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  )م 2015 يونيو 2( هـ 1436 شعبان 14 ثال9ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السGيد عبد الرحامن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس لرئ@س : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .جملس املس�شار�ن
مخسة ومخسون دقJقة، ابتداء من الساNة اخلامسة واMقJقة  :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .اTٔربعني بعد الزوال
  :والتصويت Nىل مشاريع القوانني التنظميية التالية اMراسة    ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

 يتعلق bجلهات؛ 111.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -

 يتعلق bلعامالت واTٔقالمي؛ 112.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -

  .يتعلق bمجلاNات 113.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

        ::::ن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةحامحامحامحامالسGيد عبد الر السGيد عبد الر السGيد عبد الر السGيد عبد الر 
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اuلس هذه اجللسة qrراسة والتصويت Nىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية، احملاN zىل اuلس من جملس النواب، ويه

  يتعلق bجلهات؛ 111.14مق مرشوع قانون تنظميي ر - 1
 يتعلق bلعامالت واTٔقالمي؛ 112.14مرشوع قانون تنظميي رمق  - 2
 .يتعلق bمجلاNات 113.14مرشوع قانون تنظميي رمق  - 3

وطبقا طبعا لقرار ندوة الرؤساء، س@مت تقدمي وم}اقشة مشاريع القوانني 
التنظميية دفعة وا�دة من طرف السGيد وز�ر اMا�لية، و�� س�ٔعطي 

  .اللكمة � م�ارشة لتقدمي هذه املشاريع الثالث
 .اللكمة rلسGيد وز�ر اMا�لية لتقدمي املشاريع دفعة وا�دة

        ::::السGيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى وز�راMا�ليةالسGيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى وز�راMا�ليةالسGيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى وز�راMا�ليةالسGيد الرشيق الرض�س، الوز�ر املنتدب Mى وز�راMا�لية
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السGيد الرئ@س،
  رتمون،السGيدات والسادة املس�شارون احمل

يطيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم ٕاىل جملسمك املوقر مبشاريع القوانني التنظميية 
املتعلقة bجلهات والعامالت واTٔقالمي  113.14، 112.14، 111.14

  .وامجلاNات، ونعرض Nليمك معاملها الكربى وخطوطها العريضة
يف البداية، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�مهية هذه املشاريع يف البناء 

bململكة، ٕاذ تعد مبثابة طفرة نوعية يف نظام الالمركزية وتعز�ز املؤسسايت 
  . اMميقراطية احمللية وٕارساء ٔ�سس احلاكمة الرتابية اجليدة rلمملكة

ف�ال¦سGبة rلقانون التنظميي حول اجلهة، �سGمتد املرشوع مرجعيته من 
التوجهيات السامJة لصاحب اجلالz، امل© محمد السادس، ٔ�يده هللا 

والهادفة ٕاىل متكني املغرب من وية م¬قدمة، ٔ�ساسها تعميق  ونرصه،
ممارسة اMميقراطية احمللية و²ه±م bلتمنية اجلهوية املندجمة واملسGتدامة 

  .وإالسهام يف حتديث تدبري هيالك اMوz والرفع من فاNلية وجناNة معلها
السايم يف هذا إالطار، فقد رمس Uاللته، ٔ�يده هللا ونرصه، يف خطابه 

مبناسGبة ا�¼رى الثالثة والثالثني لت½ليد ذ¼رى املسرية اخلرضاء املظفرة بتارخي 
، اTٔهداف الكربى واملبادئ اTٔساسGية لنظام اجلهوية 2008نونرب  6

 :املتقدمة، وقد ورد يف خطاب Uالz امل© يف التارخي املذ¼ور N�ٔاله ما ييل
هللا، ف¬ح صفÄة Uديدة قررÃ، بعون ) "بداية النطق املليك السايم(

يف هنج إالصال�ات املتواصÉ الشامÉ اليت نقودها، bٕطالق مسار وية 
م¬قدمة وم¬درUة، Îشمل لك م}اطق اململكة، ويف مقدمهتا ة الصحراء 

  ).اÑهتÐى النطق املليك السايم" (املغربية
ينا�ر  3ولهذه الغاية، نصب Uالz امل©، نرصه هللا ؤ�يده، بتارخي 

، اrلجنة ²س�شارية rلجهوية، و�دد لها �ارطة طريق، عامدها ٔ�ن 2010
  :Óكون اجلهوية املتقدمة مرشوNا دميقراطي اجلوهر

ٕاننا نتوÖ من هذا الورش املؤسيس ) "بداية النطق املليك السايم(
 Éبلوغ ٔ�هداف جوهرية، ويف مقدمهتا ٕاجياد ات قامئة ا�ات وقاب

يري عقالنية وواقعية ملنظومة وية Uديدة، لالسGمترار، من �الل بلورة معا
وي�ٔيت يف املقام الثاين انÚÛاق جمالس دميقراطية، لها من الصالحJات واملوارد 

  ).هناية النطق املليك السايم" (ما ميكهنا من اÞهنوض bلتمنية اجلهوية املندجمة
مي ٔ�ما bل¦سGبة ملرشوعي القانونني التنظمييني اخلاصني bلعامz ٔ�و إالقل

وامجلاNة، فٕاهنام Nىل غرار مرشوع القانون التنظميي rلجهة، �سGتلهامن 
مرجعيهتام اTٔساس من التوجهيات السامJة لصاحب اجلالz، امل© محمد 
السادس، نرصه هللا ؤ�يده، والهادفة ٕاىل متكني املغرب من جامNات Óرابية 

و ما ورد يف قادرة Nىل حتقJق التمنية وتقدمي �دمات القرب rلمواطنني، وه
Nدة م}اسGبات، من ب@هنا رساU zالz امل© السامJة، اليت وها ٕاىل 
املشاركني يف املؤمتر الرابع ملنظمة املدن واحلكومات احمللية املتÄدة، ا�ي 

، حJث ورد يف لكمة Uاللته السامJة 2014ٔ�كتو�ر  2انعقد يف الرbط يوم 
  :ما ييل
ا م}ا جبسامة املسؤوليات امللقاة ووعي) "بداية النطق املليك السايم(

Nىل Nاتق خمتلف املسؤولني والفاNلني اجلهويني واحملليني يف جمال الت�ٔس@س 
حلاكمة جJدة، اق¬صادية واج±عية وÓمنوية Nىل املسGتوى الرتايب، ما ف¬ئنا 
حنث اMوN zىل مدمه Tbٓليات القانونية والوسائل املالية والÛرشية 

وا من ²ضطالع اTٔمÚل bملسؤوليات املنوطة هبم يف الرضورية، حىت �متك}
  ).اÑهتÐى النطق املليك السايم" (جمال التمنية وتدعمي �دمات القرب

جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٕا�داث هاتني امجلاعتني احملليتني قد مت م}ذ جفر 
²سGتقالل، وهو ما مكهنام من مرامكة جتربة ñمة �الل نصف قرن، وقد 
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õن الرتابيان تطورا ملحوظا وتدرجييا، بؤ� ó مهنام عرف هذان املسGتو
ماكنة ممتزية دا�ل م}ظومة الال مركزية، جعلت من بالدÃ رائدة يف هذا 

  .اuال دا�ل حميطها إالقلميي واجلهوي
وUد�ر �b¼ر فø خيص العامالت واTٔقالمي، ٔ�نه وbلرمغ من ¼ون القانون 

ا bملقارنة مع سالفه، ظهري سGنة ا�ي يؤطرها يعترب م¬قدم 79.00رمق 
، فٕان موا¼بة التحوالت العميقة اليت تعرفها بالدÃ يف شGىت اuاالت، 1963

�اصة يف املياد�ن ²ج±عية ودا�ل الوسط القروي، تفرض توا Uديدا 
ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار ت© التحوالت اجلوهرية، و�اصة ٕاNادة النظر يف 

b zوMالقة اN ل تقوية مسامهة هذه طرائق تنظميU�ٔ ٔ�و إالقلمي من zلعام
  .ا�Tٔرية يف التمنية املندجمة، و�اصة يف اuال ²ج±عي

وNىل هذا اTٔساس، فٕان السGياق احلايل ا�ي �متزي bنطالق ورش 
اجلهوية املتقدمة، وما �رافقها من ٕاصالح املنظومة الرتابية، يف ٕاطار 

�راز مسGتوى العامz ٔ�و إالقلمي مق¬ضيات اMسGتور �شلك فرصة ساحنة الٕ 
�جامNة Óرابية قامئة بذاهتا، تد�ر شؤوهنا �كJفJة دميقراطية bالس�}اد ٕاىل م�دٔ� 
التدبري احلر بواسطة جملسها ؤ�زهتا املنتخبة، وlشلك هيدف ٕاىل حتقJق 
التاكمل والتعاضد بني ٔ�دوار وñام اuالس املنتخبة، واملصاحل الالممركزة 

zوqr. 
فø خيص مرشوع القانون التنظميي املتعلق bمجلاNات، وbلنظر ٔ�ما 

rلمرا�ل املهمة والت�ارب الغنية اليت رامكهتا بالدÃ يف تدبري الش�ٔن احمليل، 
تبلغ مر�É ممتزية من النضج، فان اTٔهداف املتو�اة " امجلاNة"واليت جعلت 

Mمتثل ٔ�ساسا يف مالءم¬ه مع املق¬ضيات اÓ تورية من هذا املرشوعGس
والسعي لتجويد بعض مكوÃته، مع العمل Nىل حتقJق �²س�ام ب@}ه وبني 

  .القوانني التنظميية املتعلقة bمجلاNات الرتابية اTٔخرى
  السGيد الرئ@س احملرتم،

  حرضات السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 لقد توج اMسGتور الفلسفة امللكJة بتكر�س التنظمي الرتايب rلمملكة

كتنظمي ال مركزي، يقوم Nىل اجلهوية املتقدمة، وخصص rلجهات وامجلاNات 
الرتابية اTٔخرى bb من اثين عرش فصال ٔ��رز ماكنة اجلهة �رشيك ممزي 
qrوz يف قضاõ التمنية ²ق¬صادية و²ج±عية والبي�Jة، ومعل Nىل ٕارساء 

Nات الرتابية والتدبري املبادئ اTٔساسGية لها، ويف مقدمهتا التضامن بني امجلا
  .احلر وتوزيع ²خ¬صاصات، انطالقا من م�دٔ� التفريع

وbٕالضافة ٕاىل تفعيل املبادئ اTٔساس اليت Uاء هبا اMسGتور، فقد 
تضمنت مشاريع القوانني التنظميية الثالث، العديد من املقرت�ات اليت 

ع هذه وردت يف تقر�ر اrلجنة ²س�شارية rلجهوية، كام ٔ�ن ٕاNداد مشاري
من  146القوانني التنظميية يندرج يف نطاق تطبيق مق¬ضيات الفصل 

 õتور، وهو الفصل ا�ي نص ٔ�ن تعرض القوانني التنظميية القضاGسMا
  :التالية

 ٔ�وال، رشوط تدبري امجلاNات الرتابية لشؤوهنا �كJفJة دميقراطية؛ -

 رشوط تنفJذ رئ@س اuلس ملداوالت اuلس ومقرراته؛ -

  العرائض من ق�ل املواطنات واملواطنني وامجلعيات؛رشوط تقدمي -

²خ¬صاصات ا�اتية لفائدة امجلاNات الرتابية و²خ¬صاصات  -
املشرتكة ب@هنا وبني اMوz و²خ¬صاصات املنقوz ٕاÞهيا من هذه 

 ا�Tٔرية؛

 النظام املايل rلجامNات الرتابية ومصدر مواردها املالية؛ -

 لك من صندوق الت�ٔهيل ²ج±عي طبيعة املوارد و¼يفJات ÎسGيري -
 وصندوق التضامن بني اجلهات؛

 رشوط و¼يفJات ت�ٔس@س امجلاNات الرتابية مبجموNات Óرابية؛ -

ٔ�شاكل و¼يفJات Îشجيع Óمنية التعاون بني امجلاNات الرتابية واTٓليات  -
 الرامJة ٕاىل ضامن ÓكJيف تطور التنظمي الرتايب يف هذا ²جتاه؛

علقة حبسن تطبيق م�دٔ� التدبري احلر، وكذا مراق�ة قواNد احلاكمة املت -
  .تدبري الصناديق والربامج وتقJمي اTٔعامل وٕاجراءات احملاسGبة

وبغية حتقJق ٔ�هداف هذا إالصالح، اعمتدت املشاريع املقرت�ة ٔ�ماممك 
  :مجموNة من املبادئ اTٔساسGية، ٔ�ذ¼ر مهنا

ول مبق¬ضاه Óكر�س م�دٔ� التدبري احلر يف ÎسGيري اuالس، ا�ي خي -
للك جامNة Óرابية، يف �دود اخ¬صاصاهتا، سلطة التداول �كJفJة 
دميقراطية وسلطة تنفJذ مداوالهتا ومقرراهتا يف سGياق ا�رتام م�ادئ 

 و�دة اMوz والرتاب والوطن؛

التفعيل التدرجيي ملبدٔ� التفريع، هبدف بلوغ الن�اNة والفعالية يف �دمة  -
ندجمة املسGتدامة، وذ� bلنقل التدرجيي املواطنني وحتقJق التمنية امل 

لالخ¬صاصات من املركز ٕاىل امجلاNات الرتابية، مع ضامن املوارد 
املرافقة وتوفري رشوط الن�اح، مبا فهيا ٕاد�ال جتديدات يف اجلوانب 

 التدبريية اليت متزي اجلهات؛

9لثا، تعز�ز مسار اMميقراطية احمللية مبا �سمح مبشاركة املواطنني  -
 uمتع املدين يف تدبري الش�ٔن العام؛وا

رابعا، دمع القدرات التدبريية rلجامNات الرتابية bلعمل Nىل توفر ٕادارة  -
اجلهة والعامz ٔ�و إالقلمي Nىل مد�رية Nامة rلمصاحل ومد�رية لشؤون 
الرئاسة واuلس، كام مت التنصيص Nىل ٕا�داث الواكz اجلهوية لتنفJذ 

ة وف¬حت ٔ�مام امجلاNات الرتابية ٕاماكنية املشاريع bل¦سGبة للك 
ٕا�داث مجموNات فø ب@هنا ومع جامNات Óرابية ٔ�خرى وكذ� ٕا�داث 

 رشاكت rلتمنية؛

�امسا، تفعيل ٕا�داث صندوق الت�ٔهيل ²ج±عي وصندوق  -
 التضامن بني اجلهات ملوا¼بة التضامن bل¦سGبة rلجهات؛
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lشلك واحض ومتيزيها عن ٕا�راز الوضعية اخلاصة rلعامz ٔ�و إالقلمي  -
العامz ٔ�و إالقلمي بصفهتا ٕادارة Óرابية ال ممركزة، �بعة ملصاحل وزارة 

 اMا�لية؛

سابعا Óكر�س دور العامz ٔ�و إالقلمي املبارش يف تعز�ز التعاون  -
والتضامن بني امجلاNات املتواUدة يف Óراهبا وتعضيد الوسائل من 

²خ¬صاصات bلواكz عن لك  �الل ممارسة العامz ٔ�و إالقلمي لبعض
ٔ�و بعض امجلاNات املوجودة برتاهبا، وكذ� Îشجيع التعاون وال�شاور 
والتاكمل بني امجلاNات املعنية يف لك ما �رتبط bٕالرشاف املنتدب 

 Nىل املشاريع؛

9م}ا توسGيع صالحJات جملس املقاطعة ورئ@سه bل¦سGبة rلجامNات  -
 ة ا�صصة rلمقاطعات؛والرفع من احلصة املالية إالجاملي

  .�سعا ٕارساء قواNد احلاكمة اجليدة -
  السGيد الرئ@س احملرتم،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
كام ال خيفى Nليمك، دٔ�بت احلكومة Nىل هنج مقاربة Îشار¼ية يف ٕاNداد 
هذه املشاريع، ٕاذ م�ارشة بعد Ñ²هتاء من ٕاNداد املشاريع اTٔولية يف الفرتة 

، مت عقد اج±Nات مع اTٔحزاب 2014ٕاىل يونيو  2014تدة من ينا�ر املم 
السGياسGية لتقدمي اخلطوط العريضة لهذه املشاريع، ووزعت �س½ة مهنا Nىل 
اTٔحزاب السGياسGية، ومت عقد مشاورات سGياسGية بعد ذ� مع مجيع 
اTٔحزاب، تلقت بعدها وزارة اMا�لية اقرتا�ات ومالحظات الهيئات 

صوص املشاريع اTٔولية �الل الفرتة املمتدة من م}تصف السGياسGية خب
  .2014يوليوز ٕاىل هناية ٔ�كتو�ر 

ؤ�ود هنا ٔ�ن ٔ�شGيد Tٔbحزاب السGياسGية املمثÉ دا�ل الربملان، ٔ��لبية 
ومعارضة، واليت تفاNلت مع املشاريع اTٔولية، وقدمت اقرتا�ات 

عها lشلك ومالحظات قمية، سامهت يف ٕاغناهئا، وقد تفاNلت احلكومة م 
  .ٕاجيايب من �الل ق�ول Nدد ¼بري من هذه ²قرتا�ات

يف مر�É 9نية، عرضت احلكومة مشاريع معدN zىل اTٔحزاب 
السGياسGية، متت م}اقشGهتا �الل اج±Nات تق}ية، ُعقدت �الل شهر 

، وقد قدمت اTٔحزاب السGياسGية اقرتا�ات، سواء ٔ�ثناء هذه 2014دج}رب 
تابة عقهبا، مت ق�ول العديد مهنا واملقدمة من ٔ�حزاب ²ج±Nات التق}ية ٔ�و ك 

  . ا�Tٔلبية ٔ�و املعارضة ٔ�و حىت ت© �ري املمثÉ مب�لس املس�شار�ن
  السGيد الرئ@س احملرتم،

  حرضات السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يندرج تقدمي هذه املشاريع ٔ�مام جملسمك املوقر يف سGياق التزنيل الفعيل 

امللكJة السامJة الواردة يف خطاب Uالz امل© محمد السادس، rلتوجهيات 
نرصه هللا ؤ�يده، مبناسGبة اف¬تاح اMورة اTٔوىل من السGنة ال�رشيعية الثالثة 

بداية النطق : (من الوالية ال�رشيعية التاسعة، �ني �اطبمك Uاللته قائال

والية ة تُعد وال خيفى Nليمك ٔ�ن الوالية ال�رشيعية احلالي) "املليك السايم
وbعتبارها ممكÉ . ت�ٔس@سGية لوجوب  ٕاقرار مجيع القوانني التنظميية �اللها

rلقانون اTٔمسى، فٕاننا نوصيمك، حرضات السGيدات والسادة الربملانيني، 
برضورة اع±د روح التوافق الوطين ونفس املهنجية ال�شار¼ية الواسعة اليت 

اÑهتÐى ("ذه القوانني التنظمييةمزيت ٕاNداد اMسGتور �الل بلورة وٕاقرار ه
   .)النطق املليك السايم

كام تندرج مشاريع هذه القوانني التنظميية يف ٕاطار ²لزتام ا�ي ورد يف 
الترصحي احلكويم برضورة ٕاخراا �الل الوالية ال�رشيعية احلالية، تفعيال 

  . من اMسGتور 86ملق¬ضيات الفصل 
زيل rلسGيدات والسادة املس�شار�ن يف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم bلشكر اجل

ا��ن سامهوا ب�ٓراهئم واقرتا�اهتم وتد�الهتم يف ٕاغناء هذه املشاريع �الل 
  . النقاش بلجنة اMا�لية وامجلاNات الرتابية والب¦Jات اTٔساسGية

وال يفوتين ٔ�ن ٔ�توUه bلشكر اخلاص rلسGيد رئ@س هذه اrلجنة ؤ�عضاء 
داري uلس املس�شار�ن Nىل تواUدمه مك¬هبا وbيق ٔ�عضاهئا والطامق االٕ 

املسGمتر وتدبريمه احملمك rل�لسات واملناقشات، مما اكن � اTٔ�ر الك�ري يف 
  .ت@سري اع±د هذه املشاريع يف جو من املسؤولية

 Ãيدة ملوالGادة الرشJه �ري هذا الوطن، حتت القJوفق}ا هللا مجيعا ملا ف
هللا ؤ�يده، ؤ�قر عينه بويل  صاحب اجلالz، امل© محمد السادس، نرصه

العهد، صاحب السمو املليك اTٔمري موالي احلسن، ومسوه السعيد اTٔمري 
  . موالي رشGيد وسا!ر ٔ�فراد اTٔرسة العلوية اuيدة، ٕانه مسيع جميب

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
 .وشكرا

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
  . شكرا rلسGيد الوز�ر

�ارشة ملقرر جلنة اMا�لية وامجلاNات الرتابية والب¦Jات ؤ�عطي اللكمة م 
اTٔساسGية لتقدمي ملخص حول تقار�ر اrلجنة حول مشاريع القوانني التنظميية 

  . الثالث
ٕاذا اكنت التقار�ر قد وزعت فس�ٔنتقل م�ارشة لف¬ح bب م}اقشة 
املشاريع الثالث دفعة وا�دة، ؤ�عطي اللكمة Tٔول م¬د�ل عن فرق 

  . ملناقشة مشاريع القوانني التنظميية دفعة وا�دة ا�Tٔلبية
س�سمل املدا�É، �ٓرا .. هناك م¬د�ل bمس فرق ا�Tٔلبية س@سمل

  ). ٔ�نظر امللحق(املدا�É دõل فرق ا�Tٔلبية 
 ،Éد مس�شاري فرق املعارضة لتقدمي املدا��Tٔ ؤ�عطي اللكمة م�ارشة

.. وها؟ تفضل اrيل بغييتس�سمل املدا�É ٔ�م س�¬ل. اTٔسGتاذ اTٔنصاري تفضل
  .دقائق اليس اTٔنصاري 10يف �دود 

        ::::املس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصاري
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
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  السGيدان الوز�ران،
  الزمJالت والزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

 �رشفين bمس فرق املعارضة ٔ�ن ٔ�تد�ل اليوم يف م}اقشة لك من
املتعلق bجلهات ومرشوع القانون  111.14مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق bمجلاNات وكذ� املرشوع القانون التنظميي  112.14التنظميي رمق 
انطالقا من  املتعلق bلعامالت واTٔقالمي، لنعرض وة نظرÃ، 113.14رمق 

 .هوداموقعنا يف املعارضة اليت رامكنا فهيا �رخيا نضاليا مش 
  السGيد الرئ@س،

الكÚري من Nالمات  - كام تعلمون  - يطرح الواقع السGيايس اليوم 
²سGتفهام حول مدى متثل احلكومة rلتزنيل وrلتفعيل السلمي لروح 
ومق¬ضيات اMسGتور والتوجهيات امللكJة السامJة، �اصة مهنا ما �رتبط 

ونصف  سGنوات b3السGتحقاقات ²نت½ابية، وذ� بعد مرور ٔ�كرث من 
  . Nىل تنص@ب احلكومة احلالية، سواء يف طبعهتا اTٔوىل ٔ�و الثانية ٔ�و الثالثة

لقد اكنت احلكومة ملزمة سGياسGيا ٔ�ن Óكون وفJة rلرتاكامت إالجيابية 
اليت حققهتا بالدÃ يف جمال اMميقراطية احمللية Nرب مسار نضايل طويل 

Mميقراطي ويف ٕاطار وممتزي، وبذ� راهنا �ال� Nىل الرتامك والنضال ا
الثوابت الوطنية، وذ� من U�ٔل املسامهة يف تعز�ز دوz القانون 
واملؤسسات وٕاقرار جمالس حملية دميقراطية، وفق هندسة جمالية Uديدة، 
 Éمنية م}دجمة شامÓ قJات وم¬طلباهتا يف حتقNات امجلاJتجيب حلاجGسÎ

ضري لالنت½اbت ومسGتدامة، وٕان اكن ٔ�ملنا ¼بريا يف ٔ�ن Îشلك حلظة التح
فرصة rلحكومة لتدارك ٔ�خطاهئا ولتعرب عن فهمها rلتحوالت اليت وقعت 
ولطبيعة املر�É، من U�ٔل تعز�ز املسار اMميقراطي وتعز�ز احلاكمة 
املؤسساتية ول�رسيع bٕجناز اTٔوراش الكربى املُهيلكة، لكن مهنجية التحضري 

غيان ÑزNة ²سGتفراد لالنت½اbت اÎسمت، مع اTٔسف، خبلل ¼بري lسÛب ط 
bٕالNداد rلمسلسل ²نت½ايب، وهو ما اتضح Uليا م}ذ البداية من �الل 
إالNالن دون مشاورة حول اجلدوz الزم}ية �تلف هذه ²سGتحقاقات 
²نت½ابية املق�É، مما جعل من النقاش السGيايس الالحق ا�ي مجع 

  .ودون تطلعاتنااحلكومة مع اTٔحزاب السGياسGية نقاش شلكي يف مجم( 
  السGيد الرئ@س،

مل ت¦¬رص rلقراءة  - كام يعمل امجليع  -ٕان املشاريع يف صيغهتا اTٔوىل 
اMميقراطية qrسGتور، ومل Îس�مثر �الصة اrلجنة ²س�شارية امللكJة حول 
اجلهوية وتوصيات اTٔحزاب الوطنية اس�,را ٕاجيابيا يف ضوء املسGت�دات 

، بل Uاءت خمالفة لٕالجامع الوطين 2011ر اMسGتورية اليت Uاء هبا دسGتو 
ا�ي �ريد من اuالس الرتابية ٔ�ن Óكون مرشوNا ٕاصالحJا واNدا ؤ�ن 
 Ãة اليت س�}خرط فهيا بالدJوراش إالصالحTٔشلك اجليل اجلديد من اÎ
 Ãٕالح�اط وخبيبة ٔ�مل كربى، وفقدb الل هذه العرشية، مما جعلنا نصاب�

ول اMسGتور �زي التطبيق ذ� امحلاس سGنوات Nىل دخ 3بعد ٔ�كرث من 
 Ãبة لبالدGل¦سb والرهان ا�ي ومس حلظة احلراك، وا�ي اكن طوق جناة

  .وم}حها طابع ²سGت.}اء
  السGيد الرئ@س،

لقد شلكت م}اسGبة م}اقشة مشاريع القوانني يف جملسني فرصة ٕالNداد 
Jزاهة ودمع شفافÑ ش�ٔن تقويةl ىل مطلب ٔ�حزاب املعارضةN ة الت�ٔ¼يد

²نت½اbت، خصوصا ما يتعلق بنا مبطلب بعض اTٔحزاب lش�ٔن ٕا�داث 
اrلجنة الوطنية املسGتقÉ لٕالرشاف Nىل ²نت½اbت، وكذا رضورة ٕالغاء 
اrلواحئ ²نت½ابية احلالية واع±د التصويت Nىل قاNدة املعطيات املرتبطة 

اليت تعاملت هبا bلبطاقة الوطنية rلتعريف، لكن املقاربة ²قصائية والسلبية 
احلكومة مع Uل اقرتا�ات ومطالب ٔ�حزاب املعارضة تدفعنا ٕاىل التعبري عن 
ختوف}ا Nىل Ñزاهة ²نت½اbت املق�É وطرح ٔ�كرث من Nالمات اسGتفهام حول 
ٔ�سGباب هذا الرتاجع يف املواقف، bلرمغ من الترصحيات الرمسية rلحكومة 

 .سابقا
ئية، فٕاننا نعترب ٔ�ن احلكومة مل Óك¬ف وٕاننا ٕاذ نذ¼ر هبذه املواقف املبد

فقط بت�اهل مطالب ٔ�حزاب املعارضة هبذا اخلصوص، بل ٕاهنا زادت 
الطني بÉ، لكوهنا طرحت مشاريع القوانني التنظميية النت½اbت اuالس 
الرتابية، يف ظل غياب ٔ�ي رؤية ٔ�و نقاش معويم وطين، كام اكن Nليه اTٔمر 

ا�ي وا¼ب ورش إالصالح اMسGتوري،  مÚال bل¦سGبة rلنقاش العمويم
وهو ما جعلنا ننخرط يف نقاش مشاريع قوانني ال رابط ب@هنا وبني ما اكن 

  .م}تظرا مهنا، ٕاذ نعتقد ٔ�ن ذ� Uاء دون املسGتوى يف هذا الظرف �bات
  السGيد الرئ@س،

ٕان امجلاNات الرتابية، يف نظرÃ، ال ميكن ٔ�ن تقوم Mbور املنوط ٔ�و 
وي املطلوب ٕاال ٕاذا مت ²رتقاء هبا ومتكJهنا من اTٓليات الرضورية Mbور التمن

ٕالصالح حاكمة اMوz وتقوية اMميقراطية احمللية، وذ� لتجنب لك 
²خ¬الالت املرتبطة بتدبري اuال، وهو ٔ�مر يصعب حتقJقه دون ٕاNادة 

r تقلGلوصاية وتعز�ز التدبري احلر واملسr ات النظر يف املفهوم التقليديNلجام
  .الرتابية

ونعترب يف هذا الصدد ٔ�ن احلكومة، وbلرمغ من ق�ولها لبعض التعديالت 
اجلوهرية إالجيابية، �ري ٔ�ننا الزلنا يف �اUة ٕاىل نظام مراق�ة ٔ�كرث �داثة 
ومرونة، �سامه يف احلد من مراق�ة املالءمة، ويعزز التقJمي واملراق�ة البعدية، 

ائية rلرشعية، رشيطة ٔ�ن ال يرتتب Nىل اrلجوء مع احلفاظ Nىل املراق�ة القض
  .ٕاىل القضاء توقJف التنفJذ ٕاال بقرار من احملمكة ا�تصة

  السGيد الرئ@س،
Uد�ر bلتنويه كذ� التعاطي إالجيايب rلحكومة دا�ل اrلجنة مع بعض 
املقرت�ات الرامJة ٕاىل تعز�ز دور القضاء يف هذه املشاريع، ٕاال ٔ�نه يتعني Nلينا 

ٔ�ن نعمل Nىل حتصينه من ٔ�ي ت�ٔويل �اطئ، قد يؤ�ر سلبا Nىل السري  مجيعا
العادي rلم�الس ٔ�و قد يؤدي يف بعض اTٔحJان ٕاىل شلها يف غياب وضوح 

  .النص القانوين ومدى قابليته rلتطبيق من طرف القضاء إالداري
ويف هذا إالطار، نؤكد ٔ�ن اع±د مصطلح القضاء إالسGتع�ايل يبقى �ري 
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من القانون املسطرة املدنية، ا�ي  149لف ملق¬ضيات الفصل مالمئ وخما
يعطي rلقضاء إالسGتع�ايل اخ¬صاصا وق¬يا ال ميت بصr Éلموضوع، وذ� 
كقاNدة ٔ�ساسGية �ٓمرة، يف �ني ٔ�ن مواضيع إال�اz من طرف السلطة 
التنفJذية Nىل القضاء إالسGتع�ايل الواردة يف املشاريع الثالثة تتعلق يف 

JحTٔملوضوع�الب اb ان.  
  السGيد الرئ@س،

ٕان ا�اطر اليت Óهتدد جترب�}ا اMميقراطية، واليت Óروم تقويض لك 
احملاوالت اليت Óروم دمقرطة اMوz وÓمنية اuمتع، يه خماطر Óكشف لنا 
التحوالت السGياسGية و²ج±عية، إالقلميية والوطنية، ب�ٔهنا كثرية وم¬عددة، 

لها ٕاال �كسب التÄدõت املطرو�ة، واليت  وال سJÛل ملواهتا والتصدي
يبقى ٔ��رزها Nىل إالطالق حتدي النضال من U�ٔل Îشجيع مشاركة لك 
الف6ات والقوى احلية يف العمليات السGياسGية وجتاوز عزوف ف6ة عريضة من 
اuمتع عن املشاركة السGياسGية واملشاركة يف اrلحظة اMميقراطية، وذ� 

  .عصب والتطرفتالفJا �اطر ال�شدد والت
ٕان حتقJق ذ� رهني يف نظرÃ، مبصاحلة الناس مع السGياسة وجتاوز 
ت© العالقة املتوÓرة مع اTٔحزاب السGياسGية ومع اMوz يف بعض اTٔحJان 
ومع اuمتع، واليت جتد Uذورها يف العوامل اليت تعوق بناء اuمتع اMميقراطي، 

ت والسGياسات احلكومJة Nىل واملمتثÉ ٔ�ساسا يف جعز القوانني واملؤسسا
حامية هذه الف6ات من اÞهتم@ش املادي والفكري، �اصة مهنا الشGباب، 
lسÛب فقداهنم الثقة يف ٕاماكنية ٕاجياد احللول املمك}ة ملشالكهم املزم}ة 

  .واملتفامقة
��، مفسؤولي�}ا اليوم، يه ٔ�ن �سGمتر يف مسريتنا اMميقراطية ؤ�ن 

ن U�ٔل ٕادماج هذه الف6ات يف اuمتع السGيايس تتضافر ود لك املتد�لني م
  .وٕارشا�ها الفعيل يف تدبري الش�ٔن السGيايس

  السGيد الرئ@س،
  السGيدان الوز�ران،
  الزمJالت والزمالء،

ٕان ²سGتحقاقات ²نت½ابية املق�É يه فرصة لقJاس واخ¬يار درUة 
 Ãية السائدة ببالدGياسGة السJ¦كومة ومدى قدرة احلالتحول املمك}ة يف الب

اجلديدة Nىل دمع املامرسة اMميقراطية ومتثل القمي احلقJقJة qrميقراطية، �اصة 
، واخ¬بار مدى قدرهتا وجناعهتا يف السهر Nىل تدبري 2011بعد دسGتور 

 - كام تعلمون  - وجناح ٔ�ول انت½اbت حتت ٕارشافها املبارش، واTٔنظار اليوم 
نت½اbت، ويه تنظر lشغف Nىل ام¬داد الوطن شاخصة bجتاه التحضري لال

مئ;ها اTٔمل ٔ�ن Óكون ا�رUات حبجم الطمو�ات ؤ�ن Óكون 
²سGتحقاقات ²نت½ابية املق�É يه حبق حمطة رئ@سGية النطالق اMسGتور 
اجلديد، ولتجسري الهوة بني اMوz وطبقهتا السGياسGية من ة وبني اuمتع 

Ó د من املغاربة �رىض ب�ٔن�كون ²نطالقة �اطئة ٔ�و من ة 9نية، وال ٔ�
 .مشوبة bلعيوب

ويف ا�Tٔري، نؤكد لمك ٔ�ننا يف املعارضة، Nىل ٔ�مت ²سGتعداد �تلف 
²سGتحقاقات ²نت½ابية املق�É، وبدءا bمل�ٔجور�ن والغرف املهنية، ومرورا 

  . bمجلاNات الرتابية، واÑهتاء bالنت½اbت ال�رشيعية
سGنصوت ٕاجيابيا Nىل مرشوع القانون وNليه، فٕاننا يف فرق املعارضة، 

التنظميي اخلاص bجلهات، وكذ� bالم¬ناع Nىل مرشوعي القانونني 
التنظمييني، سواء املتعلق bلعامالت واTٔقالمي ٔ�و امجلاNات، ونؤكد bملناسGبة 
rلحكومة وrلجميع، ٔ�ننا معارضة وطنية مسؤوz و�القة، ÎسGتحرض 

  .املصلÄة العامة rلوطن دون سواها
  .شكرا

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
  . شكرا اTٔسGتاذ اTٔنصاري Nىل هذه املدا�É، شكرا

�د السادة ٔ�عضاء الفريق الفJدرايل rلو�دة Tٔ ؤ�عطي اللكمة املوالية
واMميقراطية ملناقشة املوضوع يف �دود مخس دقائق، تفضل اTٔسGتاذ 

  .العريب

        ::::املس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûيشيشيشيش
  السGيد رئ@س اجللسة،

  دان الوز�ران،السGي
  السادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة bمس الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية، 
  : ملناقشة مشاريع القوانني

 يتعلق bجلهات؛ 111.14مرشوع القانون التنظميي رمق  -

 يتعلق bلعامالت واTٔقالمي؛ 112.14مرشوع القانون التنظميي رمق  -

  .يتعلق bمجلاNات 113.14نون التنظميي رمق مرشوع القا -
  السGيد الرئ@س، 

لقد حتمل الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مسؤوليته يف املسامهة 
 90يف م}اقشة هاته املشاريع اTٔساسGية، وقدم من �اللها تعديالت بلغت 

وٕان كنا نعزت ونفخر بذ�، فٕاننا ن�ٔسف شديد اTٔسف لعدم جتاوب . تعديال
  .كومة مع ٔ�ي مهنا، رمغ ٔ�ن السGيد الوز�ر ٔ�بدى مضنيا اتفاقه مع Uلهااحل

  ما الضري لو ق�لت احلكومة جزء من هذه التعديالت؟: �ا ن�ساءل
لقد اقرتح}ا ٔ�ن يد�ر شؤون اجلهة جملس ي¦¬خب ثلث ٔ�عضائه bالقرتاع 
 العام املبارش، والثلث البايق من ممثلني م}تخبني عن الغرف املهنية وهيئة

امل�ٔجور�ن، bالقرتاع �ري املبارش، لضامن متثيلية لك من هاتني الف6تني ملا هلام 
من دور فاNل يف تدبري اجلهات، �ري ٔ�ن احلكومة مل تق�ل متثيلية لك من 
الغرف املهنية وممثيل امل�ٔجور�ن، خصوصا ؤ�ن اMسGتور ٔ�فرد ماكنة ñمة 

  .اوضة امجلاعيةrلحقوق ²ق¬صادية و²ج±عية، ؤ�رىس م�دٔ� املف
ما ا�ي اكن سGيرض احلكومة لو ق�لت م�دٔ� حرص التباري Nىل م}صب 
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  رئاسة اجلهة من بني اTٔحزاب ٔ�و اrلواحئ الثالث اTٔوىل؟ 
وما ا�ي اكن سGيرض احلكومة لو ق�لت اشرتاط مسGتوى درايس Nايل 
لتبوء م}صب رئاسة اجلهة؟ ٕاذ ال يعقل Nدم اشرتاط املسGتوى اMرايس 

   ! م وحساس يولك ٕاليه تدبري اجلهة وÎسGيري مرافق وموارد اجلهةملنصب ها
 õتوى الباكلورGيرض احلكومة لو ق�لت اشرتاط مسGما ا�ي اكن س
لتبوء م}صب رئاسة جملس العامz ٔ�و إالقلمي ومسGتوى شهادة ابتدائية 

 bل¦سGبة لرؤساء امجلاNات؟
زيا ضد ٕان وضع رشوط لتبوء املناصب واملسؤوليات ال نعتربها متي

املواطنني، بل محلاية لك من املنتخب واملواطن، من ة، حامية 
الرئ@س يك Óكون � دراية بقواNد ال�سGيري والتدبري، ومن ة /املنتخب

  . 9نية حامية مصاحل املواطن اليت ميكن لها ٔ�ن تضيع lسÛب ذ�
من اMسGتور Nىل متتع الرUل واملرٔ�ة Nىل قدم  19لقد نص الفصل 

bحلقوق واحلرõت املدنية والسGياسGية و²ق¬صادية و²ج±عية  املساواة
والثقافJة والبي�Jة، وÎسعى اMوz ٕاىل حتقJق م�دٔ� املناصفة بني الرUال 

  .وال¦ساء
ينص القانون Nىل مق¬ضيات "ا�ي ٔ�كد Nىل ٔ�ن  30وبناء Nىل الفصل 

ئف من ش�ٔهنا Îشجيع Óاكفؤ الفرص بني ال¦ساء والرUال يف ولوج الوظا
، ووعيا من الفريق الفJدرايل ب�ٔمهية التفعيل إالجيايب ملبدٔ� "²نت½ابية

املناصفة وجع( يف �دمة التمنية، قدم}ا تعديالت تتوÖ تقوية وتعز�ز 
�ٓليات ولوج ال¦ساء ٕاىل مراكز القرار يف ٔ�فق حتقJق املناصفة وضامن متثيلية 

اركة ال¦سائية، من ال¦ساء، تطبيقا ملبدٔ� املناصفة وÓرسGيخ وÓكر�س املش
�الل اختاذ ٕاجراءات ٕارادية لفائدة ال¦ساء ل�شجيع ولون ٕاىل الوظائف 

  . ²نت½ابية
وهذا املق¬ىض Ñراه معقوال rلتحقJق يف ات اململكة، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن 
نق¬نع ٔ�ن يف ة Óزيد مساحهتا Nىل بعض اMول، ال جند فهيا امرٔ�ة وا�دة 

تب ٔ�و رئ@سة جلنة من اrل�ان اMامئة، �ري ٔ�ن ت��ؤ� م}صب اكتبة ٔ�و Ãئبة اك
احلكومة اعتذرت عن ق�ول هذا التعديل، خشGية مهنا ٔ�ن �كون مق¬ىض 
�ري دسGتوري، وحنن ن�ساءل ¼يف لهذا املق¬ىض ٔ�ن �كون خمالفا qrسGتور 

مق¬ضيات "م}ه جعل من بني ٔ�هداف القانون التنصيص Nىل  30والفصل 
ني ال¦ساء والرUال يف ولوج الوظائف من ش�ٔهنا Îشجيع Óاكفؤ الفرص ب

  ؟؟"²نت½ابية
  السGيد الرئ@س،

  السGيدان الوز�ران،
  زماليئ املس�شار�ن،

من اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن �ساNد  145مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 
الوالة والعامل رؤساء امجلاNات الرتابية، و�اصة رؤساء اuالس اجلهوية Nىل 

منوية، اقرتح}ا تعديال جوهرõ يعيد ²عتبار تنفJذ ا�ططات والربامج الت 
ملبدٔ� التخطيط Gٔسلوب Ãجع يف الربجمة، وا�ي ميتد Nىل املديني املتوسط 

والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو جزء من خمطط ٔ�كرب، واعتربÃ ٔ�ن 
ا�طط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشخيص دقJق لواقع وتنطوي Nىل 

ف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج وNىل اسرتاتيجية واحضة ؤ�هدا
مدى مرا�ل، �ري ٔ�ن احلكومة اعتربت ٔ�ن اسGتغناء احلكومة Nىل م}صب 

  . وز�ر التخطيط اكف ¼رد يعفJه من ق�ول هذا التعديل
ونعيد هبذه املناسGبة الت�ٔ¼يد Nىل ٔ�ن ا�ططات رضورة Tٔي ختطيط 

ف كثريا لعدم جتاوب احلكومة ن�ٔس. عقالين يتوÖ الن�اNة ويتوسل احلاكمة
  . مع هذا التعديل

ويف هذا إالطار، لقد �ريÃ مضمون مدا�لتنا، ونعترب ٔ�ننا لن نقدم 
التعديالت، Tٔننا قدم}اها يف اrلجنة، وذ� رٔ�فة بنا و�مك، ورٔ�فة بنا حنن 
خصوصا، Tٔننا يف محÉ انت½ابية rل�ان إالدارية امل�ساوية اTٔعضاء وملمثيل 

  . لعامالتالعامل وا
تعديال  ��90، نطلب من الرئاسة ٔ�ن يتضمن حمرض هاته اجللسة 

  .اليت قدم}اها دا�ل هاته اجللسة

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
  ؟ واليت س�سحب؟...واليت س�سحب، õك ٔ� اليس

        ::::املس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛيشيشيشيش
  .نعم

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
 .شكرا

        ::::املس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛيشيشيشيش
، فالتعديالت قدم}اها، نطلب ٔ�ن Îس�ل يف حمرض، وذ� وbلتايل

وا�Tٔلبية، مل ÎسGتجب رٔ�فة بنا، و�س�ل، لٔ;سف، ٔ�ن فرق املعارضة 
  .ساNة فقط، �س�ل ٔ�سف}ا 48لطلبنا يف ت�ٔجJل اجللسة ل
 .شكرا السGيد الرئ@س

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
 شكرا لٔ;سGتاذ العريب Nىل هذه املدا�É، و�شكره Nىل رٔ�ف¬ه كذ�

ubلس، �اصة ؤ�ننا ت¦¬ظرÃ مواد Nديدة لهذه املشاريع اليت سGنصوت 
  .مادة، بني مشاريع القوانني الثالث N900لهيا، واليت يبلغ مجموعها تقريبا 

ٕاذن ٔ�عطي اللكمة rلمتد�ل املوايل، ٕان اكن ٔ��د ٔ�عضاء اuموNات 
Éلشغل. �رغب يف املدا�r ة إالحتاد املغريبNد، مجم.. مجمو�وNة إالحتاد ال ٔ�

  .الوطين rلشغل، تفضل اTٔسGتاذ الرماش

        ::::املس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماش
  .lسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السGيد الرئ@س احملرتم،
  السGيدان الوز�ران احملرتمان،
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  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
  السGيد الوز�ر احملرتم،

رتبطة bجلهوية املتقدمة وما �رافقها من ٕاننا Ñمثن إالصال�ات امل
ٕاصال�ات Nىل املسGتوى الرتايب هباته اجلرٔ�ة اليت ٔ�قدمت Nلهيا احلكومة يف 

  .. زمن سGيايس قJايس يعرف

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
�ري اليس اTٔسGتاذ راه . دقايق، ما اك�ن مشلك 5نعطيو لمك 
ال . �ن مشلكدقايق، تفضل، ما اك�ن مشلك ما اك �5ادي يفيض ق�ل من 

مشلكة يف ٕاضافة دقJقة، عفاÃ الفريق الفJدرايل، جزاه هللا، من وا�د العدد 
  .دõل الوقت رحبناه من اجللسة، تفضل ٔ�سGتاذ

        ::::املس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماشاملس�شار السGيد محمد الرماش
قلت، ٕاننا Ñمثن، bمس مجموNة إالحتاد الوطين rلشغل bملغرب، 

ها من ٕاصال�ات Óرابية إالصال�ات املرتبطة bجلهوية املتقدمة وما �رافق 
ٔ�خرى bجلرٔ�ة اليت ٔ�قدمت Nلهيا احلكومة يف زمن سGيايس قJايس، يعرف 
تفاNالت وتدافعات، Ñمتىن ٔ�ن يتÄىل امجليع bلروح الوطنية واTٔفق الواNد 
حنو مغرب الKء و²زدهار تتكرس فJه ٔ�كرث م�ادئ احلاكمة والزناهة 

  .والشفافJة
  السGيد الوز�ر احملرتم،

وانني املعروضة Nىل ٔ�نظار جملس املس�شار�ن بعد تصويت ٕان الق
الربملان bلغرفة اTٔوىل Nلهيا وبعد جتويد نصوصها، من �الل نقاش Uاد 
وتقدمي تعديالت، نقدر ٔ�ن اÞهنج ال�شاريك اكن �ارضا بقوة من �الل Nدد 
املقرت�ات اليت مت ق�ولها من طرف فرق ا�Tٔلبية واملعارضة، سواء lسواء 

 G50بة ٔ�ي ب¦س% .  
لك ذ� جعل القانون التنظميي rلجهة حيىض bٕالجامع، ويه دالz لها 
ٔ�بعاد سGياسGية معيقة، وما �� من 9�ٔر Nىل اTٔفق اجلهوي يف صيغته 
املتقدمة واليت يه حمط ٕاجامع دامئ ومسGمتر حىت حنقق لساكن املناطق 

اطبة، اجلنوبية Nىل اخلصوص وbيق ات الوطن ما يطمح � املغاربة ق
  .ملاك وحكومة وشعبا

ٕاننا حنيي Nاليا املهنجية اليت سلكهتا احلكومة يف ال�شاور م}ذ مدة، مت 
�اللها احلصول Nىل مرشوع قانون من التوافق، اكن البعد إالسرتاتيجي 
�ارضا Nىل مجيع املسGتوõت ²ق¬صادية واملالية و²ج±عية والثقافJة 

ة اجلهات اململكة Nىل ٔ�سس موضوعية، و�ريها من ٔ�بعاد Óمنوية تعيد هيلك
ÎسGتجيب حلاجJات املواطنني، بناءا Nىل نفس تضامين يعيد توزيع �روة 

  .اTٔقالمي واجلهات
ويف هذا الش�ٔن، فٕاننا نؤكد Nىل مجÉ من املرÓكزات اTٔساسGية Uاءت 
هبا القوانني املاثÉ ٔ�مام}ا قصد التصويب والتجويد والتصويت لتخرج حلزي 

  . تزنيل معهاالوجود وال 

ٕاننا نعين القانون التنظميي اجلهات وbيق القوانني اTٔخرى املرتبطة 
ومن هنا نؤكد، السGيد الوز�ر احملرتم، Nىل . Tٔbقالمي والعامالت وامجلاNات

مجموNة من إالجيابيات Uاء هبا هذا القانون اكلتدرج يف ²خ¬صاص، 
لتصويت املبارش بلواحئ التصويت العلين، تقليص رقابة الوالة والعامل، ا

ٕاقلميية، حسم الرئاسة يف اrلواحئ امخلس اTٔوىل، Óز¼ية الرئ@س من طرف 
احلزب ا�ي ي¦متي ٕاليه، حتديد مدة مخسة õ�ٔم ٕاليداع الرتشGيح rلرئاسة، 
م�دٔ� التنايف املتعلق ubالس اجلهوية واTٔقالمي والعامالت، تعليق إالشهارات 

ن ق�ل، انت½اب النواب bلالحئة دا�ل نفس يف ٔ�ما¼ن مل �كن مرخص لها م
اجللسة، دور القضاء يف حسم اخلالفات من ق�يل العزل ٔ�و �ريه، املقاربة 

لكن مع هذا الزمخ إالجيايب، .. ال�شار¼ية، متكني اTٔقليات من لواحئ مشرتكة
�س�ل، السGيد الوز�ر احملرتم، مجÉ من املالحظات القاد�ة يف هذا 

  . املرشوع الطموح
جتاوزا لولوج النÛش يف ٕارادة النخب من Nدñا يف ورش إالصالح، و 

هناك مشالك مهنا الشواهد، اليت مازالت تف¬ح نقاشا معومJا Ãجضا، مث Nدم 
احلاكمة يف توزيع خنب اÞمتثيليات، مÚال ن�ٔ�ذ جملس املدينة qrار البيضاء 
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ل يف اخلتام، السGيد الوز�ر احملرتم، هنا نؤكد Nىل رضورة املزيد من ف�ٔقو 

احلياد ²جيايب rلسلطة حىت Ñكون bلفعل مع عرس حقJقي حيتفل به لك 
املغاربة، عرس تتجسد فJه لك إالرادات، وتلتحم فJه لك قوى البالد Tٔن 

Ñو zداNىل ٔ�رض الواقع هو املهم، مبعىن هذا وفق حاكمة وN زاهة التزنيل
وحJاد وحماسGبة، يه الضامÃت ا�TٔالقJة والقانونية والسGياسGية ٕالفراز خنب 

  . حقJقJة تقطع مع املايض
 .شكرا السGيد الرئ@س

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
شكرا � السGيد املس�شار، وٕاذا مل �كن هنا� ٔ�ي م¬د�ل Nىل ٔ�ية 

Tٓن مجموNة، فس�ٔنتقل م�ارشة ٕاىل عرض املرشوع rلتصويت، وٕاذا مل Óكن ا
بعدما حسب الفريق الفJدرايل تعديالته وٕاذا مل Óكن هنا� تعديالت 

ا�ي يتعلق  111.14خبصوص املرشوع، مرشوع القانون التنظميي رمق 
bجلهات، فميك}نا ٔ�ن نعرض، طبعا رحبا rلوقت، بدل من ٔ�ن نعرض املواد 
 مادة مادة ونطرVا rلتصويت، سGنطرVا من ٔ�ول مادة ٕاىل �ٓخر مادة، وٕاذا

  . مل Óكن هنا� تعديالت rلمالءمة من طرف احلكومة
، نعرض املواد من 111.14ٕاذن bل¦سGبة لقانون اجلهات املرشوع رمق 

، مادة مادة بطبيعة احلاz، ونصوت Nلهيا 256ٕاىل املادة  1املادة رمق 
  .bٕالجامع

.. هذا bل¦سGبة rلقانون التنظميي rلجهات، ٕاذن Ñكون هبذا صادق}ا
وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق  صادق اuلس

  .يتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهات    111.14111.14111.14111.14
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  هنا� نقطة نظام؟ .. ون¦¬قل م�ارشة لعرض
  تفضل اليس. تفضل اليس احلاج

            ::::املس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛاملس�شار السGيد العريب احلÛيشيشيشيش
يف الفريق الفJدرايل ام¬نع Nىل مرشوع القانون التنظميي املتعلق bجلهات 

يل ا�سÄاb مع وقف}ا حىت دا�ل اجللسة العامة منتنع دا�ل اrلجنة، وbلتا
  . Nىل مرشوع القانون التنظميي rلجهات

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
ٕاذن املرشوع ا�ي كنا طرح}اه rلتصويت، قلنا واش فJه تصويت 
bٕالجامع، ٕاذا مل Óكن فJه تعديالت، س�ٔلنامك، قلنا Nىل ٔ�نه هل فJه تعديالت 

طرف احلكومة، فقلمت Nىل ٔ�نه بعد حسب ال من طرف الربملان ٔ�و من 
تعديالت الفريق الفJدرايل مل تعد هنا� تعديالت، وbلتايل، طرح}اه 

  .rلتصويت، فصومت Nىل ٔ�نه bٕالجامع
ال، بال ما نصفقو، ٔ� اليس شكJل، هللا خيليك، Nالش كنصفقو؟ 

  .تفضل ٔ� اليس 

        ::::املس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûاملس�شار السGيد العريب �Ûيشيشيشيش
يلية احلركة النقابية دا�ل اجلهات، هذا اح}ا العتبار وا�د، Nدم متث 

هذا بو�دو مربر اكيف ٔ�ننا منتنعو عن مرشوع  القانون التنظميي .. �ري
rلجهات، وbلتايل ما ميك¦ش اح}ا ن�}اقضو مع مواقف}ا، ما بغيناش نقدمو 

  . تعديالت اكمÉ رٔ�فة bحلكومة وبنا وبنا مجيعا
ميك¦ش نغريوه، ا�س�اما مع  هذا هو، وbلتايل، اح}ا موقف}ا هو هذا، ما

  .موقف}ا دا�ل اrلجنة

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
ٕاذن، نعترب تصوي�}ا لنكون م¦سجمني مع ٔ�نفسGنا، اح}ا اعتربN Ãىل ٔ�نه 
التصويت مت bٕالجامع، ولكن رمبا هذا اخللط Uاء لكوننا مل �سمع �رٔ��مك Ñ�ٔمك 

b بة لهذا مرشوع قانون املتعلقGل¦سb جلهاتمتتنعون عن التصويت.  
سGنعد .. ٕاذن، نقول Nىل ٔ�نه صادق اuلس Nىل مرشوع قانون
تفضل، .. اTٔصوات يف هذه احلاz، سGنعد اTٔصوات ونقول Nىل ٔ�نه Ãقص

  .اليس اTٔنصاري

        ::::املس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصارياملس�شار السGيد محمد اTٔنصاري
  .شكرا السGيد الرئ@س

ٔ�عتقد ٔ�نه يف هذه احلاz، ٕاذا اكن هناك من � رغبة يف ²م¬ناع ٔ�و 
يت bلرفض، Nليمك، ¼رئاسة، ٔ�ن تعرضوا مرشوع القانون �رم¬ه التصو 

rلتصويت وصايف، هذا هو، وذيك الساNة، لك وا�د �ادي يعرب Nىل 
  .املوقف دõلو

        ::::السGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسةالسGيد رئ@س اجللسة
Tٔنه ما .. هذا هو املقصود، هذا هو اrيل قلت، Nىل ٔ�نه سGنعرض

. صوت bالم¬ناعان�هبناش rلفريق الفJدرايل ا�ي يقول �متسك Nىل ٔ�نه سGي
ٔ�راد ٔ�ن يت�اوب الفريق، ما �اد�ش يصوت bلرفض، ولك}ين مرة ٔ�خرى، 

  .املتعلق bجلهات rلتصويت 111.14س�ٔعرض مرشوع القانون التنظميي رمق 
، ٔ�عرضه 256ٕاىل املادة  1املصوتون Nىل مرشوع القانون من املادة رمق 

  .rلتصويت، تفضل اليس اTٔمني
bش ما تغلطوÃش، راه هاذ اليش bش  ما Îرش¼وش معاÃ الXم

        ..وا�د تيقول إالجامع، و�د�ن.. كنوقعو يف ٔ�مسيتو
  .52= ٕاذن، املوافقون Nىل املرشوع

  ؛52حسGب�Jين Ã�ٔ؟ صايف 
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  1=املمتنعون

وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق ٕاذن، قلنا 
  .من اTٔصوات هبذا العدد يتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهات    111.14111.14111.14111.14

  ؛52= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .1= املمتنعون

يتعلق bلعامالت  112.14ؤ�نتقل م�ارشة لعرض مرشوع قانون مق 
  .واTٔقالمي rلتصويت كذ�

ٔ�عرض فJه تعديالت، وردت، مجيع التعديالت اليت قدمت حول 
ت bل¦سGبة rلحكومة، لست ٔ�دري هل اكنت لها تعديال. املرشوع مت حسهبا

  .rلمالءمة، ل@ست لها تعديالت rلمالءمة من طبيعة احلال
يتعلق bلعامالت  112.14ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع قانون تنظميي رمق 

  .228ٕاىل املادة  1ؤ�عرض املواد من املادة رمق . واTٔقالمي rلتصويت
 . املصوتون، õاله، التصويت، التصويت

   .228ٕاىل  1املوافقون Nىل هذه املواد من املادة 
  .24= املوافقون

شوف، هللا خيليمك، راه اك�ن السGيد اTٔمني �ري bش ما يقول لنا حىت 
ال، �ري مسحوا يل، هللا خيليمك، Tٔنه اك�ن اrيل . يش وا�د ٔ�كرث وال ٔ�قل
انتوما �ري رفعوا يد�مك، هذا هو اrيل يف نظري . مسؤول عن التصويت

 24.. ساب لك وا�د�اصمك تد�روا، ٔ�ما bش حتسGبوا راه �ادي يويل احل 
  .24ها هو ت�ٔكد ٔ�نه 

  ؛24= املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .31= املمتنعون

  . هللا خيليمك، �ليوا السGيد اTٔمني يضبط احلساب
وافق جملس املس�شار�ن ٕاذن Nىل مرشوع قانون تنظميي وافق جملس املس�شار�ن ٕاذن Nىل مرشوع قانون تنظميي وافق جملس املس�شار�ن ٕاذن Nىل مرشوع قانون تنظميي وافق جملس املس�شار�ن ٕاذن Nىل مرشوع قانون تنظميي ٕاذن .. ٔ�نتقل

  :بيتعلق bلعامالت واTٔقالمي يتعلق bلعامالت واTٔقالمي يتعلق bلعامالت واTٔقالمي يتعلق bلعامالت واTٔقالمي     112.14112.14112.14112.14رمق رمق رمق رمق 
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  24= املوافقون
  ال ٔ��د؛ :املعارضون
  .31= املمتنعون

ٔ�نتقل م�ارشة لعرض مرشوع القانون التنظميي الثالث وهو القانون 
مادة، ل@ست فJه طبعا  283يتعلق bمجلاNات، وفJه  113.14التنظميي رمق 

تعديالت ال من فرق ا�Tٔلبية وال من فرق املعارضة وال من طرف 
  .احلكومة

تعديل rلمالءمة يف  السGيد الوز�ر، ما عند¼ومش يش.. ٕاذن، ٔ�عرض
  .. هذا املوضوع هذا، Tٔنه اكن تقال

  . rلتصويت 283ٕاىل املادة  1ٕاذن ٔ�عرض املواد من املادة رمق 
  ؛25= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .34= املمتنعون

    113.14113.14113.14113.14وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون تنظميي رمق ٕاذن 
  : ب يتعلق bمجلاNاتيتعلق bمجلاNاتيتعلق bمجلاNاتيتعلق bمجلاNات

  ؛25= املوافقون
  ال ٔ��د؛: عارضونامل

  .34= املمتنعون
ٕاذن، هبذا Ñكون قد ٔ�هنينا املناقشة والتصديق واملوافقة Nىل هذه 

  .املشاريع الثالث
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةشكرا مجليع من سامه يف هذه اجللسة، و

 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------        

        ::::املالحــــقاملالحــــقاملالحــــقاملالحــــق

����لبية ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق لبية ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق لبية ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق لبية ملناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق مدا�b Éمس فرق اTٔ مدا�b Éمس فرق اTٔ مدا�b Éمس فرق اTٔ مدا�b Éمس فرق اIIII::::     ٔTامللحق امللحق امللحق امللحق 
            ....يتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهات    111.14111.14111.14111.14

        
  .lسم هللا الرمحن الرحمي

  السGيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السGيدات والسادة املس�شارون،
ا�Tٔلبية مب�لس املس�شار�ن مبناسGبة  فرق �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل bمس

  .م}اقشة مرشوع القانون التنظميي املتعلق bجلهات
اب اكفة اجلهود اليت مت بذلها قصد الريق جيفٕاننا �س�ل bٕ  البداية، ويف

بنظام اجلهوية، تنفJذا rلتوجهيات السامJة لصاحب اجلالz امل© محمد 
هذا الورش ا�ي  السادس، نرصه هللا، يف سGياق تزنيل اMسGتور اجلديد،

م مجيع ٔ�صبح من اTٔوراش إالسرتاتيجية لبالدÃ، وا�ي ٔ�حضى �سGت�ٔ�ر bه±
الفاNلني سواء يف امليدان السGيايس ٔ�و احلقويق ٔ�و اuمتع املدين، نظرا ملا 
هيدف ٕاليه من تعز�ز rلمسار اMميقراطي وصيانة الو�دة الوطنية وضامن نوع 

خمتلف املناطق واuاالت، ونعتقد ٔ�ن هذه  والتناسق بنيمن التاكمل 
مرشوع قانون ب�ٔمهية مباكن،  اrلحظة تعد مفصلية يف �رخي بالدÃ لكوننا ٔ�مام

يؤسس جلهات اململكة امل�سمة ب�}وعها السوسGيو ثقايف و²ق¬صادي 
واuايل، هدفه اسGتغالل هذا التنوع الهام من اUل بq ينعم bلسمل 
و²سGتقرار وال±سك ²ج±عي، وي¦شد التمنية Nىل مجيع مسGتوõهتا يف 

وحنن م¬�ٔكدون ٔ�ن ٕاجناح هذا  ،ٕاطار التضامن والتاكمل بني مجيع اجلهات
الورش سGميكن بالدÃ ال حماz من مواة حتدي العوملة واحلفاظ Nىل 

  .هوي�}ا ؤ�صاÞهتا
ويف هذا إالطار Ñمثن معلية ال�شاور اليت هنجهتا احلكومة، ممثÉ يف    

وزارة اMا�لية مع مجيع الفرقاء السGياسGيني حول مشاريع القوانني التنظميية 
سGتحقاقات املق�É، مما ٔ�عطى الفرصة rلجميع rلمسامهة فهيا املتعلقة bال

وٕاغامهئا رمغ ٔ�هنا سGتظل حمتاUة ٕاىل تنقÄJات وتعديالت لكام دعت الرضورة 
  .ٕاىل ذ� طبقا rلتحوالت السGياسGية و²ق¬صادية و²ج±عية

  السGيد الرئ@س،
 وليك تلعب اجلهة دورها التمنوي، Ñرى ٔ�نه ال بد من تقطيع Óرايب     

  .مالمئ لٔ;هداف التمنوية، مع ا�Tٔذ bالعتبار اخلصوصيات اجلهوية واحمللية
كام تعد ²نت½اbت الزنهية اTٓلية اMميقراطية اليت تضمن متثيلية      

الساكن ومشاركهتم وحتيط املؤسسات اجلهوية bلرشعية، ويف هذا الصدد 
طوة ñمة من ش�ٔهنا ²قرتاع املبارش �شلك خ فٕاننا نعترب ٔ�ن اع±د ٔ�سلوب

  .ٔ�ن Îسامه يف تذليل ٕاشاكلية املشاركة السGياسGية و²نت½ابية
عرفت Nدة  96و  92ٕان جتربة اجلهوية اليت Uاء هبا دسGتور      

اخ¬الالت Nىل مسGتوى ²خ¬صاصات وتدا�لها وÎشديد الوصاية الق�لية 
لتنفJذ والبعدية وضعف املوارد املالية والÛرشية، ٕاضافة ٕاىل ٕاسGناد سلطة ا

هذه ٕاىل �ري املنتخبني وNدم ٕاصدار النصوص واملراسGمي التطبيقJة، 
اTٔسGباب جممتعة ٔ�دت ٕاىل فشل التجربة اخلالية وNدم بلوغها Tٔهدافها 

  .ومرامهيا
ويف هذا السGياق Uاء مرشوع اجلهة املتقدمة ا�ي حنن بصدد 

ة م}اقشGته �خيار ٕاسرتاتيجي لتدارك هذه ²خ¬الالت ولتحقJق التمني
امل¦شودة، وتدعمي ماكنة الالمركزية اجلهوية اليت Îشلك ٔ�مه حماور دسGتور 

2011.  
  السGيد الرئ@س،

ال ميكن لنا ٔ�ن ننكر اجلهود اجلبارة اليت مت بذلها يف هذا املرشوع ال من 
حJث الشلك وال اجلوهر، حبيث ميكن مالحظة Nدة مسGت�دات ñمة 

يت العلين كقاNدة الختاذ �س�لها �لك ٕاجيابية هتم التنصيص Nىل التصو 
مقررات اuلس، وكذا النت½اب رئ@س اuلس ونوابه واTٔزة املساNدة، 
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شهرا �Äد ٔ�قىص لصدور مجيع النصوص التنظميية  30وحتديد U�ٔل 
والتطبيقJة املنصوص Nلهيا يف هذا املرشوع، ٕاضافة ٕاىل مراNاة مقاربة النوع 

سة ٕا�دى اrل�ان rلمعارضة والسعي لتحقJق م�دٔ� املناصفة، وختصيص رئا
وتوسGيع �االت التنايف، هذا فضال عن م}ع الرت�ال السGيايس و�ريها من 

  .املضامني اTٔخرى اليت ال تقل ٔ�مهية
كام Ñمثن ما Uاء به هذا املرشوع فø خيص ²خ¬صاصات املمنو�ة 
rلجهات رمغ بعض املالحظات Nلهيا، لكوهنا الزالت ت�سم bلعمومJات 

اخ¬صاصات اMوz وbيق امجلاNات الرتابية اTٔخرى مما  والتدا�ل مع
�سGتدعي تدقJق هذه ²خ¬صاصات ٔ�كرث حىت ال �سقط يف نفس 

  .املؤا�ذات السابقة
وNىل صعيد املوارد املالية والÛرشية فٕان التفعيل اTٔمÚل ملضامني هذا 

ة، املرشوع ا�ي بني ٔ�يدينا �سGتوجب موا¼بته Nbٕادة ان�شار املوارد الÛرشي
ٕاذ جيمع اللك ٔ�ن ضعف هذه املوارد اكن السÛب اTٔسايس يف Nدم جناح 
اجلهة يف ٔ�داهئا ملهاñا وحتقJقها Tٔهدافها يف النظام احلايل، فلعل ٔ��رز مشلك 

ات هو مدى وجود موارد bحلجم ا�ي ميكهنا من ٔ�ن هيعرتض سJÛل اجل 
  .تتكفل مبا ٔ�سGند ٕاÞهيا من صالحJات وñام

هوية ال ميكن ٔ�ن يتقدم دون ٕاصالح Uذري لنظام كام ٔ�ن مرشوع اجل 
الالÓركزي إالداري، �ا ٔ�صبح من الرضوري ٕاNادة النظر يف هيلكة إالدارة 
احمللية وجعلها ٔ�كرث تناسقا وفاNلية، مع ٕاعطاهئا السلطات التقر�رية واكفة 

  .لالوسائل املادية والÛرشية وٕاNادة النظر يف إالطار القانوين املنظم لهذا اuا
ومن هذا املنطلق فٕان املغرب ٔ�صبح مطالبا بتحقJق ٕاصالح وي 
فعيل، �سGتجيب لتطلعات اuمتع املدين والسGيايس مبختلف ٔ�طيافه 
ومكوÃته، ممثنني م�دٔ� التدرج يف تزنيل هذا اخليار اجلهوي ا�ي نعتربه 
ورشا ٕاسرتاتيجيا �روم بناء مغرب اجلهات يف ظل و�دة الوطن والرتاب، 

  .ت�ٔ¼يد Nىل عنارص وثوابت الو�دة الوطنية امل±سكة واملت�ذرةمع ال 
  السGيد الرئ@س،

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون،

لقد ٔ�حضت اجلهوية رضورة اق¬صادية وٕادارية تفرض نفسها يف ظل Óرامك 
املشالك ²ق¬صادية و²ج±عية اليت بلغت ٕاىل �د جعز اMوN zىل �لها 

ي يفرض Óاكثف ود مجيع الفاNلني ٕالجناح هذه لو�دها، اليشء ا�
التجربة اليت نؤسس لها اTٓن حكومة ؤ�حزاب سGياسGية وجممتع مدين لك من 

صالبة وقدرة Nىل مواات حتدõت  عه، و²رتقاء هبا ٕاىل نظام ٔ�كرثموق
²خ¬الالت اجلهوية وتعز�ز الالمركزية وتقوية اMميقراطية احمللية، مؤم}ني يف 

سار ٔ�ن بناء جامNات Óرابية فاÉN ومؤ�رة �سGتلزم تقريب القرار من هذا امل 
  .مسGتعمليه

من ة ٔ�خرى، وارتباطا �روح اMسGتور ومق¬ضياته، فٕاننا نالحظ ٔ�ن 
هناك تعددا يف ال�رشيعات املرتبطة bمجلاNات الرتابية معوما، والقوانني 

  .²نت½ابية املرتبطة هبا
املسGتق�ل Nىل جتميعها يف مدونة م¬اكمÉ  يفؤ�ملنا ¼بري ٔ�ن يمت العمل 

Nلام ٔ�ن  وم¬نامغة، و�رؤية ٕاسرتاتيجية ال جتعلنا نعيد فهيا النظر يف لك مرة،
ل@ست �اية يف �د ذاهتا، بل �ٓلية ومتر�ن  ²سGتحقاقات ²نت½ابية

دميقراطي جلعل اuهود السGيايس يف �دمة اuهود التمنوي، وضامن ٔ�وسع 
قادرة Nىل Óرمجة الفلسفة اMسGتورية اجلديدة مبا خيدم مشاركة وٕافراز خنب 

  .مصلÄة الوطن واملواطنني
  .    شكرا Nىل حسن ٕاصغا!مك

        
    112.14112.14112.14112.14مدا�b Éمس فرق اTٔمدا�b Éمس فرق اTٔمدا�b Éمس فرق اTٔمدا�b Éمس فرق ا����Tٔلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق  ::::IIIIIIIIاحمللق احمللق احمللق احمللق 

        ....يتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمي

  السGيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

 السGيدات واملس�شار�ن،
ٔ�سامه bمس فرق ا�Tٔلبية يف م}اقشة مرشوع قانون تنظميي  �رشفين ٔ�ن

، يتعلق bلعامالت واTٔقالمي، وهو مرشوع Uاء يف ٕاطار تزنيل 112.14رمق 
، Þمتكني املغرب من م}ظومة م¬اكمr Éلحاكمة 2001مق¬ضيات دسGتور 

  .الرتابية
وت�ٔيت ٔ�مهية املرشوع ا�ي حنن بصدد م}اقشGته كذ�، يف ¼ونه Uاء 

امجلاNات الرتابية املاكنة اليت ÎسGتحقها، واليت م}حها ٕاõها اMسGتور  ليعطي
اجلديد، ا�ي ٔ�كد Nىل رضورة تنظمي وتدبري امجلاNات وفق م�ادئ ال�سGيري 
اMميقراطي واحلر والتعاون والتضامن وت�ٔمني مشاركة الساكن يف تدبري 

سامهة يف شؤوهنم، وذ� Nىل النحو ا�ي ميكن امجلاNات الرتابية من امل 
تفعيل السGياسات العامة qrوz، ويف ٕاNداد السGياسات الرتابية، وكذا ٕا�راز 
اMور احلقJقي rلجامNات الرتابية وتعميق املامرسة اMميقراطية احمللية، وسد 
الثغرات اليت شابت القوانني املعمول هبا، وٕاصالح ²خ¬الالت اليت b�ٔنت 

Nل �لق جامU�ٔ ق التمنية عهنا املامرسة، وذ� منJىل حتقN رابية قادرةÓ ات
  . احلقJقJة اليت يصبو ٕاÞهيا املواطن املغريب

  السGيد الرئ@س،
 السGيدات والسادة املس�شار�ن،

ال Uدال يف ان النصوص القانونية املنظمة rلجامNات الرتابية، تتضمن 
ميكن اعتبارها اخ¬صاصات يف اuال التمنوي، وان  مق¬ضيات Nديدة ٕاجيابية،

ل خمتلف هذه ²خ¬صاصات يربز ان امجلاNات الرتابية ٔ�صبحت Óمتتع حتلي
بصالحJات واسعة Îسمح bلتد�ل يف امليدان التمنوي، مما سGميكهنا من 
لعب اTٔدوار املنوطة هبا واملتنوNة، وذ� يف ٕاطار من التنامغ والتاكمل 

  . والت�ٓزر مع bيق مكوÃت م}ظومة امجلاNات الرتابية اTٔخرى
ة هذه ²خ¬صاصات Nىل الوUه اTٔمكل، مكن املرشع امجلاNات وملامرس
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الرتابية من Nدة �ٓليات ؤ�دوات لتفعيلها، اكملوارد الÛرشية، التخطيط، 
  .املزيانية، املرافق العامة، التعاون والرشااكت واجلباõت

لكن، ورمغ العدد الهائل من املوظفني املوضوNني رهن ٕاشارة امجلاNات، 
�اUة ٕاىل مزيد من الت�ٔطري والتكو�ن والتحفزي، والتوزيع  فهÐي ال Óزال يف

العادل Nرب Óراب اململكة، �اصة ملا لهذه اTٓلية من ت�ٔثري Nىل ماليني 
�دمات ٕادارية م¬نوNة، (املواطنات واملواطنني من ساكن امجلاNات الرتابية 

  ...).مجع النفاõت املزنلية، �دمات الرشطة إالدارية
خ¬صاصات الواسعة اليت م}حها القانون rلجامNات لكن، ويف مقابل ²

الرتابية، فالبد من التفكري يف الرفع من املزيانية ا�صصة لها، ٕامياÃ م}ا ب�ٔنه ال 
  . Óمنية بدون موارد مالية اكفJة

وbلرمغ من املالحظات اليت عرفها املرشوع �الل م}اقشGته يف جلنة 
TٔساسGية يف جملس املس�شار�ن، فٕاننا اMا�لية وامجلاNات الرتابية والب¦Jات ا

�س�ل bٕجياب بعض املق¬ضيات اليت Uاء هبا املرشوع، واليت هتدف 
Tٔbساس ٕاىل تقوية الثقة فø بني سلطات الوصاية واملنتخبني، ورفع 
الوصاية التقليدية وممارسة الرقابة إالدارية، ٕاضافة ٕاىل تقوية دور القضاء، 

الزناNات بني سلطتني م¬وازيتني bعتباره ذو ²خ¬صاص يف �ل 
  .وم¬وازنتني

كام �س�ل bٕجياب خضوع هذه الو�دات الرتابية rلمبادئ العامة يف 
  .ال�سGيري والتدبري احمليل املسGمتد من روح اMسGتور وم�ادئ احلاكمة اجليدة

تلمك، السGيدات والسادة، وة نظر فرق ا�Tٔلبية واليت Nىل ٔ�ساسها 
  .رشوعسGنصوت bٕالجياب Nىل امل 

            .وشكرا Nىل ان��اهمك

الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مبناسGبة م}اقشة الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مبناسGبة م}اقشة الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مبناسGبة م}اقشة الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مبناسGبة م}اقشة     تد�لتد�لتد�لتد�ل: : : : IIIIIIIIIIIIاحمللق احمللق احمللق احمللق 
        القوانني امجلاNات الرتابيةالقوانني امجلاNات الرتابيةالقوانني امجلاNات الرتابيةالقوانني امجلاNات الرتابية

  السGيد الرئ@س ،
  السGيدات والسادة الوزراء،

  السGيدات والسادة املس�شارون،
 �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة bمس الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية

  :ملناقشة مشاريع القوانني

 يتعلق bجلهات؛111.14مرشوع قانون تنظميي رمق   - 

 يتعلق bلعامالت واTٔقالمي؛112.14مرشوع قانون تنظميي رمق   - 

 .يتعلق bمجلاNات113.14مرشوع قانون تنظميي رمق    - 

  السGيد الرئ@س،
لقد حتمل الفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية مسؤوليته يف تقدمي 

  .تعديال 90ديالت Nىل مشاريع القوانني الثالثة بلغت تع

وٕان كنا نعزت ونفخر بذ�، فٕاننا ن�ٔسف شديد اTٔسف لعدم جتاوب 
�ا . احلكومة مع ٔ�ي مهنا، رمغ ٔ�ن السGيد الوز�ر ٔ�بدى مضنيا اتفاقه مع Uلها

  ن�ساءل ما الضري لو ق�لت احلكومة جزء من هذه التعديالت؟ 
ون اجلهة جملس ي¦¬خب ثلثا ٔ�عضائه bالقرتاع لقد اقرتح}ا ٔ�ن يد�ر شؤ 

العام املبارش والثلث البايق من ممثلني م}تخبني عن الغرف املهنية وهيئات 
لضامن متثيلية لك من هاتني الف6تني ملا هلام . امل�ٔجور�ن bالقرتاع �ري املبارش

�ري ٔ�ن احلكومة مل تق�ل متثيلية لك من . من دور فاNل يف تدبري اجلهات
غرف املهنية وممثيل امل�ٔجور�ن خصوصا ٔ�ن اMسGتور ٔ�فرد ماكنة ñمة ال

  .rلحقوق ²ق¬صادية و²ج±عية ؤ�رىس م�دٔ� املفاوضة امجلاعية
ما ا�ي اكن سGيرض احلكومة لو ق�لت م�دٔ� حرص التباري Nىل م}صب 

  رئاسة اجلهة من بني ٔ�حزاب ٔ�و اrلواحئ الثالث اTٔوىل؟ 
مة لو ق�لت اشرتاط مسGتوى درايس Nايل وما ا�ي اكن سGيرض احلكو 

لتبوء م}صب رئاسة اجلهة ٕاذ ال يعقل Nدم اشرتاط املسGتوى اMرايس 
ما . ملنصب هام وحساس يولك ٕاليه تدبري وÎسGيري مرافق وموارد اجلهة

ا�ي اكن سGيرض احلكومة لو ق�لت اشرتاط مسGتوى الباكلورõ لتبوء 
سGتوى شهادة ²بتدائية bل¦سGبة م}صب رئاسة جملس العامz ٔ�و إالقلمي؟ وم 

  لرؤساء امجلاNات؟ 
ٕان وضع رشوط لتبوء املناصب واملسؤوليات ال نعتربها متيزيا ضد 

/ من ة حامية املنتخب.املواطنني، بل محلاية لك من املنتخب واملواطن
الرئ@س يك Óكون � دراية بقواNد ال�سGيري والتدبري، ومن ة 9نية حامية 

  .اليت ميكن لها ٔ�ن تضيع lسÛب ذ�مصاحل املواطن 
من اMسGتور Nىل متتع الرUل واملرٔ�ة، Nىل قدم  19لقد نص الفصل 

املساواة، bحلقوق واحلرõت املدنية والسGياسGية و²ق¬صادية و²ج±عية 
والثقافJة والبي�Jة، وÎسعى اMوz ٕاىل حتقJق م�دٔ� املناصفة بني الرUال 

  . وال¦ساء
ينص القانون Nىل مق¬ضيات "ا�ي ٔ�كد Nىل ٔ�ن  30وبناء Nىل الفصل 

من ش�ٔهنا Îشجيع Óاكفؤ الفرص بني ال¦ساء والرUال يف ولوج الوظائف 
  ".²نت½ابية

ووعيا من الفريق الفJدرايل ب�ٔمهية التفعيل إالجيايب ملبدٔ� املناصفة وجع( 
يف �دمة التمنية قدم}ا تعديالت تتوÖ تقوية وتعز�ز �ٓليات ولوج ال¦ساء 

ىل مراكز القرار يف ٔ�فق حتقJق املناصفة بني الرUال وال¦ساء، وضامن إ 
متثيليهتن تطبيقا ملبدٔ� املناصفة، وÓرسGيخ وÓكر�س املشاركة ال¦سائية من 
�الل اختاذ ٕاجراءات ٕارادية لفائدة ال¦ساء ل�شجيع ولون ٕاىل الوظائف 

ٕاذ . ت اململكةوهذا املق¬ىض Ñراه معقوال وقابال rلتحقJق يف ا .²نت½ابية
ال ميكن لنا ٔ�ن نق¬نع ٔ�ن يف ة Óزيد مساحهتا Nىل بعض اMول ال جند فهيا 
امرٔ�ة وا�دة ت��ؤ� م}صب اكتبة ٔ�و Ãئبة اكتب ٔ�و رئ@سة جلنة من اrل�ان 
اMامئة، �ري ٔ�ن احلكومة اعتذرت عن ق�ول هذا التعديل خشGية مهنا ٔ�ن 

  . �كون مق¬ىض �ري دسGتوري
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 30هذا املق¬ىض ٔ�ن �كون خمالفا qrسGتور والفصل وحنن ن�ساءل ¼يف ل 
مق¬ضيات من ش�ٔهنا "م}ه جعل من بني ٔ�هداف القانون التنصيص Nىل 

  ؟"Îشجيع Óاكفؤ الفرص بني ال¦ساء والرUال يف ولوج الوظائف ²نت½ابية
  السGيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

من اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن  145مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 
Nد الوالة والعامل رؤساء امجلاNات الرتابية، و�اصة رؤساء اuالس �سا"

اقرتح}ا تعديال جوهرõ " اجلهوية، Nىل تنفJذ ا�ططات والربامج التمنوية
يعيد ²عتبار ملبدٔ� التخطيط Gٔسلوب Ãجع يف الربجمة، وا�ي ميتد Nىل 

. خمطط ٔ�كرباملديني املتوسط والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو جزء من 
واعتربÃ ٔ�ن ا�طط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشخيص دقJق rلواقع، 
وتنطوي Nىل رؤية اسرتاتيجية واحضة، ؤ�هداف حمددة اTٔولوõت، يمت 

�ري ٔ�ن السGيد الوز�ر اعترب ٔ�ن . تنفJذها Nرب �رامج وNىل مدى مرا�ل
ل هذا اسGتغناء احلكومة Nىل م}صب وز�ر التخطيط اكيف ¼رد يعفJه من ق�و 

ونعيد هبذه املناسGبة الت�ٔ¼يد Nىل ٔ�ن ا�ططات التمنوية رضورة Tٔي . التعديل
ن�ٔسف كثريا لعدم جتاوب . ختطيط عقالين يتوÖ الن�اNة ويتوسل احلاكمة

  .احلكومة مع هذا التعديل
  السGيد الرئ@س،

لكيًة ٕالعطاء ضامÃت قانونية rلعضو املنتخب  54لقد N�ٔدÃ صيا�ة املادة 
يف اMفاع عن نفسه يف مواة ادNاء ختليه عن ان±ئه السGيايس، bجلهة 

واعتربÃ ٔ�ن التجريد من صفة عضو م}تخب مب�لس اجلهة، لك عضو ختىل 
عن ان±ئه السGيايس ا�ي اك�سب bمسه عضوية اجلهة، ٔ�و عن الفريق 

  . ا�ي ي¦متي ٕاليه bجلهة
ت طرد العضو ولكن ال ي¦�غي ٔ�ن Îرسي ٔ�حاكم هذه املادة Nىل �اال

. من الفريق ا�ي اكن عضوا فJه ٔ�و احلزب ا�ي اك�سب به هذه الصفة
لقد قلنا لمك السGيد الوز�ر ختيلوا معي لو طبق}ا هذا املق¬ىض Nىل الربملان 
احلايل مك سGن�د من �رملاين جمرد من هذه الصفة ال حول � وال قوة ٔ�مام 

ٔ�ما ٕاذا Óركنا . ضو املنتخبٕاننا هبذا التعديل نعطي حامية rلع. رئ@س احلزب
  . rلحزب حق احلد من ان±ء العضو فٕاننا Ñكرس سGتالي¦Jة عفا عهنا الزمان

ورمغ تفهممك جلدوى هذا التعديل وٕاقرارمك bح±ل ٔ�ن يطرح مشالك ال 
  .حرص لها يف املسGتق�ل ٔ�ثناء املامرسة العملية �ري Ñ�ٔمك رفضمت ق�و� لٔ;سف

  السGيد الرئ@س،
رفضنا مبوج�ه ٔ�ن تمت ٕاقاz رئ@س اuلس ٔ�و  N72ىل املادة قدم}ا تعديال 

Ãئبه ا�ي ثÛت بعد انت½ابه ٔ�نه مقمي يف اخلارج بقرار rلسلطة احلكومJة 
  :امللكفة Mbا�لية، واعتربÃ مق¬ضيات هذه املادة تتعارض

 مع ٔ�حاكم اMسGتور ا�ي ينص Nىل املساواة بني املواطنني؛ - 

املتعلق bنت½اب  59.11لقانون التنظميي رمق من ا 5مع مق¬ضيات املادة  - 

ٔ�عضاء جمالس امجلاNات الرتابية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 
 ؛)2011نومفرب  21( 1432من ذي احل�ة  24بتارخي  1.11.173

من هذا القانون التنظميي ا�ي خيول rلقضاء و�ده  66مع ٔ�حاكم املادة  - 
ادة �كون العزل مبق¬ىض قرار يف �ني هذه امل. عزل ٔ�عضاء اuلس

  .rلسلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية
وحنن ن¦¬ظر رٔ�ي احملمكة اMسGتورية يف مطابقة ٔ�حاكم هذه املادة 

  .ملق¬ضيات اMسGتور
من ة ٔ�خرى قدم}ا تعديل حلذف بعض الرشوط اليت اعتربÃها 

ٔ�ن "هنا تع�زيية اشرتط املرشوع توفرها يف امجلعيات اليت تقدم العريضة وم
فهل تعتربون " Óكون امجلعية م¬وفرة Nىل فروع قانونية يف لك ٔ�قالمي اجلهة

هذا الرشط معقوال السGيد الوز�ر؟ ؤ�ي مجعية هذه اليت تتوفر Nىل فروع 
لها يف لك ٔ�قالمي اجلهة؟ وما ذنب ت© امجلعيات الوطنية اليت اخ¬ارت Nدم 

اجلهات، ؤ�عطينا  ت�ٔس@س فروع لها ومن حقها تقدمي عرائض يف ة من
مÚاال ٔ�ثناء تقدمي هذا التعديل جبمعيات وطنية ÎشGتغل Nىل موضوNة Uرب 
الرضر امجلاعي bملناطق اليت ذ¼رت يف توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، 
فهل س@مت م}عها من تقدمي عريضة لرئ@س اجلهة ال ليشء سوى Tٔهنا ال 

  تتوفر Nىل فروع هناك؟
ه تقوية الضامÃت اMسGتورية بضامÃت قانونية كام وضعنا تعديال من ش�ٔن

ال جتعل ق�ول ورفض العرائض حسب التقد�ر الشخيص rلرئ@س ٔ�و مك¬ب 
  .rلجهة وٕا�اطهتا بضامÃت قانونية، �ري ٔ�ن احلكومة رفضت هذا التعديل

م}طلق}ا يف ذ� ٔ�ن م�ٔسسة اMميقراطية ال�شار¼ية البد ؤ�ن Óكون من 
امجلعيات يف ٕاNداد املشاريع وا�ططات �الل �ٓليات لت@سري مشاركة 

  .اجلهوية rلتمنية ول@س يف وضع رشوط تع�زيية لهذه املشاركة
لقد طالبنا كذ� bٕضافة اع±دات مالية Þمتكني اجلهات من موارد مالية 
قارة، �ري ٔ�ن احلكومة ظلت وفJة لعدم ق�ولها õ�ٔ من مقرت�اتنا، حىت ٔ�ننا 

ديالت واMفاع عهنا ما دامت الن��Jة نفكر جبد يف Uدوى تقدمي التع
  .حمسومة سلفا هو رفض لك التعديالت

ٔ�ي اسGتخفاف هذا ا�ي وصل �د اسGتدNاء ٔ�عضاء جملس النواب 
هذا الصباح rلتصويت Nىل هذه املشاريع بعد �د امخل@س حىت ق�ل ٔ�ن 
يصادق جملس املس�شار�ن Nىل هذه النصوص، ٔ�ال نعطي بذ� صورة 

  ا بني املؤسسات اMسGتورية؟س@6ة عن العالقة م
  السGيد الرئ@س، 

  السGيدات والسادة الوزراء،
ٕاننا نتطلع ٕاىل ٕارساء ٔ�سس وية م¬قدمة، Óكون مد�ال Mميقراطية 
حملية حقJقJة ومكرسة rلتمنية املسGتدامة واملندجمة اق¬صادõ واج±عيا وثقافJا 

احلث@ث  وبي�Jا، ومد�ال ٕالصالح معيق لهيالك اMوz من �الل السري
املتدرج Nىل درب الالمركزية والالمتركز الفعليني جتاوb مع اخلطب امللكJة 
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  .السامJة ومق¬ضيات اMسGتور اجلديد
  السGيد الوز�ر، 

وٕان رفضت احلكومة لك تعديالتنا مجÉ وتفصيال، فٕان ٔ�ملنا ٔ�كرب يف ٔ�ن 
 ÎسGتجيب جلزء من تطلعاتنا يف جتربة اجلهوية املتقدمة ¼رافعة rلتمنية

ون�ٔمل . ²ق¬صادية و²ج±عية والثقافJة والبي�Jة وقاطرة qrميقراطية احمللية
ٔ�ن Îسعف}ا إالماكÃت واملامرسة امليدانية لت�اوز ٕاشاكلية التفاوت 
²ق¬صادي بني اجلهات، من U�ٔل �لق توازن ما بني اجلهات يف 

عية ²سGتفادة من خمططات التمنية، والتخفJف من �دة املشالك ²ج±

Nىل مسGتوى ال�شغيل والسكن والتعلمي، وÓاكفؤ الفرص يف ²سGتفادة من 
Ãمثار و�ريات بالد.  

ويف ا�Tٔري نطلب من الرئاسة تضمني لك تعديالتنا يف احملرض، ولن 
 .نقدñا يف هذه اجللسة مادام م�ٓلها الرفض

  
تعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقراطية حول مرشوع تعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقراطية حول مرشوع تعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقراطية حول مرشوع تعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقراطية حول مرشوع : : : : IVIVIVIVاحمللق احمللق احمللق احمللق 

        يتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهاتيتعلق bجلهات    111.14111.14111.14111.14انون تنظميي رمق انون تنظميي رمق انون تنظميي رمق انون تنظميي رمق قققق

        

        ::::1111    رمقرمقرمقرمق    التعديلالتعديلالتعديلالتعديل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ة        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        9999املادة املادة املادة املادة 

يد�ر شؤون اجلهة جملس ي¦¬خب ٔ�عضاؤه bالقرتاع العام املبارش 
املتعلق bنت½اب ٔ�عضاء جمالس  59.11وفق ٔ�حاكم القانون التنظميي رمق 

بتارخي  J1.11.173ذه الظهري الرشيف رمق امجلاNات الرتابية الصادر ب�}ف 
  ). 2011نومفرب  21( 1432من ذي احل�ة  24

تتكون ٔ�زة اuلس من مك¬ب وجلان دامئة واكتب rلم�لس 
  . وÃئبه

  . يت�ٔلف مك¬ب اuلس من رئ@س ونواب rلرئ@س

        9999املادة املادة املادة املادة 

ثلثا �ٔعضائه bالقرتاع العام ثلثا �ٔعضائه bالقرتاع العام ثلثا �ٔعضائه bالقرتاع العام ثلثا �ٔعضائه bالقرتاع العام     يد�ر شؤون اجلهة جملس ي¦¬خب
املتعلق bنت½اب ٔ�عضاء  59.11حاكم القانون التنظميي رمق وفق �ٔ املبارش املبارش املبارش املبارش 

 1.11.173جمالس امجلاNات الرتابية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 
، والثلث البايق من ، والثلث البايق من ، والثلث البايق من ، والثلث البايق من )2011نومفرب  21( 1432من ذي احل�ة  24بتارخي 

        ....ممثلني م}تممثلني م}تممثلني م}تممثلني م}تخخخخبني عن الغرف املهنية وامل�ٔجور�ن bالقرتاع بني عن الغرف املهنية وامل�ٔجور�ن bالقرتاع بني عن الغرف املهنية وامل�ٔجور�ن bالقرتاع بني عن الغرف املهنية وامل�ٔجور�ن bالقرتاع ����ري املبارشري املبارشري املبارشري املبارش

        ....تنظميي ¼يفJة انت½اب ممثيل الغرف املهنية وامل�ٔجور�نتنظميي ¼يفJة انت½اب ممثيل الغرف املهنية وامل�ٔجور�نتنظميي ¼يفJة انت½اب ممثيل الغرف املهنية وامل�ٔجور�نتنظميي ¼يفJة انت½اب ممثيل الغرف املهنية وامل�ٔجور�ن    ووووحيحيحيحيدد نصدد نصدد نصدد نص

تتكون ٔ�زة اuلس من مك¬ب وجلان دامئة واكتب rلم�لس 
  . وÃئبه

  . يت�ٔلف مك¬ب اuلس من رئ@س ونواب rلرئ@س

  
لضامن متثيلية لك من الغرف املهنية وممثيل امل�ٔجور�ن يف 

  .تدبري اجلهات

        ::::2222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 
        

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        13131313املادة املادة املادة املادة 

يرتحش ملنصب رئ@س جملس اجلهة اTٔعضاء والعضوات املرتبون Nىل رٔ�س 
 59.11لواحئ الرتشGيح �لك اMوا!ر ²نت½ابية احملدثة bلقانون التنظميي رمق 

  :اليت فازت مبقاNد دا�ل اuلس، واملسGتوفون rلرشوط التالية

اصN Éىل املراتب امخلس اTٔوىل بناء ٔ�ن �كون من بني اTٔحزاب احل) 1
  Nىل مجموع املقاNد احملصل Nلهيا يف جملس اجلهة؛

ميكن لرٔ�س الالحئة من اrلواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ساوى 
ٔ�و فاق Nدد املقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب املرتب 

  .�امسا بناء Nىل الفقرة السابقة

حئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة يقصد �رٔ�س الال
  . الرتشGيح حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه الالحئة

  

        ......................ٔ�ن �رفق طلب الرتشGيح) 2

        13131313املادة املادة املادة املادة 

يرتحش ملنصب رئ@س جملس اجلهة اTٔعضاء والعضوات املرتبون Nىل رٔ�س 
 59.11دثة bلقانون التنظميي رمق لواحئ الرتشGيح �لك اMوا!ر ²نت½ابية احمل

  :اليت فازت مبقاNد دا�ل اuلس، واملسGتوفون rلرشوط التالية

اTٔوىل الثالث الثالث الثالث الثالث ٔ�ن �كون من بني اTٔحزاب احلاصN Éىل املراتب ) 1
  بناء Nىل مجموع املقاNد احملصل Nلهيا يف جملس اجلهة؛

        �ٔن �كون �اصال Nىل شهادة Uامعية �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة Uامعية �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة Uامعية �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة Uامعية �ٔو ما يعادلها؛

س الالحئة من اrلواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ميكن لر�ٔ 
ساوى ٔ�و فاق Nدد املقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب 

  .بناء Nىل الفقرة السابقة 9لثا9لثا9لثا9لثاًًًً    املرتب 

يقصد �رٔ�س الالحئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة 
  . الالحئة الرتشGيح حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه

        ......................ٔ�ن �رفق طلب الرتشGيح ) 2

        
        
        
        
        
حرص التباري Nىل م}صب رئاسة اجلهة من بني ٔ�حزاب     - - - - 

  .ٔ�و اrلواحئ الثالث اTٔوىل
اشرتاط مسGتوى درايس Nايل لتبوء م}صب رئاسة اجلهة  -

ٕاذ ال يعقل Nدم اشرتاط املسGتوى اMرايس ملنصب هام 
        ÎسGيري مرافق وموارد اجلهةوحساس يولك ٕاليه تدبري و 
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        ::::3333التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

            25252525املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب جملس اجلهة، من بني ٔ�عضائه و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، اكتبا 
وجيرى التصويت Nىل . يعهد ٕاليه بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها

JÛلبية ال¦س�Tٔb ،لسuة لٔ;عضاء املرتحشني لشغل م}صب اكتب ا
  .احلارض�ن �الل اجللسة ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س

ويف . يف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
�اz التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت 

  .ٕارشاف رئ@س اuلس

ي¦¬خب جملس اجلهة ٔ�يضا، وفق الرشوط والكJفJات املنصوص 
ا يف الفقرتني السابق¬ني، و�الل اجللسة نفسها، Ãئبا لاكتب اuلس Nلهي

  .�لكف مبساNدته وخيلفه ٕاذا تغيب ٔ�و Nاقه Nائق

            25252525املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب جملس اجلهة، من بني ٔ�عضائه و�ارج �ٔعضاء املك¬ب، اكتبا 
وجيرى التصويت Nىل . يعهد ٕاليه بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها

تب اuلس، �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء املرتحشني لشغل م}صب اك
  .احلارض�ن �الل اجللسة ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س

ويف �اz . يف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف 

  .رئ@س اuلس

الرشوط والكJفJات املنصوص Nلهيا ي¦¬خب جملس اجلهة ٔ�يضا، وفق 
يف الفقرتني السابق¬ني، و�الل اجللسة نفسها، Ãئبا لاكتب اuلس �لكف 

، Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من ، Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من ، Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من ، Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من مبساNدته وخيلفه ٕاذا تغيب ٔ�و Nاقه Nائق
        ....U¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفني

  
  

  .لضامن متثيلية ال¦ساء تطبيقا ملبدٔ� املناصفة
ال rلتحقJق يف ات ال rلتحقJق يف ات ال rلتحقJق يف ات ال rلتحقJق يف ات وهذا املق¬وهذا املق¬وهذا املق¬وهذا املق¬ىضىضىضىض Ñراه معقوال وقاب Ñراه معقوال وقاب Ñراه معقوال وقاب Ñراه معقوال وقاب

ٕاذ ال ميكن لنا �ٔن نق¬نع �ٔن يف ة Óزيد ٕاذ ال ميكن لنا �ٔن نق¬نع �ٔن يف ة Óزيد ٕاذ ال ميكن لنا �ٔن نق¬نع �ٔن يف ة Óزيد ٕاذ ال ميكن لنا �ٔن نق¬نع �ٔن يف ة Óزيد . . . . اململكةاململكةاململكةاململكة
مساحهتا Nىل بعمساحهتا Nىل بعمساحهتا Nىل بعمساحهتا Nىل بعضضضض اMول ال جند فهيا ٕامر�ٔة وا�دة  اMول ال جند فهيا ٕامر�ٔة وا�دة  اMول ال جند فهيا ٕامر�ٔة وا�دة  اMول ال جند فهيا ٕامر�ٔة وا�دة 

        ....ت��وء م}صب ت��وء م}صب ت��وء م}صب ت��وء م}صب اكاكاكاكتبة �ٔو Ãئبة تبة �ٔو Ãئبة تبة �ٔو Ãئبة تبة �ٔو Ãئبة اكاكاكاكتبتبتبتب

        ::::4444التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        29292929املادة املادة املادة املادة 

املك¬ب،  ي¦¬خب اuلس من بني ٔ�عضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء
�Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت 

  . ٕاقاÞهتام �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

ويف . ويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
�اz التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت 

  .س اuلسٕارشاف رئ@

اMامئة السعي ٕاىل حتقJق  اrلاrلاrلاrل����انانانانجيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة 
من  19م�دٔ� املناصفة بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

  .اMسGتور

يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش ٔ�و مرتحشة لهذا املنصب من �ارج 
ٔ�عضاء املك¬ب، ميكن للك عضو من ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، 

bت.}اء الرئ@سGس.  

        29292929املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب اuلس من بني ٔ�عضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، 
�Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت ٕاقاÞهتام 

  . �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

z ويف �ا. ويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف 

  .رئ@س اuلس

اMامئة السعي ٕاىل حتقJق  اrلاrلاrلاrل����انانانانجيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة 
من  19م�دٔ� املناصفة بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

اTٔقل اTٔقل اTٔقل اTٔقل ، Nىل �ٔن ، Nىل �ٔن ، Nىل �ٔن ، Nىل �ٔن ختختختختصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrل����ان Nىل ان Nىل ان Nىل ان Nىل اMسGتور
  ....ملنتملنتملنتملنتخخخخبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔة

يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش �ٔو مرتحشة لهذا املنصب من �ارج 
ٔ�عضاء املك¬ب، ميكن للك عضو من ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، 

  .bسGت.}اء الرئ@س

  
  
  
  
  

تقوية وتعز�ز �ٓليات ولوج ال¦ساء ٕاىل مراكز القرار يف 
  .ٔ�فق حتقJق املناصفة بني الرUال وال¦ساء

        ::::5555رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        38383838املادة املادة املادة املادة 

õ�ٔم Nىل اTٔقل ) 07(يقوم الرئ@س bٕخ�ار ٔ�عضاء اuلس سGبعة 
ق�ل انعقاد اMورة بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة يوUه ٕاÞهيم bلعنوان 

  .املرصح به Mى جملس اجلهة

لزم}ية جللسة �ٔو �كون هذا إالشعار مرفقا جبدول اTٔعامل واجلدوz ا
Uلسات اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك 

Éلسة، وكذا الو9ئق ذات الصU.  

        38383838املادة املادة املادة املادة 

õ�ٔم Nىل اTٔقل ق�ل ) 07(يقوم الرئ@س bٕخ�ار ٔ�عضاء اuلس سGبعة 
�ٔو �ٔو �ٔو �ٔو انعقاد اMورة بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة يوUه ٕاÞهيم bلعنوان 

ال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل ال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل ال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل ال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل بوسائل االتصبوسائل االتصبوسائل االتصبوسائل االتص
  .املرصح هبا Mى جملس اجلهة الهاتفJة، Nىل العناو�ن واTٔرقامالهاتفJة، Nىل العناو�ن واTٔرقامالهاتفJة، Nىل العناو�ن واTٔرقامالهاتفJة، Nىل العناو�ن واTٔرقام

�كون هذا إالشعار مرفقا جبدول اTٔعامل واجلدوz الزم}ية جللسة ٔ�و 
Uلسات اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك Uلسة، 

  .Éوكذا الو9ئق ذات الص

  
  : تنويع طرق إالشعار bٕضافة

 الربيد ٔ�و إالشعار املبارش -

 وسائل االتصال احلديثة -
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        ::::6666التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        46464646املادة املادة املادة املادة 

تت½ذ املقررات �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا، ما Nدا يف 
طلقة لٔ;عضاء املزاولني القضاõ بعده، اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية امل

  : ñاñم

  �رÃمج التمنية اجلهوية ؛ -  1

  التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ -  2

ٕا�داث رشاكت التمنية اجلهوية ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و املسامهة يف  - 3
  رٔ�ساملها ٔ�و الزõدة فJه ٔ�و ختفJضه �ٔو تفويته ؛

4  -...........................  

        46464646املادة املادة املادة املادة 

ات �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا، ما Nدا يف تت½ذ املقرر
القضاõ بعده، اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني 

  : ñاñم

  ؛ خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهوية – 1

  التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب؛ -  2

ة يف ٕا�داث رشاكت التمنية اجلهوية ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و املسامه - 3
  رٔ�ساملها ٔ�و الزõدة فJه ٔ�و ختفJضه �ٔو تفويته؛

4  -...........................  

من اMسGتور  145ـ مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 1
�ساNد الوالة والعامل رؤساء "ا�ي نص Nىل ٔ�ن 

امجلاNات الرتابية، و�اصة رؤساء اuالس اجلهوية، 
  ".اااا����ططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةNىل تنفJذ 

  

Nادة ²عتبار rلتخطيط Gٔسلوب Ãجع يف ـ إ 2
  الربجمة؛

ا�طط ا�ي يعين التخطيط Nىل املديني املتوسط 
والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو جزء من 

  .خمطط ٔ�كرب

        ::::7777التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        54545454املادة املادة املادة املادة 

املتعلق  29.11من القانون التنظميي رمق  20طبقا Tٔحاكم املادة 
Tٔbحزاب السGياسGية، جيرد العضو املنتخب مب�لس اجلهة ا�ي ختىل 
�الل مدة ²نتداب عن ²ن±ء rلحزب السGيايس ا�ي Óرحش bمسه من 

  . صفة العضوية يف اuلس

يقدم طلب التجريد Mى كتابة الضبط bحملمكة إالدارية من ق�ل 
املعين Tٔbمر bمسه، وتÛت رئ@س اuلس ٔ�و احلزب السGيايس ا�ي Óرحش 

احملمكة إالدارية يف الطلب دا�ل U�ٔل شهر من �رخي Îسجيل طلب 
  . التجريد Mى كتابة الضبط هبا

ويعترب عضو جملس اجلهة من م}ظور هذا القانون التنظميي يف 
وضعية ختيل عن احلزب ا�ي Óرحش بزت¼ية م}ه، ٕاذا قرر هذا احلزب 

ب ٕاليه، بعد اس�}فاد مساطر الطعن وضع �د الن±ء العضو املن�س
  .احلزبية والقضائية

        54545454املادة املادة املادة املادة 

جيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تخخخخب مبب مبب مبب مب����لس اجلهة، لك عضو لس اجلهة، لك عضو لس اجلهة، لك عضو لس اجلهة، لك عضو ختختختختىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه 
السGياالسGياالسGياالسGيايسيسيسيس �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب bمسمسمسمسه عضوية اجلهة، �ٔو عن الفريق ه عضوية اجلهة، �ٔو عن الفريق ه عضوية اجلهة، �ٔو عن الفريق ه عضوية اجلهة، �ٔو عن الفريق 

        ....ا�ي ي¦متي ٕاليه bجلهةا�ي ي¦متي ٕاليه bجلهةا�ي ي¦متي ٕاليه bجلهةا�ي ي¦متي ٕاليه bجلهة

لفريق ا�ي لفريق ا�ي لفريق ا�ي لفريق ا�ي وال Îوال Îوال Îوال Îرسرسرسرسي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من اي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من اي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من اي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من ا
        ....اكاكاكاكن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJه

        ::::ختختختختضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعده

ٕاذا توصل رئ@س جملس اجلهة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس اجلهة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس اجلهة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس اجلهة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من 
رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء، رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء، رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء، رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء، حيحيحيحياط اط اط اط 
ًً بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيايسيسيسيس  �ٔو  �ٔو  �ٔو  �ٔو فJه NلامفJه NلامفJه NلامفJه Nلامًً

النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد 
        ....من واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñا

ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب 
ًً rلعضو املع rلعضو املع rلعضو املع rلعضو املعينينينين، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون  ًًbمك¬و bمك¬و bمك¬و bمك¬و ًً اسGتفسارااسGتفسارااسGتفسارااسGتفساراًً

        ....توصتوصتوصتوص(((( bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار�õٔم من �õٔم من �õٔم من �õٔم من ) ) ) ) 10101010((((إالشعار، وذ� دا�ل �Uٔل عرشة إالشعار، وذ� دا�ل �Uٔل عرشة إالشعار، وذ� دا�ل �Uٔل عرشة إالشعار، وذ� دا�ل �Uٔل عرشة 

õ�ٔم من õ�ٔم من õ�ٔم من õ�ٔم من ) ) ) ) 5555((((كام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعينينينين، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة     
ه Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه ل;;;;9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن ختختختختليه عن ليه عن ليه عن ليه عن  ّّ ����رخي التوصل �ردرخي التوصل �ردرخي التوصل �ردرخي التوصل �رّدّ

        ....ان±ئهان±ئهان±ئهان±ئه

        ....تبلتبلتبلتبلغغغغ املراسالت وفق وسائل التبلي املراسالت وفق وسائل التبلي املراسالت وفق وسائل التبلي املراسالت وفق وسائل التبليغغغغ القانونية القانونية القانونية القانونية

  ....بت يف اTٔمربت يف اTٔمربت يف اTٔمربت يف اTٔمروميكن لوميكن لوميكن لوميكن ل;;;ٔ;طراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملمكمكمكمكة إالدارية قصد ال ة إالدارية قصد ال ة إالدارية قصد ال ة إالدارية قصد ال 

املالءمة مع تعديل سابق جيعل من  -
ثلث ٔ�عضاء اجلهة ممثلني عن اTٔجراء والغرف 

 املهنية؛

ٕاعطاء ضامÃت قانونية rلعضو املنتخب  -
bجلهة يف اMفاع عن نفسه يف مواة ادNاء ختليه 

 عن ان±ئه السGيايس ٔ�و النقايب؛

اسGت.}اء �االت الطرد من احلزب ٔ�و  -
  .العضو املنتخب من عضوية اجلهةالنقابة من جتريد 
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        ::::8888التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        60606060املادة املادة املادة املادة 

برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك 
N�ٔاله  58موظف ٔ�و عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف املادة 

ب م}ه، من وضعية إالحلاق ٔ�و انتخب رئ@سا uلس ة، بناء Nىل طل
�اz الوضع رهن إالشارة Mى اجلهة.  

�كون رئ@س اuلس يف �اz وضع رهن إالشارة، يف مدلول هذه 
املادة، عندما يظل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة معومJة ٔ�و جامNة 
Óرابية �ٔو مؤسسة معومJة و�شغل هبا م}صبا ماليا، وميارس يف اTٓن نفسه 

  .س جملس اجلهة بتفرغ �مñام رئ@

حتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوضع رهن 
  .إالشارة

        60606060املادة املادة املادة املادة 

برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك 
N�ٔاله  58موظف ٔ�و عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف املادة 

طلب م}ه، من وضعية إالحلاق ٔ�و  انتخب رئ@سا uلس ة، بناء Nىل
كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب اجلهة كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب اجلهة كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب اجلهة كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب اجلهة . �اz الوضع رهن إالشارة Mى اجلهة
        ....²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم

يف �اz وضع رهن  �ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�كون رئ@س اuلس 
إالشارة، يف مدلول هذه املادة، عندما يظل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة 

ومJة ٔ�و جامNة Óرابية ٔ�و مؤسسة معومJة و�شغل هبا م}صبا ماليا، وميارس مع
بتفرغ  �ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬بيف اTٓن نفسه ñام رئ@س جملس اجلهة 

  .�م

حتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوضع رهن 
  .إالشارة

  

  

ٕالعطاء ٕاماكنية التفرغ التام rلرئ@س و�ٔعضاء املك¬ب 
  .رسة ñاñم Nىل مسGتوى اجلهةملام

        ::::9999التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        61616161املادة املادة املادة املادة 

حيتفظ الرئ@س املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن 
إالشارة، دا�ل إالدارة ٔ�و امجلاNة الرتابية ٔ�و املؤسسة العمومJة اليت ي¦متي 

رتقJة والتقاNد املنصوص Nلهيا يف القوانني ٕاÞهيا، جبميع حقوقه يف اTٔجرة وال
  . واTٔنظمة اجلاري هبا العمل

وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند 
  .اÑهتاء رئاسة املعين Tٔbمر uلس اجلهة Tٔي سÛب من اTٔسGباب

عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين 
ر تلقائيا ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية �ٔو مبؤسسGته Tٔbم

  .العمومJة اليت ي¦متي ٕاÞهيا

        61616161املادة املادة املادة املادة 

املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و �اz  �ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬بحيتفظ الرئ@س 
الوضع رهن إالشارة، دا�ل إالدارة �ٔو امجلاNة الرتابية ٔ�و املؤسسة العمومJة 

ميع حقوقه يف اTٔجرة والرتقJة والتقاNد املنصوص Nلهيا يف اليت ي¦متي ٕاÞهيا، جب 
  . القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل

وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند اÑهتاء 
Tٔي سÛب من �ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬هبهبهبهبا ا ا ا رئاسة املعين Tٔbمر uلس اجلهة 

  .اTٔسGباب

�اz الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و 
Tٔbمر تلقائيا ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية ٔ�و مبؤسسGته 

  .العمومJة اليت ي¦متي ٕاÞهيا

  
  
  
  

  .املالءمة مع تعديل سابق

        ::::10101010التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        72727272املادة املادة املادة املادة 

Ã لرئ@س، �ٔعضاء جملس اجلهة ال جيوز �ٔن ي¦¬خب رئ@سا ٔ�وr ئبا
يعلن فورا،بقرار . ا��ن مه مقميون �ارج الوطن Tٔي سÛب من اTٔسGباب

rلسلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية بعد رفع اTٔمر ٕاÞهيا من ق�ل وايل 
اجلهة، عن ٕاقاz رئ@س اuلس ٔ�و Ãئبه ا�ي ثÛت بعد انت½ابه ٔ�نه مقمي يف 

  . اخلارج

  

  

�ذف املادة((  

  :مق¬ضيات هذه املادة تتعارض معTٔن 
اMسGتور ا�ي ينص Nىل املساواة بني / 1

  املواطنني؛

القانون التنظميي من  5مع مق¬ضيات املادة / 2
املتعلق bنت½اب ٔ�عضاء جمالس امجلاNات  59.11رمق 

الرتابية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 
 21( 1432من ذي احل�ة  24بتارخي  1.11.173

  ). 2011 نومفرب
من هذا القانون التنظميي  66مع ٔ�حاكم املادة / 3

ا�ي خيول rلقضاء و�ده عزل ٔ�عضاء اuلس يف 
�ني هذه املادة �كون العزل مبق¬ىض قرار rلسلطة 

  .احلكومJة امللكفة Mbا�لية
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        ::::11111111التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        81818181املادة املادة املادة املادة 

ذاتية يف جمال التمنية اجلهوية، كام تقوم  متارس اجلهة اخ¬صاصات
  . Nbٕداد وت��ع تنفJذ �رÃمج التمنية اجلهوية والتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب

        81818181املادة املادة املادة املادة 

متارس اجلهة اخ¬صاصات ذاتية يف جمال التمنية اجلهوية، كام تقوم 
والتصممي اجلهوي ٕالNداد  خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةNbٕداد وت��ع تنفJذ 

  . الرتاب

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::12121212التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        83838383املادة املادة املادة املادة 

يضع جملس اجلهة، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها �الل السGنة اTٔوىل 
من مدة انتداب اuلس، �رÃمج التمنية اجلهوية وتعمل Nىل ت��عه وحتي@}ه 

  . وتقJميه

هوية ملدة ست سGنوات اTٔعامل التمنوية حيدد �رÃمج التمنية اجل 
املقرر �رجمهتا ٔ�و ٕاجنازها برتاب اجلهة، اعتبارا لنوعيهتا وتوطيهنا ولكفهتا، 
لتحقJق Óمنية مسGتدامة ووفق مهنج Îشاريك وبت¦سGيق مع وايل اجلهة 

  . بصف¬ه ملكفا بت¦سGيق ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزية

منية اجلهوية Îشخيصا حلاجJات جيب ٔ�ن يتضمن �رÃمج الت 
وٕاماكنيات اجلهة وحتديدا Tٔولوõهتا وتقøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية 

  .اخلاصة bلسGنوات الثالث اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقاربة النوع

يتعني ٔ�ن يوا¼ب �رÃمج التمنية اجلهوية التوات ²سرتاتيجية 
رهتا Nىل املسGتوى اجلهوي ؤ�ن �راعي لسGياسة اMوz ؤ�ن يعمل Nىل بلو 

ٕادماج التوات الواردة يف التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب، و²لزتامات 
املتفق lش�ٔهنا بني اجلهة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى وهيئاهتا واملقاوالت 

  . العمومJة والقطاNات ²ق¬صادية و²ج±عية bجلهة

عند ²ق¬ضاء، يف ٕاطار تعاقدي  يمت تفعيل �رÃمج التمنية اجلهوية،
  .بني اMوz واجلهة وbيق املتد�لني

        83838383املادة املادة املادة املادة 

يضع جملس اجلهة، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها �الل السGنة اTٔوىل من 
وتعمل Nىل ت��عه وحتي@}ه  خمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةمدة انتداب اuلس، 

  . وتقJميه

التمنوية املقرر �رجمهتا ملدة ست سGنوات اTٔعامل  خمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةحيدد 
ٔ�و ٕاجنازها برتاب اجلهة، اعتبارا لنوعيهتا وتوطيهنا ولكفهتا، لتحقJق Óمنية 
مسGتدامة ووفق مهنج Îشاريك وبت¦سGيق مع وايل اجلهة بصف¬ه ملكفا 

  . بت¦سGيق ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزية

ٕاماكنيات اجلهة Îشخيصا حلاجJات و  خمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةجيب ٔ�ن يتضمن 
وحتديدا Tٔولوõهتا وتقøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية اخلاصة bلسGنوات 

  .الثالث اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقاربة النوع

التوات ²سرتاتيجية لسGياسة  خمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةيتعني ٔ�ن يوا¼ب 
عي ٕادماج اMوz ؤ�ن يعمل Nىل بلورهتا Nىل املسGتوى اجلهوي ؤ�ن �را

التوات الواردة يف التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب، و²لزتامات املتفق 
lش�ٔهنا بني اجلهة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى وهيئاهتا واملقاوالت العمومJة 

  . والقطاNات ²ق¬صادية و²ج±عية bجلهة

 ، عند ²ق¬ضاء، يف ٕاطار تعاقدي بنيخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةيمت تفعيل 
  .اMوz واجلهة وbيق املتد�لني

  
  rلمالءمة

  

        ::::13131313التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        84848484املادة املادة املادة املادة 

يتعني Nىل اجلهة مراNاة مضامني �رÃمج التمنية اجلهوية عند وضع 
  . املزيانية يف اجلزء املتعلق bلتجهزي، يف �دود مواردها

        84848484املادة املادة املادة املادة 

عند  خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةة مضامني يتعني Nىل اجلهة مراNا
  .وضع املزيانية يف اجلزء املتعلق bلتجهزي، يف �دود مواردها

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::14141414التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        85858585املادة املادة املادة املادة 

ميكن حتيني �رÃمج التمنية اجلهوية ابتداء من السGنة الثالثة من 
�  .زي التنفJذدخو� 

        85858585املادة املادة املادة املادة 

ابتداء من السGنة الثالثة من دخو�  خمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةخمطط التمنية اجلهويةميكن حتيني 
�زي التنفJذ.  

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::15151515التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 
        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        86868686املادة املادة املادة املادة 

حتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد �رÃمج التمنية اجلهوية وت��عه 
  . وتقJميه و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده وحتي@}ه

        86868686املادة املادة املادة املادة 

 خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةحتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد 
  . وت��عه وحتي@}ه وتقJميه و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::16161616التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        87878787املادة املادة املادة املادة 

ة ٕاNداد التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب و�رÃمج التمنية اجلهوية، بغي
متد إالدارة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى واملؤسسات العمومJة واملقاوالت 
العمومJة اجلهة bلو9ئق املتوفرة املتعلقة مبشاريع التجهزي املراد ٕاجنازها 

  . برتاب اجلهة

        87878787املادة املادة املادة املادة 

Nداد التصممي اجلهوي ٕالNمج التمنية داد الرتاب بغية ٕاÃمج التمنية وخمطط �رÃمج التمنية وخمطط �رÃمج التمنية وخمطط �رÃوخمطط �ر
متد إالدارة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى واملؤسسات العمومJة  اجلهوية،اجلهوية،اجلهوية،اجلهوية،

واملقاوالت العمومJة اجلهة bلو9ئق املتوفرة املتعلقة مبشاريع التجهزي املراد 
  . ٕاجنازها برتاب اجلهة

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::17171717التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        ل املقرتحل املقرتحل املقرتحل املقرتحالتعديالتعديالتعديالتعدي        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        97979797املادة املادة املادة املادة 

  :يتداول جملس اجلهة يف القضاõ التالية

  �رÃمج التمنية اجلهوية ؛  -

  التصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ -

ٕا�داث املرافق العمومJة التابعة rلجهة وطرق تدبريها طبقا  -
  rلقوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛

  . هتاتنظمي ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصا -

من هذا  145ٕا�داث رشاكت التمنية اجلهوية املشار ٕاÞهيا يف املادة  -
القانون التنظميي ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و 

  .الزõدة يف رٔ�ساملها �ٔو ختفJضه ٔ�و تفويته

        97979797املادة املادة املادة املادة 

  :يتداول جملس اجلهة يف القضاõ التالية

  ؛  خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهوية -

  صممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛الت -

ٕا�داث املرافق العمومJة التابعة rلجهة وطرق تدبريها طبقا  -
  rلقوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛

  . تنظمي ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصاهتا -

من هذا  145ٕا�داث رشاكت التمنية اجلهوية املشار ٕاÞهيا يف املادة  -
 رٔ�ساملها ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و الزõدة القانون التنظميي ٔ�و املسامهة يف
  .يف رٔ�ساملها ٔ�و ختفJضه �ٔو تفويته

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::18181818التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        101101101101املادة املادة املادة املادة 

يقوم رئ@س جملس اجلهة ب�}فJذ مداوالت اuلس ومقرراته، ويت½ذ 
  :رضمجيع التدابري الالزمة ��، ولهذا الغ

  ينفذ �رÃمج التمنية اجلهوية والتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ -

  ينفذ املزيانية ؛ -

يت½ذ القرارات املتعلقة ب�}ظمي ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصاهتا،  -
  من هذا القانون التنظميي ؛ 115مع مراNاة مق¬ضيات املادة 

�داث ٔ�جرة عن اخلدمات املقد -bٕ مة يت½ذ القرارات املتعلقة
  وبتÄديد سعرها ؛

يت½ذ القرارات UTٔل حتديد سعر الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف  -
  ؛احلقوق طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل

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

        101101101101املادة املادة املادة املادة 

يت½ذ يقوم رئ@س جملس اجلهة ب�}فJذ مداوالت اuلس ومقرراته، و 
  :مجيع التدابري الالزمة ��، ولهذا الغرض

  والتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةينفذ  -

  ينفذ املزيانية ؛ -

يت½ذ القرارات املتعلقة ب�}ظمي ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصاهتا، مع  -
  من هذا القانون التنظميي ؛ 115مراNاة مق¬ضيات املادة 

�داث ٔ�جرة عن اخلدمات املقدمة  يت½ذ -bٕ القرارات املتعلقة
  وبتÄديد سعرها ؛

احلقوق يت½ذ القرارات UTٔل حتديد سعر الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف  -
  طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ؛

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

  عديل سابقrلمالءمة مع ت
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        ::::19191919التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        103103103103املادة املادة املادة املادة 

�سري رئ@س اuلس املصاحل إالدارية rلجهة، ويعترب الرئ@س 
ال�سلسيل rلعاملني هبا، و�سهر Nىل تدبري شؤوهنم، ويتوىل التعيني يف 

اجلاري مجيع املناصب bٕدارة اجلهة طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية 
  .هبا العمل

) 4(جيوز لرئ@س اuلس تعيني ملكفني مبهمة اليت�اوز Nددمه ٔ�ربعة 
املنصوص Nليه » مد�ر شؤون الرئاسة واuلس«�شGتغلون حتت ٕارشاف 

  .من هذا القانون التنظميي 126يف املادة 

        103103103103املادة املادة املادة املادة 

�سري رئ@س اuلس املصاحل إالدارية rلجهة، ويعترب الرئ@س 
املني هبا، و�سهر Nىل تدبري شؤوهنم، ويتوىل التعيني يف ال�سلسيل rلع

مجيع املناصب bٕدارة اجلهة طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا 
  .العمل

يلحقون Mيه يلحقون Mيه يلحقون Mيه يلحقون Mيه وملكفني مبهمة  ملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتجيوز لرئ@س اuلس تعيني 
ل، �ٔو يتوىل ل، �ٔو يتوىل ل، �ٔو يتوىل ل، �ٔو يتوىل من إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العممن إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العممن إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العممن إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العم

مد�ر شؤون «�شGتغلون حتت ٕارشاف  توظيفهم م�ارشة مبوجب عقد،توظيفهم م�ارشة مبوجب عقد،توظيفهم م�ارشة مبوجب عقد،توظيفهم م�ارشة مبوجب عقد،
من هذا القانون التنظميي  126املنصوص Nليه يف املادة » الرئاسة واuلس

، وÎ، وÎ، وÎ، وÎرسرسرسرسي Nلهيم مق¬ضيات النظام ي Nلهيم مق¬ضيات النظام ي Nلهيم مق¬ضيات النظام ي Nلهيم مق¬ضيات النظام ))))N))))6666ىل �ٔال يتNىل �ٔال يتNىل �ٔال يتNىل �ٔال يت����اوز Nدههم سGتة اوز Nدههم سGتة اوز Nدههم سGتة اوز Nدههم سGتة 
من من من من     121212127777اTٔسااTٔسااTٔسااTٔسايسيسيسيس ملوظفي ٕادارة امجلاNات الرتابية املنصوص Nليه يف املادة  ملوظفي ٕادارة امجلاNات الرتابية املنصوص Nليه يف املادة  ملوظفي ٕادارة امجلاNات الرتابية املنصوص Nليه يف املادة  ملوظفي ٕادارة امجلاNات الرتابية املنصوص Nليه يف املادة 

        ....هذا القانون التنظمييهذا القانون التنظمييهذا القانون التنظمييهذا القانون التنظميي

  
  
  
  

لتوفري اTٔطر العليا واملوارد الÛرشية الكف�ٔة rلقJام bملهام 
  .و²خ¬صاصات املو¼وr zلجهة

        ::::20202020التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        105105105105املادة املادة املادة املادة 

  :يتوىل الرئ@س 

رتاب طبقا ٕاNداد �رÃمج التمنية اجلهوية والتصممي اجلهوي ٕالNداد ال -
  من هذا القانون التنظميي ؛ 88و 83ملق¬ضيات املادتني 

  ٕاNداد املزيانية ؛ -

  . ٕا�رام صفقات اTٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات -

  .رفع اNMاوى القضائية -

        105105105105املادة املادة املادة املادة 

  :يتوىل الرئ@س 

والتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب  خمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةخمطط و�رامج التمنية اجلهويةٕاNداد  -
  من هذا القانون التنظميي ؛ 88و 83ات املادتني طبقا ملق¬ضي

  ٕاNداد املزيانية ؛ -

  . ٕا�رام صفقات اTٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات -

  .رفع اNMاوى القضائية -

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::21212121التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        115115115115املادة املادة املادة املادة 

قابr ÉلتنفJذ ٕاال بعد الت�ٔشري Nلهيا  ال Óكون مقررات اuلس التالية
من ) 20(من ق�ل السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية دا�ل U�ٔل عرش�ن يوما 

  : �رخي التوصل هبا من رئ@س اuلس 

  املقرر املتعلق بربÃمج التمنية اجلهوية ؛ -

  املقرر املتعلق bلتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ -

  ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصاهتا ؛املقرر القايض ب�}ظمي  -

  املقررات املتعلقة bلتدبري املفوض rلمرافق وامل¦ش�ٓت العمومJة اجلهوية؛ -

�داث رشاكت التمنية اجلهوية ؛ -bٕ املقررات املتعلقة  

املقررات ذات الوقع املايل Nىل النفقات واملداخJل، والسøG حتديد  -
   ويت ٔ�مالك اجلهة وختصيصها؛سعر الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف احلقوق وتف

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

        115115115115املادة املادة املادة املادة 

من ال Óكون مقررات اuلس التالية قابr ÉلتنفJذ ٕاال بعد الت�ٔشري Nلهيا 
من �رخي ) 20(ق�ل السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية دا�ل �Uٔل عرش�ن يوما 

  : التوصل هبا من رئ@س اuلس 

  ؛ مبمبمبمبخخخخطط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةملتعلق املقرر ا -

        املقررات املتعلقة �رامج التمنية اجلهوية؛املقررات املتعلقة �رامج التمنية اجلهوية؛املقررات املتعلقة �رامج التمنية اجلهوية؛املقررات املتعلقة �رامج التمنية اجلهوية؛    - - - - 

  املقرر املتعلق bلتصممي اجلهوي ٕالNداد الرتاب ؛ -

  املقرر القايض ب�}ظمي ٕادارة اجلهة وحتديد اخ¬صاصاهتا ؛ -

  املقررات املتعلقة bلتدبري املفوض rلمرافق وامل¦ش�ٓت العمومJة اجلهوية ؛ -

�داث رشاكت التمنية اجلهوية ؛املق -bٕ ررات املتعلقة  

املقررات ذات الوقع املايل Nىل النفقات واملداخJل، والسøG حتديد سعر  -
  الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف احلقوق وتفويت ٔ�مالك اجلهة وختصيصها ؛

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

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::22222222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        لنص اTٔصيللنص اTٔصيللنص اTٔصيللنص اTٔصيلاااا

        117117117117املادة املادة املادة املادة 

  :هيئات اس�شارية) 3(حتدث Mى جملس اجلهة ثالث 

هيئة اس�شارية lرشاكة مع فعاليات اuمتع املدين ختتص بدراسة  -
القضاõ اجلهوية املتعلقة بتفعيل م�ادئ املساواة وÓاكفؤ الفرص 

  ومقاربة النوع ؛

  القضاõ املتعلقة bه±مات الشGباب ؛ هيئة اس�شارية ختتص بدراسة -

هيئة اس�شارية lرشاكة مع الفاNلني ²ق¬صاديني bجلهة هتمت بدراسة  -
  . القضاõ اجلهوية ذات الطابع ²ق¬صادي

حيدد النظام اMا�يل rلم�لس Îسمية هاته الهيئات و¼يفJات ت�ٔليفها 
  . وÎسGيريها

        117117117117املادة املادة املادة املادة 

  :يئات اس�شاريةه ) 3(حتدث Mى جملس اجلهة ثالث 

مع فعاليات اuمتع املدين ختتص بدراسة  Îشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةهيئة  -
القضاõ اجلهوية املتعلقة بتفعيل م�ادئ املساواة وÓاكفؤ الفرص 

  ومقاربة النوع ؛

  هيئة اس�شارية ختتص بدراسة القضاõ املتعلقة bه±مات الشGباب ؛ -

¬صاديني bجلهة هتمت هيئة اس�شارية lرشاكة مع الفاNلني ²ق  -
  . بدراسة القضاõ اجلهوية ذات الطابع ²ق¬صادي

  . Îسمية هاته الهيئات و¼يفJات ت�ٔليفها وÎسGيريها نص تنظميينص تنظميينص تنظميينص تنظمييحيدد 

ال�شاور وال�شارك يه الصيغة الواردة يف 
اMسGتور وهام مسGتوحJان من ٕاNالن احلق يف 
التمنية ؤ�هداف اTٔلفJة Gٓليات ٕالدماج اuمتع املدين 

  .يف التقر�ر والتنفJذ والتقJمي
  

ٕال�داث هذه اrل�ان وتفعيلها نقرتح ٔ�ن يمت 
  .حتديدها وÎسميهتا بنص تنظميي

        ::::23232323    التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمقل رمقل رمقل رمق

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        121121121121املادة املادة املادة املادة 

  :جيب Nىل امجلعيات اليت تقدم العريضة اس�Jفاء الرشوط التالية

مؤسسة bملغرب طبقا rل�رشيع اجلاري ٔ�ن Óكون امجلعية معرتفا هبا و  -
به العمل ملدة Óزيد Nىل ثالث سGنوات، وتعمل طبقا rلمبادئ 

  اMميقراطية وTٔنظمهتا اTٔساسGية ؛

  ؛ٔ�ن Óكون يف وضعية سلمية ٕازاء القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل  -

  ؛ ٔ�ن �كون مقرها ٔ�و ٔ��د فروعها واقعا برتاب اجلهة املعنية bلعريضة -

  .ٔ�ن �كون �شاطها مرتبطا مبوضوع العريضة -

  .ٔ�ن Óكون امجلعية م¬وفرة Nىل فروع قانونية يف لك ٔ�قالمي اجلهة -

        121121121121املادة املادة املادة املادة 

  :جيب Nىل امجلعيات اليت تقدم العريضة اس�Jفاء الرشوط التالية

ٔ�ن Óكون امجلعية معرتفا هبا ومؤسسة bملغرب طبقا rل�رشيع اجلاري به  -
N زيدÓ ن�نيىل العمل ملدةGن�نيسGن�نيسGن�نيسGميقراطية سMلمبادئ اr وتعمل طبقا ،

  وTٔنظمهتا اTٔساسGية ؛

  ؛ٔ�ن Óكون يف وضعية سلمية ٕازاء القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل  -

  ؛ ٔ�ن �كون مقرها ٔ�و ٔ��د فروعها واقعا برتاب اجلهة املعنية bلعريضة -

  .ٔ�ن �كون �شاطها مرتبطا مبوضوع العريضة -

  �ٔهيل القانوين ملدة Óزيد Nىل السGن�نيتوفر امجلعية Nىل الت
ٔ�ن �كون مقرها ٔ�و ٔ��د فروعها واقعا برتاب : "�ذف

ٔ�ن Óكون امجلعية م¬وفرة Nىل "و" اجلهة املعنية bلعريضة؛
  "فروع قانونية يف لك ٔ�قالمي اجلهة

Tٔن هناك مجعيات وطنية اخ¬ارت Nدم ت�ٔس@س فروع 
  لها ومن حقها تقدمي عرائض يف ة من اجلهات 

عطي مÚال bملنظمة املغربية حلقوق إالعطي مÚال bملنظمة املغربية حلقوق إالعطي مÚال bملنظمة املغربية حلقوق إالعطي مÚال bملنظمة املغربية حلقوق إال����سان يه ÎشGتغل سان يه ÎشGتغل سان يه ÎشGتغل سان يه ÎشGتغل �ٔ 
Nىل موضوNة Uرب الرضر امجلاعي bملناطق اليت ذ¼رت يف Nىل موضوNة Uرب الرضر امجلاعي bملناطق اليت ذ¼رت يف Nىل موضوNة Uرب الرضر امجلاعي bملناطق اليت ذ¼رت يف Nىل موضوNة Uرب الرضر امجلاعي bملناطق اليت ذ¼رت يف 
توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، فهل س@مت م}عها من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، فهل س@مت م}عها من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، فهل س@مت م}عها من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة، فهل س@مت م}عها من 
تقدمي عريضة لرئ@س اجلهة ال لتقدمي عريضة لرئ@س اجلهة ال لتقدمي عريضة لرئ@س اجلهة ال لتقدمي عريضة لرئ@س اجلهة ال ليشيشيشيشء سوى Tٔهنا ال تتوفر ء سوى Tٔهنا ال تتوفر ء سوى Tٔهنا ال تتوفر ء سوى Tٔهنا ال تتوفر 

        Nىل فروع هناNىل فروع هناNىل فروع هناNىل فروع هناك؟؟؟ك؟؟؟ك؟؟؟ك؟؟؟

إالإالإالإال����سان سان سان سان     مجمجمجمجعية الوسGيط من �Uٔل اMميقراطية وحقوقعية الوسGيط من �Uٔل اMميقراطية وحقوقعية الوسGيط من �Uٔل اMميقراطية وحقوقعية الوسGيط من �Uٔل اMميقراطية وحقوق
ÎشGتغل Nىل موضوNات هتم �ٔقالمي الصحراء املغربية ول@س ÎشGتغل Nىل موضوNات هتم �ٔقالمي الصحراء املغربية ول@س ÎشGتغل Nىل موضوNات هتم �ٔقالمي الصحراء املغربية ول@س ÎشGتغل Nىل موضوNات هتم �ٔقالمي الصحراء املغربية ول@س 

        لها فروNا هنالها فروNا هنالها فروNا هنالها فروNا هناك؟؟ك؟؟ك؟؟ك؟؟

ويعترب هذا الرشط تع�زيb õل¦سGبة rلجمعيات اليت ال 
  .تتوفر bلرضورة Nىل فروع يف اكفة ٔ�قالمي اجلهة
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        ::::24242424    التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمقل رمقل رمقل رمق

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        122122122122املادة املادة املادة املادة 

M لرشوط تودع العريضةr ة¬Ûلو9ئق املثb ى رئ@س جملس اجلهة مرفقة
  .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا

حتال العريضة من ق�ل رئ@س اuلس ٕاىل مك¬ب اuلس ا�ي يتحقق 
N�ٔاله، حسب  121ٔ�و  120من اس�Jفاهئا rلرشوط الواردة يف املادتني 

zاحلا.  

امل اuلس يف اMورة يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�ع
العادية املوالية، وحتال ٕاىل اrلجنة ٔ�و اrل�ان اMامئة ا�تصة MراسGهتا ق�ل 

خيرب رئ@س اuلس الو¼يل ٔ�و . عرضها Nىل اuلس rلتداول يف ش�ٔهنا
  .املمثل القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بق�ول العريضة

عني Nىل يف �اN zدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يت
الرئ@س تبليغ الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بقرار 

  .الرفض معلال دا�ل U�ٔل شهر�ن ابتداء من �رخي توص( bلعريضة

حيدد بنص تنظميي شلك العريضة والو9ئق املثÛ¬ة اليت يتعني ٕارفاقها 
zهبا، حسب احلا  

        122122122122املادة املادة املادة املادة 

مرفقة bلو9ئق املثÛ¬ة rلرشوط  تودع العريضة Mى رئ@س جملس اجلهة
  .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا

حتال العريضة من ق�ل رئ@س اuلس ٕاىل مك¬ب اuلس ا�ي يتحقق 
N�ٔاله، حسب  121ٔ�و  120من اس�Jفاهئا rلرشوط الواردة يف املادتني 

zاحلا.  

رة يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�عامل اuلس يف اMو 
العادية املوالية، وحتال ٕاىل اrلجنة ٔ�و اrل�ان اMامئة ا�تصة MراسGهتا ق�ل 

خيرب رئ@س اuلس الو¼يل ٔ�و املمثل . عرضها Nىل اuلس rلتداول يف ش�ٔهنا
  .القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بق�ول العريضة

يف �اN zدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يتعني Nىل الرئ@س 
يغ الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بقرار الرفض معلال تبل 

  .دا�ل U�ٔل شهر�ن ابتداء من �رخي توص( bلعريضة

وميكن لو¼يل الالوميكن لو¼يل الالوميكن لو¼يل الالوميكن لو¼يل الالحئحئحئحئة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفضضضض    
        ....Mى القضاءMى القضاءMى القضاءMى القضاء

ا هبا، حيدد بنص تنظميي شلك العريضة والو9ئق املثÛ¬ة اليت يتعني ٕارفاقه

zحسب احلا.  

تقوية الضامÃت اMسGتورية بضامÃت قانونية ال جتعل 
ق�ول ورفض العرائض حسب التقد�ر الشخيص rلرئ@س 

  .ٔ�و مك¬ب rلجهة وٕا�اطهتا بضامÃت قانوينة

        ::::25252525التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        162162162162املادة املادة املادة املادة 

zلجهات يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وr ب@هنا ٔ�و ميكن øلها ٔ�ن تربم ف 
مع جامNات Óرابية ٔ�خرى ٔ�و مع إالدارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة 
ٔ�و الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى ٔ�و 
امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة اتفاقJات rلتعاون ٔ�و الرشاكة من 

فائدة مشرتكة ال يق¬يض اrلجوء ٕاىل  U�ٔل ٕاجناز مرشوع �ٔو �شاط ذي
  .ٕا�داث خشص اعتباري �اضع rلقانون العام �ٔو اخلاص

        162162162162املادة املادة املادة املادة 

ميكن rلجهات يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وz لها ٔ�ن تربم فø ب@هنا ٔ�و 
مع جامNات Óرابية ٔ�خرى ٔ�و مع إالدارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة 

ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى ٔ�و  ٔ�و الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية
امجلعيات املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني امجلعيات املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني امجلعيات املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني امجلعيات املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني 
اتفاقJات rلتعاون ٔ�و الرشاكة من �Uٔل ٕاجناز مرشوع �ٔو �شاط ذي فائدة 
مشرتكة ال يق¬يض اrلجوء ٕاىل ٕا�داث خشص اعتباري �اضع rلقانون العام 

  .ٔ�و اخلاص

  
  
  
  

  لعامة تنطوي Nىل متيزي ما بني امجلعياتTٔن صيغة املنفعة ا
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        ::::26262626التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

            171171171171املادة املادة املادة املادة 

الربÃمج عبارة عن مجموNة م¬ناسقة من املشاريع �ٔو العمليات، تقرن 
به ٔ�هداف حمددة وفق �اõت ذات م}فعة Nامة وكذا مؤرشات مرمقة 

 سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط لقJاس النتاجئ املتو�اة واليت
  .الفعالية والن�اNة واجلودة املرتبطة bٕالجنازات

تضمن ٔ�هداف �رÃمج معني واملؤرشات املتعلقة به يف مرشوع 
جناNة اTٔداء املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقدم هذا املرشوع rلجنة 

  .امللكفة bملزيانية والشؤون املالية والربجمة

عتبار معيار النوع يف حتديد اTٔهداف واملؤرشات يؤ�ذ بعني ²
  .املشار ٕاÞهيا N�ٔاله

            171171171171املادة املادة املادة املادة 

اااا����طط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشخخخخيص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل 
رؤية اسرتاتيجية وارؤية اسرتاتيجية وارؤية اسرتاتيجية وارؤية اسرتاتيجية واحضحضحضحضة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب 

        ....�رامج وNىل مدى مرا�ل�رامج وNىل مدى مرا�ل�رامج وNىل مدى مرا�ل�رامج وNىل مدى مرا�ل

من املشاريع ٔ�و العمليات، تقرن  الربÃمج عبارة عن مجموNة م¬ناسقة
به ٔ�هداف حمددة وفق �اõت ذات م}فعة Nامة وكذا مؤرشات مرمقة 
لقJاس النتاجئ املتو�اة واليت سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط 

  .الفعالية والن�اNة واجلودة املرتبطة bٕالجنازات

Nمج معني واملؤرشات املتعلقة به يف مرشوع جناÃة تضمن ٔ�هداف �ر
اTٔداء املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقدم هذا املرشوع rلجنة امللكفة 

  .bملزيانية والشؤون املالية والربجمة

يف حتديد اTٔهداف واملؤرشات املشار ٕاÞهيا  جيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجججج معيار النوع معيار النوع معيار النوع معيار النوع
  .N�ٔاله

  
نقرتح ٕاضافة تعريف �اص ملصطلح ا�طط ومتيزيه 

  .عن الربÃمج ا�ي هو جزء من ا�طط
زام جمالس اجلهات bٕدراج مقاربة النوع  يف �راجمها ٕال

  ويف حتديد اTٔهداف واملؤرشات 
  وÓكر�س م�ادئ املزيانية املسGتجيبة rلنوع ²ج±عي

        ::::27272727التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        188188188188املادة املادة املادة املادة 

من اMسGتور، Óرصد  141تطبيقا Tٔحاكم الفقرة اTٔوىل من الفصل 
 5، �سGبا حمددة يف بصفة تدرجييةr zلجهات، مبوجب قوانني املالية، اMو
من حصيÉ الرضيبة Nىل %  5من حصيÉ الرضيبة Nىل الرشاكت، و% 

من حصيÉ الرمس Nىل عقود الت�ٔمني، تضاف ٕاÞهيا % 20ا�Mل، و
ماليري  10اع±دات مالية من املزيانية العامة qrوz يف ٔ�فق بلوغ سقف 

  .2021درمه سGنة 

        188188188188املادة املادة املادة املادة 

من اMسGتور، Óرصد  141تطبيقا Tٔحاكم الفقرة اTٔوىل من الفصل 
من حصيÉ %  5اMوr zلجهات، مبوجب قوانني املالية، �سGبا حمددة يف 

%%%%    10101010وووو    من حصيÉ الرضيبة Nىل ا�Mل،%  5الرضيبة Nىل الرشاكت، و
عقود  من حصيÉ الرمس Nىل% 20و من حصيÉ الرضيبة Nىل القمية املضافة،من حصيÉ الرضيبة Nىل القمية املضافة،من حصيÉ الرضيبة Nىل القمية املضافة،من حصيÉ الرضيبة Nىل القمية املضافة،

 zوqr هيا اع±دات مالية من املزيانية العامةÞال تقل عن ال تقل عن ال تقل عن ال تقل عن الت�ٔمني، تضاف ٕا
õنوGمليار درمه سõنوGمليار درمه سõنوGمليار درمه سõنوGنة  10يف ٔ�فق بلوغ سقف  مليار درمه سG2021ماليري درمه س.  

  
�ذف بصفة تدرجيية وٕاضافة اع±دات مالية 

  Þمتكني اجلهات من موارد مالية قارة

        ::::28282828التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        197197197197املادة املادة املادة املادة 

  .يتوىل رئ@س اuلس حتضري املزيانية

سGنوات ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 
uموع موارد وÓاكليف اجلهة طبقا لربÃمج التمنية اجلهوية، وحتني هذه 

  .الربجمة لك سGنة ملالءمهتا مع تطور املوارد والتاكليف

رتاح من السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية حيدد مبرسوم يت½ذ bق
  .مسطرة و�Uٓال ٕاNداد هذه الربجمة

        197197197197املادة املادة املادة املادة 

  .يتوىل رئ@س اuلس حتضري املزيانية

سGنوات ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 
، وحتني هذه الربجمة ����طط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةطط التمنية اجلهويةuموع موارد وÓاكليف اجلهة طبقا 

  .سGنة ملالءمهتا مع تطور املوارد والتاكليفلك 

حيدد مبرسوم يت½ذ bقرتاح من السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية 
  .مسطرة و�Uٓال ٕاNداد هذه الربجمة

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::29292929التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        228228228228املادة املادة املادة املادة 

Tٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل ميكن rلم�لس، بطلب من نصف Nدد ا
  . اTٔقل، ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون اجلهة

وال جيوز Óكو�ن جلان rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات 
وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، . قضائية، ما دامت هذه املتابعات Uارية

  .اق¬ضت ÎشكJلها سGبق Óكو�هنا، فور ف¬ح حتقJق قضايئ يف الوقائع اليت

جلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى 
  .اuلس

حيدد النظام اMا�يل rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه اrل�ان وطريقة 
  .ÎسGيريها

تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت �ٔ�دثت من U�ٔلها يف ظرف 
uلس ا�ي يقرر يف شهر Nىل اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر من ق�ل ا

  .ش�ٔن توجJه �س½ة م}ه ٕاىل اuلس اجلهوي rلحساbت

        228228228228املادة املادة املادة املادة 

ميكن rلم�لس، بطلب من نصف Nدد اTٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل 
  . اTٔقل، ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون اجلهة

، وال جيوز Óكو�ن جلان rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات قضائية
وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، سGبق Óكو�هنا، . ما دامت هذه املتابعات Uارية

  .فور ف¬ح حتقJق قضايئ يف الوقائع اليت اق¬ضت ÎشكJلها

مك¬ب مك¬ب مك¬ب مك¬ب جلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى 
�الته Nىل القضاء من ق�ل رئ@س اجلهةاuلس، bٕ ،ىل القضاء من ق�ل رئ@س اجلهةوعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،ىل القضاء من ق�ل رئ@س اجلهةوعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،ىل القضاء من ق�ل رئ@س اجلهةوعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،وعند ²ق¬ضاء....        

النظام اMا�يل rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه اrل�ان وطريقة حيدد 
  .ÎسGيريها

تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت ٔ��دثت من U�ٔلها يف ظرف 
شهر Nىل اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر من ق�ل اuلس ا�ي يقرر يف ش�ٔن 

  .توجJه �س½ة م}ه ٕاىل اuلس اجلهوي rلحساbت

  
  Mى مك¬ب اuلس؛ٕايداع تقر�ر جلنة التقيص 

ٕاماكنية ٕا�اz تقر�ر اrلجنة Nىل القضاء من ق�ل 
  . رئ@س اجلهة

        ::::30303030التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        246246246246املادة املادة املادة املادة 

جيب Nىل اجلهة، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها، اع±د التقJمي Tٔداهئا 
  . واملراق�ة اMا�لية و²ف¬Äاص وتقدمي حصيÉ تدبريها

قوم اجلهة بربجمة دراسة تقار�ر التقJمي و²ف¬Äاص واملراق�ة وتقدمي ت
احلصيÉ يف Uدول �ٔعامل جملسها، وت¦رش هذه التقار�ر جبميع الوسائل 

  .املالمئة ليطلع Nلهيا العموم

        246246246246املادة املادة املادة املادة 

جيب Nىل اجلهة، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها، اع±د التقJمي Tٔداهئا 
  . ص وتقدمي حصيÉ تدبريهاواملراق�ة اMا�لية و²ف¬Äا

تقوم اجلهة بربجمة دراسة تقار�ر التقJمي و²ف¬Äاص واملراق�ة وتقدمي احلصيÉ يف 
Uدول ٔ�عامل جملسها، وت¦رش هذه التقار�ر جبميع الوسائل املالمئة ليطلع Nلهيا 

من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل ����رش �ٓراء رش �ٓراء رش �ٓراء رش �ٓراء     33333333وووو    27272727وووو    6666طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول العموم 
نات واملواطنني وامجلعيات واملقررات Nرب موقع الكرتوين �اص نات واملواطنني وامجلعيات واملقررات Nرب موقع الكرتوين �اص نات واملواطنني وامجلعيات واملقررات Nرب موقع الكرتوين �اص نات واملواطنني وامجلعيات واملقررات Nرب موقع الكرتوين �اص وتعرضات املواط وتعرضات املواط وتعرضات املواط وتعرضات املواط 

        ....bجلهةbجلهةbجلهةbجلهة

  
rلمواطنات واملواطنني حق احلصول Nىل 

املوجودة يف حوزة إالدارة واملؤسسات  املعلومات
املنتخبة، ولت@سري ولوم مجليع املعطيات وتوسGيع 
مشاركهتم يف احلياة السGياسGية و²ق¬صادية والثقافJة 

  لجهةr  و²ج±عية
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        ::::31313131التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        252252252252املادة املادة املادة املادة 

تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي التنفJذ ابتداء من اليوم 
املوايل لتارخي إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالنت½اbت املتعلقة 

ي يف اجلريدة مب�الس اجلهات اليت سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظمي
الرمسية، و�سGمتر الوايل Nامل العامz ٔ�و إالقلمي مقر اجلهة يف ممارسة ñامه 
بصف¬ه �ٓمرا بق�ض مداخJل اجلهة ورصف نفقاهتا، وفقا Tٔحاكم املادة 

املتعلق bلتنظمي املايل rلجامNات احمللية  45.08الثانية من القانون رمق 
من صفر  22بتارخي  1.09.02الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 

  .2015، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18( 1430

تصدر لك النصوص التنظميية املنصوص Nلهيا يف هذا القانون 
التنظميي يف U�ٔل ٔ�قصاه ثالثون شهرا ابتداء من �رخي صدوره يف اجلريدة 

  .الرمسية

  :مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ ابتداء من التارخي نفسه

املتعلق ب�}ظمي اجلهات الصادر ب�}فJذه  47.96القانون رمق ٔ�حاكم  -
 1417من ذي القعدة  23بتارخي  1.97.84الظهري الرشيف رمق 

  ؛) 1997فربا�ر  2(

السالف  45.08اTٔحاكم املطبقة Nىل اجلهة الواردة يف القانون رمق  -
  .ا�¼ر

        252252252252املادة املادة املادة املادة 

داء من اليوم املوايل تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي التنفJذ ابت
لتارخي إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالنت½اbت املتعلقة مب�الس اجلهات 
اليت سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية، و�سGمتر 
الوايل Nامل العامz ٔ�و إالقلمي مقر اجلهة يف ممارسة ñامه بصف¬ه �ٓمرا بق�ض 

فقاهتا، وفقا Tٔحاكم املادة الثانية من القانون رمق مداخJل اجلهة ورصف ن
املتعلق bلتنظمي املايل rلجامNات احمللية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف  45.08

، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18( 1430من صفر  22بتارخي  1.09.02رمق 
2015.  

ميي تصدر لك النصوص التنظميية املنصوص Nلهيا يف هذا القانون التنظ 
ابتداء من �رخي صدوره يف اجلريدة شهرا شهرا شهرا شهرا ) ) ) ) 18181818((((مثمثمثمثانية عرش انية عرش انية عرش انية عرش يف U�ٔل ٔ�قصاه 

  .الرمسية

  :مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ ابتداء من التارخي نفسه

املتعلق ب�}ظمي اجلهات الصادر ب�}فJذه  47.96ٔ�حاكم القانون رمق  -
 2( 1417من ذي القعدة  23بتارخي  1.97.84الظهري الرشيف رمق 

  ؛) 1997فربا�ر 

السالف  45.08اTٔحاكم املطبقة Nىل اجلهة الواردة يف القانون رمق  -
  .ا�¼ر

  
  
  
  

 18مجيع النصوص التنظميية واملراسGمي تصدر يف U�ٔل 
شهرا من �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية 

  .لضامن حسن تطبيق مضامني هذا القانون التنظميي

  

  

        يتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمييتعلق bلعامالت واTٔقالمي    112.14112.14112.14112.14مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق لفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية امل�شÛث هبا حول لفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية امل�شÛث هبا حول لفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية امل�شÛث هبا حول لفريق الفJدرايل rلو�دة واMميقراطية امل�شÛث هبا حول ديالت اديالت اديالت اديالت اتعتعتعتع: : : : VVVVامللحق امللحق امللحق امللحق 

        ::::1111التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        12121212املادة املادة املادة املادة 

يرتحش ملنصب رئ@س جملس العامz ٔ�و إالقلمي اTٔعضاء والعضوات املرتبون Nىل 
شGيح اليت فازت مبقاNد دا�ل اuلس واملسGتوفون rلرشوط رٔ�س لواحئ الرت 

 :التالية
ـ ٔ�ن �كون من بني اrلواحئ احلاصN Éىل املراتب امخلس اTٔوىل بناء Nىل مجموع 1

 .املقاNد احملصل Nلهيا يف جملس العامz ٔ�و إالقلمي
ميكن لرٔ�س الحئة من لواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ساوى ٔ�و فاق Nدد 
املقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب املرتب �امسا بناء Nىل 

   .الفقرة السابقة
يقصد �رٔ�س الالحئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة الرتشGيح 

  .حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه الالحئة
  .ي ي¦متي ٕاليهـ ٔ�ن �رفق طلب الرتشGيح بزت¼ية مسلمة من احلزب السGيايس ا� 2

        12121212املادة املادة املادة املادة 
يرتحش ملنصب رئ@س جملس العامz �ٔو إالقلمي اTٔعضاء والعضوات املرتبون Nىل 
رٔ�س لواحئ الرتشGيح اليت فازت مبقاNد دا�ل اuلس واملسGتوفون rلرشوط 

 :التالية
اTٔوىل بناء Nىل مجموع  الثالثالثالثالثالثالثالثـ ٔ�ن �كون من بني اrلواحئ احلاصN Éىل املراتب 1

  .صل Nلهيا يف جملس العامz ٔ�و إالقلمياملقاNد احمل
 �ٔن �كون �اصال Nىل شهادة الباكلورõ �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة الباكلورõ �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة الباكلورõ �ٔو ما يعادلها؛�ٔن �كون �اصال Nىل شهادة الباكلورõ �ٔو ما يعادلها؛ -  2

ميكن لرٔ�س الحئة من لواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ساوى ٔ�و فاق Nدد 
بناء Nىل الفقرة  9لثا9لثا9لثا9لثاًًًً    املقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب املرتب 

   .السابقة
رٔ�س الالحئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة الرتشGيح يقصد �

  .حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه الالحئة
  .ـ ٔ�ن �رفق طلب الرتشGيح بزت¼ية مسلمة من احلزب السGيايس ا�ي ي¦متي ٕاليه 3

  
  
  
  
حرص التباري Nىل م}صب رئاسة جملس  -

حئ العامz ٔ�و إالقلمي من بني �ٔحزاب �ٔو اrلوا
  .الثالث اTٔوىل

اشرتاط مسGتوى درايس ال يقل Nىل  -
مسGتوى الباكلورõ لتبوء م}صب رئاسة 

ٕاذ ال يعقل Nدم اشرتاط املسGتوى . اuلس
اMرايس ملنصب هام وحساس يولك ٕاليه 
تدبري وÎسGيري مرافق وموارد جملس العامz �ٔو 

  .إالقلمي
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        ::::2222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        لتعليللتعليللتعليللتعليلاااا        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        24242424املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب جملس العامz ٔ�و إالقلمي، من بني �ٔعضائه و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، اكتبا 
وجيرى التصويت Nىل املرتحشني . يعهد ٕاليه بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها

لشغل م}صب اكتب اuلس، �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن �الل 
 .اجللسة ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س

ويف �اz التعادل يف .  �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زايف
 .السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس

ي¦¬خب جملس العامz ٔ�و إالقلمي ٔ�يضا، وفق الرشوط والكJفJات املنصوص Nلهيا 
Ã ،لس �لكف يف الفقرتني السابق¬ني، و�الل اجللسة نفسهاuئبا لاكتب ا

  .مبساNدته وخيلفه ٕاذا تغيب ٔ�و Nاقه Nائق

        24242424املادة املادة املادة املادة 
ي¦¬خب جملس العامz ٔ�و إالقلمي، من بني ٔ�عضائه و�ارج �ٔعضاء املك¬ب، اكتبا 

وجيرى التصويت Nىل املرتحشني . يعهد ٕاليه بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها
ء احلارض�ن �الل لشغل م}صب اكتب اuلس، �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضا

 .اجللسة ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س
ويف �اz التعادل يف . يف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا

 .السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس
ص Nلهيا ي¦¬خب جملس العامz �ٔو إالقلمي ٔ�يضا، وفق الرشوط والكJفJات املنصو 

يف الفقرتني السابق¬ني، و�الل اجللسة نفسها، Ãئبا لاكتب اuلس �لكف 
Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من مبساNدته وخيلفه ٕاذا تغيب �ٔو Nاقه Nائق 

        ....U¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفنيU¦سني خمتلفني

  
  
  
  
  

  .لضامن متثيلية ال¦ساء تطبيقا ملبدٔ� املناصفة

        ::::3333التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        ليلليلليلليلالتع التع التع التع         التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    27272727املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب اuلس من بني ٔ�عضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، �Tٔbلبية 
ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت ٕاقاÞهتام �Tٔbلبية 

 .املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا
 ويف �اz التعادل يف. يف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا

 .السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس

جيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة اrل�ان اMامئة السعي ٕاىل حتقJق م�دٔ� املناصفة 
 .من اMسGتور 19بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

ٔ�عضاء يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش ٔ�و مرتحشة لهذا املنصب من �ارج 
  .املك¬ب، ميكن للك عضو من ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، bسGت.}اء الرئ@س

    27272727املادة املادة املادة املادة 
ي¦¬خب اuلس من بني ٔ�عضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، �Tٔbلبية 
ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت ٕاقاÞهتام �Tٔbلبية 

  . املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا
�اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زاويف  . zا�ويف 

التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س 
  .اuلس

اMامئة السعي ٕاىل حتقJق م�د�ٔ  اrلاrلاrلاrل����انانانانجيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة 
، Nىل ، Nىل ، Nىل ، Nىل من اMسGتور 19املناصفة بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

        ....�ٔن �ٔن �ٔن �ٔن ختختختختصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrلصص وجوb رئاسة ٕا�دى هذه اrل����ان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتخخخخبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔة
يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش ٔ�و مرتحشة لهذا املنصب من �ارج ٔ�عضاء 

  .املك¬ب، ميكن للك عضو من ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، bسGت.}اء الرئ@س

  
  
  
  
  

تقوية وتعز�ز �ٓليات ولوج ال¦ساء ٕاىل مراكز 
القرار يف ٔ�فق حتقJق املناصفة بني الرUال 

  .وال¦ساء

        ::::4444التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    36363636املادة املادة املادة املادة 

õ�ٔم Nىل اTٔقل ق�ل �رخي انعقاد اMورة  (7)يقوم الرئ@س bٕخ�ار ٔ�عضاء اuلس 
نوان بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة بواسطة ٕاشعار مك¬وب يوUه ٕاÞهيم bلع 

 .املرصح به Mى جملس العامz �ٔو إالقلمي

�كون هذا إالشعار مرفقا جبدول اTٔعامل واجلدوz الزم}ية جللسة �ٔو Uلسات 
اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك Uلسة، وكذا الو9ئق 

Éذات الص.  

        36363636املادة املادة املادة املادة 
�ل �رخي انعقاد اMورة õ�ٔم Nىل اTٔقل ق  (7)يقوم الرئ@س bٕخ�ار �ٔعضاء اuلس 

بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة بواسطة ٕاشعار مك¬وب يوUه ٕاÞهيم bلعنوان 
�ٔو بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، �ٔو بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، �ٔو بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، �ٔو بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، 

 .املرصح به Mى جملس العامz ٔ�و إالقلمي Nىل العناو�ن واTٔرقامNىل العناو�ن واTٔرقامNىل العناو�ن واTٔرقامNىل العناو�ن واTٔرقام
دول اTٔعامل واجلدوz الزم}ية جللسة ٔ�و Uلسات �كون هذا إالشعار مرفقا جب

اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك Uلسة، وكذا الو9ئق 
Éذات الص.  

  :تنويع طرق إالشعار

  الربيد ٔ�و إالشعار املبارش -

اسGتعامل وسائل االتصال  -
 احلديثة

-   
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        ::::5555التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        عليلعليلعليلعليلالت الت الت الت         التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        44444444املادة املادة املادة املادة 

تت½ذ املقررات �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا ماNدا يف القضاõ بعده، 
 : اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم

 �رÃمج التمنية rلعامz ٔ�و إالقلمي ؛ -1
�ٔو الزõدة  ٕا�داث رشاكت التمنية ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها -2

 فJه ٔ�و ختفJضه �ٔو تفويته ؛
 طرق تدبري املرافق العمومJة التابعة rلعامz ٔ�و إالقلمي ؛ -3
 الرشاكة مع القطاع اخلاص ؛ -4
  .......العقود املتعلقة مبامرسة ²خ¬صاصات املشرتكة -5

        44444444املادة املادة املادة املادة 
õ بعده، تت½ذ املقررات �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا ماNدا يف القضا

 : اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم
 rلعامz ٔ�و إالقلمي ؛ خمطط و�رامج التمنيةخمطط و�رامج التمنيةخمطط و�رامج التمنيةخمطط و�رامج التمنية -1
ٕا�داث رشاكت التمنية ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها ٔ�و الزõدة فJه  -2

 ٔ�و ختفJضه ٔ�و تفويته ؛
3- r ة التابعةJٔ�و إالقلمي ؛طرق تدبري املرافق العموم zلعام 
 الرشاكة مع القطاع اخلاص ؛ -4
  .......العقود املتعلقة مبامرسة ²خ¬صاصات املشرتكة -5

من  145ـ مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 1
�ساNد الوالة "اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن 

والعامل رؤساء امجلاNات الرتابية، Nىل تنفJذ 
  ".اااا����ططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنوية

  
عتبار rلتخطيط Gٔسلوب Ãجع ـ ٕاNادة 2²

  يف الربجمة؛
ا�طط ا�ي يعين التخطيط Nىل املديني 
املتوسط والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو 

  .جزء من خمطط ٔ�كرب

        ::::6666التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        52525252املادة املادة املادة املادة 

تعلق Tٔbحزاب امل  29.11من القانون التنظميي رمق  20طبقا Tٔحاكم املادة 
السGياسGية، جيرد العضو املنتخب مب�لس العامz ٔ�و إالقلمي ا�ي ختىل �الل مدة 
²نتداب عن ²ن±ء السGيايس rلحزب ا�ي Óرحش bمسه من صفة العضوية يف 

 .اuلس
يقدم طلب التجريد Mى كتابة الضبط bحملمكة إالدارية من ق�ل رئ@س اuلس ٔ�و 

Óرحش املعين Tٔbمر bمسه، وتÛت احملمكة إالدارية يف احلزب السGيايس ا�ي 
الطلب دا�ل �Uٔل شهر من �رخي Îسجيل طلب التجريد Mى كتابة الضبط 

 .هبا
ويعترب عضو جملس العامz ٔ�و إالقلمي من م}ظور هذا القانون التنظميي يف وضعية 

±ء ختيل عن احلزب ا�ي Óرحش بزت¼ية م}ه، ٕاذا قرر هذا احلزب وضع �د الن
 .العضو املن�سب ٕاليه، بعد اس�}فاد مساطر الطعن احلزبية والقضائية

  

        52525252املادة املادة املادة املادة 
جيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تخخخخب مبب مبب مبب مب����لس العامz �ٔو إالقلمي، لك عضو لس العامz �ٔو إالقلمي، لك عضو لس العامz �ٔو إالقلمي، لك عضو لس العامz �ٔو إالقلمي، لك عضو ختختختختىل ىل ىل ىل 
عن ان±ئه السGياعن ان±ئه السGياعن ان±ئه السGياعن ان±ئه السGيايسيسيسيس �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب b �ٔو النقايب، ا�ي اك�سب bمسمسمسمسه عضوية العامz �ٔو إالقلمي، ه عضوية العامz �ٔو إالقلمي، ه عضوية العامz �ٔو إالقلمي، ه عضوية العامz �ٔو إالقلمي، 

        ....قلميقلميقلميقلمي�ٔو عن الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه bلعامz �ٔو االٕ �ٔو عن الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه bلعامz �ٔو االٕ �ٔو عن الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه bلعامz �ٔو االٕ �ٔو عن الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه bلعامz �ٔو االٕ 
وال Îوال Îوال Îوال Îرسرسرسرسي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي 

        ....اكاكاكاكن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJه
        ::::ختختختختضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعده

ٕاذا توصل رئ@س جملس العامz �ٔو إالقلمي bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس ٕاذا توصل رئ@س جملس العامz �ٔو إالقلمي bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس ٕاذا توصل رئ@س جملس العامz �ٔو إالقلمي bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس ٕاذا توصل رئ@س جملس العامz �ٔو إالقلمي bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس 
    �ٔو من رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء،�ٔو من رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء،�ٔو من رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء،�ٔو من رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن±ء،
ًً بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيايسيسيسيس     حيحيحيحياط فJه Nلاماط فJه Nلاماط فJه Nلاماط فJه Nلامًً
�ٔو النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد �ٔو النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد �ٔو النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد �ٔو النقايب �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد 

        ....من واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñامن واقعة الت½يل من Nدñا
    ًً ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراًً

ًً rلعضو املع rلعضو املع rلعضو املع rلعضو املعينينينين، ، ، ،  ًًbمك¬وbمك¬وbمك¬وbليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� مك¬و
        ....�õٔم من توص�õٔم من توص�õٔم من توص�õٔم من توص(((( bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار) ) ) ) 10101010((((دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة 

�õٔم من �õٔم من �õٔم من �õٔم من ����رخي رخي رخي رخي ) ) ) ) 5555((((كام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعينينينين، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة     
ه Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه ل;;;;9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن ختختختختليه عن ان±ئهليه عن ان±ئهليه عن ان±ئهليه عن ان±ئه ّّ         ....التوصل �ردالتوصل �ردالتوصل �ردالتوصل �رّدّ

        ....ييييغغغغ القانونية القانونية القانونية القانونيةتبلتبلتبلتبلغغغغ املراسالت وفق وسائل التبل  املراسالت وفق وسائل التبل  املراسالت وفق وسائل التبل  املراسالت وفق وسائل التبل 
        ....وميكن لوميكن لوميكن لوميكن ل;;;ٔ;طراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملمكمكمكمكة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمر

ٕاعطاء ضامÃت قانونية rلعضو  -
املنتخب bلعامz ٔ�و إالقلمي يف اMفاع عن نفسه 
يف مواة ادNاء ختليه عن ان±ئه السGيايس ٔ�و 

 النقايب؛

اسGت.}اء �االت الطرد من  -
د العضو املنتخب احلزب ٔ�و النقابة من جتري
 .من عضوية العامz ٔ�و إالقلمي
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        ::::7777التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        58585858املادة املادة املادة املادة 

برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك موظف ٔ�و 
N�ٔاله انتخب رئ@سا  56عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف املادة 

عامz ٔ�و ٕاقلمي، بناء Nىل طلب م}ه، من وضعية إالحلاق ٔ�و الوضع رهن uلس 
 .إالشارة Mى العامz ٔ�و إالقلمي

�كون رئ@س اuلس يف �اz وضع رهن إالشارة، يف مدلول هذه املادة عندما 
يضل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة معومJة ٔ�و جامNة Óرابية ٔ�و مؤسسة 

اليا، وميارس يف اTٓن نفسه ñام رئ@س جملس العامz معومJة و�شغل هبا م}صبا م
 .ٔ�و إالقلمي بتفرغ �م

 .حتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوضع رهن إالشارة
  

        58585858املادة املادة املادة املادة 
برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك موظف �ٔو 

N�ٔاله انتخب رئ@سا  56املادة  عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف
uلس عامz �ٔو ٕاقلمي، بناء Nىل طلب م}ه، من وضعية إالحلاق ٔ�و الوضع رهن 

كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب العامz �ٔو إالقلمي كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب العامz �ٔو إالقلمي كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب العامz �ٔو إالقلمي كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب العامz �ٔو إالقلمي  .إالشارة Mى العامz ٔ�و إالقلمي
  .²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم²سGتفادة من هذه الوضعية بطلب مهنم

ل هذه املادة عندما �كون رئ@س اuلس يف �اz وضع رهن إالشارة، يف مدلو 
يضل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة معومJة ٔ�و جامNة Óرابية ٔ�و مؤسسة معومJة 
و�شغل هبا م}صبا ماليا، وميارس يف اTٓن نفسه ñام رئ@س جملس العامz �ٔو 

 .بتفرغ �م �ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬بإالقلمي 
  .ع رهن إالشارةحتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوض

  
  

ٕالعطاء ٕاماكنية التفرغ التام rلرئ@س و�ٔعضاء 
املك¬ب ملامرسة ñاñم Nىل مسGتوى العامz ٔ�و 

  .إالقلمي
 
  

        ::::8888التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        59595959املادة املادة املادة املادة 

حيتفظ الرئ@س املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، دا�ل 
ٔ�و امجلاNة الرتابية ٔ�و املؤسسة العمومJة اليت ي¦متي ٕاÞهيا، جبميع حقوقه يف  إالدارة

 .اTٔجرة والرتقJة والتقاNد املنصوص Nلهيا يف القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل
وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند اÑهتاء رئاسة 

 .ٕالقلمي Tٔي سÛب من اTٔسGباباملعين Tٔbمر uلس العامz ٔ�و ا
عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين Tٔbمر تلقائيا 
ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية �ٔو مبؤسسGته العمومJة اليت ي¦متي 

  .ٕاÞهيا

        59595959املادة املادة املادة املادة 
�اz الوضع املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و  �ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬بحيتفظ الرئ@س 

رهن إالشارة، دا�ل إالدارة ٔ�و امجلاNة الرتابية �ٔو املؤسسة العمومJة اليت ي¦متي 
ٕاÞهيا، جبميع حقوقه يف اTٔجرة والرتقJة والتقاNد املنصوص Nلهيا يف القوانني 

 .واTٔنظمة اجلاري هبا العمل
اسة وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند اÑهتاء رئ

 .Tٔي سÛب من اTٔسGباب�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬هبهبهبهبا ا ا ا املعين Tٔbمر uلس العامz ٔ�و إالقلمي 
عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين Tٔbمر تلقائيا 
ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية �ٔو مبؤسسGته العمومJة اليت ي¦متي 

  .ٕاÞهيا

  
  
  
  

  .ع تعديل سابقاملالءمة م
  

        ::::9999التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        70707070املادة املادة املادة املادة 

ال جيوز �ٔن ي¦¬خب رئ@سا ٔ�و Ãئبا rلرئ@س، �ٔعضاء جملس العامz �ٔو إالقلمي ا��ن 
 .مه مقميون �ارج الوطن Tٔي سÛب من اTٔسGباب

اTٔمر ٕاÞهيا من ق�ل يعلن فورا بقرار rلسلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية، بعد رفع 
Nامل العامz �ٔو إالقلمي، عن ٕاقاz رئ@س اuلس ٔ�و Ãئبه ا�ي ثÛت بعد انت½ابه 

 .ٔ�نه مقمي يف اخلارج
  

  
  

�ذف املادة((  

  :Tٔن مق¬ضيات هذه املادة تتعارض مع
اMسGتور ا�ي ينص Nىل املساواة بني / 1

  املواطنني؛
القانون من  5مع مق¬ضيات املادة / 2

املتعلق bنت½اب ٔ�عضاء  59.11رمق التنظميي 
جمالس امجلاNات الرتابية الصادر ب�}فJذه 

 24بتارخي  1.11.173الظهري الرشيف رمق 
  ). 2011نومفرب  21( 1432من ذي احل�ة 

من هذا القانون  66مع ٔ�حاكم املادة / 3
التنظميي ا�ي خيول rلقضاء و�ده عزل 
ٔ�عضاء اuلس يف �ني هذه املادة �كون 

ل مبق¬ىض قرار rلسلطة احلكومJة امللكفة العز 
  .Mbا�لية
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        ::::10101010التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل  التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        80808080املادة املادة املادة املادة 

يضع جملس العامz ٔ�و إالقلمي، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها �الل السGنة اTٔوىل 
ي@}ه من انتداب اuلس، �رÃمج التمنية rلعامz �ٔو لٕالقلمي وتعمل Nىل ت��عه وحت 

 .وتقJميه
حيدد �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي ملدة ست سGنوات اTٔعامل التمنوية املقرر 
�رجمهتا ٔ�و ٕاجنازها برتاب العامz ٔ�و إالقلمي، اعتبارا لنوعيهتا وتوطيهنا ولكفهتا، 
لتحقJق Óمنية مسGتدامة ووفق مهنج Îشاريك وبت¦سGيق مع Nامل العامz ٔ�و إالقلمي 

 .ت¦سGيق ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزيةبصف¬ه ملكفا ب 
جيب ٔ�ن يتضمن �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي Îشخيصا حلاجJات وٕاماكنيات 
العامz �ٔو إالقلمي وحتديدا Tٔولوõهتا وتقøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية اخلاصة 

  .وعbلسGنوات الثالث اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقاربة الن

        80808080املادة املادة املادة املادة 
يضع جملس العامz ٔ�و إالقلمي، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها �الل السGنة اTٔوىل 

التمنية rلعامz ٔ�و لٕالقلمي وتعمل Nىل ت��عه وحتي@}ه  خمططخمططخمططخمططمن انتداب اuلس، 
 .وتقJميه
rلعامz ٔ�و إالقلمي ملدة ست سGنوات اTٔعامل التمنوية املقرر  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةحيدد 

زها برتاب العامz ٔ�و إالقلمي، اعتبارا لنوعيهتا وتوطيهنا ولكفهتا، �رجمهتا ٔ�و ٕاجنا
لتحقJق Óمنية مسGتدامة ووفق مهنج Îشاريك وبت¦سGيق مع Nامل العامz ٔ�و 

 .إالقلمي بصف¬ه ملكفا بت¦سGيق ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزية

Jات وٕاماكنيات rلعامz ٔ�و إالقلمي Îشخيصا حلاج  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةجيب ٔ�ن يتضمن 
العامz �ٔو إالقلمي وحتديدا Tٔولوõهتا وتقøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية اخلاصة 

 .bلسGنوات الثالث اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقاربة النوع
  

من  145ـ مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 1
�ساNد الوالة "اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن 

، Nىل تنفJذ والعامل رؤساء امجلاNات الرتابية
  ".اااا����ططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنوية

  
ـ ٕاNادة ²عتبار rلتخطيط Gٔسلوب Ãجع يف 2

  الربجمة؛
ا�طط ا�ي يعين التخطيط Nىل املديني 
املتوسط والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو 

  .جزء من خمطط ٔ�كرب
  

        ::::11111111التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
 81املادة 

ميكن حتيني �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي ابتداء من السGنة الثالثة من دخو� �زي 
  .التنفJذ

 81املادة 
rلعامz �ٔو إالقلمي ابتداء من السGنة الثالثة من دخو�  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنية    ميكن حتيني
�زي التنفJذ.  

  
  rلمالءمة

  

        ::::12121212التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    82828282ملادة ملادة ملادة ملادة اااا

حتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي 
 .وت��عه وحتي@}ه وتقJميه، و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده

  

    82828282املادة املادة املادة املادة 
rلعامz ٔ�و إالقلمي  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةحتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد 

 .وت��عه وحتي@}ه وتقJميه، و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده
  

  الءمة مع تعديل سابقrلم

        ::::13131313التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    83838383املادة املادة املادة املادة 

بغية ٕاNداد �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي، متد إالدارة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى 
واملؤسسات واملقاوالت العمومJة جملس العامz �ٔو إالقلمي bلو9ئق املتوفرة املتعلقة 

يع املراد ٕاجنازها برتاب العامz �ٔو إالقلمي دا�ل U�ٔل شهر�ن من �رخي bملشار 
  .تقدمي الطلب

    83838383املادة املادة املادة املادة 
rلعامz �ٔو إالقلمي، متد إالدارة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةبغية ٕاNداد 

واملؤسسات واملقاوالت العمومJة جملس العامz ٔ�و إالقلمي bلو9ئق املتوفرة املتعلقة 
شاريع املراد ٕاجنازها برتاب العامz ٔ�و إالقلمي دا�ل U�ٔل شهر�ن من �رخي تقدمي bمل 

  .الطلب

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::14141414التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
        84848484املادة املادة املادة املادة 

تعمل العامz ٔ�و إالقلمي Nىل تنفJذ �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي وفق الربجمة 
  .من هذا القانون التنظميي 175عددة السGنوات املنصوص Nلهيا يف املادة الlمت

        84848484املادة املادة املادة املادة 
rلعامz ٔ�و إالقلمي وفق الربجمة  خمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةخمطط التمنيةتعمل العامz ٔ�و إالقلمي Nىل تنفJذ 

  .من هذا القانون التنظميي 175الlمتعددة السGنوات املنصوص Nلهيا يف املادة 

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::15151515ييييddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق التعدالتعدالتعدالتعد

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    92929292املادة املادة املادة املادة 

 : يتداول جملس العامz ٔ�و إالقلمي يف القضاõ التالية
 �رÃمج Óمنية العامz �ٔو إالقلمي ؛ -
 تنظمي ٕادارة العامz ٔ�و إالقلمي وحتديد اخ¬صاصاهتا ؛ -
ق تدبريها طبقا rلقوانني ٕا�داث املرافق العمومJة التابعة rلعامz ٔ�و إالقلمي وطر  -

 واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛
من هذا القانون التنظميي،  122ٕا�داث رشاكت التمنية املشار ٕاÞهيا يف املادة  -

ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها �ٔو تغيري غرضها ٔ�و الزõدة يف رٔ�ساملها ٔ�و ختفJضه ٔ�و 
  .تفويته

    92929292املادة املادة املادة املادة 
 : ضاõ التاليةيتداول جملس العامz ٔ�و إالقلمي يف الق

 و�رامج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي ؛ خمططخمططخمططخمطط -
 تنظمي ٕادارة العامz ٔ�و إالقلمي وحتديد اخ¬صاصاهتا ؛ -
ٕا�داث املرافق العمومJة التابعة rلعامz ٔ�و إالقلمي وطرق تدبريها طبقا rلقوانني  -

 واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛
من هذا القانون التنظميي،  122ادة ٕا�داث رشاكت التمنية املشار ٕاÞهيا يف امل -

ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و الزõدة يف رٔ�ساملها ٔ�و ختفJضه �ٔو 
  .تفويته

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::16161616التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    95959595املادة املادة املادة املادة 

uلس ومقرراته، ويت½ذ يقوم رئ@س جملس العامz ٔ�و إالقلمي ب�}فJذ مداوالت ا
 : مجيع التدابري الالزمة ��، ولهذا الغرض

 ينفذ �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي؛ -
 ينفذ املزيانية؛ -
يت½ذ القرارات املتعلقة ب�}ظمي ٕادارة العامz �ٔو إالقلمي وحتديد اخ¬صاصاهتا، مع  -

  من هذا القانون التنظميي؛ 109مراNاة مق¬ضيات املادة 
...................................  

    95959595املادة املادة املادة املادة 
يقوم رئ@س جملس العامz ٔ�و إالقلمي ب�}فJذ مداوالت اuلس ومقرراته، ويت½ذ 

 : مجيع التدابري الالزمة ��، ولهذا الغرض
 Óمنية العامz �ٔو إالقلمي؛ خمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامجينفذ  -
 ينفذ املزيانية؛ -
العامz ٔ�و إالقلمي وحتديد اخ¬صاصاهتا، مع  يت½ذ القرارات املتعلقة ب�}ظمي ٕادارة -

  من هذا القانون التنظميي؛ 109مراNاة مق¬ضيات املادة 
...................................  

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::17171717التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    97979797املادة املادة املادة املادة 
z ٔ�و إالقلمي، ويعترب الرئ@س ال�سلسيل �سري رئ@س اuلس املصاحل إالدارية rلعام

rلعاملني هبا، و�سهر Nىل تدبري شؤوهنم، ويتوىل التعيني يف مجيع املناصب 
 .bٕدارة العامz �ٔو إالقلمي طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل

جيوز لرئ@س اuلس تعيني ملكفني مبهمة اثنني Nىل اTٔكرث �شGتغالن حتت 
من هذا  120املنصوص Nليه يف املادة “ مد�ر شؤون الرئاسة واuلس” ٕارشاف

  .القانون التنظميي

    97979797املادة املادة املادة املادة 
�سري رئ@س اuلس املصاحل إالدارية rلعامz ٔ�و إالقلمي، ويعترب الرئ@س ال�سلسيل 
rلعاملني هبا، و�سهر Nىل تدبري شؤوهنم، ويتوىل التعيني يف مجيع املناصب bٕدارة 

 .ٕالقلمي طبقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العملالعامz �ٔو ا
يلحقون Mيه من يلحقون Mيه من يلحقون Mيه من يلحقون Mيه من وملكفني مبهمة  ملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتملكفني Mbراساتجيوز لرئ@س اuلس تعيني 

إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، �ٔو يتوىل توظيفهم إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، �ٔو يتوىل توظيفهم إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، �ٔو يتوىل توظيفهم إالدارة وفقا rلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، �ٔو يتوىل توظيفهم 
» سة واuلسمد�ر شؤون الرئا«�شGتغلون حتت ٕارشاف  م�ارشة مبوجب عقد،م�ارشة مبوجب عقد،م�ارشة مبوجب عقد،م�ارشة مبوجب عقد،

Nىل �ٔال يتNىل �ٔال يتNىل �ٔال يتNىل �ٔال يت����اوز Nدههم اوز Nدههم اوز Nدههم اوز Nدههم من هذا القانون التنظميي  120املنصوص Nليه يف املادة 
، وÎ، وÎ، وÎ، وÎرسرسرسرسي Nلهيم مق¬ضيات النظام اTٔساي Nلهيم مق¬ضيات النظام اTٔساي Nلهيم مق¬ضيات النظام اTٔساي Nلهيم مق¬ضيات النظام اTٔسايسيسيسيس ملوظفي ٕادارة امجلاNات  ملوظفي ٕادارة امجلاNات  ملوظفي ٕادارة امجلاNات  ملوظفي ٕادارة امجلاNات ))))6666((((سGتة سGتة سGتة سGتة 

        ....من هذا القانون التنظمييمن هذا القانون التنظمييمن هذا القانون التنظمييمن هذا القانون التنظميي    127127127127الرتابية املنصوص Nليه يف املادة الرتابية املنصوص Nليه يف املادة الرتابية املنصوص Nليه يف املادة الرتابية املنصوص Nليه يف املادة 

  
  

 لتوفري اTٔطر العليا واملوارد الÛرشية الكف�ٔة
 zملهام و²خ¬صاصات املو¼وb امJلقr ٔ�و zلعامr

  .إالقلمي

        ::::18181818التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    99999999املادة املادة املادة املادة 

 : يتوىل الرئ@س
من هذا القانون  80ٕاNداد �رÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي طبقا ملق¬ضيات املادة  -

 التنظميي ؛
 ٕاNداد املزيانية ؛ -
 صفقات اTٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات ؛ٕا�رام  -
 .رفع اNMاوى القضائية -

  .رفع اNMاوى القضائية -

    99999999املادة املادة املادة املادة 
 : يتوىل الرئ@س

من  Ó80منية العامz ٔ�و إالقلمي طبقا ملق¬ضيات املادة خمطط و�رامج خمطط و�رامج خمطط و�رامج خمطط و�رامج ٕاNداد  -
 هذا القانون التنظميي ؛

 ٕاNداد املزيانية ؛ -
 وريدات ٔ�و اخلدمات ؛ٕا�رام صفقات اTٔشغال ٔ�و الت -
 .رفع اNMاوى القضائية -

  .رفع اNMاوى القضائية -

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::19191919التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    109109109109املادة املادة املادة املادة 

ال Óكون مقررات اuلس التالية قابr ÉلتنفJذ ٕاال بعد الت�ٔشري Nلهيا من طرف 
يوما من �رخي التوصل هبا  )20(دا�ل �Uٔل عرش�ن Nامل العامz ٔ�و إالقلمي، 

 : من رئ@س اuلس
 املقرر املتعلق بربÃمج Óمنية العامz ٔ�و إالقلمي ؛ -
 املقرر املتعلق bملزيانية ؛ -
  .......املقرر القايض ب�}ظمي ٕادارة العامz ٔ�و إالقلمي -

    109109109109املادة املادة املادة املادة 
 بعد الت�ٔشري Nلهيا من طرف ال Óكون مقررات اuلس التالية قابr ÉلتنفJذ ٕاال

يوما من �رخي التوصل هبا من  )N)20امل العامz ٔ�و إالقلمي، دا�ل U�ٔل عرش�ن 
 : رئ@س اuلس

  ؛ العامz ٔ�و إالقلميمبمبمبمبخخخخطط Óمنية طط Óمنية طط Óمنية طط Óمنية املقرر املتعلق  -
        ؛؛؛؛العامz �ٔو إالقلمي املقرر ات املتعلقة بربامج Óمنية املقرر ات املتعلقة بربامج Óمنية املقرر ات املتعلقة بربامج Óمنية املقرر ات املتعلقة بربامج Óمنية     - - - - 

 - zٔ�و إالقلمي املقرر القايض ب�}ظمي ٕادارة العام.......  

  rلمالءمة مع تعديل سابق
  

  

        ::::20202020التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
 116املادة 

تودع العريضة Mى رئ@س جملس العامz ٔ�و إالقلمي مرفقة bلو9ئق املثÛ¬ة rلرشوط 
 .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا

uلس ا�ي يتحقق، من حتال العريضة من ق�ل رئ@س اuلس ٕاىل مك¬ب ا
 ......اس�Jفاءها rلرشوط الواردة

يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�عامل اuلس يف اMورة العادية 
 .......املوالية،

يف �اN zدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يتعني Nىل الرئ@س، تبليغ 
احلاz، بقرار الرفض معلال دا�ل  الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، حسب

  .ابتداء من �رخي توص( bلعريضة )U�ٔ)2ل شهر�ن 

  ......حيدد بنص تنظميي شلك

 116املادة 
تودع العريضة Mى رئ@س جملس العامz ٔ�و إالقلمي مرفقة bلو9ئق املثÛ¬ة rلرشوط 

 .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا
اuلس ٕاىل مك¬ب اuلس ا�ي يتحقق، من  حتال العريضة من ق�ل رئ@س

 ......اس�Jفاءها rلرشوط الواردة
يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�عامل اuلس يف اMورة العادية 

 .......املوالية،
يف �اN zدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يتعني Nىل الرئ@س، تبليغ 

حسب احلاz، بقرار الرفض معلال دا�ل  الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية،
  .ابتداء من �رخي توص( bلعريضة )U�ٔ)2ل شهر�ن 

وميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفضضضض Mى  Mى  Mى  Mى 
        ....القضاءالقضاءالقضاءالقضاء

  ......حيدد بنص تنظميي شلك

  
تقوية الضامÃت اMسGتورية بضامÃت قانونية ال 

سب التقد�ر جتعل ق�ول ورفض العرائض ح 
العامz �ٔو إالقلمي  الشخيص rلرئ@س ٔ�و مك¬ب

  .وٕا�اطهتا بضامÃت قانونية

        ::::21212121التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
 141املادة 

ميكن rلعامالت �ٔو اTٔقالمي، يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وz لها، �ٔن تربم فø ب@هنا 
دارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة ٔ�و ٔ�و مع جامNات Óرابية ٔ�خرى ٔ�و مع االٕ 

الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى ٔ�و امجلعيات 
املعرتف لها بصفة املنفعة العامة اتفاقJات rلتعاون ٔ�و الرشاكة من U�ٔل ٕاجناز 
مرشوع �ٔو �شاط ذي فائدة مشرتكة ال يق¬يض اrلجوء ٕاىل ٕا�داث خشص 

r لقانون العام ٔ�و اخلاصاعتباري �اضع.   

 141املادة 
ميكن rلعامالت ٔ�و اTٔقالمي، يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وz لها، ٔ�ن تربم فø ب@هنا 
ٔ�و مع جامNات Óرابية ٔ�خرى �ٔو مع إالدارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة �ٔو 
الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى �ٔو امجلعيات 

اتفاقJات rلتعاون  ملؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�نيملؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�نيملؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�نيملؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�نياااا
ٔ�و الرشاكة من �Uٔل ٕاجناز مرشوع ٔ�و �شاط ذي فائدة مشرتكة ال يق¬يض 

   .اrلجوء ٕاىل ٕا�داث خشص اعتباري �اضع rلقانون العام �ٔو اخلاص

  
  
  
  

Tٔن صيغة املنفعة العامة تنطوي Nىل متيزي ما 
  بني امجلعيات
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        ::::22222222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    150150150150املادة املادة املادة املادة 

الربÃمج عبارة عن مجموNة م¬ناسقة من املشاريع ٔ�و العمليات، تقرن به ٔ�هداف 
حمددة وفق �اõت ذات م}فعة Nامة وكذا مؤرشات مرمقة لقJاس النتاجئ 

لية والن�اNة املتو�اة، واليت سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط الفعا
 .واجلودة املرتبطة bٕالجنازات

تضمن ٔ�هداف �رÃمج معني واملؤرشات املتعلقة به يف مرشوع جناNة اTٔداء 
املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقدم هذا املرشوع rلجنة امللكفة bملزيانية 

 .والشؤون املالية والربجمة
ؤرشات املشار ٕاÞهيا يؤ�ذ بعني ²عتبار معيار النوع يف حتديد اTٔهداف وامل

  .N�ٔاله

    150150150150املادة املادة املادة املادة 
اااا����طط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشخخخخيص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل رؤية يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل رؤية يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل رؤية يص دقJق rلواقع، وتنطوي Nىل رؤية 
اسرتاتيجية وااسرتاتيجية وااسرتاتيجية وااسرتاتيجية واحضحضحضحضة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج وNىل ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج وNىل ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج وNىل ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج وNىل 

        ....مدى مرا�لمدى مرا�لمدى مرا�لمدى مرا�ل
الربÃمج عبارة عن مجموNة م¬ناسقة من املشاريع ٔ�و العمليات، تقرن به ٔ�هداف 

ددة وفق �اõت ذات م}فعة Nامة وكذا مؤرشات مرمقة لقJاس النتاجئ حم
املتو�اة، واليت سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط الفعالية والن�اNة 

 .واجلودة املرتبطة bٕالجنازات
تضمن ٔ�هداف �رÃمج معني واملؤرشات املتعلقة به يف مرشوع جناNة اTٔداء 

م هذا املرشوع rلجنة امللكفة bملزيانية املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقد
 .والشؤون املالية والربجمة
  .يف حتديد اTٔهداف واملؤرشات املشار ٕاÞهيا N�ٔاله جيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجججج معيار النوع معيار النوع معيار النوع معيار النوع

  
نقرتح تعريفا �اصا ملصطلح ا�طط 
ومتيزيه عن الربÃمج ا�ي هو جزء من 

  .ا�طط
ٕالزام جمالس اجلهات bٕدراج مقاربة النوع  

  جمها ويف حتديد اTٔهداف واملؤرشات يف �را
وÓكر�س م�ادئ املزيانية املسGتجيبة 

  rلنوع ²ج±عي

        ::::23232323التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    175175175175املادة املادة املادة املادة 

 .يتوىل رئ@س اuلس حتضري املزيانية
سGنوات uموع ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 

رد وÓاكليف العامz �ٔو إالقلمي طبقا لربÃمج التمنية rلعامz �ٔو إالقلمي، وحتني موا
 .هذه الربجمة لك سGنة ملالءمهتا مع تطور املوراد والتاكليف

حيدد مبرسوم يت½ذ bقرتاح من السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية مضمون هذه 
  .الربجمة و¼يفJات ٕاNدادها

    175175175175املادة املادة املادة املادة 
uلس حتضري املزيانيةيتوىل رئ@س ا. 

سGنوات uموع موارد ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 
rلعامz ٔ�و إالقلمي، وحتني هذه  ����طط التمنيةطط التمنيةطط التمنيةطط التمنيةوÓاكليف العامz �ٔو إالقلمي طبقا 

 .الربجمة لك سGنة ملالءمهتا مع تطور املوراد والتاكليف
احلكومJة امللكفة Mbا�لية مضمون هذه  حيدد مبرسوم يت½ذ bقرتاح من السلطة

  .الربجمة و¼يفJات ٕاNدادها

  rلمالءمة مع تعديل سابق
        
        
  

        ::::24242424التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
 206املادة 

ميكن uلس العامz ٔ�و إالقلمي بطلب من نصف Nدد اTٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل 
 . حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون العامz �ٔو إالقلمياTٔقل، ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص

ال جيوز Óكو�ن جلان rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات قضائية، ما دامت 
وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، سGبق Óكو�هنا، فور ف¬ح . هذه املتابعات Uارية

 .حتقJق قضايئ يف الوقائع اليت اق¬ضت ÎشكJلها
  .، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى اuلسجلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا

 .حيدد النظام اMا�يل rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه اrل�ان وطريقة ÎسGيريها
تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت ٔ��دثت من U�ٔلها يف ظرف شهر Nىل 
اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر من ق�ل اuلس ا�ي يقرر يف ش�ٔن توجJه �س½ة 

  .اuلس اجلهوي rلحساbت م}ه ٕاىل

 206املادة 
ميكن uلس العامz ٔ�و إالقلمي بطلب من نصف Nدد اTٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل 

 .اTٔقل، ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون العامz �ٔو إالقلمي
ال جيوز Óكو�ن جلان rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات قضائية، ما دامت 

وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، سGبق Óكو�هنا، فور ف¬ح . املتابعات Uارية هذه
 .حتقJق قضايئ يف الوقائع اليت اق¬ضت ÎشكJلها

اuلس، مك¬ب مك¬ب مك¬ب مك¬ب جلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى 
�الته Nىل القضاء من ق�ل رئ@س اuلسbٕ ،لسوعند ²ق¬ضاءuىل القضاء من ق�ل رئ@س اN الته�bٕ ،لسوعند ²ق¬ضاءuىل القضاء من ق�ل رئ@س اN الته�bٕ ،لسوعند ²ق¬ضاءuىل القضاء من ق�ل رئ@س اN الته�bٕ ،وعند ²ق¬ضاء 

 . rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه اrل�ان وطريقة ÎسGيريهاحيدد النظام اMا�يل
تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت ٔ��دثت من U�ٔلها يف ظرف شهر Nىل 
اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر من ق�ل اuلس ا�ي يقرر يف ش�ٔن توجJه �س½ة 

  .م}ه ٕاىل اuلس اجلهوي rلحساbت

  
ٕايداع تقر�ر جلنة التقيص Mى مك¬ب 

uلس؛ا  
ٕاماكنية ٕا�اz تقر�ر اrلجنة Nىل القضاء 

  جملس العامz ٔ�و إالقلميمن ق�ل رئ@س 
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        ::::25252525التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    216216216216املادة املادة املادة املادة 

جيب Nىل العامz ٔ�و إالقلمي، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها، اع±د التقJمي Tٔداهئا 
 .حصيÉ تدبريها واملراق�ة اMا�لية و²ف¬Äاص وتقدمي

تقوم العامz ٔ�و إالقلمي بربجمة دراسة تقار�ر التقJمي و²ف¬Äاص واملراق�ة وتقدمي 
احلصيÉ يف Uدول ٔ�عامل جملسها، وت¦رش هذه التقار�ر جبميع الوسائل املالمئة 

 .ليطلع Nلهيا العموم
 .ميكن �رش املقررات Nرب موقع الكرتوين �اص مب�لس العامz �ٔو إالقلمي

  

    216216216216ادة ادة ادة ادة املاملاملامل
جيب Nىل العامz ٔ�و إالقلمي، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها، اع±د التقJمي Tٔداهئا 

 .واملراق�ة اMا�لية و²ف¬Äاص وتقدمي حصيÉ تدبريها
تقوم العامz ٔ�و إالقلمي بربجمة دراسة تقار�ر التقJمي و²ف¬Äاص واملراق�ة وتقدمي 

قار�ر جبميع الوسائل املالمئة احلصيÉ يف Uدول ٔ�عامل جملسها، وت¦رش هذه الت
من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل من اMسGتور والعمل Nىل     33333333وووو    27272727وووو    6666طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول طبقا Tٔحاكم الفصول     ليطلع Nلهيا العموم

 ....����رش �ٓراء وتعرضات املواطنات واملواطنني وامجلعياترش �ٓراء وتعرضات املواطنات واملواطنني وامجلعياترش �ٓراء وتعرضات املواطنات واملواطنني وامجلعياترش �ٓراء وتعرضات املواطنات واملواطنني وامجلعيات
  .�رش املقررات Nرب موقع الكرتوين �اص مب�لس العامz �ٔو إالقلمي جيبجيبجيبجيب

  
rلمواطنات واملواطنني حق احلصول 

املوجودة يف حوزة إالدارة  اتNىل املعلوم
واملؤسسات املنتخبة، ولت@سري ولوم مجليع 
املعطيات وتوسGيع مشاركهتم يف احلياة 
 السGياسGية و²ق¬صادية والثقافJة و²ج±عية

  rلجهة

        ::::26262626التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    222222222222املادة املادة املادة املادة 

التنفJذ ابتداء من اليوم املوايل لتارخي تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي 
إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالنت½اbت املتعلقة مب�الس العامالت واTٔقالمي 

و�سGمتر Nامل . اليت سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية
zل العامJامه بصف¬ه �ٓمرا بق�ض مداخñ ٔ�و إالقلمي يف ممارسة zٔو إالقلمي العام� 

املتعلق bلتنظمي  45.08ورصف نفقاهتا وفقا Tٔحاكم املادة الثانية من القانون رمق 
 22بتارخي  1.09.02املايل rلجامNات احمللية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 

 .2015، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18( 1430من صفر 
هذا القانون التنظميي يف U�ٔل  تصدر لك النصوص التنظميية املنصوص Nلهيا يف

 .شهرا ابتداء من �رخي صدوره يف اجلريدة الرمسية) 30(ٔ�قصاه ثالثون 
  .....مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ

    222222222222املادة املادة املادة املادة 
تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي التنفJذ ابتداء من اليوم املوايل لتارخي 

ت½اbت املتعلقة مب�الس العامالت واTٔقالمي إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالن 
و�سGمتر Nامل . اليت سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية

العامz ٔ�و إالقلمي يف ممارسة ñامه بصف¬ه �ٓمرا بق�ض مداخJل العامz ٔ�و إالقلمي 
علق bلتنظمي املت 45.08ورصف نفقاهتا وفقا Tٔحاكم املادة الثانية من القانون رمق 

 22بتارخي  1.09.02املايل rلجامNات احمللية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 
 .2015، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18( 1430من صفر 

تصدر لك النصوص التنظميية املنصوص Nلهيا يف هذا القانون التنظميي يف U�ٔل 
 .يف اجلريدة الرمسيةابتداء من �رخي صدوره شهرا شهرا شهرا شهرا ) ) ) ) 18181818((((مثمثمثمثانية عرش انية عرش انية عرش انية عرش ٔ�قصاه 

  .....مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ

  
  
  
  

مجيع النصوص التنظميية واملراسGمي تصدر 
شهرا من �رش هذا القانون  18يف U�ٔل 

التنظميي يف اجلريدة الرمسية لضامن حسن 
  .تطبيق مضامني هذا القانون التنظميي

        
كام وافق Nليه جملس كام وافق Nليه جملس كام وافق Nليه جملس كام وافق Nليه جملس ((((يتعلق bمجلاNات يتعلق bمجلاNات يتعلق bمجلاNات يتعلق bمجلاNات     113.14113.14113.14113.14    راطية امل�شÛث هبا حول مرشوع قانون تنظميي رمقراطية امل�شÛث هبا حول مرشوع قانون تنظميي رمقراطية امل�شÛث هبا حول مرشوع قانون تنظميي رمقراطية امل�شÛث هبا حول مرشوع قانون تنظميي رمقتعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقتعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقتعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميقتعديالت الفريق الفدرايل rلو�دة واMميق: : : : VIVIVIVIامللحق امللحق امللحق امللحق 

        ))))2015201520152015ماي ماي ماي ماي     14141414النواب يف النواب يف النواب يف النواب يف 

        ::::1111رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    11111111املادة املادة املادة املادة 

 ......bل¦سGبة rلجامNة اليت ي¦¬خب ٔ�عضاء جملسها
 .....حزابو�شرتط bل¦سGبة لٔ;عضاء املنمتني ل;ٔ 

 :واملسGتوفون rلرشوط التالية......، يرتحش ملنصب الرئ@س....
اTٔوىل بناء Nىل امخلس ٔ�ن �كون من بني اTٔحزاب احلاصN Éىل املراتب : ٔ�وال

 .مجموع املقاNد احملصل Nلهيا يف جملس امجلاNة
ميكن لرٔ�س الحئة من لواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ساوى ٔ�و فاق Nدد 

بناء Nىل  �امساقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب املرتب امل
 .الفقرة السابقة

يقصد �رٔ�س الالحئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة الرتشGيح 
 .حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه الالحئة

شGيح bل¦سGبة rلمنمتني لٔ;حزاب السGياسGية، جيب ٔ�ن �رفق طلب الرت : 9نيا
 .بزت¼ية مسلمة من احلزب السGيايس ا�ي ي¦متي ٕاليه

 ....................ٕاذا تويف هذا املرتحش
  
  

    11111111املادة املادة املادة املادة 
 ......bل¦سGبة rلجامNة اليت ي¦¬خب ٔ�عضاء جملسها
 .....و�شرتط bل¦سGبة لٔ;عضاء املنمتني لٔ;حزاب

 :واملسGتوفون rلرشوط التالية......، يرتحش ملنصب الرئ@س....
اTٔوىل بناء Nىل  الثالثالثالثالثالثالثالثٔ�ن �كون من بني اTٔحزاب احلاصN Éىل املراتب : ٔ�وال

 .مجموع املقاNد احملصل Nلهيا يف جملس امجلاNة
ميكن لرٔ�س الحئة من لواحئ املسGتقلني ٔ�ن يتقدم rلرتشGيح ٕاذا ساوى ٔ�و فاق Nدد 

فقرة بناء Nىل ال9لثا 9لثا 9لثا 9لثا املقاNد اليت حصلت Nلهيا الحئته Nدد مقاNد احلزب املرتب 
 .السابقة

يقصد �رٔ�س الالحئة املرتحش ا�ي �رد امسه يف املرتبة اTٔوىل يف الحئة الرتشGيح 
 .حسب الرتت@ب ال�سلسيل يف هذه الالحئة

bل¦سGبة rلمنمتني لٔ;حزاب السGياسGية، جيب ٔ�ن �رفق طلب الرتشGيح : 9نيا
  بزت¼ية مسلمة من احلزب السGيايس ا�ي ي¦متي ٕاليه

فرا Nىل مسGتوى درافرا Nىل مسGتوى درافرا Nىل مسGتوى درافرا Nىل مسGتوى درايسيسيسيس يت يت يت يت����اوز شهادة هناية اMروس اوز شهادة هناية اMروس اوز شهادة هناية اMروس اوز شهادة هناية اMروس �ٔن �كون م¬و �ٔن �كون م¬و �ٔن �كون م¬و �ٔن �كون م¬و : 9لثا9لثا9لثا9لثا
        ....²بتدائية²بتدائية²بتدائية²بتدائية

  ....................ٕاذا تويف هذا املرتحش

  
  
  
  
  
حرص التباري Nىل م}صب رئاسة امجلاNة  -

  .من بني ٔ�حزاب �ٔو اrلواحئ الثالث اTٔوىل
اشرتاط مسGتوى درايس لتبوء م}صب  -

رئاسة امجلاNة ٕاذ ال يعقل Nدم اشرتاط 
اMرايس ملنصب يولك ٕاليه تدبري املسGتوى 

  وÎسGيري مرافق وموارد امجلاNة
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        ::::2222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ةالتعديالت املقرت�ة        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    13131313املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب رئ@س اuلس يف اMور اTٔول لالقرتاع �Tٔbلبية املطلقة لٔ;عضاء 
ٕاجراء دور 9ن وٕاذا مل حيصل ٔ�ي مرتحش Nىل هذه ا�Tٔلبية، يمت . املزاولني ñاñم

يف نفس اجللسة بني املرتحشني املرتبني، حبسب Nدد اTٔصوات احملصل Nلهيا، 
ويمت ²نت½اب يف هذه احلا�Tٔb ،zلبية املطلقة . يف الرتب�ني اTٔوىل والثانية

 .لٔ;عضاء املزاولني ñاñم
ٕاجراء  ٕاذا مل حيصل ٔ�ي مرتحش Nىل ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم، يمت

دور 9لث يف نفس اجللسة ي¦¬خب فJه الرئ@س �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء 
 .احلارض�ن

ويف �اz تعادل اTٔصوات �الل اMور الثالث النت½اب رئ@س اuلس، يعلن 
ويف �اz التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز . املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا

  .جللسةبواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س ا

    13131313املادة املادة املادة املادة 
rلعضوات rلعضوات rلعضوات rلعضوات ي¦¬خب رئ@س اuلس يف اMور اTٔول لالقرتاع �Tٔbلبية املطلقة 

وٕاذا مل حيصل ٔ�ي مرتحش Nىل هذه ا�Tٔلبية، يمت ٕاجراء . املزاولني ñاñم واTٔعضاءواTٔعضاءواTٔعضاءواTٔعضاء
دور 9ن يف نفس اجللسة بني املرتحشني املرتبني، حبسب Nدد اTٔصوات احملصل 

ويمت ²نت½اب يف هذه احلا�Tٔb ،zلبية املطلقة .  والثانيةNلهيا، يف الرتب�ني اTٔوىل
 .لٔ;عضاء املزاولني ñاñم

ٕاذا مل حيصل ٔ�ي مرتحش Nىل ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم، يمت ٕاجراء 
دور 9لث يف نفس اجللسة ي¦¬خب فJه الرئ@س �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء 

 .احلارض�ن
 ٔTتعادل ا zا�صوات �الل اMور الثالث النت½اب رئ@س اuلس، يعلن ويف 

ويف �اz التعادل يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز . املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
  .بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اجللسة

  
  

rلتنصيص Nىل ٔ�حقJة املرٔ�ة rلرتحش مل¦سب 
  رئاسة جملس امجلاNة

        ::::3333التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        ديل املقرتحديل املقرتحديل املقرتحديل املقرتحالتعالتعالتعالتع        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    23232323املادة املادة املادة املادة 

ي¦¬خب جملس امجلاNة من بني ٔ�عضائه، �ارج �ٔعضاء املك¬ب، اكتبا يعهد ٕاليه 
وجيرى التصويت Nىل املرتحشني لشغل . بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها

م}صب اكتب اuلس، �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن �الل اجللسة 
 .ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س

ويف �اz التعادل . ويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
 .يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس

ي¦¬خب جملس امجلاNة ٔ�يضا، وفق الرشوط والكJفJات املنصوص Nلهيا يف 
اuلس �لكف مبساNدته  الفقرتني السابق¬ني، و�الل اجللسة نفسها، Ãئبا لاكتب

  .وخيلفه ٕاذا تغيب ٔ�و Nاقه Nائق

    23232323املادة املادة املادة املادة 
ي¦¬خب جملس امجلاNة من بني ٔ�عضائه، �ارج �ٔعضاء املك¬ب، اكتبا يعهد ٕاليه 

وجيرى التصويت Nىل املرتحشني لشغل . بتحر�ر حمارض اجللسات وحفظها
ة م}صب اكتب اuلس، �Tٔbلبية ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن �الل اجللس

 .ا�صصة النت½اب نواب الرئ@س
ويف �اz التعادل . ويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا

 .يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس
ي¦¬خب جملس امجلاNة ٔ�يضا، وفق الرشوط والكJفJات املنصوص Nلهيا يف 

و�الل اجللسة نفسها، Ãئبا لاكتب اuلس �لكف مبساNدته الفقرتني السابق¬ني، 
Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من U¦سني Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من U¦سني Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من U¦سني Nىل �ٔن �كون الاكتب وÃئبه من U¦سني وخيلفه ٕاذا تغيب ٔ�و Nاقه Nائق، 

  ....خمتلفنيخمتلفنيخمتلفنيخمتلفني

  
  
  
  
  

  .لضامن متثيلية ال¦ساء تطبيقا ملبدٔ� املناصفة

        ::::4444رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل
    26262626املادة املادة املادة املادة 

بني ٔ�عضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، �Tٔbلبية  ي¦¬خب اuلس من
ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت ٕاقاÞهتام �Tٔbلبية 

 .املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

ويف �اz التعادل . ويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن املرتحش اTٔصغر سGنا فا!زا
 .ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلسيف السن، يعلن عن املرتحش الفا!

جيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة اrل�ان اMامئة السعي ٕاىل حتقJق م�دٔ� املناصفة 
 .من اMسGتور 19بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش ٔ�و مرتحشة لهذا املنصب من �ارج ٔ�عضاء 
  .ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، bسGت.}اء الرئ@س املك¬ب، ميكن للك عضو من

    26262626املادة املادة املادة املادة 
ي¦¬خب اuلس من بني �ٔعضاء لك جلنة، و�ارج ٔ�عضاء املك¬ب، �Tٔbلبية 
ال¦سJÛة لٔ;عضاء احلارض�ن رئ@سا للك جلنة وÃئبا �، وتمت ٕاقاÞهتام �Tٔbلبية 

 .املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

ويف �اz التعادل . رتحش اTٔصغر سGنا فا!زاويف �اz تعادل اTٔصوات، يعلن امل
 .يف السن، يعلن عن املرتحش الفا!ز بواسطة القرNة، حتت ٕارشاف رئ@س اuلس

جيب ٔ�ن �راعى يف الرتحش لرئاسة اrل�ان اMامئة السعي ٕاىل حتقJق م�دٔ� املناصفة 
Nىل �ٔن Nىل �ٔن Nىل �ٔن Nىل �ٔن     ،،،،من اMسGتور 19بني الرUال وال¦ساء املنصوص Nليه يف الفصل 

    ....b رئاسة ٕا�دى هذه اrلb رئاسة ٕا�دى هذه اrلb رئاسة ٕا�دى هذه اrلb رئاسة ٕا�دى هذه اrل����ان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتان Nىل اTٔقل ملنتخخخخبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔةبة امر�ٔةختختختختصص وجوصص وجوصص وجوصص وجو
يف �اN zدم وجود ٔ�ي مرتحش ٔ�و مرتحشة لهذا املنصب من �ارج ٔ�عضاء 

  .املك¬ب، ميكن للك عضو من ٔ�عضاء املك¬ب الرتحش لشغ(، bسGت.}اء الرئ@س

  
  
  
  
  

تقوية وتعز�ز �ٓليات ولوج ال¦ساء ٕاىل مراكز 
ني الرUال القرار يف ٔ�فق حتقJق املناصفة ب

  .وال¦ساء
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        ::::5555رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    35353535املادة املادة املادة املادة 

يقوم الرئ@س bٕخ�ار �ٔعضاء اuلس بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة بواسطة 
õ�ٔم Nىل اTٔقل ق�ل �رخي انعقاد اMورة ) 10(ٕاشعار مك¬وب يوUه ٕاÞهيم عرشة 

 .uلس املعينيف العنوان املرصح به Mى ا

�كون هذا إالشعار مرفقا جبدول اTٔعامل واجلدوz الزم}ية جللسة �ٔو Uلسات 
اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك Uلسة، وكذا الو9ئق 

Éذات الص.  

    35353535املادة املادة املادة املادة 

يقوم الرئ@س bٕخ�ار ٔ�عضاء اuلس بتارخي وساNة وماكن انعقاد اMورة عرشة 
�ٔو �ٔو �ٔو �ٔو  اTٔقل ق�ل �رخي انعقاد اMورة بواسطة ٕاشعار مك¬وب õ�ٔم Nىل) 10(

بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، بوسائل االتصال احلديثة، وبصفة �اصة bلربيد إاللكرتوين والرسائل الهاتفJة، 
 .Mى اuلس املعين يوUه ٕاÞهيم Nىل العناو�ن واTٔرقام املرصح هبايوUه ٕاÞهيم Nىل العناو�ن واTٔرقام املرصح هبايوUه ٕاÞهيم Nىل العناو�ن واTٔرقام املرصح هبايوUه ٕاÞهيم Nىل العناو�ن واTٔرقام املرصح هبا

ات �كون هذا إالشعار مرفقا جبدول اTٔعامل واجلدوz الزم}ية جللسة ٔ�و Uلس
اMورة والنقط اليت س@¬داول اuلس يف ش�ٔهنا �الل لك Uلسة، وكذا الو9ئق 

Éذات الص.   

  :تنويع طرق إالشعار 

  الربيد ٔ�و إالشعار املبارش -
اسGتعامل وسائل االتصال  -

  احلديثة
  
 
  

        ::::6666التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    43434343املادة املادة املادة املادة 

طلقة لٔ;صوات املعرب عهنا، ما Nدا يف القضاõ بعده، تت½ذ املقررات �Tٔbلبية امل
 :اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم

 �رÃمج معل امجلاNة؛. 1

ٕا�داث رشاكت التمنية احمللية ٔ�و تغيري غرضها ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها ٔ�و . 2
 الزõدة فJه �ٔو خفضه �ٔو تفويته؛

 رافق العمومJة التابعة rلجامNة؛طرق تدبري امل. 3

 الرشاكة مع القطاع اخلاص؛. 4

العقود املتعلقة مبامرسة ²خ¬صاصات املشرتكة مع اMوz واملنقوz من هذه . 5
 .ا�Tٔرية ٕاىل امجلاNة

�ري ٔ�نه ٕاذا تعذر احلصول Nىل ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم يف 
يف ش�ٔن القضاõ املذ¼ورة يف Uلسة 9نية ويمت  التصويت اTٔول، تت½ذ املقررات

 .التصويت Nلهيا �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

ويف �اz تعادل اTٔصوات، �رحج اجلانب ا�ي �كون فJه الرئ@س، ويدرج يف 
  .احملرض بيان التصويت اخلاص �لك مصوت

    43434343املادة املادة املادة املادة 

عهنا، ما Nدا يف القضاõ  تت½ذ املقررات �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب
 :بعده، اليت �شرتط الع±دها ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم

 معل امجلاNة؛ خمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامج. 1

ٕا�داث رشاكت التمنية احمللية �ٔو تغيري غرضها ٔ�و املسامهة يف رٔ�ساملها ٔ�و . 2
 الزõدة فJه �ٔو خفضه �ٔو تفويته؛

 التابعة rلجامNة؛ طرق تدبري املرافق العمومJة. 3

 الرشاكة مع القطاع اخلاص؛. 4

العقود املتعلقة مبامرسة ²خ¬صاصات املشرتكة مع اMوz واملنقوz من هذه . 5
 .ا�Tٔرية ٕاىل امجلاNة

�ري ٔ�نه ٕاذا تعذر احلصول Nىل ا�Tٔلبية املطلقة لٔ;عضاء املزاولني ñاñم يف 
õول، تت½ذ املقررات يف ش�ٔن القضاTٔلسة 9نية ويمت التصويت اU املذ¼ورة يف 

 .التصويت Nلهيا �Tٔbلبية املطلقة لٔ;صوات املعرب عهنا

ويف �اz تعادل اTٔصوات، �رحج اجلانب ا�ي �كون فJه الرئ@س، ويدرج يف 
  .احملرض بيان التصويت اخلاص �لك مصوت

من  145ـ مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 1
�ساNد الوالة "اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن 

العامل رؤساء امجلاNات الرتابية، Nىل تنفJذ و 
  ".اااا����ططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنويةططات والربامج التمنوية

  
ـ ٕاNادة ²عتبار rلتخطيط Gٔسلوب Ãجع يف 2

  الربجمة؛
ا�طط ا�ي يعين التخطيط Nىل املديني 
املتوسط والبعيد، وهو �ري الربÃمج ا�ي هو 

  .جزء من خمطط ٔ�كرب
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        ::::7777التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        ديل املقرتحديل املقرتحديل املقرتحديل املقرتحالتعالتعالتعالتع        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    51515151املادة املادة املادة املادة 

املتعلق Tٔbحزاب  29.11من القانون التنظميي رمق  20طبقا Tٔحاكم املادة 
السGياسGية، جيرد العضو املنتخب مب�لس امجلاNة ا�ي ختىل �الل مدة ²نتداب 

 .عن ²ن±ء rلحزب السGيايس ا�ي Óرحش bمسه من صفة العضوية يف اuلس

Mى كتابة الضبط bحملمكة إالدارية من ق�ل رئ@س اuلس ٔ�و يقدم طلب التجريد 
احلزب السGيايس ا�ي Óرحش املعين Tٔbمر bمسه، وتÛت احملمكة إالدارية يف 

 .الطلب دا�ل U�ٔل شهر من �رخي Îسجيل طلب التجريد Mى كتابة الضبط

عن  ويعترب عضو جملس امجلاNة من م}ظور هذا القانون التنظميي يف وضعية ختيل
احلزب ا�ي Óرحش بزت¼ية م}ه، ٕاذا قرر هذا احلزب وضع �د الن±ء العضو 

 .املن�سب ٕاليه، بعد اس�}فاذ مساطر الطعن احلزبية والقضائية

  

    51515151املادة املادة املادة املادة 

جيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تجيرد من صفة عضو م}تخخخخب مبب مبب مبب مب����لس امجلاNة، لك عضو لس امجلاNة، لك عضو لس امجلاNة، لك عضو لس امجلاNة، لك عضو ختختختختىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه ىل عن ان±ئه 
ي ي¦متي ٕاليه ي ي¦متي ٕاليه ي ي¦متي ٕاليه ي ي¦متي ٕاليه السGياالسGياالسGياالسGيايسيسيسيس، ا�ي اك�سب b، ا�ي اك�سب b، ا�ي اك�سب b، ا�ي اك�سب bمسمسمسمسه عضوية امجلاNة، �ٔو عن الفريق ا�ه عضوية امجلاNة، �ٔو عن الفريق ا�ه عضوية امجلاNة، �ٔو عن الفريق ا�ه عضوية امجلاNة، �ٔو عن الفريق ا�

        ....bمجلاNةbمجلاNةbمجلاNةbمجلاNة

وال Îوال Îوال Îوال Îرسرسرسرسي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي ي �ٔحاكم هذه املادة Nىل �االت طرد العضو من الفريق ا�ي 
        ....اكاكاكاكن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJهن عضوا فJه

        ::::ختختختختضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعدهضع مسطرة التجريد rلمق¬ضيات اTٓتية بعده

ٕاذا توصل رئ@س جملس امجلاNة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس امجلاNة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس امجلاNة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من ٕاذا توصل رئ@س جملس امجلاNة bٕشعار من �ٔ�د �ٔعضاء اuلس �ٔو من 
±ء، ±ء، ±ء، ±ء، حيحيحيحياط فJه اط فJه اط فJه اط فJه رئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²نرئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²نرئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²نرئ@س فريق �ٔو من �ٔي ة من اجلهات املعنية bلت½يل عن ²ن

ًً بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيا بت½يل عضو من اuلس �الل مدة انتدابه عن ان±ئه السGيايسيسيسيس �ٔو النقايب  �ٔو النقايب  �ٔو النقايب  �ٔو النقايب  NلامNلامNلامNلامًً
�ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد من واقعة �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد من واقعة �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد من واقعة �ٔو الفريق ا�ي ي¦متي ٕاليه، يعرض اTٔمر Nىل مك¬ب اuلس rلت�ٔكد من واقعة 

        ....الت½يل من Nدñاالت½يل من Nدñاالت½يل من Nدñاالت½يل من Nدñا

    ًً ولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراولهذا الغرض، يوUه رئ@س اuلس بناء Nىل مداوالت املك¬ب اسGتفساراًً
ًً rلعضو امل rلعضو امل rلعضو امل rلعضو امل ًًbمك¬وbمك¬وbمك¬وbععععينينينين، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� ، ليطلب م}ه ت�ٔ¼يد �ٔو نفي مضمون إالشعار، وذ� مك¬و

        ....�õٔم من توص�õٔم من توص�õٔم من توص�õٔم من توص(((( bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار bالسGتفسار) ) ) ) 10101010((((دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة دا�ل �Uٔل عرشة 

�õٔم من �õٔم من �õٔم من �õٔم من ����رخي رخي رخي رخي ) ) ) ) 5555((((كام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعكام ميك}ه اسGتدNاء العضو املعينينينين، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة ، دا�ل �Uٔل مخسة     
ه Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه له Nىل ²سGتفسار، لتنÛهيه ل;;;;9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن 9ٓر املرتتبة عن ختختختختليه عن ان±ئهليه عن ان±ئهليه عن ان±ئهليه عن ان±ئه ّّ         ....التوصل �ردالتوصل �ردالتوصل �ردالتوصل �رّدّ

        ....التبليالتبليالتبليالتبليغغغغ القانونية القانونية القانونية القانونيةتبلتبلتبلتبلغغغغ املراسالت وفق وسائل  املراسالت وفق وسائل  املراسالت وفق وسائل  املراسالت وفق وسائل 

        ....وميكن لوميكن لوميكن لوميكن ل;;;ٔ;طراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملٔطراف املعنية اrلجوء ٕاىل احملمكمكمكمكة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمرة إالدارية قصد البت يف اTٔمر

ٕاعطاء ضامÃت قانونية rلعضو املنتخب bمجلاNة 
يف اMفاع عن نفسه يف مواة ادNاء ختليه 

 عن ان±ئه السGيايس؛

اسGت.}اء �االت الطرد من  -
احلزب من جتريد العضو املنتخب من عضوية 

 .اNةامجل
  

        ::::8888التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        57575757املادة املادة املادة املادة 

برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك موظف 
N�ٔاله انتخب رئ@سا  55ٔ�و عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف املادة 

ٔ�و �اz الوضع رهن  uلس جامNة، بناء Nىل طلب م}ه، من وضعية إالحلاق
  .إالشارة Mى امجلاNة

�كون رئ@س اuلس يف �اz وضع رهن إالشارة، يف مدلول هذه املادة، 
عندما يظل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة معومJة ٔ�و جامNة Óرابية �ٔو مؤسسة 
معومJة و�شغل هبا م}صبا ماليا، وميارس يف اTٓن نفسه ñام رئ@س جملس امجلاNة 

  .�مبتفرغ 

  .حتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوضع رهن إالشارة

        57575757املادة املادة املادة املادة 

برصف النظر عن مجيع اTٔحاكم ا�الفة، �سGتفJد حبمك القانون لك موظف 
N�ٔاله انتخب رئ@سا  55ٔ�و عون من املوظفني واTٔعوان املشار ٕاÞهيم يف املادة 

ة إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن uلس جامNة، بناء Nىل طلب م}ه، من وضعي
كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب امجلاNة ²سGتفادة من هذه كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب امجلاNة ²سGتفادة من هذه كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب امجلاNة ²سGتفادة من هذه كام ميكن Tٔعضاء مك¬ب امجلاNة ²سGتفادة من هذه . إالشارة Mى امجلاNة
        ....الوضعية بطلب مهنمالوضعية بطلب مهنمالوضعية بطلب مهنمالوضعية بطلب مهنم

يف �اz وضع رهن  �ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�كون رئ@س اuلس 
إالشارة، يف مدلول هذه املادة، عندما يظل �بعا ٕالطاره bٕدارته دا�ل ٕادارة 

Nة ٔ�و جامJة و�شغل هبا م}صبا ماليا، وميارس يف معومJرابية ٔ�و مؤسسة معومÓ ة
  .بتفرغ �م �ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬ب�ٔو عضو من �ٔعضاء املك¬باTٓن نفسه ñام رئ@س جملس امجلاNة 

  .حتدد بنص تنظميي ¼يفJات تطبيق اTٔحاكم املتعلقة bلوضع رهن إالشارة

  
  

ٕالعطاء ٕاماكنية التفرغ التام rلرئ@س و�ٔعضاء 
  .Nىل مسGتوى امجلاNة املك¬ب ملامرسة ñاñم
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        ::::9999رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        58585858املادة املادة املادة املادة 

حيتفظ الرئ@س املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، 
دا�ل إالدارة ٔ�و امجلاNة الرتابية �ٔو املؤسسة العمومJة اليت ي¦متي ٕاÞهيا، جبميع 

التقاNد املنصوص Nلهيا يف القوانني واTٔنظمة اجلاري حقوقه يف اTٔجرة والرتقJة و 
  . هبا العمل

وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند اÑهتاء 
  .رئاسة املعين Tٔbمر uلس امجلاNة Tٔي سÛب من اTٔسGباب

عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين Tٔbمر 
ائيا ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية ٔ�و مبؤسسGته العمومJة اليت تلق

  .ي¦متي ٕاÞهيا

        58585858املادة املادة املادة املادة 

املسGتفJد من وضعية إالحلاق ٔ�و �اz  �ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬ب�ٔو عضو املك¬بحيتفظ الرئ@س 
الوضع رهن إالشارة، دا�ل إالدارة ٔ�و امجلاNة الرتابية �ٔو املؤسسة العمومJة اليت 

حقوقه يف اTٔجرة والرتقJة والتقاNد املنصوص Nلهيا يف القوانني ي¦متي ٕاÞهيا، جبميع 
  . واTٔنظمة اجلاري هبا العمل

وت¦هتÐي وضعية إالحلاق ٔ�و �اz الوضع رهن إالشارة تلقائيا عند اÑهتاء رئاسة 
  .Tٔي سÛب من اTٔسGباب�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬�ٔو عضوية مك¬هبهبهبهبا ا ا ا املعين Tٔbمر uلس امجلاNة 

zا�الوضع رهن إالشارة، يعاد املعين Tٔbمر  عند اÑهتاء وضعية إالحلاق ٔ�و 
تلقائيا ٕاىل سلكه bٕدارته اTٔصلية، ٔ�و جبامعته الرتابية ٔ�و مبؤسسGته العمومJة اليت 

  .ي¦متي ٕاÞهيا

  
  
  
  

  .املالءمة مع تعديل سابق

        ::::10101010رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        69696969املادة املادة املادة املادة 

rلرئ@س، �ٔعضاء جملس امجلاNة ا��ن مه  ال جيوز �ٔن ي¦¬خب رئ@سا ٔ�و Ãئبا
  . مقميون �ارج الوطن Tٔي سÛب من اTٔسGباب

يعلن فورا،بقرار rلسلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية بعد رفع اTٔمر ٕاÞهيا 
من ق�ل وايل اجلهة، عن ٕاقاz رئ@س اuلس ٔ�و Ãئبه ا�ي ثÛت بعد انت½ابه �ٔنه 

  . مقمي يف اخلارج

  

  

�ذف املادة((  

  :مق¬ضيات هذه املادة تتعارض معTٔن 
اMسGتور ا�ي ينص Nىل املساواة بني / 1

  املواطنني؛
من القانون  5مع مق¬ضيات املادة / 2

املتعلق bنت½اب ٔ�عضاء  59.11التنظميي رمق 
جمالس امجلاNات الرتابية الصادر ب�}فJذه 

 24بتارخي  1.11.173الظهري الرشيف رمق 
  ). 2011 نومفرب 21( 1432من ذي احل�ة 

  
من هذا القانون  66مع ٔ�حاكم املادة / 3

التنظميي ا�ي خيول rلقضاء و�ده عزل 
ٔ�عضاء اuلس يف �ني هذه املادة �كون 
العزل مبق¬ىض قرار rلسلطة احلكومJة امللكفة 

  .Mbا�لية

        ::::11111111رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

 78املادة 

اف رئ@س جملسها، �رÃمج معل امجلاNة وتعمل Nىل ت��عه تضع امجلاNة، حتت ٕارش 
 .وحتي@}ه وتقJميه

حيدد هذا الربÃمج اTٔعامل التمنوية املقرر ٕاجنازها ٔ�و املسامهة فهيا برتاب امجلاNة 
 .سGنوات) 6(�الل مدة ست 

يمت ٕاNداد �رÃمج معل امجلاNة يف السGنة اTٔوىل من مدة انتداب اuلس Nىل 
b شاريك ٔ�بعد تقد�رÎ مج التمنية اجلهوية ووفق مهنجÃس�ام مع توات �ر�

وبت¦سGيق مع Nامل العامz ٔ�و إالقلمي، ٔ�و من ينوب عنه، بصف¬ه ملكفا بت¦سGيق 
 .ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزية

جيب ٔ�ن يتضمن �رÃمج معل امجلاNة Îشخيصا حلاجJات وٕاماكنيات امجلاNة 
قøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية اخلاصة bلسGنوات الثالث وحتديدا Tٔولوõهتا وت 

  .اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقاربة النوع

 78املادة 

معل امجلاNة وتعمل  خمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامجخمطط و�رامج    تضع امجلاNة، حتت ٕارشاف رئ@س جملسها،
 .Nىل ت��عه وحتي@}ه وتقJميه

املقرر ٕاجنازها �ٔو املسامهة معل امجلاNة اTٔعامل التمنوية  �رامج�رامج�رامج�رامجاااا����طط و طط و طط و طط و حيدد هذا 
 .سGنوات) 6(فهيا برتاب امجلاNة �الل مدة ست 

معل امجلاNة يف السGنة اTٔوىل من مدة انتداب اuلس  �رامج�رامج�رامج�رامجاااا����طط و طط و طط و طط و يمت ٕاNداد 
التمنية اجلهوية ووفق مهنج Îشاريك  �رامجNىل ٔ�بعد تقد�ر �bس�ام مع توات 

ينوب عنه، بصف¬ه ملكفا بت¦سGيق وبت¦سGيق مع Nامل العامz ٔ�و إالقلمي، ٔ�و من 
 .ٔ��شطة املصاحل الالممركزة لٕالدارة املركزية

معل امجلاNة Îشخيصا حلاجJات وٕاماكنيات  اااا����طط و�رامجطط و�رامجطط و�رامجطط و�رامججيب ٔ�ن يتضمن 
امجلاNة وحتديدا Tٔولوõهتا وتقøJ ملواردها ونفقاهتا التقد�رية اخلاصة bلسGنوات 

  .بة النوعالثالث اTٔوىل ؤ�ن ي�ٔ�ذ بعني ²عتبار مقار 

من  145ـ مالءمة مع ٔ�حاكم الفصل 1
�ساNد الوالة "اMسGتور ا�ي نص Nىل ٔ�ن 

والعامل رؤساء امجلاNات الرتابية، و�اصة 
اااا����ططات ططات ططات ططات رؤساء اuالس اجلهوية، Nىل تنفJذ 

  ".والربامج التمنويةوالربامج التمنويةوالربامج التمنويةوالربامج التمنوية
  
ـ ٕاNادة ²عتبار rلتخطيط Gٔسلوب Ãجع 2

  يف الربجمة؛
Nىل املديني ا�طط ا�ي يعين التخطيط 

ا�ي هو  ربامجاملتوسط والبعيد، وهو �ري ال
  .جزء من خمطط ٔ�كرب
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        ::::12121212رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

 79املادة 

معلها وفق الربجمة الlمتعددة السGنوات  �رامجتعمل امجلاNة Nىل تنفJذ 
  .من هذا القانون التنظميي 183املنصوص Nلهيا يف املادة 

 79املادة 

معلها وفق الربجمة الlمتعددة  �رامج�رامج�رامج�رامجخمططها و خمططها و خمططها و خمططها و تعمل امجلاNة Nىل تنفJذ 
 .من هذا القانون التنظميي 183السGنوات املنصوص Nلهيا يف املادة 

  

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::13131313رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        80808080املادة املادة املادة املادة 

بتداء من السGنة الثالثة من دخو� �زي معل امجلاNة ا �رامجميكن حتيني 
  .التنفJذ

        80808080املادة املادة املادة املادة 

ابتداء من السGنة الثالثة من  معل امجلاNة اااا����طط و�رامجطط و�رامجطط و�رامجطط و�رامجميكن حتيني 
  .دخو� �زي التنفJذ

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::14141414التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    81818181املادة املادة املادة املادة 

معل امجلاNة وت��عه وحتي@}ه وتقJميه  رامج�حتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد 
   .و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده

    81818181املادة املادة املادة املادة  

وت��عه  مجلاNةمعل ا    �رامج�رامج�رامج�رامجاااا����طط و طط و طط و طط و حتدد بنص تنظميي مسطرة ٕاNداد 
  . وحتي@}ه وتقJميه و�ٓليات احلوار وال�شاور ٕالNداده

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::15151515التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        املقرتحاملقرتحاملقرتحاملقرتحالتعديل التعديل التعديل التعديل         النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        82828282املادة املادة املادة املادة 

معل امجلاNة، متد إالدارة وامجلاNات الرتابية اTٔخرى  �رامجبغية ٕاNداد 
واملؤسسات واملقاوالت العمومJة امجلاNة bلو9ئق املتوفرة املتعلقة 

  .مبشاريع التجهزي املراد ٕاجنازها برتاب امجلاNة

        82828282املادة املادة املادة املادة 

د إالدارة وامجلاNات الرتابية معل امجلاNة، مت �رامج�رامج�رامج�رامجاااا����طط و طط و طط و طط و بغية ٕاNداد 
اTٔخرى واملؤسسات واملقاوالت العمومJة امجلاNة bلو9ئق املتوفرة 

  .املتعلقة مبشاريع التجهزي املراد ٕاجنازها برتاب امجلاNة

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::16161616التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

 92املادة 

  .......داوالته يف القضاõيفصل جملس امجلاNة مب

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

 :التمنية ²ق¬صادية و²ج±عية •

 معل امجلاNة؛ �رامج -

 العقود املتعلقة bالخ¬صاصات املشرتكة واملنقوz؛ -

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

  

 92املادة 

õة مبداوالته يف القضاNيفصل جملس امجلا.......  

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

 :التمنية ²ق¬صادية و²ج±عية -

 معل امجلاNة؛ �رامج�رامج�رامج�رامج اااا����طط وطط وطط وطط و -

 العقود املتعلقة bالخ¬صاصات املشرتكة واملنقوz؛ -

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

  

  rلمالءمة مع تعديل سابق
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        ::::17171717التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    98989898املادة املادة املادة املادة 

 :توىل الرئ@سي 

 من هذا القانون التنظميي؛ 78معل امجلاNة طبقا ملق¬ضيات املادة  �رامجٕاNداد  -

 ٕاNداد املزيانية؛ -

 ٕا�رام صفقات اTٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات؛ -

  .رفع اNMاوى القضائية -

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

    98989898املادة املادة املادة املادة 

 :يتوىل الرئ@س

من هذا القانون  78امجلاNة طبقا ملق¬ضيات املادة معل �رامج �رامج �رامج �رامج اااا����طط و طط و طط و طط و ٕاNداد  -
 التنظميي؛

 ٕاNداد املزيانية؛ -

 ٕا�رام صفقات اTٔشغال ٔ�و التوريدات ٔ�و اخلدمات؛ -

  .رفع اNMاوى القضائية -

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

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::18181818التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

 118ادة امل

ال Óكون مقررات اuلس التالية قابr ÉلتنفJذ ٕاال بعد الت�ٔشري Nلهيا من ق�ل Nامل 
يوما من �رخي ) 20(العامz �ٔو إالقلمي ٔ�و من ينوب عنه، دا�ل U�ٔل عرش�ن 

 : التوصل هبا من رئ@س اuلس

 معل امجلاNة؛ ربامجاملقرر املتعلق ب -

 املقرر املتعلق bملزيانية؛ -

 رر القايض ب�}ظمي ٕادارة امجلاNة وحتديد اخ¬صاصاهتا؛املق -

املقررات ذات الوقع املايل Nىل النفقات ٔ�و املداخJل، والسøG ²قرتاضات  -
والضامÃت وحتديد سعر الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف احلقوق وتفويت ٔ�مالك 

  امجلاNة وختصيصها؛

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

 118املادة 

ت اuلس التالية قابr ÉلتنفJذ ٕاال بعد الت�ٔشري Nلهيا من ق�ل Nامل ال Óكون مقررا
يوما من �رخي ) 20(العامz ٔ�و إالقلمي ٔ�و من ينوب عنه، دا�ل U�ٔل عرش�ن 

 : التوصل هبا من رئ@س اuلس

 معل امجلاNة؛ ����bbbbطط وبربامجطط وبربامجطط وبربامجطط وبربامجاملقرر املتعلق  -

 املقرر املتعلق bملزيانية؛ -

 ظمي ٕادارة امجلاNة وحتديد اخ¬صاصاهتا؛املقرر القايض ب�} -

املقررات ذات الوقع املايل Nىل النفقات ٔ�و املداخJل، والسøG ²قرتاضات  -
والضامÃت وحتديد سعر الرسوم وا�Tٔوى وخمتلف احلقوق وتفويت ٔ�مالك 

  امجلاNة وختصيصها؛

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

  rلمالءمة مع تعديل سابق

        ::::19191919    رمقرمقرمقرمق    التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    120120120120املادة املادة املادة املادة 

حتدث Mى جملس امجلاNة هيئة اس�شارية lرشاكة مع فعاليات اuمتع املدين 
ختتص بدراسة القضاõ املتعلقة بتفعيل م�ادئ املساواة وÓاكفؤ الفرص ومقاربة 

 .» هيئة املساواة وÓاكفؤ الفرص ومقاربة النوع «النوع Îسمى 

  .النظام اMا�يل rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه الهيئة وÎسGيريهاحيدد 

    120120120120املادة املادة املادة املادة 

مع فعاليات اuمتع املدين  Îشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةÎشاورية وÎشار¼يةحتدث Mى جملس امجلاNة هيئة 
ختتص بدراسة القضاõ املتعلقة بتفعيل م�ادئ املساواة وÓاكفؤ الفرص ومقاربة 

 .»النوع  هيئة املساواة وÓاكفؤ الفرص ومقاربة« النوع Îسمى 

  .¼يفJات ت�ٔليف هذه الهيئة وÎسGيريها نص تنظميينص تنظميينص تنظميينص تنظمييحيدد 

  
  

ال�شاور وال�شارك يه الصيغة الواردة يف 
اMسGتور وهام مسGتوحJان من ٕاNالن احلق يف 
التمنية ؤ�هداف اTٔلفJة Gٓليات ٕالدماج اuمتع 

  .املدين يف التقر�ر والتنفJذ والتقJمي
  

دها ٕال�داث هذه اrل�ان وتفعيلها يمت حتدي
  .وÎسميهتا بنص تنظميي
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        ::::20202020التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        124124124124املادة املادة املادة املادة 

  :جيب Nىل امجلعيات اليت تقدم العريضة اس�Jفاء الرشوط التالية

ٔ�ن Óكون امجلعية معرتفا هبا ومؤسسة bملغرب طبقا rل�رشيع اجلاري به  -
ل طبقا rلمبادئ اMميقراطية العمل ملدة Óزيد Nىل ثالث سGنوات، وتعم

  وTٔنظمهتا اTٔساسGية ؛

  ٔ�ن Óكون يف وضعية سلمية ٕازاء القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛ -

  ٔ�ن �كون مقرها ٔ�و ٔ��د فروعها واقعا برتاب امجلاNة املعنية bلعريضة؛ -

   .ٔ�ن �كون �شاطها مرتبطا مبوضوع العريضة -

        124124124124املادة املادة املادة املادة 

  :تقدم العريضة اس�Jفاء الرشوط التالية جيب Nىل امجلعيات اليت

ٔ�ن Óكون امجلعية معرتفا هبا ومؤسسة bملغرب طبقا rل�رشيع اجلاري به  -
، وتعمل طبقا rلمبادئ اMميقراطية وTٔنظمهتا سGن�نيسGن�نيسGن�نيسGن�نيالعمل ملدة Óزيد Nىل 

  اTٔساسGية ؛

  ٔ�ن Óكون يف وضعية سلمية ٕازاء القوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل ؛ -

  .�كون �شاطها مرتبطا مبوضوع العريضةٔ�ن  -

  

  

  
توفر امجلعية Nىل الت�ٔهيل القانوين ملدة Óزيد  -

  Nىل سGن�ني عوض ثالث سGنوات 
ٔ�ن �كون مقرها ٔ�و ٔ��د فروعها : "�ذف -

  " واقعا برتاب امجلاNة املعنية bلعريضة؛
Tٔن هناك مجعيات ذات الطابع ²سرتاتيجي  

لها ومن والوطين اخ¬ارت Nدم ت�ٔس@س فروع 
  .حقها تقدمي عرائض يف جامNة من امجلاNات

        ::::21212121التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

 125املادة 

تودع العريضة Mى رئ@س جملس امجلاNة مرفقة bلو9ئق املثÛ¬ة rلرشوط 
 .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا

مك¬ب اuلس ا�ي يتحقق من حتال العريضة من ق�ل رئ@س اuلس ٕاىل 
 .N�ٔاله، حسب احلاz 124ٔ�و  123اس�Jفاهئا rلرشوط الواردة يف املادتني 

يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�عامل اuلس يف اMورة العادية 
املوالية وحتال ٕاىل اrلجنة �ٔو اrل�ان اMامئة ا�تصة MراسGهتا ق�ل عرضها Nىل 

خيرب رئ@س اuلس الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، . ااuلس rلتداول يف ش�ٔهن
 .حسب احلاz، بق�ول العريضة

يف �اN zدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يتعني Nىل الرئ@س تبليغ 
الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بقرار الرفض معلال دا�ل 

  .وص( bلعريضةٔ�شهر ابتداء من �رخي ت) U�ٔ)3ل ثالثة 

 125املادة 

تودع العريضة Mى رئ@س جملس امجلاNة مرفقة bلو9ئق املثÛ¬ة rلرشوط 
 .املنصوص Nلهيا N�ٔاله مقابل وصل �سمل فورا

حتال العريضة من ق�ل رئ@س اuلس ٕاىل مك¬ب اuلس ا�ي يتحقق من 
 .اN�ٔzاله، حسب احل 124ٔ�و  123اس�Jفاهئا rلرشوط الواردة يف املادتني 

يف �اz ق�ول العريضة، Îس�ل يف Uدول ٔ�عامل اuلس يف اMورة العادية 
املوالية وحتال ٕاىل اrلجنة ٔ�و اrل�ان اMامئة ا�تصة MراسGهتا ق�ل عرضها Nىل 

خيرب رئ@س اuلس الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، . اuلس rلتداول يف ش�ٔهنا
 .حسب احلاz، بق�ول العريضة

zا� Nدم ق�ول العريضة من ق�ل مك¬ب اuلس، يتعني Nىل الرئ@س تبليغ يف 
الو¼يل ٔ�و املمثل القانوين rلجمعية، حسب احلاz، بقرار الرفض معلال دا�ل 

  .ٔ�شهر ابتداء من �رخي توص( bلعريضة) U�ٔ)3ل ثالثة 

وميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفوميكن لو¼يل العريضة �ٔو املمثل القانوين rلجمعية الطعن يف قرار الرفضضضض    
        ....قضاءقضاءقضاءقضاءMى الMى الMى الMى ال

حيدد بنص تنظميي شلك العريضة والو9ئق املثÛ¬ة اليت يتعني ٕارفاقها هبا، 
zحسب احلا.  

  
تقوية الضامÃت اMسGتورية بضامÃت قانونية ال 
جتعل ق�ول ورفض العرائض حسب التقد�ر 
الشخيص rلرئ@س �ٔو مك¬ب rلجامNة وٕا�اطهتا 

  .بضامÃت قانونية

        ::::22222222التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        تعديل املقرتحتعديل املقرتحتعديل املقرتحتعديل املقرتحال ال ال ال         النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    149149149149املادة املادة املادة املادة 

ميكن rلجامNات، يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وz لها، ٔ�ن تربم فø ب@هنا ٔ�و مع 
جامNات Óرابية ٔ�خرى �ٔو مع إالدارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة ٔ�و 
الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى ٔ�و امجلعيات 

فة املنفعة العامة اتفاقJات rلتعاون ٔ�و الرشاكة من U�ٔل ٕاجناز املعرتف لها بص
مرشوع �ٔو �شاط ذي فائدة مشرتكة ال يق¬يض اrلجوء ٕاىل ٕا�داث خشص 

   .اعتباري �اضع rلقانون العام ٔ�و اخلاص

    149149149149املادة املادة املادة املادة 

ميكن rلجامNات، يف ٕاطار ²خ¬صاصات ا�وz لها، ٔ�ن تربم فø ب@هنا ٔ�و مع 
رى ٔ�و مع إالدارات العمومJة ٔ�و املؤسسات العمومJة �ٔو جامNات Óرابية ٔ�خ

امجلعيات امجلعيات امجلعيات امجلعيات الهيئات �ري احلكومJة اTٔج}بية ٔ�و الهيئات العمومJة اTٔخرى �ٔو 
اتفاقJات rلتعاون املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني املؤسسة طبقا rل�رشيع اجلاري به العمل ملدة Óزيد عن سGن�ني 

ٔ�و الرشاكة من �Uٔل ٕاجناز مرشوع ٔ�و �شاط ذي فائدة مشرتكة ال يق¬يض 
   .اrلجوء ٕاىل ٕا�داث خشص اعتباري �اضع rلقانون العام �ٔو اخلاص

  
  
  
  

Tٔن صيغة املنفعة العامة تنطوي Nىل متيزي ما 
  بني امجلعيات
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        ::::23232323التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    152152152152املادة املادة املادة املادة 

مجموع   bل¦سGبة للك سGنة مالية،   املزيانية يه الوثيقة اليت يقدر ويؤذن مبوجهبا
 .موارد وÓاكليف امجلاNة

تقدم مزيانية امجلاNة lشلك صادق مبجموع مواردها وÓاكليفها، ويمت تقJمي صدقJة 
هذه املوارد والتاكليف بناء Nىل املعطيات املتوفرة ٔ�ثناء ٕاNدادها والتوقعات اليت 

  .ميكن ٔ�ن ت¦¬ج عهنا

    152152152152املادة املادة املادة املادة 

مجموع   bل¦سGبة للك سGنة مالية،   املزيانية يه الوثيقة اليت يقدر ويؤذن مبوجهبا
 .موارد وÓاكليف امجلاNة

تقدم مزيانية امجلاNة lشلك صادق مبجموع مواردها وÓاكليفها، ويمت تقJمي صدقJة 
وفق اوفق اوفق اوفق ا����طط طط طط طط هذه املوارد والتاكليف بناء Nىل املعطيات املتوفرة ٔ�ثناء ٕاNدادها 

  .والتوقعات اليت ميكن ٔ�ن ت¦¬ج عهناو�رامج العمل و�رامج العمل و�رامج العمل و�رامج العمل 

  
  
  
Nنوية حسب ا�طط ٕاGداد املزيانية الس

  rلجامNة

        ::::24242424التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    157157157157املادة املادة املادة املادة 

تقدم نفقات مزيانية امجلاNة دا�ل اTٔبواب يف فصول م}قسمة ٕاىل �رامج ومشاريع 
 .بعده 159و  158ٔ�و معليات كام يه معرفة يف املادتني 

لحقة دا�ل لك فصل يف �رامج وعند ²ق¬ضاء يف تقدم نفقات املزيانيات امل
 .�رامج م}قسمة ٕاىل مشاريع ٔ�و معليات

تقدم نفقات احلساbت اخلصوصية يف �رامج وعند ²ق¬ضاء يف �رامج م}قسمة 
  .ٕاىل مشاريع ٔ�و معليات

    157157157157املادة املادة املادة املادة 

حسب خمطط حسب خمطط حسب خمطط حسب خمطط تقدم نفقات مزيانية امجلاNة دا�ل اTٔبواب يف فصول م}قسمة 
 159و  �158رامج ومشاريع ٔ�و معليات كام يه معرفة يف املادتني ٕاىل التمنية التمنية التمنية التمنية 

 .بعده
يف �رامج حسب خمطط التمنية حسب خمطط التمنية حسب خمطط التمنية حسب خمطط التمنية تقدم نفقات املزيانيات امللحقة دا�ل لك فصل 

 .وعند ²ق¬ضاء يف �رامج م}قسمة ٕاىل مشاريع ٔ�و معليات

تقدم نفقات احلساbت اخلصوصية يف �رامج وعند ²ق¬ضاء يف �رامج م}قسمة 
  .مشاريع ٔ�و معليات ٕاىل

  
  
  
  

  تقدمي املزيانية حبسب خمطط التمنية rلجامNة 

        ::::25252525التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        158158158158املادة املادة املادة املادة 

عبارة عن مجموNة م¬ناسقة من املشاريع ٔ�و العمليات، تقرن به  ربامجال
Jامة وكذا مؤرشات مرمقة لقN ت ذات م}فعةõاس النتاجئ ٔ�هداف حمددة وفق �ا

املتو�اة واليت سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط الفعالية والن�اNة 
  .واجلودة املرتبطة bٕالجنازات

معني واملؤرشات املتعلقة به يف مرشوع جناNة اTٔداء  �رامجتضمن ٔ�هداف 
املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقدم هذا املرشوع rلجنة امللكفة bملزيانية 

  .ة والربجمةوالشؤون املالي

يؤ�ذ بعني ²عتبار معيار النوع يف حتديد اTٔهداف واملؤرشات املشار 
  .ٕاÞهيا N�ٔاله

        158158158158املادة املادة املادة املادة 

اااا����طط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشطط هو �ارطة طريق تنطلق من Îشخخخخيص دقJق rلواقع، وتنطوي يص دقJق rلواقع، وتنطوي يص دقJق rلواقع، وتنطوي يص دقJق rلواقع، وتنطوي 
Nىل رؤية اسرتاتيجية واNىل رؤية اسرتاتيجية واNىل رؤية اسرتاتيجية واNىل رؤية اسرتاتيجية واحضحضحضحضة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج ة، و�ٔهداف حمددة اTٔولوõت، يمت تنفJذها Nرب �رامج 

  .وNىل مدى مرا�لوNىل مدى مرا�لوNىل مدى مرا�لوNىل مدى مرا�ل
ارة عن مجموNة م¬ناسقة من املشاريع ٔ�و العمليات، تقرن به عب ربامجال

ٔ�هداف حمددة وفق �اõت ذات م}فعة Nامة وكذا مؤرشات مرمقة لقJاس النتاجئ 
املتو�اة واليت سGتخضع rلتقJمي قصد التحقق من رشوط الفعالية والن�اNة 

  .واجلودة املرتبطة bٕالجنازات

لقة به يف مرشوع جناNة اTٔداء معني واملؤرشات املتع �رامجتضمن ٔ�هداف 
املعد من ق�ل اTٓمر bلرصف، ويقدم هذا املرشوع rلجنة امللكفة bملزيانية 

  .والشؤون املالية والربجمة

  .يف حتديد اTٔهداف واملؤرشات املشار ٕاÞهيا N�ٔاله جيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجيب ٕادراجججج معيار النوع معيار النوع معيار النوع معيار النوع

  
نقرتح ٕاضافة تعريف rلمخطط ا�ي 

  .ل@س هو الربÃمج
  

مجلاNات bٕدراج مقاربة ٕالزام جمالس ا
النوع  يف �راجمها ويف حتديد اTٔهداف 

  واملؤرشات 
وÓكر�س م�ادئ املزيانية املسGتجيبة 

  rلنوع ²ج±عي
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        ::::26262626التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    180180180180املادة املادة املادة املادة 

توUه نفقات التجهزي Tٔbساس ٕالجناز �رامج معل امجلاNة والربامج م¬عددة 
 .لسGنواتا

ال ميكن ٔ�ن ÎشGمتل نفقات التجهزي Nىل نفقات املوارد الÛرشية ٔ�و نفقات املعدات 
  .املرتبطة ب�سGيري املرافق التابعة rلجامNة

    180180180180املادة املادة املادة املادة 

�رامج معل امجلاNة اااا����ططات التمنوية و ططات التمنوية و ططات التمنوية و ططات التمنوية و توUه نفقات التجهزي Tٔbساس ٕالجناز 
 .والربامج م¬عددة السGنوات

تجهزي Nىل نفقات املوارد الÛرشية ٔ�و نفقات ال ميكن ٔ�ن ÎشGمتل نفقات ال 
  .املعدات املرتبطة ب�سGيري املرافق التابعة rلجامNة

  
  rلمالءمة

  

        ::::27272727التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    183183183183املادة املادة املادة املادة 

 .يتوىل رئ@س اuلس حتضري املزيانية

سGنوات uموع موارد ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 
معل امجلاNة، وحتني هذه الربجمة لك سGنة ملالءمهتا  ربامجوÓاكليف امجلاNة طبقا ل

 .مع تطور املوارد والتاكليف

حيدد مبرسوم يت½ذ bقرتاح من السلطة احلكومJة امللكفة Mbا�لية مضمون هذه 
  .الربجمة و¼يفJات ٕاNدادها

    183183183183املادة املادة املادة املادة 

 .املزيانيةيتوىل رئ@س اuلس حتضري 

سGنوات uموع ) 3(يتعني ٕاNداد املزيانية Nىل ٔ�ساس �رجمة متتد Nىل ثالث 
معل امجلاNة، وحتني �رامج �رامج �رامج �رامج rلمrلمrلمrلمخخخخطط التمنوي و طط التمنوي و طط التمنوي و طط التمنوي و موارد وÓاكليف امجلاNة طبقا 

 .هذه الربجمة لك سGنة ملالءمهتا مع تطور املوارد والتاكليف

b ة امللكفةJقرتاح من السلطة احلكومb ا�لية مضمون حيدد مبرسوم يت½ذM
  .هذه الربجمة و¼يفJات ٕاNدادها

  
  rلمالءمة

  

        ::::28282828التعديالتعديالتعديالتعديddddل رمق ل رمق ل رمق ل رمق 

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    189189189189املادة املادة املادة املادة 

. نومفرب 20تعرض املزيانية Nىل ت�ٔشرية Nامل العامz ٔ�و إالقلمي يف �رخي ٔ�قصاه 
ٔ�حاكم الفقرة ا�Tٔرية من  وتصبح املزيانية قابr ÉلتنفJذ بعد الت�ٔشري Nلهيا، مع مراNاة

 :من هذا القانون التنظميي، بعد مراق�ة ما ييل 118املادة 

 ا�رتام ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي والقوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل؛ -

 توازن املزيانية Nىل ٔ�ساس صدقJة تقد�رات املداخJل والنفقات؛ -

  .N�ٔاله 181ملادة Îسجيل النفقات إالج�ارية املشار ٕاÞهيا يف ا -

    189189189189املادة املادة املادة املادة 

. نومفرب 20تعرض املزيانية Nىل ت�ٔشرية Nامل العامz ٔ�و إالقلمي يف �رخي ٔ�قصاه 
وتصبح املزيانية قابr ÉلتنفJذ بعد الت�ٔشري Nلهيا، مع مراNاة ٔ�حاكم الفقرة ا�Tٔرية 

 :من هذا القانون التنظميي، بعد مراق�ة ما ييل 118من املادة 

 هذا القانون التنظميي والقوانني واTٔنظمة اجلاري هبا العمل؛ ا�رتام ٔ�حاكم -

 توازن املزيانية Nىل ٔ�ساس صدقJة تقد�رات املداخJل والنفقات؛ -

 N�ٔاله؛ Î181سجيل النفقات إالج�ارية املشار ٕاÞهيا يف املادة  -

        تنفJذ اتنفJذ اتنفJذ اتنفJذ ا����طط و�رامج معل امجلاNة ؛طط و�رامج معل امجلاNة ؛طط و�رامج معل امجلاNة ؛طط و�رامج معل امجلاNة ؛    - - - - 

  ....²سGت²سGت²سGت²سGت����ابة ملعيار النوع ²ج±عيابة ملعيار النوع ²ج±عيابة ملعيار النوع ²ج±عيابة ملعيار النوع ²ج±عي    - - - - 

  
  
  
  
  
  

  معل امجلاNة �رامجربط املزيانية �bطط و 
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        ::::29292929رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

    215215215215املادة املادة املادة املادة 

ميكن uلس امجلاNة، بطلب من نصف Nدد اTٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل اTٔقل، 
 .ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون امجلاNة

rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات قضائية، ما  وال جيوز Óكو�ن جلان
دامت هذه املتابعات Uارية؛ وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، سGبق Óكو�هنا، فور 

 .ف¬ح حتقJق قضايئ يف الوقائع اليت اق¬ضت ÎشكJلها

 .جلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى اuلس

r ا�يلMيريهاحيدد النظام اGسÎ ل�ان وطريقةrات ت�ٔليف هذه اJلم�لس ¼يف. 

تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت ٔ��دثت من U�ٔلها يف ظرف شهر Nىل 
اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر من ق�ل اuلس ا�ي يقرر يف ش�ٔن توجJه �س½ة 

  .م}ه ٕاىل اuلس اجلهوي rلحساbت

    215215215215املادة املادة املادة املادة 

ف Nدد اTٔعضاء املزاولني ñاñم Nىل اTٔقل، ميكن uلس امجلاNة، بطلب من نص
 .ٔ�ن �شلك جلنة rلتقيص حول مس�zٔ هتم تدبري شؤون امجلاNة

وال جيوز Óكو�ن جلان rلتقيص يف وقائع Óكون موضوع م¬ابعات قضائية، ما 
دامت هذه املتابعات Uارية؛ وت¦هتÐي ñمة لك جلنة rلتقيص، سGبق Óكو�هنا، فور 

 .ائع اليت اق¬ضت ÎشكJلهاف¬ح حتقJق قضايئ يف الوق

 .جلان التقيص مؤق¬ة بطبيعهتا، وت¦هتÐي ٔ�عاملها bٕيداع تقر�رها Mى اuلس

 .حيدد النظام اMا�يل rلم�لس ¼يفJات ت�ٔليف هذه اrل�ان وطريقة ÎسGيريها

تعد هذه اrلجنة تقر�را حول املهمة اليت ٔ��دثت من U�ٔلها يف ظرف شهر 
من ق�ل اuلس ا�ي يقرر يف ش�ٔن توجJه Nىل اTٔكرث، ويناقش هذا التقر�ر 

�الته Nىل القضاء ، �س½ة م}ه ٕاىل اuلس اجلهوي rلحساbتbٕ ،ىل القضاء وعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،ىل القضاء وعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،ىل القضاء وعند ²ق¬ضاءN الته�bٕ ،وعند ²ق¬ضاء
        من ق�ل رئ@س اuلسمن ق�ل رئ@س اuلسمن ق�ل رئ@س اuلسمن ق�ل رئ@س اuلس

  
ٕاماكنية ٕا�اz تقر�ر اrلجنة Nىل القضاء 

  . من ق�ل رئ@س اuلس امجلاعي

        ::::30303030رمق رمق رمق رمق     التعديالتعديالتعديالتعديddddلللل

        التعليلالتعليلالتعليلالتعليل        التعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتحالتعديل املقرتح        النص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيلالنص اTٔصيل

        280280280280ة ة ة ة املاداملاداملاداملاد

تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي التنفJذ ابتداء من اليوم املوايل لتارخي 
إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالنت½اbت املتعلقة مب�الس امجلاNات اليت 

و�سGمتر Nامل عامz . سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية
¬ه �ٓمرا بق�ض مداخJل جامNة الرbط ورصف نفقاهتا الرbط يف ممارسة ñامه بصف 

املتعلق bلتنظمي املايل rلجامNات  45.08وفقا Tٔحاكم املادة الثانية من القانون رمق 
 1430من صفر  22بتارخي  1.09.02احمللية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 

 .2015، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18(

ية املنصوص Nلهيا يف هذا القانون التنظميي يف U�ٔل تصدر لك النصوص التنظمي 
 .شهرا ابتداء من �رخي صدوره يف اجلريدة الرمسية ) 30(ٔ�قصاه ثالثون 

  : مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ ابتداء من التارخي نفسه

........  

        280280280280املادة املادة املادة املادة 

ايل لتارخي تد�ل ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي �زي التنفJذ ابتداء من اليوم املو 
إالNالن الرمسي عن النتاجئ اÞهنائية لالنت½اbت املتعلقة مب�الس امجلاNات اليت 

و�سGمتر Nامل . سGتجرى بعد �رش هذا القانون التنظميي يف اجلريدة الرمسية
عامz الرbط يف ممارسة ñامه بصف¬ه �ٓمرا بق�ض مداخJل جامNة الرbط 

املتعلق  45.08ية من القانون رمق ورصف نفقاهتا وفقا Tٔحاكم املادة الثان 
 b1.09.02لتنظمي املايل rلجامNات احمللية الصادر ب�}فJذه الظهري الرشيف رمق 

 .2015، �رمس مزيانية )2009فربا�ر  18( 1430من صفر  22بتارخي 

تصدر لك النصوص التنظميية املنصوص Nلهيا يف هذا القانون التنظميي يف 
ابتداء من �رخي صدوره يف اجلريدة شهرا شهرا شهرا شهرا     ))))18181818((((مثمثمثمثانية عرش انية عرش انية عرش انية عرش U�ٔل ٔ�قصاه 

 .الرمسية

  :مع مراNاة اTٔحاكم السابقة، ت¦سخ ابتداء من التارخي نفسه

 ........  

  
  
  
  

مجيع النصوص التنظميية واملراسGمي تصدر يف 
شهرا من �رش هذا القانون التنظميي  U�ٔ18ل 

يف اجلريدة الرمسية لضامن حسن تطبيق 
  .ظمييمضامني هذا القانون التن 

 

    


