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اإلجراءات  المتعلقة بتكوین األجھزة المسیرة والمساعدة 
للمجالس الجماعیة

اجتماعیة  و اقتصادیة وسیاسیةعرفت بالدنا في العشر سنوات األخیرة تطورات
شكلت بحق منعطفا تاریخیا في مسار دعم وتكریس دولة الحق والقانون وبناء أسس 

جاللة الملك ال، صاحبالمجتمع الدیمقراطي الحداثي تحت القیادة الرشیدة لعاھل البالد
.محمد السادس أیده اهللا

المملكة، واألدوار الرئیسیة الموكولة جھاتفاألوراش الكبرى المفتوحة في كل 
في إنجاز ھذه األوراش أساسا المتمثلةوللجماعات المحلیة وخاصة الحضریة منھا والقرویة

لقرب، تعبر عن رغبات وانتظارات المواطنین من لأو المساھمة فیھا، باعتبارھا مؤسسات 
مجاالت مفضلة لتخطیط أسس التنمیة المحلیة وترجمة تعتبرجھة ومن جھة أخرى
.قع ملموس في ظل نظام المركزي متطور ومتجدداالمقاربات التنمویة إلى و

وحیث إن الالمركزیة، كنظام للتدبیر المحلي، كان وسیظل الركیزة األساسیة لتدبیر 
2002التنمیة المحلیة ببالدنا، فإن اإلصالحات العمیقة التي عرفھا المیثاق الجماعي سنة 

دفعت بالجماعات الحضریة والقرویة إلى مرحلة جدیدة، أصبحت في ظلھا ھذه الجماعات 
وأعطیت لھا إمكانیة عیا رئیسیا بجانب الدولة والقطاع الخاص، فاعال اقتصادیا واجتما

االنفتاح على المجتمع المدني والفاعلین التنمویین بصفة عامة في إطار عالقات الشراكة 
.والتعاقد لكي ینخرط الجمیع في تدبیر التنمیة المحلیة في إطار تشاركي منفتح ومتطور

مجاال أوسعجدیدة تفتح آلیاتوضع كان البد من التطورات،وتماشیا مع ھذه

أسس مبنیا من جھة على للعمل الجماعي و تضمن تدبیرا حدیثا و متطورا للشأن المحلي 

ة ھو من جحكامة محلیة جیدة قوامھا الشفافیة و السرعة و الدقة في تنفیذ القرارات التنمویة

.أخرى على أسس التعاون و التشارك
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صاحب وانطالقا من التوجیھات الملكیة الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه 
بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني األول للجماعات اهللاحفظھالجاللة الملك محمد السادس 

فق مقاربة والمعدل والمتمم للمیثاق الجماعي 17-08رقم  القانونالمحلیة بأكادیر، تم إعداد 

مدني ععلین من منتخبین و أحزاب سیاسیة و مجتمامساھمة مختلف الفة أغنتھا یتشارك

.وقطاع خاص 

جماعةجعل الإلى یھدفمتطوربمنظور بمفاھیم جدیدة و ا القانونذجاء ھو ھكذا 

لح المواطنین ویلبي ایخدم مصبشكلالتشاركيالتخطیط اإلستراتیجيتعتمدالمحلیة

.زایدةتالمانتظاراتھم

تنویر و تحسیس المنتخبین من أجل التوضیحیة الدوریة في ھذا السیاق، تأتي ھذه 

مما سیدعم استقرار المجالس الجماعیة و یسمح ،انونذ السلیم للقیالتطبیق والتنفبضرورة

التنمیة الشاملة و یرفع من ةالمنوطة بھا لخدماالختصاصاتلھا باإلنكباب على ممارسة 

وھكذا تتضمن ھذه .في المجالس المنتخبةالمواطنین ةثقیقويمستوى جودة خدماتھا و 

:الدوریة اإلجراءات التالیة 

:مكتب الإعداد اجتماع المجلس النتخاب طریقة -1

المحدد ،المجالس الجماعیةیجتمع أعضاء ،لمقتضیات المیثاق الجماعيتطبیقا 

المنبثقة عن انتخاباتمن مدونة االنتخابات،2–204و199لمادتین لعددھم طبقا 

لیة وایوما الم15جل أداخل المختصة المحلیة اإلداریةالسلطةمنةدعوب2009یونیو 12

.)الرئیس ونوابھ(مجلسلالالنتخابات في جلسة تخصص النتخاب أعضاء مكتب 

بمن فیھم أوالئك توجیھ االستدعاء إلى كافة أعضاء المجلس الجماعيویتم

بجمیع الوسائل أومع اإلشعار بالتوصل عن طریق البرید المضمون المطعون في انتخابھم

عند وضع بھاا التي أدلوالعناوینإلى التي یمكن بھا إثبات توصل المعني باألمر باالستدعاء

.ترشیحاتھم



5

. اإلداریة المحلیة الجلسة المخصصة لعملیة انتخاب الرئیس ونوابھوتحضر السلطة 

وتقوم بتوفیر جمیع الوسائل المادیة الضروریة إلجراء ھذه العملیة بما في ذلك قاعة 

راق للتصویت ولالجتماع ومعزل وصندوق شفاف وأغلفة غیر شفافة تحمل خاتمھا وأ

.بیضاء أو ملونة

یة بدعوة تقوم السلطة اإلداریة المحلء المكتب، جلسة انتخاب أعضاوأثناء انعقاد 

وتسند من بدایتھا إلى غایة انتخاب آخر نائب من نواب الرئیس العضو األكبر سنا لرئاستھا

وفي حالة رفض أو امتناع . الشروطنفسوفق كتابة الجلسةللعضو األصغر سنا مھمة 

، أو االستمرار فیھاالجلسة أو إذا تعذر علیھ القیام بھذه المھمةترأسالعضو األكبر سنا 

ةسبمھمة رئاسة الجللیقوم تستدعي السلطة اإلداریة المحلیة العضو الذي یلیھ في السن 

.نفس القاعدة على العضو األصغر سنا بالنسبة لمھمة الكتابةوتطبق 

ویستند في تعیین العضو األكبر سنا والعضو األصغر سنا على الئحة األعضاء 

انطالقا من لوائح الترشیح المودعة المنتخبین التي تعد من طرف السلطة اإلداریة المحلیة 

.لدیھا والمتضمنة لتواریخ والدتھم

للمھام المسندة لرئیس المجلس الجماعي بمقتضى القوانین واألنظمة اعتبارا و

المرافق العمومیة الجماعیة، تدبیرلجاري بھا العمل، وتفادیا لألضرار التي قد تلحق ا

: فإن المیثاق الجماعي نص على ما یلي وتوخیا للفعالیة والمردودیة في العمل الجماعي، 

مستوى تعلیمي یعادل على األقل مستوى نھایة علىالمترشح للرئاسةتوفر

؛الدروس االبتدائیة

الوطن ؛المترشح للرئاسة أو اإلنابة بصفة مستقرة داخل إقامة

القابض وأالخازن اإلقلیمي وأالخازن الجھوي مھام المترشح عدم مزاولة

المحصلین والقباض الجماعیین داخل الجماعات التابعة للجھة التي وأالجھوي 

یزاولون فیھا مھامھم ؛

 رئیس مجلس الجھة أو مجلس بین مھام رئیس المجلس الجماعي ومھامعدم الجمع

.العمالة أو اإلقلیم أو مجلس المقاطعة
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:المكتب أعضاء انتخاب -2

:جلسة انتخاب المكتب .1.2

في نفس الجلسةینبغي أن یتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس الجماعي وجوبا 

.السريبالتصویتباالقتراع األحادي اإلسمي 

التي یتم وونوابھ الرئیس بانتخابالخاصة الجلسة،الجلسةبنفس و المقصود 

توفر بعدللمستشارین داخل قاعة الجلسة واإلعالن عن إفتتاحھاالفعلي فیھا الحضور 

لألعضاء أثناء وكل انسحاب عند افتتاح الجلسة النصابویقدر ھذا .النصاب القانوني

اإلعالن النصاب وذلك إلى حینألي سبب من األسباب ال یؤثر على مشروعیة سریانھا

.عمال الجلسة المذكورة أانتھاء عن

ویستحسن أن تبتدئ الجلسة في وقت مبكر یسمح بإنھاء أشغالھا في الوقت المناسب 

.ودون انقطاع

متى افتتحت ونوابھ المجلس لرئیس رفع الجلسة الخاصة بانتخاب رئیس لیمكن الو

أو بطلب من السلطة اإلداریة المحلیة في حالة العملیةبكیفیة صحیحة إال بعد استنفاذ ھذه 

س المحافظة على حسین سیر أعمالھا، وقوع أحداث تخل بالنظام العام و تعذر على الرئی

وإذا ما رفعت الجلسة لألسباب المشار إلیھا أعاله، فإنھ یتعین على السلطة اإلداریة المحلیة 

من المیثاق 60المشار إلیھا في المادة استدعاء أعضاء المجلس من جدید وفق المسطرة

.الجماعي

الحاالت فيباتفاق مع أعضاء المجلسمحددةلمدة الجلسةتوقیفللرئیس ویمكن

وذلك دون مغادرة مقر االجتماع وال یعتبر ھذا التوقف التي تستدعیھا الضرورة الملحة

دون أن یؤثر ذلك على النصاب الذي ھاشغالأمتابعة ألعضاءلرفعا للجلسة ، حیث یمكن

.في حالة انسحاب بعض أعضاء المجلسافتتحت بھ 
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غیر أنھ إذا الحظ رئیس الجلسة ھي العمومیة، في انعقاد الجلسات القاعدة العامةو 

نھا أن تھدد النظام العام أو تخل بالھدوء الذي ینبغي أن یسود أأن عمومیة ھذه الجلسة من ش

على ثالثة أعضاءمن أو دون مناقشة، بطلب من الرئیس یقرر المجلس ، أثناء الجلسة

عقد اجتماع سري وذلك وفق مسطرة التصویت المنصوص علیھا في المیثاق ،األقل

كما یجتمع المجلس تلقائیا في اجتماع سري إذا طلبت السلطة اإلداریة المحلیة . الجماعي

. ذلك

یجتمع المجلس الجماعي النتخاب مكتبھ طبقا لشروط النصاب القانوني و ، ھذا

یتعین حضور، على األقل، أكثر بحیث من المیثاق الجماعي60المنصوص علیھا في المادة 

وإذا تعذر ذلك، وجب على السلطة اإلداریة المحلیة . من نصف األعضاء المزاولین مھامھم

لمحدد أیام على األقل بعد الیوم ا) 3(الث المختصة توجیھ استدعاء جدید في ظرف ث

حضور ثلث األعضاء المزاولین مھامھم على بفي ھذه الحالة ىلالجتماع السابق، حیث یكتف

.األقل

السلطة اإلداریة المحلیة المختصة تقوم، ثلث األعضاءوفي حالة عدم توفر 

اجتماع ثالث تكون مداولتھ لعقد سابقا استدعاء المجلس طبق الكیفیات واآلجال المذكورةب

.صحیحة كیفما كان عدد األعضاء الحاضرین

:ح لمنصب الرئیس یالترش. 2.2

: التالیةالقواعدح لمنصب رئیس المجلس وفق ییتم الترش

:بالنسبة للجماعات التي ینتخب أعضاء مجلسھا بالالئحة.1.2.2
سمھ في الذي یرد االعضوإال في الدور األولال یترشح لمنصب مھام الرئیس

وال یتم انتخاب الرئیس في الدور األول .الفائزةالئحة الالمرتبة األولى على رأس 

.لمطلقة لألعضاء المزاولین مھامھمإال إذا حصل على األغلبیة ا
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 لألعضاء في حالة عدم حصول أي من المترشحین على األغلبیة المطلقة

ن والمرتباألعضاء ح للدور الثاني إال ال یترشفي الدور األول المزاولین مھامھم 

اب ـویتم االنتخ.بحسب عدد األصوات المحصل علیھا في الرتبتین األولى والثانیة

.لألعضاء المزاولین مھامھمباألغلبیة المطلقةكذلكفي ھذا الدور

حسب األصوات المحصل بالمرتبین من المترشحینفي حالة عدم حصول أي

لألعضاء المزاولین غلبیة المطلقة األولى والثانیة على األعلیھا في الرتبتین 

،بین المشاركین في الدور الثاني، یتم إجراء دور ثالثفي الدور الثانيمھامھم 

انسحب أحد المترشحین للرئاسة في وإذا.االنتخاب فیھ باألغلبیة النسبیةویتم

الدور الثالث ألي سبب من األسباب یتم انتخاب المترشح من بین من تبقى من 

. المترشحین باألغلبیة النسبیة 

 ي یلیھ في ذیمكن للعضو العلى رأس الالئحة المرتبالمترشح وفاة في حالة

.منصب رئیس المجلسإلىترشحالترتیب في نفس الالئحة ال

 یتم انتخاب المترشح المرتب المجلسفي حالة فوز الئحة واحدة بجمیع مقاعد ،

المترشح ة ة وفاوفي حال.طبقا للكیفیات المشار إلیھا أعالهعلى رأس الالئحة

عضو من أعضاء أن یترشح لشغل ھذا المنصب كلیمكن ،لشغل منصب الرئیس

.الوحیدةالالئحة 

األحادي أعضاء مجلسھا باالقتراعبالنسبة للجماعات التي ینتخب . 2.2.2
:سمياإل

یتم فیھ یكون الترشیح مفتوحا لجمیع أعضاء المجلس، و:الدور األولفي 
. االنتخاب باألغلبیة المطلقة لألعضاء المزاولین مھامھم

على في الدور األولالمترشحینمنأيلم یحصل إذا: الدور الثانيفي 
في الرتبتین األولى رشحین المرتبین تالمما بین دور ثاني إجراءیتم ،األغلبیة المطلقة

خالل ھذا ویتم االنتخاب بحسب عدد األصوات المحصل علیھاولألفي الدور اة والثانی
.لألعضاء المزاولین مھامھماألغلبیة المطلقةبالدور 
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المزاولین مھامھم على األعضاءعدد بناء على تحتسب األغلبیة المطلقة و 
:الشكل التالي 

2یقتسم على : )pair(زوجيلألعضاء المزاولین مھامھماإلجمالي عددإذا كان ال-
).1(ویضاف إلیھ واحد 

واحد یضاف): impair(فردي لألعضاء المزاولین مھامھم إذا كان العدد اإلجمالي -
.2علىالعدد اإلجمالي و یقتسم الناتج إلى) 1(

تحتسب، عضوا مزاولین مھامھم13إذا كانت جماعة تتوفر على ،على سبیل المثالو
وبالتالي 2على ھذا العدد م یقسم ث14الناتجفیصبح) 1(واحد ةضافبإاألغلبیة المطلقة 

.أعضاء7األغلبیة المطلقة ھي تكون

األصوات حسب بالمرتبین أي من المترشحینإذا لم یحصل: الدور الثالثفي 

المحصل علیھا في الرتبتین األولى والثانیة على األغلبیة المطلقة لألعضاء المزاولین 

ویتمبین المشاركین في الدور الثاني،مھامھم في الدور الثاني، یتم إجراء دور ثالث

.االنتخاب فیھ باألغلبیة النسبیة

األصغر المترشحیعلن عن انتخاب ،تعادل األصوات في الدور الثالثفي حالة و

عن طریق لمنصب الرئیسیعین المترشح المنتخبالتعادل في السنفي حالة و،سنا

.القرعة

ال یجري انتخاب الرئیس والنواب إال باستعمال معزل وصندوق شفاف ھذا و

إما باستعمال أوراق بیضاء تحمل أسماء المترشحین أو اللجوء إلى (وأوراق التصویت

.وأغلفة غیر شفافة تحمل خاتم السلطة اإلداریة المحلیة المختصة) مختلفةأوراق من ألوان 

یعكس المخصصة النتخاب المكتبتحریر محضر للجلسة یقوم كاتب الجلسة بو

بدقة وأمانة مجریات العملیة االنتخابیة ونتائج االقتراع وتسلم نسخة منھ إلى أعضاء 

ساعة 24المجلس الجماعي المزاولین مھامھم بناء على طلب منھم، داخل أجل ال یتعدى 

یوم التي تلي یوم االنتخاب وأخرى تعلق بمقر الجماعة طوال الثمانیة أیام التي تلي 

.االنتخاب 
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:الرئیس نواب انتخاب . 3.2

یتم انتخاب نواب الرئیس باألغلبیة المطلقة لألعضاء المزاولین مھامھم في الدور 

وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن االنتخاب في ھذه الحالة یكون . األول

. باألغلبیة النسبیة

صغر ، یعلن عن انتخاب المترشح األانيوفي حالة تعادل األصوات في الدور الث

وفي حالة التعادل في السن بین المترشحین، یعین المترشح المنتخب عن طریق . سنا

.القرعة

عضاء األلنواب الذي یجب انتخابھم على أساس عدد القانوني لعدد الوللحصول على 

الجماعیة، فإنھ یتعین األخذ بعین االعتبار عدد األعضاء كما ھو لساالمجالذین تتكون منھم 

من مدونة االنتخابات یضاف إلیھم 199والمادة من المیثاق الجماعي7وارد في المادة 

وبناء علیھ،من مدونة االنتخابات2- 204المادة مقتضیات عدد النواب الناتج عن تطبیق 

:كما یليالمجلس الجماعي رئیس حتسب عدد نواب ی

؛13للمجالس التي یعادل أو یقل عدد أعضائھا عن ثالثة نواب بالنسبة-

؛23ویقل عن 13عدد أعضائھا یفوقللمجالس التي أربعة نواب بالنسبة-

؛25ویقل عن 22عدد أعضائھا یفوق للمجالس التي خمسة نواب بالنسبة-

؛31ویقل عن 24التي یفوق عدد أعضائھاللمجالس ستة نواب بالنسبة-

؛35ویقل عن 30التي یفوق عدد أعضائھا للمجالس سبعة نواب بالنسبة-

؛39ویقل عن 34التي یفوق عدد أعضائھا بالنسبة للمجالس ثمانیة نواب-

؛41ویقل عن 38التي یفوق عدد أعضائھا للمجالس تسعة نواب بالنسبة-

.41یفوق عدد أعضائھا للمجالس التي یبلغ أو عشرة نواب بالنسبة-
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:انتخاب األجھزة المساعدة للمجلس الجماعي-3

تتكون ،في إطار تعدیل المیثاق الجماعيمنصب مقرر المیزانیة ونائبھحذفبعد 

األجھزة المساعدة للمجلس الجماعي من كاتب المجلس ونائبھ وكذا من اللجان الدائمة، 

األساسي في مساعدة المجلس على إنجاز األعمال ونظرا ألھمیة ھذه األجھزة ودورھا 

المنوطة بھ بمقتضى القانون، فإنھ یمكن للمجلس انتخاب ھذه األجھزة إما أثناء الجلسة 

قبل على أن یتم ذلكتخصص لھذا الغرضموالیةفي جلسة المخصصة النتخاب المكتب أو

.جالالدورة العادیة األولى الموالیة النتخاب الرئیس في أقصى اآل

: انتخاب كاتب المجلس ونائبھ . 1.3

: یتم انتخاب الكاتب ونائبھ وفق الشروط التالیة 

؛لمجلس الجماعي خارج أعضاء المكتبینتخب الكاتب ونائبھ من بین أعضاء ا

الذین یجب أن یكون المترشحون لھذه المھام من بین أعضاء المجلس الجماعي

؛یحسنون القراءة والكتابة 

 عین الرئیس من بین حالة عدم وجود مترشحین یحسنون القراءة والكتابة ، یفي

تحت باتفاق مع أعضاء المجلس ، كاتبا مساعدا یقوم بمھامھموظفي الجماعة

.مسؤولیة  العضوین الرسمیین

ینتخب الكاتب ونائبھ بواسطة االقتراع السري وباألغلبیة النسبیة لألعضاء و

.المزاولین مھامھم بالمجلس

:لجماعيانتخاب اللجان الدائمة للمجلس ا. 2.3

نظرا للدور الھام الذي تقوم بھ اللجان الدائمة في دراسة القضایا التي یجب أن 

ھذه ینص المیثاق الجماعي على ضرورة تشكیل،فیھاتتعرض على المجلس الجماعي للب

:ن بناء على عدد أعضاء المجلس وذلك وفق الشكل التالي االلج



12

وھيعضوا 35لجان دائمة في الجماعات التي یفوق عدد أعضاء مجلسھا أربع:

؛االقتصادیة والمیزانیة والمالیةاللجنة المكلفة بالتخطیط والشؤون

 ؛االجتماعیة والثقافیة  والریاضیةاللجنة المكلفة بالتنمیة البشریة  والشؤون

؛بالتعمیر وإعداد التراب والبیئةاللجنة المكلفة

اللجنة المكلفة بالمرافق العمومیة.

عضوا 35و25بین أعضائھادد في الجماعات التي یتراوح علجان دائمة ثالث

:وھي

 ؛والمیزانیة والمالیةاللجنة المكلفة بالتخطیط والشؤون االقتصادیة

؛الجتماعیة والثقافیة  والریاضیة والشؤون اللجنة المكلفة بالتنمیة البشریة ا

 المكلفة بالتعمیر وإعداد التراب والبیئة والمرافق العمومیةاللجنة.

 عضوا وھي25لجنتان دائمتان في الجماعات التي یقل عدد أعضاء مجلسھا عن:

والبیئة والتعمیر وإعداد التراب تصادیة اللجنة المكلفة بالتخطیط والشؤون االق

؛والمیزانیة والمالیة

 والشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیةاللجنة المكلفة بالتنمیة البشریة.

إما انتخاب رئیس كل لجنة ونائبھ بواسطة االقتراع السري وباألغلبیة النسبیةویتم

.موالیةالجلسة الأو في أعضاء المكتبالمخصصة النتخاب في الجلسة 

وتسییر أشغال تشكیل كیفیة كذاوتكوین واختصاصات وتسییر اللجان الدائمةأما

14تینلمادلطبقاالداخلي للمجلس،فیتم تحدیدھا في النظامالمساواة وتكافؤ الفرصلجنة

إعداده من طرف رئیس المجلس الجماعي وعرضھ الجماعي والذي یجب من المیثاق 57و

. على التصویت خالل الدورة التي تلي انتخاب المجلس

یتضمن للنظام الداخليوتیسیرا لعمل المجالس الجماعیة، سیتم إمدادھا بنموذج 

. المشتركة المتعلقة بسیر المجالس الجماعیةالعامةالقواعد 
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:وأجھزتھا المساعدة انتخاب مكاتب مجالس المقاطعات- 4

:ونوابھانتخاب رئیس مجلس المقاطعة . 1.4

لقة یتم انتخاب رئیس مجلس المقاطعة ونوابھ وفق نفس الشروط والشكلیات المتع

.الجماعيبانتخاب مكتب المجلس 

: مقتضیات الخاصة التالیةوتراعى عند انتخاب رئیس مجلس المقاطعة ونوابھ ال

 بالنسبة للمقاطعة التي انتخب المترشح الفائز على رأس الئحة من لوائحھا لشغل

أن الالئحة نفس في الذي یلیھ للعضومنصب رئیس المجلس الجماعي، یمكن 

یترشح للتنافس على منصب رئیس المقاطعة إلى جانب رؤساء باقي اللوائح الفائزة 

؛األخرى 

 یجري انتخاب رئیس مجلس المقاطعة ونوابھ داخل الخمسة عشر یوما الموالیة

؛النتخاب مكتب المجلس الجماعي

؛ینتخب الرئیس وجوبا من بین أعضاء المجلس الجماعي المنتخبین بالمقاطعة

مجلس المقاطعة، نواب الرئیس من بین أعضاء المجلس الجماعي وأعضاءینتخب

؛دون تمییز بینھم

؛اعي مع مھام رئیس مجلس المقاطعة تتنافى مھام رئیس المجلس الجم

 عدد أعضاء ) 5/1(عدد نواب رئیس مجلس المقاطعة خمس یتعدى ال أن یجب

عدد أعضاء ، ویحتسب مجلس المقاطعة، على أال یقل ھذا العدد عن ثالثة نواب

صادر 2.03.136طبقا لمقتضیات المرسوم رقم ھ ونواب رئیسمجلس المقاطعة

بتحدید عدد المقاطعات وحدودھا ) 2003مارس 25(1424من محرم 21في 

الجغرافیة وأسمائھا وعدد أعضاء المجلس الجماعي ومستشاري المقاطعة الواجب 

محرم 2صادر في 2.08.735بالمرسوم رقم انتخابھم بكل مقاطعة كما تم تعدیلھ 

كما .من مدونة االنتخابات2- 204وطبقا للمادة ) 2008دجنبر 30(1430

:یوضح ذلك الجدول التالي 
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:انتخاب األجھزة المساعدة لمجلس المقاطعة. 2.4
رئیسي وونائبھ تتكون األجھزة المساعدة لمجلس المقاطعة من كاتب المجلس

.تین ونائبیھمان الدائمنتیاللج

: انتخاب كاتب المجلس ونائبھ. 1.2.4

أعضاء مجلس المقاطعة خارج من بین ینتخب مجلس المقاطعة كاتبا ونائبا لھ

یتم ھذا االنتخاب باالقتراع السري و.الذین یحسنون القراءة والكتابةأعضاء المكتب

.لنسبیة لألعضاء المزاولین مھامھموباألغلبیة ا
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یعین رئیس مجلس ،مترشحین یحسنون القراءة والكتابةفي حالة عدم وجود و 

، وباتفاق مع أعضاء مجلس المقاطعة،المعینین بالمقاطعةوظفي الجماعة المقاطعة من بین م

.كاتبا مساعدا یكلف بنفس المھام تحت مسؤولیة العضو الرسمي المنتخب

: لمقاطعة مجلس اانتخاب اللجان الدائمة ل. 2.2.4

تتولى دراسة القضایا التي یجب أن تیندائمنتینیقوم مجلس المقاطعة بتألیف لج

ھما اللجنة المكلفة بالشؤون المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة وتعرض على االجتماع العام، 

.ة المكلفة بشؤون التعمیر والبیئةواللجن

وذلك باالقتراع لكل لجنة ونائبا لھ ارئیسمن بین أعضائھ وینتخب مجلس المقاطعة

.لألعضاء المزاولین مھامھمالنسبیةالسري وباألغلبیة 

:ندوة رؤساء مجالس المقاطعات . 3.4

تم، ورؤساء المقاطعاتلضمان التشاور وتبادل اآلراء بین رئیس المجلس الجماعي

وھو ."المقاطعاتمجالس ندوة رؤساء "إحداث جھاز لدى رئیس المجلس الجماعي یدعى 

یتولى تحدید جدول أعمالھا بعد استشارة وھیئة استشاریة یرأسھا رئیس المجلس الجماعي 

.رؤساء المقاطعات

االنتھاء من تكوین األجھزة المسیرة ألھمیة ھذه الندوة فإن اجتماعھا بعدونظرا 

سیمكنھا من وضع تصور لمعالجة والمساعدة للمجلس الجماعي ومجالس المقاطعات 

مرافقتدبیرمختلف القضایا التي تدخل في اختصاصھا بصفتھا ھیئة استشاریة تساھم في 

.وكذا اإلدالء برأیھا واقتراحاتھا فیما یخص طریقة عملھاالقرب
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لالجتماع مرتین على الجماعيندوة من طرف رئیس المجلسذه الھاءستدعیتم او

، على أن یتم عقد دورتھا األولى قبل الدورة ذلكلى إاألقل في السنة أو كلما دعت الضرورة 

ینوبالمحلیة أو من اإلداریةللسلطة ویمكن.لمجلس الجماعياالموالیة النتخاباتالعادیة

.عنھا حضور اجتماعات الندوة بصفة استشاریة

* * * * * * *

من أجل تسھیل للمجالس الجماعیة الوزارة مواكبة تدخل في إطار إن ھذه اإلجراءات 

علىالجماعاتحتى تتوفرمن الشفافیة والنزاھةتكوین أجھزتھا في إطار فيمأموریتھا

دعم مسلسل بالدنا من أجل تقوم بھاالتي الكبرى إلصالحات امسایرةبة یلكفاآللیات ال

الدیمقراطیة المحلیة بما یخدم مصالح السكان ویحقق تنمیة محلیة لالمركزیة وترسیخ أسس ا

جاللة الملك محمد صاحب اللوالتوجھات السامیةالسیاسة الحكیمةتنسجم معمة امستد
.السادس أیده اهللا

./.المــسـوال


