراءات  المــادة  توضــح  ال  كمــا   
التــي يجــب أن يتخذهــا رئيــس المجلــس 
دورة  عقــد  بطلــب  توصلــه  حــال  فــي 
األغلبيــة  طــرف  مــن  اســتثنائية 

المجلــس. ألعضــاء  المطلقــة 

كالتالــي:  المــادة  صاغــة  يقتــرح 
»إذا قدم الطلب من قبل األغلبية 
المجلــس  ألعضــاء  المطلقــة 
المزاوليــن مهامهــم، تنعقــد لزومــا 
أســاس  علــى  اســتثنائية  دورة 
ويقــوم  محــدد.  أعمــال  جــدول 
رئيــس المجلــس داخــل أجــل10 ايــام 
باســتدعاء  بالطلــب  توصلــه  بعــد 
تعقــد  اســتثنائية  لــدورة  األعضــاء 
و15  األقــل  علــى  أيــام   10 بعــد 
يومــا علــى األكثــر مــن تاريــخ توجيــه 
االســتدعاء. يبلــغ رئيــس المجلــس 
جــدول أعمــال الــدورة إلــى عامــل 
توصلــه  فــور  اإلقليــم  أو  العمالــة 
الــدورة االســتثنائية،  بطلــب عقــد 
وقبــل توجيــه االســتدعاء لألعضــاء 

األقــل.« علــى  أيــام   3 ب 

 تمديد هذه المدة

المادة
36
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يعــد رئيــس المجلــس جــدول أعمــال 
الــدورات، بتعــاون مــع أعضــاء المكتــب، 
مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن 39 و40 

بعــده.

يبلــغ رئيــس المجلــس جــدول أعمــال 
ــم  ــة أو اإلقلي ــى عامــل العمال ــدورة إل ال
قبــل  األقــل  علــى  يومــا   )20( عشــرين 

تاريــخ انعقــاد الــدورة.

تســجل وجوبــا فــي جــدول األعمــال 
العرائــض المقدمــة من قبل المواطنات 
تــم  التــي  والجمعيــات  والمواطنيــن 
قبولهــا، وفقــا ألحــكام المــادة 125 مــن 
فــي  وذلــك  التنظيمــي،  القانــون  هــذا 
الــدورة العاديــة المواليــة لتاريــخ البــت 

فيهــا مــن لــدن مكتــب المجلــس.

إن طــول مــدة األجــل األدنــى لتبليــغ 
بجــدول  اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل 
ــة وتحــد مــن عــدد  ــر ضروري األعمــال غي
يعقدهــا  أن  يمكــن  التــي  الــدورات 
بالمهــام  االطــالع  قصــد  المجلــس 
كمــا  بــه،  المنوطــة  الهامــة  التداوليــة 
يعقــد هــذا األجــل األدنــى إدراج بعــض 
تتبيــن  التــي  المســتعجلة  النقــاط 
العمالــة  عامــل  تبليــغ  بعــد  أهميتهــا 
التــي كان  واإلقليــم. علمــا أن اآلجــال 
منصوصــا عليهــا فــي الميثــاق الجماعي 
الســابق )8 أيــام  طبقــا للمــادة 59 مــن 
القانــون رقــم00-78 كمــا تــم تعديلــه 
للمجالــس  تســمح  كانــت  وتتميمــه( 
بعقــد أكبــر عــدد مــن الــدورات مــن أجــل 
ممارســة االختصاصــات المنوطــة بهــا 

ســلس.  بشــكل 

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
رئيــس  »يبلــغ  كالتالــي:  الثانيــة 
الــدورة  أعمــال  جــدول  المجلــس 
إلــى عامــل العمالــة أو اإلقليــم 10 
أيــام علــى األقــل قبــل تاريــخ انعقــاد 

الــدورة.«

جــدول  فــي  القانــون،  بحكــم  تــدرج، 
أعمــال الــدورات النقــط اإلضافيــة التــي 
يقترحهــا عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 
التــي  تلــك  ينــوب عنــه، والســيما  مــن 
تكتســي طابعــا اســتعجاليا، علــى أن يتــم 
ــة  إشــعار الرئيــس بهــا، داخــل أجــل ثماني
)8( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ توصــل العامــل 

بجــدول األعمــال.

يتــرك  ال  أيــام   8 أجــل  علــى  اإلبقــاء 
المجــال لرئيــس المجلــس لعقــد الــدورة 
نظــرا لعــدم كفايــة األجــل لتبليغ  أعضاء 

المجلــس.

أيــام   3 ب  أيــام   8 اســتبدال  يقتــرح 
عمــل لمطابقتهــا مــع آجــال التعــرض.

يثتــؤح إعــادة صياغــة الجــزء األخيــر 
مــن المــادة كالتالــي: »...علــى أن 
داخــل  بهــا،  الرئيــس  إشــعار  يتــم 
ابتــداء  عمــل  أيــام   )3( ثالثــة  أجــل 
مــن تاريــخ توصــل العامــل بجــدول 

األعمــال.«

ال يجــوز للمجلــس أو لجانــه التــداول 
إال فــي النقــط التــي تدخــل فــي نطــاق 
جــدول  فــي  والمدرجــة  صالحياتهــم 
األعمــال، ويجــب علــى رئيــس المجلــس 

أو رئيــس اللجنــة، حســب الحالــة،  أن 

1. تتضمــن الفقــرة األخيــرة مــن هــذه 
المــادة إشــارة إلــى توقيــف المجلــس، 
ينظمهــا  ال  التــي  المســطرة  وهــي 

التنظيمــي.  القانــون 

مــن  التوقيــف  حــذف  يقتــرح   .1
تنظيمهــا  أو  األخيــرة  الفقــرة 
التنظيمــي  القانــون  بمقتضــى 
المتعلقــة  المبــادئ  ووفــق 
بالمراقبــة اإلداريــة علــى المجالــس.

المادة
38

المادة
39

المادة
41
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يتعــرض علــى مناقشــة كل نقطــة غيــر 
مدرجــة فــي جــدول األعمــال المذكــور.

اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل  يتعــرض 
نقطــة  كل  علــى  عنــه  ينــوب  مــن  أو 
مدرجــة فــي جــدول األعمــال ال تدخــل 
فــي اختصاصــات الجماعــة أو صالحيــات 
إلــى  معلــال  تعرضــه  ويبلــغ  المجلــس، 
الجماعــة داخــل األجــل  رئيــس مجلــس 
أعــاله،   39 المــادة  فــي  إليــه  المشــار 
وعنــد االقتضــاء يحيــل عامــل العمالــة 
أو اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه تعرضــه 
بالمحكمــة  االســتعجالي  القضــاء  إلــى 
 48 أجــل  داخــل  فيــه  للبــت  اإلداريــة 

بــه. التوصــل  تاريــخ  ابتــداء مــن  ســاعة 

يتــم البــت المشــار إليــه فــي الفقــرة 
قضائــي  حكــم  بواســطة  الســابقة 
نهائــي وعنــد االقتضــاء بــدون اســتدعاء 

األطــراف.

تحــت  الجماعــة،  مجلــس  يتــداول  ال 
طائلــة البطــالن، فــي النقــط التــي كانــت 
موضــوع تعــرض تــم تبليغــه إلــى رئيــس 
العمالــة  عامــل  قبــل  مــن  المجلــس 
القضــاء  إلــى  وإحالتــه  اإلقليــم  أو 
االســتعجالي بالمحكمــة اإلداريــة ولــم 

البــت فيهــا. يتــم بعــد 

بأحــكام  متعمــد  بشــكل  إخــالل  كل 
هــذه المــادة يوجــب تطبيــق اإلجــراءات 
التأديبيــة مــن عــزل لألعضــاء أو توقيــف 
 ، عليهــا  المنصــوص  للمجلــس  حــل  أو 
حســب الحالــة ، فــي المادتيــن 4	 و73 

مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

2. إن منــع التــداول بخصــوص نقطــة 
مدرجــة بجــدول أعمــال الــدورة موضــوع 
ال  اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل  تعــرض 
صــدور  علــى   بنــاء  إال  تصــوره  يمكــن 
الموضــوع  حكــم قضائــي نهائــي فــي 
أن  كمــا  مشــروعيتها.  عــدم  يؤكــد 
يعتبــر  أن  يمكــن  ال  بشــأنها  التــداول 
اخــالال بشــكل متعمــد مــا دام لــم يصدر 
بشــأنها أي حكــم قضائــي يؤكــد ذلــك. 

2. يقتــرح حــذف الفقرة الخامســة 
مــع   ،41 المــادة  مــن  والسادســة 
اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل  منــح 
إمكانيــة طلــب إيقــاف التنفيــذ مــن 
المحكمــة بعــد اإلحالــة إليهــا وليس 
اإلحالــة علــى القضــاء االســتعجالي 

والتوقيــف بمجــرد اإلحالــة.

.
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ال تكــون مــداوالت مجلــس الجماعــة 
نصــف  مــن  أكثــر  بحضــور  إال  صحيحــة 
عــدد أعضائــه المزاوليــن مهامهــم عنــد 

الــدورة. افتتــاح 

القانونــي  النصــاب  يكتمــل  لــم  إذا 
يوجــه  أول،  اســتدعاء  بعــد  للمجلــس 
اســتدعاء ثــان فــي ظــرف ثالثــة )3( أيــام 
علــى  أيــام   )5( وخمســة  األقــل  علــى 
لالجتمــاع  المحــدد  اليــوم  بعــد  األكثــر 
التــداول صحيحــا بحضــور  األول، ويعــد 
أكثــر مــن نصــف عــدد األعضــاء المزاولين 

الــدورة. افتتــاح  عنــد  مهامهــم 

إذا لــم يكتمــل فــي االجتمــاع الثانــي 
النصــاب القانونــي المشــار إليــه أعــاله، 
يجتمــع المجلــس بالمــكان نفســه وفــي 
الثالــث  اليــوم  بعــد  نفســها  الســاعة 
وتكــون  العمــل،  أيــام  مــن  الموالــي 
عــدد  كان  كيفمــا  صحيحــة  مداوالتــه 

الحاضريــن. األعضــاء 

عنــد  القانونــي  النصــاب  يحتســب 
افتتــاح الــدورة، وكل تخلف لألعضاء عن 
االنســحاب  أو  الــدورة  جلســات  حضــور 
منهــا ألي ســبب مــن األســباب خــالل 
مشــروعية  علــى  يؤثــر  ال  انعقادهــا، 

انتهائهــا. حيــن  إلــى  وذلــك  النصــاب 

إشــكاالت . 1 المــادة  هــذه  تطــرح 
االســتدعاء  توجيــه  بخصــوص  كثيــرة 
الثانــي واآلجــال المحــددة لــه. بحيــث ال 
يفهــم مــن المــادة تاريــخ عقــد الــدورة 
علــى  الثانــي  االســتدعاء  إطــار  فــي 
اعتبــار أن أجــل 3 أيــام علــى األقــل و5 
علــى االكثــر تتعلــق بتوجيــه االســتدعاء. 
كمــا يطــرح التســاؤل بشــأن مــا إذا كان 
االســتدعاءات  بتوجيــه  القيــام  يجــب 
المتعلقــة  واآلجــال  للشــروط  وفقــا 
بالدعــوة إلــى الــدورة العاديــة )10 أيــام 

علــى األقــل قبــل انعقــاد الــدورة(.

تثيــر هــذه المــادة غموضــا بشــأن . 2
يعنــي  النصــاب  احتســاب  كان  إذا  مــا 
كذلــك احتســاب غيــاب األعضــاء أم ال.

يقتــرح صياغــة الفقــرة الثانيــة . 1
كالتالــي: »إذا لــم يكتمــل النصــاب 
القانونــي للمجلــس بعــد اســتدعاء 
أول، ينعقــد المجلــس مجــددا فــي 
العمــل  أيــام  مــن  الموالــي  اليــوم 
وتنعقــد كيفمــا كان عــدد األعضــاء 

الحاضريــن .«

 يقتــرح صياغــة الفقــرة الرابعــة . 1
النصــاب  »يحتســب  كالتالــي: 
األعضــاء  غيــاب  وكــذا  القانونــي 
تخلــف  وكل  الــدورة،  افتتــاح  عنــد 
لألعضاء عن حضور جلســات الدورة 
أو االنســحاب منهــا ألي ســبب مــن 
األســباب خــالل انعقادهــا، ال يؤثــر 
وذلــك  النصــاب  مشــروعية  علــى 

إلــى حيــن انتهائهــا.«
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تتخــذ المقــررات باألغلبيــة المطلقــة 
فــي  ماعــدا  عنهــا،  المعبــر  لألصــوات 
القضايــا بعــده، التــي يشــترط العتمادهــا 
ــن  ــة المطلقــة لألعضــاء المزاولي األغلبي

مهامهــم:

برنامج عمل الجماعة؛. 1
إحــداث شــركات التنميــة المحليــة . 2

فــي  المســاهمة  أو  غرضهــا  تغييــر  أو 
رأســمالها أو الزيــادة فيــه أو خفضــه أو 

تفويتــه؛
العموميــة . 3 المرافــق  تدبيــر  طــرق 

للجماعــة؛ التابعــة 
الشراكة مع القطاع الخاص؛. 4
ة . 5 بممــارس    المتعلقــة  العقــود 

الدولــة  مــع  المشــتركة  االختصاصــات 
إلــى  األخيــرة  هــذه  مــن  والمنقولــة 

الجماعــة.

علــى  الحصــول  تعــذر  إذا  أنــه  غيــر 
ــن  ــة المطلقــة لألعضــاء المزاولي األغلبي
مهامهــم فــي التصويــت األول، تتخــذ 
المقــررات فــي شــأن القضايــا المذكــورة 
فــي جلســة ثانيــة ويتــم التصويــت عليهــا 
المعبــر  لألصــوات  المطلقــة  باألغلبيــة 

عنهــا.

يرجــح  تعــادل األصــوات،  وفــي حالــة 
الرئيــس،  فيــه  يكــون  الــذي  الجانــب 
التصويــت  بيــان  المحضــر  فــي  ويــدرج 

مصــوت. بــكل  الخــاص 

مــع . 1 الشــراكة  مفهــوم  يبقــى 
شــأنه  ومــن  غامضــا  الخــاص  القطــاع 
توســيع مجــال المقــررات التــي تتطلــب 
المزاوليــن مهامهــم.  أغلبيــة األعضــاء 

التصويــت 2.  مســطرة  أبانــت   
باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء المزاوليــن 
مهامهــم عــدم جدواهــا وأنهــا تــؤدي 
تبنــي  مســطرة  إطالــة  إلــى  فقــط 
المجالــس عمــل  وعرقلــة  المقــررات 

المتعلــق 1.  المقتضــى  حــذف   
الخــاص. القطــاع  مــع  بالشــراكة 

المتعلقــة . 2 الفقــرة  حــذف 
باشــتراط أغلبيــة األعضــاء المزاولين 
مهامهــم واعتمــاد أغلبيــة األعضــاء 
جميــع  بخصــوص  الحاضريــن 

اســتثناء. دون  المقــررات 

يمكــن للتشــريع أو التنظيــم أن ينــص 
علــى تمثيليــة الجماعــة، بصفــة تقريريــة 
أو استشــارية، داخــل الهيئــات التداوليــة 
لألشــخاص االعتباريــة الخاضعــة للقانــون 

العــام أو لــكل هيئــة استشــارية.
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يتــم تمثيــل الجماعــة، حســب الحالــة، 
مــن قبــل رئيــس مجلســها أو نائبــه، أو 
أعضــاء يتــم انتدابهــم مــن لــدن المجلــس 
مقتضيــات  مراعــاة  مــع  الغــرض  لهــذا 
المــادة 	 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

صالحيــة  هــي  الجماعــة  تمثيــل  إن 
الجماعــي  المجلــس  لرئيــس  أصليــة 
ينــوب عنــه  مــن  تعييــن  الــذي يمكنــه 
إلــى  الحاجــة  دون  الجماعــة  لتمثيــل 

. لمجلــس ا

يقترح حذف هذه الفقرة

ألجــل  المجلــس  أعضــاء  تعييــن  يتــم 
منتدبيــن  كأعضــاء  الجماعــة  تمثيــل 
عموميــة  مؤسســات  أو  هيئــات  لــدى 
خاضــع  اعتبــاري  شــخص  أو  خاصــة  أو 
ــة أخــرى  ــون العــام أو فــي كل هيئ للقان
بنــص  محدثــة  استشــارية  أو  تقريريــة 
تشــريعي أو تنظيمــي، تكــون الجماعــة 
النســبية  باألغلبيــة  فيهــا،  عضــوا 
حالــة  وفــي  عنهــا.  المعبــر  لألصــوات 
تعــادل األصــوات، يعلــن فائزا المترشــحة 
أو المترشــح األصغــر ســنا، وفــي حالــة 
تعــادل األصــوات والســن يعلــن الفائــز 
عــن طريــق القرعــة، تحــت إشــراف رئيــس 
المجلــس. وينــص المحضــر علــى أســماء 

المصوتيــن.

صالحيــة  هــي  الجماعــة  تمثيــل  إن 
الجماعــي  المجلــس  لرئيــس  أصليــة 
ينــوب عنــه  مــن  تعييــن  الــذي يمكنــه 
إلــى  الحاجــة  دون  الجماعــة  لتمثيــل 

. لمجلــس ا

المــادة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
القانــون  ينــص  لــم  »مــا  كالتالــي: 
رئيــس  يمثــل  ذلــك،  خــالف  علــى 
المجلــس الجماعــة لــدى الهيئــات 
أو  العموميــة  المؤسســات  أو 
اعتبــاري  شــخص  أي  أو  الخاصــة 
خاضــع للقانــون العــام أو فــي كل 
هيئــة أخــرى تقريريــة أو استشــارية 
محدثة بنص تشــريعي أو تنظيمي. 
عنــه  ينــوب  مــن  تعييــن  ويمكنــه 
الهيئــات  لــدى  الجماعــة  لتمثيــل 

المذكــورة.«

الجماعــة  مجلــس  جلســات  تكــون 
مفتوحــة للعمــوم ويتــم تعليــق جــدول 
أعمــال الــدورة وتواريــخ انعقادهــا بمقــر 
الجماعــة، ويســهر الرئيــس علــى النظــام 
أن  فــي  الحــق  ولــه  الجلســات.  أثنــاء 
يطــرد مــن بيــن الحضــور كل شــخص يخــل 
بالنظــام. ويمكنــه أن يطلــب مــن عامــل 
العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه 
التدخــل إذا تعــذر عليــه ضمــان احتــرام 

النظــام.
ال يجــوز للرئيــس طــرد أي عضــو مــن 
أعضــاء مجلــس الجماعــة مــن الجلســة.

لقــد أبانــت الممارســة علــى أن بعــض 
الــى  يلجــؤون  باتــوا  المجالــس  أعضــاء 
االخــالل بالنظــام العــام للجلســات فــي 
مســعى للحيلولــة دون التصويــت علــى 
األغلبيــة  طــرف  مــن  معينــة  مقــررات 
أو لعرقلــة عملهــا، وذلــك أمــام أنظــار 
التــي تقــف علــى  الســلطات المحليــة 

مســافة ممــا يقــع أمــام أعينهــا. 

بالنظــام  إخــالل  مــن  يقــع  مــا  إن 
الجماعيــة  المجالــس  بجلســات  العــام 
الســلطة  تدخــل  الزاميــة  يســتدعي 

للمقــرر الفــوري  للتنفيــذ  المحليــة 

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
ــي: »ال يجــوز للرئيــس  ــة كالتال الثاني
طــرد أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
أنــه  غيــر  الجلســة.  مــن  الجماعــة 
دون  يقــرر  أن  للمجلــس  يمكــن 
المطلقــة  باألغلبيــة  مناقشــة 
كل  طــرد  الحاضريــن،  لألعضــاء 
مــن  المجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو 
يعرقــل  أو  بالنظــام  يخــل  الجلســة 
المــداوالت أو ال يلتــزم بمقتضيــات 
القانــون والنظــام الداخلــي، وذلــك 
بعــد إنــذاره بــدون جــدوى مــن قبــل 

الرئيــس«.
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ــه يمكــن للمجلــس أن يقــرر دون  ــر أن  غي
مناقشــة باألغلبيــة المطلقــة لألعضــاء 
الحاضريــن، طــرد كل عضــو مــن أعضــاء 
بالنظــام  يخــل  الجلســة  مــن  المجلــس 
يلتــزم  ال  أو  المــداوالت  يعرقــل  أو 
بمقتضيــات القانــون والنظــام الداخلــي، 
وذلــك بعــد إنــذاره بــدون جــدوى مــن 

الرئيــس. قبــل 

دون  يقــرر،  أن  للمجلــس  يمكــن 
الرئيــس أو مــن  مناقشــة، بطلــب مــن 
ثلــث أعضــاء المجلــس عقــد اجتمــاع غيــر 

للعمــوم. مفتــوح 

إذا تبيــن أن عقــد اجتمــاع فــي جلســة 
بالنظــام  يخــل  قــد  للعمــوم  مفتوحــة 
العــام، جــاز لعامــل العمالــة أو اإلقليــم 
بشــكل  انعقــاده  طلــب  يمثلــه  مــن  أو 

غيــر مفتــوح للعمــوم.

بشــأن  المجلــس  طــرف  مــن  المتخــذ 
طــرد عضــو مــن أعضــاء المجلــس فــي 
كمــا  العــام.  بالنظــام  اخاللــه  حالــة 
الســلطة  تدخــل  الزاميــة  يســتدعي 
المحليــة لضمــان احتــرام النظــام العــام 
مــن طــرف الحضــور والتنفيــذ الفــوري 
لقــرار رئيــس المجلــس فــي الموضــوع.

تدخــل  طلــب  للرئيــس  يمكــن 
عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو مــن 
ينــوب عنــه مــن أجــل تنفيــذ مقــرر 
المجلــس بطــرد العضــو أو االعضــاء 

المعنييــن.

يكــون رئيــس المجلــس مســؤوال عــن 
وحفظــه،  المــداوالت  ســجل  مســك 
ويتعيــن عليــه تســليمه مرقمــا ومؤشــرا 
عليــه إلــى مــن يخلفــه فــي حالــة انتهــاء 

مهامــه ألي ســبب مــن األســباب.
مجلــس  انتــداب  مــدة  انتهــاء  عنــد 
الجماعة، توجه وجوبا نســخة من ســجل 
المــداوالت مشــهود علــى مطابقتهــا 
ــة أو اإلقليــم  لألصــل إلــى عامــل العمال
أو مــن ينــوب عنــه الــذي يعايــن عمليــة 

التســليم المشــار إليهــا أعــاله.
يتعيــن علــى الرئيــس المنتهيــة مــدة 
فــي  الترتيــب  حســب  نائبــه  أو  انتدابــه 
إجــراءات  تنفيــذ  الرئيــس،  وفــاة  حالــة 
الشــكليات  وفــق  الســلط  تســليم 

تنظيمــي. بنــص  المحــددة 

ال تحــل هــذه المــادة إشــكالية امتنــاع 
بعــض الرؤســاء المنتهيــة مهامهــم عــن 

القيــام بتســليم الســلط.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي:  المــادة  مــن  الثالثــة 
المنتهيــة  الرئيــس  علــى  »يتعيــن 
حســب  نائبــه  أو  انتدابــه  مــدة 
الترتيــب فــي حالــة وفــاة الرئيــس أو    
تســليم  إجــراءات  تنفيــذ  امتناعــه، 
الســلط وفــق الشــكليات المحــددة 

تنظيمــي.« بنــص 

المادة
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النظام األساسي للمنتخب

الجماعــة  مجلــس  رئيــس  يتقاضــى 
ونوابــه وكاتــب المجلس ونائبه ورؤســاء 
اللجــن الدائمــة ونوابهــم تعويضــات عــن 

التمثيــل والتنقــل.

باقــي أعضــاء مجلــس  كمــا يســتفيد 
التنقــل. عــن  تعويضــات  مــن  الجماعــة 

التعويضــات  منــح  شــروط  تحــدد 
بمرســوم. ومقاديرهــا 

مــع مراعــاة أحــكام المــادة 15 مــن هذ 
القانون التنظيمي، ال يمكن أن يستفيد 
منتخــب  الجماعــة  مجلــس  فــي  عضــو 
أو  أخــرى  ترابيــة  جماعــة  مجلــس  فــي 
غرفــة مهنيــة إال مــن التعويضــات التــي 
تمنحهــا إحــدى هــذه الهيئــات بحســب 

اختيــاره، باســتثناء تعويضــات التنقــل.

يضطلــع  التــي  المهــام  طبيعــة  إن   
فــي  المعينيــن  المجلــس  أعضــاء  بهــا 
عليهــا  المنصــوص  المناصــب  إحــدى 
فــي هــذه المــادة تقتضــي حصولهــم 
علــى التعويضــات المتعلقــة بهــا اعتبــارا 
أن كل مهمــة تقتضــي الحصــول فــي 
المقابــل علــى تعويــض وبالتالــي فــإن 
منــع الجمــع بيــن التعويضــات يعتبــر غيــر 

منطقــي وغيــر مناســب.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
ــي: »يتقاضــى رئيــس  األولــى كالتال
وكاتــب  ونوابــه  الجماعــة  مجلــس 
اللجــن  ورؤســاء  ونائبــه  المجلــس 
عــن  تعويضــات  ونوابهــم  الدائمــة 

التنقــل.« عــن  و  التمثيــل 

 

الجماعــة  مجلــس  ألعضــاء  يحــق 
فــي  مســتمر  تكويــن  مــن  االســتفادة 
باالختصاصــات  المرتبطــة  المجــاالت 

للجماعــة. المخولــة 

وتحــدد بمرســوم يتخــذ باقتــراح مــن 
الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة 
التكويــن  دورات  تنظيــم  كيفيــات 
المســتمر ومدتهــا وشــروط االســتفادة 
منهــا ومســاهمة الجماعــة فــي تغطيــة 

مصاريفهــا.

التكويــن  اعتبــار  مســألة  تنســجم  ال 
تحميــل  مــع  للجهــة  ذاتيــا  اختصاصــا 

التكويــن. هــذا  تكاليــف  الجماعــات 

صراحــة  الجماعــات  منــح  يجــب  كمــا 
اختصــاص تكويــن منتخبيهــا وموظفيهــا 
حاجــات  خصوصيــات  إلــى  بالنظــر 
التكويــن لــدى كل جماعــة علــى حــدة.

المرســوم  إعــادة صياغــة  يقتــرح 
المســتمر  بالتكويــن  المتعلــق 
لتوضيــح حــدود اختصاصــات الجهــة 
التكويــن  مجــال  فــي  والجماعــات 
المســتمر، أو حــذف الفقــرة الثانيــة 

53 المــادة  مــن 

المادة
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األحــكام  جميــع  عــن  النظــر  بصــرف 
القانــون  بحكــم  يســتفيد  المخالفــة، 
الموظفيــن  عــون مــن  أو  كل موظــف 
المــادة  فــي  إليهــم  المشــار  واألعــوان 
لمجلــس  رئيســا  انتخــب  أعــاله،   55
مــن  منــه،  طلــب  علــى  بنــاء  جماعــة، 
وضعيــة اإللحــاق أو حالــة الوضــع رهــن 

الجماعــة. لــدى  اإلشــارة 

حالــة  فــي  المجلــس  رئيــس  يكــون 
وضــع رهــن اإلشــارة، فــي مدلــول هــذه 
إلطــاره  تابعــا  يظــل  عندمــا  المــادة، 
بإدارتــه داخــل إدارة عموميــة أو جماعــة 
ترابيــة أو مؤسســة عموميــة ويشــغل 
اآلن  فــي  ويمــارس  ماليــا،  منصبــا  بهــا 
نفســه مهــام رئيــس مجلــس الجماعــة 

بتفــرغ تــام.

تحــدد بنــص تنظيمــي كيفيــات تطبيــق 
رهــن  بالوضــع  المتعلقــة  األحــكام 

اإلشــارة.

ال تنظــم هــذه المــادة مســألة تمكيــن 
المأجوريــن فــي القطــاع الخــاص والذين 
مجلــس  رئيــس  منصــب  يشــغلون 
الجماعــة مــن التفــرغ لتســيير الجماعــة 
لهــم  قــار  دخــل  تأميــن  خــالل  مــن 
علــى غــرار حالــة الوضــع رهــن اإلشــارة 
للموظفيــن  بالنســبة  اإللحــاق  أو 

لعمومييــن. ا

إن جــذب النخــب وتشــجيعهم علــى 
الجماعــي  التدبيــر  مهــام  ممارســة 
تقتضــي أن تتحمــل الدولــة أو الجماعــة 
كان  الــذي  للراتــب  الحالــة  حســب 
يتقضــاه المعنــي باألمــر لــدى القطــاع 
القطــاع  موظفــي  غــرار  علــى  الخــاص 

العــام.

يســتفيد مأجــورو القطــاع الخــاص 
لمجالــس  رؤســاء  انتخبــوا  الذيــن 
الجماعــات مــن تعويضــات تتناســب 
ــه  ــوا يتقاضون مــع الراتــب الــذي كان
تمكنهــم  الخــاص  القطــاع  فــي 
رئيــس  لمهــام  التــام  التفــرغ  مــن 

المجلــس.

شــروط  تنظيمــي  نــص  يحــدد 
هــذه  تحديــد  وكيفيــات  ومقاديــر 

لتعويضــات. ا

المادة 58 مكررة :

 مقترح مادة جديدة

المجلــس  رئيــس  مهــام  طبيعــة  إن 
مســتوى  علــى  منتخبــا  اعتبــاره  وكــذا 
بضمانــات  إحاطتــه  يقتضــي  الجماعــة 
المتابعــات  بتجنــب  تســمح  متابعــة 
غيــر  المتابعــات  مــن  وغيرهــا  الكيديــة 
الجديــة التــي تســتهدف عرقلــة عمــل 
رئيــس المجلــس مثلمــا اتضــح مــن خالل 

الممارســة.

متابعتــه  إحاطــة  يقتضــي  ذلــك  إن 
الحراســة  تحــت  أو وضعــه  اعتقالــه  أو 
النظريــة بضمانــات علــى غــرار مــا تتمتــع 

بــه هيئــات أخــرى.

المادة 58 مكرر:

››ال يمكــن اعتقــال رئيــس مجلس 
جماعــة أو وضعــه تحــت الحراســة 
النظريــة كمــا ال يتــم إجــراء أي بحــث 
إشــعار  بعــد  إال  تفتيــش   أو  معــه 
المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة 

بالداخليــة مــع بيــان األســباب.

المجلــس  لرئيــس  ويســتمع 
الســلطة  بحضــور  الجماعــي 

» . لمحليــة ا
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المادة 58 مكررة مرتين:

 مقترح مادة جديدة

إن األهميــة الرمزيــة لمنصــب رئيــس 
الصالحيــات  أهميــة  وكــذا  المجلــس 
تقتضــي  إليــه  المســندة  والمهــام 
مجالــس  رؤســاء  يميــز  زي  اعتمــاد 
ــى غــرار مــا هــو معمــول  الجماعــات عل
ممــا  العالمــي  المســتوى  علــى  بــه 
ــة التمثيليــة الديموقراطيــة  يرســخ رمزي
الســلطات  ومشــروعية  للرئيــس 

ولنوابــه.  لــه  المخولــة 

المادة 58 مكرر مكرر مرتين:

مجالــس  رؤســاء  »يرتــدي 
خــالل  تميزهــم  شــارة  الجماعــات 
وبمناســبة  المجلــس  جلســات 
الرســمية  التظاهــرات  مختلــف 
لمهــام  ممارســتهم  عنــد  وكــذا 
الشــرطة القضائيــة. ويتوفــر جميــع 
أعضــاء المجلــس بمــا فيهــم الرئيس 
ونوابــه علــى بطائــق خاصــة تحمــل 

وصفاتهــم. أســماءهم 

تحــدد مواصفــات الشــارة المشــار 
التــي  إليهــا أعــاله وكــذا البطائــق 
الحكوميــة  الســلطة  تســلمها 
ألعضــاء  بالداخليــة  المكلفــة 

تنظيمــي.« بنــص  المجلــس 

إذا رغــب رئيــس مجلــس الجماعــة فــي 
المجلــس،  رئاســة  مهــام  عــن  التخلــي 
إلــى  اســتقالته  تقديــم  عليــه  وجــب 
عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب 
عنــه. ويســري أثــر هــذه االســتقالة بعــد 
انصــرام أجــل خمســة عشــرة )15( يومــا 
ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل باالســتقالة.

كان  إذا  مــا  المــادة  هــذه  تحــدد  ال 
الجماعــة  مجلــس  رئيــس  بإمــكان 
التراجــع عــن اســتقالته خــالل أجــل 15 

المذكــورة  يومــا 

المــادة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي: ››إذا رغــب رئيــس مجلــس 
الجماعــة فــي التخلــي عــن مهــام 
عليــه  وجــب  المجلــس،  رئاســة 
عامــل  إلــى  اســتقالته  تقديــم 
العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب 
ــر هــذه االســتقالة  ــه. ويســري أث عن
أجــل خمســة عشــرة  انصــرام  بعــد 
)15( يومــا ابتــداء مــن تاريخ التوصل 
عــن  بتراجــع  لــم  مــا  باالســتقالة 
تــودع  مكتوبــة  برســالة  اســتقالته 
لــدى عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 
مــن ينــوب عنــه قبــل انصــرام أجــل 

أعــاله‹‹ المذكــورة  يومــا   15

المادة
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مجلــس  رئيــس  نــواب  رغــب  إذا 
فــي  المجلــس  أعضــاء  أو  الجماعــة 
عليهــم  وجــب  مهامهــم،  عــن  التخلــي 
تقديــم اســتقالتهم مــن مهامهــم إلــى 
بذلــك  يخبــر  الــذي  المجلــس  رئيــس 
فــورا وكتابــة عامــل العمالــة أو اإلقليــم 
أثــر هــذه  أو مــن ينــوب عنــه. ويســري 
خمســة  أجــل  انصــرام  بعــد  االســتقالة 
عشــر )15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصــل 

باالســتقالة. المجلــس  رئيــس 

المقعــد  لمــلء  االنتخابــات  تجــرى 
وفــق  المجلــس  بمكتــب  الشــاغر 
فــي  عليهــا  المنصــوص  المســطرة 
القانــون  هــذا  مــن  و19   17 المادتيــن 

. لتنظيمــي ا

كان  إذا  مــا  المــادة  هــذه  تحــدد  ال 
بإمــكان نــواب رئيــس مجلــس الجماعــة 
التراجــع عــن اســتقالتهم خــالل أجــل 15 

يــوم المذكــورة .

المــادة  صياغــة  إعــاذة  يقتــرح 
 : لــي لتا كا

»إذا رغــب نــواب رئيــس مجلــس 
عــن  التخلــي  فــي  الجماعــة 
تقديــم  عليهــم  وجــب  مهامهــم، 
اســتقالتهم من المكتب إلى رئيس 
أثــر  ويســري  الجماعــة.  مجلــس 
هــذه االســتقالة بعــد انصــرام أجــل 
ابتــداء  يومــا   )15( عشــرة  خمســة 
ــخ التوصــل باالســتقالة مــا  مــن تاري
لــم يتراجــع نائــب رئيــس المجلــس 
برســالة  اســتقالته  عــن  المعنــي 
مكتوبــة تــودع لــدى رئيــس مجلــس 
  )15( أجــل  انصــرام  قبــل  الجماعــة 
يومــا المذكــورة أعــاله. وفــي هــذه 
المجلــس  رئيــس  يقــوم  الحالــة 
بإخبــار عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 

فــورا وكتابــة.« عنــه  ينــوب  مــن 

ــون علــى اســتقالة  يترتــب بحكــم القان
الرئيــس أو نوابــه عــدم أهليتهــم للترشــح 
ــب  ــة مهــام الرئيــس أو مهــام نائ لمزاول
مــدة  مــن  تبقــى  مــا  خــالل  الرئيــس 

المجلــس. انتــداب 

ال تنظــم هــذه المــادة أثــر اســتقالة 
األعضــاء علــى أهليتهــم للترشــح فــي 
يتــم  أو تكميليــة قــد  انتخابــات جزئيــة 
االنتدابيــة  المــدة  خــالل  تنظيمهــا 
مقــرر  هــو  مــا  غــرار  علــى  للمجلــس 
بالنســبة للرؤســاء والنــواب فيمــا يخــص 

جديــد. مــن  للمكتــب  الترشــح 

التاليــة:  الفقــرة  إضافــة  يقتــرح 
األعضــاء  اســتقالة  عــن  »يترتــب 
خــالل  للترشــح  أهليتهــم  عــدم 
االنتدابيــة  المــدة  مــن  تبقــى  مــا 

 » . للمجلــس

إذا ارتكــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس 
الجماعــة غيــر رئيســها، أفعــاال مخالفــة 
للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل 
العمومــي  المرفــق  بأخالقيــات  تضــر 
ومصالــح الجماعــة قــام عامــل العمالــة 
أو اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه عــن طريق 
المعنــي  بمراســلة  المجلــس  رئيــس 
باألمــر لــإدالء بإيضاحــات كتابيــة حــول 

األفعــال المنســوبة إليــه داخــل أجــل

المــادة  هــذه  مقتضيــات  تعتبــر   .1
تحديــد  فــي  وشاســعة  فضفاضــة 
ســلوك  توجــب  قــد  التــي  األفعــال 
طبقــا  يعتبــر  بحيــث  العــزل،  مســطرة 
مجــرد  أن  المــادة  هــذه  لمقتضيــات 
ارتــكاب فعــل مخالــف للقانــون بغــض 
النظــر عــن مجالــه ومــدى جســامته قــد 
العــزل.  مســطرة  ســلوك  إلــى  يــؤدي 
ولذلــك فإنــه يتوجــب التحديــد الدقيــق

المــادة  صياقــة  إعــادة  يقتــرح 
مــن  عضــو  ارتكــب  »إذا  كالتالــي: 
أعضاء مجلس الجماعة غير رئيســها 
ــات  ــه، مخالف ــه لمهام ــبة أدائ بمناس
جســيمة للقوانين واألنظمة الجاري 
بهــا العمــل تضــر بأخالقيــات المرفق 
الجماعــة  ومصالــح  العمومــي 
قــام عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو 
مــن ينــوب عنــه عــن طريــق رئيــس 
المجلــس بمراســلة  المعنــي باألمــر 
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ال يتعــدى )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ 
التوصــل.

أفعــاال  المجلــس  رئيــس  ارتكــب  إذا 
الجــاري  واألنظمــة  للقوانيــن  مخالفــة 
أو  العمالــة  عامــل  قــام  العمــل،  بهــا 
اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه بمراســلته 
حــول  كتابيــة  بإيضاحــات  اإلدالء  قصــد 
أجــل  داخــل  إليــه،  المنســوبة  األفعــال 
ال يتعــدى عشــرة )10( أيــام ابتــداء مــن 

التوصــل. تاريــخ 
يجــوز للعامــل أو مــن ينــوب عنــه، بعــد 
المشــار  الكتابيــة  باإليضاحــات  التوصــل 
والثانيــة  األولــى  الفقرتيــن  فــي  إليهــا 
عــدم  عنــد  أو  الحالــة،  حســب  أعــاله، 
اإلدالء بهــا بعــد انصــرام األجــل المحــدد، 
اإلداريــة  المحكمــة  إلــى  األمــر  إحالــة 
المجلــس  عضــو  عــزل  لطلــب  وذلــك 
المعنــي باألمــر مــن مجلــس الجماعــة 
أو عــزل الرئيــس أو نوابــه مــن عضويــة 

المجلــس. أو  المكتــب 
وتبــت المحكمــة فــي الطلــب داخــل 
أجــل ال يتعــدى شــهرا مــن تاريــخ توصلهــا 

باإلحالــة.
يمكــن  االســتعجال،  حالــة  وفــي 
إحالــة األمــر إلــى القضــاء االســتعجالي 
فيــه  يبــت  الــذي  اإلداريــة  بالمحكمــة 
داخــل أجــل 48 ســاعة مــن تاريــخ توصلــه 

بالطلــب.

يترتــب علــى إحالــة األمــر إلى المحكمة 
عــن  باألمــر  المعنــي  توقيــف  اإلداريــة 

لمجــال هــذه المخالفــات وكــذا مــدى 
جســامتها.

2. ال يمكن منح القضاء االستعجالي 
صالحيــة البــث فــي طلــب عــزل رئيــس 
مجلــس جماعــة أو عضــو فــي مجلــس 
جماعــة باعتبــار أن مــن شــروط اختصــاص 
القضــاء االســتعجالي عــدم المســاس 
االســتعجال.  عنصــر  ووجــود  بالجوهــر 
والحــال أن عــزل عضــو أو رئيــس مجلــس 
جماعــي ال يمكــن أن يتــم دون النظــر 
غيــر  مــن  أنــه  كمــا  النــزاع  جوهــر  فــي 
المنطقــي قانونــا أن يتــم عــزل رئيــس 
مــن  انتخابــات  فــي  منتخــب  عضــو  أو 
طــرف المواطنيــن مــن خــالل مســطرة 
قضائيــة مســتعجلة ال تضمــن حقــوق 
الدفــاع ومناقشــة جوهــر طلــب العــزل. 
هــذا علمــا أن مجــرد إحالــة طلــب العــزل 
باألمــر  المعنــي  إيقــاف  إلــى  يــؤدي 

تلقائيــا عــن ممارســة مهامــه.

فــي  التوقيــف  مســالة  طرحــت   .3
الممارســة عــدة تســاؤالت عــن الجهــة 
الرئيــس فــي  للحلــول محــل  المؤهلــة 
مــدة  خــالل  الجماعــة  شــؤون  تســيير 
لنــواب  فبالنســبة  التوقيــف.  إجــراء 
الرئيــس ال يمكنهــم النيابــة عنــه مــادام 
لــم يســتكمل مــدة الغيــاب المحــددة 
فــي شــهر طبقــا للمــادة 109 وهــو مــا 
يفيــد أنــه يجــب انتظــار مــدة شــهر لكــي 

الرئاســة.  النائــب مهــام  يمــارس 

حــول  كتابيــة  بإيضاحــات  لــإدالء 
داخــل  إليــه  المنســوبة  األفعــال 
ابتــداء  أيــام   )10( يتعــدى  ال  أجــل 

التوصــل. تاريــخ  مــن 

2. يقترح حذف هذه الفقرة؛

علــى  اإلبقــاء  حــال  فــي   .3
مســطرة التوقيــف يقتــرح إضافــة 

التاليــة: الفقــرة 

الحالــة  هــذه  فــي  وتطبــق   »’‘
مقتضيــات المــادة 109 المتعلقــة 

المؤقتــة«.  باإلنابــة 

ممارســة مهامــه إلــى حيــن البــت فــي 
طلــب العــزل.

ال تحــول إحالــة األمــر إلــى المحكمــة 
اإلداريــة دون المتابعــات القضائيــة، عنــد 

االقتضــاء.
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أعضــاء  مــن  عضــو  كل  علــى  يمنــع 
مجلــس الجماعــة أن يربــط مصالح خاصة 
مــع الجماعــة أو مع مؤسســات التعاون 
أو مــع مجموعــات الجماعــات الترابيــة 
التــي تكــون الجماعــة عضوا فيها، أو مع 
الهيئــات أو مــع المؤسســات العموميــة 
أو شــركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن 
للكــراء  عقــودا  أو  أعمــاال  معهــا  يبــرم 
أو االقتنــاء أو التبــادل، أو كل معاملــة 
أخــرى تهــم أمــالك الجماعــة، أو أن يبــرم 
معهــا صفقــات األشــغال أو التوريــدات 
أو  لالمتيــاز  عقــودا  أو  الخدمــات،  أو 
بطــرق  يتعلــق  عقــد  أي  أو  الوكالــة 
للجماعــة  العموميــة  المرافــق  تدبيــر 
أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط 
قــد يــؤدي إلــى تنــازع المصالــح، ســواء 
بصفتــه  أو  بصفــة شــخصية  ذلــك  كان 
مســاهما أو وكيــال عــن غيــره أو لفائــدة 

زوجــه أو أصولــه أو فروعــه.

وتطبــق نفــس األحــكام علــى عقــود 
الشــراكات وتمويــل مشــاريع الجمعيــات 

التــي هــو عضــو فيهــا.

تطبــق مقتضيــات المــادة 4	 أعــاله 
على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين 
فــي  ثبتــت مســؤوليته  أو  الســابقتين، 
اســتغالل التسريبات المخلة بالمنافسة 
النفــوذ  مواقــع  اســتغالل  أو  النزيهــة، 
واالمتيــاز أو ارتكــب مخالفــة ذات طابــع 

مالــي تلحــق ضــررا بمصالــح الجماعــة.

ال تتوافــق مقتضيــات الفقــرة الثانيــة 
باعتبارهــا  الجمعيــات  طبيعــة  مــع 
أنهــا  الربــح كمــا  تســتهدف  هيئــات ال 
المجتمــع  تعبئــة  أمــام  عائقــا  تمثــل 
المشــاريع  تمويــل  وكــذا  المدنــي 
بعــض  عليهــا  تســهر  التــي  الهامــة 
الجــادة والنشــيطة والتــي  الجمعيــات 
قــد يكــون أحــد األعضــاء عضــوا منخرطــا 
فيهــا كالجمعيــات الرياضيــة والثقافيــة 

وغيرهــا.

كمــا أن هــذه الفقــرة تشــكل عائقــا 
العموميــة  المرافــق  تدبيــر  فــي  كبيــرا 
التابعــة للجماعــات والمدبــرة مــن طرف 
كــدور  المدنــي  المجتمــع  جمعيــات 
األطفــال  وريــاض  والطالبــة  الطالــب 
والنقــل  الصغيــرة  المائيــة  والمنشــآت 

المدرســي.

يقتــرح حــذف الفقــرة الثانيــة مــن 
هــذه المــادة.

المادة
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يعتبــر حضــور أعضــاء مجلــس الجماعــة 
دورات المجلــس إجباريــا.

كل عضــو مــن أعضــاء مجلس الجماعة 
ثــالث  لحضــور  االســتدعاء  يلــب  لــم 
دورات متتاليــة أو خمــس دورات بصفــة 
المجلــس،  يقبلــه  مبــرر  دون  متقطعــة 
يعتبــر مقــاال بحكــم القانــون. ويجتمــع 

المجلــس لمعاينــة هــذه اإلقالــة.

يتعيــن علــى رئيــس المجلــس مســك 
كل  افتتــاح  عنــد  للحضــور  ســجل 
األعضــاء  أســماء  عــن  واإلعــالن  دورة، 

. لمتغيبيــن ا

يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن هذا 
الســجل إلــى عامــل العمالــة أو اإلقليــم 
 )5( أجــل خمســة  أو مــن يمثلــه داخــل 
أيــام بعــد انتهــاء دورة المجلــس، كمــا 
باإلقالــة  نفســه  األجــل  داخــل  يخبــره 

المشــار إليهــا أعــاله.

ال توضــح المــادة إجراءات المعاينة . 1
مــن حيــث ضــرورة بــت المجلــس فــي 

أســباب الغيــاب بعــد عرضهــا عليــه.

ال تحــدد هــذه الفقــرة مــا إذا كان . 2
المجلــس  علــى  األعــذار  عــرض  يجــب 
حيــن  إلــى  أم  الــدورة  افتتــاح  أثنــاء 
مباشــرة مســطرة اإلعــالن عــن اإلقالــة 
 5 3 غيابــات متتاليــة أو  بعــد تســجيل 

متقطعــة. بصفــة 

يقترح صياغة المادة كالتالي: 

مجلــس  أعضــاء  حضــور  »يعتبــر 
الجماعــة دورات المجلــس إجباريــا.

المجلــس  رئيــس  علــى  يتعيــن 
مســك ســجل للحضــور عنــد افتتــاح 
أســماء  عــن  واإلعــالن  دورة،  كل 

المتغيبيــن. األعضــاء 

األعضــاء  أدلــى  إذا  عــدا  مــا 
المتغيبــون بأســباب التغيــب قبــل 
الفتتــاح  المخصصــة  الجلســة 
المجلــس  رئيــس  يوجــه  الــدورة، 
استفســارا لألعضــاء المتغيبيــن عــن 
أســباب التغيــب قصــد عرضهــا فــي 
أول دورة يعقدهــا المجلــس بعــد 

رفضهــا. أو  لقبولهــا  ذلــك 

مجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  كل 
االســتدعاء  يلــب  لــم  الجماعــة 
أو  متتاليــة  دورات  ثــالث  لحضــور 
متقطعــة  بصفــة  دورات  خمــس 
يعتبــر  المجلــس،  يقبلــه  عــذر  دون 

القانــون.  بحكــم  مقــاال 

يوجــه رئيــس المجلــس نســخة من 
العمالــة  إلــى عامــل  هــذا الســجل 
داخــل  يمثلــه  مــن  أو  اإلقليــم  أو 
أجــل خمســة )5( أيــام بعــد انتهــاء 
دورة المجلــس، كمــا يخبــره داخــل 
المشــار  باإلقالــة  نفســه  األجــل« 

إليهــا أعــاله.

المادة
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نائبــا  أو  رئيســا  ينتخــب  أن  يجــوز  ال 
للرئيــس أعضــاء مجلــس الجماعــة الذيــن 
هــم مقيمــون خــارج الوطــن ألي ســبب 

مــن األســباب.

يعلــن فــورا، بقــرار للســلطة الحكوميــة 
األمــر  رفــع  بعــد  بالداخليــة،  المكلفــة 
أو  العمالــة  عامــل  قبــل  مــن  إليهــا 
المجلــس  رئيــس  إقالــة  عــن  اإلقليــم، 
أو نائبــه الــذي ثبــت، بعــد انتخابــه، أنــه 

الخــارج. فــي  مقيــم 

تطــرح هــذه المــادة إشــكاال بالنســبة 
لبعــض الرؤســاء الذيــن يتوفــرون علــى 
بطائــق إقامــة خارج الوطن أو جنســيات 
أجنبيــة. لذلــك يتعيــن أن تكــون اإلقامــة 

الموجبــة لمســطرة اإلقالــة فعليــة.

يجــب أن تربــط اإلقامــة الفعلية بمدة 
اختصــاص  أن  كمــا  المجلــس  انتخــاب 
القضــاء  إلــى  يعــود  أن  يجــب  العــزل 

اإلداري.

المــادة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
 : لــي لتا كا

››ال يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا 
الجماعــة  أعضــاء مجلــس  للرئيــس 
الذيــن هــم مقيمــون فعليــا خــارج 
الوطــن خــال مــدة انتــداب المجلــس.
يحيــل عامــل العمالــة أو اإلقليــم 
طلــب  اإلداريــة  المحكمــة  إلــى 
عــزل الرئيــس الــذي ثبتــت إقامتــه 
الفعليــة خــارج أرض الوطــن خــالل 

›› المجلــس.  انتــداب  مــدة 

بعــد انصــرام أجــل ثــالث ســنوات مــن 
لثلثــي  يجــوز  المجلــس  انتــداب  مــدة 
مهامهــم  المزاوليــن  األعضــاء   )2/3(
الرئيــس  مطالبــة  ملتمــس  تقديــم 
تقديــم  يمكــن  وال  اســتقالته،  بتقديــم 
هــذا الملتمــس إال مــرة واحــدة خــالل 

المجلــس. انتــداب  مــدة 

فــي  وجوبــا  الملتمــس  هــذا  يــدرج 
جــدول أعمــال الــدورة العاديــة األولــى 
يعقدهــا  التــي  الرابعــة  الســنة  مــن 

. لمجلــس ا

اســتقالته  تقديــم  الرئيــس  رفــض  إذا 
أن  الجلســة  نفــس  فــي  للمجلــس  جــاز 
عليــه  يوافــق  مقــرر  بواســطة  يطلــب 
األعضــاء   )3/4( أربــاع  ثــالث  بأغلبيــة 
المزاوليــن مهامهــم، مــن عامــل العمالة 
أو اإلقليــم إحالــة األمــر علــى المحكمــة 
اإلداريــة المختصــة لطلــب عــزل الرئيــس.

داخــل  الطلــب  فــي  المحكمــة  تبــت 
تاريــخ  مــن  يومــا   )30( ثالثيــن  أجــل 

باإلحالــة. توصلهــا 

تطــرح هــذه المــادة إشــكاالت عديــدة 
اســتقرار  وتهــدد  الممارســة.  فــي 
الحســاب  تجربــة  وتعيــد  المجالــس 

اإلداري.

يقترح حذف هذه المادة.
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إذا وقــع حــل مجلــس الجماعــة، وجــب 
انتخــاب أعضــاء المجلــس الجديــد داخــل 
حــل  تاريــخ  مــن  أشــهر   )3( ثالثــة  أجــل 

المجلــس.

مزاولــة  عــن  المجلــس  انقطــع  وإذا 
مهامــه علــى إثــر اســتقالة نصــف عــدد 
علــى  مهامهــم  المزاوليــن  أعضائــه 
األقــل، بعــد اســتيفاء جميــع اإلجــراءات 
المتعلقــة بالتعويــض طبقــا لمقتضيــات 
القانــون التنظيمــي رقــم 11-59، وجــب 
انتخــاب أعضــاء المجلــس الجديــد داخــل 
أجــل ثالثــة )3( أشــهر من تاريــخ انقطاعه 

عــن مزاولــة مهامــه.

إذا صــادف الحــل أو االنقطــاع الســتة 
انتــداب  مــدة  مــن  األخيــرة  أشــهر   )	(
اللجنــة  تســتمر  الجماعــات،  مجالــس 
المــادة  فــي  إليهــا  المشــار  الخاصــة 
إلــى  مهامهــا  مزاولــة  فــي  أعــاله   74
لمجالــس  العــام  التجديــد  إجــراء  حيــن 

الجماعــات.

بشــأن  إشــكاال  الثانيــة  الفقــرة  تثيــر 
أعضــاء  نصــف  اســتقالة  كانــت  إذا  مــا 
تــؤدي  مهامهــم  المزاوليــن  المجلــس 
إلــى إعــادة انتخــاب المجلــس ككل أم 
فقــط المقاعــد الشــاغرة بعــد اســتقالة 

األعضــاء.

كمــا أن أجــل ثالثــة أشــهر يعتبــر غيــر 
ــى  ــر الســلبي عل ــرر ومــن شــأنه التأثي مب

الســير العــادي للجماعــة.

يقتــرح إعــادة صياغــة الجــزء األخيــر 
مــن الفقــرة الثانيــة كالتالــي:

»....وجــب انتخــاب األعضاء الذين 
الشــاغرة  المقاعــد  سيشــغلون 
شــهر  أجــل  داخــل  المجلــس   فــي 
مــن تاريــخ انقطاعهــم عــن مزاولــة 

مهامهــم.«

القيــام  عــن  الرئيــس  امتنــع  إذا 
بمقتضــى  بــه  المنوطــة  باألعمــال 
أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي وترتــب 
العــادي  بالســير  إخــالل  ذلــك  علــى 
لمصالــح الجماعــة، قــام عامــل العمالــة 
أو اإلقليــم بمطالبتــه بمزاولــة المهــام 

بــه. المنوطــة 
بعــد انصــرام أجــل ســبعة )7( أيــام مــن 
اســتجابة  دون  الطلــب  توجيــه  تاريــخ 
أو  العمالــة  عامــل  يحيــل  الرئيــس، 
اإلقليــم األمــر إلــى القضاء االســتعجالي 
بالمحكمــة اإلداريــة مــن أجــل البــت فــي 

وجــود حالــة االمتنــاع.

ال يمكــن منــح القضــاء االســتعجالي 
صالحيــة البــث فــي حالــة امتنــاع رئيــس 
ــار أن مــن شــروط  مجلــس جماعــة باعتب
عــدم  االســتعجالي  القضــاء  اختصــاص 
عنصــر  ووجــود  بالجوهــر  المســاس 
عامــل  حلــول  أن  والحــال  االســتعجال. 
رئيــس  محــل  اإلقليــم  أو  العمالــة 
بصيغــة  منتخــب  جماعــي  مجلــس 
ديموقراطيــة يقتضــي مناقشــة جوهــر 

عدمــه مــن  االمتنــاع  وجــود 

يقتــرح حذف عبارة »اســتعجالي« 
مــن المادة 	7
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يبــت القضــاء االســتعجالي داخــل أجــل 
طلــب  تســجيل  تاريــخ  مــن  ســاعة   48
اإلحالــة بكتابــة الضبــط بهــذه المحكمــة.
ويتــم البــت المشــار إليــه فــي الفقــرة 
قضائــي  حكــم  بواســطة  الســابقة 
نهائــي وعنــد االقتضــاء بــدون اســتدعاء 

األطــراف.
حالــة  القضائــي  الحكــم  أقــر  إذا 
محــل  الحلــول  للعامــل  جــاز  االمتنــاع، 
التــي  باألعمــال  القيــام  فــي  الرئيــس 
بهــا. القيــام  عــن  األخيــر  هــذا  امتنــع 

االختصاصات الذاتية

تضــع الجماعــة، تحــت إشــراف رئيــس 
الجماعــة  عمــل  برنامــج  مجلســها، 
وتعمــل علــى تتبعــه وتحيينــه وتقييمــه.
يحــدد هــذا البرنامــج األعمــال التنموية 
فيهــا  المســاهمة  أو  إنجازهــا  المقــرر 
بتــراب الجماعــة خــالل مــدة ســت )	( 

ســنوات.
الجماعــة  عمــل  برنامــج  إعــداد  يتــم 
فــي الســنة األولــى مــن مــدة انتــداب 
بانســجام  تقديــر  أبعــد  علــى  المجلــس 
ــة  ــة الجهوي مــع توجهــات برنامــج التنمي
ووفــق منهــج تشــاركي وبتنســيق مــع 
عامــل العمالــة أو اإلقليــم، أو مــن ينوب 
عنــه، بصفتــه مكلفــا بتنســيق أنشــطة 
المصالــح الالممركــزة لــإدارة المركزيــة.
عمــل  برنامــج  يتضمــن  أن  يجــب 
الجماعــة تشــخيصا لحاجيــات وإمكانيــات 
ــدا ألولوياتهــا وتقييمــا  الجماعــة وتحدي
لمواردهــا ونفقاتهــا التقديريــة الخاصــة 
يأخــذ  وأن  األولــى  الثــالث  بالســنوات 

النــوع. مقاربــة  االعتبــار  بعيــن 

فــي  الجهــات  بعــض  تأخــر  أن  تبيــن 
قــد  الجهويــة  التنميــة  برنامــج  إعــداد 
يعــوق إعــداد برنامــج عمــل الجماعــة.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي:  الثانيــة 

عمــل  برنامــج  إعــداد  »يتــم 
األولــى  الســنة  فــي  الجماعــة 
مــن مــدة انتــداب المجلــس علــى 
إلــى  الســعي  مــع  تقديــر  أبعــد 
مراعــاة توجهــات برنامــج التنميــة 
الجهويــة ووفــق منهج تشــاركي 
العمالــة  عامــل  مــع  وبتنســيق 
أو اإلقليــم، أو مــن ينــوب عنــه، 
بصفتــه مكلفــا بتنســيق أنشــطة 
لــإدارة  الالممركــزة  المصالــح 

المركزيــة.«

المادة
78



33مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات

تحــدد بنــص تنظيمــي مســطرة إعــداد 
برنامــج عمــل الجماعــة وتتبعــه وتحيينــه 
والتشــاور  الحــوار  وآليــات  وتقييمــه 

إلعــداده.

تبين من خالل الممارسة عدم تفاعل 
والمؤسســات  الوزاريــة  القطاعــات 
العموميــة مــع مســاطر  والمقــاوالت 
إعــدادا وتنفيــذ برنامــج عمــل الجماعــة. 
األخيــرة  هــذه  إلــزام  يتوجــب  ولذلــك 
باالنخــراط فــي عمليــة إعــداد وتنفيــذ 

برنامــج عمــل الجماعــة.  

يقترح صياغة المادة كالتالي:

»تحــدد بنــص تنظيمــي مســطرة 
الجماعــة  عمــل  برنامــج  إعــداد 
وتقييمــه  وتحيينــه  وتتبعــه 
وآليــات الحــوار والتشــاور إلعــداده 
مصالــح  مســاهمة  آليــات  وكــذا 
العموميــة  والمؤسســات  الدولــة 
فــي  العموميــة  والمقــاوالت 

وتنفيــذه.« إعــداده 

وتدبيــر  بإحــداث  الجماعــة  تقــوم 
العموميــة  والتجهيــزات  المرافــق 
فــي  القــرب  خدمــات  لتقديــم  الالزمــة 

التاليــة: المياديــن 

للشــرب -  الصالــح  المــاء  توزيــع 
؛ ء بــا لكهر ا و

النقل العمومي الحضري؛- 

اإلنارة العمومية؛- 

التطهيــر الســائل والصلــب ومحطــات - 
معالجــة الميــاه العادمــة؛

والســاحات -  الطرقــات  تنظيــف 
المنزليــة  النفايــات  وجمــع  العموميــة 
والمشــابهة لهــا ونقلهــا إلــى المطــارح 

وتثمينهــا؛ ومعالجتهــا 

الطــرق -  وتشــوير  والجــوالن  الســير 
العربــات؛ ووقــوف  العموميــة 

حفظ الصحة؛- 

نقل المرضى والجرحى؛- 

نقل األموات والدفن؛- 

إحداث وصيانة المقابر؛- 

األسواق الجماعية؛- 

معــارض الصناعــة التقليديــة وتثميــن - 
المنتــوج المحلــي؛

ال تتضمن هذه الالئحة مجموعة من 
المياديــن األخــرى التــي تعتبــر بطبيعتهــا 
مياديــن قــرب يجــب إناطتهــا بالجماعــة 
بنــاء علــى مبــدأ التفريــع، والتــي يجــب 

أن تكــون ضمــن اختصاصاتهــا الذاتيــة.

إضافة االختصاصات التالية: 

تــراب -  داخــل  المدرســي  النقــل 
عــة  لجما ا

الشــباب -  دور  وتدبيــر  إحــداث 
النســوية  المراكــز  وتدبيــر  إحــداث 

إحداث وتدبير مراكز الترفيه - 

المكتبــات -  وتدبيــر  إحــداث 
عيــة  لجما ا

والمالعــب -  وتدبيــر  إحــداث 
للقــرب  الرياضيــة 

إحداث وتدبير المسابح - 

إحــداث وتدبيــر معاهــد الفنــون - 
الجماعيــة

المادة
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أماكن بيع الحبوب؛- 

لنقــل -  الطرقيــة  المحطــات 
؛ ين فر لمســا ا

محطات االستراحة؛- 

إحــداث وصيانــة المنتزهــات الطبيعيــة - 
داخــل النفــوذ الترابــي للجماعــة؛

مراكز التخييم واالصطياف.

مــع  بمــوازاة  الجماعــة  تقــوم  كمــا 
أو  العــام  القطــاع  مــن  آخريــن  فاعليــن 
الخــاص بإحــداث وتدبيــر المرافــق التالية:

أسواق البيع بالجملة؛- 

المجازر والذبح ونقل اللحوم؛- 

أسواق بيع السمك.- 

يتعيــن علــى الجماعــة أن تعتمــد عنــد 
المشــار  المرافــق،  تدبيــر  أو  إحــداث 
إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة أعــاله، ســبل 
لهــا،  المتاحــة  التدبيــر  فــي  التحديــث 
والســيما عــن طريــق التدبيــر المفــوض 
ــة أو  ــة المحلي أو إحــداث شــركات التنمي

الخــاص. القطــاع  مــع  التعاقــد 

مراعــاة  الجماعــة  علــى  يتعيــن  كمــا 
بموجــب  المخولــة  االختصاصــات 
النصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل 
المكتــب  أخــرى والســيما  إلــى هيئــات 
الوطنــي للســالمة الصحيــة للمنتجــات 

الغذائيــة.
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تطبيقــا لمقتضيــات الفصــل 	14 مــن 
منــه  التاســع  البنــد  وخاصــة  الدســتور 
المتعلــق باآلليــات الراميــة إلــى ضمــان 
تكييــف تطــور التنظيــم الترابــي وتفعيــال 
فــي  عليــه  المنصــوص  التفريــع  لمبــدأ 
الدســتور، يمكــن لمجالــس الجماعــات، 
بممارســة  تعهــد  أن  االقتضــاء،  عنــد 
االختصاصــات  بعــض  أو  اختصــاص 
الموكولــة لهــا إلــى مجلــس العمالــة أو 
اإلقليــم وذلــك بطلــب مــن الجماعــة أو 
الجماعــات الراغبــة فــي ذلــك، أو بطلــب 
مــن الدولــة التــي تخصــص لهــذا الغــرض 
تحفيــزات ماديــة فــي إطــار التعاضــد بيــن 
الجماعــات، أو بمبــادرة مــن العمالــة أو 

المعنــي. اإلقليــم 

يمــارس االختصــاص أو االختصاصــات 
مــن  للجماعــات  قانونــا  الموكولــة 
طــرف مجلــس العمالــة أو اإلقليــم بعــد 
المعنيــة  الجماعــات  مجالــس  مداولــة 
والموافقــة علــى ذلــك. وتحــدد شــروط 
إطــار  فــي  الممارســة  هــذه  وكيفيــات 

التعاقــد.

مبــدأ  مــع  المقتضــى  هــذا  يتعــارض 
أكبــر  تحويــل  يقتضــي  الــذي  التفريــع 
إلــى  االختصاصــات  مــن  ممكــن  قــدر 
المســتوى اأٌلقــرب إلــى الســاكنة كمــا 
أنــه يتنافــى معمبــدأ تشــجيع التعــاون 
عليهــا  المنصــوص  الجماعــات  بيــن 
التنظيمــي  القانــون  هــذا  بمقتضــى 
بيــن  التعــان  مؤسســات  )إحــداث 
الجماعــات  مجموعــات  أو  الجماعــات 

. الترابيــة.(  

حذف هذه المادة

واألنظمــة  القوانيــن  مراعــاة  مــع 
الجماعــة  تختــص  العمــل،  بهــا  الجــاري 

يلــي: بمــا  التعميــر  مجــال  فــي 

االختيــارات -  احتــرام  علــى  الســهر 
مخططــات  فــي  المقــررة  والضوابــط 
وتصاميــم  العمرانيــة  التهيئــة  توجيــه 
التهيئــة والتنميــة وكل الوثائــق األخــرى 
والتعميــر؛ التــراب  بإعــداد  المتعلقــة 

إلــى  التنظيمــي  القانــون  يشــير  ال   -
مجــال  فــي  الجماعــات  اختصــاص 
التهيئــة وإعــداد التــراب والــذي يتضمــن 
مجــال اختصاصــات هامــة. لذلــك يقتــرح 
فــي  التــراب  وإعــداد  التهيئــة  إضافــة 
مــن  مجموعــة  وإدراج  الفقــرة  هــذه 

بــه. الذاتيــة  االختصاصــات 

لقــد تــم تحويل الصالحيات المتعلقة - 
بمراقبــة التعميــر إلــى الســلطة المحليــة 

بمقتضى القوانين

يقترح صاغة المادة كالتالي: 

»مــع مراعــاة القوانيــن واألنظمة 
تختــص  العمــل،  بهــا  الجــاري 
التعميــر  مجــال  فــي  الجماعــة 
والتهيئــة وإعــداد التــراب بمــا يلــي :

مخططــات -  وتهييــئ  اعــداد 
توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصاميم 
الوثائــق  وكل  والتنميــة  التهيئــة 
التــراب  بإعــداد  المتعلقــة  األخــرى 
احتــرام علــى  والســهر  والتعميــر، 
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الدراســة والمصادقــة علــى ضوابــط - 
للقوانيــن  طبقــا  الجماعيــة  البنــاء 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

التهيئــة -  تصميــم  مقتضيــات  تنفيــذ 
بخصــوص  القرويــة  التنميــة  ومخطــط 
وفقــا  للتعميــر  جديــدة  مناطــق  فتــح 

بقانــون؛ تحــدد  وشــروط  لكيفيــات 

المتعلــق -  العنونــة  نظــام  وضــع 
وكيفيــة  مضمونــه  يحــدد  بالجماعــة، 
مرســوم  بموجــب  وتحيينــه  إعــداده 
يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة 

بالداخليــة. المكلفــة 

 الجديــدة للتعميــر كمــا أن الممارســة 
تعهــد  الحضريــة  الوكالــة  أن  أكــدت 
التهيئــة  أو  التنميــة  بإنجــاز مخططــات 
الــى مكاتــب للدراســات وال تأخــد علــى 
محمــل الجــد مالحظــات التــي تبديهــا 
الجماعــات فــي الموضــوع ممــا يجعــل 
التعميــر  مجــال  فــي  الجماعــات  دور 
اعتبارهــا  يقتضــي  حيــن  فــي  شــكليا 
الصالحيــات  منحهــا  قــرب  مســتوى 

بالتعميــر. المتعلقــة 

كمــا أن القــرار الملــزم للوكالــة الحضريــة 
دورا  الترابيــة  الجماعــات  دور  جعــل 
شــكليا فيمــا يخــص الســهر علــى احتــرام 
مــن  المقــررة  والضوابــط  االختيــارات 
فــي  الجماعــات  هــذه  مجالــس  قبــل 
العمرانيــة  التهيئــة  توجيــه  مخططــات 
وكل  والتنميــة  التهيئــة  وتصاميــم 
بإعــداد  المتعلقــة  األخــرى  الوثائــق 

والتعميــر. التــراب 

المقــررة  والضوابــط  االختيــارات 
التهيئــة  توجيــه  مخططــات  فــي 
التهيئــة  وتصاميــم  العمرانيــة 
األخــرى  الوثائــق  وكل  والتنميــة 
المتعلقــة بإعــداد التــراب والتعميــر؛

علــى -  والمصادقــة  الدراســة 
طبقــا  الجماعيــة  البنــاء  ضوابــط 
بهــا  الجــاري  واألنظمــة  للقوانيــن 

؛ لعمــل ا

تصميــم -  مقتضيــات  تنفيــذ 
التهيئــة ومخطــط التنميــة القرويــة 
جديــدة  مناطــق  فتــح  بخصــوص 
للتعميــر وفقــا لكيفيــات وشــروط 

بقانــون؛ تحــدد 

المتعلــق -  العنونــة  نظــام  وضــع 
بالجماعــة، يحــدد مضمونــه وكيفية 
إعــداده وتحيينــه بموجــب مرســوم 
الســلطة  مــن  باقتــراح  يتخــذ 

بالداخليــة المكلفــة  الحكوميــة 

العموميــة -  الســاحات  تهيئــة 
الخضــراء؛ والمناطــق 

تهيئــة وإنجــاز المســالك والطــرق - 
الجماعية؛

والشــوارع -  األزقــة  تهيئــة 
والمنتزهــات داخــل تــراب الجماعــة؛

والممــرات -  الشــواطئ  تهيئــة 
وضفــاف  والبحيــرات  الســاحلية 
تــراب  داخــل  الموجــودة  األنهــار 

» عــة؛ لجما ا
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اتفاقيــات  إبــرام  للجماعــة  يمكــن 
المملكــة فــي  خــارج  مــع فاعليــن مــن 
إطــار التعــاون الدولــي وكــذا الحصــول 
علــى تمويــالت فــي نفــس اإلطــار بعــد 
طبقــا  العموميــة  الســلطات  موافقــة 
للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمل.

ال يمكــن إبــرام أي اتفاقيــة بين جماعة 
الجماعــات  بيــن  التعــاون  مؤسســة  أو 
أو مجموعــة الجماعــات الترابيــة ودول 

أجنبيــة.

المقصــود  المــادة  توضــح  ال   
وشــكليات  العموميــة  بالســلطات 

 . خيــص لتر ا

كالتالــي:  المــادة  صياغــة  يقتــرح 
»يمكــن للجماعــة إبــرام اتفاقيــات 
المملكــة  خــارج  مــن  فاعليــن  مــع 
فــي إطــار التعــاون الدولــي وكــذا 
فــي  تمويــالت  علــى  الحصــول 
نفــس اإلطــار بعــد ترخيــص مســبق 
ــة المكلفــة  مــن  الســلطة الحكومي
لالتزامــات  وباحتــرام  بالداخليــة 

الدوليــة للدولــة.«

االختصاصات المشتركة

االختصاصــات  الجماعــة  تمــارس 
فــي  الدولــة  وبيــن  بينهــا  المشــتركة 

التاليــة: المجــاالت 

وإنعــاش -  المحلــي  االقتصــاد  تنميــة 
الشــغل؛

ــراث -  المحافظــة علــى خصوصيــات الت
الثقافــي المحلــي وتنميتــه؛

إلنعــاش -  الالزمــة  باألعمــال  القيــام 
الخاصــة،  االســتثمارات  وتشــجيع 
التحتيــة  البنيــات  إنجــاز  والســيما 
إقامــة  والتجهيــزات والمســاهمة فــي 
االقتصاديــة  لألنشــطة  مناطــق 
المقــاوالت. عمــل  ظــروف  وتحســين 

أن  للجماعــة  يمكــن  الغايــة  ولهــذه 
التاليــة: األعمــال  إنجــاز  فــي  تســاهم 

إحداث دور الشباب؛- 

إن إدراج مجموعــة مــن االختصاصــات 
رغــم  المشــتركة  االختصاصــات  ضمــن 
أدى  المحليــة  للســاكنة  أهميتهــا 
باعتبــار  إنجازهــا  وتأخيــر  عرقلــة  إلــى 
ال  االختصاصــات  هــذه  ممارســة  أن 
يمكــن أن يتــم إال مــن خــالل التعاقــد 
ولذلــك،  والجماعــات.  الدولــة  بيــن 
مــن  مجموعــة  طبيعــة  إلــى  وبالنظــر 
االختصاصــات المشــتركة، فإنهــا تعتبــر 
يجــب  ذاتيــة  اختصاصــات  بطبيعتهــا 
أن تضطلــع بهــا الجماعــة )إحــداث دور 
النســوية،  المراكــز  إحــداث  الشــباب، 
إحــداث  الترفيــه،  مراكــز  إحــداث 
ــابح،  ــداث المس ــة، إح ــات الجماعي المكتب
ــاحلية  ــرات الس ــواطئ والمم ــة الش تهيئ
ــرات وضفــاف األنهــار الموجــودة  والبحي
بنــاء وصيانــة  الجماعــة،  تــراب  داخــل 
الطــرق والمســالك الجماعيــة، التأهيــل 

العتيقــة( للمــدن  الســياحي  والتثميــن 

إضافــة االختصاصــات المذكــورة 
االختصاصــات  الئحــة  إلــى  جانبــه 
الذاتيــة وحذفهــا مــن االختصاصــات 

المشــتركة.

المادة
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وريــاض -  الحضانــة  دور  إحــداث 
؛ ل طفــا أل ا

إحداث المراكز النسوية؛- 
إحــداث دور العمــل الخيــري ومــأوى - 

العجــزة؛
إحداث المراكز االجتماعية لإيواء؛- 
إحداث مراكز الترفيه؛- 
إحداث المركبات الثقافية؛- 
إحداث المكتبات الجماعية؛- 
والمســارح -  المتاحــف  إحــداث 

والموســيقية؛ الفنيــة  والمعاهــد 

إحــداث المركبــات الرياضية والميادين - 
والقاعــات  الرياضيــة  والمالعــب 

الرياضيــة؛ والمعاهــد  المغطــاة 
ســباق -  ومالعــب  المســابح  إحــداث 

والهجــن؛ والخيــل  الدراجــات 
المحافظة على البيئة؛- 
النفــوذ -  فــي  الواقــع  الســاحل  تدبيــر 

للقوانيــن  طبقــا  للجماعــة  الترابــي 
العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

والممــرات -  الشــواطئ  تهيئــة 
الســاحلية والبحيــرات وضفــاف األنهــار 

الجماعــة؛ تــراب  داخــل  الموجــودة 
صيانة مدارس التعليم األساسي؛- 
الصحيــة -  المســتوصفات  صيانــة 

الواقعــة فــي النفــوذ الترابــي للجماعــة؛
العابــرة -  الوطنيــة  الطرقــات  صيانــة 

الحضــري؛ ومجالهــا  الجماعــة  لمركــز 

والمســالك -  الطــرق  وصيانــة  بنــاء 

 

للمــدن  الســياحي  التأهيــل والتثميــن 
العتيقــة والمعالــم الســياحية والمواقــع 

ــة. التاريخي
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تمــارس االختصاصــات المشــتركة بيــن 
تعاقــدي،  بشــكل  والدولــة  الجماعــة 
إمــا بمبــادرة مــن الدولــة أو بطلــب مــن 

الجماعــة.

أن  الممارســة  خــالل  مــن  تبيــن 
مجموعــة مــن االختصاصــات المشــتركة 
بقيــت غيــر مفعلــة بســبب عــدم تفاعــل 
المصالــح الخارجيــة للدولــة مــع طلبــات 
ممارســتها التــي تتقــدم بهــا الجماعــات 
فــي  توفــر  االخيــرة  هــذه  أن  رغــم 
مجموعــة مــن الحــاالت جميــع وســائل 
ممــا  االختصاصــات،  هــذه  ممارســة 
أمــام  عائقــا  التعاقديــة  شــرط  يجعــل 

االختصــاص. هــذا  تفعيــل 
يقتــرح تمكيــن الجماعــة مــن ممارســة 
موافقــة  بعــد  االختصاصــات  هــذه 
الدولــة ودون مســاهمتها إن اقتضــى 

األمــر ذلــك.

إضافــة فقــرة ثانيــة إلــى المــادة 
كالتالــي:

ممارســة  للجماعــات  »يمكــن 
المشــتركة  االختصاصــات  إحــدى 
طلــب  علــى  بنــاء  منفــرد  بشــكل 
الدولــة.« موافقــة  وبعــد  منهــا 

منهــا،  بمبــادرة  للجماعــة،  يمكــن 
أن  الذاتيــة،  مواردهــا  علــى  واعتمــادا 
تتولــى تمويــل أو تشــارك فــي تمويــل 
إنجــاز مرفــق أو تجهيــز أو تقديــم خدمــة 
عموميــة ال تدخــل ضمــن اختصاصاتهــا 
الدولــة  مــع  تعاقــدي  بشــكل  الذاتيــة 
إذا تبيــن أن هــذا التمويــل يســاهم فــي 

أهدافهــا. بلــوغ 

ضمــن  المــادة  هــذه  ورود  إن 
لالختصاصــات  المخصــص  العنــوان 
ــارة غمــوض  المشــتركة مــن شــأنه إث
فقــط  تتعلــق  كانــت  إذا  مــا  بشــأن 

المشــتركة. باالختصاصــات 

كالتالــي:  المــادة  صياغــة  إعــادة 
»يمكــن للجماعــة، بمبــادرة منهــا، 
الذاتيــة،  مواردهــا  علــى  واعتمــادا 
أن تتولــى تمويــل أو تشــارك فــي 
أو  تجهيــز  أو  مرفــق  إنجــاز  تمويــل 
تقديــم خدمــة عموميــة ال تدخــل 
أو  الذاتيــة  اختصاصاتهــا  ضمــن 
مــع  تعاقــدي  بشــكل  المشــتركة 
الدولــة إذا تبيــن أن هــذا التمويــل 

أهدافهــا.« بلــوغ  فــي  يســاهم 

صالحيات مجلس الجماعة

يفصــل مجلــس الجماعــة بمداوالتــه 
فــي  تدخــل  التــي  القضايــا  فــي 
ويمــارس  الجماعــة  اختصاصــات 
بموجــب  إليــه  الموكولــة  الصالحيــات 

التنظيمــي. القانــون  هــذا  أحــكام 

يتــداول مجلــس الجماعــة فــي القضايا 
التالية:
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واألمــالك  والجبايــات  الماليــة   *
: عيــة لجما ا

الميزانية؛- 

الخصوصيــة -  الحســابات  فتــح 
مراعــاة  مــع  الملحقــة،  والميزانيــات 
مــن  و172  و171   1	9 المــواد  أحــكام 

التنظيمــي؛ القانــون  هــذا 

اعتمــادات جديــدة والرفــع مــن -  فتــح 
مبالــغ االعتمــادات وتحويــل االعتمــادات 

داخــل نفــس الفصــل؛

واألتــاوى -  الرســوم  ســعر  تحديــد 
ــدة  ــي تقبــض لفائ ومختلــف الحقــوق الت
الجماعــة فــي حــدود النســب المحــددة، 
القوانيــن  بموجــب  االقتضــاء،  عنــد 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

إحــداث أجــرة عــن الخدمــات المقدمــة - 
وتحديــد ســعرها؛

الواجــب -  والضمانــات  االفتراضــات 
؛ منحهــا

الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛- 

والمحافظــة -  الجماعــة  أمــالك  تدبيــر 
وصيانتهــا؛ عليهــا 

الضطــالع -  الالزمــة  العقــارات  اقتنــاء 
إليهــا  الموكولــة  بالمهــام  الجماعــة 
تغييــر  أو  تخصيصهــا  أو  مبادلتهــا  أو 
واألنظمــة  للقوانيــن  طبقــا  تخصيصهــا 

العمــل؛ بهــا  الجــاري 
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العموميــة  والتجهيــزات  المرافــق   *
المحليــة:

إحــداث المرافــق العموميــة التابعــة - 
طبقــا  تدبيرهــا  وطــرق  للجماعــة 
للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمل؛

للمرافــق -  المفــوض  التدبيــر  طــرق 
للجماعــة؛ التابعــة  العموميــة 

المحليــة -  التنميــة  شــركات  إحــداث 
المشــار إليهــا فــي المــادة 130 مــن هــذا 
القانــون التنظيمــي أو المســاهمة فــي 
الزيــادة  أو  غرضهــا  تغييــر  أو  رأســمالها 
فــي رأســمالها أو تخفيضــه أو تفويتــه؛

* التنمية االقتصادية واالجتماعية:

برنامج عمل الجماعة؛- 

باالختصاصــات -  المتعلقــة  العقــود 
والمنقولــة؛ المشــتركة 

حــدود -  فــي  التنظيميــة  المقــررات 
االختصاصــات المخولــة حصريا للجماعة؛

توزيــع المســاعدات والدعــم لفائــدة - 
الجمعيــات؛

المحافظــة -  شــروط  تحديــد 
حــدود  فــي  الغابــوي  الملــك  علــى 
بموجــب  لــه  المخولــة  االختصاصــات 

؛ ن نــو لقا ا
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* التعمير والبناء وإعداد التراب:- 

البنــاء الجماعيــة واألنظمــة -  ضوابــط 
الصحيــة  للوقايــة  الجماعيــة  العامــة 
للقوانيــن  طبقــا  العموميــة  والنظافــة 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

إعــداد -  وثائــق  حــول  الــرأي  إبــداء 
التــراب ووثائــق التعميــر طبقــا للقوانيــن 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

والطــرق -  الســاحات  تســمية 
؛ ميــة لعمو ا

* التدابيــر الصحيــة والنظافــة وحمايــة 
البيئــة:

لمحاربــة -  الالزمــة  التدابيــر  اتخــاذ 
األمــراض؛ انتشــار  عوامــل 

إحــداث وتنظيــم المكاتــب الجماعيــة - 
لحفــظ الصحــة؛

لمحاربــة  الالزمــة  التدابيــر  اتخــاذ  إن 
صميــم  فــي  يدخــل  األمــراض  انتشــار 
ــة المعهــود  ــات الشــرطة اإلداري صالحي

رئيــس المجلــس. إلــى  بهــا 

صالحيــات  مــن  حذفهــا  يقتــرح 
. لمجلــس ا

* تنظيم اإلدارة:

تنظيم إدارة الجماعة؛- 

تحديد اختصاصات إدارة الجماعة.- 
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* التعاون والشراكة:

المســاهمة فــي إحــداث مجموعــات - 
ومؤسســات  الترابيــة  الجماعــات 
االنضمــام  أو  الجماعــات  بيــن  التعــاون 

منهــا؛ االنســحاب  أو  إليهــا 

مــع -  والشــراكة  التعــاون  اتفاقيــات 
الخــاص؛ أو  العــام  القطــاع 

مشــاريع اتفاقيــات التوأمــة والتعــاون - 
الالمركــزي مــع جماعــات ترابيــة وطنيــة 

أو أجنبيــة؛

االنخــراط أو المشــاركة فــي أنشــطة - 
بالشــؤون  المهتمــة  المنظمــات 

؛ لمحليــة ا

الجماعــات -  مــع  التبــادل  أشــكال  كل 
الترابيــة األجنبيــة، بعــد موافقــة والــي 
احتــرام  إطــار  فــي  وذلــك  الجهــة، 

للمملكــة. الدوليــة  االلتزامــات 

اختصــاص  الجهــة  والــي  منــح  يثيــر 
مــع  التبــادل  أشــكال  علــى  الموافقــة 
غموضــا  األجنبيــة  الترابيــة  الجماعــات 
علــى اعتبــار أن مهــام المراقبــة اإلداريــة 
عامــل  إلــى  مســندة  الجماعــات  علــى 
الســلطة  أو  اإلقليــم  أو  العمالــة 

بالداخليــة.   المكلفــة  الحكوميــة 

األخيــرة  النقطــة  تعديــل  يقتــرح 
مــن المــادة 92 المتعلقــة بالتعــاون 

والشــراكة كالتالــي :

مــع  التبــادل  أشــكال  »كل 
الجماعــات الترابيــة األجنبيــة، بعــد 
الحكوميــة  الســلطة  موافقــة 
فــي  وذلــك  بالداخليــة،  المكلفــة 
الدوليــة  االلتزامــات  احتــرام  إطــار 

» . للمملكــة

تقوم الســلطات العمومية باستشارة 
السياســات  فــي  الجماعــة  مجلــس 
وكــذا  الجماعــة  تهــم  التــي  القطاعيــة 
التــي  الكبــرى  والمشــاريع  التجهيــزات 
تــراب  فــوق  إنجازهــا  الدولــة  تخطــط 
الجماعــة، وخاصــة عندمــا تكــون هــذه 
االستشــارة منصــوص عليهــا فــي نــص 

خــاص. تنظيمــي  أو  تشــريعي 

باســتثناء الحــاالت المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا 
العمــل، فقــد تبيــن أنــه ال يتــم استشــارة 
المشــاريع  بخصــوص  الجماعــات 
أو  الدولــة  تحدثهــا  التــي  والتجهيــزات 
المؤسســات أو المقــاوالت العموميــة 
تــراب  فــوق  الترابيــة  الجماعــات  أو 

الجماعــة 

يقترح تعديل المادة كالتالي :

العموميــة،  الســلطات  »تقــوم 
واألقاليــم  والعمــاالت  والجهــات 
باستشــارة مجلــس الجماعــة وجوبــا 
التــي  القطاعيــة  السياســات  فــي 
التجهيــزات  وكــذا  الجماعــة  تهــم 
تخطــط  التــي  الكبــرى  والمشــاريع 
أو  المؤسســات  أو  الدولــة، 
ــة أو الجهــات  المقــاوالت العمومي
ــم إلنجازهــا  أو العمــاالت أو األقالي

الجماعــة،« تــراب  فــوق 
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صالحيات رئيس مجلس الجماعة

المصالــح  المجلــس  رئيــس  يســير 
الرئيــس  ويعتبــر  للجماعــة،  اإلداريــة 
التسلســلي للعامليــن بهــا، ويســهر علــى 
تدبيــر شــؤونهم، ويتولــى التعييــن فــي 
جميــع المناصــب بــإدارة الجماعــة طبقــا 
والتنظيميــة  التشــريعية  للنصــوص 

العمــل. بهــا  الجــاري 

يجــوز لرئيــس مجلــس الجماعــة التــي 
 43 مجلســها  أعضــاء  عــدد  يفــوق 
عضــوا تعييــن رئيــس لديوانــه ومكلــف 
بمهمــة واحــد يشــتغل بديوانــه غيــر أنــه 
يمكــن بالنســبة للجماعــات ذات نظــام 
المقاطعــات أن يتألــف ديــوان الرئيــس 
إلــى  عددهــم  يصــل  مستشــارين  مــن 

.)4( أربعــة 

الرئيــس  مهــام  تزايــد  أمــام 
ــز  ومســؤولياته وتعقدهــا، فــإن تعزي
طاقمــه بالمــوارد البشــرية المؤهلــة 
البرامــج  لتنزيــل  ضروريــا  يعتبــر 
والمشــاريع التــي يضعهــا المجلــس 
يمكــن  ال  فإنــه  ولذلــك  وتتبعهــا. 
للديــوان  رئيــس  علــى  االقتصــار 
يجــب  بــل  واحــد،  بمهمــة  ومكلــف 
تمكيــن رئيــس المجلــس مــن تعزيــز 
تقتضيــه مهامــه  بمــا  عملــه  فريــق 

بهــا.  يضطلــع  التــي 

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
لرئيــس  »يجــوز  كالتالــي:  الثانيــة 
مجلــس الجماعــة التــي يفــوق عــدد 
أعضــاء مجلســها 43 عضــوا تعييــن 
بمهمــة  ومكلــف  لديوانــه  رئيــس 
ــه وأربعــة )4(  واحــد يشــتغل بديوان
لباقــي  يمكــن  كمــا  مستشــارين، 
الجماعــات تعييــن مكلفيــن بمهمــة 
لــدى الرئيــس يصــل عددهــم إلــى 

».)4( أربعــة 

 - 110 المــادة  أحــكام  مراعــاة  مــع 
ــاه، يمــارس رئيــس مجلــس الجماعــة  أدن
صالحيــات الشــرطة اإلداريــة في ميادين 
الوقايــة الصحيــة والنظافــة والســكينة 
وذلــك  المــرور،  وســالمة  العموميــة 
تنظيميــة  قــرارات  اتخــاذ  طريــق  عــن 
وبواســطة تدابيــر شــرطة فرديــة تتمثــل 
فــي اإلذن أو األمــر أو المنــع، ويضطلــع 

التاليــة: بالصالحيــات  الخصــوص  علــى 

منــح رخــص احتــالل الملــك العمومــي - 
دون إقامــة بنــاء وذلــك طبــق الشــروط 
فــي  عليهــا  المنصــوص  والمســاطر 
القوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل؛
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الســهر علــى احتــرام شــروط نظافــة - 
قنــوات  وتطهيــر  والطــرق  المســاكن 
الصــرف الصحــي وزجــر إيــداع النفايــات 

منهــا؛ والتخلــص  الســكني  بالوســط 

أو -  المهملــة  البنايــات  مراقبــة 
المهجــورة أو اآليلــة للســقوط واتخــاذ 
التدابيــر الضروريــة فــي شــأنها بواســطة 
قــرارات فرديــة أو تنظيميــة وذلــك فــي 
للقوانيــن  وطبقــا  صالحياتــه  حــدود 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 

علــى -  المحافظــة  فــي  المســاهمة 
التاريخــي  والتــراث  الطبيعيــة  المواقــع 
باتخــاذ  وذلــك  وحمايتهــا  والثقافــي 
طبقــا  الغايــة  لهــذه  الالزمــة  التدابيــر 
للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمل؛

المؤسســات -  اســتغالل  رخــص  منــح 
المضــرة أو المزعجــة أو الخطيــرة التــي 
تدخــل فــي صالحياتــه ومراقبتهــا طبقــا 
للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمل؛

تنظيــم األنشــطة التجاريــة والحرفيــة - 
مــن  التــي  المنظمــة  غيــر  والصناعيــة 
الصحيــة  بالوقايــة  تمــس  أن  شــأنها 
والنظافــة وســالمة المــرور والســكينة 
العموميــة أو تضــر بالبيئــة والمســاهمة 

مراقبتهــا؛ فــي 

العقاقيــر -  بيــع  محــالت  مراقبــة 
وبيــع  الحالقــة  ومحــالت  والبقالــة 
األماكــن  كل  عامــة  وبصــورة  العطــور، 

يقتــرح إضافــة الصالحيــات التاليــة 
 1914 وتعديــل مقتضيــات ظهيــر 
المحــالت  بتنظيــم  المتعلــق 
والمحــالت  بالصحــة  المضــرة 
الخطــرة:  والمحــالت  المزعجــة 

...................

تســليم رخــص ممارســة األنشــطة 
التجاريــة والحرفيــة والصناعية؛

تســليم رخــص ممارســة األنشــطة 
التجاريــة والحرفيــة والصناعيــة غيــر 

المنظمــة.
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التــي يمكــن أن تصنــع أو تخــزن أو تبــاع 
فيهــا مــواد خطيــرة؛

الضوابــط -  احتــرام  علــى  الســهر 
المتعلقــة بســالمة ونظافــة المحــالت 
المطاعــم  خاصــة  للعمــوم  المفتوحــة 
األلعــاب  وقاعــات  والمقاهــي 
وأماكــن  والمســارح  والمشــاهد 
األخــرى  األماكــن  وكل  الســباحة، 
ــد مواقيــت  المفتوحــة للعمــوم، وتحدي

وإغالقهــا؛ فتحهــا 

ضمــان -  إلــى  الراميــة  التدابيــر  اتخــاذ 
ســالمة المــرور فــي الطــرق العموميــة 
معرقــالت  ورفــع  وإنارتهــا،  وتنظيفهــا 
اآليلــة  البنايــات  وإتــالف  عنهــا،  الســير 
النــاس  ومنــع  الخــراب،  أو  للســقوط 
فــي  أو  النوافــذ  فــي  يعرضــوا  أن  مــن 
األقســام األخــرى مــن الصــروح أو مــن 
أن يلقــوا فــي الطــرق العموميــة أيــا كان 
مــن األشــياء التــي مــن شــأن ســقوطها 
أو رميهــا أن يشــكل خطــرا علــى المــارة 
أو يســبب رائحــة مضــرة بالصحة؛تنظيــم 
بالطــرق  والوقــوف  والجــوالن  الســير 
العموميــة والمحافظــة علــى ســالمة 

المــرور بهــا؛

جــودة -  مراقبــة  فــي  المســاهمة 
المــواد الغذائيــة والمشــروبات والتوابل 
لالســتهالك  أو  للبيــع  المعروضــة 

؛ مــي لعمو ا
الســهر علــى نظافــة مجــاري الميــاه - 

والمــاء الصالــح للشــرب وضمــان حمايــة 
المخصصــة  المــاء  نقــط  ومراقبــة 
لالســتهالك العمومي ومياه الســباحة؛
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أو -  لتجنــب  الالزمــة  التدابيــر  اتخــاذ 
الوبائيــة  األمــراض  انتشــار  مكافحــة 
للقوانيــن  طبقــا  وذلــك  الخطيــرة،  أو 

بهــا؛ المعمــول  واألنظمــة 
لضمــان -  الخاصــة  التدابيــر  اتخــاذ 

فــي  خصوصــا  العموميــة  الســكينة 
يقــع فيهــا  التــي  العموميــة  المحــالت 
النــاس كالمواســم واألســواق  تجمهــر 
األلعــاب  أو  المشــاهد  ومحــالت 
والمقاهــي  الرياضيــة  والمياديــن 

وغيرهــا؛ والشــواطئ  والمســابح 
لتفــادي -  الضروريــة  التدابيــر  اتخــاذ 

والمضــرة،  المؤذيــة  البهائــم  شــرود 
األليفــة،  الحيوانــات  بمراقبــة  والقيــام 
ومكافحــة  الضالــة  الــكالب  وجمــع 
يهــدد  آخــر  مــرض  وكل  الســعار،  داء 
للقوانيــن  طبقــا  األليفــة  الحيوانــات 

العمــل؛ بهــا  الجــاري  واألنظمــة 
تنظيــم ومراقبــة المحطــات الطرقيــة - 

ومحطــات وقــوف حافــالت المســافرين 
وحافــالت النقــل العمومــي وســيارات 
وكــذا  البضائــع،  نقــل  وعربــات  األجــرة 

جميــع محطــات وقــوف العربــات؛
إطــار -  فــي  تنظيميــة  قــرارات  اتخــاذ 

الســلطة التنظيميــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 95 أعــاله مــن أجــل تنظيــم 
المــؤدى  العربــات  وقــوف  شــروط 
العموميــة  والســاحات  بالطــرق  عنــه 
واألماكــن المخصصــة لذلــك مــن قبــل 

الجماعــة؛

اتخــاذ التدابيــر الالزمــة للوقايــة مــن - 
الحريــق واآلفــات والفيضانــات وجميــع 

الكــوارث العموميــة األخــرى؛
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أجــل -  مــن  النــار  اســتعمال  تنظيــم 
يهــدد  الــذي  الحريــق  مــن  الوقايــة 
واألغــراس طبقــا  والنباتــات  المســاكن 
بهمــا  الجــاري  والتنظيــم  للتشــريع 

؛ لعمــل ا

الطــرق -  تشــوير  وتنظيــم  ضبــط 
الجماعــة؛ تــراب  داخــل  العموميــة 

إقامــة واســتغالل -  تنظيــم ومراقبــة 
اإلشــهار  لغايــة  الحضــري  األثــاث 
واللوحــات  اإلعالنــات  بواســطة 
بالطريــق  والشــعارات  واإلعالمــات 

وملحقاتــه؛ وتوابعــه  العمومــي 

تنظيــم اســتغالل المقالــع فــي حــدود - 
والتنظيميــة  التشــريعية  المقتضيــات 
تطبيــق  علــى  والســهر  بهــا  المعمــول 
القوانيــن واألنظمــة فــي هــذا الميــدان؛

ضمــان حمايــة األغــراس والنباتات من - 
للقوانيــن  طبقــا  والبهائــم  الطفيليــات 

واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل؛

والمقابــر -  الجنائــز  شــرطة  ممارســة 
واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة المســتعجلة 
بالشــكل  المتوفيــن  األشــخاص  لدفــن 
العمومــي  المرفــق  وتنظيــم  الالئــق، 
لنقــل األمــوات ومراقبــة عمليــة الدفــن 
طبقــا  القبــور  مــن  الجثــث  واســتخراج 
القوانيــن  فــي  المقــررة  للكيفيــات 

العمــل. بهــا  الجــاري  واألنظمــة 
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المادة
101

المادة
102

الجماعــة فــي  رئيــس مجلــس  يقــوم 
مجــال التعميــر بمــا يلــي:

القوانيــن -  تطبيــق  علــى  الســهر 
واألنظمــة المتعلقــة بــه طبقــا للتشــريع 
واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل، وعلــى 
احتــرام ضوابــط تصاميــم إعــداد التــراب 

؛ التعميــر  ووثائــق 

منح رخص البناء والتجزئة والتقســيم، - 
وإحــداث مجموعــات ســكنية، ويتعيــن 
البطــالن،  طائلــة  تحــت  الرئيــس،  علــى 
التقيــد فــي هــذا الشــأن بجميــع اآلراء 
فــي  عليهمــا  المنصــوص  الملزمــة 
بهــا  الجــاري  التشــريعية  النصــوص 
العمــل والســيما بالــرأي الملــزم للوكالــة 

المعنيــة؛ الحضريــة 

وشــهادات -  الســكن  رخــص  منــح 
المطابقــة طبقــا للنصــوص التشــريعية 
واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل، وذلــك 
مــع مراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا 
القانــون  هــذا  مــن   237 المــادة  فــي 

لتنظيمــي. ا

االختصــاص  أهــم  تحويــل  تــم 
الســلطة  إلــى  بالتعميــر  المتعلقــة 
المحليــة والوكالــة الحضريــة بمقتضــى 
قوانيــن التعميــر الجديــدة ممــا أدى الى 
الســهر  فــي  الجماعــات  دور  تهميــش 
واألنظمــة  القوانيــن  تطبيــق  علــى 
القوانيــن  أن  علمــا  التعميــر.   بمجــال 
المتعلقــة بالتعميــر صــادرت مجموعــة 
مجالــس  رؤســاء  صالحيــات  مــن 
الجماعــات. ولذلــك فإنــه يقتــرح تعديــل 
بالتعميــر إلعطــاء  المتعلقــة  القوانيــن 
رؤســاء الجماعــات الترابيــة الصالحيــات 
األساســي  دورهــا  للعــب  الكافيــة 
بالعالــم  خاصــة  للقــرب،  كمؤسســة 
بوثائــق  المشــمول  الغيــر  القــروي 

. لتعميــر ا

يقتــرح تعديــل البنــد الثانــي مــن 
كالتالــي: المــادة  

والتجزئــة  البنــاء  رخــص  »منــح 
والتقســيم. ويتعيــن علــى الرئيــس، 
تحــت طائلــة البطــالن، التقيــد فــي 
بالقوانيــن واألنظمــة  الشــأن  هــذا 

العمــل.« بهــا  الجــاري 

يعتبــر رئيــس مجلــس الجماعــة ضابطــا 
تفويــض  ويمكنــه  المدنيــة.  للحالــة 
هــذه المهمــة إلــى النــواب كمــا يمكنــه 
ــن  ــن الجماعيي تفويضهــا أيضــا للموظفي
طبقــا ألحــكام القانــون المتعلــق بالحالــة 

المدنيــة.

يثيــر اشــتراط تفويــض مهــام اإلشــهاد 
علــى صحــة اإلمضــاء ومطابقــة النســخ 
أو  العــام  للمديــر  حصريــا  ألصولهــا 
لرؤســاء األقســام  أو  المصالــح  لمديــر 
تتعلــق  عمليــة  صعوبــات  والمصالــح 
المســؤولين  أعــداد  كفايــة  بعــدم 
علــى  للطلــب  لالســتجابة  المذكوريــن 
ضــرورة  علــى  عــالوة  الخدمــات  هــذه 
لتدبيــر  بالجماعــة  المســؤولين  تفــرغ 
شــؤون الجماعــة وليــس لتقديــم هــذه 
إلــى  تــوكل  التــي يمكــن أن  الخدمــات 
الموظفيــن عمومــا علــى غــرار الحالــة 

المدنيــة.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي: الثانيــة 

الشــروط  طبــق  »يقــوم، 
القوانيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص 
العمــل،  بهــا  الجــاري  واألنظمــة 
اإلمضــاء  صحــة  علــى  باإلشــهاد 
ومطابقــة نســخ الوثائــق ألصولهــا. 
ويمكنــه تفويــض هــذه المهــام إلــى 
النــواب وإلــى الموظفيــن التابعيــن 

للجماعــة«.



مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات 50

المنصــوص  الشــروط  طبــق  يقــوم، 
عليهــا فــي القوانيــن واألنظمــة الجــاري 
صحــة  علــى  باإلشــهاد  العمــل،  بهــا 
الوثائــق  نســخ  ومطابقــة  اإلمضــاء 
هــذه  تفويــض  ويمكنــه  ألصولهــا. 
المهــام إلــى النــواب وإلــى المديــر العــام 
ورؤســاء  الحالــة،  حســب  المديــر،  أو 
الجماعــة. بــإدارة  والمصالــح  األقســام 

تحــت  المجلــس  لرئيــس  يجــوز 
يفــوض  أن  ومراقبتــه  مســؤوليته 
باســتثناء  نوابــه  إلــى  بقــرار  إمضــاءه 
بالصــرف. واألمــر  اإلداري  التســيير 

ويجــوز لــه أيضــا أن يفــوض لنوابــه بقرار 
ينحصــر  أن  شــريطة  صالحياتــه  بعــض 
التفويــض فــي قطــاع محــدد لــكل نائب، 
وذلــك مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون 

التنظيمــي.

المقصــود  المــادة  توضــح  ال 
" ي ر ا د إل ا لتســيير با "

ال تحــدد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
المقصــود بلفــظ ‘’قطــاع’’.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي:  األولــى 

تحــت  المجلــس  لرئيــس  »يجــوز 
يفــوض  أن  ومراقبتــه  مســؤوليته 
ــه باســتثناء  ــى نواب إمضــاءه بقــرار إل
ــة  ــح اإلداري التســيير اإلداري للمصال

بالصــرف.« للجماعــة واألمــر 

عنــد  يطلــب،  أن  للرئيــس  يجــوز 
أو  العمالــة  عامــل  مــن  االقتضــاء، 
علــى  العمــل  يمثلــه،  مــن  أو  اإلقليــم 
طبقــا  العموميــة  القــوة  اســتخدام 
قصــد ضمــان  بــه،  المعمــول  للتشــريع 
المجلــس. ومقــررات  قراراتــه  احتــرام 

مــن أجــل تمكيــن رئيــس المجلــس مــن 
ممارســة صالحياتــه خاصــة فــي مجــال 
الســكينة  وحفــظ  اإلداريــة  الشــرطة 
والصحــة والســالمة العموميــة، فإنــه 
اســتعمال  بإمكانيــة  تمتيعــه  يتوجــب 
القــوة العموميــة وتوفيــر جهــاز شــرطة 
جماعيــة مؤهــل لضمــان تنفيــذ مقــررات 
علــى  عــالوة  هــذا  المجلــس  رئيــس 
مــن  الجماعــات  منــح رؤســاء مجالــس 
الصفــة الضبطيــة لتمكينهــم مــن ضبــط 
المخالفــات وزجرهــا باعتبــار ذلــك إحــدى 

المهــام االساســية المخولــة لهــم

المــادة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
: لــي لتا كا

»يعتبــر رئيــس مجلــس الجماعــة 
فيمــا  القضائيــة  للشــرطة  ضابطــا 
يتعلــق بضبــط وتحريــر المخالفــات 

التــي تتعلــق بمجــال صالحياتــه.

الجماعــة  مجلــس  رئيــس  يتوفــر 
علــى أعــوان شــرطة إداريــة يعهــد 
المخالفــات  بتحريــر محاضــر  إليهــم 
المتعلقــة بمجــال صالحياتــه وكــذا 
ويحــدد  الجماعــة.  اختصاصــات 
اإلداريــة  الشــرطة  أعــوان  نظــام 
مــن  باقتــراح  يتخــذ  بمرســوم 
المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة 

بالداخليــة.
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عنــد  يطلــب،  أن  للرئيــس  يجــوز 
أو  العمالــة  مــن عامــل  االقتضــاء، 
العمــل  يمثلــه،  مــن  أو  اإلقليــم 
علــى اســتخدام القــوة العموميــة 
طبقــا للتشــريع المعمــول بــه، قصد 
ومقــررات  قراراتــه  احتــرام  ضمــان 
رفــض  يكــون  أن  يجــب  المجلــس. 
معلــال،  العموميــة  القــوة  تســخير 
المجلــس  رئيــس  إلــى  ويبلــغ 
مــن  ايــام   3 أجــل  داخــل  كتابــة 
توصــل العامــل أو مــن ينــوب عنــه 

بالطلــب«.

المراقبة االدارية

الثانيــة  الفقــرة  لمقتضيــات  تطبيقــا 
مــن الفصــل 145 مــن الدســتور، يمــارس 
مهــام  اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل 
المراقبــة اإلداريــة علــى شــرعية قــرارات 
مجلــس  ومقــررات  المجلــس  رئيــس 

الجماعــة.

كل نــزاع فــي هــذا الشــأن تبــت فيــه 
اإلداريــة. المحكمــة 

تعتبــر باطلــة بحكــم القانــون المقــررات 
والقــرارات التــي ال تدخــل فــي صالحيــات 
مجلــس الجماعــة أو رئيســه أو المتخــذة 
خرقــا ألحــكام هــذا القانــون التنظيمــي 
والتنظيميــة  التشــريعية  والنصــوص 
المحكمــة  وتبــت  العمــل.  بهــا  الجــاري 
اإلداريــة فــي طلــب البطــالن بعــد إحالــة 
األمــر إليهــا فــي كل وقــت وحيــن مــن 
قبــل عامــل العمالــة أو اإلقليــم أو مــن 

ينــوب عنــه.

يتعــارض اســتعمال عبــارة ››فــي كل 
المحــددة  اآلجــال  مــع  وقــت وحيــن‹‹ 
التنظيمــي  القانــون  هــذا  بمقتضــى 
ــر  مــن أجــل التعــرض علــى المقــررات غي
المشــروعة. كمــا يفتــح الباب أمام عدم 
وتهديــد  القانونيــة  األوضــاع  اســتقرار 
الحقــوق المكتســبة لألطــراف. ولذلــك 
يجــب أن تقتصــر إمكانيــة اإلحالــة فــي 
كل وقــت وحيــن فقــط علــى المقــررات 
المتخــذة خــارج اختصاصــات الجماعــة.

يقترح صياغة المادة كالتالي:
الفقــرة  لمقتضيــات  »تطبيقــا 
مــن   145 الفصــل  مــن  الثانيــة 
العمالــة  عامــل  يمــارس  الدســتور، 
المراقبــة  مهــام  اإلقليــم  أو 
قــرارات  شــرعية  علــى  اإلداريــة 
رئيــس المجلــس ومقــررات مجلــس 
للشــروط  طبقــا  وذلــك  الجماعــة 
ــي  ــددة ف ــات المح ــال والكيفي واآلج

التنظيمــي. القانــون  هــذا 
تبــت  الشــأن  نــزاع فــي هــذا  كل 

اإلداريــة. المحكمــة  فيــه 
القانــون  بحكــم  باطلــة  تعتبــر 
التــي  والقــرارات  المقــررات 
اختصاصــات  ضمــن  تدخــل  ال 
الجماعــة أو صاحيــات رئيســها. 
فــي  اإلداريــة  المحكمــة  وتبــت 
طلــب البطــالن بعــد إحالــة األمــر 
إليهــا فــي كل وقــت وحيــن مــن 
قبــل عامــل العمالــة أو اإلقليــم 

عنــه.« ينــوب  مــن  أو 
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يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات 
ومقــررات مجلــس الجماعــة وكــذا نســخ 
مــن قــرارات الرئيــس المتخــذة فــي إطــار 
الســلطة التنظيميــة إلــى عامــل العمالــة 
داخــل  عنــه  ينــوب  مــن  أو  اإلقليــم  أو 
 )15( عشــر  خمســة  يتعــدى  ال  أجــل 
يومــا مــن أيــام العمــل المواليــة لتاريــخ 
اختتــام الــدورة أو لتاريــخ اتخــاذ القــرارات 

ــل وصــل. ــك مقاب المذكــورة ، وذل

القــرارات  مــن  نســخ  وجوبــا  تبلــغ 
الفرديــة المتعلقــة بالتعميــر إلــى عامــل 
العمالــة أو اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه 
ــام  داخــل أجــل ال يتعــدى خمســة )5( أي

إلــى المعنــي بهــا. بعــد تســليمها 

أورد المرســوم 475-18-2 المتعلــق 
بتطبيــق مقتضيــات القانــون رقــم 12-
آجــال  وتتميمــه  تغييــره  تــم  كمــا   90
المتعلقــة  القــرارات  مختلفــة  تبليــغ 
اآلجــال  مــع  تتناقــض  قــد  بالتعميــر 
المــادة. المنصــوص عليهــا قــي هــذه 

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
اإلخــال  ››دون  كالتالــي:  الثانيــة 
بالمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة 
األخــرى المتعلقــة بالتعميــر، تبلــغ 
وجوبــا نســخ مــن القــرارات الفرديــة 
عامــل  إلــى  بالتعميــر  المتعلقــة 
ينــوب  العمالــة أو اإلقليــم أو مــن 
ــة  ــدى خمس ــل ال يتع ــل أج ــه داخ عن
)5( أيــام بعــد تســليمها إلــى المعنــي 

بهــا. »

التاليــة  المجلــس  مقــررات  تكــون  ال 
قابلــة للتنفيــذ إال بعــد التأشــير عليهــا 
اإلقليــم  أو  العمالــة  عامــل  قبــل  مــن 
أو مــن ينــوب عنــه، داخــل أجــل عشــرين 
)20( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا مــن 

المجلــس: رئيــس 

عمــل -  ببرنامــج  المتعلــق  المقــرر 
؛ عــة لجما ا

المقرر المتعلق بالميزانية؛- 

إدارة -  بتنظيــم  القاضــي  المقــرر 
اختصاصاتهــا؛ وتحديــد  الجماعــة 

المقــررات ذات الوقــع المالــي علــى - 
والســيما  المداخيــل،  أو  النفقــات 
االقتراضــات والضمانــات وتحديــد ســعر 
الرســوم واألتــاوى ومختلــف الحقــوق 
وتفويــت أمــالك الجماعــة وتخصيصهــا؛

لهــا  المقــررات  أغلــب  أن  اعتبــارا 
آثــار     ماليــة، يــؤدي اعتمــاد فقــرة " 
علــى  المالــي  الوقــع  ذات  المقــررات 
والســيما  المداخيــل،  أو  النفقــات 
ــد ســعر  ــات وتحدي االقتراضــات والضمان
الحقــوق  واألتــاوى ومختلــف  الرســوم 
وتفويــت أمــاك الجماعــة وتخصيصهــا’’ 
غيــر  التوســع  إلــى  الحاليــة  بصيغتهــا 
مقــررات مجالــس  إخضــاع  فــي  المبــرر 

التأشــير. إلــى  الجماعــات 

 يقتــرح تعويــض الفقــرة المشــار 
إليهــا جانبــا بالفقــرة التاليــة:

بتحديــد  المتعلقــة  المقــررات 
المداخيــل والنفقــات المرصــودة فــي 
االقتراضــات  الميزانيــة، وال ســيما 
والضمانــات وتحديــد ســعر الرســوم 
الحقــوق  ومختلــف  واألتــاوى 
الجماعــة  أمــالك  وتفويــت 

. تخصيصهــا و
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المقــرر المتعلــق بتســمية الســاحات - 
والطــرق العموميــة عندمــا تكــون هــذه 
تذكيــرا  أو  عموميــا  تشــريفا  التســمية 

بحــدث تاريخــي؛

المقــرر المتعلــق باتفاقيــات التعــاون - 
تبرمهــا  التــي  والتوأمــة  الالمركــزي 
المحليــة  الجماعــات  مــع  الجماعــة 

األجنبيــة؛

بإحــداث -  المتعلقــة  المقــررات 
المرافــق العموميــة الجماعيــة وطــرق 

. هــا بير تد

غيــر أن المقــررات المتعلقــة بالتدبيــر 
والمنشــآت  للمرافــق  المفــوض 
العموميــة الجماعيــة وبإحــداث شــركات 
التنميــة المحليــة يؤشــر عليهــا مــن قبــل 
الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة 
إليــه فــي  داخــل نفــس األجــل المشــار 

أعــاله. األولــى  الفقــرة 

ــر عــدم اتخــاذ أي قــرار فــي شــأن  يعتب
بعــد  المذكــورة  المقــررات  مــن  مقــرر 
انصــرام األجــل المنصــوص عليــه أعــاله، 

تأشــيرة. بمثابــة 

االليات التشاركية للحوار والتشاور

تحــدث لــدى مجلــس الجماعــة هيئــة 
فعاليــات  مــع  بشــراكة  استشــارية 
بدراســة  تختــص  المدنــي  المجتمــع 
مبــادئ  بتفعيــل  المتعلقــة  القضايــا 
ومقاربــة  الفــرص  وتكافــؤ  المســاواة 
المســاواة  »هيئــة  تســمى  النــوع 

النــوع«. ومقاربــة  الفــرص  وتكافــؤ 

علــى  التنظيمــي  القانــون  ينــص  ال 
ومــا  اللجنــة  هــذه  مكونــات  طبيعــة 
أو  المجلــس  أعضــاء  تعنــي  كانــت  إذا 
المجتمــع المدنــي أو هما معا، خصوصا 
أن بعــض أعضــاء المجلــس هــم كذلــك 
أعضــاء منخرطيــن فــي بعــض جمعيــات 

بالجماعــة. المدنــي  المجتمــع 

التاليــة:  الفقــرة  إضافــة  يقتــرح 
كيفيــات  تنظيمــي  بنــص  ››يحــدد 
تأليــف وســير هــذه الهيئــة، وطــرق 
التعويضــات  وصــرف  تمويلهــا 

أعضائهــا«. مهــام  عــن  الناجمــة 

المادة
120



مقرتحات الجمعية املغربية لرؤساء مجالس الجامعات لتعديل القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجامعات 54

للمجلــس  الداخلــي  النظــام  يحــدد 
كيفيــات تأليــف هــذه الهيئــة وتســييرها.

غيــاب  أن  الممارســة  أظهــرت  كمــا 
أي توضيــح بخصــوص تمويــل أنشــطة 
هــذه الهيئــة وتعويضــات أعضائهــا كان 
مــن األســباب الرئيســية فــي عــدم بلــوغ 

أهدافهــا فــي معظــم الجماعــات.

إدارة الجماعة

يحــدد  إدارة  علــى  الجماعــة  تتوفــر 
لرئيــس  بقــرار  واختصاصاتهــا  تنظيمهــا 
المجلــس يتخــذ بعــد مداولــة المجلــس، 
الثالــث  البنــد  مقتضيــات  مراعــاة  مــع 
القانــون  هــذا  مــن   118 المــادة  مــن 

لتنظيمــي. ا

مــن  اإلدارة  هــذه  وجوبــا  تتألــف 
يمكــن  أنــه  غيــر  للمصالــح،  مديريــة 
لبعــض الجماعــات التــي تحــدد الئحتهــا 
الســلطة  باقتــراح مــن  يتخــذ  بمرســوم 
الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة، التوفــر 

للمصالــح. عامــة  مديريــة  علــى 

تبيــن أن التنظيــم اإلداري للجماعــات 
وحجــم  خصوصيــات  يراعــي  أن  يجــب 
كل جماعــة علــى حــدة وكــذا حاجياتهــا 

ومواردهــا.

الفقــرة  صياغــة  إعــادة  يقتــرح 
كالتالــي:  األأولــى 

إدارة  علــى  الجماعــة  »تتوفــر 
يحــدد تنظيمهــا واختصاصاتهــا بقرار 
لرئيــس المجلــس يتخــذ بعد مداولة 
المجلــس، ويراعــي مقــرر المجلــس 
وامكانيتهــا  الجماعــة  خصوصيــة 
الماليــة والبشــرية، ويخضــع المقــرر 
الخــاص بالهيــكل التنظيمــي لإدارة 
عامــل  تأشــيرة  الــى  الجماعيــة 

اإلقليــم«. أو  العمالــة 

المناصــب  جميــع  فــي  التعييــن  يتــم 
لرئيــس مجلــس  بقــرار  الجماعــة  بــإدارة 
التعييــن  قــرارات  أن  غيــر  الجماعــة، 
المتعلقــة بالمناصــب العليــا بهــا تخضــع 
لتأشــيرة الســلطة الحكوميــة المكلفــة 

بالداخليــة.

الســلطة  تأشــيرة  يبــرر  مــا  يوجــد  ال 
علــى  بالداخليــة  المكلفــة  الحكوميــة 
قــرارات التعييــن المتعلقــة بالمناصــب 
التوظيــف  مســاطر  أن  خاصــة  العليــا، 
واألنظمــة  بالقانــون  عليهــا  منصــوص 
الجــاري بهــا العمــل وخاضعــة للمراقبــة 

. اإلقليمييــن.  للخزنــة  الماليــة 

حــذف الفقــرة المتعلقــة بخضــوع 
العليــا  المناصــب  فــي  التعييــن 
الحكوميــة  الســلطة  لتأشــيرة 

بالداخليــة.  المكلفــة 
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العاملــة  البشــرية  المــوارد  تخضــع 
التعــاون  الجماعــة ومؤسســات  بــإدارة 
بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات 
الترابيــة ألحــكام نظــام أساســي خــاص 
الترابيــة  الجماعــات  إدارة  بموظفــي 

بقانــون. يحــدد 

ويحــدد النظــام األساســي المذكــور، 
الوظائــف  خصوصيــات  مراعــاة  مــع 
وجــه  علــى  الترابيــة،  بالجماعــات 
الخصــوص، حقــوق وواجبات الموظفين 
التعــاون  الجماعــة ومؤسســات  بــإدارة 
بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات 
علــى  المطبقــة  والقواعــد  الترابيــة 
وضعيتهــم النظاميــة ونظــام أجورهــم 
فــي  بــه  معمــول  هــو  مــا  غــرار  علــى 
النظــام األساســي للوظيفــة العمومية.

لــم يصــدر إلــى حــدود اليــوم القانــون 
المتعلــق بالوظيفــة العموميــة الترابيــة 
ممــا خلــف مجموعــة مــن الصعوبــات 
خاصــة فــي إدارات مؤسســات التعــاون 
بيــن الجماعــات ومجموعــات الجماعــات 
الترابيــة عــالوة على الجماعات نفســها.

القانــون  لصــدور  أجــل  تحديــد 
العموميــة  بالوظيفــة  المتعلــق 

بيــة. لترا ا

شركات التنمية المحلية

حــدود  فــي  الشــركة  غــرض  ينحصــر 
الصناعيــة  الطبيعــة  ذات  األنشــطة 
والتجاريــة، التــي تدخــل فــي اختصاصــات 
بيــن  التعــاون  ومؤسســات  الجماعــة 
الجماعــات  ومجموعــات  الجماعــات 
الترابيــة باســتثناء تدبيــر الملــك الخــاص 

عــة. للجما

البطــالن،  طائلــة  تحــت  يجــوز،  ال 
إحــداث أو حــل شــركة التنميــة المحليــة 
أو المســاهمة فــي رأســمالها أو تغييــر 
أو  رأســمالها  فــي  الزيــادة  أو  غرضهــا 
تخفيضــه أو تفويتــه إال بنــاء علــى مقــرر 
المجلــس المعنــي تؤشــر عليــه الســلطة 

بالداخليــة. المكلفــة  الحكوميــة 
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ال يمكــن أن تقــل مســاهمة الجماعــة 
أو مؤسســات التعــاون بيــن الجماعــات 
أو مجموعــات الجماعــات الترابيــة فــي 
عــن  المحليــة  التنميــة  شــركة  رأســمال 
األحــوال،  جميــع  وفــي   ،34% نســبة 
يجــب أن تكــون أغلبيــة رأســمال الشــركة 
خاضعــة  اعتباريــة  أشــخاص  ملــك  فــي 

للقانــون العــام.

ال يجــوز لشــركة التنميــة المحليــة أن 
تســاهم فــي رأســمال شــركات أخــرى.

اجتماعــات  محاضــر  تبلــغ  أن  يجــب 
التنميــة  لشــركة  المســيرة  األجهــزة 
ومؤسســات  الجماعــة  إلــى  المحليــة 
التعــاون ومجموعــة الجماعــات الترابيــة 
المســاهمة فــي رأســمالها وإلــى عامــل 
العمالــة أو اإلقليــم داخــل أجــل خمســة 
لتاريــخ  المواليــة  يومــا   )15( عشــر 

االجتماعــات.

بــكل  يحــاط المجلــس المعنــي علمــا 
ــة  القــرارات المتخــذة فــي شــركة التنمي
ممثــل  يقدمهــا  دوريــة  تقاريــر  عبــر 

التنميــة. شــركة  بأجهــزة  الجماعــة 

الجماعــة  ممثــل  مهمــة  تكــون 
التنميــة  لشــركة  المســيرة  باألجهــزة 
المحليــة مجانيــة، غيــر أنــه يمكــن منحــه 
وكيفيــات  مبلغهــا  يحــدد  تعويضــات 

تنظيمــي. بنــص  صرفهــا 

  

يثيــر دور أعضــاء مجالــس الجماعــات 
التنميــة  شــركات  فــي  ومهامهــم 
الصعوبــات  مــن  مجموعــة  المحليــة 
رقــم  القانــون  بيــن  والتناقضــات 
17.95 المتعلــق بشــركات المســاهمة 
المتعلــق  التنظيميــة  والقوانيــن 
مــا  وهــو  وبالجماعــات.  باالنتخابــات 
يتجســد فــي مســألة األهليــة االنتخابيــة 

خاصــة. مصالــح  وربــط 

بــدور  خاصــة  مــواد  إفــراد  يجــب 
الجماعــات  مجالــس  أعضــاء 
كممثليــن عــن الجماعــات بشــركات 
وتحديــد  المحليــة  التنميــة 
اشــتراط  وعــدم  مســؤولياتهم 
رأســمال  فــي  ألســهم  امتالكهــم 
منصــب  أجــل شــغل  مــن  الشــركة 
مجلــس  فــي  رئيــس  أو  عضــو 

اإلدارة...

يجــب اشــتراط تــرأس الجماعــة أو 
مؤسســات التعــاون بيــن الجماعات 
لمجلــس  الجماعــات  مجموعــة  أو 

إدارة الشــركة. 
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فــي حالــة توقيــف مجلــس الجماعــة 
فــي  الجماعــة  يســتمر ممثــل  حلــه،  أو 
شــركات  إدارة  مجلــس  داخــل  تمثيلهــا 
التنميــة المشــار إليهــا أعــاله إلــى حيــن 
اســتئناف مجلــس الجماعــة لمهامــه أو 

انتخــاب مــن يخلفــه، حســب الحالــة.

أيــة  التنظيمــي  بالقانــون  يوجــد  ال 
ومســاطره  التوقيــف  إلــى  إشــارة 

حذف التوقيف

مجموعة الجماعات الترابية

الترابيــة  الجماعــات  مجموعــة  تحــل 
التاليــة: الحــاالت  فــي 

بحكــم القانــون بعــد مــرور ســنة علــى - 
األقــل بعــد تكوينهــا دون ممارســة أي 
نشــاط مــن األنشــطة التــي أسســت مــن 

أجلهــا؛

أسســت -  الــذي  الغــرض  انتهــاء  بعــد 
أجلــه؛ مــن 

مجالــس -  جميــع  اتفــاق  علــى  بنــاء 
الجماعــات الترابيــة المكونة للمجموعة؛

ألغلبيــة -  معلــل  طلــب  علــى  بنــاء 
المكونــة  الترابيــة  الجماعــات  مجالــس 

؛ عــة للمجمو

فــي حالــة توقيــف مجلــس مجموعــة 
تطبــق  حلــه،  أو  الترابيــة  الجماعــات 
القانــون  هــذا  مــن   74 المــادة  أحــكام 

لتنظيمــي. ا

مــن  تنســحب  أن  للجماعــة  يمكــن 
وفــق  الترابيــة  الجماعــات  مجموعــة 
فــي  عليهــا  المنصــوص  الشــكليات 
عــن  ويعلــن  تأسيســها،  اتفاقيــة 
الحكوميــة  للســلطة  بقــرار  االنســحاب 

بالداخليــة. المكلفــة 

ال ينظــم القانــون التنظيمي مســطرة 
توقيــف مجالــس مؤسســات التعــاون 

بيــن الجماعــات. 

حذف كلمة التوقيف أو تنظيمه 
بمقتضى القانون التنظيمي. 
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اتفاقيات التعاون والشراكة

إطــار  فــي  للجماعــات،  يمكــن 
تبــرم  أن  لهــا،  المخولــة  االختصاصــات 
ترابيــة  جماعــات  مــع  أو  بينهــا  فيمــا 
أو  العموميــة  اإلدارات  مــع  أو  أخــرى 
الهيئــات  أو  العموميــة  المؤسســات 
الهيئــات  أو  األجنبيــة  الحكوميــة  غيــر 
الجمعيــات  أو  األخــرى  العموميــة 
المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة 
اتفاقيــات للتعــاون أو الشــراكة مــن أجــل 
فائــدة  ذي  نشــاط  أو  مشــروع  إنجــاز 
مشــتركة ال يقتضــي اللجــوء إلــى إحــداث 
ــون العــام  ــاري خاضــع للقان شــخص اعتب

الخــاص. أو 

المنفعــة  شــرط  اعتمــاد  أدى 
مهمــة  مشــاريع  عرقلــة  إلــى  العامــة 
بشــراكة بيــن الجماعــة ومجموعــة مــن 

والجــادة. النشــيطة  الجمعيــات 

إلــى  المــادة إشــارة  كمــا ال تتضمــن 
كذلــك  يمكــن  الــذي  الخــاص  القطــاع 
معــه إبــرام اتفاقيــات تعــاون وشــراكة 

علــى غــرار باقــي األطــراف. 

كالتالــي:  المــادة  صياغــة  يقتــرخ 
إطــار  فــي  للجماعــات،  »يمكــن 
االختصاصــات المخولــة لها، أن تبرم 
فيمــا بينهــا أو مــع جماعــات ترابيــة 
العموميــة  اإلدارات  مــع  أو  أخــرى 
أو  العموميــة  المؤسســات  أو 
األجنبيــة  الحكوميــة  غيــر  الهيئــات 
أو  األخــرى  العموميــة  الهيئــات  أو 
ــن  ــات أو الفاعليــن االقتصاديي الجمعي
أو  للتعــاون  اتفاقيــات  الخــواص 

الشــراكة.............«

الجمعيــة   : مكــررة   150 المــادة 
الجماعــات مجالــس  لرؤســاء  المغربيــة 

فــي  بدورهــا  الجماعــات  قيــام  إن 
تمثيــل هــذا المســتوى الترابــي الهــام 
مؤسســاتي  بشــكل  والمشــاركة 
وفعــال فــي وضــع التصــورات والبرامــج 
الجماعــات  وعمــل  الالمركزيــة  لدعــم 
المغربيــة  الجماعــات  تمثيــل  وكــذا 
بشــكل رســمي ســواء علــى المســتوى 
الوطنــي أو الدولــي يقتضــي مأسســة 
هــم  إحــدى  باعتبارهــا  الجمعيــة 
اشــكال التعــاون  أشــكال التعــاون بيــن 
الجماعــات والمنصــة الرســمية لتمثيــل 

الترابــي. المســتوى  هــذا 

يقتــرح إضافــة المــادة 150 مكــرر 
كالتالــي:

المغربيــة  الجمعيــة  »تعتبــر 
لرؤســاء مجالــس الجماعــات المنصة 
الرســمية لتمثيــل الجماعــات هدفها 
ومبــادئ  الحكامــة  ترســيخ قواعــد 
الديموقراطيــة المحليــة والرفــع مــن 
الجماعــات  عمــل  نجاعــة  مســتوى 
فيمــا  والتضامــن  التعــاون  وتعزيــز 
االساســي  لنظامهــا  طبقــا  بينهــا. 

الداخليــة. وأنظمتهــا 
المغربيــة  الجمعيــة  تستشــار 
فــي  الجماعــات  مجالــس  لرؤســاء 
النصــوص  مشــاريع  مختلــف  شــأن 
المتعلقــة  التشــريعية والتنظيميــة 
الجماعــات  تمثــل  بالجماعــات كمــا 
الوطنيــة  الهيئــات  مختلــف  لــدى 
تنظيمــي  بنــص  .يحــدد  والدوليــة 
آليــات وشــروط ممارســة الجمعيــة 
والتمثيليــة  االستشــارية  لمهامهــا 
الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

أعــاله.«
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ميزانية الجماعة

تتوفر الجماعة لممارســة اختصاصاتها 
ومــوارد  ذاتيــة  ماليــة  مــوارد  علــى 
وحصيلــة  الدولــة  لهــا  ترصدهــا  ماليــة 

االقتراضــات.

األولــى  الفقــرة  ألحــكام  تطبيقــا 
الدســتور،  مــن   141 الفصــل  مــن 
يتعيــن علــى الدولــة أن تقــوم بتحويــل 
لممارســة  المطابقــة  الماليــة  المــوارد 
للجماعــات. المنقولــة  االختصاصــات 

يحــدد  لــم  الجهــات،  عكــس  علــى 
 113-14 رقــم  التنظيمــي  القانــون 
المــوارد التــي تلتــزم الدولــة بتحويلهــا 
أهميــة  إلــى  بالنظــر  الجماعــات  إلــى 
تضطلــع  أصبحــت  التــي  االختصاصــات 

بهــا.

يقتــرح تحديــد نســب مــن مــوارد 
لفائــدة  تحويلهــا  يتــم  الدولــة 
االختصاصــات  لتغطيــة  الجماعــات 
هــذا  بمقتضــى  لهــا  المحولــة 

التنظيمــي  القانــون 

ــار  ــرح األخــذ بعيــن االعتب كمــا يقت
التــي  المقترحــات  بالتوصيــات 
المغربيــة  الجمعيــة  بهــا  تقدمــت 
لرؤســاء مجالــس الجماعــات نيابــة 
المناظــرة  خــالل  الجماعــات  عــن 
للجبايــات  الثالثــة  الوطنيــة 
 03 يــوم  بالصخيــرات  المنعقــدة 

.2019 مايــو  و04 

تعتبــر النفقــات التاليــة إجبارية بالنســبة 
للجماعة:

الممنوحــة -  والتعويضــات  الرواتــب 
وكــذا  بالجماعــة  البشــرية  للمــوارد 

التأميــن؛ أقســاط 

هيئــات -  فــي  الجماعــة  مســاهمة 
المــوارد  تقاعــد  وصناديــق  االحتيــاط 
فــي  والمســاهمة  بالجماعــة  البشــرية 

التعاضديــات؛ نفقــات 

باســتهالك -  المتعلقــة  المصاريــف 
والمواصــالت؛ والكهربــاء  المــاء 

الديون المستحقة؛- 

تحويلهــا -  الواجــب  المســاهمات 
لفائــدة مجموعــات الجماعــات الترابيــة 
بيــن الجماعــات؛ التعــاون  ومؤسســات 

عجــز  الممارســة  أظهــرت  لقــد 
األحــكام  تغطيــة  عــن  الجماعــات 
ال  كبيــرا  تزايــدا  عرفــت  التــي  النهائيــة 
النفقــات  إدراجهــا ضمــن  يمكــن معــه 

يــة. ر اإلجبا

المتعلقــة  التفقــات  حــذف 
يتنفيــذ األحــكا والقــرارات النهائيــة 
مــن النفقــات اإلجباريــة فــي مقابــل 
ــزام الجماعــات باتخــاذ اإلجــراءات  إل
الضروريــة لتنفيــذ األحــكام النهائيــة 
الصــادرة فــي مواجهتهــا. ويقتــرح 
اعتمــاد  كذلــك  الصــدد  هــذا  فــي 
لمقتضيــات  مشــابهة  مقتضيــات 
الماليــة  قانــون  مــن   	 المــادة 
عقلنــة  أجــل  مــن   2020 لســنة 
تنفيــذ األحــكام النهائيــة والحفــاظ 
علــى أمــالك الجماعــة واســتمرارية 

الجماعيــة. العامــة  المرافــق 
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عــن -  الناتجــة  الماليــة  االلتزامــات 
االتفاقيــات والعقــود المبرمــة مــن لــدن 

الجماعــة؛
ــذ القــرارات -  النفقــات المتعلقــة بتنفي

ضــد  الصــادرة  القضائيــة  واألحــكام 
الجماعــة؛

لتســيير -  اإلجمالــي  المخصــص 
ذات  للجماعــات  بالنســبة  المقاطعــات 

المقاطعــات. نظــام 

وضع الميزانية والتصويت عليها

بالوثائــق  مرفقــة  الميزانيــة  تعــرض 
الضروريــة لدراســتها على لجنــة الميزانية 
والشــؤون الماليــة والبرمجــة داخــل أجــل 
قبــل  األقــل  علــى  أيــام   )10( عشــرة 
تاريــخ افتتــاح الــدورة المتعلقــة باعتمــاد 

الميزانيــة مــن قبــل المجلــس.

أعــاله  إليهــا  المشــار  الوثائــق  تحــدد 
الســلطة  باقتــراح مــن  يتخــذ  بمرســوم 

بالداخليــة. المكلفــة  الحكوميــة 

يجــب أن تعتمــد الميزانيــة فــي تاريــخ 
أقصــاه 15 نوفمبــر.

الــى  المــدة  تقليــص  يقتــرح 
خمســة )05( أيــام فــي أفــق تمكين 
المجالــس مــن عقــد دوراتهــا فــي 

أيــام  10 يتعــدى  ال  أجــل 

التأشير على الميزانية

ــة علــى تأشــيرة عامــل  تعــرض الميزاني
العمالــة أو اإلقليــم فــي تاريــخ أقصــاه 
قابلــة  الميزانيــة  وتصبــح  نوفمبــر.   20
للتنفيــذ بعــد التأشــير عليهــا، مــع مراعــاة 
المــادة  مــن  األخيــرة  الفقــرة  أحــكام 
118 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، بعــد 

مراقبــة مــا يلــي:

بمــا أن الميزانيــات والنفقــات خاضعــة 
إطــار  فــي  اإلقليمــي  الخــازن  لمراقبــة 
التــي تضمــن    GIR GID  و  منظومــة 
احتــرام تبويــب الميزانيــة واختصاصــات 
ــة  الجماعــة، فــإن تأشــيرة عامــل العمال
ضروريــة  غيــر  أصبحــت  اإلقليــم  أو 
إلــى ازدواجيــة فــي المراقبــة  وتــؤدي 
اإلداريــة والماليــة تحــول دون االعتمــاد 

للميزانيــة. السلســين  والتنفيــذ 

التأشــير علــى  إمــا حــذف  يقتــرح 
الميزانيــة مــن طــرف عامــل العمالــة 
مقتضيــات  حــذف  أو  اإلقليــم،  أو 
المراقبــة علــى مشــروعية النفقــات 
مــن مرســوم المحاســبة العمومية.
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القانــون -  هــذا  أحــكام  احتــرام 
واألنظمــة  والقوانيــن  التنظيمــي 

العمــل؛ بهــا  الجــاري 

تــوازن الميزانيــة علــى أســاس صدقيــة - 
تقديــرات المداخيــل والنفقــات؛

المشــار  اإلجباريــة  النفقــات  تســجيل 
أعــاله.  181 المــادة  فــي  إليهــا 

 

مقتضيات  متفرقة

لمراقبــة  الجماعــة  ماليــة  تخضــع 
طبقــا  للحســابات  الجهويــة  المجالــس 
الماليــة. بالمحاكــم  المتعلــق  للتشــريع 

الماليــة  العمليــات  تخضــع 
لتدقيــق  للجماعــة  والمحاســباتية 

إمــا: حصريــا  تنجــزه  ســنوي 

المفتشية العامة للمالية؛- 

أو المفتشية العامة لإدارة الترابية؛- 

المفتشــية -  بيــن  بشــكل مشــترك  أو 
العامــة  والمفتشــية  للماليــة  العامــة 

الترابيــة؛ لــإدارة 

يتــم -  للتدقيــق  هيئــة  قبــل  مــن  أو 
انتــداب أحــد أعضائهــا وتحــدد صالحيتهــا 
الحكوميــة  للســلطة  مشــترك  بقــرار 
والســلطة  بالداخليــة  المكلفــة 

بالماليــة. المكلفــة  الحكوميــة 

ــر تبلــغ نســخ  ــة تقري وينجــز لهــذه الغاي
منــه إلــى رئيــس مجلــس الجماعــة وإلــى 
إلــى  عامــل العمالــة أو اإلقليــم وكــذا 
المجلــس الجهــوي للحســابات المعنــي 
ــراه مناســبا فــي ضــوء  الــذي يتخــذ مــا ي

خالصــات تقاريــر التدقيــق.

التقاريــر  نســخ  تبليــغ  أن  تبيــن  لقــد 
إلــى المجلــس يثيــر صعوبــات بخصــوص 
وكــذا  عضــو  كل  إلــى  تبليغــه  ضــرورة 
لهــذه  قانونيــة  الغيــر  االســتعماالت 
األطــراف.  بعــض  طــرف  مــن  التقاريــر 
لذلــك يقتــرح حصــر التقريــر لــدى الجهــة 
التــي أنجزتــه ومنحهــا وحدهــا صالحيــة 
المتعلقــة  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
بنتائــج التقريــر. مــع إلزاميــة عــرض نتائــج 
المجلــس  رئيــس  طــرف  مــن  التقريــر 
علــى المجلــس فــي جلســة تعقــد لهــذا 

الغــرض.

األخيــرة  الفقــرة  صياغــة  يقتــرح 
لــي:  كالتا

››وينجــز لهــذه الغايــة تقريــر تبلــغ 
مجلــس  رئيــس  إلــى  منــه  نســخ 
الجماعــة وإلــى الســلطة الحكوميــة 
المكلفــة بالداخليــة الذيــن يمكنهما 
علــى  بنــاء  يناســب  مــا  اتخــاذ 

التدقيــق. تقاريــر  خالصــات 

تقديــم  الرئيــس  علــى  يتعيــن 
عــرض بشــأن خالصــات التقاريــر إلــى 
يمكنــه  الــذي  الجماعــة  مجلــس 
التــداول فــي شــأن ذلــك دون اتخاذ 

مقــرر.«

المادة
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ــر تبلــغ نســخ  ــة تقري وينجــز لهــذه الغاي
منــه إلــى رئيــس مجلــس الجماعــة وإلــى 
إلــى  عامــل العمالــة أو اإلقليــم وكــذا 
المجلــس الجهــوي للحســابات المعنــي 
ــراه مناســبا فــي ضــوء  الــذي يتخــذ مــا ي

خالصــات تقاريــر التدقيــق.

يتعيــن علــى الرئيــس تبليــغ نســخة مــن 
التقريــر المشــار إليــه أعــاله إلــى مجلــس 
فــي  التــداول  يمكنــه  الــذي  الجماعــة 

شــأنه دون اتخــاذ مقــرر.

مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام  المقاطعات

تخضــع جماعــات الــدار البيضــاء والرباط 
وســال  وفــاس  ومراكــش  وطنجــة 
للقواعــد المطبقــة علــى الجماعــات مــع 
وكل  القســم  هــذا  مقتضيــات  مراعــاة 
والتنظيميــة  التشــريعية  المقتضيــات 

الجماعــات. بهــذه  المتعلقــة  األخــرى 

نظــام  ذات  الجماعــات  تحديــد  إن 
القانــون  بمقتضــى  المقاطعــات 
التنظيمــي يــؤدي إلــى عرقلــة مواكبــة 
تطــور المــدن التــي تعــرف نمــوا ســكانيا 
وعمرانيــا هامــا يقتضــي تمتيعهــا بنظام 
الســتة  بالمــدن  إســوة  المقاطعــات 
المــادة. المنصــوص عليهــا فــي هــذه 

اعتمــاد  معاييــر  تحديــد  يجــب 
نظــام الجماعــات ذات المقاطعــات 
الجماعــات  هــذه  الئحــة  وتحديــد 

بمرســوم.  وتعديلهــا 

صالحيات مجلس المقاطعة ورئيسه

يوضــع جــرد التجهيــزات التــي تتكفــل 
تطبيقــا  المقاطعــات  مجالــس  بهــا 
لمقتضيات المادة 231 أعاله، بالنســبة 
لــكل مقاطعــة ويعــدل عنــد االقتضــاء 
للمجلــس  متطابقــة  بمــداوالت 
الجماعــي ومجلــس المقاطعــة المعني.
فــي حالــة وقــوع خــالف بيــن مجلــس 
حــول  المقاطعــة  ومجلــس  الجماعــة 
تســجيل أحــد التجهيزات بالجــرد، يتم البت 

فيــه بقــرار للعامــل أو مــن ينــوب عنــه.

إن اعتبــار مجالــس المقاطعــات تابعــة 
القــرار  يعــود  أن  يقتضــي  للجماعــة 
فــي حــال خــالف بيــن المجلســين إلــى 
مجلــس الجماعــة باعتبــاره مســؤوال عن 
تدبيــر الجماعــة وليــس لعامــل العمالــة 

اإلقليــم.  أو 

يقتــرح اهتمــاد الصياغــة التاليــة: 
بيــن  خــالف  وقــوع  حالــة  »فــي 
ومجلــس  الجماعــة  مجلــس 
أحــد  تســجيل  حــول  المقاطعــة 
ــزات بالجــرد، يتــم البــت فيــه  التجهي

الجماعــة.« لمجلــس  بمقــرر 

المادة
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المقاطعــة  مجلــس  رئيــس  ينفــذ 
ويتخــذ  المقاطعــة  مجلــس  مقــررات 
التدابيــر الالزمــة لهــذا الغــرض ويســهر 

تنفيذهــا. مراقبــة  علــى 
المقاطعــة  مجلــس  رئيــس  ويمــارس 
طــرف  مــن  لــه  المفوضــة  الصالحيــات 
رئيــس مجلس الجماعة تحت مســؤولية 
تفويضهــا  يمكنــه  وال  األخيــر  هــذا 

المقاطعــة. مجلــس  مكتــب  ألعضــاء 
المقاطعــة  مجلــس  رئيــس  يمــارس 
التدابيــر  مجــال  فــي  كذلــك صالحيــات 
اإلداريــة  بالشــرطة  المتعلقــة  الفرديــة 
داخــل حــدود المقاطعــة فــي المجــاالت 

التاليــة:

بمزاولــة -  المتعلقــة  التصاريــح  تلقــي 
غيــر  والحرفيــة  التجاريــة  األنشــطة 

؛ لمنظمــة ا
بفتــح -  المتعلقــة  التصاريــح  تلقــي 

أو  المزعجــة  أو  المضــرة  المؤسســات 
الخطيــرة المرتبــة طبقــا للتشــريع الجاري 

الثالــث. بــه العمــل فــي الصنــف 

الجماعــة  مجلــس  لرئيــس  ويمكــن 
أن يفــوض لرئيــس مجلــس المقاطعــة 
التدابيــر  مجــال  فــي  صالحياتــه  بعــض 
أنــه،  غيــر  اإلداريــة،  للشــرطة  الفرديــة 
وعندمــا يمنــح تفويــض لرئيــس مجلــس 
القانــون،  بحكــم  يخــول،  المقاطعــة، 
رؤســاء  باقــي  إلــى  التفويــض  نفــس 
منهــم. بطلــب  المقاطعــات  مجالــس 
فيهــا، ألي  يتــم  التــي  الحــاالت  فــي 
ســبب مــن األســباب، ســحب التفويــض 

المجلــس  رئيــس  تخويــل  يقتضــي 
صالحيــة الترخيــص بممارســة األنشــطة 
المنظمــة،  غيــر  والحرفيــة  التجاريــة 
لرؤســاء  الصالحيــة  هــذه  تخويــل 
حــدود  داخــل  المقاطعــات  مجالــس 

. طعــة لمقا ا

المعنــي  البنــد  تعديــل  يقتــرح 
: لــي لتا كا

»تلقــي طلبــات الترخيــص بمزاولة 
التجاريــة والحرفيــة غيــر  األنشــطة 

المنظمــة؛«

المذكــور يجــب أن يكــون قــرار الســحب 
معلال.

المادة
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يختــص رئيــس مجلــس المقاطعــة، أو 
نوابــه بنــاء علــى تفويــض مــن الرئيــس، 

ــة بمــا يلــي: داخــل دائرتهــا الترابي

الحالة المدنية؛- 

اإلمضــاءات -  صحــة  علــى  اإلشــهاد 
ألصولهــا؛ النســخ  ومطابقــة 

الســكن -  ورخــص  البنــاء  رخــص  منــح 
المتعلقــة  المطابقــة  وشــواهد 
بالمشــاريع الصغــرى المنصــوص عليهــا 
فــي الضابــط العــام للبنــاء. ويتعيــن علــى 
ــد  ــة البطــالن، التقي الرئيــس، تحــت طائل
فــي هــذا الشــأن بجميــع اآلراء الملزمــة 
النصــوص  فــي  عليهــا  المنصــوص 
التشــريعية الجــاري بهــا العمــل والســيما 
الحضريــة  للوكالــة  الملــزم  بالــرأي 

لمعنيــة. ا

مــن  نســخة  اإلخبــار  قصــد  توجــه 
رئيــس  طــرف  مــن  المســلمة  الرخــص 
مجلــس المقاطعــة إلــى رئيــس مجلــس 
أيــام. الجماعــة داخــل أجــل ثمانيــة )8( 

إن أجــل تبليــغ هــذه الرخــص لرئيــس 
مــع  مقارنــة  كبيــرة  تبقــى  المجلــس 
األنظمــة  حددتهــا  التــي  اآلجــال 
إخبــار  أجــل  مــن  بالتعميــر  المتعلقــة 
العامــل أو الســلطة المحليــة أو الوقاية 

ويوميــن(.  أيــام  بيــن5  المدنيــة...) 

األخيــرة  الفقــرة  صياغــة  إعــادة 
لــي:  كالتا

نســخة  اإلخبــار  قصــد  »توجــه 
مــن الرخــص المســلمة مــن طــرف 
إلــى  المقاطعــة  مجلــس  رئيــس 
رئيــس مجلــس الجماعــة داخــل أجــل 

« أيــام.   )5( ثخمســة 

النظام المالي لمجالس المقاطعات

تتكــون المداخيــل التــي يتوفــر عليهــا 
مخصــص  مــن  المقاطعــة  مجلــس 
قصــد  للمقاطعــة  يخــول  إجمالــي، 
إليهــا  الموكولــة  الصالحيــات  مزاولــة 

التنظيمــي. القانــون  هــذا  بموجــب 

ويشــكل المخصــص اإلجمالــي نفقــة 
ويحــدد  للجماعــة.  بالنســبة  إجباريــة 
الكلــي  المبلــغ  الجماعــة  مجلــس 

المرصــود اإلجمالــي  للمخصــص 

مــن  مجموعــة  النســبة  هــذه  تثيــر 
بالنظــر  الممارســة  فــي  اإلشــكاالت 
إلــى المســؤوليات الكبيــرة للجماعــات 
ومهــام  اختصاصــات  ومحدوديــة 

المقاطعــات مجالــس 

أو  الفقــرة  هــذه  حــذف  يقتــرح 
تخفيــض الحــد األدنــى للمخصصــات 

إلــى 3 بالمائــة. المذكــورة 

المادة
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المخصــص  هــذا  ويــوزع  للمقاطعــات. 
وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 

بعــده.  24	 المــادة 

مجمــوع  نســبة  تقــل  ال  أن  يتعيــن 
لفائــدة  اإلجماليــة  المخصصــات 
مقاطعــات الجماعــة عــن 10 فــي المائة 

الجماعــة. ميزانيــة  مــن 

المنازعات

يمثــل الرئيــس الجماعــة لــدى المحاكم 
ــة تهمــه بصفــة  ــت القضي ماعــدا إذا كان
شــخصية أو بصفتــه وكيــال عــن غيــره أو 
أو  زوجــه  تهــم  أو  أو مســاهما  شــريكا 
أصولــه أو فروعــه. وفــي هــذه الحالــة 
تطبــق مقتضيــات المــادة 109 مــن هــذا 
التنظيمــي المتعلقــة باإلنابــة  القانــون 

المؤقتــة.

علــى  الســهر  الرئيــس  علــى  يتعيــن 
أمــام  الجماعــة  مصالــح  عــن  الدفــاع 
جميــع  يقيــم  الغايــة،  ولهــذه  القضــاء. 
الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بالجماعة 
ويتابعهــا فــي جميــع مراحــل الدعــوى، 
المتعلقــة  الدعــاوى  جميــع  ويقيــم 
يقــوم  أو  عنهــا،  يدافــع  أو  بالحيــازة، 
بجميــع األعمــال التحفظيــة أو الموقفة 
لســقوط الحــق، ويدافــع عــن التعرضــات 
الموضوعــة  اللوائــح  ضــد  المقدمــة 
لتحصيــل الديــون المســتحقة للجماعــة. 
كمــا يقــدم بخصــوص القضايــا المتعلقــة 
القضــاء  لــدى  طلــب  كل  بالجماعــة، 
عنــد  القضيــة  ويتتبــع  االســتعجالي، 
اســتئناف األوامــر الصــادرة عــن قاضــي

تمثيــل  فــي  الرئيــس  لــدور  اعتبــارا 
الدفــاع  فــي  ومســؤوليته  الجماعــة 
عنهــا، فــإن عــدم النــص صراحــة علــى 
صالحيتــه فــي التعاقــد مــع المحامــي 
أو تكليفــه بالدفــاع عــن الجماعــة فــي 
مجموعــة  يثيــر  القضائيــة  الدعــاوى 
الواقــع  أرض  فــي  اإلشــكاالت  مــن 
الجماعــة  حقــوق  ضيــاع  إلــى  ويــؤدي 
بســبب مســاطر تعييــن المحامــي مــن 
طــرف المجلــس خاصــة وأن الجماعــات 
غيــر معفيــة مــن المحامــي علــى غــرار 

وإداراتهــا. الدولــة 

صالحيــة  علــى  صراحــة  النــص 
الرئيــس فــي التعاقــد مــع المحامي 
طبقــا لألنظمــة الجــاري بهــا العمــل 
وفــي إطــار االعتمــادات المخصصــة 

لذلــك فــي ميزانيــة الجماعــة.
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هــذه  واســتئناف  المســتعجالت 
الدعــوى. مراحــل  وجميــع  األوامــر 

كل إخــالل باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لتحصيــل ديــون الجماعــة يوجــب تطبيــق 
القانــون  هــذا  مــن   	4 المــادة  أحــكام 

التنظيمــي.

قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر                                                                                                                                

دون اإلخــالل بالمقتضيات التشــريعية 
فــي  العمــل  بهــا  الجــاري  والتنظيميــة 
أو  للمجلــس  يمكــن  المراقبــة،  ميــدان 
أو  العمالــة  عامــل  إخبــار  بعــد  رئيســه 
اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه أو بمبــادرة 
مــن هــذا األخيــر إخضــاع تدبيــر الجماعــة 
والهيئــات التابعــة لهــا أو التــي تســاهم 
فيهــا لعمليــات التدقيــق، بمــا فــي ذلــك 

عمليــات التدقيــق المالــي.

ــام بهــذا التدقيــق  ــى مهمــة القي تتول
الهيئــات المؤهلــة قانونــا لذلــك، وتوجــه 
أو  العمالــة  عامــل  إلــى  تقريــرا  وجوبــا 

اإلقليــم.

تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق 
إلــى أعضــاء المجلــس المعنــي ورئيســه.

عــرض  المجلــس  رئيــس  علــى  يجــب 
تقاريــر التدقيــق علــى المجلس بمناســبة 
انعقــاد الــدورة المواليــة لتاريــخ التوصــل 

ــق. ــر التدقي بتقري

وبعــد  اختــالالت،  وجــود  حالــة  فــي 
الحــق  مــن  باألمــر  المعنــي  تمكيــن 
فــي الجــواب، يحيــل عامــل العمالــة أو 
اإلقليــم أو مــن ينــوب عنــه التقريــر إلــى 

المختصــة. المحكمــة 

المحكمــة  إلــى  ‘’اإلحالــة  تعبيــر  إن 
ــى  ــر غموضــا بشــأن معن المختصــة’’ تثي
ذلــك علمــا أن المحكمــة ليســت جهــة 
إداريــة إلحالــة الوثائــق عليهــا وإنمــا هي 
يتــم ممارســة مختلــف  جهــة قضائيــة 
الدعــاوى والمســاطر القضائيــة أمامهــا 
المحــددة بمقتضــى  وفقــا لإجــراءات 
القوانيــن الجــاري بهــا العمــل والتــي ال 
ــى المحكمــة مــن  ــة إل ــى اإلحال تشــير إل
أن صالحيــة  كمــا  إداريــة.  جهــة  طــرف 
القانــون  بقــوة  قائمــة  تبقــى  العامــل 
القضائيــة  المســاطر  جميــع  لممارســة 
كانــت  ســواء  لممارســتها  المؤهــل 
إداريــة أو مدنيــة أو جنائيــة دون الحاجــة 

إلــى ذكــر ذلــك فــي هــذه المــادة. 

المادة يقترح حذف هذا المقتضى. 
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احكام انتقالية و ختامية

ابتــداء مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون 
التنظيمــي حيــز التنفيــذ:

التجمعــات  »مجموعــات  تحمــل 
أحــكام  وفــق  المحدثــة  الحضريــة« 
الذكــر  الســالف   78-00 رقــم  القانــون 
بيــن  التعــاون  »مؤسســات  اســم 

؛ » ت عــا لجما ا

الجماعــات  »مجموعــات  تحمــل 
أحــكام  وفــق  المحدثــة  المحليــة« 
الذكــر  الســالف   78-00 رقــم  القانــون 
اســم »مجموعــات الجماعــات الترابيــة«.

وتســري عليهــا أحــكام هــذا القانــون 
التنظيمــي.

محــل  »الجماعــة«  عبــارة  تحــل 
و«الجماعــة  الحضريــة«  »الجماعــة 
القرويــة« فــي النصــوص الصــادرة قبــل 
حيــز  التنظيمــي  القانــون  هــذا  دخــول 

. لتطبيــق ا

ال تحــدد هــذه المــادة مــآل مجموعــة 
الجماعــات التــي تبقــى معلقــة بســبب 
القانــون  فــي  إليهــا  اإلشــارة  عــدم 

لتنظيمــي. ا

لتســوية  أجــل  إعطــاء  يقتــرح 
وضعيــة مجموعــة الجماعــات مــن 
مؤسســات  إلــى  تحويلهــا  خــالل 
أو  الجماعــات  بيــن  تعــاون 
أو  ترابيــة  جماعــات  مجموعــات 

. حلهــا
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مســاهمة الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس الجماعــات فــي 
بالجماعــات. المتعلــق   113.14 رقــم  التنظيمــي  القانــون  تعديــل 
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