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 تــــقـــديـــم 

 

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف علق بالجهاتالمــت 111111قــــم من القانون التنظيمي ر  53طبقا ألحكام المادة 

، يصوت مجلس الجهة على نظامه الداخلي بعد إعداده من (0213يوليوز  7) 1151رمضان  02خ بتاري 11131.5رقم 

 النتخاب مكتب املجلس1  الدورة المواليةطرف رئيس مجلس الجهة بتعاون مع المكتب، وذلك خالل 

فيات تسيير أشغال املجلس وأجهزته المساعدة مع احترام مقتضيات القانون يحدد النظام الداخلي شروط وكي 

 التنظيمي المتعلق بالجهات1

كما  تلزم مقتضيات هذا النظام كل من يقوم  ،داخلي ملزمة ألعضاء املجلس وأجهزتهتعتبر مقتضيات النظام ال

 رئيس املجلس بدعوته أو استدعائه لدورات أو أشغال مجلس الجهة1  

الرئيس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق النظام الداخلي و العمل به بعد إحالة مقرر مداولة املجلس  يسهر 

افقة على النظام المذكور مرفقا بنسخة منه على والي الجهة و بعد استيفاء الشروط المقررة في  القاض ي بالمو

  من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حسب الحالة1 111و  53المادتين 

 

 الباب األول : أحكام عامة
 

 :  1المادة 

 جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية اإلعتبارية واالستقالل اإلداري  ،خنيفرة-بني ماللجهة 

 مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة. باعتباره تنظيما ال ،و المالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة

 

 :  0المادة 

في عمليات  األخرى من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية  041تطبيقا ألحكام الفصل 

إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها مع مراعاة االختصاصات الذاتية  ،إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية

 .األخرى للجماعات الترابية 

 0411صادر في فاتح جمادى األولى ال 5.02.41طبقا للمرسوم رقم  ،إقليم بني مالل، هو خنيفرة-اللبني ممركز جهة 

  .( بتحديد عدد الجهات و تسمياتها و مراكزها و العماالت و األقاليم المكونة لها5102فبراير  51)

 ة، الفقيه بن صالح.، خريبكبني مالل، أزيالل، خنيفرة  األقاليم التالية:  خنيفرة-بني ماللتضم جهة 

 

 :  5المادة 

وفقا ألحكام  ،عضوا يتم انتخابهم باالقتراع العام المباشر 25من  ،خنيفرة-بني ماللليتكون املجلس الجهوي 

المتعلق بانتخاب أعضاء املجالس الترابية الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،21.00القانون التنظيمي رقم.

 .14.02و كما وقع تغييره و تتميمه بالقانون التنظيمي  ،(5100نونبر  50)0415لحجة ذي ا 54بتاريخ  ،0.00.051

أو مجلس الجهة و إلى رئيس مجلس  ، باسم املجلسخنيفرة-بني مالليشار في األحكام الواردة بعده إلى مجلس جهة 

 باسم الرئيس أو رئيس املجلس.  خنيفرة-بني ماللجهة 
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 املجلسالباب الثاني : اجتماعات 
 

 :  1المادة 

ويمكن للرئيس عند االقتضاء باتفاق مع أعضاء المكتب عقد اجتماعات  ،يعقد املجلس اجتماعاته بمركز الجهة

املجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجهة، وفي حالة عدم االتفاق تتم عملية التصويت بين أعضاء المكتب، وفي حالة 

 . ون فيه الرئيسيرجح الجانب الذي يك ،تعادل األصوات

 

 :  3المادة 

 .و أكتوبر ز يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته أثناء ثالث دورات عادية في السنة خالل أشهر مارس، ويوليو 

يجتمع املجلس يوم االثنين األول من الشهر املحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف 

 هذا التاريخ يوم عطلة.

النقط التي جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات و تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. و يحدد لكل دورة 

 سيتداول في شأنها املجلس خالل كل جلسة.  

 مع مراعاة الظرفية التي يجب أن تطرح فيها هذه النقط. ،المكتب النقط حسب األهمية واألولوية يتداول 

 .كل أيام العمل، و له أن يعقدها بصفة استثنائية في غيرهايعقد املجلس جلساته العامة في 

و ال يمكن أن تتجاوز مدة كل  ،صباحا من اليوم املحدد النعقادها العاشرةتعقد الجلسات ابتداء من الساعة 

 إذا ارتأى الرئيس أو أغلبية املجلس ذلك. ،، غير أنه يمكن تجاوز هذا السقفساعات ستجلسة 

 جاز للرئيس نقلها إلى الجلسة الموالية.   ،النقط التي سيتداول في شأنها املجلس خالل الجلسةإذا لم يتم استنفاذ 

نه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس أغير  ،يوما متتالية 02ال يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية 

 يوما متتالية. 02املجلس على أن ال يتعدى هذا التمديد 

 تحديد هذه المدة أيام السبت واألحد والعطل الرسمية.ال يحتسب في 

 يبلغ رئيس املجلس قرار التمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه.

 

 :  1المادة 

يستدعى املجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس املجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو 

لين مهامهم على األقل، و يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على املجلس بطلب من ثلث أعضاء املجلس المزاو 

 قصد التداول في شأنها.  

دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه  بعقدإذا رفض رئيس املجلس االستجابة لطلب ثلث األعضاء القاض ي 

 وصله بالطلب.أيام من تاريخ ت 01جل أقصاه أل يبلغ إلى المعنيين باألمر داخ  بقرار

تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال  األغلبية المطلقة ألعضاء املجلس،إذا قدم الطلب من قبل 

 محدد خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

قل قبل ن يوما على األو يبلغ رئيس املجلس جدول أعمال الدورة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى والي الجهة، عشر 

 تاريخ انعقاد الدورة. 

 التنظيميمن القانون  42-13مادتين في اليجتمع املجلس في الدورة االستثنائية طبقا للكيفية المنصوص عـــليهما 

يعقد املجلس دورة استثنائية بحكم القانون في و  .وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها المتعلق بالجهات،

ي هذا الشأن من قبل والي الجهة. و يكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة حالة تلقيه طلبا ف

 أيام من تاريخ تقديم الطلب. و يوجه الرئيس  01وكذا الوثائق المتعلقة بها عند االقتضاء. و تنعقد الدورة خالل 
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ثالثة أيام على األقل قبل تاريخ انعقادها. و ترفق إلى أعضاء املجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة االستثنائية 

 االستدعاءات وجوبا بجدول األعمال.   

 و ال يمكن تمديد هذه المدة. ،أجل ال يتجاوز سبعة أيام متتاليةو في جميع الحاالت تختتم الدورة في 

 

 :  7المادة 

من  41و  45مراعاة أحكام المادتين يعد رئيس مجلس الجهة جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب مع 

 ويتمتع الرئيس بصالحية ترتيب النقط المدرجة بجدول األعمال.  000.04قانون 

 ( يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.  51يبلغ رئيس املجلس جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة ) 

واطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، تسجل وجوبا في جدول األعمال العرائض المقدمة من قبل الم 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من  055وفقا ألحكام المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. 050إلى  003لدن مكتب املجلس، مع مراعاة مقتضيات المواد 

القانون في جدول أعمال الدورات النقط اإلضافية التي يقترحها والي الجهة، و ال سيما تلك التي تكتس ي  تدرج بحكم

( أيام ابتداء من تاريخ توصل الوالي بجدول  13طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية ) 

 األعمال.

 

 :  .المادة 

امهم أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، يجوز ألعضاء املجلس المزاولين مه

 طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صالحيات املجلس في جدول أعمال الدورات.

 يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال و أن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

د افتتاح الدورة بكل رفض إلدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول يحاط املجلس علما دون مناقشة، عن

 األعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.

في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صالحيات املجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف 

 ( أيام قبل انعقاد الدورة.11شريطة تقديمها بثالثة ) ،وبا هذه النقطة في جدول األعمالعدد أعضاء املجلس تسجل وج

 

 :  9المادة 

ايام على األقل قبل انعقاد الدورة دون  5يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس  بتاريخ و ساعة ومكان انعقاد الدورة 

 احتساب يوم اإلرسال ويوجه اليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس الجهة عن طرق البريد المضمون.

ويعتبر وصل البريد المضمون حجة في إثبات إرسال االستدعاء وتاريخ توجيهه. كما يمكن تبليغ تأكيد االستدعاء  

 بجميع الوسائل المتاحة بما فيها البريد االلكتروني.

يكون االشعار باالستدعاء مرفقا بجدول االعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي 

 املجلس في شأنها، وكذا الوثائق ذات الصلة" سيتداول 
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 :  12المادة 

 .دورة من جلسة واحدة أو عدة جلساتتتكون ال

المزاولين مهامهم عند افتتاح  ئهال تكون مداوالت مجلس الجهة صحيحة إال بحضور أكثر من نصف عدد أعضا

 الدورة.

 يوجه استدعاء ثان في ظرف ثالثة أيام على األقل إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، 

خمسة أيام على األكثر بعد اليوم املحدد لالجتماع األول، و يعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف األعضاء و 

 المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة. 

 لسابقة، يجتمع املجلس بالمكان نفسه إذا لم يكتمل في االجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه في الفقرة او 

 عدد األعضاء الحاضرين.  با أيضو الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، و تكون مداوالته صحيحة 

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف لألعضاء عن حضور جلسات الدورة أو انسحاب منها 

 الل انعقادها ال يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.ألي سبب من األسباب خ

تنعقد الدورة االستثنائية بحضور أكثر من نصف األعضاء المزاولين مهامهم. و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، 

حالة عدم اكتمال  بحضور أكثر من نصف األعضاء المزاولين مهامهم. وفيتؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل 

 .  النصاب في الدور الثاني تنعقد الدورة في الدور الثالث بمن حضر

 

 : 11المادة 

 جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجهة. إشهار مجلس الجهة مفتوحة للعموم ويتم  تكون جلسات

 روني الرسمي للجهة و بكل الوسائل المتاحة.   يمكن نشر جدول أعمال الدورة و تاريخ و مكان انعقادها على الموقع اإللكت

 يحضر العموم أشغال الجلسات العمومية في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة االجتماع واملخصصة لهم. 

 ال يمكن ألي أحد من غير أعضاء املجلس، ولوج المكان املخصص للمنتخبين بدون إذن من رئيس املجلس.

 ن. يحدد الرئيس مكانا مخصصا للصحفيي

يمكن نقل أشغال الجلسات العمومية مباشرة عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للجهة أو بأية وسيلة اتصال أخرى 

  .يحددها الرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب

يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتماع غير مفتوح 

 للعموم.

أن يطلب انعقاد جلسات غير مفتوحة للعموم إذا ما تبين له أن عقد االجتماع في جلسة عمومية  يجوز لوالي الجهة

في حالة إقرار ووفي هذه الحالة يقرر املجلس في الطلب دون مناقشة بأغلبية األعضاء الحاضرين.  قد يخل بالنظام العام. 

 م قبل متابعة أشغال الجلسة. الجلسة غير مفتوحة للعموم يأمر الرئيس بإخالء القاعة من العمو 

 

 :  10المادة 

و ال يشارك في التصويت، و يمكن أن يقدم بمبادرة منه  ،يحضر والي الجهة دورات مجلس الجهة بدعوة من الرئيس

 أو بطلب من الرئيس أو أعضاء املجلس جميع المالحظات و التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها. 

 ن رئيس مجلس الجهة، الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية. يحضر باستدعاء م

أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاوالت طريق والي الجهة استدعاء موظفي و يمكن للرئيس عن و 

اط في جدول األعمال ترتبط ، عندما يتعلق األمر بدراسة نقاختصاصهم الدائرة الترابية للجهةالعمومية الذين يشمل 

 بنشاط هيئاتهم ألجل المشاركة في أشغال املجلس بصفة استشارية.    

 



6 

 

 

 :  15المادة 

وتسري  ،والمدرجة في جدول أعماله صالحياتهال يجوز للمجلس أو لجانه التداول إال في النقط التي تدخل في نطاق 

 متعلق بالجهات. من القانون التنظيمي ال 44بهذا الخصوص أحكام المادة 

 

 الباب الثالث: مكتب املجلس
 

 :  11المادة 

 ،لجهاتمن القانون التنظيمي المتعلق با 11المادة من الرئيس ونوابه طبقا ألحكام  ،جهةاليتكون مكتب مجلس 

 أعضاء. ثمانيةويبلغ عدد نواب الرئيس 

 

 :  13المادة 

ؤقتا بحكم القانون في جميع صالحياته أحد نوابه حسب إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه م

 ، عضو من املجلس يختار حسب الترتيب التالي:للرئيس نواب الترتيب وفي حالة عدم وجود

 أقدم تاريخ لالنتخاب. 

 كبر السن عند التساوي في األقدمية.  

 

 :  11المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. 51ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب املجلس مع مراعاة المادة 

ن إذا انقطع الرئيس أو نائبه أو عدة نواب ع ،من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 54و 51تسري مقتضيات المادتين  

 من القانون التنظيمي المذكور.  55المنصوص عليها في المادة  ،مزاولة مهامهم لسبب من األسباب

لثلثي أعضاء املجلس المزاولين مهامهم  تقديم طلب بإقالة  الثالثة من مدة انتداب املجلسنة بعد انصرام الس يجوز 

من القانون التنظيمي  54و  51طبقا للشروط والكيفيات و اآلثار المنصوص عليها في المادتين  الرئيس من مهامه،

 المتعلق بالجهات. 

من  12إلى  15ي عن مهامهم يتم تطبيق مقتضيات الموادإذا رغب رئيس املجلس أو نوابه أو أعضاء املجلس في التخل

 القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

 

 : 17المادة 

باستدعاء من الرئيس، لممارسة المهام و االختصاصات التي يخولها له القانون  ،جهةاليجتمع مكتب مجلس 

 التنظيمي للجهات و النظام الداخلي للمجلس.

والكاتب أو نائبه، كما يجوز له أيضا  نوابهم، و رؤساء الفرق و نوابهم،ساء اللجان و يجوز لرئيس املجلس دعوة رؤ 

 دعوة أي عضو من املجلس للمشاركة في أشغال المكتب. 

كذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و  ،يحضر المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة واملجلس

 اجتماعات المكتب  بصفة استشارية.

 يوضع محضر اجتماع المكتب رهن إشارة أعضاء املجلس بمديرية شؤون الرئاسة واملجلس.
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 :  .1المادة 

تعتبر اجتماعات المكتب قانونية بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه وفي حالة عدم توفر هذا النصاب وجب تأجيل 

 ع صحيحا كيف ما كان عدد الحاضرين.يعد االجتما وفي هذه الحالة ،حق يحدده الرئيساالجتماع إلى يوم ال 

 

 :  19المادة 

يجوز لرئيس املجلس تحت مسؤوليته و مراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلداري واألمر 

 بالصرف.

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، 

 ك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.وذل

يجوز لرئيس املجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير اإلداري للمدير العام 

للمصالح، كما يجوز له باقتراح من المدير العام للمصالح، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة 

 لجهة.ا

يمكن للرئيس أن يسند تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام للمصالح تفويضا في اإلمضاء نيابة عنه على 

 الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها.

و في جميع األحوال يتم التفويض بقرار للرئيس يحدد فيه اسم و صفة المفوض له و نوعية التفويض و القطاع أو 

 ملجال الذي تم له التفويض فيه. ا

 كما يتم سحب التفويض في جميع األحوال بقرار معلل للرئيس. 

 

 الباب الرابع : لجان املجلس
 

 :  02المادة 

 وهي على الشكل التالي: ،وينتخب رئيسها ونائبه من طرف املجلس ،ن دائمةالج (15) سبعيحدث املجلس الجهوي 
  

 ويعهد لها بدراسة : ،لية والبرمجةلجنة الميزانية والشؤون الما .0

جميع المسائل و القضايا التي لها عالقة ببرنامج التنمية الجهوية و كذا بمالية الجهة وميزانيتها و الرسوم واألتاوى و 

 مختلف الحقوق املخصصة لفائدة الجهة و مختلف المصاريف والنفقات.

 ، دراسة الجدولة المالية والزمنية للمشاريع االستثمارية، المشاريع االستثمارية وبرمجتها على مستوى تراب الجهة
 

 ويعهد لها بدراسة مختلف القضايا المتعلقة ب: : الصحةو  ةتنمية االقتصادية و البيئلجنة ال .5

و الســـيما دعـــم المقـــاوالت، تـــوطين و تنظـــيم منـــاطق لألنشـــطة االقتصـــادية بالجهـــة، تهيئـــة  :التنميـــة االقتصـــادية -

ـــة، إحـــــداث منـــــاطق لألنشـــــطة والمنـــــاطق الجبليـــــة ي العـــــالم القـــــرويالطـــــرق و المســـــالك فـــــ ـــة الجهويــ ، إنعـــــاا أســـــواق الجملــ

التقليدية والحرفية، جذب االستثمار و إنعاا االقتصاد االجتماعي و المنتجات الجهوية. و تقوم اللجنة بدراسة القضايا 

  .الشغل ،نافسية، التنمية المستدامةالمتعلقة بالمساهمة في تحسين جاذبية املجاالت الترابية و تقوية الت

و الســيما تهيئـة و تـدبير المنتزهـات الجهويــة، وضـع إسـتراتيجية جهويــة القتصـاد الطاقـة و المــاء  :التنميـة البيييـة -

 وإنعاا المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة. كما تقوم اللجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالحماية من الفيضانات، 

 

-  

ـــا  ع لـــــى المـــــوارد الطبيعيـــــة و التنـــــوع البيولـــــوحي و مكافحـــــة التلـــــوث و التصـــــحر، املحافظـــــة علـــــى المنـــــاطق املحميـــــة، الحفــ

 واملحافظة على الموارد المائية.  
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الكافيـة والتجهيـزات دراسـة القضـايا المتعلقـة بالقطـاع الصـىي علـى مسـتوى البنيـات التحتيـة و السـيما الصحة:  -

  في العالم القروي. والطفل خاصة المرأةالالزمة واالهتمام بصحة الطبية 
-  

، وتختص بدراسة القضايا التي لها عالقة بالتصميم الجهوي إلعداد التراب بما في ذلك وضع لجنة إعداد التراب .1

االختيارات المتعلقة إطار عام للتنمية الجهوية المستدامة و المنسجمة باملجاالت الحضرية و القروية، تحديد 

افق العمومية المهيكلة على مستوى الجهة و كذا تحديد مجاالت المشاريع الجهوية و ببرمجة المر بالتجهيزات و 

 .إجراءات تثمينها و كذا مشاريعها المهيكلة

 

 : ة اإلجتماعية والثقافية والتعليم والتكوينيلجنة التنم .4

تماعية، إعادة االعتبار و السيما مساهمة الجهة في التأهيل االجتماعي، المساعدة االج :التنمية االجتماعية -

 للمدن و األنسجة العتيقة، إنعاا السكن االجتماعي، و إنعاا الرياضة و الترفيه.  
 

و السـيما اإلسـهام فـي املحافظـة ختص بوضع دعـائم تطـوير العمـل واألنشـطة الثقافيـة بالجهـة وي  ،الثقافي املجال -

قافيـة و الترفيهيـة.  كمـا تقـوم اللجنـة بدراسـة القضـايا على المواقع األثرية و الترويج لهـاو تنظـيم المهرجانـات الث

ـــم الخصوصـــــيات  ـــة املحليـــــة، صـــــيانة اآلثــــار و دعــ ـــة و الثقافـ ـــراث الجهــ ـــة فـــــي االعتنـــــاء بتـ ـــة بمســـــاهمة الجهـ المتعلقـ

 .حداث و تدبير المؤسسات الثقافيةو كذا إ ،الجهوية
 

لتـدابير لالزمــة للنهـوض بالقطــاع علـى صــعيد االهتمـام بقضــايا التعلـيم بجميــع مسـتوياته واتخــاذ ا مجـال التعلــيم: -

  .وتشجيع تمدرس الفتاةوتشجيع البحث العلمي. والعمل على الرفع من حصة المنح الجامعية للطلبة.  ،الجهة
 

و كذا المراكز الجهويـة  ،و السيما دراسة القضايا المتعلقة بإحداث المراكز الجهوية للتكوين :التكوينمجال  - -

   اإلهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، مع ،لكفاءات من أجل اإلدماج في سوق الشغلللتشغيل و تطوير ا
 

تنمية التعاون بين ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتشجيع  :لجنة العالقات الخارجية والتعاون والتواصل  31

 مغربية .واالهتمام بالجالية ال، لتعاون الالمركزي الوطني والدوليو كذا تطوير ا ،الجهات
 

تنــاط بهــا مهــام إعــداد تقــارير  ومخططــات تنمويــة لقطــاع الفالحــة  :مــن املخــاطروالوقايــة   ري والــالفالحــة والمــاء  لجنــة  1

وثـروات طبيعيـة ومائيـة   وغابوية فالحيةلتقوية القدرات التنموية للجهة بالنظر  إلى ما تزخر به من مؤهالت   والري  والماء

االحترازيـة والوقائيـة  اإلجـراءاتتم  بوضـع كمـا سـته القـوة االقتصـادية بالجهـة. عـة األساسـية والراف تجعل من هذا القطاع

 من جميع املخاطر .
 

  :لجنة التنمية القروية والسياحة الجبلية1 7

الفالحية  دراسة مختلف القضايا المتعلقة بإنعاا األنشطة غير بالتنمية القروية من خالل  هذه اللجنة وتختص

تحسين و صيانة الطرق غير المصنفة. كما تختص اللجنة بدراسة القضايا المتعلقة بمساهمة و بناء و  ،لقرويبالوسط ا

 الجهة في تأهيل العالم القروي، تنمية المناطق الجبلية، إحداث أقطاب فالحية، تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب

 المتعلقة بإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، دراسة القضايا  باإلضافة إلىو الكهرباء و فك العزلة.   

  و كذا تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري لألشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
 

 

تخــــتص بدراســــة القضــــايا المتعلقــــة باعتمــــاد التــــدابير و اإلجــــراءات المشــــجعة للمقاولــــة جــــال الســــيا ي، وفــــي امل -

مــــل علــــى تــــوطين األنشــــطة المرتبطــــة بالقطــــاع الســــيالي. كمــــا تخــــتص اللجنــــة بدراســــة القضــــايا المتعلقــــة و الع الســــياحية
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و تقـــــوم بصـــــفة عامـــــة بدراســـــة كـــــل  ،وتكوينـــــه بتحســـــين القـــــدرات التدبيريـــــة للمـــــوارد البشـــــرية العاملـــــة فـــــي القطـــــاع الســـــيالي

 . القضايا المتعلقة بمساهمة الجهة في إنعاا السياحة
 

 :  01المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على انتخاب رؤساء و نواب اللجان.  51ري مقتضيات المادة تس

تخصص للمعارضة رئاسة إحدى اللجان الدائمة المقترحة من طرف مكتب املجلس في حالة عدم انتخاب أحد ممثليها 

 رئيسا )ة( إلحدى اللجان. 

  .لمعارضة، و يتشاور معها بهذا الخصوصيقترح الرئيس اللجنة المزمع تخصيص رئاستها ل

بعد مصادقته على نظامه  ،ايقدم الرئيس اسم اللجنة المزمع تخصيص رئاستها للمعارضة خالل أول دورة يعقده

   .الداخلي

 في حالة موافقة المعارضة على مقترح الرئيس، يخصص الترشيح لرئاسة هذه اللجنة حصرا على أعضاء المعارضة و

املجلس مرشحا لرئاسة  تقديم مرشح لرئاسة اللجنة المذكورة، يقترح الرئيس على تناع المعارضة عنامو في حالة 

 يتم التصويت عليه من طرف املجلس. ،املجلس من بين أعضاء هذه اللجنة

 

 :      00المادة 

 أعضاء. 2ال يجب أن يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن 

إلــى أكثــر مـــن لجنــة دائمــة، غيــر أنــه لكـــل عضــو حــق الحضــور ألشـــغال  ال يجــب أن ينتســب عضــو مــن أعضـــاء املجلــس

دون أن يكـون لـه الحـق  ،بعـد اسـتئذان رئـيس الجلسـة ،بصـفة استشـاريةه ءآرام يكن عضوا بها، وله أن يبدي اللجان وإن ل

 في التصويت.

 أثناء تأليف اللجان الدائمة ما يلي:  ويجب أن يراعى

 .خل املجلس في إطار التمثيل النسبياالنتماءات السياسية الممثلة دا -

 .التمثيلية اإلقليمية -

 .من الدستور  01مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل  -
 

يعهد لرئيس مجلس الجهة إيجاد حل توافقي أو اللجوء إلى  ،وضمانا لتوازن عدد أعضاء اللجان ،وفي حالة االختالف

 التصويت إن اقتض ى الحال.

 

 :  05مادة ال

القضايا التي تدخل في تعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها بمقر الجهة أو بمقر آخر داخل تراب الجهة لدراسة 

ذلك بدعوة من رئيس املجلس أو من رئيسها أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها على األقل ويوجه االستدعاء و  ،اختصاصها

 ساعة على األقل قبل موعد االجتماع. 43يع الطرق المتاحة داخل أجل مرفقا بجدول األعمال إلى كل أعضاء اللجنة بجم
 

تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال املجلس لزوما على اللجان الدائمة املختصة لدراستها، مع مراعاة 

 من القانون المنظم للجهات، وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة ألي سبب من األسباب 41و  11مقتضيات المادتين 

 لمسألة عرضت عليها، يتخذ املجلس مقررا بدون مناقشة يقض ي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.

 

 يزود رئيس املجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.  

يكون رئيس اللجنة مقررا ألشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس املجلس الموظفين المزاولين مهامهم   

بمصالح الجهة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس 
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ات العمومية أو المقاوالت العمومية الذين يشمل وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسس ،املجلس

 اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.

يعهد إليها بدراسة قضايا معينة تنتهي أشغالها بإيداع  ،يمكن للمجلس أن يحدث عند االقتضاء لجانا مؤقتة

 تقريرها لدى الرئيس قصد عرضه على أنظار املجلس.

و ال يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص موكول للجان  ،لمؤقتة بدقةيتعين تحديد المهام الموكولة للجان ا

 الدائمة.
 

 :  01المادة 

تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، وجب 

     كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين. تأجيل اجتماع اللجنة ساعتين بعد ذلك، وفي هذه الحالة يعتبر االجتماع صحيحا 

وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة أو نائبه ألشغال االجتماع أو عاقهما عائق، جاز لرئيس املجلس تعيين من ينوب    

عنهما لترأس االجتماع من بين األعضاء حسب الترتيب التالي: العضو االقدم تاريخا لالنتخاب ثم االكبر سنا عند التساوي 

 األقدمية في

 

 :   03المادة 

تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية، وال يجوز لها أن تحل محل املجلس وتقرر في االختصاصات 

 المسندة إليه بمقتض ى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل. 

ون التنظيمي المتعلق من القان 055يجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي وكالء العرائض المقبولة بموجب المادة 

 بالجهات، و ذلك لالستماع إليهم بخصوص موضوع عرائضهم. 

 و يجوز لرئيس اللجنة عند الضرورة استدعاء كل شخص يكون في حضوره فائدة ألشغال اللجنة.

ن اجيمكن لرئيس املجلس بمبادرة منه أو بطلب من رئيس ي لجنتين أو أكثر عقد اجتماع مشترك بين لجنتين أو أكثر من ل

 أو أحد نوابه و يعتبر رؤساء اللجان المعنية مساعدين له.  ،يرأس االجتماع حينئذ رئيس املجلس  املجلس.

 

 :  01المادة 

، ويتم التصويت لألعضاء الحاضرينتتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها باألغلبية المطلقة 

 .علنيا برفع اليد

 وات يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة.و في حالة تعادل األص

 

 :  07المادة 

 ،يقوم رئيس اللجنة بوصفه مقررا ألشغالها برفع التقارير والتوصيات والملتمسات بعد اعتمادها إلى مكتب املجلس

في القانون  مع احترام اآلجال القانونية المنصوص عليها ،الذي يقرر إمكانية إدراج هذه القضية في جدول أعمال الدورة

 التنظيمي المتعلق بالجهات.

لدى مديرية شؤون الرئاسة واملجلس بعد  ،يمكن ألعضاء املجلس االطالع على تقارير وتوصيات وملتمسات اللجان

 مراجعتها من طرف مكتب املجلس.

 

رة العموم يتم نشر خالصات عمل اللجان الدائمة في الموقع اإللكتروني الرسمي ملجلس الجهة، و توضع رهن إشا

 بجميع الوسائل المتاحة. 
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 الباب الخامس : تسيير املجلس
 

 : .0المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 55ألعضاء املجلس أن يكونوا فرقا قصد التنسيق فيما بينهم، طبقا للمادة 

ألعضاء المكونين لفريقه موقع يختار كل فريق رئيسا و اسما له. يسلم رئيس كل فريق لرئيس املجلس الئحة بأسماء ا

 عليها من قبلهم، و تعلق هذه الالئحة وجوبا بمقر الجهة. 

 ال يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة أعضاء. 

 الثانية للمجلس. العادية تودع لوائح الفرق و أسمائها لدى رئيس مجلس الجهة، شهرا واحدا قبل انعقاد الدورة

 تغيير االنتماء إلى أحدهما في أي وقت. لمعارضة أو األغلبية، مع إمكانيةار االنتماء إلى اأن يخت يتوجب على كل فريق

و يصبح بموجب ذلك عضوا  ،غير منتم ألي فريق االنتساب إلى أي فريق من الفرق بعد تأسيسها يمكن لكل عضو 

 في الفريق المنتسب إليه. 

 ن له أن ينتمي إلى أي فريق آخر برسم الوالية سارية المفعول. في حالة حل الفريق الذي كان ينتمي إليه العضو، يمك

ينتخب الفريق من بين أعضائه رئيسا و يجري التصويت على المترشحين لهذا المنصب باألغلبية النسبية ألعضاء 

 الفريق الحاضرين خالل جلسة االنتخاب المذكورة. 

 .يكون رئيس الفريق ناطقا رسميا باسم فريقه

 جلس الوسائل الضرورية لتسهيل اجتماعات الفرق.  يضع رئيس امل

 

 : 09المادة 

يمكن ألعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إلى 

  رئيس املجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة.

تاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل و تسجل هذه األسئلة في جدول أعمال دورة املجلس الموالية ل

في حالة عدم الجواب خالل هذه و  يها في جلسة تنعقد لهذا الغرض.انعقاد الدورة بشهر على األقل. و تقدم اإلجابة عل

الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو أو الفريق المعني، حسب الترتيب في الجلسة املخصصة لإلجابة عن األسئلة 

 .الدورة الموالية خالل

 يحدد الرئيس باتفاق مع المكتب جلسة واحدة في كل دورة لتقديم أجوبة على األسئلة المطروحة. 

يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن يندرج موضوعه ضمن اختصاصات الجهة، و أن ال يهدف إلى خدمة 

 أغراض شخصية. 

 .و تاريخ إيداعها وحدة موضوعها ترتب األسئلة داخل كل قطاع بحسب

و ذلك خالل مدة ال  ،جلس ليقدم ملخصا عن األسئلة المطروحة حسب ترتيهها في جدول األعمالامل لكاتبتعطى الكلمة 

 دقائق.  01تتجاوز 

 دقائق.  2تعطى الكلمة بعد كل سؤال إلى رئيس املجلس للجواب عنه في مدة ال تتجاوز 

 

 لموجهين للسؤال حسب الحالة التعقيب على جواب رئيس املجلس، يمكن لعضو مجلس الجهة أو ممثل الفريق ا

 و يمكن لرئيس املجلس الرد على التعقيب المذكور. 

الرد دقيقتين لكل منهما، و يعتبر هذا الغالف الزمني نهائيا و غير قابل الغالف الزمني املخصص للتعقيب و  ال يتجاوز 

 للتصرف في التعقيبات و الردود الموالية.   

 مناقشة عامة أو تعليق.  أييجوز أن يعقب تقديم السؤال، و الجواب عنه و كذا التعقيب و الرد  ال
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بمقر  اإلعالناتتضمن األسئلة و األجوبة و التعقيبات و الردود وجوبا ضمن محضر الدورة.  كما تشهر في سبورة 

 و بجميع الوسائل المتاحة. ،الجهة و بالموقع اإللكتروني الرسمي للجهة

 

 :  52المادة 

 يعتبر حضور أعضاء مجلس الجهة دورات املجلس إجباريا. 

 قبل انعقاد الجلسة.  مع بيان العذر ،يتعين على كل عضو أراد االعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس املجلس

ة كل عن أسماء األعضاء المتغيبين في بداي اإلعالنيوقع كل األعضاء في سجل الحضور عند افتتاح كل دورة ويتم 

 جلسة حسب الحالة. 

 بدون عذر مقبول يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا.  دورة عاديةإذا تغيب عضو عن 

في الموقع هم ؤ ي محضر الجلسة. و تنشر أسماتدون أسماء المتغيبين بدون عذر عن جلسات املجلس، فو 

 اإللكتروني الرسمي للجهة.  

ء لحضور ثالث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة كل عضو من أعضاء مجلس الجهة لم يلب االستدعا

  إليه.مع االستماع ، جلس لمعاينة هذه اإلقالةمتقطعة، دون مبرر يقبله املجلس، يعتبر مقاال بحكم القانون، و يجتمع امل

 .يتعين على رئيس املجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، و اإلعالن عن أسماء األعضاء المتغيبين

رئيس املجلس نسخة من هذا السجل إلى والي الجهة داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة املجلس، كما يخبره  يوجه

 داخل األجل نفسه باإلقالة المشار إليها أعاله.   

 

 : 51المادة 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  44 ةادالمقشات املجلس و لجانه مقتضيات تسري على منا

 رئيس أو من ينوب عنه رئاسة الجلسات. يتولى ال

 يفتتح الرئيس أو من ينوب عنه الجلسات ويختتمها ويسهر على حسن سير المناقشات و تطبيق النظام الداخلي

 يوقف أو يرفع الجلسة في أي وقت و كذا في الحاالت اآلتية :ن كما يمكنه أ ،و يحافظ على النظام 

  .بطلب من ثلث األعضاء الحاضرين-

 طلب من أحد رؤساء الفرق قصد التشاور. ب-
 

 في كلتا الحالتين ال يمكن أن تتجاوز مدة وقف الجلسة خمس عشرة دقيقة لمرة واحدة خالل الجلسة نفسها. و

 يمكن للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عند حلول أوقات الصالة.

 لموالية.قبل رفع كل جلسة يخبر الرئيس املجلس بتاريخ وتوقيت انعقاد الجلسات ا

 

 

 

 

 :  50المادة 

، و عند بقة من قبل كاتب املجلس أو نائبهيتلى في بداية أول جلسة برسم الدورة ملخص محضر الدورة السا

   .بل أحد موظفي املجلس تالوة علنيةاالقتضاء من ق

قتضاء أن يأمر و يمكنه عند اال ،يحيط الرئيس املجلس علما قبل الشروع في جدول األعمال بالمراسالت التي تهمه

 بطبعها و توزيعها على األعضاء 
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ا في إطار تقريرا إخباريا للمجلس حول األعمال التي قام بهبداية أول جلسة للدورة العادية  كما يقدم الرئيس في

 وال تتلو هذا التقرير أية مناقشة. ،الصالحيات املخولة له

حسب ترتيهها، و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول األعمال للمناقشة، 

 الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء املجلس الحاضرين على ذلك.  

نقطة من نقط جدول األعمال يدعو الرئيس عند االقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم  أي ،قبل بداية مناقشة

 ر املجلس. ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظا

 ترتيب تسجيلهم في الئحة التدخالت. الراغبين في التدخل حسب طلههم و  يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى األعضاء

 يجوز فتح الئحة إضافية عند االقتضاء لمناقشة نفس النقطة. 

 نواب الرئيس غير أنه يمكن االستماع ل ،مة أكثر من مرتين في نفس الموضوعال يجوز ألي عضو أن يتناول الكل

 و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك. 

وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن ال يتجاوزوا الفترة  ،يمكن للرئيس أن يحدد المدة الزمنية املخصصة للمتدخلين

 المسموح بها.

 النظام الداخلي مقتضيات بتطبيق تعلقت، "نظام نقطة" شكل في ضوابطلل نبيهللت التدخالت في األسبقية تكون 

 .الجلسة سير أو للمجلس

 .في دقيقتين الرئيس من بإذن ''نظام نقطة'' نطاق في التدخل يكون 

 فورا.  المتكلم يوقف أن الرئيس على وجب الجلسة سير أو الداخلي بالنظام لها عالقة ال المداخلة أن تبين إذا

 

 :  55المادة 

مسألة  ل، و يعترض الرئيس على مناقشة أيول إال في المسائل المدرجة في جدول األعماال يمكن للمجلس أن يتدا

 غير مدرجة في جدول األعمال.

 إذا تبين أن تدخل العضو ال عالقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس تنبيهه إلى ذلك 

لكالم طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس منعه من ا

 المطروح للمناقشة 

 كل عضو تكلم بدون إذن أو جاوز الوقت املحدد له، يتخذ الرئيس في حقه اإلجراءات التالية بعضها أو كلها: 

 تذكيره بالنظام، -

 منعه من االسترسال في الكالم، -

 إقفال مكبر الصوت. -

 

 

 

 

 :  51المادة 

 النظام أثناء الجلسات وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام.يسهر الرئيس على 

 يمكن للرئيس أن يطلب من والي الجهة التدخل في ما إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.

غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة  ،و من أعضاء مجلس الجهة من الجلسةال يجوز للرئيس طرد أي عض

غلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء املجلس من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداوالت باأل 

 أو ال يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
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 :  53المادة 

هم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة ءمالء الذين يقاطعون أو يهاجمون ز يذكر الرئيس العضو أو األعضا

 االنضباط.

إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة 

 مؤقتا.  

 يحدد رئيس الجلسة مدة رفع الجلسة، و يتعين أن تستأنف خالل نفس اليوم. 

 

 :  51المادة 

ما عل األعمال، وهم مسؤولون شخصيا بخصوص القضايا الواردة في جدو  همءبحرية عن آرا جلسامليعبر أعضاء 

 تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية واالستثنائية. وتصرفات أقوالو هم من أعمال يصدر من

 و يشار في محضر الجلسة إلى هذه األعمال أو التصرفات. 

كما يمنع منعا كليا التدخين داخل الجلسات  ،استعمال الهاتف املحمول داخل جلسات املجلسعلى الرئيس أن يمنع 

 العمومية باملجلس.

 

 :  57المادة 

 التصويت حق شخص ي ال يمكن تفويضه.

وكذا النتخاب رئيس املجلس ونوابه واألجهزة  ،يعتبر التصويت العلني قاعدة أساسية التخاذ جميع مقررات املجلس

 .المساعدة

 يعبر عن التصويت علنا برفع اليد أو الوقوف.

  .ال يحتسب ضمن المصوتين األعضاء الممتنعون عن التصويت

 بالرفض بال. يعبر عن التصويت العلني بالموافقة بنعم أو 

 العتمادها األغلبيةما عدا في القضايا التي يشترط  ،اتتخذ مقررات املجلس باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنه

، من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و في هذه الحالة يتم 41المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم طبقا للمادة 

 المذكورة.   41الكيفيات المنصوص عليها في المادة و  صويت وفقا للشروطالت

حالة امتناع الرئيس عن ، و يعد تعادل األصوات في ح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيسفي حالة تعادل األصوات يرج

 التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت. 

بعد قيام كاتب املجلس بعملية إحصاء األصوات المؤيدة أو الرافضة أو  ،يعاين رئيس املجلس نتيجة التصويت

 الممتنعة. 

 

 و يدرج في املحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت. 

 :التاليتين العبارتين بإحدى إجمالي، بشكل اعموم عاالقترا مضمون  عن الرئيس يعلن

 ... على الجهة صادق مجلس إن -

 ... على يصادق الجهة لم مجلس إن أو -

 : يلي كما النتائج عن يعلن فإنه التفصيل، منه طلب إذا إال

 كذا؛ يساوي  بالموافقة المصوتين عدد -

 كذا؛ يساوي  بالرفض المصوتين عدد -
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 كذا.  يساوي  يتالتصو  عن الممتنعين عدد -

 

 :  .5المادة 

 ال يصح أي تراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة.

خلل  إلى للتنبيه نظام نقطة إال برسم ،ال يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت

 .العملية هذه محتمل في

 

 :  59المادة 

ويشمل جميع  ،دقة تدخالت جميع السادة األعضاءتضمن بأمانة و جلسات يلل امحضر يحرر كاتب املجلس أو نائبه 

 .المقررات التي اتخذها املجلس، و يساعدهما في ذلك أحد موظفي الجهة عند االقتضاء

 ويؤشر عليه الرئيس وكاتب املجلس. ،ويضمن املحضر في سجل للمحاضر يرقمه

 سجل المقررات حسب تواريخها. توقع المقررات من قبل الرئيس و الكاتب و تضمن بالترتيب في 

محضر إذا تغيب كاتب املجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في 

إذا تعذر ذلك، عين الرئيس ب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. و يجوز لنائ ،وفي هذه الحالة .الجلسة إلى سبب عدم التوقيع

 رين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.من بين أعضاء املجلس الحاض

يوما الموالية الختتام الدورة على أبعد  02لكل عضو نسخة من محاضر الجلسات فور إعداده داخل أجل  يسلم

     .تقدير

الوسائل  أيام بمقر الجهة ويحق للمواطنين االطالع عليها. كما يمكن نشرها بجميع 01تعلق المقررات في ظرف 

 الممكنة، بما فيها النشر في الموقع اإللكتروني الرسمي للجهة.  

 و يمكن لكل عضو من املجلس نشر المقررات تحت مسؤوليته. 

 

اقبة اإلدارية و ميزانية الجهة  الباب السادس: المر
 

 :  12المادة 

 رات  مجلس الجهة، وفقا للشروط على شرعية قرارات رئيس املجلس و مقر  اإلداريةوالي الجهة  المراقبة  يمارس

 و الكيفيات و اآلجال المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الثالث من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  

 

 : 11المادة 

، 013، 015يتم التصويت عليها وفقا للشروط و الكيفيات و اآلجال المنصوص عليها في المواد و  ،توضع الميزانية

 ، من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات مع مراعاة األحكام بعده.     510و  511، 011

 

 يجتمع مكتب املجلس األسبوع األول من شهر شتنبر بطلب من الرئيس لدراسة  التوجهات العامة  لمشروع الميزانية.

كذا االلتزامات و  ،الميزانية يزانية تتضمن توجهاتيعد الرئيس باتفاق مع المكتب وثيقة  تحليلية مرفقة بمشروع الم

ــــــمتعددة السنوات و تطور و خص ـــافة إلى اآلثار المتـــــــائص الدين الجهوي، إضــ ـــ ــ ــــــوقعة لتوجهــ ـــيات المــ ـــ ــ  زانية من ــ

 

 لجنة الميزانية  تعرض هذه الوثيقة بمعية الوثائق الضرورية األخرى المرفقة للميزانية علىو ، منظور النوع االجتماعي

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.  013و الشؤون المالية و البرمجة قصد دراستها طبقا للمادة 
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 : 10المادة 

يتم التأشير على الميزانية طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القسم الخامس من القانون التنظيمي المتعلق 

 بالجهات.   

 

 :  15المادة 

الميزانية طبقا لمقتضيات الفصل األول من الباب الرابع من القسم الخامس من القانون التنظيمي يتم تنفيذ 

 المتعلق بالجهات 

 

 :  11المادة 

يمكن تعديل الميزانية طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الباب الرابع من القسم الخامس من القانون التنظيمي 

 المتعلق بالجهات.

 

 التقص ي الباب السابع : لجان
 

 :  13المادة 

من القانون التنظيمي المتعلق  553يمكن تشكيل لجنة للتقص ي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة طبقا للمادة 

 .بعده 45و  41 ادتينالمو كذا  ،مراعاة أحكام هذه المادة بالجهات، مع

 عندما تشكل لجنة للتقص ي، يتولى رئيس املجلس إشعار والي الجهة. 

أيام من تاريخ إشعاره إلى رئيس املجلس إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنها التقص ي  3الجهة داخل أجل  يوجه والي

 هي موضوع متابعات قضائية جارية. 

فإنه يقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشكيل  ،إذا لم يتوصل رئيس املجلس باإلفادة المذكورة داخل األجل املحدد

 اللجنة. 

 ة التقص ي من قبل مكتب املجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية للفرق المكونة للمجلس يعين أعضاء لجن

 ذلك باقتراح منها و كذا مبدأ المناصفة. و 

، و يترأس اجتماع انتخاب رئيس اللجنة و مقررها المكونة من أجهزة اللجنة ي بانتخابيقوم أعضاء لجنة التقص 

 وم العضو األصغر سنا بمهام المقرر. أجهزة اللجنة العضو األكبر سنا و يق

 و يضع مكتب الجهة رهن إشارة لجنة التقص ي التي تم تشكيلها الوسائل التي يراها الزمة للقيام بمهامها.  

 

 

 

 

 :  11المادة 

 ع و يحدد في الدعوة جدول أعمال االجتما ،بدعوة من رئيسها أو بطلب من ربع أعضائها التقص ي لجنةتجتمع 

 ساعة من هذا التاريخ.  43الدعوة في أجل ال يقل عن  عاريخ انعقاده و تودمكانه و تو 

، وتجتمع بمن ستدعاءال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال إذا حضرها نصف أعضائها على األقل بعد أول ا

 ساعة.  43حضر في االجتماع الموالي الذي ينعقد داخل أجل ال يقل عن 

و إذا تعادلت األصوات رجح الجانب الذي يكون فيه  ،ة أصوات األعضاء الحاضرينو تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبي

 الرئيس. 
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 :  17المادة 

في عين المكان عند االقتضاء و يجب تمكينهم و ،م من خالل االطالع على الوثائقيمارس أعضاء لجنة التقص ي مهمته

الحصول على كل وثائق المصلحة المتعلقة بموضوع  من كل المعلومات التي من شأنها أن تيسر هذه المهمة و يمكن لهم

 التقص ي الذي أحدثت اللجنة من أجله. 

يمكن ألعضاء لجنة التقص ي االستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة أو االطالع على جميع الوثائق 

 التي لها عالقة بالوقائع موضوع التقص ي. 

ساعده مقرر اللجنة أو نائبه  إلى األشخاص الذين ال يستطيعون التنقل تقرر اللجنة إرسال عضو واحد أو أكثر ي

 قصد االستماع إلى شهادتهم. 

لألشخاص الذين تم االستماع إليهم من قبل لجنة التقص ي أن يطلعوا على محضر االستماع إليهم قبل تذييله بتوقيعهم و 

، و في هذه الحالة تدرج هذه المالحظات دي مالحظاته كتابةيبيتم هذا االطالع في عين المكان، و يمكن للمعني باألمر أن 

 تلقائيا ضمن تقرير اللجنة. 

 تكتس ي أعمال لجان تقص ي الحقائق و تصريحات األشخاص الذين تستمع إليهم و مداوالتها طابعا سريا. 

القانون التنظيمي من  553تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقص ي، في حدود األجل المقرر في المادة 

المتعلق بالجهات، و يقدم مقررها أو نائبه فور ذلك مشروع التقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف 

 أعضائها و تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب املجلس.  

 

 الباب الثامن : آليات الديمقراطية التشاركية
 

 : .1المادة 

ية يرأسها أحد أعضاء المكتب يعينه رئيس املجلس يقوم بالتنسيق مع المدير العام يحدث مجلس الجهة خل

 للمصالح وموظفي الجهة بتنظيم استقبال مقترحات المواطنين والمواطنات وجمعيات املجتمع المدني المتعلقة بإعداد 

 من كل سنة. وذلك شهرا قبل موعد الدورة العادية لشهر يوليوز  ،و تتبع برامج التنمية الجهوية

يمكن لرئيس املجلس أو ألغلبية أعضائه أن يقرر إجراء استشارات عمومية لساكنة الجهة بخصوص كل مسألة 

 تندرج ضمن اختصاصات الجهة. 

تتم هذه االستشارات  في شكل جلسات حوارات جهوية، أو ورشات موضوعاتية أو مجالية أو متعلقة بإعداد 

 استشارات إلكترونية باستعمال الموقع اإللكتروني الرسمي للجهة.  التوجهات العامة للميزانية  أو 

 بتراب الجهة.  ع املجالس اإلقليمية و الجماعات و يمكن تنظيم هذه االستشارات بتعاون م

 و تسلم خالصات و نتائج االستشارات للجان الدائمة المعنية، و يشار في مقررات املجلس إلى إجرائها. 

 ع هذه االستشارات : يراعى في إجراء جمي

 

وضع حلول منهجية مالئمة لضمان استشارة األطفال في القضايا التي تهمهم و المندرجة ضمن اختصاصات -

 الجهة.  

كذا األجانب المقيمين بصفة نظامية في شاركة األشخاص في وضعية إعاقة، و وضع تدابير تيسيرية لضمان م-

 هذه االستشارات.  

 

 : 19المادة 

 مجلس الجهة ثالث هيئات استشارية تم تحديد أسمائها كالتالي:تحدث لدى 
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 .الهيئة االستشارية للمساواة ومقاربة النوع 

 .الهيئة االستشارية الخاصة بالسياسات العمومية الجهوية المندمجة للشباب 

 .الهيئة االستشارية للتنمية االقتصادية الجهوية 

من قبل رئيس املجلس، بتشاور مع أعضاء المكتب، على قاعدة  يختار رؤساء و أعضاء هذه الهيئات االستشارية

طلب إبداء اهتمام و على أساس المناصفة و الكفاءة، و التنوع و تمثيلية مختلف الهيئات و الفعاليات المرتبطة بمجال 

 اختصاص الهيئات االستشارية المذكورة.   

 رئيس املجلس بذلك. و يخبر  ،ماليتولى رئيس كل هيئة تحديد تاريخ اجتماعها ونقط جدول األع

ممثلي المصالح الخارجية رئيس املجلس أعضاء مجلس الجهة، و يمكن لرؤساء هذه الهيئات أن يستدعوا عن طريق 

النهوض بالتنمية البشرية و اية حقوق اإلنسان والنهوض بها والحكامة الجيدة والتقنين و و الممثلين الترابيين لهيئات حم

 كة في اجتماعات هذه الهيئات. للمشار  ،المستدامة

 كما يمكن لرؤساء هذه الهيئات أن يستدعوا عند االقتضاء كل شخص يكون حضوره مفيدا ألشغال اللجنة. 

ترفع إلى رئيس املجلس و إلى رؤساء اللجان الدائمة  ، وضوعاتيةمورية و يعد رؤساء الهيئات االستشارية تقارير د

 قررات املجلس إلى هذه التقارير. و يشار في م المعنية بمجال عمل هذه الهيئات. 

 مرتين في السنة أو بطلب من الرئيس.وتجتمع هذه الهيئات 

 

 32 :المادة

يمكن وضعها رهن إشارة يضع رئيس املجلس قائمة تتضمن القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجهة و التي 

ستشارية املحدثة لدى مجلس الجهة أو المتقدمة بالعرائض ات اال منظمات املجتمع المدني العاملة مع الهيئالجمعيات و 

 المقبولة أو المشاركة في االستشارات العمومية التي ينظمها املجلس. 

يوما على األقل قبل موعد  02 ،إلى رئيس املجلس طلبا كتابيا لوضع قاعة رهن إشارة هيأته ةالهيئيوجه رئيس 

 لمستعجلة أو الملحة. االجتماع، ما عدا في حالة الضرورة ا

علق بمقر الجهة و ينشر في موقعها اإللكتروني الرسمي، يبين فيه تاريخ شغل يضع رئيس املجلس جدوال زمنيا ي

 القاعة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي ستشغلها و المدة الزمنية املخصصة لها و موضوع النشاط المنظم بها. 

المعنية مسؤوال عن القاعة الموضوعة رهن إشارته و التجهيزات المتواجدة بها طوال  أو المنظمة الهيئةو يكون رئيس 

 مدة االجتماع. 

 

 

 

 

 

 الباب التاسع : أحكام ختامية
 

  31 :المادة

يتعين على مجلس الجهة ورئيسه ومختلف الهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات 

 الترابية: 

 من القانون  التنظيمي المتعلق بالجهات.  541لحكامة المنصوص عليها في المادة التقيد بقواعد ا-

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.    544اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احترام مقتضيات المادة -
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 : 30المادة 

امن من القانون التنظيمي وفقا لمقتضيات القسم الث ،و يدبر المنازعات ،يمثل الرئيس الجهة لدى املحاكم

 المتعلق بالجهات. 

 

 : 35المادة 

 تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية: 

 القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ -

 القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها؛ -

 قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛ -

 يض؛ قرارات التفو -

 .من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 541القوائم المالية و املحاسبية المشار إليها في المادة -

 

 :  31المادة 

و كذا القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل  ،مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور 

ب املجلس بتوفير الوسائل البشرية و المادية و اللوجيستيكية تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية، يقوم مكت

 لضمان تفعيل هذه األحكام داخل أشغال املجلس و في ممارسة جميع  اختصاصات الجهة.  ،الضرورية

 

 :  33المادة 

بعد المصادقة عليه وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في  ،يصبح هذا النظام الداخلي نافذ المفعول 

 من القانون التنظيمي المتعلق  بالجهات . 12مادة ال

 

 :  31المادة 

 على األقل بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث األعضاء ،يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام الداخلي

 .سته والتصويت عليه طبقا للقانون المزاولين مهامهم باملجلس، ويعرض هذا التعديل على أنظار املجلس لدرا

 

 
 


